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 چکیده

 .هاستآن اییآو صورت جای به حروف و کلمات نوشتاری صورت صحیح ساختن جانشین معنی به امال،   

 برخی. نویسندمی بد بسیار طبیعی، هوش رغمعلی که شودمی اطالق کودکانی برای نیز گرافی دیس اصطالح

 نوشتن حال ره به اما است آنان حرکتی هماهنگی عدم دلیل به معموالً کودکان این بدنویسی که معتقدند

 گرفته نظر در است، بینایی و حرکتی هایمهارت ذهنی، رشد شامل که پیچیده عمل یک عنوان به باید

 .شود

 تطابق یکدیگر با موارد از بسیاری در آنها رسمی نوشتن و کلمات ایمحاوره بیان معموالً اینکه به توجه با

 .است دشواری کار نوشتن امال لذا ندارد

هفتم ه با دانش آموزانی در پایبه عنوان دبیر ادبیات فارسی  ،  .…………اینجانب در سال تحصیلی 

هایی  ا راه حلفتم تمواجه بودم که دارای اختالالت در امال نویسی بودند . باید دیدن این مشکالت تصمیم گر

 برای بهتر شدن انها اتخاذ نمایم .

وزان ، نش آمبعد از جمع آوری اطالعات و تجزیه تحلیل آن ، با روش هایی هچون ، افزایش تمرکز در دا

رس امال در د یداری و شنوایی و روش های جدید امالگویی مشکالت آنها راتقویت عضالت ، تقویت حافظه د

 کاهش دادم .

 نکات کلیدی :

 درمان -اختالالت امال  –درس امال  –دانش آموز 
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 مقدمه

ف کردن برطر آموزان با آن مواجه هسند ضعف امالست. اولین گام براییکی از مهمترین مشکالتی که دانش

دهد  آموز را تشخیصباشد. چنانچه معلّم و مربی به موقع و دقیق مشکالت دانشن میهر ضعفی شناخت آ

وزشی تواند سریع راه حل مناسب و منطقی را برای حل مشکل انتخاب و در جهت بهبود وضعیت آممی

 آموزان اقدام نماید.دانش

ی ط، هجختن مانند دست های مکانیکی نوشهای گوناگونی است. مهارتنوشتن مستلزم به کارگیری مهارت

ر مانند های تفکها و دستور زبان و مهارتهای زبانی مانند درک معنای کلمهکردن و نقطه گذاری و مهارت

د، باید دارن هایی هستند که در نوشتن نقشدهی و برقراری ارتباط میان مطالب از مهمترین مهارتسازمان

 6تا  5دود حباشد. بنا بر جدیدترین آمار ام حیطه میآموز در کدهمواره توجه داشته باشیم مشکل دانش

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

ا شناسی ب روان آموز مبتال به اختالل یادگیری داریم که آمار باال و قابل توجهی است.یک کارشناس ارشد

شکل ماصل خواندن، نوشتن و ریاضیات دچار  3در یک یا چند حیطه از  بیان این که برخی کودکان

د ذهن و ثل کنیادگیری هستند، گفت: این افراد در صورت آگاه نبودن معلمان و والدین با برچسب هایی م

ی مایین پشاگرد تنبل کالس مواجه خواهند شد. عزت نفس این کودکان بر اثر شکست های متوالی روحی 

ین عنادار ببری میادگیری آن ها به طور معمول با افزایش سن آن ها وخیم تر می شود. نابرا آید و مشکالت

در  توانیپیشرفت درسی و بهره هوش، نداشتن توجه و تمرکز، بیش فعالی، بی توجهی در کالس درس، نا

خیر فته و تایاد نحل مسئله، انگیزه کم، وابسته بودن به دیگران در انجام کارها و مهارت های اجتماعی رش

 جدی در آموختن را می توان از مشخصه های ناتوانیهای یادگیری برشمرد...

ی جوانب از جمله امال حساسترین مرحله آموزش و پرورش است که باید به همه 1ومتوسطه دوره ابتدایی 

د آن در زندگی های اولیه تحصیل به اهمیت امال و کاربرآموزان باید از سالتوجه خاص داشته باشیم، دانش

آشنا شوند و با توجه به نیازی که دارند به خوبی آن را بیاموزند تا دچار مشکل نشوند، به دلیل کاربرد امال در 

تمام موارد زندگی یادگیری صحیح آن الزامی است. در آموزش امالء یک نمونه و یا ترتیب حروف مدنظر 
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تر از خواندن آن است زیرا بازشناسی بسیار مشکل باشد و در آن خالقیت مطرح نیست، امالی یک کلمهمی

 یک کلمه یک عمل رمزگردانی است.

 اهمیت و ضرورت بیان مسأله

است  ن صحیحی با سوادی نوشتشود. اولین نشانههای تحصیل نوشتن آموخته میبه شاگردان از اولین سال 

تباط کدیگر اربا ی ر زندگی اجتماعی افرادسوادی نادرست نویسی کلمات است. دی 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.ما منتقل شده است حفظ فرهنگ و تمدن هر ملتی تا حد زیادی در گرو نوشتار و خط بوده اس

 خوبی امالی صحیح الزامی است تا کلمات و الفاظ به ای درست نویسی یابرای 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

کامالً  باشد ای که قابل خواندن برای دیگراندرست نوشتن قواعدی وضع شده، اهمیت درست نوشتن به گونه

واندن و ادن خکثر متخصصان برای نوشتن نقش اساسی قائل هستند و از آن برای یاددروشن و آشکار است. ا

 کنند.هجی کردن استفاده می

توانند یهند مآموزان را تشخیص داگرپزشک، مشاور، معلم و مربی به موقع و دقیق مشکالت کودکان و دانش

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

دن عد از دینده ببه درس امال یکی از مهم ترین دروس دوره ابتدایی و پایه دوم ابتدایی است ، از انجائیک

 ا با نامرخود  مشکالت و اختالالت امالنویسی در دانش آموزان تصمیم به رفع و درمان آنها شدم و پژوهش

 .مودم نانتخاب ))چگونگی برطرف کردن اختالالت امالنویسی در دانش آموزان پایه دوم ابتدایی (( 

ها با مشکل مواجه حل نشود در تمام درس این دانش آموزاننویسی  امالمن می دانستم چنانچه مشکل 

شک  انهایششود و به تواناییضعیف می اند اعتماد به نفسشنشود شد ، نسبت به تحصیل دلسرد مینخواه

را  آنها شود و زندگی آیندهوارد می اناشو خانواده آنهاکرده و از لحاظ روانی و عاطفی صدماتی جدی به 

شود. بنابراین باید با به کارگیری روشها و در جامعه می آنهادهد و سبب سرخوردگی تحت تأثیر قرار می

تا در مدرسه جلوی مدیر  می کردمکمک  آنهانویسی در جهت افزایش مهارت نوشتن به  امالآموزش صحیح 
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افزایش یافته و از  اند و اعتماد به نفسشنحساس حقارت و ناتوانی نکناش او خانواده انو معلم و دوستانش

 د.نحداکثر استفاده را نمای انهایشتوانایی

 بیان وضع موجود

لی در سال تحصی ی باشم .غول ماینجانب .......................... مدت ................ سال است که به تدریس مش  

 مشغول به تدریس بودم . ات فارسی هفتمدبیر ادبیبه عنوان  1396-1395

 .بعد از مال بودامشکلی که از همان ابتدای سال تحصیلی با آن مواجه بودم مشکالت دانش آموزان در درس   

ویسند ، نط می گرفتن چند آزمون امال مشاهده نمودم که برخی از دانش آموزان بد می نویسند ، بعضی بدخ

  .رآیم بت مرا به فکر برد تا با راه حل هایی در صدد رفع آنها مشکال نبعضی غلط می نویسند .ای

 اهداف پژوهش :

 هدف اصلی :

 شناسایی و رفع اختالالت امالنویسی دانش آموزان

 اهداف جزئی :

 شناسایی انواع مختلف اختالالت دانش آموزان در درس امال - 1

 ظرنیسی در دانش آموزان مورد شناسایی و بکارگیری راه کارهایی جهت رفع مشکالت امالنو – 2

 سواالت پژوهش :

 انواع مشکالت و اختالالت امالنویسی در دانش آموزان چه هستند ؟ - 1

 علل اختالالت امالنویسی در دانش آموزان چه چیزهایی هستند ؟ - 2

 با چه راهکارهایی می توانند اختالالت امالنویسی در دانش آموزان را کاهش داد؟ - 3

 شاخص :مقایسه با 

 .در مقایسه با شاخص بایستی مشکالت و اختالالت امال در دانش آموزان پایه هفتم حل شود 
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 جمع آوری اطالعات

 برای بررسی این موضوع ابتدا به گردآوری اطالعات از راه های زیر پرداختم :

 مشاهده   -الف 

 : ته های زیر رسیدمابتدا به مشاهده دانش آموزان در هنگام نوشتن امال پرداختم و به یاف

 در هنگام امال نوشتن حواسشان پرت است . – 1

 در هنگام نوشتن امال با هم صحبت می کنند . – 2

 به خوبی به صدای بنده در هنگام نوشتن امال گوش نمی دهند . – 3

 گرفتن ازمون امال و بررسی آنها –ب 

 تم  :دست یاف یج زیربررسی قرار دادم و به نتابعد از گرفتن چند ازمون امال ، تحوه غلط های آنها را مورد 

  : حروف گذارینقطه در اشتباه - 1

 نقطه گذاشتن کم  

 نقطه نگذاشتن  

 نقطه گذاشتن زیاد  

 نقطه گذاشتن جا به جا  

 نقطه گذاشتن نامناسب 

  :تشدید به مربوط شکاالتا - 2

 تشدید ننوشتن یا انداختن جا  

 تشدید گذاشتن اضافه یا جا بی  

 تشدید نوشتن جا به جا 
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  : دیداری تمیز - 3

  بعضی از دانش آموزان اینگونه کلمات را می نوشتند :    

  تبر – دوش – روز – خانه – زود:         کلمات درست شکل

 بتر – دوس – زور – جانه – دوز:       کلمات نادرست شکل

 ضعف دقت : – 4

 سسیب=سیب:  دندانه کردن اضافه یا حذف                

 قشنک=قشنگ               گار=کار:   سرکش کردن یااضافه حذف  

 بارن=باران                 رفته=رفت:    صدا یک کردن اضافه یا حذف 

 : نارسانویسی علل و خطاها - 5

 : حد از بیش نویسی کج - 1

 بدن به بازو بودن نزدیک بسیار: الف 

 شصت گرفتن سفت بسیار: ب

 انگشتان از قلم نوک زیاد خیلی بودن دور: ج

 ازحد بیش نویسی راست – ۲

 بدن از بازو بودن دور بسیار: الف

 قلم سر به انگشتان بودن نزدیک بسیار: ب

 سبابه انگشت توسط تنهایی به قلم هدایت: ج

 کاغذ جهت بودن ناصحیح: د

 حد از بیش نویسی نامرتب – 3

 حد از بیش گذاری فاصله –4

 



 

7  
 

 تباهات امالی دانش آموزان را در جدول زیر آورده ام :نمونه هایی از اش

 نوع مشکل درست غلط ردیف نوع مشکل درست غلط ردیف

  

  

1 

  

  

   حافظه دیداری منظور منزور

  

4 

 دقت خانه جانه

 دقت کودک گودک حافظه دیداری حیله هیله

 دقت کردم گردم حافظه دیداری مغازه مقازه

 دقت رسید رسبد یداریحافظه د اصحاب اسحاب

  

   

2 

  

  

   حساسیت شنیداری مسواک مسباک

  

5 

  

 حافظه توالی دیداری مادر مارد

 حافظه توالی دیداری آرد آدر حساسیت شنیداری نانوا نانبا

 حافظه توالی دیداری برادر برارد حساسیت شنیداری ژاکت جاکت

 توالی دیداریحافظه  روز زور حساسیت شنیداری رفتند رفتن

  

  

۳ 

  

  

   آموزشی دیدگان دیده گان

  

6 

  

  

 تمیزدیداری زود روز

 تمیزدیداری دوش دوس آموزشی شده است شوده است

 تمیزدیداری ببیند بیبند آموزشی خواهر خاهر

 تمیزدیداری ورزش وزرش آموزشی خویش خیش

 

 انش آموزان :ترسیم جداول و نمودارهای اختالالت امالنویسی د –ج 

 م :بعد از گرفتن آزمون و بررسی نتایج مشکالت دانش آموزان را در جدول و نمودار زیر کشید

 بدون مشکل اشتباه نقطه گذاری تمیز دیداری ضعف دقت نارسا نویسی نوع اختالل

 5 7 7 10 10 تعداد دانش آموزان
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 نمودار تعداد دانش آموزان با اختالال مختلف :

 

  سوابق تحصیلیبررسی  -د 

رار د بررسی قدرس امالرا مورسال های قبل آنها در برای اطالعات دقیق تر از مشکل تصمیم گرفتم تا   

اشتند دت را ان متوجه شدم که در سال قبل نیز دانش آموزان این مشکالدهم.با بررسی نمرات دانش اموز

 ست .ولی تالشی برای حل آنها نشده ا

 مصاحبه با اولیاء:  -ه 

ر م زیاد دزل هنمدر صحبتی که با والدین این دانش آموزان داشتم ، آنها بیان داشتند که فرزندانشان در 

 هنگام امال دقت نمی کنند و زیا عالقه ای به این درس ندارند .

 )پیشینه تحقیق ( مطالعه مقاالت و کتاب ها –و 

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

 باشد:ها به شرح زیر میترین آنآموزان را بیابم که عمدهدانش

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
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 آموزان است. ( آموزش نوشتن کلماتی که مورد احتیاج دانش1

 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 

نود و وب بشخآموز کلمه را به درستی خواهد نوشت که آن کلمه را با توجه به این سه عامل زمانی دانش

 بتواند در ذهن خود تجسم کند و در نهایت کلمه را بنویسد.

وانند تآنان نمی ارند،ماد دشواری دبسیاری از کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری در پیوند دادن میان صدا و ن

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

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

 انواع اشتباهات امال نویسی : 

 -تمیز دیداری یی، آموزشی، وارنه نویسی، دقت، قرینه نویسی، نارسا نویسی،حافظه دیداری، حساسیت شنوا

 دقت وحافظه توالی دیداری 

 امالنویسی در سازمشکل عوامل

 .باشد زیر لدالی به است ممکن هستند، دیکته صورت به یا حفظ از کلمات نوشتن برای ناتوان که افرادی
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 :دیداری حافظه در اشکال ـ 

 «ت» با «ط» مثل. آورندنمی یاد به را هستند متفاوت شکل ولی مشابه صدای دارای که یکلمات افراد این

 .دارند خوبی رونویسی افراد این

 :دیداری تمیز در ضعف ـ 

 جای به «جانه» مثل. دارند مشکل کرده حفظ کلمه جزئیات و هاکاریریزه ادراک در مورد این دارای افراد

 «خانه»

 :شنیداری حساسیت ضعف ـ 

 «مسواک» جای به «مسباک» مثل. نیست حساس صداها شنیدن در فرد یعنی

 :شنیداری حافظه در اشکال ـ 

 .اندازندمی جا حرف و کلمه دیکته در و کنندمی فراموش را شودمی گفته جمالت در که کلماتی افراد این

 امالنویسی اختالل

 :دقت و توجه در نقص ـ

 .اندازندمی جا را سرکش نقطه، ،تشدید عالمت دیکته، در افراد این

 کلمه مفهوم نفهمیدن ـ 

 معلم طرف از کلمه نشدن تلفظ درست ـ

 دیکته نوشتن هنگام کلمات کردن تکرار و کردن هجی ـ

 ننشستن درست و آموزشی فضای کمبود ـ
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 کودک سن با مقدار و کمیت نظر از دیکته متن نبودن متناسب ـ

 .رودمی فرو فکر در دیکته نوشتن هنگام در کودک ـ

 دیکته گفتن در معلم تند سرعت ـ

 امالیی خطاهای انواع 

 .شودمی خوانده غلط ولی است درست امالی دارای کلمه شکل نوع این در: آوایی خطاهای ـ1

 .است غلط کلمه شکل ولی شودمی بیان درست اصوات نوع این در :دیداری خطاهای ـ2

 .دارد وجود دیداری ادراک و شنیداری تمیز ن،شنید در مشکل: حروف سازیجانشین ـ3

 .باشدمی حرف یک حذف و کلمه به حرف یک کردن اضافه شامل: حروف کردن حذف و کردن اضافه ـ4

 .باشدمی حروف توالی و ایزنجیره سازماندهی در مشکل: ایزنجیره خطای ـ5

 .باشدمی دیداری حافظه و آواشناسی فرآیندهای در مشکل: غیرمنطقی خطاهای ـ6

 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
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 . خطا در ادراک دیداری واژه ها 8

 . عدم هماهنگی کلی بدن 9

 :تشخیص نارسا نویسی مستلزن توجه به مراحل زیر است

 اندازه گیری سطح هوش کودک  -1

 آمایش عصبی ونیز حواس پنج گانه  -2

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

  ...سی ،غیبت دانش آموز،جمعیت کالس ومعلم نمره های در

 درسهده و مبررسی الزمبه منظور آگاهی از وجود یا نبود نابهنجاری های عاطفی ورفتاری در خانوا -4

ارت یل مهبررسی الزم در زمینه ی مواردی که در مبحث علل به آن ها اشاره کردیم مواردی از قب-5 

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

 (ترجمه ی جوادیان

 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

 و پی در پی تکرار نشود امری طبیعی است.

ن، آالوه بر ست. عام تمام فعالیتهایی که برای درمان ناسانویسی ذکر شد مفید ابرای درمان این مشکل، انج

 توان انجام داد:اقدامات زیر را می

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

سازیم، که اندامهایش قابلیت حرکت داشته باشد. سپس هر کدام از اندامهای آدمک را وا می.آدمکی از مق2

 خواهیم که همان حرکت ها را تقلید کند.دهیم و از کودک میبه جهات مختلف حرکت می
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 ند.ککرار ت.مربی رو به روی کودک بایستد و هر کدام از اندامهایش را حرکت دهد کودک آن حرکت را 3

 : حرکتی مشکالت با نکودکا 

 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.

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

 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

 . جور کردن اشیأبر اساس شکل و اندازهب

 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.

 هات و تفاوتهای کلماتب. ناتوانی تشخیص تشاب

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

 حالت شدید آن آنگوزی شنوایی است.

ذاشته سز گ به طور معمول به دانش آموزانی برچسب نارسایی زده می شود که دوسال اول دبستان را پشت

ات ا اختالفبوزان ند.این دانش آموزان طبقه ای ازدانش آمباشند و به نوشتن غلط های فاحش وزیاد ادامه ده

 .ویژه یادگیری را تشکیل می دهند
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 عدم توجه و دقت

 ضعف شنوایی 

 ضعف در پایه های قبل

 

 روش نامناسب امال
 نظارت نکردن

 معلم

 صدای نارسا

 اولیای مدرسه

 شلوغی کالس ها

عدم تمرکز 

و نامناسب 

بودن روش 

 امالگویی

اولیای دانش 

 آموز
 عدم توجه به وضعیت درسی 

 کارنکردن امال در منزل

 دانش آموزان

موزان انش آدیکته( ی د)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  پرجمعیت،روابط نامطلوب معلم و دانش آموز وبرنامه درسی نامناسب ومانندآنه باشد که در

طرف می ن برآوجود واصالح مشکل دانش آموز با تعریف مذکور تطابق ندارد واحتماال با رسیدگی به وضع م

 (299و289صص1374شود.)سیف نراقی و نادری 

 هاتجزیه و تحلیل داده

به تجزیه و تحلیل دانش آموزان نویسی در  امالهای ضعف آوری اطالعات و تفکیک آنها در مورد علتبا جمع

 با کمک نمودار استخوان ماهی پرداختم :آنها 

 

ین یسی در امالنواودار استخوان ماهی در باال مهم ترین علل اختالالت با بررسی اطالعات و استفاده از نم

 دانش آموزان عبارت بودند از :
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 حواس پرتی در هنگام نوشتن امال – 1

 ضعف شنوایی بخاطر سروصدا – 2

 ضعف در پایه قبل – 3

 روش های نامناسب امال گویی – 4

 صدای نارسای معلم – 5

 ( قبولرد یا  ) پیشنهادی های راه حل 

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 عنوآموزان و وقت گیر بودن از لحاظ هزینه و زمان نمیبه دلیل عدم آگاهی دانش

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

 .انآموزتوسط خود دانش انهایشبا دستمال و تشخیص صدای همکالسی انآموزبستن چشمان دانش -2

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

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

 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.هیهضبط کردن صداهای مختلف در نوار کاست و ت -4

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

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

 ( شود.قبول می ) پذیر بودن.جویی در هزینه و زمان و امکاندالیل: 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.آموزش نیز خوشایند میبرای خود دانش

 وش های نوین امالبکارگیری ر – 6

 تقویت عضالت دست و درست گرفتن مداد در دست برای درمان نارسانویسی  - 7

 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

ونگی هت چگریزی کرده و جهای ارائه شده برای اجرای آن برنامهپس از انتخاب راه حل از بین راه حل

 ت.اجرای آن، شبکه وظایف و مراحل اجرای آن ترسیم شده اس

 افزایش تمرکز در هنگام امالگویی :   -1

مدیر و  ا کمکباولین کار بنده حذف عوامل مزاحم تمرکز دانش آموزان در هنگام امالگویی بود ، اینکار 

 عوامل مدرسه انجام شد و کاهش سروصدای بیرون کالس را شامل می شد .

  

انجام  دانش آموزانفظه شنوایی این روش را به عنوان بازی برای تقویت حاافزایش حافظه شنوایی:  -2

تا نام   می خواستندآنها از  انهایشو از همکالسیم را با چشم بند بست انآموزچشمان دانشدادم .

 کرده است اند که چه کسی صدایشنتشخیص ده آنها آنهارا بگویند و 

ی ل یادگیرختالاچار باید درنظر داشته باشیم انجام این بازی نه تنها برای دانش آموزانی که به عللی د 

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

من صداهای مختلفی را در نوار کاست ضبط کرده و برای هر صدا  افزایش حساسیت دیداری: -3

یر مربوط با گوش کردن و تشخیص صداها، باید تصو م .دانش آموزانکردتصویری مناسب تهیه می

. با این تمرین عالوه بر تقویت حساسیت شنیداری، بین اعمال ندرا یافته و جدا می کرد هابه آن
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شود،این هم یک بازی آموزشی بسیار حرکتی و آنچه شنیده شده است، هماهنگی برقراری می

 کنند.آموزان کالس از این بازی استقبال میجذّاب و شیرین است که تمام دانش

دو تصویر را که مشابه هستند اما در یک یا چند مورد جزیی با هم اختالف دارند، به  ت:افزایش دق -4

ند، در ابتدا نهای بین دو تصویر را پیدا کمیخواستم تا تفاوتآنها نشان می دادم و از  دانش آموزان

 ندتوانستمقداری مشکل بود اما به تدریج تفاوتها را بهتر می انتشخیص این تفاوت ها برایش

 د.نتشخیص ده

 بکاربردن روش های جدید امال   -5

 ازم :ی پردمبرای جذاب سازی امال از روش های جدید امال گویی استفاده کردم که در زیر به بیان آن 

  :جدید لغات کارت از استفاده -1

. دم می دا رارق دانش آموزان اختیار در را آنها بعد ومی نوشتم  کارتهایی برروی را درس جدید لغات شکل

  می کردم و امالی درس جدید را می گفتم . جمع را کارتها بعد

  :غلط لغات کارت از استفاده -2

ی ه آنها مم و بابتدا به دانش آموزان انواع لغات را که ممکن است غلط بنویسند روی کارت هایی می نوشت

  تم .دادم . سپس بعد از اشنایی دانش اموزان با لغات غلط برای آنها امال می گف

 حل مشکل نارسانویسی - 6

 برای تقویت عضالت دست برای مشکالت نارسانویسی ار روش زیر استفاده کردم :

  موزانادانش  بین مسابقه حالت به ویا کننده سرگرم شکل به باطله روزنامه یا کاغذ کردن مچاله-

 سازی مجسمه گل ویا بازی خمیر با بازی-

 اط قوت (بعد از اجرای طرح )نقارزیابی از 

ان انش اموزیسی دبعد از اجرای راه حل ها به گردآوری شواهد برای اینکه راه حل بر روی اختالالت امالنو

 تاثیر گذاشته است پرداختم :
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 : و نمودار مشاهده -الف  

 ی کردم :م بندبعد از اجرای راه حل ها دوباره از دانش آموزان آزمون امال گرفتم و در جدول زیر تقسی

 بدون مشکل اشتباه نقطه گذاری تمیز دیداری ضعف دقت نارسا نویسی ختاللنوع ا

 15 1 2 4 3 تعداد دانش آموزان

 

 نمودار مربوط به مشکالتت و اختالالت امال نویسی :

 

 است. شده مهمانطور که از جدول و نمودار مشخص است مشکالت دانش آموزان در اختالالت امال بسیار ک

 مصاحبه با دانش آموزان –ب 

یی راضی مالگودر مصاحبه با دانش آموزات آتها بسیار به درس امال عالقمند شده بودند و از روش های ا

 بودند .

 مصاحبه با والدین : –ج 

ت قدند و با شده ا دریافتم که دانش آموزان در منزل نیز بسیار به درس امال عالقمنددر مصاحبه با والدین 

 امالهای والدین را می نویسند .



 

19  
 

 اعتبار سنجی :

ر السم حضوکم در دیگر خواست ادبیات سایر مدارسبرای اعتبار سنجی از اقدامات انجام شده از مدیر و معلم 

از سیار ابرباهده یابند و نحوه امالگویی بنده و نمرات دانش آموزان را مشاهده نمایند . آنها بعد از مش

 خوشنودی کردند.

 قاط ضعفن

 ود .وهش بکمبود امکانات و عدم همکاری برخی از والدین از مهم ترین محدودیت های بنده در این پژ

 نتیجه گیری :

 به توجه لزوم راینبناب.  رود می شمار به انسان عواطف و افکار انتقال در عامل مهمترین نوشتن و خواندن  

 تقویت برای معلمان اکثر دبستان ی دوره در.  است آشکار کامال فکری روشن انسان هر بر مقوله دو این

 حساس امالک مسئله این به نسبت نیز والدین.  کنند می صرف را زیادی وقت آموزان دانش نوشتن مهارت

 یاعوامل و آموزان دانش ،خود عزیز معلمین سوی به را اتهام انگشت مشکل این بروز صورت در و ، اند

 بروز هنگام نیمک می سعی اصوال ما ،که است این اینجا در اساسی ی نکته ماا.  کنند می دراز دیگر مختلف

 تامل کمی گرا که درصورتی.  کنیم حل را مشکل این آموزان دانش برای متعدد تکالیف دادن با مشکل این

 یک دادن راینبناب.  نیست یکسان آموزان دانش ی همه مشکل که شد خواهیم واقف کامال نکته این به کنیم

 است این مودن توجه آن به باید آنچه.  است بزرگ اشتباه یک آموزان دانش ی همه به تکراری تکالیف سری

 هر یبرا مشکل نوع به توجه با سپس. شود بررسی خاصی زمان مدت یک در آموزان دانش مشکالت که،

 کار به شتباها را روشی که باشیم ما خود اصلی مشکل هم شاید.  شود داده مشخص تکالیف آموز دانش

 کج دیوار رود می اثری تا ، کج معمار نهد گر اول خشت» .  نیست لطف از خالی آن در بازنگری که. ایم گرفته

» 

 

 



 

20  
 

 ات پیشنهاد  

 .  کنیم ایجاد امالء یادگیری برای را الزم ی انگیزه آموزان دانش در-۱

 فکر جزامالء هب مواردی به امالء وشتنن هنگام ندهیم اجازه و دهیم آموزاهمیت دانش روانی مشکالت به -۲

 . کند

 دانش از بعضی است ممکن.  بگیریم نظر در را نوشتن گذاربر تاثیر شرایط ی کلیه امالء نوشتن هنگام -۳ 

 .  باشند شنوایی نقص دارای آموزان

 مهارت چه ءامال این گفتن از بعد آموزان دانش:  مثال.  کنیم مشخص قبال امالء ازدرس را خود هدف -۴

 . آورند دست به باید را هایی

 وقت اینکه لدلی به معلمان از بعضی چون.  بگیریم نظر در وقت کافی ی اندازه به امالء تدریس برای-5

 تند تند آخر در را امالء متن کنند می سعی ، است زیاد ها آن امالء متن یا و گیرند نمی نظر در کافی

 . کند می مشکل ایجاد آموزان دانش برای که بخوانند

 به را شانبدن اعضاء بین وهماهنگی مهارت تا کنیم فراهم را شرایطی آموزان دانش برای کنیم سعی -6

 .  آورند دست

 برای را کافی مادگیآ آموزان دانش تا بخوانیم آموزان دانش برای بار یک را آن متن امالء گفتن از قبل   - 7

 . بیاورند دست به امالء نوشتن

  شود می پرت آموزان دانش حواس چون.  نکنیم حرکت زیاد کالس در گفتن امالء موقع -8

  کنیم تلفظ صحیح صورت به را کلمات و بخوانیم رسا کامال را امالء متن -۹

 . نکنند هجی ، امالء نوشتن هنگام آموزان دانش -10

 . کنیم توجه امالء آزمونی وجه به نسبت امالء آموزشی وجه به -۱۱ 

 آن از بعضی هک جایی تا. بود خواهد کننده خسته آموزان دانش برای ء امال برای روش یک از فادهاست -۱۲

 کالس در را ءامال گفتن جدید و نوین های شیوه است بهتر پس.  کرد خواهد تنفر احساس امالء به نسبت ها

 . کنیم اجرا
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  کنیم ایجاد ارتباط دروس دیگر و امال درس بین کنیم سعی-13

 کلمات هن.  بگیرید نظر در را آموز دانش توسط شده نوشته درست کلمات امالء متن تصحیح نگامه -۱۴

 . را شده نوشته غلط

  باشیم مسلط ارزشیابی صحیح معیارهای به -۱۵

 علمی های شرو با را آموزان دانش اشتباهات معین زمانی ی دوره یک در تا کنیم تهیه مخصوصی فرم -16

 .  کنیم برطرف

 . باشیم داشته استم ها آن والدین با و.  کنیم کار انفرادی صورت به اختالل و ضعف دارای شاگردان با -۱۷
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