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آموز و  كه من روى مسائل مربوط به دانش  اين
آموزش و پرورش و مسائل تحصيل و تربيت، 

كنم و هرجا و با هر كسى كه  اين همه تكيه مى
احساس بكنم به نحوى با مسائل تعليم و 

كنم و نظرم  تربيت ربط دارد ارتباط برقرار مى
گيرم، به خاطر اين  گويم، دنبال كار را مى را مى
 .ترسم كه من از آينده مىاست 
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 به : تقدیم

اهههه   ههه   یاک شهههکه ب  هههمش مش متهههکه   ههه      هههک     یثهههک معلمهههکه اهههه   یهمهههه   
دل هکشهههکه  ا هههدش  ب عتههه  بهههه  شب هههد ه      یهههک   ب  ق یهههش هعههها    یدگک تهههکهد

 یهه بکشههد    ههکا ب  تههکه     ی ههکم یتههکه ه اههه  ب   یمههشب ب بهه ا   هه      بهه  یهه معصهه ا  
  ههکه   هه    اشتتههکه مملهه   ب  اههش ب    ههک       یمجکهههد  هههک  یشش مههشب ب بهه ا  مهه  

 بکد   ی  ه
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 :تشكر و قدردانی

 

 

   

به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می اقدام پژوهی اقدام پژوهی اقدام پژوهی اينك كه اين اينك كه اين اينك كه اين                

با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا    پژوهشپژوهشپژوهشدانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين 
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كر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در كر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در كر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در ياري كرده اند تشياري كرده اند تشياري كرده اند تش

   داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.   پژوهشپژوهشپژوهشروند هدايت روند هدايت روند هدايت 
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 :چکیده

. است آموزان دانش عملكرد در مشكالتش با توأم اهميت، با امال  درسی ي مادههمانگونه كه مستتحضريم 

 كسب عدم جهت به زيادي آموزان دانش ساله هر پرورش و آموزش وزارت ي شده منتشر آمارهاي براساس

 مشكالت وجود و امالء درس ضرورت و اهميت. نمايند می ترك را آموزشی نظام نويسی درست مهارت

 توالی مشكل چگونگی برطرف نمودن اقدام پژوهی حاضر در رابطه با  كه شد اي انگيزه درس اين در عديده

 و بررسی پژوهش اصلی هدف.گيرد انجام ابتدايی دوم كالس آموزان دانش از  برخی امالي درس در ديداري

 تصوير يك ارائه و ابتدايی  دومپايه  آموزان دانشاز  تعدادي اي ديكته تالمشك موجود وضعيت توصيف

 ديگر مقاطع بناي زير ابتدايی مقطع. است آموزشی ريزان برنامه و معلمان به اي ديكته مشكالت از روشن

 آموزان دانش چقدر هر و باشد می ديگر هاي پايه مكمل دوم پايه نيز ابتدايی مقطع در و باشد می تحصيلی

 دو دوره ابتدايی  در ; بالعكس و هستند تر راحت رفتن به مقاطع باالتر در ببينند آموزش بهتر پايه اين در

 درس دو اين به ساعات بيشترين و هستند كليدي فارسی امالي و فارسی قرائت)  فارسی و رياضی درس

 به. باشد می برخوردار چندانی دو اهميت از فارسی درس شده ذكر درس دو بين از و يابد می اختصاص

 ازمهمترين يكی. باشد می ممكن غير تقريبا ديگر دروس يادگيري ، فارسی درس يادگيري بدون كه طوري

بنده در اقدام  . است تننوش نوعی امالء. است نوشتن و خواندن در ضعف مدرسه، در آموزان دانش مشكالت

 طريق از را اطالعات اين نظير داشتم، اطالعاتی سري يك به نياز كارها راه كردن پيدا براي پژوهی حاضر

 و يافتم را كارهايی راه اطالعات اين به توجه با كردم آوري جمع  مدرسه مشاور و والدين ،ان آموز دانش خود

 تقويت و ديداري توالی تقويت براي كارها راه اين جملگی. آوردم در اجرا  مرحله به آموز دانش با را آنها

 خوبی نتيجه ، ها حل راه اين اجراي پايان در. داشت ضعف آنها در اين دانش آموزان كه بود شنيداري حافظه

 در ضعف كاهش براي معلمان ساير هم را ها حل را اين اميدوارم كه آمد دست به آموز دانش پيشرفت از

 .ببرند كار به آموز دانش ءامال درس
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  مقدمه

 مراتب سلسله در و( 0112 پور، نوشته) است ارتباط شكل ترين پيچيده و ترين عالی زبان نوشتاري شكل

 و شود می آموخته كه است مرحله آخرين نوشتن( نوشتن خواندن، گفتن، شنيدن،) زبانی هاي مهارت

 پيش واقع در خواندن و گفتن سخن و دادن گوش در یزبان هاي مهارت مفيد تجارب و بنيادي هاي آموخته

 به ارتباط تفاهم و تفهيم وسايل ترين مهم از نوشتن امروز دنياي در. شوند می محسوب نوشتن براي نيازي

 حياتی نقش تمدن و فرهنگ ي اشاعه و بشري جوامع كردن نزديك و افكار و عقايد نشر در و رود می شمار

 ساعت كل از 01۲ به نزديك و شود می محسوب ابتدايی ي دوره در اصلی هدافا از يكی چنين هم و دارد

 در آموزان دانش عملكرد در چنين هم و آموزش ي شيوه در متأسفانه ولی است ابتدايی ي دوره در تحصيل

 رفع براي آموزشی نظام در منسجمی ي برنامه هيچ تاكنون كه گردد می مشاهده خاصی مشكالت نوشتن

  (01 ص ،0111 هومن،). است نشده ارائه آموزان دانش رشنگا مشكالت

 بسيار تحقيقات و است اي سليقه و علمی غير صورت به آموزان دانش نگارشی مشكالت با برخورد ي شيوه

توالی  مشكل رفع براي زير هاي هدف جهت در تحقيق اين در است گرفته صورت حيطه اين در نيز كمی

 :است گرفته انجام عدادي از دانش آموزانت اماليديداري در ماده درسی 

 .برداريم گام آموزان دانش موفقيت جهت در بتوانيم همكاران و خود كارها راه اين انجام با كه اميد

  مسأله بیان

 ليون فراشناختی هاي نارسايی( 0120) گالمن( 0120) بيكر زيانی هاي نارسايی در( 0110) مارچ تحقيقات

 به توجه با( 22 ي صفحه ،0122 تبريزي،. )باشد می قبل از نوشتن و خواندن تاختالال مورد در( 0121)

 توجه قابل هستند مشكالتی دچار خود تحصيلی امورات از برخی در كه آموزانی دانش تعداد شده ذكر موارد
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 ركت يادگيري خاصی اختالالت از برخی دليل به آموزان دانش اين از اي عده سال هر در كه طوري به. است

 نظام لحاظ هر به و پيمايند می را تحصيلی نردبان كارايی حداقل با يا و. شوند می مردود يا نموده تحصيل

 نيز معلمان. نيست آموزان دانش به مربوط تنها مشكل. پردازد می بابت اين از را زيادي هاي هزينه آموزشی

 چون كنند می برابر چندين را آنان مشكالت آموزان دانش يادگيري اختالالت طيف از آگاهی عدم علت به

 مانده عقب كودكان مثل هايی برچسب يا شوند می توجه بی ها آن به نسبت يا مشكالت اين با مواجهه در

 خود هاي توانايی باور عدم و سرخوردگی نوعی تحصيلی اوايل همان از نتيجه در. زنند می آموزان دانش به

 ابعاد شناسايی و بوده پرورش و آموزش مهم مسائل از ديكته در وزانآم دانش يادگيري اختالالت به توجه لذا

 (01 ص ،0111 هومن،) .است ريزان برنامه و معلمان براي ضرورتی مسئله

 به بود، الزم پس.باشد می زمينه آن در الزم اطاّلعات داشتن فعّاليّتی، هر در موفّقيّت براي اساسی عامل

هاي  معلّم از تحقيق با زمينه اين در يابم؛ دست امال درس به آموزان  دانش عالقمندي ميزان در اطّالعاتی

 زيادي عالقه آموزان دانش دريافتم باشد، می ذيل شرح به كه ازآنان، هايی پرسش طرح با چنين هم و ديگر 

 .ندارند امال به

 چيست؟ امال درس با رابطه در نظرتان. 0   

 بريد؟ می كار به مالا درس ي مطالعه در را هايی روش چه. 0   

 داريد؟ دوست بيشتر را خود درس و كتاب كدام. 1   

و اما  رسيدم نتيجه اين به آنان بندي چمع و دادند سواالت به آموزان دانش كه هايی پاسخ با ترتيب اين به

 با رابطه در را هايی عادت امال، به عالقمند آموزان دانش تعداد افزايش بر عالوه كهبيشترين انگيزه من اي بود 

 فراهم امال درس به آنان عالقمندي جهت را مناسبی هاي طرح و ها روش همچنين و مكن ايجاد مهم اين

 در آموزان دانش بودن محور به توجّه با است؛ اين شود می مطرح جا اين در كه اي مسأله حال م.نماي
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 ميزان تا نمود ارائه توان می را عملی راهكارهاي چه پژوهی اقدام اين هدف راستاي در كالس، هاي فعّاليّت

 آموزش جهت مناسب ي زمينه ايجاد ضمن تا ؟كاهش يابد  امالمشكالت توالی ديداري دانش آموزان در 

 دقت و تمركز افزايش  آنها، مفهوم و معنا درك  و دشوار كلمات آموزش براي مناسبی ي زمينه امال،

 .دشو ايجاد نيز درس اين در كالس  آموزان دانش

 :موجود وضعیت توصیف 

سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم. و هم اكنون نيز در آموزشگاه  ....مدت  ....اينجانب 

   معلمان عنوان به ما كه ايست توانايی يك نوشتن صحيح و نوشتن خوبمشغول تدريس هستم.   ......

 آموزان دانش با و كردم می تدريس را درس وقتی مهر ماه در.هستيم دار عهده را ها توانايی اين كردن شكوفا

 زيرا. باشند نداشته نوشتن در مشكلی آموزانم دانش تا بود اين بر من سعی تمام كردم می كار امال كالس در

 اعماق در هايش گفته و بگيرند ياد تر آسان و بهتر را او هاي درس آموزانش دانش كه دارد آرزو معلّمی هر

 با سطح امالهم نوشتن در دانش آموز ضعيف 1ان  آموز دانش   اين بين در.كند نفوذ زانآمو دانش وجود

 توجّه كالس هاي درس به وراهنمايی تشويق با ند . و مشكل توالی ديداري داشتند.نبود ديگر آموزان دانش

. ندشد می خسته زود و ندداد نمی نشان اي عالقه خود از نوشتنی هاي فعاليت انجام براي.  ندكرد می

را به  دانش آموز ضعيف 1با تشويق  توانم می چگونه انديشيدم باخود بنابراين ندنداشت قرار و آرام دركالس

 ؟و مشكل توالی ديداري را در آنها برطرف سازم درس امالء عالقه مند سازم

 مهم علت هب نيز آن كه. شود می محسوب آموزان دانش درسی مواد مهمترين از يكی ديكته كه آنجايی از

 كه دانست نوشتاري مهارتهاي بودن عينی در را امر اين دليل بتوان شايد است، نوشتاري هاي مهارت بودن

 تعمق و دقت كردم سعی موضوع اهميت به توجه با. سازد می فراهم را كودك مشكالت تحليل امكان

 مشغول خيلی را فكرم انآموز دانش اين مشكل بنابراين. باشم داشته آموزان دانش امالء درس در بيشتري

 پيدا حلهايی راه مشكل اين حل براي كردم سعی كرد می ايجاب شغليم وظيفه كه آنجايی از. است كرده
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 كم برچسب آنها به ديكته در ضعف علت به كه كودكانی به ها شيوه اين گرفتن كار به با بتوان شايد تا كنم

 (00 ص ،0110 مطهري،) .كرد كمك شود می زده مانده عقب ، پرتی حواس ، تنبلی ، ذهنی

 :  پژوهش ضرورت و اهمیت

 و كالن هاي گذاري سرمايه. دارد عهده بر اي سازنده و قاطع نقش جامعه هر در آموزش نظام حاضر عصر در

 نظام شدن تلقی اهميت با از حاكی همه. شود می مجموعه اين صرف جامعه طرف از زيادي هاي هزينه

 با ما آموزشی نظام كه مشكالتی جمله از است اخص طور به آموزش فرآيند و اعم ورط به پرورش و آموزش

 متوجه زيادي شده تلف هاي هزينه لحاظ هر به كه. است نويسی ديكته مشكالت اي مسأله. است مواجه آن

 و زياد مشكالت و بوده موجود هاي زبان ترين مشكل از يكی فارسی زبان زيرا. است آموزشی نظام و جامعه

 حروف موارد، اين بر عالوه. دارد باشد می مشكل آموزان دانش براي ها آن يادگيري كه مختلفی استثناهاي

 مشكالت به موانع اين. است فارسی نگارش خاصر مشكالت از نقطه دندانه،. دارند صدا يك تنها كه مختلفی

. است آموزان دانش متوجه وانیر و روحی نظر از باري زيان بسيار تبعات چنين هم.گردد می سبب نگارشی

 بسيار نويسی ديكته مشكالت ويژه به يادگيري اختالالت مورد در پژوهشی هاي فعاليت انجام بنابراين

 هم و شود كمك هستند اختالل اين گرفتار كه آموزانی دانش به طريق اين از تا. رسد می نظر به ضروري

 زياد خسارت شدن وارد از خاصی فنون كارگيري به و بنديا بيشتري آگاهی آن مختلف ابعاد از معلمان چنين

 (02 ص ،0110 مطهري،) .شود جلوگيري جامعه و آموزشی نظام به

 تحقیق پیشینه

 از. خاص موضوع يك در پژوهشگران و نظران صاحب آثار تحليلی بررسی از است عبارت پژوهش ي  پيشينه

 ي زمينه در موجود آثار و متون پژوهشگر، آن طی كه است( انتقادي و تحليلی)فكري فعّاليّتی رو، اين

 آنها خود، پژوهش خاص هدف داشتن نظر در با و مشخّص الگوي يك اساس بر و كند می شناسايی را پژوهش

 (0121 فتّاحی، و پريرخ. )كند استفاده آنها از خود پژوهش راستاي در تا كند می نقد و تحليل بررسی، را
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  :نظری مبانی (الف

 كار سرو مهارت چند با( 0111طوسی، منشی تقی.م:  ترجمه) الفلين مك. ا و واالس ديدگاه از شتن،نو عمل

 هر شكل گرافيكی ترسيم ها، كلمه صورت به موضوع تنظيم ذهن، در موضوع نگهداري توانايی: جمله از دارد

 از يادگيري ناتوانی به مبتال كودكان بسياري كه نيست شگفتی جاي ها، آن ي عقيده به... و كلمه و حرف

 و ياددهی فعّال هاي روش اجراي با رابطه در.باشند گريزان امكان حدّ تا و بيزار نوشتاري زبان هاي فعّاليّت

 نتايج جمله از كه دارد تأكيد نكته اين بر( 0111ساز، تن فروغ: مترجم)كرتی ج،.بريان كالس، در يادگيري

 شركت از آموز دانش براي كه است رضايتی احساس هستند؛ عّالف آن در آموزان دانش كه هايی برنامه مفيد

 به اعتماد فعّاليّت، به نسبت آنان نگرش در خود ي نوبه به امر اين كه شود می حاصل بدنی، فعّاليّت و مفيد

 (02 ص ،0110 مطهري،) .گذارد می تأثير خالقيّت و اجتماعی هاي همكاري هاي مهارت و داشتن نفس

:  كه دارد عقيده و داند می مؤثّر بسيار تربيت و تعليم در را تشويق و محبت نيز( 0112) يزنجانرود موسوي

. ناشدنی فراموش و ماندنی ياد به است كاري هركسی به محبت ، است محبت به بسته بشري حيات ي پايه

 را او تحيا سالمت و دارد می نگه سالم و محكم خود حفاظت در را انسان ، عمر يك كه است محبت اين

 يك محبت. دارد روحی و روانی عميق ريشه و كند می ايفا را مهمّی نقش او سرنوشت در و كند می بيمه

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

 نويسی غلط علل» موضوع امال، درس پيرامون پژوهش در عمده مباحث از يكی.دارند قرار حاشيه در كه

( 0122)يسار جعفريان. است گرفته  صورت آن مورد در بسيار تحقيقات تاكنون كه است «امال در آموزان دانش

 :دارد  اشاره زير داليل به  رابطه اين در

 (نويسی وارونه و نويسی آينه) ديسلكسی يا گرافی ديس مانند :ژنتیکی یا زیستی های آسیب. 0   

 .دست و چشم و مغز بین کامل هماهنگی نبود .0   
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 .نوشتاری زبان و مادری زبان بین تفاوت وجود. 1   

 .روشمند غیر و ناصحیح ناکافی، آموزش. 1   

 ...و کلمات مفهوم یادگیری و نوشتن در آموز دانش تمرکز و دقّت نداشتن. 2   

 رونويسی: كنند می بيان چنين را(« نويسی تدرس يا) نوشتن مهارت افزايش راهبردهاي» از برخی ايشان

 جزئی؛ تغييرات ايجاد با بازنويسی دار؛ هدف و اي برنامه خواندن دارد؛ عالقه ها آن به كه مطالبی از آموز دانش

 تقويت تمرينات انجام: شامل كه(« امال هدف) نويسی درست تقويت براي راهبردهايی» برخی چنين هم

 مهارت افزايش و آموزش روش» مقاله ي نويسنده. است حسی چند روش از گيري بهره و ديداري و شنيداري

 (02 ص ،0111 هومن،) .داند می مؤثّر آموزان دانش امالي تقويت در را ««فرنالد» نويسی درست

 در آن تأثير و بازي ميان رابطه مورد در( 0121حسينی،  ؛0122 بهروزيان،: مثال براي) بسياري هاي پژوهش

 در فعّال يادگيري تجارب: كنند می تأييد را مشابهی  يافته زمينه، يك در حدّاقل كه. است شده انجام يادگيري

 همراه يادگيري كه اي گونه به است؛ مؤثّر بسيار كودكان در حروف، تشخيص و نوشتن خواندن، آموزي، زبان

 آموزش كودكان به غيرفعّال صورت به كه است بوده زمانی از بهتر و تر سريع مراتب به فعّاليّت، و بازي با

 با مقايسه در.شوند همراه خويش كنترل هاي بازي با همراه ها فعّاليّت اين اگر خصوص به شود؛ می داده

 نويسی غلط علل ي زمينه در جديدتري هاي يافته به(0121)عليزاده و مقدم علوي ،(0122)يسار جعفريان

 شده اشاره مناسب امالي يك ويژگی به پژوهش اين در طور ينهم. اند يافته دست آن حل راه و آموزان دانش

 :از عبارتند ها آن از برخی كه

 بين معنايی ارتباط ديگر بيان به. كرد پرهيز بايد گسسته امالي از و است مؤثّر بسيار موضوع وحدت( الف

 .شود رعايت بايد امال عبارات و ها جمله
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 در را پيگيري ي انگيزه. متن روايی ساخت. بسازد را امالها ينبهتر تواند می روانی و داستانی ساختار( ب

 (10 ص ،0110 مطهري،) .تقريري امالي يك در داستان يا قصًه يك گفتن مثل. كند می تقويت آموز دانش

 :كلیدی های واژه تبیین تعریف

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

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

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

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

 (22 ص ، عمل در پژوهش هاي برگزيده)

 مدرسه اوّل ي پايه در كه است كودكی آموز دانش از منظور تحقيق اين در: عملياتی نظر از آموز دانش

 . دارد اشتغال تحصيل به شيرازي صياد انهپسر

 است ديده كه شیء يا و هكلم يك مجدد يادآوري و سپاري خاطر به توانايی: علمی نظر از بينايی 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

 .بياورد خاطر به را آنها ونتواند نيايد يادش صداهابه آن ، كلمات نوشتن

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

 (0111 ، جيمز ، چالفانت ، ساموئل كرك)

 :عملی ی پیشینه( ب

 و آموزشی امالي  روش با توانستم  چگونه» عنوان تحت خود پژوهی اقدام در( 0121)ثانی كاشی هاشمی

 نفر، 10 آماري ي جامعه با كالسی در و «دهم؟ ارتقا ناباورانه را امال درس نمرات سطح آموزان دانش مشاركت

 هايی كتاب ي مطالعه: از عبارتند كارها راه اين. است پرداخته امال تقويت در مشاركتی راهكارهاي از برخی به
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 از استفاده آموزان، دانش اكثريّت ي عالقه مورد نثر و نظم هاي كتاب ي تهيّه يادگيري، اختالالت ي زمينه در

 دقيقه 02 قسمت دو به امال ساعات تقسيم محترم، اساتيد نظر از مندي بهره آنها، اولياي و شاگردان نظر

 .ارزشيابی دقيقه 11 و آموزش

 را ادبيّات درس به آموزان دانش مندي عالقه ميزان: بود يافته دست نتايج اين به كارها راه اين به عمل با ايشان

 ارتقاء 22/01 به 00/02 از امال نمرات ميانگين و  كرده پيدا افزايش ٪22 به بوده ٪11 مهرماه در كه

 .بود يافته

. است يافته دست امال درس در مفيدتري هاي يافته به( 0121)پروين ،(0121)كاشی هاشمی با مقايسه در

 به «امال درس در آموزان دانش فعّاالنه مشاركت هاي راه بررسی و امال درس» عنوان تحت ايشان پژوهی اقدام

 :است آورده دست به را زير هاي يافته زمينه اين در او. است پرداخته امال آموزش در مشكالت بروز علل بررسی

 نوشتن و كتاب روي از نويسی مشق كلمات، امالي آموختن روش تنها كه پندارند می معلّمان از بسياري

 و تمرين بر فقط اوّلی چون. باشد مفيدي روش تواند نمی راه دو اين از يك هيچ ولی. است درس هر از ديكته

 آن واگذاري و دارد آموزش به نياز دروس ساير مانند نيز امال. حافظه بر دوّمی و كند می تكيه وار طوطی تكرار

 بايسته و شايسته كه چنان آن نتوانند آموزان دانش كه گردد می سبب  نكردن، راهنمايی و آموزان دانش به

 ابتكار به ديگري هاي روش از معلّم و نباشد يكنواخت نوشتن امال روش. كنند پيشرفت امال درس در است

 همه در اگر بلكه. نيست كالسی ي برنامه در درس اين ساعت به مربوط امال آموزش.نمايد استفاده خود

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

 باالي سطوح و مراحل به آموزان دانش رسيدن و مشكل لغات فهم در تسهيل لغوي، اطّالعات ي زمينه

 قواعد آموزان دانش است الزم. نمايد استفاده متضاد كلمات و مشتقّات خانواده، هم لغات از بايد بادگيري،

 قبالً را اماليی هاي غلط بارم و امال تصحيح چگونگی ارسالی، هاي نامه بخش با مطابق الخط رسم نويسی، درست
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 دفتر مصوّب فارسی امالي تصحيح دستورالعمل با مطابق آموزان دانش حضور در است بهتر. بگيرند ياد

 (02 ص ،0110 مطهري،) .گيرد صورت امال تصحيح درس هاي كتاب تكاليف و ريزي برنامه

 :مشکل حل ضرورت

 (بدالرحمانع ، صفاپور. )هستيم تر راحت ، باشيم داشته امالء تعليم 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

 (0111 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 هیگا. نيست رياضی ندانستن هميشه آن دليل نفهمد درست

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

 .آورد می پايين را او نفس به اعتماد و شده او تحصيلی

 :كنم می نبالد را زير اهداف ، علمی فعاليت 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 -0

 .دهم افزايش  دانش آموز ضعيف 1 در را نوشتن مهارت -0

 .ببرم باال را دانش آموز ضعيف 1 نفس به اعتماد -1

 .دهم پيشرفت دانش آموز ضعيف 1 در را خواندن مهارت -1

 .كنم تقويت دانش آموز ضعيف 1 در را تمركز و توجّه و دقّت -2

 .دهم افزايش امالء درس به را دانش آموز ضعيف 1 عالقمندي -2
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 شواهد یک گردآوری

 با و علمی طريق به بايست می كه باشد می تر دقيق و بيشتر اطالعات به نياز مسئله دقيق تبيين جهت

 هاي روش از بود الزم مسئله ماهيت به توجه با بنابراين. نمود ماقدا اطالعات آوري جمع ويژگيهاي رعايت

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

  مصاحبه( الف

  مشاهده( ب

  مدارك و اسناد بررسی (ج

  ای کتابخانه ی مطالعه( د

 همکاران نظرات از استفاده( هـ

 

 

 :پیشنهادی های حل اهر اقدامات

 انجام به مشكل رفع جهت را زير اقدامات پيشنهادي راهكارهاي و شده مطرح عوامل گرفتن نظر در با

 :رساندم

 امكانات و شرايط به توجه با بود شده پيشنهاد امالء مشكل نمودن طرف بر براي كه كه راهكارهايی بين از

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

  حسی چند روش  -
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 سپاری یاد به الگوی و شعر خواندن  -

 بازی خمیر از استفاده -

 کلمات با نقاشی کشیدن  -

  نفس به اعتماد افزایش براي -

 دانش آموز ضعیف 4 به مسئولیت دادن  -

 رسهمد در  دانش آموز ضعيف 1 براي زا استرس های موقعیت بردن بین از -

 ...و.باشد داشته را موقعيت ترين راحت كه داده قرار گروهی در را دانش آموز ضعيف 1 -

  دانش آموز ضعيف 1 به دارند اختالف هم با جزيی مورد چند يا يك در اما هستند هم مشابه كه تصوير دو  -

 .كند پيدا را تصوير دو بين هاي تفاوت تا شود خواسته وي از و داده نشان

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

 ...و.كند پيدا را آن نقص دانش آموز ضعيف 1 و باشد

 حركتی دیداری هماهنگی تقویت برای

 .شود توجه ميز روي دفتر گذاشتن ي ونحوه آموز دانش نشستن وضعيت 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 قيچی را باطله كاغذهاي ـ
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 ...و.نمايد وبسته باز خودش را زيپ و كفش بند لباس، هاي دكمه ـ

  مناسب حل راه یافتن 

 دیداری توالی دیداری، تمیز دیداری، حافظه داری،دی ادراک برای تمرینات انواع 

 (.ها تايی دو) پومين هاي كارت اي رايانه بازي  -0 

 .خط و نقطه اي رايانه بازي -0 

 (.خود جاي در هندسی اشكال گذاشتن. )پازل اي رايانه بازي -1

 .خود جاي در ها ميوه از استفاده اي رايانه بازي  -1

 (.زمينه در ويرتص يافتن) فراستيك فرم -2

 .شود كرده سؤاالتی ها آن ي درباره و شود داده كودك به تصوير چند -2

 .دهد قرار ترتيب همان به را ها آن و شود گذاشته ميز روي ...و تصوير يا كلمه كارت چند -1

 .كلمات  ميان در كلمه يك كردن پيدا  يا و كلمه چند ميان در حرف يك كردن پيدا -2

 .ريخته هم در كلمات از استفاده اب سازي جمله -1

  تصوير نام گفتن و مربی توسط محفی كودك، توسط نگاه:تصويري هاي كارت از استفاده  -01

 .پنهان تصاوير از استفاده -00

 .تصوير دو در اختالفات كرن پيدا -00 

  دست و چشم هماهنگی ـ ديداري توالی و اكمال و ـتميز حافظه تقويت براي تمرين

 بزرگ و كوچك عضالت تقويت  براي
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 كافی اندازه به ـآب  ـروغن ـآرد پيمانه 1 ـنمك پيمانه 0 خمير ساختن) رس گل  يا بازي خمير دادن ـ0 

) 

 نويسد می كه دستی با باطله كاغذ كردن مچاله ـ 0

 باطله كاغذ كردن قيچی ـ 1

 لباس زيپ كردن بسته و باز ـ 1

 دندا حركت  فرمان با را دست انگشت ـ 2

 كشيدن شكل چوب يك با زمين روي ـ 2

 مهره و پيچ و قفل كردن بسته و باز ـ 1

 كند وصل را چين نقطه عكس ـ 2

 رنگی انگشت با نقاشی ـ 1

 بنويسد را ان وسط بخواهيم و چسبانده كاغذي نوار دو ـ 01

 نویسی قرینه و نویسی وارونه درمان

 .است مفيد نارسانويسی هاي فعاليت تمام

 بدن اعضاي شناخت و آگاهی تن ـ 0

 داد حركت را ان اعضاي بتوان كه جفتی دكمه با آدمك يك ساختن ـ 0

 شاگرد چپ سمت با مربی چپ دست حركات انجام و كودك روبروي در ايستادن ـ 1
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 فراستيگ ازمون 2 تا0 هاي گزينه تصاوير از استفاده ـ 1

 كرد باید چه افتد می جا كه كلماتی برای

 و بزرگ و كوچك عضالت تقويت هاي تمرين بايد نيست هماهنگ نوشتن عمل در كندي لتع به كودك ـ0

 شود انجام دست و چشم هماهنگی براي هايی تمرين همچنين

 ماند نمی ها آن دشنيداري حافظه در ها كلمه اين چون اندازند می جا را ها كلمه اين كودكان بسياري ـ0

 اضافه را كلمات و بگويد شما حرف شدن تمام از بعد بخواهيد وي از و كنيد بيان كودك براي كلمه سه ـ 1

 .كنيد

 كنيد اضافه اول جمله به ديگري جمله بعد و بگويد بخواهيد او از و بگوييد جمله بك ـ 1

 دهد انجام ترتيب به بخواهيد كودك از و دستور چند دادن ـ 2

 دیداری تمیز و تقویت  

 در بنابراين و بوده مشكل دچار است سپرده خاطر به كه اي كلمه زئياتج و ها كاري ريزه و ادراك در كودك

 .است شده اشتباه مرتكب آنها نوشتن

               دیداری تمیز در ـتوالی الف

  ر – ش  از  س  تشخيص توانايی مثال ميشود مربوط ديگر چيز از چيز يك تفاوت تشخيص به توانايی اين  

 گ  از  ك-خ  از  ح-چ  از  ج-ق  از  ف-ذ  از  د-ز  از

 دیداری تمیز تقویت درمان

 .دهيم قرار الگو را فراستيگ1 آزمون تصاوير ـ 0
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 .كند پيدا حروف بين از را نظر مورد حرف و كرده درست1*01 كارت ـ 0

 دهد تشخيص كلمه چند بين از اموز دانش و نويسيم می كلمه يك1*01 كارت ـ 1

 زمینه از نقش ـادراک بـ

 مهارت آموزاين دانش شود می مربوط آن محيطی زمينه از چيز يك تشخيص به كه است ادراكی هارتم اين

 دهد تشخيص را ت و ب كوچك حرف تواند می باشد داشته را

 دیداری توالی حافظه ثـ

 شود می مربوط بوده كه ترتيبی همان به ايم ديده آنچه آوري ياد تئانايی به مهارت اين

 (نويسد می مارد را مادر و رادادر ددار آموز دانش اين)

 تقویت راه

 .بگويد يا دهد نشان را ها ان ترتيب به آموز دانش به نفر  1 يا 1 ـمعرفی 0

 .دهد انجام ترتيب به بايد او و دهيم می انجام را حركت چند و ايستيم می آموز دانش جلو ـ 0

 ترتيب به كنيم می مخفی و كنيم یم شروع تا 1 از ايم نوشته آن روي حرف كه كوچك كارت يك ـ 1

 .كنيم می اضافه را ها كارت و بگويد

 می اضافه را كلمات كم كم و كنيم می مخفی داده نشان شده نوشته كلمه سه آن روي كه كارت يك ـ 1

 كنيم

 حركتی دیداری هماهنگی ـ تــ
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 .شود می هگفت بدن مختلف هاي قسمت حركت و شئ يك از ديدار ساختن هماهنگ به مهارت اين

 

 تقویت های راه و درمان

 (فضايی ارتباط)فراستيگ 2 شماره آزمون ـ0

 چين نقطه صورت به هندسی تصاوير از استفاده ـ 0

 دست و  چشم هماهنگی هماهنگی تقویت

            باشد طرفف يك اگر بخصوص كودك برتر دست و چشم ابتدا

 شناخت راه 

 توپ يك شوت ـ0

 هلول از هدف يك ديدن ـ0

 مچی ساعت صداي از استفاده ـ1

 پالستيكی سوزن كردن نخ ـ1

 تقویت

 بستك مينی حلقه در توپ انداختن ـ0

 اهنربا با ماهيگيري ـ0

 راكت و توپ با بازي ميخ كوبيدن ـ1

 بولينگ بازي ـ1
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 قرقره و نخ پيچاندن ـ2

 آب پر استكان حمل ـ2

 صدا بدون زنگوله حمل ـ1

 انگشت روي عمودي چوب حمل ـ2

 كاغذ روي اشكال برش ـ1

 پنگ پينگ بازي ـ01

 بازي تيله ـ00

 قل  د قل يك بازي ـ00

 دست يك با پرتقال دو گرفتن و انداختن ـ01

    شنیداری حساسیت

 ـبمبه ـجاله دمبال ـ تلفزيون ـ بشگاب ـ(رفتند) رفتن ـ ـصبـ ـزمبور ـامدن مسباكـ

 درمان راه

 ان اصوات متحانا و مختلف هاي قرقره با سوت ساختن ـ 0

 صدادار وسايل ساختن براي اموزان دانش ترغيب ـ 0

 سيم و چوب با تار مدل ساختن ـ 1

 حيوانات مختلف صداهاي آوري جمع ـ 1
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 طبيعت از اصوات آوري جمع ـ 2

 . بگويد را آن اول صداي خواهيم می و نيست حساس آن اول صداي كودك كه هايی كلمه انتخاب ـ 2

 .آهسته صداي با ضبط نوار اب امال گرفتن ـ 1

  شده انتخاب های حل راه اجرای 

 ، او پيشرفت ميزان ثبت و دانش آموز ضعيف 1 تشويق براي جدولی شده انتخاب هاي حل راه اجراي از قبل

 از كه امالئی هر كه شد قرار ببيند، را آن هم دانش آموز ضعيف 1 تا كردم نصب تابلو كنار در و كردم ترسيم

 .شود نوشته جدول در او نمره شود، می گرفته موز ضعيفدانش آ 1

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

 :گرفت انجام زير فعاليتهاي ،" نوزاد"جاي

 خواسته نش آموز ضعيفدا 1 از و داده انجام بدنی حركت چند و ايستاده دانش آموز ضعيف 1 روبروي -الف

 . شد گرفته خوبی نتيجه تا و شد انجام باره دو امر اين و دهد انجام ترتيب به را حركات همان او تا شده

 دانش آموز ضعيف 1 به  بود شده نوشته  سامان ، دارا ، نوزاد مادر، مانند  كلماتی مقوايی كارت يك روي -ب

 آن سپس و. كند بازگو ترتيب به را كلمات آن كه خواستم او از و كردم مخفی را آنها سپس و دادم نشان

 1 با بيشتري كلمات كردم سعی شد صرف زيادي زمان مرحله اين در بنويسيد ترتيب به را كلمات حروف

 .بگيرد ياد خوب را توالی و ترتيب تا كنم كار دانش آموز ضعيف

 1 از باشد حروف نوشتن عكس بر امكان كه اتیكلم از امالئی حافظه توالی تقويت يعنی مرحله اين پايان در

 غلط 0 فقط و آمد بدست خوبی نتيجه تقريباً شد، يادداشت بررسی ونتيجه شد گرفته دانش آموز ضعيف

 . داشت امالئئ
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 انجام كار اين كنم كار دانش آموز ضعيف 1 با ديگر بار را(  ب) بهترمرحله نتيجه گرفتن براي گرفتم تصميم

 . شد گرفته خوبی نتيجه و نداشت غلطی ديگر بار اين شد، امالءگرفته دانش آموز ضعيف 1 از دوباره و شد

 . شد استفاده ذيل مراحل از دانش آموز ضعيف 1 ديداري حافظه تقويت براي -0

 كردم مخفی را تصويرها بعد و دادم دانش آموز ضعيف 1 به يك به يك و كرده انتخاب را تصوير دو ابتدا: الف

 1 ديداري حافظه تا دادم انجام تصوير چهار – سه با را باال روش بعد ببرد نام را تصوير آن كه خواستم او از و

 .داد خوبی نتيجه تا شد انجام روش اين مرتبه سه دو. برود باال دانش آموز ضعيف

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

 و گرفته او از را ها كارت بعد و بسپرد خاطر به را ها واژه تا دادم دانش آموز ضعيف 1 به را ها كارت ، نوشته

 تا خواستم او از بعد و دادم نشان دانش آموز ضعيف 1 به را بقيه و برداشتم را كارت دو  يكی او چشم از دور

 دانش آموز ضعيف 1 شد، انجام را كار اين كه اول بهمرت. كند معرفی را شده برداشته كه واژه به مربوط كارت

 گروه يك در كه كنم انتخاب را هايی واژه گرفتم تصميم. نبود كارتها بين در اصالً كه گفت را هايی واژه

 در خوبی نتيجه روش اين. دهد جواب بتواند تا( پرتقال -موز – هلو – گالبی -سيب:  ميوه گروه از مثالً)باشد

 واژه همان و كردم اضافه ها واژه به نداشت ها واژه بقيه به ربطی كه واژه يك مرحله اين ادامه در. داشت بر

.  كردم می اضافه مرتبط غير واژه يك هرمرتبه ترتيب همين به. برداشتم را ديگري واژه و شده اضافه ها

 . برداشت در خوبی نتيجه خوشبختانه

 .يابد افزايش دانش آموز ضعيف 1 ديداري حافظه تا رفتگ انجام اي دقيقه 02 جلسه 1 طی مرحله اين  

 1 به و كردم انتخاب داشت ربط ديداري حافظه به آنها صحيح امالي كه را هايی واژه مراحل اين از بعد -ج

 را آن صحيح امالي تا خواستم ازوي و كردم مخفی را كارتها بعد بخواند را ها واژه تا دادم دانش آموز ضعيف
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 01 روزانه تمرين اين انجام با.  بود موفق تمرين اين انجام در وي. بنويسد كاغذ روي بعد و هوا در انگشت با

 .داشت خوبی پيشرفت آموز دانش هفته يك گذشت از بعد دقيقه 02 تا

 دوباره باال تمرين بعد. شد می نوشته كلمه 1 يا 0 كلمه يك جاي به كارت هر روي باال مرحله از بعد -د

 . شد انجام

 حاضر، صدا، صابون، مانند كلماتی امالء آن در كه گرفتم دانش آموز ضعيف 1 از اماليی مراحل، اين از بعد 

 اميدواري او به تشويق با ولی داشت امالئی غلط 2 امالء اين در دانش آموز ضعيف 1. بود اينها مانند و غذا

 و كند نگاه را آن دانش آموز ضعيف 1 تا " ناظم" كلمه مثالً نوشتم تابلو پاي را لغات از يكی بعد.  دادم

 چهارحرف از يكی با را آن تا خواستم دانش آموز ضعيف 1 از و پوشاندم را " ظ" حرف روي سپس بخواند

 را درستش و كند اصالح را آن زد حدس غلط اگر تا دادم نشان را صحيح كلمه بعد كند، كامل( ظ،ض ذ،ز،)

 پيشرفت آموز دانش اينكه تا برديم پيش صدا هم حروف با زيادي لماتك با را مراحل اين.   بنويسد كنارش

 بسيار كه آمد بدست خوبی خيلی نتيجه گرفتم دانش آموز ضعيف 1 از كه  بعدي امالي. داشت خوبی

 .بود بخش رضايت

 "رفتند" كلمه جاي به مثالً. بود او شنوايی حافظه در ضعف دانش آموز ضعيف 1 ديگر مشكالت از يكی 

 .شد می برطرف مشكل اين بايد كه نوشت می "ما" "ماه" كلمه جاي به يا " فتنر"

 1( ميز روي بر نشستن ترتيب به نه البته)  يكی يكی تا خواستم كالس آموزان دانش از اول مرحله در -الف

 را آموز دانش نام كدام هر صداي شنيدن از بعد دانش آموز ضعيف 1 و. بزنند صدا را دانش آموز ضعيف

 . گذاشت سر پشت خوبی به را مرحله اين دانش آموز ضعيف 1.  بگويد

 امثال و زمين با توپ برخورد ، شيشه و در به انگشت ضربه ، باران آب، چك چك صداي بعد مرحله در -ب

 هر صداي و كند گوش آنها به كه خواستم دانش آموز ضعيف 1 از و كردم ضبط كاست نوار طريق از را آنها
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 از تا دو توانست فقط اول جلسه از دانش آموز ضعيف 1 مرحله اين در. كند بيان و دهد شخيصت را كدام

 با خوب خيلی دانش آموز ضعيف 1 و تكرار مراحل اين دوباره بعديه جلس در. دهد جواب درست را موارد

 . داشت خوبی پيشرفت و گرفت صورت خوب خيلی كار اين ، شد آشنا صداها

 گفتم قبالً كه همانطور كه شد گرفته دانش آموز ضعيف 1 از اي جمله صورت به اليیام سوم مرحله در -ج

 كردم تأكيد داشتند شنوايی حساسيت كه هايی كلمه روي بيشتر چون بار اين و نوشت را ها كلمه تمام

 يك با همراه و نوشتم اي برگه روي را كلمات صحيح امالي ، بود انتظار حد در دانش آموز ضعيف 1 امالي

 توي را نوشته غلط كه كلماتی صحيح امالي خود تا خواستم او از و دادم دانش آموز ضعيف 1 به قرمز ماژيك

 تا كرد پيدا ادامه مرحله سه طی امالء نوع اين. بنويسد نوشته غلط كه اي كلمه هر زير و كند پيدا برگه

 . كرد پيدا تسلط موضوع بر خوب خيلی دانش آموز ضعيف 1 اينكه

 نظر مورد متن اول. گرفتم دانش آموز ضعيف 1 از حافظه تقويت كلی مرحله سه از تركيبی اماليی ايانپ در

 هنگام. آورد ياد به را آنها و كند مجسم خود ذهن در را ها كلمه او تا خواندم دانش آموز ضعيف 1 براي را

 او بگويد را است مشكل برايش برايش نوشتن كه را اي كلمه تا خواستم دانش آموز ضعيف 1 از متن خواندن

 را او.  ببرد هاپی آن صحت به خودش اينكه براي هم من. برد نام را "انتظار،خداحافظی مصطفی،" هاي كلمه

 ت،"حروف باربا يه"ز ، ت" حروف با بار يك. بنويسد را "انتظار" ي كلمه تا خواستم او از و آوردم تابلو پاي

 او به  به و بنويسد، "ز ط،" حروف با بار يك و "ط،ظ"حروف با بار يك و "ت،ض" حروف ب بار يك و "ظ

 هم ديگر كلمات با. داد نشان  را "انتظار" شكل دقيقاً او است آشناتر و زيباتر كلمه كدام نظرش به كه گفتم

 پيشرفت و موفقيت به من و. نداشت اشتباهی اماليش در او كرد، امالء نوشت به شروع بعد و كردم را كار اين

 . بردم پی وي

 دیگر اقدامات جهت اجرای راهکار در جهت تقویت توالی دیداری 

 و........-هماهنگی چشم دست-تمیزواكمال وتوالی دیداری-تمرین برای تقویت حافظه

http://ldkarim1390.blogfa.com/post/23
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 تقويت حافظه ديداري

 تمرين هاي تقويتی

رامخفی ميكنيم واز  نشان دوتصوير وبعد ان-0

 اومی خواهيم تصويرهارانام ببرد.

 تصوير1همان كار اول با -0

نشان دادن يك تصوير مركب وبعد مخفی -1

 ميكنيم واز تصوير سئواالتی می كنيم.

تعدادي اسباب بازي نشان داده بايك پارچه -1

روي آن ها را می پوشانيم ومی خواهيم هرچه 

 ديده را بگويد.

شيارابه ترتيب چيده وچشمان را مجموعه اي ا -2

بسته وجاي يك شيئ را تغيير داده وچشمان را باز 

می كنيم وتغيير رامی خواهيم.يا با دانش اموزان 

 اين كار رامی كنيم .

كلمات رانوشته چند تابه 1*01روي كارت -2

اومی دهيم اومی خواند ازاو كارت هاراگرفته دوتا 

اداده بگويد را پنهانی برداشته وكارت هاي ديگرر

 تقويت و تميز ديداري

كودك در ادراك و ريزه كاري هاوجزئيات كلمه اي كه 

ر مشكل بوده وبنابراين به خاطرسپرده است دچا

 درنوشتن آنهامرتكب اشتباه شده است.

 بتر-دوس-زور–جانه -دوز 

اين توانايی به تشخيص    توانايی در تميز ديداري-الف 

تفاوت يك چيز از چيز ديگر مربوط می شود مثال 

    توانايی تشخيص

      ج از چ   ف از ق   داز ذ   راز ز  س از ش  

 ك از گ     ح از خ  

 درمان تقويت تميز ديداري 

 فراستيگ راالگوقرار دهيم.1تصاوير آزمون  - 

درست كرده و حرف مورد نظر را از بين 1*01كارت -

 حروف پيدا كند

ودانش آموز از   يك كلمه می نويسيم1*01كارت -

 بين چند كلمه تشخيص دهد
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 چه كارتی در بين ان ها نيست.

 استفاده از اسباب بازي حافظه مثل دومينو-1

دقيقه تمرين هاي 02پس از چند روز كه روزانه -2

راواژه هايی 1*01قبلی راانجام داديم وكارت هاي 

كه ايجاد مشكالت اماليی می كند رانشان داده 

ومخفی ميكنيم وباانگشت روي هواياشن بنويسيد 

عد دوكارت رانشان داده ومی خواهيم امالي وب

 دوكلمه رابنويسد

پيداكردن واژه هاي مشكل درس ونوشتن -01

 1*01روي كارت

 1*2نوشتن چندكلمه روي كارت -00

 استفاده از واژه هاي هم خانواده-00

  

 ب ادراك نقش از زمينه 

چيز اين يك مهارت ادراكی است كه به تشخيص يك 

از زمينه محيطی آن مربوط می شود دانش اموزاين 

ب و ت   مهارت را داشته باشد می تواند حرف كوچك

 را از ميان اين واژه ها تشخيص دهد

اين مهارت به توانايی باز     پ اكمال ديداري

شناسی يك چيز بدون اينكه كل آن نشان داده 

 شود اطالق داده می شود.

 اريدرمان و تقويت اكمال ديد

تهيه كارت ونوشتن واژه هاي سايه دارونسبتا -

 ث حافظه توالی ديداري 

اين مهارت به توانايی ياداوري انچه ديدهايم به همان 

 دترتيبی كهبوده مربوط می شو

 اين دانش اموز دارد رادادر ومادر رامارد می نويسد.
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 نافص

 شكل ناقص اشكال هندسی و تكنميل آن-

 طرح ناقص حيوانات و تكميل ان-

ونوشتن حروف ناقص و كامل كردن  1*01كارت -

 ان

  

 راه تقويت

نفربه دانش اموز ووي به ترتيب ان هارا  1يا1معرفی -0

 نشان دهد يابگويد.

جلودانش اموز می ايستيم وچند حركت راانجام می -0

 دهيم واوبايد به ترتيب انجام دهد.

يك كارت كوچك كه حروف روي ان نوشته ايم از -1

وع می كنيم نشان می دهيم ومخفی می كنيم به تاشر1

 ترتيب بگويد وكارت هارا اضافه می كنيم.

يك كارت كه روي ان سه كلمه نوشته شده نشان -1

 داده مخفی می كنيم وكمكم كلمات را اضافه می كنيم

 ب ادراك نقش از زمينه 

اين يك مهارت ادراكی است كه به تشخيص يك 

وط می شود دانش چيز از زمينه محيطی آن مرب

اموزاين مهارت را داشته باشد می تواند حرف 

ب و ت را از ميان اين واژه ها تشخيص   كوچك

 دهد.

 درمان تقويت ادراك نقش از زمينه 

 ت هماهنگی ديداري حركتی -

 ك شی ءاين مهارت به هماهنگ ساختن ديدار از ي

 و حركت قسمت هاي مختلف بدن گفته می شود.

 درمان و راه هاي تقويت

 فراستيگ)ارتباط فضايی( 2آزمون شماره -

 استفاده ازتصاوير هندسی به صورت نقطه چين-
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 فراستيگ )شكل از زمينه (0آزمون شماره -  

ونوشتن حروف الفبا در جهات 1*01كارت -

مختلف دانش اموز بدون چرخاندن حرفی كه ما 

 يم پيدا كند.می گوي

نقاشی يا طرحی كه يك يا چند تصوير خاص در -

ان پنهان شده و از دانش اموز می خواهيم پيدا 

 كند.

ونوشتن حروف درهم وروي هم و 1*01كارت -

 پيدا كردن ان

يك صفحه از كتاب درسی و پيدا كردن حرفی -

 خاص

 ث حافظه توالی ديداري 

اين مهارت به توانايی ياداوري انچه ديدهايم به همان 

 ترتيبی كهبوده مربوط می شود

 وز دارد رادادر ومادر رامارد می نويسد.اين دانش ام

 راه تقويت

نفربه دانش اموز ووي به ترتيب ان هارا  1يا1معرفی -0

 نشان دهد يابگويد.

جلودانش اموز می ايستيم وچند حركت راانجام می -0

 دهيم واوبايد به ترتيب انجام دهد.

يك كارت كوچك كه حروف روي ان نوشته ايم از -1

ان می دهيم ومخفی می كنيم به تاشروع می كنيم نش1

 ترتيب بگويد وكارت هارا اضافه می كنيم.

يك كارت كه روي ان سه كلمه نوشته شده نشان -1

 داده مخفی می كنيم وكمكم كلمات را اضافه می كنيم

 روش ترميم درمان نارسانويسی

دادن وايت برد —دادن روان نويسی به شاگرد

ومناسب گچ نرم —كوچك براي نقاشی به دلخواه

 تقويت هماهنگی چشم ودست

ابتدا چشم ودست برتر كودك بخصوص اگر يك طرف 

ديدن هدف از لوله -باشد راه شناخت شوت يك توپ
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 ---اصالح وضعيت نوشتن —دادن به دانش اموز

درجه 02كاغذ يا دفتر راست با لبه ي ميز زاويه --

اگر غضالت –نحوه ي صحيح مداد گرفتن –

انگشت ضعيف هستند ياكوچك تر از مداد با قطر 

 كوچك تر

 براي تقويت عضالت كوچك وبزرگ

 0دادن خمير بازي يا گل رس)ساختن خمير -

 پيمانه 

چارم روغن به اندازه كافی 0پيمانه آردو 1نمك 

مچاله كردن كاغذ باطله با دستی كه می —آب(

باز وبسته –قيچی كردن كاغذ باطله —نويسد

انگشت دست را با فرمان –كردن زيپ لباس 

روي زمين با يك چوب شكل -حركت دادن

—باز و بست كردن قفل و پيچ ومهره—كشيدن

انگشت  نقاشی با—عكس نقطه چين را وصل كند

دو نوار كاغذي چسبانده و بخواهيم وسط ---رنگی

 ان را بنويسد

  

نخ كردن —استفاده از صداي ساعت مچی-كاغذي

 سوزن پالستيكی

 تقويت 

ماهيگيري با  --ی بسكت انداختن توپ در حلقه مين

-بازي بولينگ-كوبيدن ميخبازي باتوپ وراكت-اهنربا

حمل زنگوله -حمل استكان پراب—پيچاندن نخ وقرقره

برش -حمل چوب عمودي روي انگشت—بدون صدا

بازي –تيله بازي -بازي پينگ پنگ—اشكال روي كاغذ

 دوختن-يك قل دو قل
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 درمان وارونه نويسی وقرينه نويسی

 ليت هاي نارسانويسی مفيد است.تمام فعا

ساختن يك -0تن آگاهی وشناخت اعضاي بدن-0

ادمك بادكمه جفتی كه بتوان اعضاي ان راحركت 

ايستادن درروبروي كودك وانجام حركات -1داد.

استفاده از -1دست چپ مربی با سمت چپ شاگرد

 ازمون فراستيگ2تا0تصاوير گزينه هاي 

 حساسيت شنيداري 

-بشگاب-رفتن )رفتند(–صب -ورزمب-امدن -مسباك

 پمبه-جاله-دمبال-تلفزيون

 راه درمان

 ساختن سوت باقرقره هاي مختلف وامتحان اصوات ان-

 ترغيب دانش اموزان براي ساختن وسايل صدادار-

 ساختن مدل تار با چوب وسيم

 جمع اوري صداهاي مختلف حيوانات-

 جمع اوري اصوات از طبيعت -

ك صداي اول ان حساس انتخاب واژه هايی كه كود-

 نيست ومی خواهيم صداي اول ان رابگويد.

 گرفتن امال با نوار ضبط با صداي پايين

 براي كلماتی كه جامی افتد چه بايد كرد

كودك به علت كندي در عمل نوشتن -الف 

هماهنگ نيست بايد تمرين هاي تقويت عضالت 

كوچك و بزرگ وهمچنين تمرين هايی براي 

 تقويت هماهنگی چشم ودست

ابتداشناخت چشم ودست برتر كودك بخصوص اگر -

 يك طرف باشند.
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 ت انجام شودهماهنگی چشم ودس

بسياري كودكان اين واژه هاراجامی اندازند -ب

چون اين واژه هادرحافظه شنيداري آن هانمی 

 ماند.

سه كلمه براي كودك بيان كنيد وازوي بخواهيد -

بعد از تمام شدن حرف شما بگويد وكلمات 

 رااضافه كنيد.

يك جمله بگوييد وازاو بخواهيد بگويد وبعد جمله -

 ل اضافه كنيد.ديگري به جمله او

دادن چنددستور وازكودك بخواهيد به ترتيب -

 انجام دهد.

  

  

 را ه شناخت

ازداخل يك لوله كاغذي هدف –شوت يك توپ 

نخ وسوزن –استفاده از صداي ساعت مچی -راببيند.

خواهيم نخ كنددست نخ دار مهم  پالستيكی داده ومی

 است.

 تقويت

ماهيگيري با اهن -انداختن توپ درحلقه مينی بسكت- 

-تير اندازي باتفنگ پالستيكی-كوبيدن ميخ—ربا

انداختن حلقه هاي -انداختن توپ در چسبانك

بازي -بازي با توپ وراكت-پالستيكی دور چوب

–حمل يك استكان پر اب -پيچاندن نخ وقرقره-بولينگ

حمل يك چوب عمودي -ل يك زنگوله بدون صداحم

-بازي پينگ پنگ-برش اشكال روي كاغذ-روي انگشت

-بازي يك قل ودوقل-تيله بازي-گرفتن وپرتاب توپ

 انداختن وگرفتن دوپرتقال با يك دست

  

  

 



  اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت بااقدام پژوهي 

 www.asemankafinet.ir.  کنيد

39 
 

 آمده بدست نتایج ارزیابی

جام گرفت مشكالت دانش مشكالت توالی ديدار ي در دانش آموزان ان كاهش براي كه مراحلی انجام با

 كه طور راهمان امالء درس معلمان اگر كه شد گرفته نتيجه بنابراينآموزان در اين مبحث برطرف شد .

 تربيت مراكز هاي كتاب در شده ارائه هاي تدريس روش با مطابق نيز را آن تدريس روش گيرند می جدي

 درسی گروههاي. داشت نخواهند درس ايندر مشكلی آموزان دانش كه رسد می نظر به كنند، تدريس معلم

 آموزان دانش كه زمانی تا. دارند برعهده را امالء تدريس روش آوري ياد و آشنايی در اي عمده نقش

 هاي شيوه از استفاده.. بود خواهد مفهوم بی گرفتن امالء از صحبت اند نكرده پيشرفت خواندن درمهارت

 امالء كردن تصحيح ، خودش از فرد امالي ، كردنی كامل امالي ، ابلوت پاي نفره دو امالي گيري، ياد در ياران

 از امالء، سنتی هاي روش در. هستند جديد هاي تدريس روش در مؤثري هاي شيوه آموز دانش خود توسط

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

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

 مطهري،) .هستند بهتر جديد هاي روش ضعيف، آموزان دانش گرفتن قوت و امالء درس به آموز دانش شدن

 (10 ص ،0110

 دوگرد آوری شواهد 

 درس در دانش آموز ضعيف 1 توالی ديداري  مشكل كاهش براي كه كارهايی راه به توجه با:  مثبت نتايج 

 و ندنبرسا آموزان دانش ساير به را انخودش ندتوانست امالء درس در دانش آموز ضعيف 1 گرفت انجام امالء

 بردن باال و كارهايی راه انجام با داشت مشكل اي حافظه توالی حيطه در قبالً كه هايی كلمه نوشتن در

 و بنويسيد راحت را كلمات توانست او و رسيد آلی ايده حد به دانش آموز ضعيف 1 امالي او نفس به اعتماد

دانش آموز  1. دنبنويس و دنده تشخيص خوبی به را كلمات ندتوانست خوبی به اي حافظه تقويت حيطه در

 كالس در مواقع اكثر كه طوري به ندكرد پيدا بااليی نفس به اعتماد امالء درس در پيشرفت با ضعيف

 . ندشد می تابلو روي بر امالء نوشتن داوطلب دشخو
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 : فارسی امالی آموزش روش برجسته نکات

 تمرينات انتخاب در پذيري انعطاف -0 آن، آزمونی وجه به نسبت امال درس آموزشی وجه به بيشتر توجه- 0

 امالهاي وار زنجير ارتباط -1 زبانی، هاي جمله سازنده عناصر عنوان به كلمات به توجه -1، امال جلسه هر در

 (00 ص ،0110 مطهري،)گوناگون جلسات در شده اخذ

 ارزشیابی معیارهای

 : كرد بندي مرحله ميتوان هم صورت اين به را امال، آموزش روش ديگر عناصر

 آن خواندن و سياه تخته روي آن نوشتن و امال متن انتخاب اول، گام

 آموزان دانش طتوس آن نوشتن و معلم امالتوسط قرائت ، دوم گام

 اماليی خطاهاي فهرست تهيه و امالها گروهی تصحيح ، سوم گام

 .شده استخراج اماليی اشكاالت بندي اولويت به توجه با متنوع تمرينات ، چهارم گام

 انتخاب از و باشد جمله حاوي نظر مورد متن -0:  شود توجه زير موارد امالبه متن انتخاب در:  متن انتخاب

 قبال كه باشند شده تشكيل حروفی از متن جمالت سازنده كلمات -0. شود خودداري ايیتنه به كلمه

 عالوه -1.نباشد بيشتر كلمات كل درصد 01 از ، درسی هاي كتاب متن از خارج كلمات -1. اند شده تدريس

 رنظ در هم ديگري جمالت ، شده خوانده كلمات از استفاده با ، درسی هاي كتاب در موجود جمالت بر

 استفاده نيز اند بوده مشكل آموزان دانش براي قبلی جلسات در كه كلماتی از جلسه هر در -2.  شوند گرفته

 .كرد گيري اندازه را شاگردان پيشرفت درجه بتوان تا شود

 و بلند صدايی با را آن ، آموزان دانش شدن آماده از پس ، كرده پاك تابلو روي از را امال متن معلم:قرائت

 كلمه به كلمه خواندن امالاز متن قرائت هنگام البته.  كند می قرائت بار دو تا حداكثر و شمرده لحنی

 با آموزان دانش تا كند می قرائت كامل جمله يا فعلی و اسمی گروههاي صورت به را متن ، كرده خودداري
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 ، هم نويسان كند ات كند می تكرار مناسب سرعت با را امال متن.  شوند آشنا آن معناي و جمله بافت

 . نماند طرف بر را خود اشكاالت

 تك آنان نام به اشاره بدون معلم و شود می انجام آموزان دانش كامل مشاركت با گام اين:  گروهی تصحيح

 در را آموز دانش اولين امالي معلم كه ترتيب اين به.  كند می استخراج را مشكالت و بررسی را ها امال تك

 و سومين ، دومين امالي سپس. كند می رونويسی را شده ياد كلمات آموز دانش كمك هب و گيرد می دست

 صورت ، ديگري آموز دانش يا آموز دانش همان كمك به و گيرد می دست در را كالس آموز دانش آخرين تا

 مورد يناول جلوي بودند تكراري ها غلط كه جا هر البته.  كند می ثبت تابلو روي را اماليی هاي غلط صحيح

 بندي اولويت را آموزان دانش اماليی اشكاالت ، ها غلط شمردن با پايان در.  زند می(  مثال)  عالمت يك آن

 . كند می

 بكار با آموزان دانش اماليی اشكاالت ترين تعداد پر و مهمترين به توجه با معلم گام اين در:  متنوع تمرينات

 تقويت به سازي جمله و سازي كلمه تمرينات همچنين و يسینو كلمه و نويسی حرف تمرينات انواع گيري

 . پردازد می آموزان دانش نوشتاري توان

  ضعیف آموزان دانش امالیی تقویت برای پیشنهادی راههای

 همكاران متعدد پيشنهادات با امال تقويت جهت معلمان شوراي جلسه در شده آوري جمع اطالعات مطالعه با

 رعايت و ها غلط تصحيح و(  رونويسی)  مشق به دقت -0:  بود قرار اين از هاداتپيشن اين ، شديم مواجه

 -1 فارسی الفباي حروف شناخت از شدن مطمئن -1 آمادگی دوره در ورزي دست به توجه -0 زمينه خط

 اضافی حركات از پرهيز - 2 نويس كند آموزان دانش به بيشتر توجه -2 خانه در شب تكليف دقيق بررسی

 نوع به توجه -2 كالس در تمرين و تكرار و روخوانی براي ممتاز آموزان دانش از استفاده -1 امال گفتن موقع

 حروفات صحيح تلفظ از اطمينان- 00 مصوت و صامت تركيب- 01 خوانی تند كارت از استفاده -1 نشستن

 (11 ص ،0110 دالور،) آموزان دانش خود امالتوسط تصحيح -00 آموزان دانش توسط
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 گیری تیجهن

 محرز طبيعی علوم اندركاران دست بر رفته رفته گذرد، می مدرن تربيت و تعليم عمر از كه زمانی طول در

. نيستند پرورش و آموزش علمی مشكالت و مسائل گوي پاسخ تنهايی به دانشگاهی تحقيقات كه است گشته

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

 اين از استفاده با كه مكرد تالش نيز من.است پژوهی اقدام همان تحقيق اين كند، فصل و حلّ را آموزش

 وضع به رسيدن براي و مبردار گام ،مبود روبرو آن با خود كالس در كه اي مسأله حل براي آماده بستر

 چهارگانه هاي مهارت پرورش و تقويت به توجّه موزي،آ زبان درسی ي برنامه اساسی هدف.مكن تالش مطلوب

 نظرات و احساسات افكار، و كنند برقرار ارتباط و شركت شنودها و گفت در آموزان دانش كه طوري به. است

 بر كه است متكاملی و نهايی ي مرحله نوشتن، راستا اين در.  كنند بيان نوشتار و گفتار صورت دو به را خود

 امري حوزه اين در آموزان دانش مشكالت حلّ براي انديشی چاره. گردد می استوار خواندن و گفتن  شنيدن،

. بگذارد  مرحله اين به پاي شناسی روان و علمی دقيق ابزار كمك با بايستی معلّم. است ضروري و بديهی

 اين در را خود ناكارآمدي  هدف، بی هاي رونويسی و كننده خسته تمرين و تكرار: جمله از قديمی هاي روش

 نوعی بلكه سازد؛ نمی برطرف آموزان دانش از را مشكلی تنها نه ها حل راه گونه اين. اند رسانده اثبات به زمينه

 .آورد می پديد نيز را زدگی دل و مالل

. كرد تشبيه نقّاش يك كار به توان می را تدريس مختلف هاي روش از استفاده ي زمينه در معلّم يك كار

 هرگاه. كند می استفاده مختلف هاي رنگ از نقّاشی تابلوي يك خلق و ترسيم براي نقّاش يك كه طور همان

 پس هم معلّم يك. آورد وجود به ممكن شكل بهترين به را خود هنر اثر تا آميزد می درهم را آنها باشد، الزم

 با تواند می درس ي ئهارا هنگام و عمل در تدريس گوناگون الگوهاي اجراي مراحل و اصول با آشنايی از

 مختلف الگوهاي از تركيبی مفهوم، نوع حسب بر و آموزان دانش هاي توانايی به توجّه و موقعيّت تشخيص

 (11 ص ،0110 دالور،) .برد كار به را تدريس
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 در  آموز دانش وضعيّت بهبود براي مختلف هاي حل راه و ها روش از استفاده با مكرد می تالش طرح اين در من

 عالئق به مكرد می سعی راستا اين در. مبردار گام ديداري ي حافظه تقويت ويژه به رايج، اماليی كالتاش

 در عالقه ايجاد با تا ؛مبود  همراه مسابقه و بازي با كه هايی روش به ويژه به. منماي توجّه آموزان دانش

 .مكن شيرين و جذّاب شان،براي را امال درس آموزش و واداشته فعّاليّت به را آنان آموزان دانش

 زمينه اين در و دارد بازنگري و توجّه به نياز دروس ساير مانند نيز امال درس كه پذيرفت بايست پايان در

 منظور بدين. است ناپذير اجتناب  آموزان، دانش ي عالقه به توجّه تدريس، فعّال هاي روش به آوردن روي

 هاي بازنگري آن تدريس ي نحوه سپس و درس اين از همكاران برداشت ي نحوه و نگرش در ابتدا بايست می

 .شود ايجاد ماندگارتر و تر سريع يادگيري تا پذيرد صورت جدّي

 پیشنهادات ارائه

 :همکاران به پیشنهاد

 شاگردان با خود ي صميمانه ارتباط با بعد و كنند پيدا را مشكل علّت اقدامی هر از قبل محترم همكاران ـ

 .نمايند فبرطر را مشكل

 . شود می بهتر گيري ياد باعث روش اين زيرا نمايند استفاده حسی چند روش از ها نشانه گيري ياد براي ـ

 .شاگرد اوليه شناخت براي است ضروري نياز كه كنند استفاده آموزان دانش ي پرونده از ـ

 ايفا فرزندان تربيت و آموزش رد را اساسی نقش خانواده زيرا. يكبار ماه هر خانواده آموزش جلسات تشكيل ـ

 باشد بيشتر معلّم با آموزان دانش والدين يعنی مدرسه و خانواده بين تعامل و رابطه چه هر و كند می

 .است بيشتر تاثيرگذاري اين مطمئناً

 روش اين با آموزان دانش براي يادگيري زيرا نمايند استفاده سپاري ياد الگوي از خود تدريس در ـ

 . ماند می آموزان دانش ذهن در بهتر مطالب و ترشده راحت
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 .بپرهيزند منزل در هدف بی تكاليف دادن از ـ

 از را آموز دانش كه است نياز پس دارد، بسيار تاثير انگيزه  ايجاد در پيشرفت از آگاهی كه جايی آن از ـ

 . نمايند برجسته را قوتش نقاط و كرده آگاه پيشرفتش

 او از است آموز دانش تواناييهاي از خارج كه را كاري هرگز آموزان دانش فسن 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 بيشتر مدرسه با محترم اولياء ـ

 .نمايند كتشر حتماً ماهانه ي خانواده آموزش جلسات در ـ

 .باشند داشته را الزم همكاري مربوطه معلم با و گرفته جدي را فرزندانشان آموزشی مشكالت ـ

 دهد می آموز دانش در مهارت آمدن وجود به براي كالس معلم كه خانه به مربوط فعاليتهاي انجام در ـ

 .نمايند ياري را فرزندشان

 :مدیرمدرسه به پیشنهاد

 .تابستان فصل در اول كالس اولياء 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 بانك تشكيل ـ

 . ندنماي برقرار صميمانه ارتباط آموزان دانش با و يابند حضور كالسها در مدرسه مديران است بهتر ـ
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 : شود می پیشنهاد ذیل راهبردهای دیداری توالی حافظه تقویت جهت

 .است  ديده كه ترتيبی به ها آن بردن ونام شیء چند نمايش(0

 شده اجرا ترتيب به آموز دانش توسط آن واجراي حركتی ورزش چند اجراي(0

 كرده مخفی را ارتك سپس دهيم می نشان آموز دانش به شده نوشته آن روي حرف چند كه كارت يك(1

 .ببرد نام چپ به راست سمت از ترتيب به بود ديده كه را حروفی خواهيم می او واز

 واز كرده مخفی را كارت سپس دهيم می نشان آموز دانش به شده نوشته آن روي واژه سه كه كارت يك( 1

 توان می بعد مراحل در. ببرد نام چپ به راست سمت از ترتيب به بود ديده كه را حروفی خواهيم می او

 .داد افزايش را ها واژه تعداد

 ترتيب به آنها دادن نشان آموزو دانش  چندنفربه معرفی(2

 از سپس حروف، روي آموز دانش يك وتوقف پرش-مدرسه يا اتاق كف در الفبا حروف از جدول يك رسم(2

 ببرد نام ترتيب به  را ستا ايستاده ها آن روي بر كه را حروفی خواهيم می اختالل داراي آموز دانش

 

 

 

 

 

 



  اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت بااقدام پژوهي 

 www.asemankafinet.ir.  کنيد

46 
 

 

 

 

 :منابع فهرست

 .نشرارسباران: تهران. وكاربردها ها،مفاهيم نظريه: اجتماعی روانشناسی(.  0110) كريمی،يوسف –

: تهران(.يازدهم چاپ)وكاربردها ها،مفاهيم نظريه: اجتماعی روانشناسی(.  0111) كريمی،يوسف –

 .نشرارسباران

 .نشرارسباران: تهران(.يازدهم چاپ)وكاربردها ها،مفاهيم نظريه: اجتماعی شناسیروان(.  0121. ) كريمی،ي –

 علوم پژوهشگاه انتشارات: قم(.  0111) شهاب محمدهادي: ترجمه. ودل عقل(. بيتا)وينرايت،ويليام –

 .اسالمی ومعارف

 پارسائيان علی: ترجمه. كيفی تحقيق روش(.  0101. ) وراسمن،گرچنب مارشال،كاترين –

 . (فرهنگی دفترپژوهشهاي انتشارات: تهران(.0102)سيدمحمداعرابیو

 وسيدمحمداعرابی پارسائيان علی: ترجمه. كيفی تحقيق روش(.  0102. ) ب. وراسمن،گ. مارشال،ك –.

 .فرهنگی پژوهشهاي دفتر انتشارات: تهران(. 0111

 .آگه انتشارات: تهران. رفتاري ومدرعل تحقيق روشهاي(  0111. ) وحجازي،الهه سرمد،زهره؛بازرگان،عباس –

 .آگه انتشارات: تهران. رفتاري درعلوم تحقيق روشهاي(  0110. ) وحجازي،الهه سرمد،زهره،بازرگان،عباس –

 آگه انتشارات: تهران. رفتاري درعلوم تحقيق روشهاي(.  0121. ) وحجازي،ا. ،بازرگان،ع.سرمد،ز –


