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 :پاسس

اری و یتا بتوانم با سپاس شایسته ی پروردگاری است که این فرصت را در اختیار بنده قرار داد 

         هم اندیشی مشاورین محترم مدرسه و همکاران عزیزم، این پژوهش را به نحو احسن 

 انجام دهم.

 

 

 

 

 

 تقدیم به :

 همه ی آنهایی که مرا در تحقق وبه پایان رساندن این پژوهش یاری و کمک کردند .
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 چکیده

 لبا بررسی عل  می باشد. یکی از دانش آموزان پایه اول نویسی  امالاین پژوهش در مورد بهبود مشکل درس 

دم لی و عآموز ناشی از حساسیت بیش فعاآموز متوجه شدم مشکل دانشنویسی در دانشامالو عالئم ضعف 

ئه کردم کل اراباشد. راه کارهایی جهت بهبودی و درمان این مشدقتی او میآموزی و بیتمرکز حواس و دیر 

 ه کارهایکشدم  ومتوجه  آموز مشاهده نمودمدانش امالکه با اجرای این راه کارها تأثیر زیادی در بهبود 

اشته دلو گیری ها جسو سایر در  امالانجام گرفته توانسته است تا حدود زیادی ازتکرار اشتباهات مکرر وی در

یسی نو الامآموز، خانواده، معلم و همکاران در مدرسه از بهبود مشکل باشد به طوری که : خود دانش

 آموز ابراز خرسندی نمودند .دانش

 ت.آموزان پیشنهاداتی ارائه شده اسنویسی دانش امالدر این زمینه جهت برخورد با مشکالت  

سال مشکالتش بسیار کم شده است، با دوستان و سایر همکالسی هایش این دانش آموز به لطف خداوند ام

ارتباط برقرار می کند . مفاهیم و مطالب درسی را بهتر می آموزد و می توانم بگویم یکی از موفق ترین عرصه 

 های کاری من در طول سنوات خدمتم همین کار و آموزش این دانش آموز بوده است
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 مقدمه

ف کردن برطر آموزان با آن مواجه هسند ضعف امالست. اولین گام برایرین مشکالتی که دانشیکی از مهمت

دهد  آموز را تشخیصباشد. چنانچه معلّم و مربی به موقع و دقیق مشکالت دانشهر ضعفی شناخت آن می

شی وزتواند سریع راه حل مناسب و منطقی را برای حل مشکل انتخاب و در جهت بهبود وضعیت آممی

 آموزان اقدام نماید.دانش

های مکانیکی نوشتن مانند دست خط، هجی های گوناگونی است. مهارتنوشتن مستلزم به کارگیری مهارت

های تفکر مانند ها و دستور زبان و مهارتهای زبانی مانند درک معنای کلمهکردن و نقطه گذاری و مهارت

هایی هستند که در نوشتن نقش دارند، باید مهمترین مهارتدهی و برقراری ارتباط میان مطالب از سازمان

 6تا  5باشد. بنا بر جدیدترین آمار حدود آموز در کدام حیطه میهمواره توجه داشته باشیم مشکل دانش

دانش آموز  2نفری  30درصد از دانش آموزان دچار اختالالت یادگیری هستند به عبارت دیگر در یک کالس 

یادگیری داریم که آمار باال و قابل توجهی است.یک کارشناس ارشد روان شناسی با بیان این مبتال به اختالل 

اصل خواندن، نوشتن و ریاضیات دچار مشکل یادگیری هستند،  3که برخی کودکان در یک یا چند حیطه از 
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د تنبل کالس گفت: این افراد در صورت آگاه نبودن معلمان و والدین با برچسب هایی مثل کند ذهن و شاگر

مواجه خواهند شد. عزت نفس این کودکان بر اثر شکست های متوالی روحی پایین می آید و مشکالت 

یادگیری آن ها به طور معمول با افزایش سن آن ها وخیم تر می شود. نابرابری معنادار بین پیشرفت درسی 

س، ناتوانی در حل مسئله، انگیزه و بهره هوش، نداشتن توجه و تمرکز، بیش فعالی، بی توجهی در کالس در

کم، وابسته بودن به دیگران در انجام کارها و مهارت های اجتماعی رشد نیافته و تاخیر جدی در آموختن را 

 می توان از مشخصه های ناتوانیهای یادگیری برشمرد...

اص خوجه تمال ی جوانب از جمله ادوره ابتدایی حساسترین مرحله آموزش و پرورش است که باید به همه

و  شنا شوندآندگی زهای اولیه تحصیل به اهمیت امال و کاربرد آن در آموزان باید از سالداشته باشیم، دانش

مام موارد مال در تبرد ابا توجه به نیازی که دارند به خوبی آن را بیاموزند تا دچار مشکل نشوند، به دلیل کار

باشد و در یمزش امالء یک نمونه و یا ترتیب حروف مدنظر زندگی یادگیری صحیح آن الزامی است. در آمو

ه یک ک کلمتر از خواندن آن است زیرا بازشناسی یآن خالقیت مطرح نیست، امالی یک کلمه بسیار مشکل

 عمل رمزگردانی است.

 

 

 نویسی : امالانواع اشتباهات 

 -تمیز دیداری یسی، نارسا نویسی،حافظه دیداری، حساسیت شنوایی، آموزشی، وارنه نویسی، دقت، قرینه نو

 دقت وحافظه توالی دیداری 
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 درمان نارسا نویسی :

 خطا ها و علل نارسا نویسی عبارتند از:

 کج نویسی بیش از حد -1

 راست نویسی بیش از حد-2

 پرفشار نوشتن -3

 نامرتب نویسی -4

 فاصله گذاری بیش از حد -5

 زاویه دار نویسی بیش از حد -6

 از مقل نوک ادزی خیلی بودن دور. ب  یسی بیش از حد: الف. بسیار نزدیک بودن بازو به بدنعلل کج نو -1

 .شست گرفتن سفت بسیار. د قلم حرکت جهت نبودن درست. ج انگشتان

ت وسط انگشایی تعلل راست نویسی بیش از حد: الف. بسیار دور بودن بازو از بدن ب. هدایت قلم به تنه -2

 ن جهت کاغذ.سبابه ج. ناصحیح بود

ودن . نازک باسب جعلل پرفشارنوشتن : الف. فشار دادن بیش از حد انگشت سبابه ب. استفاده از قلم نامن -3

 بیش از حدّ قلم.

م رفتن قلج. محکم گ  علل نامرتب نویسی: الف. نبودن آزادی حرکت ب. حرکت بیش از حدّ کند دست  -4

 د. نادرست یا ناراحت بودن وضعیت

ز ابیش  له گذاری بیش از حد : الف. پیشرفت بیش از حدّ سریع قلم به سمت چپ ب. حرکتعلل فاص -5

 حدّ و سریع جانبی 

 کند قلم ز حدّعلل زاویه دار نویسی بیش از حد : الف. بیش از حدّ شل نگهداشتن قلم ب. حرکت بیش ا -6
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 اقدامات الزم برای ترمیم و درمان نارسا نویسی : 

 تیار دانش آموز قرار دهید تا خطوطی به دلخواه رسم کند.روان نویسی در اخ -1

ا شی کند ین نقایک وایت برد کوچک و قابل حمل و نقل در اختیار کودک قرار دهید تا به دلخواه روی آ -2

 خطوطی رسم کند.

 نحوه ی مداد دست گرفتن دانش آموز باید صحیح باشد . -3

 ود . (شرفته رار گرفته و از باالی قسمت تراشیده شده گ) مداد باید بین انگشت شصت و انگشت اشاره ق

ه شود ستفاداگر انگشتان و عضالت کوچک و بزرگ دست، ضعیف یا کوچک هستند، از مدارهای باریکتر ا -4

 و مداد خیلی کوتاه نباشد.

 فعالیتهایی برای تقویت عضالت کوچک و بزرگ دست : 

را،  ن فعالیتست ایاذ روزنامه با دستهایش مچاله کند. ) بهتر الف. از کودک بخواهید کاغذهای باطله یا کاغ

 بیشتر با دستی انجام دهد که با آن می نویسد(

کفش  اس و بندای لبهب. با استفاده از قیچی، کاغذهای باطله را قیچی کند. ت. از او بخواهید تا زیپ، دکمه 

 چوب، با مک یککد دارد از او بخواهید به خود را باز و بسته کند. ث. در محلی که ماسه یا خاک نرم وجو

 ماسه و خاک بازی کند.

ط خر دو هیک سری خطهای موازی با فاصله کم و زیاد رسم کنید و از دانش آموز بخواهید تا وسط  -5

 موازی، یک خط راست رسم کند.

 .کند رنگ پر را چین نقطه شکلهای بخواهید آموز دانش از -6 

ه بلمات را د و کحروف را به صورت کامل بنویسید و سپس در کنار آن همان اعدا ابتدا اعداد و کلمات و -7

 صورت ناقص بنویسید و از کودک بخواهید آنها را کامل کند.
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 سد.وار بنوینن دو دو نوار موازی هم را با فاصله مناسب به کاغذ بچسبانید و از کودک بخواهید تا بین آ-8

 تقویت هماهنگی چشم و دست :

 د.ن یافتن از اینکه چشم و دست برتر کودک هر دو در یک طرف قرار داراکرمی برای اطتستهای

ه ند. آنگاکشوت  سه متری کودک قرار دهید و از بخواهید تا بدود و توپ را -الف: یک توپ را در فاصله دو

 ست(ا رترمشخص کنید که کدام پارا برای شوت کردن مورد استفاده قرار داده است.) همین پا، پای ب

د داشت کنیاه یادشنود یا خیر آنگب: ساعت مچی تان را به وی دهید تا امتحان کند که آیا صدای آن را می

 که از کدام گوش خود استفاده کرده است؟ چپ یا راست؟

کدام  ید باپ: نخ و سوزن پالستیکی به وی بدهید تا نخ را از داخل سوراخ سوزن عبور دهد مالحظه کن

 دهد.می دست نخ را عبور

 فعالیتهایی برای تقویت هماهنگی چشم و دست :

 الف: انداختن توپ در حلقه مینی بسکت.

 ب: کوبیدن میخ .)با استفاده از وسایل چوبی و پالستیکی(

 پ: بازی با توپ و راکت 

 ت: پیچاندن نخ دور قرقره

 ث: حمل یک استکان پر از آب، به شکلی که هنگام راه رفتن آب آن نریزد.

ا شکلها ر یچی آنقچند شکل هندسی مثل دایره، مثلث و ... رسم کنید و از کودک بخواهید با استفاده از ج: 

 بریده و جدا نماید.

 چ: گرفتن و پرتاب کردن توپ

 ح: دوختن
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ی با ایجاد گاه مربّد و آنتوان امیدوار بود که در مدت کوتاهی، نارسا نویسی اصالح شوبا انجام این تمرینها، می

 و دادن اعتماد به نفس به دانش آموز، مستقیماً اورا برای خوب نوشتن کمک کرد. شوق

 علل مهم نارسا نویسی :

 . عدم حرکت مناسب انگشتان1

 . عدم هماهنگی چشم و دست 2

 .عدم یادگیری مفاهیم پایه ای مانند: باال، پایین، زیر، رو3

 . استفاده نامناسب از میز و صندلی و مداد نامناسب4

 بی قراری و پر تحرکی  .5

 . تأخیر در تکلم6

 . فقر یا نارسایی آموزش 7

 . خطا در ادراک دیداری واژه ها 8

 . عدم هماهنگی کلی بدن 9

 درمان وارونه نویسی و قرینه نویسی

د انچه زیان، چناگر وارونه و قرینه نویسی در سنین قبل از دبستان صورت گیرد و حتی در کالس اول دبستا

 پی تکرار نشود امری طبیعی است.و پی در 

ن، آالوه بر ست. عبرای درمان این مشکل، انجام تمام فعالیتهایی که برای درمان ناسانویسی ذکر شد مفید ا

 توان انجام داد:اقدامات زیر را می
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دامی را هیم هر انخوایم.تن آگاهی : دانش آموز بتواند اندامهایش را بشناسد را بشناسد. به این منظور از او 1

 بریم با دستش نشان دهد.که نام می

به  آدمک را دامهایسازیم، که اندامهایش قابلیت حرکت داشته باشد. سپس هر کدام از ان.آدمکی از مقوا می2

 خواهیم که همان حرکت ها را تقلید کند.دهیم و از کودک میجهات مختلف حرکت می

 ند.ککرار تندامهایش را حرکت دهد کودک آن حرکت را .مربی رو به روی کودک بایستد و هر کدام از ا3

 : حرکتی مشکالت با کودکان 

 لی لی کردن، در تواناییهای حرکتی مربوط به عضالت بزرگ مانند: چهار دست و پا رفتن، پریدن، دویدن،

 پرتاب کردن، راه رفتن و .... دچار مشکل و ناراحتی هستند.

 ارنگ کردن، ن ظریف و پیچیده مانند: سوزن نخ کردن، قیچی کردن، در تواناییهای حرکتی مربوط به عضالت

 کردن، مهره نخ کردن، بستن بند کفش، نقاشی کردن و ... دچار مشکل هستند.

 ارند امارخوردکودکان با مشکالت در تشخیص و درک بینایی با اینکه از دید کافی و قدرت بینایی الزم ب

 : مشکالت این کودکان در موارد زیر است

 الف. تشخیص و شناخت شکل ها و طرح های ریاضی و هندسی

 ب. جور کردن اشیأبر اساس شکل و اندازه

 ج. تشخیص و درک تصویر اصلی از زمینه آن 

 د. تشخیص جزء از کل

 ه. تشخیص حروف و کلمات از یکدیگر

 کودکان با مشکالت تشخیص و درک شنوایی با اینکه از قدرت شنوایی کافی برخوردارند:

 الف.مشکالتی در تشخیص صدا دارند.
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 ب. ناتوانی تشخیص تشابهات و تفاوتهای کلمات

 ج. ناتوانی در نهایت تشخیص تشابهات و تفاوت های صدا در تکلم و خواندن 

 حالت شدید آن آنگوزی شنوایی است.

  

 

 اهمیت و ضرورت بیان مسأله

است  ن صحیحی با سوادی نوشتد. اولین نشانهشوهای تحصیل نوشتن آموخته میبه شاگردان از اولین سال 

تباط کدیگر اربا ی سوادی نادرست نویسی کلمات است. در زندگی اجتماعی افرادی بیعموماً از بارزترین نشانه

ی خط به سیلهباشد، بسیاری از دانش گذشتگان ما به وی نگارش و خط میدارند این رابطه گامی به وسیله

 ت.فرهنگ و تمدن هر ملتی تا حد زیادی در گرو نوشتار و خط بوده اس ما منتقل شده است حفظ

 خوبی ای درست نویسی یا امالی صحیح الزامی است تا کلمات و الفاظ بهبرای هر فرد آموزش دیده

ی ده و براریس شمقصودش را بیان و بازگو کنند. به همین دلیل از دوران دور تا کنون در مدارس امالء تد

امالً کباشد  ای که قابل خواندن برای دیگرانقواعدی وضع شده، اهمیت درست نوشتن به گونهدرست نوشتن 

واندن و ادن خروشن و آشکار است. اکثر متخصصان برای نوشتن نقش اساسی قائل هستند و از آن برای یادد

 کنند.هجی کردن استفاده می

توانند یهند مآموزان را تشخیص دان و دانشاگرپزشک، مشاور، معلم و مربی به موقع و دقیق مشکالت کودک

 راه حل مناسب و منطقی را برای حل مشکل انتخاب کنند. 

 :اکرماکنون باز می گردم به مورد دانش آموز مورد نظر یعنی 
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ده به عه آشنا شده بودم و می بایست به عنوان معلم خصوصی که وظیفه ی آموختن وی را اکرممن با  

اشتم رصت دفش می کردم دراین مدت کم چهل و پنج روزه که تا پایان سال تحصیلی گرفته بودم باید تال

 نم.به حد اقل برسا  را ازبین برده یا  هر چه زودتر نا به ساما نی های رفتاری و درسی او

 در ونشود  اقدام نمایم تا جلوی خانواده و دوستانش سرخورده اکرمباید در جهت بهبود وضعیت آموزش 

مراجعه  با  به همین دلیلصیل با مشکل مواجه نگردد ، به درس و مدرسه وتحصیل عالقمند شود.ادامه تح 

ی مجازی دنیا شناسی همچنین استفاده از نظر کارشناسان و مشاوران محترمی که دربه کتب مشاوره و روان

 م.م دهنجااینترنت مطالب و مقاالتی را ارائه می دهند در ازبین بردن این مشکل تالش الزم را ا

 : نارسا نویسی

اصطالح نارسا نویسی در مورد کودکانی به کار می رود که به رغم داشتن هوش طبیعی بسیار بد می نویسد 

 مناسبی آموزشی –.این کودکان از نظر جسمی و حسی مشکل قابل مالحظه ای ندارند . از امکانات محیطی 

 بهره به نسبت آنها آموزشی پیشرفت حال عین در و نیستند رفتاری شدید نابهنجاری دارای و برخوردارند

 به مربوط که درسی ماده چند یا یک در آنان. است کمتر مراتب به شان آموزشی وامکانات ،سن هوشی

شکل دارند.نارسا نویسی اختالللی ویژه در یادگیری محسوب می شود .نارسا م وضوح به است امال و نوشتن

می رود که به رغم برخورداری از هوش طبیعی بسیار بد می نویسند معموال نویسی در مورد کودکانی به کار 

این کودکان از نظر حواس بینایی،شنوایی و...سالم هستند .از امکانات خانوادگی و آموزشی وبه طور کلی از 

محیط مناسبی برخوردارند دارای نابهنجاری شدید اخالقی نیستند.با وجود همه ی این ها پیشرفت آموزشی 

و درسی آنها به طور قابل مالحظه ای کمتر از بهره ی هوشی سن و امکانات آموزشی است که آنها از آن 
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برخوردارند.این دسته از دانش آموزان در یک یا چند ماده ی درسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به 

 .نوشتن امال مربوط است مشکل دارند

ذاشته سز گ رسایی زده می شود که دوسال اول دبستان را پشتبه طور معمول به دانش آموزانی برچسب نا

ات ا اختالفبوزان باشند و به نوشتن غلط های فاحش وزیاد ادامه دهند.این دانش آموزان طبقه ای ازدانش آم

 .ویژه یادگیری را تشکیل می دهند

موزان انش آته( ی ددیک)باید به خاطر داشت که در بسیاری از موارد مشکالت نوشتن )رو نویسی(و امال 

ستند ار نیممکن است به علت تدریس ناکافی ونادرست معلمان تازه کار که خود از آموزش کافی برخورد

ی س هاباشد ویا به دالیلی مانند غیبت های طوالنی ومکرر دانش آموز یا معلم ،تغییر مدرسه،کال

ورت صاین  مانندآنه باشد که درپرجمعیت،روابط نامطلوب معلم و دانش آموز وبرنامه درسی نامناسب و

رطرف می آن ب مشکل دانش آموز با تعریف مذکور تطابق ندارد واحتماال با رسیدگی به وضع موجود واصالح

 (299و289صص1374شود.)سیف نراقی و نادری 

 :تشخیص نارسا نویسی مستلزن توجه به مراحل زیر است

 اندازه گیری سطح هوش کودک  -1

 حواس پنج گانه آمایش عصبی ونیز  -2

 بررسی امکانات ومحدودیت های آموزشی)کالس مدرسه(؛برای مثال شیوه ی تدریس  -3

  ...معلم نمره های درسی ،غیبت دانش آموز،جمعیت کالس و
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 درسهده و مبررسی الزمبه منظور آگاهی از وجود یا نبود نابهنجاری های عاطفی ورفتاری در خانوا -4

ت یل مهارمواردی که در مبحث علل به آن ها اشاره کردیم مواردی از قببررسی الزم در زمینه ی -5 

)هاالهان خواندن ،ادراک فضایی ،هماهنگی چشم و دست ،برتری جانبی،حافظه ی بینایی و شنوایی و...

 (ترجمه ی جوادیان

 وضعیت مطلوب

 د شد ،اجه خواهها با مشکل موحل نشود در تمام درس اکرمنویسی  امالمن می دانستم چنانچه مشکل 

ظ ز لحاهایش شک کرده و اشود و به تواناییشود اعتماد به نفسش ضعیف مینسبت به تحصیل دلسرد می

دهد ار مییر قراش را تحت تأثشود و زندگی آیندهاش وارد میروانی و عاطفی صدماتی جدی به او و خانواده

نویسی  امال ه کارگیری روشها و آموزش صحیحشود. بنابراین باید با بو سبب سرخوردگی وی در جامعه می

اش ادهخانو در جهت افزایش مهارت نوشتن به او کمک کنم تا در مدرسه جلوی مدیر و معلم و دوستانش و

 ماید.فاده را نهایش حداکثر استاحساس حقارت و ناتوانی نکند و اعتماد به نفسش افزایش یافته و از توانایی

 ادم؟درا کاهش  اکرمنویسی را در  امالاستفاده کردم و چگونه مشکل  از چه روشها و راهکارهایی

 

 توصیف وضعیت موجود

در  ..........ر سال علم دآموزگار مقطع ابتدایی پس از فارغ التحصیل شدن از تربیت م ..................اینجانب

قه باسسال  ............مدت مشغول به کار شدم .  .............آموزش و پرورش شهرستان محل زندگی ام یعنی 

 .خدمت تجربی در آموزش و پرورش  دارم 
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انواده ختنها فرزند   رماکمی خواند .   درس  .............دولتی در یکی از مدارس  که استساله  7ی دختر  اکرم

 وحمیلی تآزاده ی جنگ  کند ، پدرشزندگی می علی آبادکتولباشد که در حال حاضر با والدینش در می

لی با وده وباست و در طول سال های قبل به دلیل موقعیت شغلی بیشتر از خانه و فرزندش دور   جانباز

 خوشبختانه در کنار خانواده است. اکرمتوجه به بزرگتر شدن 

ت و من او تس ا آوردمفروردین که مادر این دانش آموز او را به خانه ی  21همان گونه که قبال گفتم از روز  

فتاری و رال ل کردم هیچ یک از مطالب درسی را یاد نگرفته بود . طبق گفته ی والدینش چون نامبرده اخت

س و ظم کالیادگیری بسیار زیادی داشت .بیشتر اوقات را بیرون از کالس درس می گذراندو چون مخلّ ن

 دیگر دانش آموزان بود او را به کالس راه نمی دادند.

و در خانه کار می ساعت با ا 6تا  5ها هیچ مطلبی را یاد نگرفته بود . من تقریبا هرروز بین رسدر تمام د

 ماکری که ادرسه کردم تا کم کم توانستم دروس کالس اول را به او بیاموزم. متاسفانه در این راه معلم م

صر که در ع 5از ساعت  اکرمدرآن درس می خواند هیچ همکاری بامن نکردو من هرروزپس از پایان مدرسه 

تی کردم .ح ار میکخانه با او کار می کردم گاه تا ساعت ده شب به صورت پراکنده و در فواصل مختلف با او 

 کرمانجام روزهای جمعه نیزدر دو نوبت صبح و عصر هر نوبت سه ساعت مشغول آموزش او بودم . تا سرا

 بردارد. هایش از نامالیمات رفتاری و ناهنجاری توانست مرا بپذیرد و با من ارتباط برقرار کند و دست

د ا سایر افرانه تنها بامن بلکه ب اکرمروز تالش بی وقفه زحمات من به ثمر نشست.  45سرانجام پس از 

م برخی در انجا تی کهخانواده ام ارتباط بر قرارکرد و مانند عضوی از افراد خانوده ام رفتار می کرد به صور

یشتر ببود  د) همان طور که گفتم چون در طول روز ساعات زیادی را در خانه ی ماکارها همکاری می کر

ن آن ع کرداوقات شامش را در منزل ما صرف می کرد و در انداختن سفره و یا آوردن وسایل سفره و جم

 همکاری و کمک می کرد(
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 (1گردآوری اطالعات و شواهد )

ی م کار در خانه اکرمبا  علی آبادکتولزش و پرورش من همیشه در زمان امتحانات طبق توصیه ی آمو 

 .مس او بودر دروو سای  نویسی امالودر پی پیدا کردن راهکارهای مختلف واجرای آنها در جهت بهبود   کردم

ن آه دنبال ی و بمشکل دیگری که این دانش آموز داشت : همانگونه که درباال نیز ذکر کرده بودم بیش فعال

ه می شد ود خستزبود . مطالبی را که یاد می گرفت ناپایداربود و زود فراموش می کرد. عدم تمرکز حواسش 

ه بر بدهد. ن مقرو نمی توانست مانند دیگر بچه ها آزمون درسی را با دیگر دوستان و همکالسیها و در زما

به  .برسانم  اقل دهمین جهت باز درپی پیداکردن راهکارهایی شدم تا این مشکل را هر چه زودتر بتوانم به ح

 همین جهت سعی کردم از روشها و نقطه نظرات مختلف استفاده کنم.

 از دیگر راهکارهایی که انجام دادم: 

 بودند و اراضیاو ن امالها نیز از مشکل مصاحبه بامشاور، معلم و مدیر: با معلمش و مدیر صحبت کردم آن

کنم با کنم و تأکید میه صورت کوتاه مشخص میرا ب امالمعلمش اظهار داشت با وجودی که از قبل متن 

 هایش برساند.بنویسد انگیزه کافی ندارد و نتوانسته خود را به بقیه همکالسی امالدقت 

ی فتر کالسددم و اش را مدیر در اختیارم گذاشت آنها را بررسی کربررسی اسناد: پرونده تحصیلی و کارنامه

مره نسی ها هایش را نیز بررسی نمودم که نسبت به سایر همکالینسبت به سایر همکالس امالی درس نمره

 کمنری کسب کرده بود .

دارد و افی نکها بیان کردند دقت و عالقه مصاحبه با اولیاء: در خانواده با والدینش صحبت کردم و آن

ت گر سخگوید اکند و میهایش افت دارد و به جای درس خواندن و درست نوشتن شروع به گریه مینمره

 کنم.روم و در همین سن ترک تحصیل میبگیرید به مدرسه نمی
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مرا در  وواستم خصحبت کردم و از ایشان راهنمایی  اکرممشاورین و صاحبنظران: با مشاوره در مورد مسئله 

وشی حاظ هاین زمینه راهنمایی کردند و تاکید نمودند چنانچه نمراتش در سایر دروس خوب باشد از ل

تر ی دک البته الزم به ذکر است که این دانش آموز چون تمرکز کافی نداشت طبق توصیه  طبیعی است

 ی شد.ممخصوصش و برگه ای که از سوی آموزش و پرورش داشت امتحانات او به صورت جداگانه گرفته 

ا برایم تم .تگف مال میاکار می کردم و   اکرمباید در خارج از زمان آموزشی مقرر درمدرسه باز هم در خانه با  

 اش از کجا نشأت گرفته است.نویسی امالمشخص شود مشکل 

 نویسی را بیابم. امالو فراوانی آن توانستم علت اصلی ضعف  امالهای با بررسی غلط 

ویسی در ن امالل یل مشکنویسی، مقاله، پایان نامه و اینترنت نیز مراجعه کردم تا دال امالهای اختالل به کتاب

 باشد:ها به شرح زیر میترین آنرا بیابم که عمده آموزاندانش

 الف( نارسا نویسی

 ی دیداری ب(ضعف در حافظه 

 ج( ضعف در تمیز دیداری

 د( حساسیت شنوایی 

 ه( عدم دقت و توجه

 نویسی می توان به موارد زیر اشاره نمود: امالاز سایر علل عوامل مؤثر در ضعف 

 نویسد.مد یا قبالً نفهمیده آن را درست نمیفهآموز مفهوم کلمه را نمیدانش -

 کند.معلم کلمات را درست تلفظ نمی -

 کمبود فضای آموزشی و نامناسب بودن محیط آموزشی -

 آموزاز نظر )کمیت و مقدار( با سن و پایه تحصیلی دانش امالمتناسب نبودن متن  -
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 وجود مشکالت روانی و عاطفی. -

 تر از حد معمول می گیرد.را با سرعت باال امالمعلم  -

 بیقراری و تندخویی. -

 های مطلوبفقر آموزش و عدم تسلط معلم به شیوه -

 نشناختن حروف و قواعد. -

یی ت آواتعریف امالء: امال به معنی جانشین ساختن صحیح صورت نوشتاری کلمات و حروف به جای صور

 هاست.آن

 ی ابتدایی: اهداف درسی امال در دوره

 آموزان است. نوشتن کلماتی که مورد احتیاج دانش ( آموزش1

 آموزهای دانش( ارزشیابی از آموخته2

 آموز. ی لغات دانش( افزایش خزانه3

 ی نگارش حروف و کلمات.( آموزش شیوه

 باشد:در یادگیری امال یک کلمه سه عامل مؤثر می

 الف( شنیداری

 ب( دیدن و تجسم ذهنی کلمه 

 ج( نوشتن کلمه 

ود و وب بشنخآموز کلمه را به درستی خواهد نوشت که آن کلمه را توجه به این سه عامل زمانی دانشبا 

 بتواند در ذهن خود تجسم کند و در نهایت کلمه را بنویسد.
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وانند تآنان نمی ارند،بسیاری از کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری در پیوند دادن میان صدا و نماد دشواری د

شخیص ی شنیداری، تشنوند به حروف و کلمه تبدیل کنند، این کودکان در حافظهکه می صداهایی را

 ها دشواری دارند.های رابطه صورت با امال برای هجی کلمهشنوایی و به کار بردن تعمیم

  

 

 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

نها حلیل آتبه تجزیه و  اکرمنویسی در  امالهای ضعف آوری اطالعات و تفکیک آنها در مورد علتبا جمع

نجام ی خودم، اآموز، مشاهدهپرداختم با کمک آموزگارش، مدیر آموزشگاه ، مشاورش و مصاحبه با دانش

ی ر مصطفنویسی دکت امال، همچنین کتاب درمان اختالالت اکرمآزمون تشخیص شنوایی و پزشکان معالج 

 م.بردار مثبتی در برطرف کردن این مشکلتبریزی و منابع اینترنتی در این زمینه توانستم قدمهای 

ی سانویسو پرسش از معلمش به این نتیجه رسیدیم که مشکل نار اکرمهای ی نوشتهبا بررسی و مشاهده

 کند.ندارد زیرا در هنگام نوشتن قواعد نگارش را رعایت می

خص نجی مشسبینایی نویسی دکتر مصطفی تبریزی و نتایج تست  امالبا مراجعه به کتاب درمان اختالالت 

ر های امالیی دی دیداری و تمیز دیداری مشکلی دارد، زیرا برحسب تفکیک غلطدر حافظه اکرمشد که 

ری مشکل آموزانی که در زمینه تمیزدیداری و حافظه دیدااین کتاب دانش 14و  15و  16جدول صفحات 

 باشد:شان به شرح زیر میهای امالییدارند اغلب غلط

 ستل -هوله -اسحاب -هیله -منزور      :برای نمونه
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ونه گیل، این ین قبآورد که کلمه منظور را با ز یا ظ بنویسد و اشتباهاتی از اآموز به خاطر نمییعنی دانش

 وجود داشت. اکرم امالهای امالیی در  غلط

شود یعنی میآموز مربوط نویسی به حساسیت شنیداری دانش امالهای حساسیت شنوایی: برخی از غلط

 شنود.کودک در شنیدن برخی صداها حساس نیست یا آنها را اشتباه می

 ای از این اختالل: نوشتن مسواک به صورت مسباکنمونه

 نوشتن زنبور به صورت زمبور

ن است. ای نواییعالوه بر اشتباه در نوشتن کلمات گاهی با انداختن برخی از حروف و کلمات نیز از ضعف ش

اآرامی نواس و حبه کرات مشاهده شده بود.البته میتوان این مشکل را از عدم تمرکز  اکرمی مورد در امال

ود و هر ه جا بمطلبی را می نوشت یا می خواند حواسش به هم اکرمهمگام نوشتن نیز بیان کردو چون وقتی 

 دیر اندازتاخ به عامل جزیی می توانست افکار او را پراکنده و حواسش را پرت کرده و یادگیری را برایش

ها و نآآموز در گذاشتن نقطه، دندانه، تشدید و جایگزینی نادرست دقتی دانشعدم دقت و توجه: بی

ا سر و صددر محیطی پر اکرمشد. چنانچه مشاهده می اکرماشتباهاتی در سرکش که تا حدودی در امالی 

 ود، پسداشت و اشتباهاتش کمتر بشد اما در محیط آرام تمرکز بیشتری نوشت حواسش پرت میمی امال

 نقش مهمی داشت. اکرممحیط در دقت و تمرکز 

 می نوشت.نامال  نتی توانست با دیگر بچه ها در ساعت امال ، امالیش را بنویسد و عقب می ماند یا اکرم 

ار قر سیدگیه و رمشکالت روانی و عاطفی ندارد از آنجا که تنها فرزند خانواده است بسیار مورد توج اکرم

   گیردمی



 فایل برای مشاهده

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

قابل ویرایش این اقدام پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به 

 سایت مراجعه کنید .
 

22  
 

 هایش وهم تا حدودی مشکل دارد، طبق نمرات متوسط و گاهی پایین سایر درس  از لحاظ هوشی اکرم

ناخت و شو در  کننده استراضی  اکرم وضعیت در این مورد از .نتیجه تست در سطح متوسط قرار داشت 

رای نگیزه ی بیشتری بدرک حروف و قواعد مشکل ندارد و نمرات سایر دروسش بسیار خوب است و ا

 یادگیری پیدا کرده است

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب راه حل جدید به صورت موقت

با خود  صاحبهمپس از بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوری شده براساس مراجعه به کتب و اینترنت، 

ود مشه وکرر آموز و والدین وی، همکاران و معلمش و همکار مشاورش، همچنین بررسی اشتباهات مدانش

یت ز حساسناشی ا اکرمو انجام تست تشخیص شنوایی همانگونه که قبالً اشاره شد مسئله  امالدر درس 

ا همراه ب موقت شنوایی و تا حدودی عدم دقت او بود که برای رفع این مشکل پیشنهاداتی به عنوان راه حل

 شود.الیلی مطرح میها انتخاب شده و پیرامون رد یا قبول این پیشنهادات ددالیل آن
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 ( رد یا قبول ) راه حل پیشنهادی

شوند و ده میتغییر کالس از حالت سنتی به صورت کارگاهی که فراگیران در نقش یادگیرنده و یاددهن -1

 یابد.های بین فردی گسترش میتعامل

 دالیل:

ل ه حل قابان راتوانم به عنویآموزان و وقت گیر بودن از لحاظ هزینه و زمان نمبه دلیل عدم آگاهی دانش

 ( شود.رد می  ) دسترس و مناسب از آن استفاده کنم.

 آموز.هایش توسط خود دانشآموز با دستمال و تشخیص صدای همکالسیبستن چشمان دانش -2

ایند ن خوششان تأثیر دارد و برایشاها در افزایش روحیهها و آموزش از این طریق و روشدالیل: بازی

 ( شود.قبول می  )  شد، امکانات قابل دسترسی و ساده هستند.بامی

 آموزان با نظارت معلم.و یا تصحیح آن توسط خود دانش امالتعویض دفاتر  -3

 ه سببآموزان امکان عیب جویی از همدیگر وجود دارد کدالیل: به دلیل سن کم و درک پایین دانش

 ( شود.رد می ) شود.آموز میسرخوردگی دانش

 ی تصویر مناسب برای هر صدا.ضبط کردن صداهای مختلف در نوار کاست و تهیه -4

 ( شود.قبول می)   دالیل: به دلیل در دسترس و ساده بودن این روش و امکانات آن

 آموز.های جزئی و تشخیص آنها توسط خود دانشارائه دو تصویر مشابه با تفاوت -5

 ( شود.قبول می ) پذیر بودن.ویی در هزینه و زمان و امکانجدالیل: به دلیل قابل دسترس و صرفه
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ل ی مشکها تأیید شده است و تا حد زیادبه طور کلی در مطالعات و تحقیقات اثربخش بودن این روش

ست و تر بوده اتر و موفقشود و در مقایسه با سایر روشها کم هزینهدقتی رفع میحساسیت شنوایی و بی

 باشد.وزش نیز خوشایند میآمبرای خود دانش

ن آجرای اهای ارائه شده برای اجرای طرح جدید و نظارت بر آنپس از انتخاب راه حل از بین راه حل

 .ریزی کرده و جهت چگونگی اجرای آن، شبکه وظایف و مراحل اجرای آن ترسیم شده استبرنامه

  

دادیم.  ام میانج اکرمویت حافظه شنوایی افزایش حافظه شنوایی: این روش را به عنوان بازی برای تق -1

و او  ا بگویندنهارتا نام آ  هایش از او می خواستندآموز را با چشم بند می بستیم و از همکالسیچشمان دانش

یر دادن ا تغیتشخیص دهد که چه کسی صدایش کرده است، و یا در خانه با وسایل مختلفی که داشتم و یا ب

 یت حافظهر تقودتم بگوید جای هر وسیله کجا بوده است تا به این ترتیب کمکی مکان وسایل از او می خواس

 و به خاطر سپاری مطالب درسی و دیگر موضوعات به او کرده باشم.

ه کنش آموزی آموزان توسط دا) نکته ای را که باید در نظر داشته باشیم این است که البته گفتن نام دانش

 د و دانشه بودند به همان ترتیبی باشد که بچه ها از قبل در کالس نشستنبای دچار اختالل یادگیری است 

ز شان را اصدای آموز آنها را دیده است زیرا در این صورت ممکن است به جای استفاده از حساسیت شنیداری

 ترتیب نشستن آنان تشخیص دهد(

ری ل یادگیاختال به عللی دچار باید درنظر داشته باشیم انجام این بازی نه تنها برای دانش آموزانی که 

 بردند.آموزان از این بازی بسیار لذت میدانش هستند بسیار جالب و شیرین است بلکه همه ی 

افزایش حساسیت دیداری: من صداهای مختلفی را در نوار کاست ضبط کرده و برای هر صدا تصویری  -2

اید تصویر مربوط به آن را یافته و جدا می با گوش کردن و تشخیص صداها، ب اکرمکردیم. مناسب تهیه می
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کرد. با این تمرین عالوه بر تقویت حساسیت شنیداری، بین اعمال حرکتی و آنچه شنیده شده است، 

آموزان شود،این هم یک بازی آموزشی بسیار جذّاب و شیرین است که تمام دانشهماهنگی برقراری می

 کنند.کالس از این بازی استقبال می

 کرماند، به ف دارایش دقت: دو تصویر را که مشابه هستند اما در یک یا چند مورد جزیی با هم اختالافز -3

ا تفاوت ه ص اینهای بین دو تصویر را پیدا کند، در ابتدا تشخینشان می دادم و از اومیخواستم تا تفاوت

 د.توانست تشخیص دهبرایش مقداری مشکل بود اما به تدریج تفاوتها را بهتر می
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 (2گردآوری شواهد )

ه شرح ب 2اهد برطرف شده، به گردآوری اطالعات جدید و شو اکرمنویسی  امالبرای بررسی اینکه آیا ضعف 

 زیر پرداختم:

ی او ی درسی امالو کاهش کلمات نادرست قبلی و افزایش نمره اکرمهای امالمشاهده فردی: با مشاهده  -1

 نویسی او شدم. الاممتوجه بهبود وضع 

آمددفتر م مییا کرد و هر بار به خانه ابراز خوشحالی و موفقیت می اکرمآموز: مصاحبه با خود دانش -2

 هایم خیلی بهتر از گذشته شده است.گفت: نمره آورد و میامالیش را می

 آموز شدیم.با انجام مجدد آزمون سنجش حساسیت شنوایی متوجه بهبود شنوایی دانش -3

بالً قکنندکه  ار میآموز و پدرش بسیار از او راضی هستند و اظهمصاحبه با والدین و خانواده: مادر دانش -4

فزایش ارزندشان یزه فاش از بهبود امالیش ناامید شده بودیم، اکنون اعتماد به نفس و انگبه دلیل عدم انگیزه

ن رزندشادر حال حاضر از خوش خطی او فهای امالیش نسبت به گذشته کاهش یافته است.و یافته و غلط

 کنند.بسیار ابراز خوشحالی می 

او  امالضعیت هبود وبآموز و افزایش نمراتش را تأیید کردند و از دانش امالمدیر و سایر همکاران نیز بهبود 

 راضی بودند.

 کرماایی نوهمکار مشاور: با بررسی نتیجه آزمون مجدد سنجش حساسیت، ایشان نیز بهبود حساسیت ش -6

 را تأیید کردند.

 ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن
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شان گیو آزمون حساسیت شنوایی و بررسی نتایج، هم اکرمها و مشاهده امالی پس از اجرای راه حل

 ی پیشرفت او می باشد از جمله:دهنده

 نویسی او بسیار کاهش یافته است. امالهای غلط  -

 بسیار افزایش یافته است. اکرم امالنمرات درس  -

 دهد.تست حساسیت شنوایی بهبود او را نشان می -

 اشتباهات امالیی که مربوط به حساسیت شنوایی و عدم دقت او بود بسیار کم شده است. -

 معلم و مدیرش و سایر همکاران از پیشرفتش بسیار راضی هستند. -

 ستند.اش بسیار خرسند هآموز و خانوادهخود دانش -

 ته است.ش یافانگیزه او برای درس خواندن و رسیدن به مراحل باالتر تحصیلی به صورت چشمگیری افزای -

 شته او(،ال گذسآموز و تأیید کلیه همکاران )مدیر، معاون، معلم، مشاور و معلم با مشاهده پیشرفت دانش

 شاور، هممعلمش، مضی هستند و والدین و بسیار را اکرمآموز از این پیشرفت و تغییر در والدین و خود دانش

 چنین مدیر مدرسه از کار من در طول این چند سال بسیار اظهار رضایت می کنند.

 و اکرم  شآموز در این جا ،جا دارد از کلیه عزیزان که در طول این چند سال خالصانه و دلسوزانه در را

 فراوان داشته باشم. برطرف کردن مشکالت درسی او تالش کرده اند تشکر و سپاس 

 ندرننمودکه در تمام این مدت از هر گونه همکاری و تالشی فروگذا اکرمپدر و مادر دلسوز ، صبور 

ول این طه در کپزشکان محترمی که دراین راه با کادرآموزشی مدرسه همراه بودندو همکاری دیگر عزیزانی 

پیشبرد  ن جهتشم زیرا هرکدام از این عزیراسالها زحمت کشیده اند تشکر و سپاسگزاری فراوان داشته با

  .وضعیت درسی و آموزشی دانش آموز فوق الذکر نهایت همکاری را از خود نشان داده اند

 



 فایل برای مشاهده

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

قابل ویرایش این اقدام پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به 

 سایت مراجعه کنید .
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 پیشنهادات

 نویسی و کاهش مشکالت آن امالچند پیشنهاد برای معلمان و والدین جهت بهبود 

شود بلکه آموز نمیکلمه به کلمه باعث یادگیری دانشبه صورت  امالیاددادن کلمات به تنهایی و گفتن  -

 آموز باید کاربرد این کلمات را در جمله بداند.دانش

 تکرار نوشتاری کلمات غلط نوشته تنها راه حل مشکل نادرست نویسی نیست. -

ی یح نویسحصات و اند را در چند جمله به کار ببرند این کلمآموز بخواهیم کلماتی که غلط نوشتهاز دانش -

 آنها برایش روشن شود.

 آموزان را تقویت کرد.دانش امالتوان از طریق شنیدن و حافظه می -



 فایل برای مشاهده

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

قابل ویرایش این اقدام پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به 

 سایت مراجعه کنید .
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امل را یر ناککودکان را تقویت کرد برای مثال کودک یک تصو امالتوان از طریق دیدن و حافظه نیز می -

 کامل کند.

قه ها در یک طبقه بندی کردن آنجور کردن کلمات یا کلمات هم خانواده یا گروه بندی کردن و طب -

 آموز خواهد شد.موجب پیشرفت و درست نویسی دانش

ا مشکل ن آنهآموز در نوشتباشد کلماتی را که دانشراه دیگر برای تقویت امال از طریق حذف حروف می -

 توان نوشت.دارد به صورت نقطه چین می

 کند.یگفتن به فرا گرفتن امال کمک م امالهای کوتاه، انشا و گزارش بیشتر از نوشتن داستان -
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