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  مقدمه

 با نيمكت هر كه پرجمعيتي هاي كالس. داريم ياد به خوب را خود ي مدرسه و تحصيل دوران ما ي همه

 تنفرا! ها بچه: «گفت مي معلم رسيد، مي فرا امال زنگ كه زماني. داد مي جاي خود در را آموز دانش سه زحمت

 را هايشان كيف اند، نشسته  نيمكت در كه هم هايي بچه. بنشينند زمين روي و بيايند بيرون نيمكت هر وسط

 گرفت مي قرار ميزها روي بر كيف از كوهي »ميز ته هم ها ميزي ته. ميز سر ها سرميزي. بگذارند نيمكت روي

 دستوري حالت با معلم سپس. بيفتد ديگري امالي به چشمش و دهد حركت را سرخود آموزي دانش مبادا تا

  .خواند مي را امال متن كلمه، به كلمه و

 كالس در امالهايي چنين برگزاري شاهد هم باز درسي، هاي كتاب تغيير با حتّي ها، سال گذشت با هم هنوز

 به سّنتي شكل به هم باز تغييرات، همه اين وجود با كه است تعجب باعث موضوع اين. هستيم درس

 درس در كنيم نمي سعي چرا ندارد؟ وجود امال گفتن براي ديگري روش واقعاً آيا گوييم؟ مي امال آموزان دانش

 مگر گذاريم؟ نمي كنار را سنّتي هاي روش چرا اصالً باشيم؟ داشته توجهي هم  جذّاب و نو هايي شيوه به امال

 تربيت و دهيم  تعليم خود روزگار جز يروزگار براي را مدرسه باغ نونهاالن اين بايستي ما كه است اين نه

  هستند؟ مند عالقه ها روش اين به اندازه چه تا ايم پرسيده آنان خود از تاكنون آيا.كنيم 

 فكر آيا! ديگر دريغ و چرا هزاران و شود مي تبديل روح بي و خشك زنگي به مدارس برخي در امال زنگ چرا

 دهيم؟ تغيير امال درس به نسبت را نگاهمان و رباو كه است رسيده آن زمان ديگر كه كنيد نمي

 را ها آن و بپرهيزيم سنّتي گفتن امال از و باشيم آنان خلّاقيت شكوفايي فكر به كنيم؟ باور را آموزانمان دانش

  برهانيم؟  تكرار و توالي گرداب اين از

 به گوناگون كتب و مجلّات در كه است گرفته صورت فراواني هاي پژوهش تاكنون امال، موضوع با رابطه در

 از جدي توجهي و بازنگري به نياز امال درس كه است شده  اشاره نكته اين به آنها ي همه در. است رسيده چاپ

 تحصيلي افت از ها مقاله نگارندگان تمام كه چرا. دارد تربيت و تعليم اندركاران دست و معلّمان سوي

 ارائه خود مشكل شدن برطرف براي كه هاي حل راه و داشتند شكايت درس اين در آموزانشان دانش
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 و نگرش در شگرفي تغييرات به پايان در و است بوده امال درس سنّتي هنجار شكستن جهت در بودند كرده

  .ام كرده اشاره آنها به موضوع ادبيات قسمت در كه بودند يافته دست آموزان دانش بازخورد

 پژوهي اقدام اين در گار آموزشگاه امير كبير مراد آباد شهرستان نهاونداينجانب عليرضا بازرگان معاون آموز

 بانفر دانش آموز  9با  در پايه پنجم درس اين تدريس در كه مشكالتي و موانع بررسي به ابتدا ام كرده سعي

 است شده مطرح گوناگون كتب و مقاالت در كه هايي روش از استفاده با سپس و بپردازم ام، بوده  مواجه ها آن

  .دهم افزايش امال درس در را آموزانم دانش ي نمره خودم ابتكاري كارهاي راه و تجربيات و

  مسأله بيان

 به بود، الزم پس.باشد مي زمينه آن در الزم اطّالعات داشتن فعاليتي، هر در موفّقيت براي اساسي عامل

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

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

  .ندارند امال به

  چيست؟ امال درس با رابطه در نظرتان. 1   

  بريد؟ مي كار به امال درس ي مطالعه در را هايي روش چه. 2   

  داريد؟ دوست بيشتر را خود درس و كتاب كدام. 3   

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

 ناراحتي اظهار  آموزان دانش امالي ازنمرات نيز آنان ي گذشته سال معلّم و ندارند امال به زيادي عالقه

  .كرد مي

 در را هايي عادت امال، به عالقمند آموزان دانش تعداد افزايش بر عالوه كهانگيزه من اي بود  و اما بيشترين

 امال درس به آنان عالقمندي جهت را مناسبي هاي طرح و ها روش همچنين و مكن ايجاد مهم اين با رابطه
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 در آموزان دانش بودن رمحو به توجه با است؛ اين شود مي مطرح جا اين در كه اي مسأله حال م.نماي فراهم

 ميزان تا نمود ارائه توان مي را عملي راهكارهاي چه پژوهي اقدام اين هدف راستاي در كالس، هاي فعاليت

 ي زمينه امال، آموزش جهت مناسب ي زمينه ايجاد ضمن تا شود؟ بيشتر امال به آموزان دانش عالقمندي

 نيز درس اين در آموزان دانش نمرات افزايش  آنها، فهومم و معنا درك  و دشوار كلمات آموزش براي مناسبي

  .شود ايجاد

  اهداف

 كه آن براي. كند مي روشن ما براي را آن چگونگي از كوچكي بسيار هاي گوشه تنها موضوع، يك به پرداختن

  .گردد بيان آن اختصاصي و كّلي اهداف است الزم يابد، وسعت شناخت ي دامنه

  .است بوده نظر مد زير اختصاصي اهداف و كلّي هدف رتيبت به پژوهي اقدام اين در

 ضعف مورد در ويژه به آنان اماليي اشكاالت رفع و آموزان دانش امالي نمرات افزايش: كلّي هدف: الف

  .ديداري ي حافظه

 اين از برخي است؛ بررسي قابل پژوهش اين در نيز ديگري اختصاصي اهداف طبيعتاً: اختصاصي اهداف: ب

  :باشد مي ذيل شرح به اهداف

  .موجود اماليي اشكاالت در آموزان دانش وضعيت بهبود.  1   

 آموزان دانش سطح هم بتوانند كه اي گونه به مطلوب، وضع به ضعيف آموزان دانش وضعيت ارتقاء.  2   

  .برسند مطلوب ي نتيجه به يادگيري هاي فعاليت ديگردر

  .درس اين به تنسب آموزان دانش نگرش تغيير.  3   

  .امال كالس كردن شاد و جذّاب.  4   

  .صحيح صورت به امال متن خواندن زمينه در عادت ايجاد.  5   
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  .امال درس به كردن توجه ي انگيزه ايجاد.  6   

  موجود وضع توصيف

      فعال در كالس سه پايه .سال است كه در آموزش و پرورش در حال خدمت هستم .     مدت    اينجانب 

دانش آموز  23دوم و پنجم مي باشم و در مجموع با - بعنوان معاون آموزگار مشغولم و داراي پايه هاي اول

  نفر آنها داراي ضعف امالء هستند. 4نفر هستند كه  9سر كار دارم. دانش آموزان پايه پنجم 

  )1شواهد(گرد آوري 

 كه است شده  استفاده كمي و كيفي هاي شاخص از موجود، وضع توصيف جهت ها داده گردآوري منظور به

  .رساند ياري موجود ي مسأله بروز داليل به بردن پي در پژوه اقدام به آن، از آمده دست به هاي داده

  موجود وضع كيفي هاي شاخص) الف

  :است شده عنوان زير شرح به كه ، امال درس آموزش از كّلي اهداف به توجه با

  نوشتاري به صوتي نمادهاي تيديل توانايي تقويت. 1   

   خوانا و درست توانايي تقويت. 2   

  )15: 1388 معلم، كتاب.(معيار زبان هاي گونه به نوشتن توانايي. 3   

 هم و آنان گذشته سال معلّم از پرسش شده، مطرح سئواالت به آموزان دانش پاسخ بررسي با كه باشد؛ مي

  :از عبارتند كه ميافت دست زير هاي يافته  به امال، درس ساعت در آموزان دانش رفتار دقيق مشاهده چنين

  امال درس به آموزان دانش مندي عالقه عدم. 1   

  .شاگردان براي امال درس بودن روح بي و خشك. 2   

  امال درس در معلّمان تدريس روش بودن يكسان. 3   



 

هزار  4اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irكنيد . تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه

٨ 

 

  ديداري ي حافظه در ويژه به اماليي اشكاالت بروز. 2

  گروهي هاي فعاليت در شركت براي رغبت نداشتن و ميلي بي.3

  .امال امتحانات نتايج از نارضايتي ابراز.4

  .امال ترم امتحان در ضعيف ي نتيجه كسب.5

  .ضعيف آموزان دانش ويژه به آموزان دانش و معلّم بين اي صميمانه و عاطفي ارتباط نبود. 6

  .خواني كتاب و كتاب ي مقوله به بودن عالقه بي. 7

  امال درس ي درباره مثبت نگرش نداشتن.8

  موجود وضع كمي هاي شاخص) ب 

 هاي شاخص قالب در بخش اين در كه كرد استفاده نيز ارقام و اعداد از توان مي موجود وضع تبيين براي

  .گردد مي ارائه كمي

  آموزان دانش نويسي غلط علل بررسي    

 آموزان دانش ناتواني و ضعف علل بررسي به بود الزم ،مكن پيدا امال تقويت براي راهكارهايي كه آن از پيش 

 آموزان، دانش امالي هاي غلط كه چرا. مبگير پيش در ها آن با متناسب را كارهايي راه تا مبپرداز درس اين در

 ناطمينا آنان پيشرفت به و برد بين از را اشتباهات آن ي همه روش يك اتخاذ با بتوان تا نيستند نوع يك از

 تا كردم يادداشت آنان متعدد امالهاي روي از را آموزانم دانش امالهاي اشتباهات شروع براي پس. داشت

  .بيابم را اشتباهات علل يا عّلت

 گام در. است ديداري ي حافظه ضعف در آموزان دانش اماليي ضعف بيشترين كه مبرد پي نكته اين به كه

 اين. مپرداخت داشتند، بيشتري ضعف اماليي اشكاالت ديگر واردم در كه آموزاني دانش شناسايي به بعدي،
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 آموز دانش 4 اين. ميافت دست به زير هاي داده آنها امالي چند هاي برگه بررسي با. بودند نفر 4 آموزان دانش

  . گرفتند قرار جداگانه گروه يك در

  ها داده آوري جمع

 مكرد استفاده زير هاي روش از موجود، وضع كيفي هاي شاخص ي زمينه در بيشتر هاي داده گردآوري براي

  .شد خواهم بيان آنها از يك هر تفصيل به كه

  نامه پرسش)     أ (

  آموزان دانش از نظرسنجي)  ب (

  مشاهده)    ج (

  پرسشنامه)الف

 ي شده طرّاحي ي نامه پرسش. است ها داده آوري  جمع هاي راه ترين مطمئن و ترين آسان از يكي نامه پرسش

 كتبي صورت به بايست مي دهندگان پاسخ كه است زير هاي پرسش شامل پژوهي اقدام اين به مربوط

  . نمايند ثبت را خود هاي پاسخ

  است؟ ضروري شما، تحصيلي پيشرفت  در امال درس يادگيري شما، نظر به. 1   

  كني؟ مي دلشوره و نگراني احساس امال كالس در آيا. 2   

  است؟ داشته تأثير شما درپيشرفت شود، مي گرفته درس هر پايان رد كه امالهايي. 3   

  است؟ بوده زير موارد از يك كدام امال درس در شما نمرات بودن پايين دليل شما نظر به. .4   

  .است دشوار و  پيچيده ادبيات درس متن) الف   

  .دهم نمي اختصاص آن به كافي تكرار و تمرين)ب   
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  .نيست مناسب امال درس در معلم تدريس روش)ج   

  .شود نمي داده آموزش درستي به درس اين) د   

  كدامند؟ رسند، مي شما نظر به كه ديگري داليل) ه   

  داريد؟ عالقه درس اين به شما آيا. 5   

  آموزان دانش از نظرسنجي)ب

  :مكرد مطرح شاگردان براي امال درس با ارتباط در را هايي پرسش كالس، در

  چيست؟ امال درس با رابطه در تاننظر. 1   

  داريد؟ دوست بيشتر را خود درس و كتاب كدام. 2   

  بريد؟ مي كار به امال درس ي مطالعه در را هايي روش چه. 3   

  :بود زير قرار به امال درس با رابطه در آموزان دانش نظرات ـ

  .كالس بودن روح بي و خشك. 1   

  .امال اعاتس در سرگرمي و بازي از استفاده. 2

  .منزل در شب امالي ننوشتن. 3

  .ادبيات و انشا درس همانند كالس در  كتاب خواندن. 1   

  . كردند عالقه ابراز نفر 9 نفراز4 امال درس به ي عالقه ميزان مورد در ـ 

  :بود شرح اين به امال ي مطالعه هاي روش انواع ي درباره ها آن نظرات و ـ

  »3٪) «صدا بي و صدا با( يامالي هاي متن روخواني. 1
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  »2٪) «نوشتن بار دو يا يك كلمات روي از( اماليي مشكل كلمات تمرين با همراه روخواني. 2

  » 0٪.«امال تمرين با همراه برادر و خواهر يا والدين كمك به منزل در امال نوشتن. 3

  »95٪. «امال گفتن از قبل كالس در امال متن روخواني. 4

  :آمد دست به زير هاي يافته نظرسنجي، سئواالت به آموزان دانش ايه پاسخ استخراج با

  .دهند نمي اهميت آن به و ندارند عالقه امال درس به آموزان دانش.1

  .گذارند نمي وقت آن ي مطالعه براي ديگر هاي درس مانند.2

  .ندارند همياري و كمك گونه هيچ آموزان دانش با اولياء زمينه اين در.3

  .كنند نمي تمرين) دارند غلط زمينه اين در اكثراً كه( را اماليي دشوار كلمات زانآمو دانش.4

  .دارند امال درس ي مطالعه در نادرستي هاي روش.5

  مشاهده) ج    

 نويسي غلط علل بررسي و ها آزمون بررسي: شامل مستقيم مشاهده روش از ها داده گردآوري براي

  . مگرفت بهره آموزان دانش

  ها داده تحليل و تجزيه  

 آوري جمع به آموزان، دانش از نظرسنجي و مصاحبه مشاهده، نامه، پرسش مانند هايي روش از استفاده با

 پي موجود ي مسأله آمدن وجود به علل به يافته اين وسيله به و ،مپرداخت موجود وضع با رابطه در ها داده

  :است ها داده تحليل و تجزيه حاصل زير نتايج. مبرد

  .است داشته امال درس تدريس در نامناسبي روش آنها ي گذشته سال معّلم. 1   
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 نمرات بهبود در) خانه در شب هر امالي نوشتن مانند( تكاليف ي ارائه در آنها ي گذشته سال معّلم روش.2

  .است بوده اثر بي امال درس در آموزان دانش

  پيشينه

 از. خاص موضوع يك در پژوهشگران و نظران صاحب ارآث تحليلي بررسي از است عبارت پژوهش ي  پيشينه

 ي زمينه در موجود آثار و متون پژوهشگر، آن طي كه است) انتقادي و تحليلي(فكري فعاليتي رو، اين

 آنها خود، پژوهش خاص هدف داشتن نظر در با و مشّخص الگوي يك اساس بر و كند مي شناسايي را پژوهش

  )1384 فّتاحي، و پريرخ. (كند استفاده آنها از خود پژوهش راستاي در تا دكن مي نقد و تحليل بررسي، را

  : نظري مباني) الف

 كار سرو مهارت چند با) 1373طوسي، منشي تقي.م:  ترجمه( الفلين مك. ا و واالس ديدگاه از نوشتن، عمل

 هر شكل گرافيكي سيمتر ها، كلمه صورت به موضوع تنظيم ذهن، در موضوع نگهداري توانايي: جمله از دارد

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

  .باشند گريزان امكان حد تا و بيزار نوشتاري زبان هاي فعاليت

) 1373ساز، تن غفرو: مترجم(كرتي ج،.بريان كالس، در يادگيري و ياددهي فعال هاي روش اجراي با رابطه در

 احساس هستند؛ فعال آن در آموزان دانش كه هايي برنامه مفيد نتايج جمله از كه دارد تأكيد نكته اين بر

 خود ي نوبه به امر اين كه شود مي حاصل بدني، فعاليت و مفيد شركت از آموز دانش براي كه است رضايتي

 تأثير خالقيت و اجتماعي هاي همكاري هاي مهارت و تنداش نفس به اعتماد فعاليت، به نسبت آنان نگرش در

  .گذارد مي

:  كه دارد عقيده و داند مي مؤثّر بسيار تربيت و تعليم در را تشويق و محبت نيز) 1378( زنجانرودي موسوي

. ناشدني فراموش و ماندني ياد به است كاري هركسي به محبت ، است محبت به بسته بشري حيات ي پايه

 را او حيات سالمت و دارد مي نگه سالم و محكم خود حفاظت در را انسان ، عمر يك كه است محبت اين
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 يك محبت. دارد روحي و رواني عميق ريشه و كند مي ايفا را مهمي نقش او سرنوشت در و كند مي بيمه

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

  .دارند قرار حاشيه در كه

 كه است »امال در آموزان دانش نويسي غلط علل« موضوع امال، درس پيرامون پژوهش در عمده مباحث از يكي

 زير داليل به  رابطه اين در) 1386(يسار جعفريان. است گرفته  صورت آن مورد در بسيار تحقيقات تاكنون

  :دارد  اشاره

  )نويسي وارونه و نويسي آينه( ديسلكسي يا گرافي ديس مانند: ژنتيكي يا زيستي يها آسيب. 1   

  .دست و چشم و مغز بين كامل هماهنگي نبود. 2   

  .نوشتاري زبان و مادري زبان بين تفاوت وجود. 3   

  .روشمند غير و ناصحيح ناكافي، آموزش. 4   

  ...و كلمات مفهوم ادگيريي و نوشتن در آموز دانش تمركز و دّقت نداشتن. 5   

 رونويسي: كنند مي بيان چنين را)» نويسي درست يا( نوشتن مهارت افزايش راهبردهاي« از برخي ايشان

  جزئي؛ تغييرات ايجاد با بازنويسي دار؛ هدف و اي برنامه خواندن دارد؛ عالقه ها آن به كه مطالبي از آموز دانش

 تقويت تمرينات انجام: شامل كه)» امال هدف( نويسي رستد تقويت براي راهبردهايي« برخي چنين هم

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

  .داند مي مؤّثر آموزان دانش امالي تقويت در را »»فرنالد« نويسي درست

 در آن تأثير و بازي ميان رابطه مورد در) 1387يني،حس  ؛1386 بهروزيان،: مثال براي( بسياري هاي پژوهش

 در فعال يادگيري تجارب: كنند مي تأييد را مشابهي  يافته زمينه، يك در حداقل كه. است شده انجام يادگيري

 همراه يادگيري كه اي گونه به است؛ مؤثّر بسيار كودكان در حروف، تشخيص و نوشتن خواندن، آموزي، زبان
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 آموزش كودكان به غيرفعال صورت به كه است بوده زماني از بهتر و تر سريع مراتب به اليت،فع و بازي با

  .شوند همراه خويش كنترل هاي بازي با همراه ها فعاليت اين اگر خصوص به شود؛ مي داده

 علل ي زمينه در جديدتري هاي يافته به)1389(عليزاده و مقدم علوي ،)1386(يسار جعفريان با مقايسه در

 مناسب امالي يك ويژگي به پژوهش اين در طور همين. اند يافته دست آن حل راه و آموزان دانش نويسي غلط

  :از عبارتند ها آن از برخي كه شده اشاره

 بين معنايي 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

 در را پيگيري ي انگيزه. متن روايي ساخت. بسازد را امالها بهترين تواند مي رواني و داستاني ساختار) ب

  .تقريري امالي يك در داستان يا قصه يك گفتن مثل. كند مي تقويت آموز دانش

  :عملي ي پيشينه) ب

 و آموزشي امالي  روش با توانستم  چگونه« عنوان تحت خود پژوهي اقدام در) 1387(ثاني كاشي هاشمي

 نفر، 32 آماري ي جامعه با كالسي در و »دهم؟ ارتقا ناباورانه را امال درس نمرات سطح آموزان دانش مشاركت

 هايي كتاب ي مطالعه: از عبارتند كارها راه اين. است پرداخته امال تقويت در مشاركتي راهكارهاي از برخي به

 از استفاده آموزان، دانش اكثريت ي عالقه مورد نثر و نظم هاي كتاب ي تهيه يادگيري، تاختالال ي زمينه در

 دقيقه 15 قسمت دو به امال ساعات تقسيم محترم، اساتيد نظر از مندي بهره آنها، اولياي و شاگردان نظر

  .ارزشيابي دقيقه 30 و آموزش

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

 ارتقاء 65/19 به 12/16 از امال نمرات ميانگين و  كرده پيدا افزايش ٪85 به بوده ٪37 مهرماه در كه

  .بود يافته
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. است يافته دست امال درس در مفيدتري هاي يافته به) 1384(پروين ،)1387(كاشي هاشمي با مقايسه در

 به »امال درس در آموزان دانش فعاالنه مشاركت هاي راه بررسي و امال درس« عنوان تحت ايشان ژوهيپ اقدام

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

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

 و تمرين بر فقط اولي چون. باشد مفيدي روش تواند نمي راه دو اين از يك هيچ ولي. است درس هر از ديكته

 آن واگذاري و دارد آموزش به نياز دروس ساير مانند نيز امال. حافظه بر دومي و كند مي تكيه وار طوطي تكرار

 بايسته و شايسته كه چنان آن نتوانند آموزان دانش كه گردد مي سبب  ،نكردن راهنمايي 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 كالسي ي برنامه در درس اين ساعت به مربوط امال آموزش.نمايد استفاده خود

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

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

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

 قبالً را اماليي هاي غلط بارم و امال تصحيح چگونگي ارسالي، هاي نامه بخش با مطابق الخط رسم نويسي، درست

 دفتر مصوب فارسي امالي تصحيح دستورالعمل با مطابق آموزان دانش حضور در است بهتر. بگيرند ياد

  .گيرد صورت امال تصحيح درس هاي كتاب تكاليف و ريزي برنامه

  پيشنهادي هاي حل راه ي ارايه

 نتايج همچنين و همكاران با تجربه تبادل آنها، تحليل و تجزيه و ها نامه پرسش آوري جمع با كّلي طور به

  : از عبارتند كه گرديد پيشنهاد زير موارد آنها، بندي جمع و شده انجام تحقيقات و مطالعه

  ديداري ي حافظه تقويت هاي روش ـ الف
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 نوشتاري شكل اما يكسان صداي داراي كه است حروفي نوشتن در اشتباه ديداري، ي ظهحاف در ضعف

  .باشد مي حروف اين درست جايگزيني در ناتواني آموزان دانش اماليي مشكل ترين عمده. هستند متفاوت

  كلمات بازيابي ي شبكه ـ1ـ الف    

 از كه را كلماتي معّلم. است كلمات بازيابي هشبك روش يادگيري، ـ ياددهي فرآيند در فعال هاي روش از يكي

 ها آن. نويسد مي هايي برگه روي و نمايد مي انتخاب  درس، چند يا نظر مورد درس از هستند، مهم اماليي نظر

 يكي  معلّم. دارد برمي برگه يك فرد هر و داده قرار آموزان دانش مقابل در را مزبور ظرف. ريزد مي ظرفي در را

 را آن و  آمده تخته پاي دارد، اختيار در را نظر مورد ي گه بر كه آموزاني دانش. برد مي نام را ها واژه از

  )118: 1388مقدم، مهدي.( نويسد مي

  پركردني ـ2ـ الف

 كلمه، آن حروف تعداد به سپس. كند مي انتخاب را درس مشكل ي كلمه يك آموزان، دانش همكاري با معّلم

 جدول تا بگويند تصادفي صورت به را حروف كه خواهد مي ها بچه از بعد .كشد مي تخته روي جدول يك

  )22: 1386 حسيني، عبداللهي. (شود كامل

  ذهني امالي ـ3ـ الف      

 چه هر سپس. ببندند را ها كتاب و بخوانند دقّت با را امال مورد متن بار يك خواهد مي آموزان دانش از معلّم

  )همان. (ويسندبن دفترشان در دارند، ذهن در

  كردني كامل ـ 4ـ الف      

 از سپس. گذاريم مي خالي را جايشان و نويسيم نمي دارند، اماليي ارزش كه را كلماتي  متن، در روش اين در

  )همان.(كنند پر را خالي جاهاي فقط معّلم، توسط متن قرائت هنگام خواهيم مي ها بچه

  گروهي امالي ـ5ـ الف      
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 را ها كلمه از بعضي و كند مي طرح شده مشخص  درس اساس بر را اماليي متن يك گروه هر شيوه، اين در

 پيدا را نادرست هاي واژه گروه هر. شوند مي جا جابه ها گروه در شده طرح هاي متن اين سپس. نويسد مي غلط

  )همكاران تجربيات.(نويسد مي را آن اماليي درست شكل و كرده

  سازي جمله يامال ـ6 ـ الف        

 با تا دهد مي تركيباتي يا كلمات ها گروه از يك هر به معلّم گيرد مي انجام گروهي صورت به كه شيوه اين در

 ي بقيه و خواند مي ساخته كه را هايي جمله گروه هر ها، گروه سازي جمله يافتن پايان از بعد. بسازند جمله آن

. هستند آن طرّاح خود آموزان دانش كه آيد مي پديد مالييا متن آخر در. نويسند مي را بند اين ها گروه

  )همكاران تجربيات(

  كارتي امالي ـ7ـ الف        

 نادرست صورت به را واژه آنها از برخي در. كند مي يادداشت هايي كارت روي بر را درس دشوار هاي واژه معّلم

 هاي واژه اماليي درست شكل تا خواهد مي آنها از و دهد مي قرار گروه اختيار در را ها كارت سپس. نويسد مي

  )همكاران تجربيات. (بنويسند كالس تابلوي روي بر را غلط

  بلند صداي با كتاب خواندن ـ8ـ الف       

 هم با را ها نوشته كه كنيد مي پيدا خوبي فرصت خوانيد، مي كتاب ها بچه براي بلند صداي با كه هنگامي

 در و مدرسه در كه آنها مطلب درك ضروري هاي مهارت و كنند مي توجه زبان به آنها كار اين با. كنيد تجربه

  .يابد مي پرورش دارند، نياز آن به بعد هاي سال

  خانواده هم آموزش ـ9ـ الف       
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 آموزان دانش از رسد مي كه دشواري ي واژه هر به امال، نظر مورد درس تدريس هنگام معلّم روش اين در

 در و كند طرّاحي خانواده هم تمرين براي را تكاليفي اينكه يا بزنند مثال خانواده هم دو يا يك هك خواهد مي

  .دهد قرار آموزان دانش اختيار

  »كجاست ديگرم نصف« اماليي ـبازي 10ـ الف      

 به را ملهج آن و كرده انتخاب را جمله يك معلّم. گيرد انجام گروهي يا فردي صورت به تواند مي فعاليت اين

 هاي بچه بين را هرجمله پس و كند مي  تقسيم ها گروه بين و نويسد مي كارت هر روي كلمه به كلمه صورت

 خواهد مي گروه هر از و نويسد مي تابلو روي را نظر مورد هاي جمله يا  جمله سپس. كند مي تقسيم گروه

 كند كامل تر سريع را خود ي جمله اندبتو كه گروهي هر. كند نصب تابلو روي را  جمله به مربوط كارت

  )1389 عليزاده، زاده، بهنام.(شود مي تشويق و است برنده

  ديداري ي حافظه تقويت جهت در ابتكاري  هاي روش ـ ب

 مؤثّر حال عين در و امال آموزش در بديع و نو هايي روش يافتن ابتكاري، هاي روش در پژوه اقدام كار اساس

  .است بودهآنها بودن عملي و بودن

  ياب كوش جدول ـ 1 ـ ب   

  نامرّتب صورت به اماليي نظر از دشوار كلمات حروف آن در كه شود مي طرّاحي جدولي روش اين در

  .كند پيدا جدول در را ها واژه اين حروف بايستي آموزان دانش. اند شده چيده

  حروف جورچين مكعب ـ2 ـ ب  

 انتخاب امال براي شده مشخص متن از اي واژه سپس و كند مي بانتخا آموزان دانش بين از گروه دو معّلم

  .بچينند هم كنار را كلمه اين حروف ها مكعب با كه خواهد مي آموزان دانش از و كند مي

  چين حروف ي مسابقه ـ3 ـ ب  
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 با ستباي گروه هر. كند مي انتخاب را اي واژه سپس و دهد مي قرار گروه هر اختيار در را الفبا حروف معّلم

  .بچسباند تابلو روي بر را نظر مورد ي واژه حروف دارد، اختيار در كه حروفي از استفاده

  كلمات كردن هجي ـ 4 ـ ب    

 را اي واژه ي دهنده تشكيل حروف تا خواهد مي آموز دانش از معلّم. گيرد مي انجام فردي صورت به  شيوه اين

  .كند بيان گويد، مي او كه

  حروف ببرچس ـ 5 ـ ب    

 انتخاب امال براي شده مشخص متن از اي واژه سپس و كند مي انتخاب آموزان دانش بين از گروه دو معّلم

 ي واژه به مربوط حروف  دارند، اختيار در كه هايي حروف از استفاده با كه خواهد مي آموزان دانش از و كند مي

  .نندبچسبا  دارند، اختيار در كه اي برگه روي بر را نظر مورد

  امال در ضعيف آموزان دانش نفس به اعتماد تقويت هاي روش ـ ج

 بردن ميان از در ضعيف آموزان دانش به كمك براي اي وسيله عنوان به قسمت، اين در شده ارائه ي ها روش

  .هستند نفس به اعتماد و خودباوري نداشتن: قبيل از مشكالتي

  گروهي امالي ـ 1 ـ ج   

 گروه اعضاي از يكي را امال خطّ هر سپس. شوند مي تقسيم نفري چند هاي گروه به انآموز دانش روش اين در

 او به را اشتباهاتش و كنند مي كمك امال ي نويسنده به سرگروه ويژه به گروه، اعضاي ي بقيه و. نويسد مي

  . .كنند مي گوشزد

  تشويق ـ2 ـ ج    

 اين.  ناشدني فراموش و ماندني ياد به است اريك هركسي به محبت ، است محبت به بسته بشري حيات پايه

 بيمه را او حيات سالمت و دارد مي نگه سالم و محكم خود حفاظت در را انسان ، عمر يك كه است محبت
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 مسئله يك محبت. دارد روحي و رواني عميق ريشه و كند مي ايفا را مهمي نقش او سرنوشت در و كند مي

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

  )35: 1378 زنجانرودي، موسوي.(دارند قرار حاشيه

  امال خدمت در بازي ـ3 ـ ج 

 به است؛ مؤثّر بسيار كودكان در حروف، تشخيص و نوشتن خواندن، آموزي، زبان در فعال يادگيري تجارب

 صورت به كه است بوده زماني از بهتر و تر سريع مراتب به فعاليت، و بازي با اههمر يادگيري كه اي گونه

 خويش كنترل هاي بازي با همراه ها فعاليت اين اگر خصوص به شود؛ مي داده آموزش كودكان به غيرفعال

  )26: 1386 بهروزيان، حسن محمد.(شوند همراه

  ها حل راه انتخاب

 را هايي روش ابتدا كه مرسيد نتيجه اين به ها، داده آوري جمع  بخش در دهآم دست به هاي يافته اساس بر

 شاگردان نفس به اعتماد تقويت براي كارهايي راه سپس و آموزان دانش ي همه ديداري ي حافظه تقويت براي

  .متگرف بهره خود ابتكاري هاي روش از امال، درس آموزش كردن شاد و جذّاب براي چنين هم. مكن اجرا ضعيف

 اجرا بندي زمان و اهميت ترتيب به زير هاي حل راه پيشنهادي هاي حل راه بين از فوق موارد به توجه با

  : گرديد انتخاب

 بلند، صداي با كتاب خواندن ذهني، كلمات،امالي بازيابي ي شبكه: ديداري ي حافظه تقويت هاي روش) الف

  خانواده هم آموزش

 امال، تصحيح روش تغيير گروهي، امالي: امال در ضعيف آموزان دانش نفس به اعتماد تقويت هاي روش)ب

  تشويق

  حروف جورچين مكعب ياب، كوش جدول: ديداري ي حافظه تقويت جهت در ابتكاري  هاي روش) ج
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  حروف برچسب چين، حروف ي مسابقه

  انتخابي هاي حل راه به بخشي اعتبار

 در خود همكاران با زمينه، اين در بيشتر اعتبار كسب و انتخابي هاي حل راه اجراي از اطمينان كسب براي

 قول ايشان  ،مشد جويا را مدرسه مدير نظر زمينه اين در چنين هم. مكرد مشورت مدارس، ساير و آموزشگاه

 ذيل شرح به طرح اعتباريابي معيارهاي كل در. دهند انجام را الزم هاي همكاري اي، زمينه هر در تا دادند

  :باشد مي

  .بودن دسترسي قابل و الوصول سهل آمده عمل به بيني پيش اساس رب. 1

  .انتخابي هاي حل راه بودن اجرا قابل. 2

  .امال درس به آموزان دانش كردن عالقمند در ها حل راه تاثيرگذاري بيني پيش. 3

  .شده انتخاب هاي حل راه از بعضي بودن نو و ابتكاري. 4

  .زمينه اين رد همكاران توسط ها حل راه تأييد. 5

  .همكاران نظرات از استفاده. 6

  )2 شواهد( مطلوب وضع توصيف

 تدريس هاي روش بودن ناكارآمد و آموزان دانش نمرات بودن پايين قبيل از مشكالتي به يك شواهد بخش در

 سيبرر مورد اماليي اشكاالت نظر از ضعيف آموزان دانش از نفر4 وضعيت چنين هم. شد اشاره... و امال درس

  .پردازم مي موجود وضع در شده حاصل تغييرات به بخش اين در گرفت قرار



 

هزار  4اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irكنيد . تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه

٢٢ 

 

  مطلوب وضع كيفي هاي شاخص) الف

 بيش و داشتند امال درس در چشمگيري رفت پيش آموزان دانش كالس در شده انجام هاي فعاليت به توجه با

ه تالش زيادي صورت گرفت تغيير كه البته يكي از آنها با آنك.شدند مي مند عالقه امال درس به پيش از

  :شده انتخاب كارهاي راه اجراي از بعد چنداني نداشت

  .شد برطرف گيري چشم نحو به ديداري ي حافظه در آنها اماليي اشكاالت.1

  .دادند نشان عالقه ها آن اجراي به و كردند استقبال كالس در شده اجرا هاي روش از.2

  .داشتند مؤثّري شركت شده اجرا هاي روش به مربوط گروهي هاي فعاليت در.3

  .كردند كسب امال ترم امتحان در مطلوبي ي نتيجه پايان در ضعيف آموزان دانش.4

  .شد ايجاد ضعيف آموزان دانش ويژه به آموزان دانش و اينجانب بين اي صميمانه ارتباط.5

  .دادند نشان  عالقه خواني كتاب و كتاب به.6

  .پيداكرد تغيير مالا درس ي درباره نظرشان.7

  مطلوب وضع كمي هاي شاخص)ب

 برگزار هاي آزمون برگزاري از بعد كه كرد استفاده نيز ارقام و اعداد از توان مي مطلوب، وضع تبيين براي

 و موجود وضع در شده ايجاد تغييرات به تا كردم رسم را آنها به مربوط جداول و نمودارها كالسي، ي شده

  .ببرم پي شده اجرا رهايكا راه بودن اثربخش

 معين،  راهبردهاي از تعدادي كارگيري به گرفت، نتيجه توان مي طرح كيفي و كمي هاي شاخص به توجه با

  .شوند تبديل امال درس به عالقمندان به آنان تا كند، مي كمك آموزان دانش به
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 در امال درس جايگاه و نقش كه گفت توان مي طرح موفّقيت كيفي و كمي هاي شاخص به توجه با پايان در

 و درس اين به توجه كه اي گونه به. است اهميت حائز بسيار و بوده انكارناپذير پرورش و آموزش فرآيند

 و گرامي دبيران ديد وسعت گسترش با ترديد بي. باشد مي ناپذير اجتناب ضرورت يك عنوان به آن آموزش

 مقاطع تمام در. ام كرده اشاره نمونه عنوان به مقاله اين در كه هايي روش انجام و پرورش و آموزش مسئولين

  .بود خواهيم درس اين در آموزان دانش روزافزون شكوفايي و رشد شاهد تحصيلي

  گيري نتيجه 

 محرز طبيعي علوم اندركاران دست بر رفته رفته گذرد، مي مدرن تربيت و تعليم عمر از كه زماني طول در

. نيستند پرورش و آموزش علمي مشكالت و مسائل گوي پاسخ تنهايي به دانشگاهي تحقيقات كه است گشته

 و درس كالس محيط واقعي مسائل بتواند كه پژوهش از ديگر نوعي شروع براي شد عطفي نقطه اين لذا

  .است پژوهي اقدام همان تحقيق اين كند، فصل و حلّ را آموزش

 ،مبود روبرو آن با خود كالس در كه اي مسأله حل براي آماده بستر اين از استفاده با كه مكرد تالش نيز من

  .مكن تالش مطلوب وضع به رسيدن براي و مبردار گام

 كه طوري به. است چهارگانه هاي مهارت پرورش و تقويت به توجه آموزي، زبان درسي ي برنامه اساسي هدف

 صورت دو به را خود نظرات و احساسات كار،اف و كنند برقرار ارتباط و شركت شنودها و گفت در آموزان دانش

 و گفتن  شنيدن، بر كه است متكاملي و نهايي ي مرحله نوشتن، راستا اين در.  كنند بيان نوشتار و گفتار

 ضروري و بديهي امري حوزه اين در آموزان دانش مشكالت حلّ براي انديشي چاره. گردد مي استوار خواندن

 از قديمي هاي روش. بگذارد  مرحله اين به پاي شناسي روان و علمي دقيق زاراب كمك با بايستي معّلم. است

 اثبات به زمينه اين در را خود ناكارآمدي  هدف، بي هاي رونويسي و كننده خسته تمرين و تكرار: جمله

 زدگي دل و مالل نوعي بلكه سازد؛ نمي برطرف آموزان دانش از را مشكلي تنها نه ها حل راه گونه اين. اند رسانده

  .آورد مي پديد نيز را
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. كرد تشبيه نّقاش يك كار به توان مي را تدريس مختلف هاي روش از استفاده ي زمينه در معّلم يك كار

 هرگاه. كند مي استفاده مختلف هاي رنگ از نّقاشي تابلوي يك خلق و ترسيم براي نّقاش يك كه طور همان

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

 با تواند مي درس ي ارائه هنگام و عمل در تدريس گوناگون الگوهاي اجراي مراحل و اصول با آشنايي از

 مختلف الگوهاي از تركيبي مفهوم، نوع حسب بر و آموزان دانش هاي توانايي به توجه و موقعيت تشخيص

  .برد كار به را تدريس

 آموزان دانش وضعيت بهبود براي مختلف هاي حل راه و ها روش از استفاده با مكرد مي تالش طرح اين در من

 عالئق به مكرد مي سعي راستا اين در. مبردار گام ديداري ي حافظه تقويت ويژه به رايج، اماليي اشكالت در

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

  .مكن شيرين و جذّاب برايشان، را امال درس آموزش و واداشته فعاليت به را آنان آموزان دانش

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

 منظور بدين. است ناپذير اجتناب  آموزان، دانش ي عالقه به توجه تدريس، فعال يها روش به آوردن روي

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

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

  

  راهكارها و پيشنهاد

 پژوه اقدام كه امال آموزش مناسب و صحيح روش اهميت به توجه با:گردد مي پيشنهاد محترم والنمسئ به)الف

 و دارد ضرورت معلّمان براي امال خدمت ضمن آموزشي هاي دوره برگزاري كرد اشاره آن به پژوهش اين در

 افت شاهد اين از بيش تا يدآ عمل به دعوت  دارند؛ توجه درس اين به كه بزرگواراني و اساتيد از كه بهتر چه

 راهنمايي، ي دوره ادبيات درسي كتب تغيير به توجه با و نباشيم درس اين در آموزان دانش عملكرد
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 و آموزش اندركاران دست و مسئوالن.دارد بازنويسي و تغيير به نياز امال تصحيح و ارزيابي هاي نامه آيين

 امال درس به مدارس مديران.دهند قرار خويش كار ستورد در را آن مشكالت و درس اين به توجه پرورش

 رشته اين متخصص معلّمان به تنها درسي كتب مؤلفان ي خواسته طبق را آن تدريس و بدهند اهميت

  .بسپارند

  :شود مي توصيه گرامي همكاران به)ب

 با متناسب او. است روز به و جديد ي انديشه و فكر داراي و خّلاق ورز، انديشه معّلم گرامي، و ارجمند همكار 

 دست مطلوب روش به تا پردازد مي ها آن اصالح به و دهد مي تغيير را سنّتي هاي روش خود، كالس شرايط

 راهكارهاي  گزينش به كالس، آموزان دانش وضعيت به توجه با بايد كه است معلّم اين امال آموزش در. يابد

 قدرتمند هاي انديشه و افكار آنچه. كند اقدام آموزان دانش رفتپيش و اماليي هاي مهارت آموزش براي مناسب

  .ندارد را آن توانايي آموزشي قانون و قاعده هيچ  كند، مي خّلاق معلّمان

  :گردد مي پيشنهاد ارجمند اولياي به) ج

 دچار راحتي به و هستند مشكل دچار امال نوشتن يا تكاليف انجام در كه را آموزاني دانش داشت توجه بايد

 هاي واكنش. سپرد فراموشي دست به نبايد گردند، مي اضطراب دچار نوشتن موقع در و شوند مي پرتي حواس

 و صبر با عزيز والدين. شود مي ضداجتماعي رفتار و مدرسه از تنفّر باعث محترم والدين شما طرف از نامناسب

 پيشرفت شاهد و كرده جلوگيري كالتمش بسياري بروز از توانند مي آموزان، دانش با همكاري و حوصله

  .باشند خود نونهاالن
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