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 :چکیده

. است نوشتن نوعی امالء. است نوشتن و خواندن در ضعف مدرسه، در آموزان دانش مشکالت ازمهمترين يکی

 در را او و كنم پیدا راهکارهايی كردم سعیفاطمه  نام به آموزي دانش امالي مشکل رفع براي تحقیق اين در

 . كنم تقويت امالء درس

 آموز، دانش خود طريق از را اطالعات اين نظیر داشتم، اطالعاتی سري يک به نیاز كارها راه كردن پیدا براي

 را آنها و يافتم را كارهايی راه اطالعات اين به توجه با كردم آوري جمع  مدرسه مشاور و والدين ، وي پرونده

 توالی تقويت ديداري، حافظ تقويت براي كارها راه اين جملگی. آوردم رد اجرا  مرحله به آموز دانش با

 نتیجه ، ها حل راه اين اجراي پايان در. داشت ضعف آنها در فاطمه كه بود شنیداري حافظه تقويت و ديداري

 ضعف كاهش براي معلمان ساير هم را ها حل را اين امیدوارم كه آمد دست به آموز دانش پیشرفت از خوبی

 .ببرند كار به آموز دانش امالء درس رد
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  مقدمه

 آگاه براي اي وسیله نوشتن و گفتار و ديگران افکار به بردن پی براي است اي وسیله خواندن و نوشتن

 انجام دبستان در زبان آموزش زمینه در كه كوششهايی تمام بنابراين. خود افکار و مقاصد از ديگران ساختن

 . باشد  خواندن و گفتن ، شنیدن يعنی، آن گانه چهار اركان پرورش جهت در بايد گیرد، می

 درست نوشتن طريقه ، بنويسند ديگران تا تقرير را مطلبی پركردن، معناي به و عربی است اي كلمه امالء

 . است رفته بکار و نويسی درست و كلمات

 :است گرفته انجام فاطمه نام به موزآ دانش امالي مشکل رفع براي زير هاي هدف جهت در تحقیق اين در 

 آموز دانش  ديداري حافظه تقويت -1

 آموز دانش ديداري توالی تقويت -2

 آموز دانش  شنیداري حافظه تقويت -3



.. است مشاهده برای فایل این  

 تخصصی گزارش این ویرایش قابل و ورد فایل خرید برای

 . کنید مراجعه سایت به تومان دوهزار فقط قیمت با
 

6 
 

 .برداريم گام آموزان دانش موفقیت جهت در بتوانیم همکاران و خود كارها راه اين انجام با كه امید 

 :كلیدي هاي واژه تبیین تعريف

 معلم كه مطلبی بنويسد ديگري كه كردن تقرير را مطلبی ، كردن پر معنی به: علمی نظر از فارسی الءام

 ديگري شخص يا معلم كه فارسی زبان به است متنی: عملیاتی نظر از فارسی امالء. بنويسد شاگرد و بگويد

 .بنويسد درستی به را كلمات كه است موظف يادگیرنده و كند می قرائت را آن

. باشند می مشغول نوشتن و خواندن ، دانش فراگرفتن به كه گويند می افرادي به:  علمی نظر از آموز نشدا

 (86 ص ، عمل در پژوهش هاي برگزيده)

 مدرسه اوّل ي پايه در كه است كودكی آموز دانش از منظور تحقیق اين در: عملیاتی نظر از آموز دانش

 . دارد اشتغال تحصیل به شیرازي صیاد دخترانه

 است ديده كه شیء يا و كلمه يک مجدد يادآوري و سپاري خاطر به توانايی: علمی نظر از بینايی ي حافظه

 براي بعد و نسپارد خود ذهن در خوب را صداها مثالً كودك كه شود می باعث امالء در آن ضعف و باشد می

 .یاوردب خاطر به را آنها ونتواند نیايد يادش صداهابه آن ، كلمات نوشتن

. باشد شنیده يا ديده قبالً كه شیء يا كلمه چند آوردن ياد به توانايی ، شنوايی و بینايی و توالی حافظه

 (1377 ، جیمز ، چالفانت ، ساموئل كرك)

 :موجود وضعیت توصیف و مسأله بیان

 را ها انايیتو اين كردن شکوفا   معلمان عنوان به ما كه ايست توانايی يک نوشتن صحیح و نوشتن . خوب

 كردم می كار امال كالس در آموزان دانش با و كردم می تدريس را درس وقتی مهر ماه در.هستیم دار عهده

 كه دارد آرزو معلّمی هر زيرا. باشند نداشته نوشتن در مشکلی آموزانم دانش تا بود اين بر من سعی تمام
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 نفوذ آموزان دانش وجود اعماق در هايش گفته و بگیرند ياد تر آسان و بهتر را او هاي درس آموزانش دانش

 تشويق با نبود ديگر آموزان دانش با سطح امالهم نوشتن در فاطمه ان آموز دانش   اين بین در.كند

 نمی نشان اي عالقه خود از نوشتنی هاي فعالیت انجام براي.  كرد می توجّه كالس هاي درس به وراهنمايی

 با و بود صحبت حال در اش دستی بغل با همیشه نداشت قرار و آرام دركالس. شد می خسته زود و داد

 انديشیدم باخود بنابراين. نشست می خود جاي سر كوتاهی مدت تشويق مختلف هاي روش از استفاده

 را به درس امالء عالقه مند سازم؟ فاطمهبا تشويق  توانم می چگونه

 مهم علت به نیز آن كه. شود می محسوب آموزان دانش درسی مواد مهمترين از يکی ديکته كه آنجايی از

 كه دانست نوشتاري مهارتهاي بودن عینی در را امر اين دلیل بتوان شايد است، نوشتاري هاي مهارت بودن

 تعمق و دقت كردم سعی موضوع اهمیت به توجه با. سازد می فراهم را كودك مشکالت تحلیل امکان

 مشغول خیلی را فکرم آموز دانش اين مشکل بنابراين. باشم شتهدا آموزان دانش امالء درس در بیشتري

 پیدا حلهايی راه مشکل اين حل براي كردم سعی كرد می ايجاب شغلیم وظیفه كه آنجايی از. است كرده

 كم برچسب آنها به ديکته در ضعف علت به كه كودكانی به ها شیوه اين گرفتن كار به با بتوان شايد تا كنم

 .كرد كمک شود می زده مانده عقب ، پرتی حواس ، تنبلی ، ذهنی

 اهداف گزارش تخصصی :

 هدف اصلی :

 عالقمند كردن يکی از دانش آموزان به درس امال

 اهداف فرعی :

 بررسی علل ضعف دانش آموز در درس امال – 1
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 آموز دانش  ديداري حافظه تقويتچگونگی  -2

 آموز دانش  شنیداري حافظه تقويت - 3

 آموز دانش ديداري توالی تتقوي - 4

 ارائه راهکارهاي قابل تعمیم براي حل مشکل امال در ساير دانش آموزان – 5

 مقايسه با شاخص

 در مقايسه با شاخص ، دانش آموز مورد نظر بايد براحتی امال را نوشته و به اين درس عالقمند شود .

 جمع آوري اطالعات

 با و علمی طريق به بايست می كه باشد می تر دقیق و یشترب اطالعات به نیاز مسئله دقیق تبیین جهت

 هاي روش از بود الزم مسئله ماهیت به توجه با بنابراين. نمود اقدام اطالعات آوري جمع ويژگیهاي رعايت

 :عبارتنداز پژوهش اين در شده گرفته بکار هاي روش كه شود استفاده اطالعات آوري جمع مختلف

  مصاحبه( الف

  مشاهده( ب

  مدارك و اسناد بررسی( ج

  اي كتابخانه ي مطالعه( د

 همکاران نظرات از استفاده( هـ
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 تحقیق پیشینه

 از. خاص موضوع يک در پژوهشگران و نظرانصاحب آثار تحلیلی بررسی از است عبارت پژوهش يپیشینه

 يزمینه در موجود رآثا و متون پژوهشگر، آن طی كه است( انتقادي و تحلیلی)فکري فعّالیّتی رو، اين

 آنهاخود، پژوهش خاص هدف داشتن نظر در با و مشخّص الگوي يک اساس بر و كندمی شناسايی را پژوهش

 (1384 فتّاحی، و پريرخ. )كند استفاده آنها از خود پژوهش راستاي در تا كندمی نقد و تحلیل بررسی، را

 : نظري مبانی( الف

 كار سرو مهارت چند با( 1373طوسی، منشی تقی.م: ترجمه) الفلین مک. ا و واالس ديدگاه از نوشتن، عمل

 هر شکل گرافیکی ترسیم ها،كلمه صورت به موضوع تنظیم ذهن، در موضوع نگهداري توانايی: جمله از دارد

 از يادگیري ناتوانی به مبتال كودكان بسیاري كه نیست شگفتی جاي ها،آن يعقیده به... و كلمه و حرف

 .باشند گريزان امکان حدّ تا و بیزار نوشتاري زبان هايتفعّالیّ

( 1373ساز،تن فروغ: مترجم)كرتی ج،.بريان كالس، در يادگیري و ياددهی فعّال هايروش اجراي با رابطه در

 احساس هستند؛ فعّال آن در آموزاندانش كه هايیبرنامه مفید نتايج جمله از كه دارد تأكید نکته اين بر

 خود ينوبه به امر اين كه شودمی حاصل بدنی، فعّالیّت و مفید شركت از آموزدانش براي كه است رضايتی

 تأثیر خالقیّت و اجتماعی هايهمکاري هايمهارت و داشتن نفس به اعتماد فعّالیّت، به نسبت آنان نگرش در

 .گذاردمی

:  كه دارد عقیده و داندمی مؤثّر بسیار تربیت و تعلیم در را تشويق و محبت نیز( 1378) زنجانرودي موسوي

. ناشدنی فراموش و ماندنی ياد به است كاري هركسی به محبت ، است محبت به بسته بشري حیات يپايه

 را او حیات سالمت و دارد می نگه سالم و محکم خود حفاظت در را انسان ، عمر يک كه است محبت اين
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 يک محبت. دارد روحی و روانی عمیق ريشه و كند می ايفا را مهمّی نقش او سرنوشت در و كند می بیمه

 ديگران و معلّمین مربیان، مادر، از توقع پدر، از توقع. دارد توقع او. است آن طالب بشر و است فطري مسئله

 .دارند قرار حاشیه در كه

 كه است «امال در آموزاندانش نويسیغلط علل» موضوع امال، درس پیرامون پژوهش در عمده مباحث از يکی

 زير داليل به  رابطه اين در( 1386)يسار جعفريان. استگرفته صورت آن مورد در بسیار تحقیقات تاكنون

 :دارد اشاره

 (نويسی وارونه و نويسی آينه) ديسلکسی يا گرافیديس مانند: ژنتیکی يا زيستی هايآسیب. 1   

 .دست و چشم و مغز بین كامل هماهنگی نبود. 2   

 .نوشتاري زبان و مادري زبان بین تفاوت وجود. 3   

 .روشمند غیر و ناصحیح ناكافی، آموزش. 4   

 ...و كلمات مفهوم يادگیري و نوشتن در آموزدانش تمركز و دقّت نداشتن. 5   

 رونويسی: كنندمی بیان چنین را(« نويسیدرست يا) نوشتن مهارت افزايش راهبردهاي» از برخی ايشان

 جزئی؛ تغییرات ايجاد با بازنويسی دار؛هدف و ايبرنامه خواندن دارد؛ عالقه هاآن به كه مطالبی از آموزدانش

 تقويت تمرينات انجام: شامل كه(« امال هدف) نويسیدرست تقويت براي راهبردهايی» برخی چنینهم

 مهارت افزايش و آموزش شرو» مقاله ينويسنده. است حسی چند روش از گیريبهره و ديداري و شنیداري

 .داندمی مؤثّر آموزاندانش امالي تقويت در را ««فرنالد» نويسیدرست
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 در آن تأثیر و بازي میان رابطه مورد در( 1387حسینی، ؛1386 بهروزيان،: مثال براي) بسیاري هايپژوهش

 در فعّال يادگیري تجارب: كنندمی تأيید را مشابهی يافته زمینه، يک در حدّاقل كه. استشده انجام يادگیري

 همراه يادگیري كه ايگونه به است؛ مؤثّر بسیار كودكان در حروف، تشخیص و نوشتن خواندن، آموزي، زبان

 آموزش كودكان به غیرفعّال صورت به كه استبوده زمانی از بهتر و ترسريع مراتب به فعّالیّت، و بازي با

 .شوند همراه خويش كنترل هايبازي با همراه هالیّتفعّا اين اگر خصوص به شود؛میداده

 علل يزمینه در جديدتري هاييافته به(1389)علیزاده و مقدم علوي ،(1386)يسار جعفريان با مقايسه در

 مناسب امالي يک ويژگی به پژوهش اين در طورهمین. انديافتهدست آن حلراه و آموزاندانش نويسیغلط

 :از عبارتند هاآن از برخی كه شده اشاره

 بین معنايی ارتباط ديگر بیان به. كرد پرهیز بايد گسسته امالي از و است مؤثّر بسیار موضوع وحدت( الف

 .شود رعايت بايد امال عبارات و هاجمله

 در را پیگیري يانگیزه. متن روايی ساخت. بسازد را امالها بهترين تواندمی روانی و داستانی ساختار( ب

 .تقريري امالي يک در داستان يا قصًه يک گفتن مثل. كندمی تقويت آموزدانش

 :عملی يپیشینه( ب

 و آموزشی امالي روش با توانستم چگونه» عنوان تحت خود پژوهیاقدام در( 1387)ثانی كاشی هاشمی

 نفر، 32 آماري يهجامع با كالسی در و «دهم؟ ارتقا ناباورانه را امال درس نمرات سطح آموزاندانش مشاركت

 هايیكتاب يمطالعه: از عبارتند كارهاراه اين. استپرداخته امال تقويت در مشاركتی راهکارهاي از برخی به

 از استفاده آموزان،دانش اكثريّت يعالقه مورد نثر و نظم هايكتاب يتهیّه يادگیري، اختالالت يزمینه در
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 دقیقه 15 قسمت دو به امال ساعات تقسیم محترم، اساتید نظر از منديبهره آنها، اولیاي و شاگردان نظر

 .ارزشیابی دقیقه 30 و آموزش

 را ادبیّات درس به آموزاندانش منديعالقه میزان: بوديافتهدست نتايج اين به كارهاراه اين به عمل با ايشان

 ارتقاء 65/19 به 12/16 از الام نمرات میانگین و كرده پیدا افزايش ٪85 به بوده ٪37 مهرماه در كه

 .بوديافته

. استيافتهدست امال درس در مفیدتري هاييافته به( 1384)پروين ،(1387)كاشی هاشمی با مقايسه در

 به «امال درس در آموزاندانش فعّاالنه مشاركت هايراه بررسی و امال درس» عنوان تحت ايشان پژوهیاقدام

 :استآورده دست به را زير هاييافته زمینه اين در او. استپرداخته امال زشآمو در مشکالت بروز علل بررسی

 نوشتن و كتاب روي از نويسیمشق كلمات، امالي آموختن روش تنها كه پندارندمی معلّمان از بسیاري

 و نتمري بر فقط اوّلی چون. باشد مفیدي روش تواندنمی راه دو اين از يک هیچ ولی. است درس هر از ديکته

 آن واگذاري و دارد آموزش به نیاز دروس ساير مانند نیز امال. حافظه بر دوّمی و كندمی تکیه وارطوطی تکرار

 بايسته و شايسته كه چنان آن نتوانند آموزاندانش كه گرددمی سبب نکردن، راهنمايی و آموزاندانش به

 ابتکار به ديگري هايروش از معلّم و اشدنب يکنواخت نوشتن امال روش. كنند پیشرفت امال درس در است

 همه در اگر بلکه. نیست كالسی يبرنامه در درس اين ساعت به مربوط امال آموزش.نمايد استفاده خود

 دادن گسترش منظور به معلّم. شد خواهد راه اين در شايانی كمک باشد،داشته وجود هماهنگی دروس

 باالي سطوح و مراحل به آموزاندانش رسیدن و مشکل غاتل فهم در تسهیل لغوي، اطّالعات يزمینه

 قواعد آموزاندانش است الزم. نمايد استفاده متضاد كلمات و مشتقّاتخانواده،هم لغات از بايد بادگیري،

 قبالً را اماليی هايغلط بارم و امال تصحیح چگونگی ارسالی، هاينامهبخش با مطابق الخطرسم نويسی،درست
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 دفتر مصوّب فارسی امالي تصحیح دستورالعمل با مطابق آموزاندانش حضور در است بهتر. رندبگی ياد

 .گیرد صورت امال تصحیح درس هايكتاب تکالیف و ريزيبرنامه

 :مشکل حل ضرورت و اهمیت 

 (نعبدالرحما ، صفاپور. )هستیم تر راحت ، باشیم داشته امالء تعلیم در قانونی و ضابطه ابتدا از اگر ـ

 ، زندي. )دارند را كودكان در توانايی اين ايجاد در مهمی نقش معلمان كه است توانايی نوعی نوشتن خوب

 (1379 بهمن

 را رياضی آموزي دانش اگر مثال براي. هستند دروس ساير زيربناي فارسی و امالء كه است ذكر به الزم

 درست تواند نمی را موضوع شاگرد اوقات گاهی. نیست رياضی ندانستن همیشه آن دلیل نفهمد درست

 ي زمینه در آموز دانش شکست باعث امر اين و. آورد نمی نمره بنابراين بنويسد درست تواند نمی يا و بخواند

 .آورد می پايین را او نفس به اعتماد و شده او تحصیلی

 :كنم می دنبال را زير اهداف ، علمی فعالیت اين در شده مطرح موارد به توجّه با حال 

 .دهم آموزش آموز دانش توانايی سطح و سنی شرايط به توجّه با را امالنويسی چگونگی راهبردهاي -1

 .دهم افزايش  فاطمه در را نوشتن مهارت -2

 .ببرم باال را فاطمه نفس به اعتماد -3

 .دهم پیشرفت فاطمه در را خواندن مهارت -4

 .مكن تقويت فاطمه در را تمركز و توجّه و دقّت -5
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 .دهم افزايش امالء درس به را فاطمه عالقمندي -6

 

 :پیشنهادي هاي حل راه اقدامات

 انجام به مشکل رفع جهت را زير اقدامات پیشنهادي راهکارهاي و شده مطرح عوامل گرفتن نظر در با

 :رساندم

 امکانات و شرايط به توجه با بود شده پیشنهاد امالء مشکل نمودن طرف بر براي كه كه راهکارهايی بین از

 : كردم اجرا دركالس را زير هاي روش زمانی محدوديت و آموز دانش ظرفیت و مدرسه

  حسی چند روش  -

 سپاري ياد به الگوي و شعر خواندن  -

 بازي خمیر از استفاده -

 كلمات با نقاشی كشیدن  -

  نفسبه اعتماد افزايش براي -

 فاطمه به مسئولیت دادن  -

 مدرسه در  فاطمه براي زا استرس هاي موقعیت بردن بین از -

 ...و.باشد داشته را موقعیت ترين راحت كه داده قرار گروهی در را فاطمه -
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 و داده نشان  فاطمه به دارند اختالف هم با جزيی مورد چند يا يک در اما هستند هم مشابه كه تصوير دو  -

 .كند داپی را تصوير دو بین هاي تفاوت تا شود خواسته وي از

 داشته اضافی يا كم دندانه يا و نقطه يا حرف كه نوشته كلمه يک كدام هر روي گرفته را مقوايی هاي كارت-

 ...و.كند پیدا را آن نقص فاطمه و باشد

 حركتی ديداري هماهنگی تقويت براي

 .شود توجه میز روي دفتر گذاشتن ي ونحوه آموز دانش نشستن وضعیت به ـ

 .  شود دقت آموز دانش گرفتن دست مداد ي نحوه به ـ

 .كند مچاله هايش دست با را روزنامه كاغذ يا باطله كاغذ كه شود گفته او دست عضالت تقويت براي ـ

 .كند قیچی را باطله كاغذهاي ـ

 ...و.نمايد وبسته باز خودش را زيپ و كفش بند لباس، هاي دكمه ـ

  مناسب حل راه يافتن 

 و تقويت براي كردم سعی گرفت صورت كه ديگري اقدامات و فاطمه مورد در یاطالعات آوري جمع از بعد 

. كنم كار وي با كالس در دقیقه 15- 20 روزانه و بیابم مناسبی هاي حل راه فاطمه در امالء اختالل رفع

 :بودند صورت اين به ها حل راه اين

 و... و را مادر، ، دارا مانند كلماتی در كه  مشکالتی به توجه با فاطمه ديداري حافظه توالی تقويت براي -1

 . شد استفاده بود شده نوشته آنها روي كلماتی كه كارتهايی و بدنی حركات سري يک از داشت آنها امثال
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 پوشاندن با....( ظ،ذ،ز،ض،) مانند صدايی هم حروف آموزش با رابطه در فاطمه ديداري حافظه تقويت -2

 . نظر مورد كلمه و حروف

 يا و آموز دانش توسط صداها تشخیص و شده ضبط صداهاي از استفاده با:  شنوايی حساسیت تتفوي -3

 . بسته چشمان با خود دوستان صداي تشخیص

  شده انتخاب هاي حل راه اجراي 

 كردم ترسیم ، او پیشرفت میزان ثبت و فاطمه تشويق براي جدولی شده انتخاب هاي حل راه اجراي از قبل

 شود، می گرفته فاطمه از كه امالئی هر كه شد قرار ببیند، را آن هم فاطمه تا كردم نصب وتابل كنار در و

 .شود نوشته جدول در او نمره

 به" نوازد" ي كلمه يا "مادر" جاي به " مارد" مانند كلماتی ديداري توالی تقويت براي اول مرحله در 

 :گرفت انجام زير فعالیتهاي ،" نوزاد"جاي

 به را حركات همان او تا شده خواسته فاطمه از و داده انجام بدنی حركت چند و ايستاده اطمهف روبروي -الف

 . شد گرفته خوبی نتیجه تا و شد انجام باره دو امر اين و دهد انجام ترتیب

 و دادم نشان فاطمه به  بود شده نوشته  سامان ، دارا ، نوزاد مادر، مانند  كلماتی مقوايی كارت يک روي -ب

 را كلمات حروف آن سپس و. كند بازگو ترتیب به را كلمات آن كه خواستم او از و كردم مخفی را آنها پسس

 تا كنم كار فاطمه با بیشتري كلمات كردم سعی شد صرف زيادي زمان مرحله اين در بنويسید ترتیب به

 .بگیرد ياد خوب را توالی و ترتیب
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 از باشد حروف نوشتن عکس بر امکان كه كلماتی از امالئی هحافظ توالی تقويت يعنی مرحله اين پايان در

 . داشت امالئئ غلط 2 فقط و آمد بدست خوبی نتیجه تقريباً شد، يادداشت بررسی ونتیجه شد گرفته فاطمه

 از دوباره و شد انجام كار اين كنم كار فاطمه با ديگر بار را(  ب) بهترمرحله نتیجه گرفتن براي گرفتم تصمیم

 . شد گرفته خوبی نتیجه و نداشت غلطی ديگر بار اين شد، امالءگرفته فاطمه

 . شد استفاده ذيل مراحل از مهدي ديداري حافظه تقويت براي -2

 او از و كردم مخفی را تصويرها بعد و دادم فاطمه به يک به يک و كرده انتخاب را تصوير دو ابتدا: الف

 فاطمه ديداري حافظه تا دادم انجام تصوير چهار – سه با را االب روش بعد ببرد نام را تصوير آن كه خواستم

 .داد خوبی نتیجه تا شد انجام روش اين مرتبه سه دو. برود باال

 باشد كتابش كلمات  به مربوط كه اي كلمه كارت هر روي و كرده تهیه كارت چند بعدي مرحله در: ب

 او چشم از دور و گرفته او از را ها كارت بعد و بسپرد اطرخ به را ها واژه تا دادم مهدي به را ها كارت ، نوشته

 كه واژه به مربوط كارت تا خواستم او از بعد و دادم نشان فاطمه به را بقیه و برداشتم را كارت دو  يکی

 بین در اصالً كه گفت را هايی واژه فاطمه شد، انجام را كار اين كه اول مرتبه. كند معرفی را شده برداشته

 گالبی -سیب:  میوه گروه از مثالً)باشد گروه يک در كه كنم انتخاب را هايی واژه گرفتم تصمیم. نبود اكارته

 واژه يک مرحله اين ادامه در. داشت بر در خوبی نتیجه روش اين. دهد جواب بتواند تا( پرتقال -موز – هلو –

. برداشتم را ديگري واژه و شده اضافه ها هواژ همان و كردم اضافه ها واژه به نداشت ها واژه بقیه به ربطی كه

 . برداشت در خوبی نتیجه خوشبختانه.  كردم می اضافه مرتبط غیر واژه يک هرمرتبه ترتیب همین به

 .يابد افزايش فاطمه ديداري حافظه تا گرفت انجام اي دقیقه 15 جلسه 4 طی مرحله اين  
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 به و كردم انتخاب داشت ربط ديداري حافظه به آنها صحیح امالي كه را هايی واژه مراحل اين از بعد -ج

 در انگشت با را آن صحیح امالي تا خواستم ازوي و كردم مخفی را كارتها بعد بخواند را ها واژه تا دادم مهدي

 دقیقه 15 تا 10 روزانه تمرين اين انجام با.  بود موفق تمرين اين انجام در وي. بنويسد كاغذ روي بعد و هوا

                                                               .داشت خوبی پیشرفت آموز دانش هفته يک گذشت از بعد

 دوباره باال تمرين بعد. شد می نوشته كلمه 3 يا 2 كلمه يک جاي به كارت هر روي باال مرحله از بعد -د

 . شد انجام

 مانند و غذا حاضر، صدا، صابون، مانند كلماتی امالء آن در كه گرفتم فاطمه از اماليی مراحل، اين از بعد 

 را لغات از يکی بعد.  دادم امیدواري او به تشويق با ولی داشت امالئی غلط 6 امالء اين در فاطمه. بود اينها

 و پوشاندم را " ظ" حرف روي سپس بخواند و كند نگاه را آن فاطمه تا " ناظم" كلمه مثالً نوشتم تابلو پاي

 اگر تا دادم نشان را صحیح كلمه بعد كند، كامل( ظ،ض ذ،ز،) چهارحرف از يکی با را آن تا خواستم اطمهف از

 .  بنويسد كنارش را درستش و كند اصالح را آن زد حدس غلط

. داشت خوبی پیشرفت آموز دانش اينکه تا برديم پیش صدا هم حروف با زيادي كلمات با را مراحل اين 

 .بود بخش رضايت بسیار كه آمد بدست خوبی خیلی نتیجه گرفتم فاطمه از كه  بعدي امالي

 به يا " رفتن" "رفتند" كلمه جاي به مثالً. بود او شنوايی حافظه در ضعف فاطمه ديگر مشکالت از يکی 

 .شد می برطرف مشکل اين بايد كه نوشت می "ما" "ماه" كلمه جاي

( میز روي بر نشستن ترتیب به نه البته)  يکی يکی تا تمخواس كالس آموزان دانش از اول مرحله در -الف

 به را مرحله اين فاطمه.  بگويد را آموز دانش نام كدام هر صداي شنیدن از بعد فاطمه و. بزنند صدا را فاطمه

 . گذاشت سر پشت خوبی
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 امثال و زمین با توپ برخورد ، شیشه و در به انگشت ضربه ، باران آب، چک چک صداي بعد مرحله در -ب

 را كدام هر صداي و كند گوش آنها به كه خواستم فاطمه از و كردم ضبط كاست نوار طريق از را آنها

 جواب درست را موارد از تا دو توانست فقط اول جلسه از فاطمه مرحله اين در. كند بیان و دهد تشخیص

 خوب خیلی كار اين ، شد آشنا اصداه با خوب خیلی فاطمه و تکرار مراحل اين دوباره بعديه جلس در. دهد

 . داشت خوبی پیشرفت و گرفت صورت

 را ها كلمه تمام گفتم قبالً كه همانطور كه شد گرفته فاطمه از اي جمله صورت به اماليی سوم مرحله در -ج

 حد در فاطمه امالي كردم تأكید داشتند شنوايی حساسیت كه هايی كلمه روي بیشتر چون بار اين و نوشت

 او از و دادم فاطمه به قرمز ماژيک يک با همراه و نوشتم اي برگه روي را كلمات صحیح امالي ، بود انتظار

 نوشته غلط كه اي كلمه هر زير و كند پیدا برگه توي را نوشته غلط كه كلماتی صحیح امالي خود تا خواستم

 . كرد پیدا تسلط موضوع بر خوب خیلی فاطمه اينکه تا كرد پیدا ادامه مرحله سه طی امالء نوع اين. بنويسد

 فاطمه براي را نظر مورد متن اول. گرفتم فاطمه از حافظه تقويت كلی مرحله سه از تركیبی اماليی پايان در

 خواستم فاطمه از متن خواندن هنگام. آورد ياد به را آنها و كند مجسم خود ذهن در را ها كلمه او تا خواندم

 را "انتظار،خداحافظی مصطفی،" هاي كلمه او بگويد را است مشکل برايش برايش نوشتن كه را اي كلمه تا

 ي كلمه تا خواستم او از و آوردم تابلو پاي را او.  ببرد هاپی آن صحت به خودش اينکه براي هم من. برد نام

 ربا يک و "ت،ض" حروف ب بار يک و "ظ ت،"حروف باربا يه"ز ، ت" حروف با بار يک. بنويسد را "انتظار"

 و زيباتر كلمه كدام نظرش به كه گفتم او به  به و بنويسد، "ز ط،" حروف با بار يک و "ط،ظ"حروف با

 نوشت به شروع بعد و كردم را كار اين هم ديگر كلمات با. داد نشان  را "انتظار" شکل دقیقاً او است آشناتر

 . بردم پی وي پیشرفت و موفقیت به من و. نداشت اشتباهی اماليش در او كرد، امالء
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 آمده بدست نتايج ارزيابی

 درس به آموز دانش جلسه سی از بعد خوشبختانه شد آموزطی دانش ضعف كاهش براي كه مراحلی انجام با

 فرزندشان پیشرفت از فاطمه والدين كه طوري داشت اي مالحظه قابل پیشرفت و شد مند عالقه خیلی امالء

 با جلسه يک در را شده انجام كارهاي راه گرفت تصمیم داشت یخوب خیلی پیشرفت و كردند رضايت ابراز

 بیشتري وقت كنند سعی اول كالس معلمان و ببرند بهره آن از هم معلمان تا بگذارد میان در مدرسه معلمان

 .    باشند داشته درس اين كردن تدريس بهتر صرف را

 نیز را آن تدريس روش گیرند می جدي كه ورط راهمان امالء درس معلمان اگر كه شد گرفته نتیجه بنابراين

 كه رسد می نظر به كنند، تدريس معلم تربیت مراكز هاي كتاب در شده ارائه هاي تدريس روش با مطابق

 آوري ياد و آشنايی در اي عمده نقش درسی گروههاي. داشت نخواهند درس دراين مشکلی آموزان دانش

 از صحبت اند نکرده پیشرفت خواندن درمهارت آموزان دانش كه انیزم تا. دارند برعهده را امالء تدريس روش

 به مؤثري كمک انرژي پر و فعال معلمان بین از اول پايه معلمان انتخاب. بود خواهد مفهوم بی گرفتن امالء

 دوم پايه موفقیت وريشه اساس اول، پايه. نمايد می بیشتر تمرين و تکرار طريق از آموزان دانش امالي تقويت

 فقط اولیاء از گرفتن كمک. كند نمی رشد دوم پايه در بیايد باال ضعیف اول پايه آموز دانش اگر باشد، می

 گیري، ياد در ياران هاي شیوه از استفاده. باشد مؤثر امالء تقويت در تواند می بیشتر تمرين و تکرار براي

 دانش خود توسط امالء كردن تصحیح ، دشخو از فرد امالي ، كردنی كامل امالي ، تابلو پاي نفره دو امالي

 امالء آموز دانش از امالء، سنتی هاي روش در. هستند جديد هاي تدريس روش در مؤثري هاي شیوه آموز

 آموز دانش از آخر در فقط ببرد پی خود هاي غلط به معلم كنار در آموز دانش اينکه بدون شد می گرفته

 دانش شدن مسلط بهتر براي ولی باشد كارآمد روش اين شايد .بنويسد هايش غلط روي از شد می خواسته

 .هستند بهتر جديد هاي روش ضعیف، آموزان دانش گرفتن قوت و امالء درس به آموز
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 ارزيابی بعد از اجراي طرح )نقاط قوت طرح (

 در مهفاط گرفت انجام امالء درس در فاطمه مشکل كاهش براي كه كارهايی راه به توجه با:  مثبت نتايج 

 توالی حیطه در قبالً كه هايی كلمه نوشتن در و برساند آموزان دانش ساير به را خودش توانست امالء درس

 آلی ايده حد به فاطمه امالي او نفس به اعتماد بردن باال و كارهايی راه انجام با داشت مشکل اي حافظه

 تقويت حیطه در و بنويسید راحت را اينها امثال و مادر ، دامن ، سامان دارا، مانند كلماتی توانست او و رسید

 خوبی به را اينها مانند خواهرو طناب، صدا، ، صف ،غذا، صابون مانند كلماتی توانست خوبی به اي حافظه

 اكثر كه طوري به كرد پیدا بااليی نفس به اعتماد امالء درس در پیشرفت با فاطمه. بنويسد و دهد تشخیص

 . شد می تابلو روي بر امالء نوشتن طلبداو خودش كالس در مواقع

 

 نقاط ضعف :

 يکی از مشکالت اين طرح عدم توجه خانواده در منزل براي حل زودتر مشکل امال در دانش آموز بود.

 :نتايج ارزيابی

 می امالء اشتیاق با. نداشت مشکلی ديگر امالء نوشتن در آموز دانش اين شده ياد هاي روش بکارگیري با

 گفتم می او به كه اي كلمه هر و آورد می در را دفترش راحتی به نداشت دلهره امالء درس در رديگ. نوشت

 خانه در ديگر شدم راحت: گفت می بود خوشحال خیلی مادرش. نوشت می و كشید می صدا راحتی به

 .نويسد می راحتی به بگويم را متنی هر و نداريم دعوا و جنگ
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 گیرينتیجه

 محرز طبیعی علوم اندركاران دست بر رفته رفته گذرد،می مدرن تربیت و تعلیم عمر از كه زمانی طول در

. نیستند پرورش و آموزش علمی مشکالت و مسائل گويپاسخ تنهايی به دانشگاهی تحقیقات كه است گشته

 و درس كالس محیط واقعی مسائل بتواند كه پژوهش از ديگر نوعی شروع براي شد عطفی نقطه اين لذا

 .است پژوهیاقدام همان تحقیق اين كند، فصل و حلّ را زشآمو

 بودم، روبرو آن با خود كالس در كه ايمسأله حل براي آماده بستر اين از استفاده با كه كردم تالش نیز من

 .كنم تالش مطلوب وضع به رسیدن براي و بردارم گام

 كه طوري به. است چهارگانه هايمهارت شپرور و تقويت به توجّه آموزي،زبان درسی يبرنامه اساسی هدف

 صورت دو به را خود نظرات و احساسات افکار، و كنند برقرار ارتباط و شركت شنودها و گفت در آموزاندانش

 و گفتن شنیدن، بر كه است متکاملی و نهايی يمرحله نوشتن، راستا اين در.  كنند بیان نوشتار و گفتار

 ضروري و بديهی امري حوزه اين در آموزاندانش مشکالت حلّ براي انديشیهچار. گرددمی استوار خواندن

 از قديمی هايروش. بگذارد مرحله اين به پاي شناسیروان و علمی دقیق ابزار كمک با بايستی معلّم. است

 تاثبا به زمینه اين در را خود ناكارآمدي هدف،بی هايرونويسی و كنندهخسته تمرين و تکرار: جمله

 زدگیدل و مالل نوعی بلکه سازد؛نمی برطرف آموزاندانش از را مشکلی تنها نه هاحلراه گونهاين. اندرسانده

 .آوردمی پديد نیز را

. كرد تشبیه نقّاش يک كار به توانمی را تدريس مختلف هايروش از استفاده يزمینه در معلّم يک كار

 هرگاه. كندمی استفاده مختلف هايرنگ از نقّاشی تابلوي يک قخل و ترسیم براي نقّاش يک كه طورهمان

 پس هم معلّم يک. آورد وجود به ممکن شکل بهترين به را خود هنر اثر تا آمیزدمی درهم را آنها باشد، الزم
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 با تواندمی درس يارائه هنگام و عمل در تدريس گوناگون الگوهاي اجراي مراحل و اصول با آشنايی از

 مختلف الگوهاي از تركیبی مفهوم، نوع حسب بر و آموزاندانش هايتوانايی به توجّه و موقعیّت تشخیص

 .برد كار به را تدريس

 در آموز دانش وضعیّت بهبود براي مختلف هايحلراه و هاروش از استفاده با كردممی تالش طرح اين در من

 عالئق به كردممی سعی راستا اين در. بردارم گام ديداري يحافظه تقويت ويژه به رايج، اماليی اشکالت

 در عالقه ايجاد با تا بودم؛ همراه مسابقه و بازي با كه هايیروش به ويژه به. نمايم توجّه آموزاندانش

 .كنم شیرين و جذّاب برايشان، را امال درس آموزش و واداشته فعّالیّت به را آنان آموزاندانش

 زمینه اين در و دارد بازنگري و توجّه به نیاز دروس ساير مانند نیز امال درس هك پذيرفت بايست پايان در

 منظور بدين. است ناپذيراجتناب آموزان،دانش يعالقه به توجّه تدريس، فعّال هايروش به آوردنروي

 هاييبازنگر آن تدريس ينحوه سپس و درس اين از همکاران برداشت ينحوه و نگرش در ابتدا بايستمی

 .شود ايجاد ماندگارتر و ترسريع يادگیري تا پذيرد صورت جدّي

 پیشنهادات ارائه

 :همکاران به پیشنهاد

 شاگردان با خود ي صمیمانه ارتباط با بعد و كنند پیدا را مشکل علّت اقدامی هر از قبل محترم همکاران ـ

 .نمايند برطرف را مشکل

 .شودمی بهتر گیري ياد باعث روش اين زيرا نمايند استفاده سیح چند روش از هانشانه گیري ياد براي ـ

 .شاگرد اولیه شناخت براي است ضروري نیاز كه كنند استفاده آموزان دانش يپرونده از ـ
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 ايفا فرزندان تربیت و آموزش در را اساسی نقش خانواده زيرا. يکبار ماه هر خانواده آموزش جلسات تشکیل ـ

 باشد بیشتر معلّم با آموزان دانش والدين يعنی مدرسه و خانواده بین تعامل و طهراب چه هر و كند می

 .است بیشتر تاثیرگذاري اين مطمئناً

 روش اين با آموزان دانش براي يادگیري زيرا نمايند استفاده سپاريياد الگوي از خود تدريس در ـ

 . ماندمی آموزان دانش ذهن در بهتر مطالب و ترشدهراحت

 .بپرهیزند منزل در هدف بی تکالیف دادن از ـ

 از را آموز دانش كه است نیاز پس دارد، بسیار تاثیر انگیزه ايجاد در پیشرفت از آگاهی كه جايی آن از ـ

 . نمايند برجسته را قوتش نقاط و كرده آگاه پیشرفتش

 او از است آموز دانش ايتوانايیه از خارج كه را كاري هرگز آموزان دانش نفس به اعتماد افزايش جهت ـ

 .نخواهند

 .ببرند باال مثبت هاي ويژگی يادآوري با را آموزان دانش نفس به اعتماد ـ

 :اولیا به پیشنهاد

 . باشند ارتباط در بیشتر مدرسه با محترم اولیاء ـ

 .نمايند شركت حتماً ماهانه ي خانواده آموزش جلسات در ـ

 .باشند داشته را الزم همکاري مربوطه معلم با و فتهگر جدي را فرزندانشان آموزشی مشکالت ـ
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 دهد می آموز دانش در مهارت آمدن وجود به براي كالس معلم كه خانه به مربوط فعالیتهاي انجام در ـ

 .نمايند ياري را فرزندشان

 :مديرمدرسه به پیشنهاد

 .تابستان فصل در اول كالس اولیاء براي خانواده آموزش جلسات گذاشتن ـ

 .صف سر ماهانه يا هفتگی صورت به برتر آموزان دانش معرفی ـ

 .مدرسه مدير طرف از آموزان دانش تشويق و مدرسه در جايزه بانک تشکیل ـ

 . نمايند برقرار صمیمانه ارتباط آموزان دانش با و يابند حضور كالسها در مدرسه مديران است بهتر ـ

 :منابع فهرست

 .نوين آزمون:  تهران ؛ توصیفی ارزشیابی طرح با شنايیآ ،( 1384) حسین ، اسدي بنی -1

 .دهم چاپ ، فراروان انتشارات:  تهران ؛ نويسی ديکته اختالالت درمان ،( 1384) مصطفی ، تبريزي -2

 .پنجم چاپ ، فراروان انتشارات:  تهران ؛ رياضی اختالالت درمان ،( 1380) مصطفی ، تبريزي -3

 انتشارات:  همدان ؛( يادسپاري الگوي) يادگیري راههاي آموزش ،( 1382) ، سهیال ، اسحاق حاجی -4

 .نو میهن

 ، عمل در پژوهشی هاي برگزيده ،(  1381) فرشته ، رودباري محمدي و منیژه ، پور اهلل حبیب-5

 .نیما چاپخانه ، مازندران پ. آ سازمان تحقیقات كارشناسی



.. است مشاهده برای فایل این  

 تخصصی گزارش این ویرایش قابل و ورد فایل خرید برای

 . کنید مراجعه سایت به تومان دوهزار فقط قیمت با
 

26 
 

 ، رونقی: ترجمه) ، تحصیلی و تحولی يادگیري اتوانیهاين ،( 1377) جمیز ، چالفانت ، ساموئل ، كرك -6

 .اول چاپ ، استثنايی پرورش و آموزش انتشارات ،( همکاران و سیمین

 نشر: اصفهان تربیت؛ و تعلیم در اصطالحات و ها واژه فرهنگ ،(1387[ ) ديگران و... ] رضا مردادي، -7

 .اول چاپ آموخته،

 :مجالت فهرست

 ماه ، 4 ابتدايی آموزش ي مجله ؛ امالء زنگ در سیاه ، خاكستري ، سفید( 1386) اريس ، جعفريان حمید-1

 .19 ص ، 89 مسلسل شماره ، دي

 60 ص ، 39 مسلسل شماره ، بهمن ماه ؛ 5 ابتدايی آموزش رشد مجله ،( 1380) منیر ماه ، بینان خرده-2

. 


