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

به سایت علمی و پژوهشی آسمان  اقدام پژوهیقابل ویرایش این 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 

 

1  
 

 

 

 موضوع اقدام پژوهی :

با چه را هکارهایی و چگونه توانستم اختالل در امال نویسی مینا را 

 درمان کنم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

به سایت علمی و پژوهشی آسمان  اقدام پژوهیقابل ویرایش این 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 

 

2  
 

 

 

 

 

 تقديم به :  

 پدرم  

 که مهر ومحبتش همیشه در وجودم موج میزند 

 دستان پر مهر مادرم 

 او که زندگی ام برايش همه رنج بود و وجودش برايم همه مهر و برکت

مهربانی خويش، مرا در کوره راه اين هزار توی صعب همراهی نمود و اين همسرم که با آفتاب بی دريغ 

 مسیر سنگالخ را گام به گام با من پیمود ....

 

 با تشکر از 

ن پژوهش ياری و کمک کردند .همه ی آنهايی که مرا در تحقق وبه پايان رساندن اي  
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 چکیده

که در پايه اول مشغول به  مینابه نام  یآموز ديکته نويسی دانشدر اين پژوهش در مورد بهبود مشکل درس 

آموز متوجه شدم مشکل  نويسی در دانش با بررسی علل و عالئم ضعف ديکته  ، می باشد. تحصیل است

باشد. راه  دقتی او می آموز ناشی از حساسیت بیش فعالی و عدم تمرکز حواس و دير آموزی و بی دانش

درمان اين مشکل ارائه کردم که با اجرای اين راه کارها تأثیر زيادی در بهبود  کارهايی جهت بهبودی و
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ومتوجه شدم که کارهای انجام گرفته توانسته است تا حدود زيادی   آموز مشاهده نمودم ديکته دانش

آموز،  و ساير درسها جلو گیری داشته باشد به طوری که : خود دانش  ازتکرار اشتباهات مکرر وی درديکته

 آموز ابراز خرسندی نمودند . خانواده، معلم و همکاران در مدرسه از بهبود مشکل ديکته نويسی دانش

 آموزان پیشنهاداتی ارائه شده است. در اين زمینه جهت برخورد با مشکالت ديکته نويسی دانش 

در حالی که اصال هیچ يک از   12فروردين ماه  12که اين دانش آموز رادر تاريخ الزم به توضیح است 

مطالب درسی را ياد نگرفته بود، با دنیايی از بی قراری و پرخاشگری به خانه ی من آوردند و من با لطف 

ی را به روز سال او ل ابتداي 54خداوند، همکاری بی دريغ والدين و خود دانش آموز توانستم تنها در مدت 

 .او بیاموزم

اين دانش آموز به لطف خداوند امسال مشکالتش بسیار کم شده است، با دوستان و ساير همکالسی هايش  

ارتباط برقرار می کند . مفاهیم و مطالب درسی را بهتر می آموزد و می توانم بگويم يکی از موفق ترين 

 ش اين دانش آموز بوده استعرصه های کاری من در طول سنوات خدمتم همین کار و آموز
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 مقدمه

آموزان با آن مواجه هسند ضعف امالست. اولین گام برای برطرف  يکی از مهمترين مشکالتی که دانش

آموز را تشخیص  باشد. چنانچه معلّم و مربی به موقع و دقیق مشکالت دانش کردن هر ضعفی شناخت آن می

برای حل مشکل انتخاب و در جهت بهبود وضعیت تواند سريع راه حل مناسب و منطقی را  دهد می

 آموزان اقدام نمايد. آموزشی دانش

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

ند های تفکر مان ها و دستور زبان و مهارت های زبانی مانند درک معنای کلمه کردن و نقطه گذاری و مهارت

هايی هستند که در نوشتن نقش دارند، بايد  دهی و برقراری ارتباط میان مطالب از مهمترين مهارت سازمان

 6تا  4باشد. بنا بر جديدترين آمار حدود  آموز در کدام حیطه می همواره توجه داشته باشیم مشکل دانش

دانش  1نفری  03يک کالس  درصد از دانش آموزان دچار اختالالت يادگیری هستند به عبارت ديگر در

آموز مبتال به اختالل يادگیری داريم که آمار باال و قابل توجهی است.يک کارشناس ارشد روان شناسی با 

اصل خواندن، نوشتن و رياضیات دچار مشکل  0بیان اين که برخی کودکان در يک يا چند حیطه از 

مان و والدين با برچسب هايی مثل کند ذهن و يادگیری هستند، گفت: اين افراد در صورت آگاه نبودن معل

شاگرد تنبل کالس مواجه خواهند شد. عزت نفس اين کودکان بر اثر شکست های متوالی روحی پايین می 

آيد و مشکالت يادگیری آن ها به طور معمول با افزايش سن آن ها وخیم تر می شود. نابرابری معنادار بین 

توجه و تمرکز، بیش فعالی، بی توجهی در کالس درس، ناتوانی در  پیشرفت درسی و بهره هوش، نداشتن
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حل مسئله، انگیزه کم، وابسته بودن به ديگران در انجام کارها و مهارت های اجتماعی رشد نیافته و تاخیر 

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

ی جوانب از جمله امال توجه خاص  و پرورش است که بايد به همه دوره ابتدايی حساسترين مرحله آموزش

های اولیه تحصیل به اهمیت امال و کاربرد آن در زندگی آشنا شوند و  آموزان بايد از سال داشته باشیم، دانش

وارد با توجه به نیازی که دارند به خوبی آن را بیاموزند تا دچار مشکل نشوند، به دلیل کاربرد امال در تمام م

باشد و  زندگی يادگیری صحیح آن الزامی است. در آموزش امالء يک نمونه و يا ترتیب حروف مدنظر می

تر از خواندن آن است زيرا بازشناسی يک کلمه  در آن خالقیت مطرح نیست، امالی يک کلمه بسیار مشکل

 يک عمل رمزگردانی است.

 انواع اشتباهات دیکته نویسی :

 -ت شنوايی، آموزشی، وارنه نويسی، دقت، قرينه نويسی، نارسا نويسی، تمیز ديداریحافظه ديداری، حساسی

 دقت وحافظه توالی ديداری 

 درمان نارسا نويسی :

 خطا ها و علل نارسا نويسی عبارتند از:

 کج نويسی بیش از حد -2

 راست نويسی بیش از حد-1
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 پرفشار نوشتن -0

 نامرتب نويسی -5

 حدفاصله گذاری بیش از  -4

 زاويه دار نويسی بیش از حد -6

ب. دور بودن خیلی زياد نوک قلم از   علل کج نويسی بیش از حد: الف. بسیار نزديک بودن بازو به بدن -2

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

قلم به تنهايی توسط علل راست نويسی بیش از حد: الف. بسیار دور بودن بازو از بدن ب. هدايت  -1

 انگشت سبابه ج. ناصحیح بودن جهت کاغذ.

علل پرفشارنوشتن : الف. فشار دادن بیش از حد انگشت سبابه ب. استفاده از قلم نامناسب ج. نازک  -0

 بودن بیش از حدّ قلم.

ج. محکم گرفتن   علل نامرتب نويسی: الف. نبودن آزادی حرکت ب. حرکت بیش از حدّ کند دست  -5

 لم د. نادرست يا ناراحت بودن وضعیتق

علل فاصله گذاری بیش از حد : الف. پیشرفت بیش از حدّ سريع قلم به سمت چپ ب. حرکت بیش از  -4

 حدّ و سريع جانبی 
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علل زاويه دار نويسی بیش از حد : الف. بیش از حدّ شل نگهداشتن قلم ب. حرکت بیش از حدّ کند  -6

 قلم

 م و درمان نارسا نویسی : اقدامات الزم برای ترمی

 روان نويسی در اختیار دانش آموز قرار دهید تا خطوطی به دلخواه رسم کند. -2

يک وايت برد کوچک و قابل حمل و نقل در اختیار کودک قرار دهید تا به دلخواه روی آن نقاشی کند  -1

 يا خطوطی رسم کند.

 . نحوه ی مداد دست گرفتن دانش آموز بايد صحیح باشد -0

 ) مداد بايد بین انگشت شصت و انگشت اشاره قرار گرفته و از باالی قسمت تراشیده شده گرفته شود . (

اگر انگشتان و عضالت کوچک و بزرگ دست، ضعیف يا کوچک هستند، از مدارهای باريکتر استفاده  -5

 شود و مداد خیلی کوتاه نباشد.

 : فعالیتهايی برای تقويت عضالت کوچک و بزرگ دست 

الف. از کودک بخواهید کاغذهای باطله يا کاغذ روزنامه با دستهايش مچاله کند. ) بهتر است اين فعالیت را، 

 بیشتر با دستی انجام دهد که با آن می نويسد(
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ب. با استفاده از قیچی، کاغذهای باطله را قیچی کند. ت. از او بخواهید تا زيپ، دکمه های لباس و بند 

بسته کند. ث. در محلی که ماسه يا خاک نرم وجود دارد از او بخواهید به کمک يک  کفش خود را باز و

 چوب، با ماسه و خاک بازی کند.

يک سری خطهای موازی با فاصله کم و زياد رسم کنید و از دانش آموز بخواهید تا وسط هر دو خط  -4

 موازی، يک خط راست رسم کند.

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

ابتدا اعداد و کلمات و حروف را به صورت کامل بنويسید و سپس در کنار آن همان اعداد و کلمات را  -7

 به صورت ناقص بنويسید و از کودک بخواهید آنها را کامل کند.

 وار بنويسد.دو نوار موازی هم را با فاصله مناسب به کاغذ بچسبانید و از کودک بخواهید تا بین آن دو ن-8

 تقويت هماهنگی چشم و دست :

 تستهايی برای اطمینان يافتن از اينکه چشم و دست برتر کودک هر دو در يک طرف قرار دارد.

سه متری کودک قرار دهید و از بخواهید تا بدود و توپ را شوت کند.  -الف: يک توپ را در فاصله دو

 مورد استفاده قرار داده است.) همین پا، پای برتر است(آنگاه مشخص کنید که کدام پارا برای شوت کردن 

شنود يا خیر آنگاه يادداشت کنید ب: ساعت مچی تان را به وی دهید تا امتحان کند که آيا صدای آن را می

 که از کدام گوش خود استفاده کرده است؟ چپ يا راست؟
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زن عبور دهد مالحظه کنید با کدام پ: نخ و سوزن پالستیکی به وی بدهید تا نخ را از داخل سوراخ سو

 دهد.دست نخ را عبور می

 فعالیتهايی برای تقويت هماهنگی چشم و دست :

 الف: انداختن توپ در حلقه مینی بسکت.

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

 پ: بازی با توپ و راکت 

 ت: پیچاندن نخ دور قرقره

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

ج: چند شکل هندسی مثل دايره، مثلث و ... رسم کنید و از کودک بخواهید با استفاده از قیچی آن شکلها را 

 بريده و جدا نمايد.

 چ: گرفتن و پرتاب کردن توپ

 ح: دوختن

رسا نويسی اصالح شود و آنگاه مربّی با توان امیدوار بود که در مدت کوتاهی، نابا انجام اين تمرينها، می

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

 علل مهم نارسا نويسی :
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 . عدم حرکت مناسب انگشتان2

 . عدم هماهنگی چشم و دست 1

 .عدم يادگیری مفاهیم پايه ای مانند: باال، پايین، زير، رو0

 تفاده نامناسب از میز و صندلی و مداد نامناسب. اس5

 . بی قراری و پر تحرکی 4

 . تأخیر در تکلم6

 . فقر يا نارسايی آموزش 7

 . خطا در ادراک ديداری واژه ها 8

 . عدم هماهنگی کلی بدن 1

 

 درمان وارونه نویسی و قرینه نویسی

و حتی در کالس اول دبستان، چنانچه زياد  اگر وارونه و قرينه نويسی در سنین قبل از دبستان صورت گیرد

 و پی در پی تکرار نشود امری طبیعی است.

برای درمان اين مشکل، انجام تمام فعالیتهايی که برای درمان ناسانويسی ذکر شد مفید است. عالوه بر آن، 

 توان انجام داد:اقدامات زير را می
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خواهیم هر اندامی د را بشناسد. به اين منظور از او می.تن آگاهی : دانش آموز بتواند اندامهايش را بشناس2

 بريم با دستش نشان دهد.را که نام می

سازيم، که اندامهايش قابلیت حرکت داشته باشد. سپس هر کدام از اندامهای آدمک را به .آدمکی از مقوا می1

 ند.خواهیم که همان حرکت ها را تقلید کدهیم و از کودک میجهات مختلف حرکت می

 .مربی رو به روی کودک بايستد و هر کدام از اندامهايش را حرکت دهد کودک آن حرکت را تکرار کند.0

 کودکان با مشکالت حرکتی : 

در توانايیهای حرکتی مربوط به عضالت بزرگ مانند: چهار دست و پا رفتن، پريدن، دويدن، لی لی کردن، 

 راحتی هستند.پرتاب کردن، راه رفتن و .... دچار مشکل و نا

در توانايیهای حرکتی مربوط به عضالت ظريف و پیچیده مانند: سوزن نخ کردن، قیچی کردن، رنگ کردن، 

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

خوردارند اما کودکان با مشکالت در تشخیص و درک بینايی با اينکه از ديد کافی و قدرت بینايی الزم بر

 مشکالت اين کودکان در موارد زير است :

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

 ب. جور کردن اشیأبر اساس شکل و اندازه

 ج. تشخیص و درک تصوير اصلی از زمینه آن 
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 د. تشخیص جزء از کل

 ه. تشخیص حروف و کلمات از يکديگر

 شنوايی با اينکه از قدرت شنوايی کافی برخوردارند:کودکان با مشکالت تشخیص و درک 

 الف.مشکالتی در تشخیص صدا دارند.

 ب. ناتوانی تشخیص تشابهات و تفاوتهای کلمات

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

 حالت شديد آن آنگوزی شنوايی است.

  

 اهمیت و ضرورت بیان مسأله

ی با سوادی نوشتن صحیح است  شود. اولین نشانه های تحصیل نوشتن آموخته می شاگردان از اولین سال به 

سوادی نادرست نويسی کلمات است. در زندگی اجتماعی افراد با يکديگر  ی بی عموماً از بارزترين نشانه

ی  ش گذشتگان ما به وسیلهباشد، بسیاری از دان ی نگارش و خط می ارتباط دارند اين رابطه گامی به وسیله

 خط به ما منتقل شده است حفظ فرهنگ و تمدن هر ملتی تا حد زيادی در گرو نوشتار و خط بوده است.

ای درست نويسی يا امالی صحیح الزامی است تا کلمات و الفاظ به خوبی  برای هر فرد آموزش ديده

ا کنون در مدارس امالء تدريس شده و برای مقصودش را بیان و بازگو کنند. به همین دلیل از دوران دور ت
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ای که قابل خواندن برای ديگران باشد  درست نوشتن قواعدی وضع شده، اهمیت درست نوشتن به گونه

کامالً روشن و آشکار است. اکثر متخصصان برای نوشتن نقش اساسی قائل هستند و از آن برای ياددادن 

 کنند. خواندن و هجی کردن استفاده می

آموزان را تشخیص دهند  زشک، مشاور، معلم و مربی به موقع و دقیق مشکالت کودکان و دانشاگرپ

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

 :مینااکنون باز می گردم به مورد دانش آموز مورد نظر يعنی 

ه وظیفه ی آموختن وی را به عهده گرفته آشنا شده بودم و می بايست به عنوان معلم خصوصی ک مینامن با  

بودم بايد تالش می کردم دراين مدت کم چهل و پنج روزه که تا پايان سال تحصیلی فرصت داشتم هر چه 

 به حد اقل برسانم.  را ازبین برده يا  زودتر نا به ساما نی های رفتاری و درسی او

جلوی خانواده و دوستانش سرخورده نشود و اقدام نمايم تا  مینابايد در جهت بهبود وضعیت آموزش 

به همین دلیل ادامه تحصیل با مشکل مواجه نگردد ، به درس و مدرسه وتحصیل عالقمند شود.  در

شناسی همچنین استفاده از نظر کارشناسان و مشاوران محترمی که در  مراجعه به کتب مشاوره و روان با 

ارائه می دهند در ازبین بردن اين مشکل تالش الزم را انجام دنیای مجازی اينترنت مطالب و مقاالتی را 

 دهم.
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 وضعیت مطلوب

ها با مشکل مواجه خواهد شد ،  حل نشود در تمام درس مینامن می دانستم چنانچه مشکل ديکته نويسی 

 هايش شک کرده و از لحاظ شود و به توانايی شود اعتماد به نفسش ضعیف می نسبت به تحصیل دلسرد می

اش را تحت تأثیر قرار  شود و زندگی آينده اش وارد می روانی و عاطفی صدماتی جدی به او و خانواده

شود. بنابراين بايد با به کارگیری روشها و آموزش صحیح  دهد و سبب سرخوردگی وی در جامعه می می

معلم و  ديکته نويسی در جهت افزايش مهارت نوشتن به او کمک کنم تا در مدرسه جلوی مدير و

هايش  اش احساس حقارت و ناتوانی نکند و اعتماد به نفسش افزايش يافته و از توانايی دوستانش و خانواده

 حداکثر استفاده را نمايد.

 را کاهش دادم؟ مینااز چه روشها و راهکارهايی استفاده کردم و چگونه مشکل ديکته نويسی را در 
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 توصیف وضعیت موجود

دولتی علی آبادکتول به نام آسیه ) واقع در خیابان طالقانی در يکی از مدارس  که استساله  7ی دختر  مینا

علی باشد که در حال حاضر با والدينش در  تنها فرزند خانواده می  مینامی خواند .   درس جنوبی (

است و در طول سال های قبل به دلیل   کند ، پدرش آزاده ی جنگ نحمیلی و جانباز زندگی می آبادکتول

خوشبختانه در کنار  میناموقعیت شغلی بیشتر از خانه و فرزندش دور بوده ولی با توجه به بزرگتر شدن 

 خانواده است.

فروردين که مادر اين دانش آموز او را به خانه ی ما آورد و من او  12همان گونه که قبال گفتم از روز  

طالب درسی را ياد نگرفته بود . طبق گفته ی والدينش چون نامبرده اختال ل تست کردم هیچ يک از م
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رفتاری و يادگیری بسیار زيادی داشت .بیشتر اوقات را بیرون از کالس درس می گذراندو چون مخلّ نظم 

 کالس و ديگر دانش آموزان بود او را به کالس راه نمی دادند.

ساعت با او در خانه کار می  6تا  4بود . من تقريبا هرروز بین  ها هیچ مطلبی را ياد نگرفته در تمام درس

درآن  میناکردم تا کم کم توانستم دروس کالس اول را به او بیاموزم. متاسفانه در اين راه معلم مدرسه ای که 

عصر که در خانه  4از ساعت  مینادرس می خواند هیچ همکاری بامن نکردو من هرروزپس از پايان مدرسه 

و کار می کردم گاه تا ساعت ده شب به صورت پراکنده و در فواصل مختلف با او کار می کردم .حتی با ا

 میناروزهای جمعه نیزدر دو نوبت صبح و عصر هر نوبت سه ساعت مشغول آموزش او بودم . تا سرانجام 

 ری هايش بردارد.توانست مرا بپذيرد و با من ارتباط برقرار کند و دست از ناماليمات رفتاری و ناهنجا

نه تنها بامن بلکه با ساير افراد  میناروز تالش بی وقفه زحمات من به ثمر نشست.  54سرانجام پس از 

خانواده ام ارتباط بر قرارکرد و مانند عضوی از افراد خانوده ام رفتار می کرد به صورتی که در انجام برخی 

ل روز ساعات زيادی را در خانه ی ما بود بیشتر کارها همکاری می کرد) همان طور که گفتم چون در طو

اوقات شامش را در منزل ما صرف می کرد و در انداختن سفره و يا آوردن وسايل سفره و جمع کردن آن 

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

می  در خانه کار مینابا  علی آبادکتولمن همیشه در زمان امتحانات طبق توصیه ی آموزش و پرورش  

و ساير دروس او   ودر پی پیدا کردن راهکارهای مختلف واجرای آنها در جهت بهبود ديکته نويسی  کردم

 .بودم

مشکل ديگری که اين دانش آموز داشت : همانگونه که درباال نیز ذکر کرده بودم بیش فعالی و به دنبال آن 

گرفت ناپايداربود و زود فراموش می کرد. زود خسته می عدم تمرکز حواسش بود . مطالبی را که ياد می 

شد و نمی توانست مانند ديگر بچه ها آزمون درسی را با ديگر دوستان و همکالسیها و در زمان مقرر بدهد. 

به همین جهت باز درپی پیداکردن راهکارهايی شدم تا اين مشکل را هر چه زودتر بتوانم به حد اقل برسانم 

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

 از ديگر راهکارهايی که انجام دادم: 

ها نیز از مشکل ديکته او ناراضی بودند و  مصاحبه بامشاور، معلم و مدير: با معلمش و مدير صحبت کردم آن

کنم  و تأکید می کنم معلمش اظهار داشت با وجودی که از قبل متن ديکته را به صورت کوتاه مشخص می

 هايش برساند. با دقت ديکته بنويسد انگیزه کافی ندارد و نتوانسته خود را به بقیه همکالسی

اش را مدير در اختیارم گذاشت آنها را بررسی کردم و دفتر کالسی  بررسی اسناد: پرونده تحصیلی و کارنامه

ودم که نسبت به ساير همکالسی ها هايش را نیز بررسی نم ی درس ديکته نسبت به ساير همکالسی نمره

 نمره کمنری کسب کرده بود .
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ها بیان کردند دقت و عالقه کافی ندارد و  مصاحبه با اولیاء: در خانواده با والدينش صحبت کردم و آن

گويد اگر سخت  کند و می هايش افت دارد و به جای درس خواندن و درست نوشتن شروع به گريه می نمره

 کنم. روم و در همین سن ترک تحصیل می نمی بگیريد به مدرسه

صحبت کردم و از ايشان راهنمايی خواستم و مرا در  مینامشاورين و صاحبنظران: با مشاوره در مورد مسئله 

اين زمینه راهنمايی کردند و تاکید نمودند چنانچه نمراتش در ساير دروس خوب باشد از لحاظ هوشی 

ت که اين دانش آموز چون تمرکز کافی نداشت طبق توصیه ی دکتر البته الزم به ذکر اس  طبیعی است

مخصوصش و برگه ای که از سوی آموزش و پرورش داشت امتحانات او به صورت جداگانه گرفته می 

 شد.

کار می کردم و امال می گفتم .تا   مینابايد در خارج از زمان آموزشی مقرر درمدرسه باز هم در خانه با  

 اش از کجا نشأت گرفته است. برايم مشخص شود مشکل ديکته نويسی

 های ديکته و فراوانی آن توانستم علت اصلی ضعف ديکته نويسی را بیابم. با بررسی غلط 

شکل ديکته های اختالل ديکته نويسی، مقاله، پايان نامه و اينترنت نیز مراجعه کردم تا داليل م به کتاب

 باشد: ها به شرح زير می ترين آن آموزان را بیابم که عمده نويسی در دانش

 الف( نارسا نويسی

 ی ديداری  ب(ضعف در حافظه 
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 ج( ضعف در تمیز ديداری

 د( حساسیت شنوايی 

 ه( عدم دقت و توجه

 از ساير علل عوامل مؤثر در ضعف ديکته نويسی می توان به موارد زير اشاره نمود:

 نويسد. فهمد يا قبالً نفهمیده آن را درست نمی آموز مفهوم کلمه را نمی دانش -

 کند. معلم کلمات را درست تلفظ نمی -

 کمبود فضای آموزشی و نامناسب بودن محیط آموزشی -

 آموز متناسب نبودن متن ديکته از نظر )کمیت و مقدار( با سن و پايه تحصیلی دانش -

 طفی.وجود مشکالت روانی و عا -

 معلم ديکته را با سرعت باالتر از حد معمول می گیرد. -

 بیقراری و تندخويی. -

 های مطلوب فقر آموزش و عدم تسلط معلم به شیوه -

 نشناختن حروف و قواعد. -

تعريف امالء: امال به معنی جانشین ساختن صحیح صورت نوشتاری کلمات و حروف به جای صورت 

 هاست. آوايی آن



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

به سایت علمی و پژوهشی آسمان  اقدام پژوهیقابل ویرایش این 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 

 

22  
 

 ی ابتدايی:  امال در دورهاهداف درسی 

 آموزان است.  ( آموزش نوشتن کلماتی که مورد احتیاج دانش2

 آموز های دانش ( ارزشیابی از آموخته1

 آموز.  ی لغات دانش ( افزايش خزانه0

 ی نگارش حروف و کلمات. ( آموزش شیوه

 باشد: در يادگیری امال يک کلمه سه عامل مؤثر می

 الف( شنیداری

 تجسم ذهنی کلمهب( ديدن و  

 ج( نوشتن کلمه 

آموز کلمه را به درستی خواهد نوشت که آن کلمه را خوب بشنود و  با توجه به اين سه عامل زمانی دانش

 بتواند در ذهن خود تجسم کند و در نهايت کلمه را بنويسد.

توانند  دارند، آنان نمیبسیاری از کودکان مبتال به ناتوانی يادگیری در پیوند دادن میان صدا و نماد دشواری 

ی شنیداری، تشخیص  شنوند به حروف و کلمه تبديل کنند، اين کودکان در حافظه صداهايی را که می

 ها دشواری دارند. های رابطه صورت با امال برای هجی کلمه شنوايی و به کار بردن تعمیم
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 ها تجزیه و تحلیل داده

به تجزيه و تحلیل آنها  میناهای ضعف ديکته نويسی در  آوری اطالعات و تفکیک آنها در مورد علت با جمع

ی خودم، انجام  آموز، مشاهده پرداختم با کمک آموزگارش، مدير آموزشگاه ، مشاورش و مصاحبه با دانش
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کته نويسی دکتر مصطفی ، همچنین کتاب درمان اختالالت ديمیناآزمون تشخیص شنوايی و پزشکان معالج 

 تبريزی و منابع اينترنتی در اين زمینه توانستم قدمهای مثبتی در برطرف کردن اين مشکل بردارم.

و پرسش از معلمش به اين نتیجه رسیديم که مشکل نارسانويسی  میناهای  ی نوشته با بررسی و مشاهده

 کند. ندارد زيرا در هنگام نوشتن قواعد نگارش را رعايت می

ا مراجعه به کتاب درمان اختالالت ديکته نويسی دکتر مصطفی تبريزی و نتايج تست بینايی سنجی ب

های  ی ديداری و تمیز ديداری مشکلی دارد، زيرا برحسب تفکیک غلط در حافظه مینامشخص شد که 

ه آموزانی که در زمینه تمیزديداری و حافظ اين کتاب دانش 25و  24و  26اماليی در جدول صفحات 

 باشد: شان به شرح زير می های اماليی ديداری مشکل دارند اغلب غلط

 ستل -هوله -اسحاب -هیله -منزور      برای نمونه:

  

آورد که کلمه منظور را با ز يا ظ بنويسد و اشتباهاتی از اين قبیل، اين گونه   آموز به خاطر نمی يعنی دانش

 وجود داشت. میناهای اماليی در ديکته   غلط

شود يعنی  آموز مربوط می های ديکته نويسی به حساسیت شنیداری دانش ساسیت شنوايی: برخی از غلطح

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

 ای از اين اختالل: نوشتن مسواک به صورت مسباک نمونه

 نوشتن زنبور به صورت زمبور
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عالوه بر اشتباه در نوشتن کلمات گاهی با انداختن برخی از حروف و کلمات نیز از ضعف شنوايی است. 

به کرات مشاهده شده بود.البته میتوان اين مشکل را از عدم تمرکز حواس و ناآرامی  مینااين مورد در امالی 

ند حواسش به همه جا بود و هر مطلبی را می نوشت يا می خوا میناهمگام نوشتن نیز بیان کردو چون وقتی 

 عامل جزيی می توانست افکار او را پراکنده و حواسش را پرت کرده و يادگیری را برايش به تاخیر اندازد

ها و  آموز در گذاشتن نقطه، دندانه، تشديد و جايگزينی نادرست آن دقتی دانش عدم دقت و توجه: بی

در محیطی پرسر و صدا  میناشد. چنانچه  مشاهده می مینااشتباهاتی در سرکش که تا حدودی در امالی 

شد اما در محیط آرام تمرکز بیشتری داشت و اشتباهاتش کمتر بود، پس  نوشت حواسش پرت می ديکته می

 نقش مهمی داشت. مینامحیط در دقت و تمرکز 

 ا امال نمی نوشت.نتی توانست با ديگر بچه ها در ساعت امال ، اماليش را بنويسد و عقب می ماند ي مینا 

مشکالت روانی و عاطفی ندارد از آنجا که تنها فرزند خانواده است بسیار مورد توجه و رسیدگی قرار  مینا

   گیرد می

هايش و  هم تا حدودی مشکل دارد، طبق نمرات متوسط و گاهی پايین ساير درس  از لحاظ هوشی مینا

و در شناخت و  کننده استراضی  مینا وضعیت در اين مورد از .نتیجه تست در سطح متوسط قرار داشت 

درک حروف و قواعد مشکل ندارد و نمرات ساير دروسش بسیار خوب است و انگیزه ی بیشتری برای 

 يادگیری پیدا کرده است
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 انتخاب راه حل جدید به صورت موقت

راجعه به کتب و اينترنت، مصاحبه با پس از بررسی و تجزيه و تحلیل اطالعات گردآوری شده براساس م

آموز و والدين وی، همکاران و معلمش و همکار مشاورش، همچنین بررسی اشتباهات مکرر و  خود دانش

ناشی از  مینامشهود در درس ديکته و انجام تست تشخیص شنوايی همانگونه که قبالً اشاره شد مسئله 

رای رفع اين مشکل پیشنهاداتی به عنوان راه حل حساسیت شنوايی و تا حدودی عدم دقت او بود که ب

 شود. ها انتخاب شده و پیرامون رد يا قبول اين پیشنهادات داليلی مطرح می موقت همراه با داليل آن
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 ( رد یا قبول ) راه حل پیشنهادی

شوند و  يادگیرنده و ياددهنده میتغییر کالس از حالت سنتی به صورت کارگاهی که فراگیران در نقش  -2

 يابد. های بین فردی گسترش می تعامل

 داليل:

توانم به عنوان راه حل قابل  آموزان و وقت گیر بودن از لحاظ هزينه و زمان نمی به دلیل عدم آگاهی دانش

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

 آموز. هايش توسط خود دانش خیص صدای همکالسیآموز با دستمال و تش بستن چشمان دانش -1
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شان تأثیر دارد و برايشان خوشايند  ها در افزايش روحیه ها و آموزش از اين طريق و روش داليل: بازی

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

 نظارت معلم.آموزان با  تعويض دفاتر ديکته و يا تصحیح آن توسط خود دانش -0

آموزان امکان عیب جويی از همديگر وجود دارد که سبب  داليل: به دلیل سن کم و درک پايین دانش

 ( شود. رد می ) شود. آموز می سرخوردگی دانش

 ی تصوير مناسب برای هر صدا. ضبط کردن صداهای مختلف در نوار کاست و تهیه -5

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

 آموز. های جزئی و تشخیص آنها توسط خود دانش ارائه دو تصوير مشابه با تفاوت -4

 ( شود. قبول می    ) پذير بودن. جويی در هزينه و زمان و امکان داليل: به دلیل قابل دسترس و صرفه

  

تأيید شده است و تا حد زيادی مشکل  ها به طور کلی در مطالعات و تحقیقات اثربخش بودن اين روش

تر بوده است و  تر و موفق شود و در مقايسه با ساير روشها کم هزينه دقتی رفع می حساسیت شنوايی و بی

 باشد. آموزش نیز خوشايند می برای خود دانش

آن های ارائه شده برای اجرای  اجرای طرح جديد و نظارت بر آنپس از انتخاب راه حل از بین راه حل

 ريزی کرده و جهت چگونگی اجرای آن، شبکه وظايف و مراحل اجرای آن ترسیم شده است. برنامه

  



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

به سایت علمی و پژوهشی آسمان  اقدام پژوهیقابل ویرایش این 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 

 

29  
 

انجام می داديم.  میناافزايش حافظه شنوايی: اين روش را به عنوان بازی برای تقويت حافظه شنوايی  -2

تا نام آنهارا بگويند و   هايش از او می خواستند آموز را با چشم بند می بستیم و از همکالسی چشمان دانش

او تشخیص دهد که چه کسی صدايش کرده است، و يا در خانه با وسايل مختلفی که داشتم و يا با تغییر 

دادن مکان وسايل از او می خواستم بگويد جای هر وسیله کجا بوده است تا به اين ترتیب کمکی در 

 به او کرده باشم. تقويت حافظه و به خاطر سپاری مطالب درسی و ديگر موضوعات

آموزان توسط دانش آموزی که  ) نکته ای را که بايد در نظر داشته باشیم اين است که البته گفتن نام دانش

نبايد به همان ترتیبی باشد که بچه ها از قبل در کالس نشسته بودند و دانش  دچار اختالل يادگیری است 

است به جای استفاده از حساسیت شنیداری صدايشان را آموز آنها را ديده است زيرا در اين صورت ممکن 

 از ترتیب نشستن آنان تشخیص دهد(

بايد درنظر داشته باشیم انجام اين بازی نه تنها برای دانش آموزانی که به عللی دچار اختالل يادگیری  

 ند.برد آموزان از اين بازی بسیار لذت می دانش هستند بسیار جالب و شیرين است بلکه همه ی 

افزايش حساسیت ديداری: من صداهای مختلفی را در نوار کاست ضبط کرده و برای هر صدا تصويری  -1

با گوش کردن و تشخیص صداها، بايد تصوير مربوط به آن را يافته و جدا می  میناکرديم.  مناسب تهیه می

ه شنیده شده است، کرد. با اين تمرين عالوه بر تقويت حساسیت شنیداری، بین اعمال حرکتی و آنچ
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آموزان  شود،اين هم يک بازی آموزشی بسیار جذّاب و شیرين است که تمام دانش هماهنگی برقراری می

 کنند. کالس از اين بازی استقبال می

 میناافزايش دقت: دو تصوير را که مشابه هستند اما در يک يا چند مورد جزيی با هم اختالف دارند، به  -0

های بین دو تصوير را پیدا کند، در ابتدا تشخیص اين تفاوت ها  نشان می دادم و از اومیخواستم تا تفاوت

 توانست تشخیص دهد. برايش مقداری مشکل بود اما به تدريج تفاوتها را بهتر می
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 (2گردآوری شواهد )

به  1به گردآوری اطالعات جديد و شواهد  برطرف شده، مینابرای بررسی اينکه آيا ضعف ديکته نويسی 

 شرح زير پرداختم:

ی درسی امالی  و کاهش کلمات نادرست قبلی و افزايش نمره میناهای  مشاهده فردی: با مشاهده ديکته -2

 او متوجه بهبود وضع ديکته نويسی او شدم.

آمددفتر  يام می کرد و هر بار به خانه  ابراز خوشحالی و موفقیت می میناآموز:  مصاحبه با خود دانش -1

 هايم خیلی بهتر از گذشته شده است. گفت: نمره  آورد و می اماليش را می

 آموز شديم. با انجام مجدد آزمون سنجش حساسیت شنوايی متوجه بهبود شنوايی دانش -0



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

به سایت علمی و پژوهشی آسمان  اقدام پژوهیقابل ویرایش این 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 

 

32  
 

پدرش بسیار از او راضی هستند و اظهار می کنندکه قبالً آموز و  مصاحبه با والدين و خانواده: مادر دانش -5

اش از بهبود اماليش ناامید شده بوديم، اکنون اعتماد به نفس و انگیزه فرزندشان افزايش  به دلیل عدم انگیزه

های اماليش نسبت به گذشته کاهش يافته است.و در حال حاضر از خوش خطی او فرزندشان  يافته و غلط

 کنند.شحالی می بسیار ابراز خو

آموز و افزايش نمراتش را تأيید کردند و از بهبود وضعیت  مدير و ساير همکاران نیز بهبود ديکته دانش

 ديکته او راضی بودند.

 میناهمکار مشاور: با بررسی نتیجه آزمون مجدد سنجش حساسیت، ايشان نیز بهبود حساسیت شنوايی  -6

 را تأيید کردند.

 

 

 

 

 اقدام جدید و تعیین اعتبار آنارزشیابی تأثیر 

شان  و آزمون حساسیت شنوايی و بررسی نتايج، همگی میناها و مشاهده امالی  پس از اجرای راه حل

 ی پیشرفت او می باشد از جمله: دهنده

 های ديکته نويسی او بسیار کاهش يافته است. غلط  -
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 بسیار افزايش يافته است. مینانمرات درس ديکته  -

 دهد. سیت شنوايی بهبود او را نشان میتست حسا -

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

 معلم و مديرش و ساير همکاران از پیشرفتش بسیار راضی هستند. -

 اش بسیار خرسند هستند. آموز و خانواده خود دانش -

ن به مراحل باالتر تحصیلی به صورت چشمگیری افزايش يافته انگیزه او برای درس خواندن و رسید -

 است.

آموز و تأيید کلیه همکاران )مدير، معاون، معلم، مشاور و معلم سال گذشته او(،  با مشاهده پیشرفت دانش

بسیار راضی هستند و والدين و معلمش، مشاور،  میناآموز از اين پیشرفت و تغییر در  والدين و خود دانش

 ن مدير مدرسه از کار من در طول اين چند سال بسیار اظهار رضايت می کنند.هم چنی

و  مینا  در اين جا ،جا دارد از کلیه عزيزان که در طول اين چند سال خالصانه و دلسوزانه در را آموزش 

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

 که در تمام اين مدت از هر گونه همکاری و تالشی فروگذارننمودند میناپدر و مادر دلسوز ، صبور 
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پزشکان محترمی که دراين راه با کادرآموزشی مدرسه همراه بودندو همکاری ديگر عزيزانی که در طول اين 

ن عزيران جهت پیشبرد سالها زحمت کشیده اند تشکر و سپاسگزاری فراوان داشته باشم زيرا هرکدام از اي

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

 

 

 پیشنهادات

 چند پیشنهاد برای معلمان و والدين جهت بهبود ديکته نويسی و کاهش مشکالت آن

شود بلکه  آموز نمی دانشياددادن کلمات به تنهايی و گفتن ديکته به صورت کلمه به کلمه باعث يادگیری  -

 آموز بايد کاربرد اين کلمات را در جمله بداند. دانش

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

اند را در چند جمله به کار ببرند اين کلمات و صحیح  آموز بخواهیم کلماتی که غلط نوشته از دانش -

 ود.نويسی آنها برايش روشن ش

 آموزان را تقويت کرد. توان ديکته دانش از طريق شنیدن و حافظه می -
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توان ديکته کودکان را تقويت کرد برای مثال کودک يک تصوير ناکامل را  از طريق ديدن و حافظه نیز می -

 کامل کند.

طبقه  ها در يک جور کردن کلمات يا کلمات هم خانواده يا گروه بندی کردن و طبقه بندی کردن آن -

 آموز خواهد شد. موجب پیشرفت و درست نويسی دانش

آموز در نوشتن آنها مشکل  باشد کلماتی را که دانش راه ديگر برای تقويت امال از طريق حذف حروف می -

 توان نوشت. دارد به صورت نقطه چین می

 کند.  کمک میهای کوتاه، انشا و گزارش بیشتر از ديکته گفتن به فرا گرفتن امال نوشتن داستان -
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