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 چکیده  

 شمار ترديد بي.  است توجه قابل هستند تحصيلي يا رفتاري مشكالت از برخي دچار كه آموزاني سواد شمار

 . باشد مي اين از بيشتر مراتب به هستند گيري ياد مشكالت برخي دچار كه افرادي

 مي كمک نسوخم گاه و قديمي هاي روش از آنان مشكالت حل براي آموزي سواد نهضت همكاران و آموزشياران

 ، يأس موجب است ممكن بلكه ندارد دنبال به چنداني حاصل تنها نه فراوان وقت صرف بر عالوه كه گيرند

 دنبال به را تحصيلي افت نهايتاً و شد آموزان سواد عالقه رفتن دست از و عصبيت و خوردگي سر ، دلمردگي

 . داشت خواهد

ربه عملي مي باشد اين پژوهش در واقع نتيجه تجربه عملي دستيابي به روش هاي بهينه نيازمند تفكر و تج

اينجانب از استحكام آموزش ها و يادگيري هاي دوران تحصيلي در مدارس توسط معلمان كه در كالس آموزش 

مي دادند برايم به عنوان تجربه بود كه هم اكنون در كالس هاي سواد آموزي كه دارم به كار برده ام و نتيجه 

 .داشته است 

بنده به عنوان آموزشيار نهضت سواد آموزي با مشكلي كه در سواد اموزان مواجه بودم اين بود كه بيشتر انها در   

با ديدن اين وضعيت برآن شدم تا اين . و در خود توانايي نوشتن امال را نمي بينند نوشتن امال ضعف دارند 

مشهود عملي آشپزي توانستم مشكل نوشتن و امال  در نتيجه از روش تصويري و تجربه.مشكل آنها را حل نمايم 

 .را در انها حل نمايم 
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 توصیف وضع موجود 

سال است كه در كالسهاي نهضت سواد آموزي مشغول به خدمت هستم در طول اين سالها مشاهده  8مدت 

ي كه با اكراه شروع نمودم كه اكثر سواد آموزان از درس امالء وحشت دارند و موقع نوشتن تفره مي روند و هنگام

 و غلط يا اند نوشته  به نوشتن مي نمايند به نوشته هاي خود اعتماد ندارند ومدام سؤال مي نمايند كه صحيح

ديشيدم كه شايد اشكال كاراز اينجانب باشد كه كالس بنده در ان خود با. دارند فراواني اشتباهات كه دارند قبول

 .زنگ امالء پرشور و پرفايده نيست 

يل عدم شور و شوق سواد آموزان را از خودشان سؤال كردم اكثريت كفتند كه چون بلد نيستند صحيح دل

الً اشتباه نداشته باشيم و اص داريم دوست ما چون گفتند اي عده و ندارند  بنويسند و عالقه اي به امالء نويسي

خجالت مي كشيم كه امالء بنويسيم و هر وقتي كه زياد اشتباه داريم فكر مي كنيم ديگران به ما مي خندند و ما 

 .يک دليلي براي تفره رفتن از امالء نويسي آورد 

در نظريات اكثر آنها دقت كردم ديدم دليل اصلي عدم امالء نويسي آنها صحيح ننوشتن لغات و كلمات سخت 

نويسي در سواد بنابراين الزم دانستم براي پيدا كردن راه حل هاي مناسب جهت انگيزه امالء . درس است 

 .آموزان از منابع آگاه و مؤثق تر اطالعات الزم را جمع آوري نمايم 
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 1 گرد آوری اطالعات و شواهد 

براي اينكه بتوانم راه حل مناسبي جهت ايجاد انگيزه امالء نويسي در سواد آموزان پيدا نمايم تصميم گرفتم 

موضوع را در جلسه گروهاي آموزشي در بين همكاران عالوه بر دانش آموزان نظرات همكاران را نيز جويا شوم 

مطرح كردم جوابهاي ضدو نقيضي شنيدم عده اي بي تفاوت عده اي مشتاق شنيدن جوابهاي همكاران و عده اي 

 .عالقه مند به اظهار نظر بودند 

موضوع را موشكافانه بنابراين به همكاران عالقه مند توصيه كردم زماني را براي بحث و تبادل نظر تعيين كنيم تا 

 .بررسي نمائيم 

در زمان معين گرد هم آمديم و با مطرح كردن سؤال نظرات را يكي يكي يادداشت نمودم و راه حل هاي مناسب 

را با تجزيه و تحليل نظرات مشخص نمودم موضوع را با راهنماي محترم تعليماتي در ميان گذاشتم راهنماي 

رد و توصيه نمود جهت دستيابي به نتايج بهتر بهتر است موضوع را با چند از محترم از ايده اينجانب استقبال ك

مسئولين آموزش و پرورش كه تجربه بيشتري دارند در ميان بگذاريم اين كار را كرديم و با اساتيد مختلف 

و بررسي  موضوع را در ميان گذاشتم از نظرات آنها ياد داشت برداري نمودم و اسناد و مدارک الزم جهت مطالعه

را به امانت گرفتم و با بقيه همكاران شروع به مطالعه اسناد و مدارک الزم جهت ايجاد انگيزه امالء نويسي كرديم 

. 
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 تجزیه و تحلیل اطالعات

پس از مطالعه اسناد و مدارک و بحث هايي كه انجام گرفت اطالعات حاصل از اين فرايند را مورد تجزيه و 

ت و كاستي هاي درس امالء تا اندازه اي مشخص و اصو لي كه بايد در تدريس امالء تحليل قرار داديم اشكاال

 .مورد نظر باشد تعيين شد 

خالصه راه حل هاي متعدد و مناسب ، روش درست امالء نويسي كه منجر به ايجاد انگيزه امالء نويسي در سواد 

 .آموزان مي شود را در پوشه اي در بايگاني نمودم 

  

 ه های اولیهخالصه یافت

 .برخي از علل فعال نبودن سواد آموزان در كالس هاي امال ء نويسي به شرح زير بود -1

 متنوع نبودن امالء نويسي -1

 .آشنا نبودن سواد آموزان به شكل صحيح لغات و كلمات  -2

 .آشنا نبودن به تلفظ صحيح لغات و كلمات  -1

 .هنگام نوشتن امالء  دخالت دادن لهجه حاميانه و زبان گفتاري در -4

 .عدم تمرين و تكرار در يادگيري لغات و كلمات سخت دروس  -5

 بي توجهي آموزشياران به طرح درس امالء نويسي -6



برای خرید فایل ورد قابل . افیل برای مشاهده است ین ا

.ویرایش به سایت مراجعه کنید   

8 
 

 / كالس در تنوع جهت  آشنا نبودن آموزشياران به انواع روشهاي امالء -7

 .تخصصي نبودن تدريس امالء نويسي  -8

 .ناآشنا يي آموزشياران به روشهاي خالقيتي امالء نويسي  -9

 اصول و مبانی امالء نویسی 

 .نوشتن را بايد تابعي از تفكر بدانيم و دغدغه اماليي را درست نويسي و رعايت دستور زبان فارسي بدانيم  -1

 .ار اهميت دهيم نوشتن تابعي از تفكر و گفتار است بنابراين بايد به درست نويسي تفكر و گفت -2

 .محتواي امالء نويسي را بايد مشخص كنيم تا نوشتن امالء براي آنان مشكل و اضطراب آور نباشد  -1

 .براي درس امالء طرح درس داشته باشيم  -4

 .با توجه به شرايط كالس به انواع موضوع ها ي متن درس اشاره كنيم  -5

 .امالء دقت كنيم از ساده شروع كنيم به مشكل رويم در امالء نويسي به مراحل و اجراي گوناگون  -6

 .براي ارزش يابي امالء بايد معيارهاي رواو علمي تعيين كنيم  -7

 انواع امالء نویسی  

 ورقه اي -1
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 (تخته اي ) پا تابلويي  -2

 غلط –صحيح  -1

 معیار های ارزشیابی در امالء نویسی

 .رعايت صحيح نويسي امالء و دستور زبان درست  

 .رعايت نظافت و پاكيزگي و خوانا بودن  -

 .حذف اشتباهات تكراري -

 راه های پیشنهادی برای امالء نویسی 

با مطالعه اطالعات جمع آوري شده و تجزيه وتحليل آنها با انواع امالء نويسي مواجه شديم آموزشياران با انجام 

 .راه هاي متفاوت به نتايج متفاوتي دست يافته بودند 

م گرفتم از ين راه هاي مختلف چند راه را اجرا كنم و پس از ارزيابي نتايج اگر موفقيتي حاصل شد اين تصمي

 .روش ها را ادامه دهم 

 .يكي از راه ها گفتن امالء به صورت شفاهي در كالس و نوشتن توسط سواد آموز بود 

 .راه ديگر بردن سواد آموزان به پاي تابلو و نوشتن امالء بود 

 .يگر دادن متن امالء به صورت چاپي و درج اشتباهات اماليي در برگه چاپي بود راه د
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من نيز راه گفتن راه گفتن امالء به اين صورت كه ابتدا نقاشي هايي از وسايل منزل را كه بر روي آنها كلمه هاي 

 .مايند سخت و عبارات سخت نوشته شده است را در بين سواد آموزان تقسيم مي نمايم تا مطالعه ن

 نوشته هيچ كه را منزل وسايل از نقاشي هاي برگه  بعد از ثبت در حافظه سواد آموزان نقاشي ها را جمع كرده

 .بنويسند ها برگه روي را شده گفته سخت لغات و عبارات خواهم ومي دهم مي نشده ثبت آنها روي در اي

 چگونگی اجرای راه جدید

واد آموزان قرار دادم از يک گروه خواستم وسايلي را كه براي آشپزي الزم در آغاز آموزش وسايل كار در اختيار س

 .است را از بين تصاوير انتخاب كنند

 در شده ثبت هاي كلمه ها گروه خواهم مي  از گروه ديگر خواستم مواد آشپزي را از بين تصاوير انتخاب كنند

 . بسپارند خاطر به و بياموزند را نگارش روش و كنند بررسي دقت به را تصاوير

از دو گروه مي خواهم باعث تبادل نظر يک غذا را به طور فرضي بپزند و در حين پختن چشم شان به شكل 

 .كلمات روي تصاوير يک ديگر نيز آشنا مي شود 

در پايان برگه ها را جمع كرده تصاويري مانند قبلي با اين تفاوت كه هيچ نوشته اي بر روي برگه ما ثبت نشده 

 .در اختيار شان قرار مي دهم  باشد

از روي لغات و كلمات براي هر گروه مي خوانم تا برروي تصاوير بنويسند در پايان جلسه متن را به صورت كامل 

 .كه شامل لغات و كلمات سخت نوشته شده بر روي تصاوير است مي خوانم تا هر دو گروه بنويسند 
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اواني را در بين سواد آموزان احساس كردم به طوري كه سواد اين روش را در كالس اجرا نمودم شور وشوق فر

آموزان شوق نوشتن پيدا كردند و هر كسي مشتاق بود كه تصاوير بيشتري را انتخاب بكند تا بر روي تصاوير 

كلمه بنويسد اكنون ديگر كالس امالء صوت و كور و بي روح نبود و شور و وسوسه خاصي بر پا شده بود گويي 

 كه ميدان

  

 2  جمع آوری اطال عات وشواهد

اگرچه از رفتارها ونظرهاي سواد آموزان مشخص بود كه تغييروتحولي در درس امال به وجود آمده است براي 

اينكه دقيقا مشخص شود روش موثر بوده يانه تصميم گرفتم درباره آنچه انجام داده ام اطالعات عيني وموثر 

 .جمع آوري نمايم

شترک با راهنماي تعليماتي آموزشياران راه هايي رابراي مطلع شدن از نتايج كار پيشبيني بنابراين جلسه اي م

 كردمكه از آن جمله بود

 .ارزشيابي از امالهاي دانش آموزان بر اساس مالكهاي اشاره شده كه باعث شدارزشيابي اماليي عيني ترشود-1

 مقايسه نمرات امال پيش ازآموزش وپس از آموزش-2

ي كتبي ازسوادآموزان درباره تاثير روش جديد امال نويسي ومقايسه آن با روش هاي امال نويسي نظرخواه-1

 تر ونيكي تر بخش رضايت قبلي هاي روش به نسبت اينجانب روش كه داد نشان شده آوري جمع شواهد  قلبي

 .است بوده
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 تجدید نظر درباره روش انجام گرفته

ونگي اجرا ونتايج آن جمع آوري شد باتوجه به نظرها وانتقادهاي اظهار شده پس ازاينكه اطالعات الزم درباره چگ

دريک جلسه مشترک با راهنماي تعليماتي وآموزشياران وكادر اداري تالش كرديم كاستي هاي نظري وعلمي 

 خود را تا آن جايي كه مي توانستيم بر طرف كنيم

 .هارت سوادآموزان در امال نويسي نيز افزايش يابدشواهد نشان مي داد كه هرچه تمرين وتكرار بيشتر شود م

از چند آموزگار ودبير مقطع ابتدايي درباره روش كار ما ونتيجه آن اظهار نظر خواستيم كه اكثر آنها كارهاي 

 .انجام شده رامناسب وموفقيت آميز ارزيابي كردند

  

 از آنچه گذشت می توان به نتایج زیر دست یافت

 .مند به درس امال شدند وبا نشاط وشوق آموختن امال نويسي به كالس آمدند سوادآموزان عالقه-1

 .اكثر سواد آموزان در امال نويسي فعال بودند -2

خود پندارة سواد آموزان درباره امال نويسي دگر گون شد اكثر آنان به خودباوري رسيدند وترس واضطراب از  -1

 .نوشتن ازآنان رخت بر بست

 .براي آموزشياران خسته ومالل انگيز نبود زنگ امال ديگر -4
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 .مشاركت دربين سواد آموزان و آموزشياران وديگر دست اندركاران نهضت سواد آموزي افزايش يافت  -5
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 .افزوده بر سواد آموزان آموزشياران نيز خود بامطالب وديگاه ها وتجربه هاي جديد آشنا شدند

 جه گیرینتی 

   اگر درس امالرا مانند ديگر درس ها جدي بگيريم وآن راآسان پنداريم تحولي دركالس هاي درس به وجود 

مي آيد آموزشياران نيز بايدبدانند در درس امال مانند ساير دروس طرح درس داشته باشند وبا اصول ومباني امال 

د دستوري را بايد به دانش آموزان ياد بدهند گرچه ذوق نويسي آشناشوند واين را بدانند كه در امال نويسي قواع

 .واستعداد در خوب نوشتن تاثير فراوان دارد ولي روش صحيح خواندن براي نوشتن نيز داراي اهميت فراوان است

ارزيابي از امال مي تواند بر مبناي اصول علمي ومعيار هاي پذيرفتني صورت گيردواين معيارها همواره بايد به 

 .عيني تروكارشناسانه تر تعيين شود صورت 
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