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چکیده
رویکرد اسـتقرایی بـه روش نمایشـی و    پژوهش حاضر با هدف سالمت و بهبود ناتوانی یادگیري درس امالء بر اساس 

آزمونآزمون و پسزاهدان  با روش تجربی و طرح پژوهش پیش2آموزان پایه چهارم ناحیه غیر نمایشی در بین دانش
-نفـر از دانـش  70مشارکت کنندگان این پـژوهش  . انجام شده است2و 1با یک گروه کنترل و گروه هاي آزمایش 

تدایی بودند که از بین مدارس با روش نمونـه گیـري چنـد مرحلـه اي هدفمنـد بـه صـورت        آموزان پسر پایه چهارم اب
آوري شده با استفاده از هاي جمعابزار جمع آوري اطالعات متن محقق ساخته بوده و داده. تصادفی ساده انتخاب شدند

-یافتـه . لیل قرار گرفتنـد گروه هاي مستقل مورد تجزیه و تحt، تحلیل واریانس و )KMO(آزمون تحلیل کوواریانس
داري بین گروههاي آزمایش و کنتـرل در درس امـالء وجـود دارد کـه نشـان      هاي پژوهش نشان داد که تفاوت معنی

هـاي درس  ي تأثیر رویکرد استقرایی به روش نمایشی و غیر نمایشی در بیشینه کردن یادگیري و کـاهش غلـط  دهنده
آزمـون در گـروه   آزمون از پیشهاي تفاضل پسباشد که میانگین غلطیري میامال در دانش آموزان داراي ناتوانی یادگ

آزمون در گروه آزمون از پیشبا رویکرد استقرایی به روش نمایشی بیشتر از میانگین غلط هاي تفاضل پس) 1(آزمایش 
امالي آموزشـی بـا   (ش با رویکرد استقرایی به روش غیر نمایشی است که نشان دهنده تاثیر بیشتر این رو) 2(آزمایش 

. هاي یادگیري و ارتقاي امالء نویسی تأثیرگذاري می باشددر کاهش غلط) رویکرد استقرایی به روش نمایشی
. امالء، رویکرد استقرایی نمایشی و غیر نمایشی، سالمت، ناتوانی یادگیري، دانش آموزان:کلیدواژه ها

اختالل هاي کنترل حرکتی، اختالل هاي حافظه بصري، اختالل هاي ادراك بصري، عدم دقت و : اختالل امالء تحت تاثیر عوامل زیادي از قبیل
توجه، ضعف مهارت هاي حرکتی، اختالل در ادراك بینایی حروف و کلمات، ضعف حافظه بینایی و شنوایی، دشواري در انتقال اطالعات از یـک  

هاي یادگیري در هر ساله تعداد زیادي از دانش آموزان علت ناتوانایی). 1387سواري، (به کانال دیگر و انتزاعی بودن مطلب قرار داردکانال حسی 
آموزان از هوش متوسط باالیی برخوردارنـد؛ ولـی در شـرایط یکسـان آموزشـی      هر چند این دانش. شوندفراگیري مطالب درسی دچار مشکل می

رغم قرار گرفتن در محیط آموزشـی مناسـب و   با این وجود علی. دهندتري از خود نشان میوزان دیگر عملکرد تحصیلی ضعیفآمنسبت به دانش
هاي خاصی همچون نیز فقدان ضایعات بیولوژیک بارز و عدم مشکالت اجتماعی و روانی حاد و با داشتن هوش متوسط قادر به یادگیري در زمینه

امالء نویسی به دلیل انتزاعی بودن آن بـراي  ). 1391به نقل از شریفی و داوري، 2009کاراند، ماهاجان و کالکارنی، (دباشنخواندن و نوشتن نمی
کودکان فعالیتی دشوار است به همین جهت زبان نوشتاري در سلسله مراتب توانایی هاي زبانی پس از گوش دادن، صحبت کردن و خواندن یـاد  

تواند در یادگیري زبان نوشتاري تـأثیر منفـی   ها مانند گوش دادن، سخن گفتن و خواندن میمشکلی در سایر زمینهشود و لذا هر گونهگرفته می
امالء از جایگاه ویژه اي در برنامه آموزشی برخوردار است زیـرا در ایـن   ).1383به نقل از شهنی ییالق و دیگران، 1379سیف نراقی،(داشته باشد

داده می شود تا بتوانند به یک دست نوشت معیار و استاندارد برسند و از این طریق الگوسـازي کننـد و تولیـدهاي    درس به دانش آموزان فرصت 
گـذار بـر یـادگیري خوانـدن و نوشـتن      یکی از عوامل تأثیر). 1392ابراهیمی چابکی، (را به کمک آن ضابطه مند سازند) انشاي خالق(دیگر خود 

اساس است که در دیکته نویسی کودك باید قبل از نوشتن بتواند لغت را به صداهاي سازنده آن بخش کرده و آگاهی از واج شناختی است بر این 
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از حروف مناسب براي نوشتاري کردن آن صدا استفاده کند و در هنگام خواندن کلمه جدید قادر باشد صداي حروف نوشته شـده را رمـز گشـایی    
: شـوند هاي غالب در آموزش خواندن به دو دسته تقسیم مـی به طور کلی روش).1387همکاران، به نقل از سلیمانی و1997استاك هوس ،(کند
ریزي کنـیم معـادل روش   ترین واحدها، یعنی از حروف و یا صداها، آموزش خواندن را برنامهتأکید بر این است که از جزیی: روش جزء بنیاد) الف

،این روش تأکید بر این است که از واحدهاي بزرگتري چون کلمه عبارت و جمله را شـروع کنـیم  در : روش کل بنیاد) ب. جزء بنیاد استقراء است
پسـتالوزي از فیلسـوفان   ). 111:1385نقیـب زاده، (گوید؛ آموزش باید حرکتی باشد گام به گام از ساده به پیچیده و از آسان به دشوارکومنیوس می

« . )12:1378صـانعی، (ك تنظـیم گـردد، معلـم بایـد شخصـیت کـودك را محتـرم بشـمارد        گوید؛ آموزش باید از روي رشـد کـود  گرا میطبیعت
هاي نهفته طبیعی تدریجا به کودکان داراي استعدادهاي نهفته طبیعی هستند و این استعداد: گویدیکی از روانشناسان سازنده گرا می» ویگوتسکی

بنـابراین  . یعی به استعدادهاي عالی واسطه الزم است و این واسـطه معلـم اسـت   هاي طبمی گردند براي تبدیل استعدادهاي عالی تبدیلتوانایی
دروس دوره ي ابتدایی ارتبـاط  ).217:1385سیف ،(نقش سازنده و تأثیرگذاري دارد) ارتقاي یادگیري امالء(آموزان معلم در تحول شناختی دانش
راي چنین ارتباطی است هم ارتباط افقی و هم ارتباط عمودي دارد؛ بنـابراین  درس امال از جمله دروسی است که داافقی و عمودي با هم دارند و

دهنده ي وجود ارتباط بین ها نشاننتایج پژوهش. اگر درس امال در پایه  اول و دوم تقویت نشود اثرات نامطلوبی بر دیگر دروس خواهد گذاشت
کودکـان  ).1387به نقل از سـلیمانی و همکـاران،  2002گیلون ،(ویسی است؛ ننقص در آگاهی واجی و اختالل در خواندن با صداي بلند و دیکته

ن نـوع  مبتال به نقص در آگاهی واجی شاید بتوانند با تکیه بر خواندن بصري یا به یاد آوردن شکل لغت نوشته شده کلمه مورد نظر را بخوانند؛ ای
ي لغـت بلکـه   ه به دلیل اشکال در شناخت ساختار صداهاي تشکیل دهندهشود که در آن اشتباه کودك نخواندن سبب بروز اشکاالت امالیی می

بیشتر ناشی از عدم به خاطر آوردن شکل صحیح لغت است آموزش اولیه و زود هنگام و نقص در آگاهی واجی سبب جلوگیري از بروز اشکال در 
در پـژوهش  ) 1391(نتایج تحقیق آقابابایی و همکاران .)1387به نقل از سلیمانی و همکاران، ،2002گیلون(شودسوادآموزي در مراحل آینده می

فعالحافظه(اجرايکارکردهاياثربخشی آموزش کارکردهاي اجرایی بر عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانی یادگیري امال نشان داد که آموزش
آزمون تعقیبینتایجهمچنین. می باشدمعنادارآماريلحاظازامالیادگیريناتوانیبادانش آموزانتحصیلیبهبود عملکردبر)پاسخبازداريو

دانـش  عملکـرد نداشته و هـر دوسـهم برابـر در بهبـود    برتريدیگريبریکهیچاجراییکارکردهايآموزشروشبین دوازدادنشانتوکی
تـأثیر امـال یادگیريناتوانیباکودکانتحصیلیعملکردبهبود اجرایی برکارکردهايآموزشبنابراین.داشته انامالیادگیريناتوانیباآموزان

، در تـاثیر روشـهاي آمـوزش فرآینـد و     )1387(پژوهش درخانی و همکاران . شودگرفتهکاربهمداخله ايروشهايسایرکناردرمی تواندودارد
بـه  فرآینـد –تکلیفآموزشروشوفرایندآموزشفرآیند بر عملکرد امال نویسی در دانش آموزان دبستانی نشان داد که روش-آموزش تکلیف

نشان مـی دهـد کـه از بـین دو     ، LSDتعقیبیآزموندانش آموزان مبتالبه ناتوانی در امالء نویسی و بهبود آن موثر بوده است، همچنین نتایج
در زمینـه همـه   ) 1382(ران پژوهشـی کـه توسـط شـهنی یـیالق و دیگـ      . فرآیند از روش فرآیند اثربخش تر است-روش آموزشی روش تکلیف

هـاي شـهر اهـواز    آموزان دختر و پسر دبسـتان آموزان شهر اهواز به عمل آمد نشان داد که درصد باالیی از دانشگیرشناسی درس امال در دانش
همچنـین شـیوع   . باشـد درصد می7هاي سوم و چهارم ابتدایی آموزان کالسداراي ناتوانی یادگیري امال هستند و برآورد آن در کل جامعه دانش

رنجبـري و  .ناتوانی یادگیري امال در پسرها بیشتر از دخترها گزارش شده است و روش چند حسی باعث کـاهش غلطهـاي امالیـی شـده اسـت     
نـاتوانی بـا آمـوزان امـالي دانـش  خطاهـاي میزانبرگاردنريچندگانههايهوشبرمبتنیآموزشدر پژوهش اثربخشی) 1392(همکاران 
دانـش  امـال میـزان خطاهـاي  برگاردنرچندگانهبرهوشهايمبتنیاصفهان به این نتیجه رسیدند که آموزششهرابتداییسوميپایهیادگیري

نـاتوانی بـا دانشـآموزان درامـال اشکاالتبهبوددرروش مداخله ايیکعنوانبهمیتواندنتایجاین.استمؤثرامالیادگیريناتوانیباآموزان
دهـد کـه نـاتوانی    نشـان مـی  ) 1382به نقل از شهنی ییالق و دیگران،1373نریمانی،(هاي تحقیقات یافته.گیردقراراستفادهموردامالیادگیري

. هـد ددرصد از کل ناتواناییهاي یادگیري را ناتوانی یادگیري امال تشکیل می27آموزان شیوع باالیی دارد به طوریکه یادگیري امالء در بین دانش
شـیر مـر و همکـاران   (درصد گزارش شده اسـت 6آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی شهر تهران در ایران نیز شیوع اختالل زبان نوشتاري در دانش

آموزان مبـتال  کردن در دانشهاي هجیپژوهش به این نتیجه رسیدند که مداخله38در مروري بر ). 1391، به نقل از خانجانی و دیگران،)2005(
تواند در این گروه کودکان به هاي منظم میدهد که تقریبا تمامی روشهجی کردن ضعیف بودند نشان میهاي یادگیري که از لحاظه نارساییب

کودك در پایان کـالس اول و  276اي که روي در مطالعه) 1387، به نقل از سلیمانی  و همکاران، 2004پالزا و کوهن.طور مؤثري کارآمد باشد
هاي زیربنایی با خواندن و دیکتـه نویسـی   هاي تکواژه شناختی و پردازشکالس دوم انجام شد نشان دادند که آگاهی واج شناختی، مهارتپایان

هاي روانشناسی تاییـد نمـوده اسـت    پژوهش. بینی توانایی خواندن و دیکته نویسی داردمرتبط است و آگاهی واج شناختی نقش بیشتري در پیش
تر از روش حفظ و یادگیري کل و جامع است و توان حافظه به کمک وسایل یـاددار  قسمت مفیدزء و یادگیري کوتاه و قسمت بهروش جزء به ج

، در )1392(بیگـدلی و همکـاران  ).1388بـه نقـل از زادشـیر و همکـاران،     1384توکـه،  (یابدو زنجیره سازي اطالعات در طول زمان افزایش می
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آموزشدرامال به این نتیجه رسیدند که استفاده از یادیارهااختالل یادگیريدارايکودکانبهامالآموزشدریارهایادکاربردبخشیپژوهش اثر
مـؤثر یادیارهـا ازاسـتفاده امالیادگیريهاياختاللکودکان دارايبهامالآموزشدرلذا.شوندمیکلماتاماليیادگیريافزایشباعثامال

بروس (الگوي استقرایی بر اساس ظرفیت ذاتی شاگردان و تقویت آن ایجاد می شود: با رویکرد استقرایی به روش نمایشیامالي آموزشی .است
هـا، نگـاه کـردن و نوشـتن     ها و مصـوت خواندن کلمات به صورت جزء جزء و اشاره به صامت ها و ترکیب صامت). 4:1384جویس و همکاران، 

خواندن کلمـات بـه صـورت جـزء جـزء      : امالي آموزشی با رویکرد استقرایی به روش غیر نمایشی.ه ي معلمآموزان همگام و همراه با اشاردانش
.آموزانبدون اشاره به صامت ها و مصوت ها و نوشتن دانش

روش
بدین منظور متن امالء از دروس .آزمون با گروه کنترل بوده استآزمون و پستجربی و با استفاده از طرح پیشروش پژوهش حاضر به صورت 

آموزشی با رویکرد امالي(کلمه به عنوان ابزار اخذ پیش آزمون و پس از اجراي متغیر مستقل80ابتدایی به مقدار چهارمتدریس شده فارسی پایه 
دیگر معادل متن قبلی از دروس مجدداً متن امالي ) استقرایی به شیوه نمایشی و رویکرد استقرایی به شیوه غیر نمایشی در گروههاي آزمایش

پس آزمون از دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل تهیه شد و اطالعات الزم گردآوري شد و با استفاده از آزمون تدریس شده جهت اخذ
له اي روش انتخاب نمونه به صورت چند مرح.مستقل اطالعات مورد تحلیل قرار گرفتندt، تحلیل واریانس و آزمون )KMO(کوواریانس

ي معاونین آموزشی ابتدا ازکلیه. ي چهارم ابتدایی انتخاب شدندانجام گرفت ابتدا به صورت غیر تصادفی هدفمند، یعنی کلیه ي دانش آموزان پایه
دهند تا از ابتدایی مدارس تحت پوشش قرار چهارمي آزمون را در اختیار آموزگاران پایهخواسته شد که متن امالي پیشزاهدان2مدارس ناحیه 

هاي آزمون امالء شد؛ مشخص درصد کلمه25ها بیش از هاي آنآموزانی را که تعداد غلطآموزان امالء اخذ نمایند و پس از تصحیح دانشدانش
آموز نفر دانش70مدرسه گزارش گردید در مرحله بعد، تعداد 65آموز داراي ناتوانی یادگیري امال از نفر دانش145در این مرحله تعداد . کنند

مدرسه که اشتراکات نزدیکی به هم داشتند انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده به سه گروه تقسیم شدند که گروه 35دار در امالء از مشکل
ستقرایی و روش مدرسه، با رویکرد ا10نفر از 22تعداد ) 1گروه آزمایش (مدرسه، به روش معمولی و گروه ب 12نفر از 25، تعداد )کنترل(الف 

مدرسه با رویکرد استقرایی به روش غیر نمایشی انتخاب شدند گفتنی است محقق در 10نفر از 23تعداد ) 2گروه آزمایش (نمایشی و گروه ج 
زشی اخذ امالي آمو(این مرحله براي آموزگاران مدارس گروههاي آزمایش کالس توجیهی گذاشت و آموزگاران را نسبت به اجراي متغیر مستقل

در مدت زمان تعیین شده توجیه نمود و متذکر گردید ) با رویکرد استقرایی به روش نمایشی و اخذ امالء با رویکرد استقرایی به روش غیر نمایشی
هاي آزمایشی بر ي صحیح روشي آزمایش محقق جهت شیوهضمناً در طول دوره. در صورت هر گونه ابهام با محقق تماس حاصل نمایند

. آزمون از هر سه گروه به عمل آمد و تحلیل آماري صورت پذیرفتي آزمایش مجدداً پسپس از اجراي دوره. آزمایش نظارت داشتگروههاي
ه بنابرین امالي آموزشی با رویکرد استقرایی به روش نمایشی و امالي آموزشی با رویکرد استقرایی به روش غیر نمایشی در دو گروه آزمایش ب

هر هفته سه جلسه اجرا شد تا با گروه کنترل که به روش معمولی آموزش می بینند؛ مورد مقایسه قرار گیرد گفتنی است مدت چهار هفته و
مراحل اخذ امالي آموزشی با رویکرد .باشدتشریح اخذ امالي آموزشی با رویکرد استقرایی به روش نمایشی و غیر نمایشی  به شرح ذیل می

توجیه دانش آموزان - 2.آموزاننصب جدول حروف الفبا و جدول ترکیب صامت و مصوت در معرض دید دانش-1: استقرایی به روش نمایشی
خواندن - 3. هاي بلند و پرهیز از تقدم و تأخرها و ترکیب صامت و مصوتها و مصوتنسبت به همگام بودن با معلم هنگام اشاره به صامت

معلم کلمات را  بخواند و آنگاه نگاه دانش آموزان را به . هاي جدول نصب شده با خط برو مصوتها کلمات به صورت جزء جزء و اشاره به صامت
. آموزان با نگاه کردن بنویسندها اشاره کند که دانشها و ترکیب صامت و مصوتها و مصوتجدول متمرکز کند و به صورت جزء جزء به صامت

را از » تا«دهد مجدداً جزء بعدي را نشان می» ك«و از جدول ترکیب صامت و مصوت با خط بر »ك«خواند خانه، معلم میکتاب: به عنوان مثال
را »نه «و »خا «دهد و دو جزء بعدي را از جدول الفبا نشان می» ب«کند سپس جزء بعدي آموزان را متمرکز میبر نگاه دانشجدول مذکور با خط

مراحل اخذ امالي آموزشی با رویکرد استقرایی به روش غیر .تا دانش آموزان بنویسنددهد نیز از جدول ترکیب صامت و مصوت نشان می
آموزگار کلمات : روش معمولی.خواندن کلمات به صورت جزء جزء بدون استفاده از جدول حروف الفبا و جدول ترکیب صامت و  مصوت: نمایشی

کلمه جهت اخذ 80ردآوري اطالعات تهیه دو متن از دروس تدریس شده به میزان ابزار گ.نویسندآموزان میخواند و دانشرا به صورت روان می
الزم به ذکر است متن هاي تهیه شده هر کدام داراي چهار بند که جمالت بند اول اکثراً از واژه هاي ساده و مشتق . پیش آزمون و پس آزمون

: کلمات مشتق مرکب مانندجمالت بند سوم اکثراً از خانه، ه هاي مرکب مانند کتاب، جمالت بند دوم اکثراً از واژ...کار، ادب، آموزگار، و : مانند
جهت تعیین روایی به تعداد . می باشندجمالت بند چهارم داراي کلمات تشدید دار و هم آوا و کلماتی که داراي حروف چند شکلخودپسندي،

آموزان اجرا گردید، نفر از دانش30و رفع اشکاالت، جهت تعیین پایایی، بر روي سه نفر از معلمین زبده داده شد و پس از تأیید و مناسب دانستن
- جهت اخذ امالي پیش. به دست آمد72/0و پایایی متن امالي پس آزمون 79/0دو نیمه کردن پایایی متن امالي پیش آزمون که با روش

هاي مذکور تقبل و انجام دادند و طرف مسئولیت اخذ آزمون را از گروهآزمون گروههاي آزمایش و کنترل، چهار نفر از معلمان بی آزمون و پس
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آموزشدرامال به این نتیجه رسیدند که استفاده از یادیارهااختالل یادگیريدارايکودکانبهامالآموزشدریارهایادکاربردبخشیپژوهش اثر
مـؤثر یادیارهـا ازاسـتفاده امالیادگیريهاياختاللکودکان دارايبهامالآموزشدرلذا.شوندمیکلماتاماليیادگیريافزایشباعثامال

بروس (الگوي استقرایی بر اساس ظرفیت ذاتی شاگردان و تقویت آن ایجاد می شود: با رویکرد استقرایی به روش نمایشیامالي آموزشی .است
هـا، نگـاه کـردن و نوشـتن     ها و مصـوت خواندن کلمات به صورت جزء جزء و اشاره به صامت ها و ترکیب صامت). 4:1384جویس و همکاران، 

خواندن کلمـات بـه صـورت جـزء جـزء      : امالي آموزشی با رویکرد استقرایی به روش غیر نمایشی.ه ي معلمآموزان همگام و همراه با اشاردانش
.آموزانبدون اشاره به صامت ها و مصوت ها و نوشتن دانش

روش
بدین منظور متن امالء از دروس .آزمون با گروه کنترل بوده استآزمون و پستجربی و با استفاده از طرح پیشروش پژوهش حاضر به صورت 

آموزشی با رویکرد امالي(کلمه به عنوان ابزار اخذ پیش آزمون و پس از اجراي متغیر مستقل80ابتدایی به مقدار چهارمتدریس شده فارسی پایه 
دیگر معادل متن قبلی از دروس مجدداً متن امالي ) استقرایی به شیوه نمایشی و رویکرد استقرایی به شیوه غیر نمایشی در گروههاي آزمایش

پس آزمون از دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل تهیه شد و اطالعات الزم گردآوري شد و با استفاده از آزمون تدریس شده جهت اخذ
له اي روش انتخاب نمونه به صورت چند مرح.مستقل اطالعات مورد تحلیل قرار گرفتندt، تحلیل واریانس و آزمون )KMO(کوواریانس

ي معاونین آموزشی ابتدا ازکلیه. ي چهارم ابتدایی انتخاب شدندانجام گرفت ابتدا به صورت غیر تصادفی هدفمند، یعنی کلیه ي دانش آموزان پایه
دهند تا از ابتدایی مدارس تحت پوشش قرار چهارمي آزمون را در اختیار آموزگاران پایهخواسته شد که متن امالي پیشزاهدان2مدارس ناحیه 

هاي آزمون امالء شد؛ مشخص درصد کلمه25ها بیش از هاي آنآموزانی را که تعداد غلطآموزان امالء اخذ نمایند و پس از تصحیح دانشدانش
آموز نفر دانش70مدرسه گزارش گردید در مرحله بعد، تعداد 65آموز داراي ناتوانی یادگیري امال از نفر دانش145در این مرحله تعداد . کنند

مدرسه که اشتراکات نزدیکی به هم داشتند انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده به سه گروه تقسیم شدند که گروه 35دار در امالء از مشکل
ستقرایی و روش مدرسه، با رویکرد ا10نفر از 22تعداد ) 1گروه آزمایش (مدرسه، به روش معمولی و گروه ب 12نفر از 25، تعداد )کنترل(الف 

مدرسه با رویکرد استقرایی به روش غیر نمایشی انتخاب شدند گفتنی است محقق در 10نفر از 23تعداد ) 2گروه آزمایش (نمایشی و گروه ج 
زشی اخذ امالي آمو(این مرحله براي آموزگاران مدارس گروههاي آزمایش کالس توجیهی گذاشت و آموزگاران را نسبت به اجراي متغیر مستقل

در مدت زمان تعیین شده توجیه نمود و متذکر گردید ) با رویکرد استقرایی به روش نمایشی و اخذ امالء با رویکرد استقرایی به روش غیر نمایشی
هاي آزمایشی بر ي صحیح روشي آزمایش محقق جهت شیوهضمناً در طول دوره. در صورت هر گونه ابهام با محقق تماس حاصل نمایند

. آزمون از هر سه گروه به عمل آمد و تحلیل آماري صورت پذیرفتي آزمایش مجدداً پسپس از اجراي دوره. آزمایش نظارت داشتگروههاي
ه بنابرین امالي آموزشی با رویکرد استقرایی به روش نمایشی و امالي آموزشی با رویکرد استقرایی به روش غیر نمایشی در دو گروه آزمایش ب

هر هفته سه جلسه اجرا شد تا با گروه کنترل که به روش معمولی آموزش می بینند؛ مورد مقایسه قرار گیرد گفتنی است مدت چهار هفته و
مراحل اخذ امالي آموزشی با رویکرد .باشدتشریح اخذ امالي آموزشی با رویکرد استقرایی به روش نمایشی و غیر نمایشی  به شرح ذیل می

توجیه دانش آموزان - 2.آموزاننصب جدول حروف الفبا و جدول ترکیب صامت و مصوت در معرض دید دانش-1: استقرایی به روش نمایشی
خواندن - 3. هاي بلند و پرهیز از تقدم و تأخرها و ترکیب صامت و مصوتها و مصوتنسبت به همگام بودن با معلم هنگام اشاره به صامت

معلم کلمات را  بخواند و آنگاه نگاه دانش آموزان را به . هاي جدول نصب شده با خط برو مصوتها کلمات به صورت جزء جزء و اشاره به صامت
. آموزان با نگاه کردن بنویسندها اشاره کند که دانشها و ترکیب صامت و مصوتها و مصوتجدول متمرکز کند و به صورت جزء جزء به صامت

را از » تا«دهد مجدداً جزء بعدي را نشان می» ك«و از جدول ترکیب صامت و مصوت با خط بر »ك«خواند خانه، معلم میکتاب: به عنوان مثال
را »نه «و »خا «دهد و دو جزء بعدي را از جدول الفبا نشان می» ب«کند سپس جزء بعدي آموزان را متمرکز میبر نگاه دانشجدول مذکور با خط

مراحل اخذ امالي آموزشی با رویکرد استقرایی به روش غیر .تا دانش آموزان بنویسنددهد نیز از جدول ترکیب صامت و مصوت نشان می
آموزگار کلمات : روش معمولی.خواندن کلمات به صورت جزء جزء بدون استفاده از جدول حروف الفبا و جدول ترکیب صامت و  مصوت: نمایشی

کلمه جهت اخذ 80ردآوري اطالعات تهیه دو متن از دروس تدریس شده به میزان ابزار گ.نویسندآموزان میخواند و دانشرا به صورت روان می
الزم به ذکر است متن هاي تهیه شده هر کدام داراي چهار بند که جمالت بند اول اکثراً از واژه هاي ساده و مشتق . پیش آزمون و پس آزمون

: کلمات مشتق مرکب مانندجمالت بند سوم اکثراً از خانه، ه هاي مرکب مانند کتاب، جمالت بند دوم اکثراً از واژ...کار، ادب، آموزگار، و : مانند
جهت تعیین روایی به تعداد . می باشندجمالت بند چهارم داراي کلمات تشدید دار و هم آوا و کلماتی که داراي حروف چند شکلخودپسندي،

آموزان اجرا گردید، نفر از دانش30و رفع اشکاالت، جهت تعیین پایایی، بر روي سه نفر از معلمین زبده داده شد و پس از تأیید و مناسب دانستن
- جهت اخذ امالي پیش. به دست آمد72/0و پایایی متن امالي پس آزمون 79/0دو نیمه کردن پایایی متن امالي پیش آزمون که با روش

هاي مذکور تقبل و انجام دادند و طرف مسئولیت اخذ آزمون را از گروهآزمون گروههاي آزمایش و کنترل، چهار نفر از معلمان بی آزمون و پس
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آموزشدرامال به این نتیجه رسیدند که استفاده از یادیارهااختالل یادگیريدارايکودکانبهامالآموزشدریارهایادکاربردبخشیپژوهش اثر
مـؤثر یادیارهـا ازاسـتفاده امالیادگیريهاياختاللکودکان دارايبهامالآموزشدرلذا.شوندمیکلماتاماليیادگیريافزایشباعثامال

بروس (الگوي استقرایی بر اساس ظرفیت ذاتی شاگردان و تقویت آن ایجاد می شود: با رویکرد استقرایی به روش نمایشیامالي آموزشی .است
هـا، نگـاه کـردن و نوشـتن     ها و مصـوت خواندن کلمات به صورت جزء جزء و اشاره به صامت ها و ترکیب صامت). 4:1384جویس و همکاران، 

خواندن کلمـات بـه صـورت جـزء جـزء      : امالي آموزشی با رویکرد استقرایی به روش غیر نمایشی.ه ي معلمآموزان همگام و همراه با اشاردانش
.آموزانبدون اشاره به صامت ها و مصوت ها و نوشتن دانش

روش
بدین منظور متن امالء از دروس .آزمون با گروه کنترل بوده استآزمون و پستجربی و با استفاده از طرح پیشروش پژوهش حاضر به صورت 

آموزشی با رویکرد امالي(کلمه به عنوان ابزار اخذ پیش آزمون و پس از اجراي متغیر مستقل80ابتدایی به مقدار چهارمتدریس شده فارسی پایه 
دیگر معادل متن قبلی از دروس مجدداً متن امالي ) استقرایی به شیوه نمایشی و رویکرد استقرایی به شیوه غیر نمایشی در گروههاي آزمایش

پس آزمون از دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل تهیه شد و اطالعات الزم گردآوري شد و با استفاده از آزمون تدریس شده جهت اخذ
له اي روش انتخاب نمونه به صورت چند مرح.مستقل اطالعات مورد تحلیل قرار گرفتندt، تحلیل واریانس و آزمون )KMO(کوواریانس

ي معاونین آموزشی ابتدا ازکلیه. ي چهارم ابتدایی انتخاب شدندانجام گرفت ابتدا به صورت غیر تصادفی هدفمند، یعنی کلیه ي دانش آموزان پایه
دهند تا از ابتدایی مدارس تحت پوشش قرار چهارمي آزمون را در اختیار آموزگاران پایهخواسته شد که متن امالي پیشزاهدان2مدارس ناحیه 

هاي آزمون امالء شد؛ مشخص درصد کلمه25ها بیش از هاي آنآموزانی را که تعداد غلطآموزان امالء اخذ نمایند و پس از تصحیح دانشدانش
آموز نفر دانش70مدرسه گزارش گردید در مرحله بعد، تعداد 65آموز داراي ناتوانی یادگیري امال از نفر دانش145در این مرحله تعداد . کنند

مدرسه که اشتراکات نزدیکی به هم داشتند انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده به سه گروه تقسیم شدند که گروه 35دار در امالء از مشکل
ستقرایی و روش مدرسه، با رویکرد ا10نفر از 22تعداد ) 1گروه آزمایش (مدرسه، به روش معمولی و گروه ب 12نفر از 25، تعداد )کنترل(الف 

مدرسه با رویکرد استقرایی به روش غیر نمایشی انتخاب شدند گفتنی است محقق در 10نفر از 23تعداد ) 2گروه آزمایش (نمایشی و گروه ج 
زشی اخذ امالي آمو(این مرحله براي آموزگاران مدارس گروههاي آزمایش کالس توجیهی گذاشت و آموزگاران را نسبت به اجراي متغیر مستقل

در مدت زمان تعیین شده توجیه نمود و متذکر گردید ) با رویکرد استقرایی به روش نمایشی و اخذ امالء با رویکرد استقرایی به روش غیر نمایشی
هاي آزمایشی بر ي صحیح روشي آزمایش محقق جهت شیوهضمناً در طول دوره. در صورت هر گونه ابهام با محقق تماس حاصل نمایند

. آزمون از هر سه گروه به عمل آمد و تحلیل آماري صورت پذیرفتي آزمایش مجدداً پسپس از اجراي دوره. آزمایش نظارت داشتگروههاي
ه بنابرین امالي آموزشی با رویکرد استقرایی به روش نمایشی و امالي آموزشی با رویکرد استقرایی به روش غیر نمایشی در دو گروه آزمایش ب

هر هفته سه جلسه اجرا شد تا با گروه کنترل که به روش معمولی آموزش می بینند؛ مورد مقایسه قرار گیرد گفتنی است مدت چهار هفته و
مراحل اخذ امالي آموزشی با رویکرد .باشدتشریح اخذ امالي آموزشی با رویکرد استقرایی به روش نمایشی و غیر نمایشی  به شرح ذیل می

توجیه دانش آموزان - 2.آموزاننصب جدول حروف الفبا و جدول ترکیب صامت و مصوت در معرض دید دانش-1: استقرایی به روش نمایشی
خواندن - 3. هاي بلند و پرهیز از تقدم و تأخرها و ترکیب صامت و مصوتها و مصوتنسبت به همگام بودن با معلم هنگام اشاره به صامت

معلم کلمات را  بخواند و آنگاه نگاه دانش آموزان را به . هاي جدول نصب شده با خط برو مصوتها کلمات به صورت جزء جزء و اشاره به صامت
. آموزان با نگاه کردن بنویسندها اشاره کند که دانشها و ترکیب صامت و مصوتها و مصوتجدول متمرکز کند و به صورت جزء جزء به صامت

را از » تا«دهد مجدداً جزء بعدي را نشان می» ك«و از جدول ترکیب صامت و مصوت با خط بر »ك«خواند خانه، معلم میکتاب: به عنوان مثال
را »نه «و »خا «دهد و دو جزء بعدي را از جدول الفبا نشان می» ب«کند سپس جزء بعدي آموزان را متمرکز میبر نگاه دانشجدول مذکور با خط

مراحل اخذ امالي آموزشی با رویکرد استقرایی به روش غیر .تا دانش آموزان بنویسنددهد نیز از جدول ترکیب صامت و مصوت نشان می
آموزگار کلمات : روش معمولی.خواندن کلمات به صورت جزء جزء بدون استفاده از جدول حروف الفبا و جدول ترکیب صامت و  مصوت: نمایشی

کلمه جهت اخذ 80ردآوري اطالعات تهیه دو متن از دروس تدریس شده به میزان ابزار گ.نویسندآموزان میخواند و دانشرا به صورت روان می
الزم به ذکر است متن هاي تهیه شده هر کدام داراي چهار بند که جمالت بند اول اکثراً از واژه هاي ساده و مشتق . پیش آزمون و پس آزمون

: کلمات مشتق مرکب مانندجمالت بند سوم اکثراً از خانه، ه هاي مرکب مانند کتاب، جمالت بند دوم اکثراً از واژ...کار، ادب، آموزگار، و : مانند
جهت تعیین روایی به تعداد . می باشندجمالت بند چهارم داراي کلمات تشدید دار و هم آوا و کلماتی که داراي حروف چند شکلخودپسندي،

آموزان اجرا گردید، نفر از دانش30و رفع اشکاالت، جهت تعیین پایایی، بر روي سه نفر از معلمین زبده داده شد و پس از تأیید و مناسب دانستن
- جهت اخذ امالي پیش. به دست آمد72/0و پایایی متن امالي پس آزمون 79/0دو نیمه کردن پایایی متن امالي پیش آزمون که با روش

هاي مذکور تقبل و انجام دادند و طرف مسئولیت اخذ آزمون را از گروهآزمون گروههاي آزمایش و کنترل، چهار نفر از معلمان بی آزمون و پس
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ي سه گروه سه بار توسط معلمین مختلف تصحیح و بازنگري شدند و میانگین تصحیح  سه نفر به عنوان تصحیح نهایی انتخاب تصحیح امالها
.شد

نتایج
حاکی از این است که قبل از شروع آموزش امالء با )1(گروه آزمایشهاي امالیی گروه کنترل وآزمون در غلطمستقل پیشtنتایج آزمون 
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آزمون در آزمون از پیشهاي تفاضل پسداري مشاهده نشد و چون میانگین غلطدار درآمد و بین دو گروه آزمایش تفاوت معنیبه شرح فوق معنی
با ) 2(آزمون در گروه آزمایش آزمون از پیشغلط هاي تفاضل پسبا رویکرد استقرایی به روش نمایشی بیشتر از میانگین) 1(گروه آزمایش 

هاي یادگیري در کاهش غلط) امالي آموزشی با رویکرد استقرایی به روش نمایشی(رویکرد استقرایی به روش غیر نمایشی است پس این روش 
ماهنگ هستند به عنوان ي این تحقیق هم راستا و هاند که با یافتههایی صورت گرفتهپژوهش.و ارتقاي امالء نویسی تأثیرگذاري بیشتري دارد

و ) 1392(بیگدلی و همکارانو ) 1391(به نقل از خانجانی و دیگران) 2005(هاي این پژوهش با نتیجه تحقیق شیر مر و همکارانمثال یافته
از زادشیر و به نقل) 1384(و با پژوهش توکه )1378(به نقل از سلیمانی و همکاران ) 2004(پالزا و کوهنو ) 1391(آقابابایی و همکاران 

به نقل از سلیمانی و ) 1997(هاي استاك هوس شود از لحاظ نظري نیز یافته ي این پژوهش با گفتهسنخیت دارد؛ اضافه می) 1388(همکاران 
زاده و دیدگاه کمنیوس به نقل از نقیب) 1385(گرا به نقل از خلعتبري و همکاران و دیدگاه آزوبل از روانشناسان شناخت) 1378(همکاران 

ي پس با توجه به مطالب مذکور امالي آموزشی با رویکرد استقرایی و شیوه. مرتبط است) 1378(و نظریات پستالوزي به نقل از صانعی ) 1385(
.هاي فردي در ارتقاي امالء نویسی و کاهش غلط هاي امالیی تأثیرگذار بوده استنمایشی و غیر نمایشی با در نظر گرفتن تفاوت

منابع 

.115، پیاپی)2(، سال سیزدهممجله تعلیم و تربیت استثنایی. امال و نظام نوشتاري زبان فارسی). 1392(ابراهیمی چابکی، محمدصادق
فصلنامه . امالري یادگیناتوانیباکودکانتحصیلیعملکردبراجراییهايکارکردآموزشاثربخشی). 1391(آقابابایی، سارا، ملک پور، مختار و عابدي، احمد

).2(14، تازه هاي علوم شناختی
.نشر کمال تربیت، چاپ دوم: تهران. ي محمد رضا بهرنگیترجمه. الگوهاي تدریس). 1384(بروس جویس، مارشاویل، امیلی کالهون

.6-2،)2(3، 1392، زمستان مجله ناتوانی هاي یادگیري). 1392(بیگدلی، ایمان اهللا، نجفی، محمود و حسین زاده، عباس عبدل
اثر بخشی روش چند حسی فرنالد بر نارسا خوانی دانش ). 1391(خانجانی، زینب، مهدویان، هوشنگ، احمدي، پریچهر، هاشمی، تورج و فتح اله پور، لیال

).6(، سال دومفصلنامه افراد استثنایی. آموزان پایه دوم ابتدایی شهر تبریز
.بهین نگار: تهران. ه مباحث روانشناسی تربیتیخالص). 1385(خلعتبري، جواد؛ شیرودي، شهره قربان

دانشدرامالنویسیعملکردبرفرایند–تکلیفآموزشوفرایندآموزشروشهايتأثیر). 1388(درخانی، زهرا، کجباف، محمد، مولوي، حسین و امیري، شعله
.102-91، )2(9، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. دبستانیآموزان

امالي دانشخطاهايمیزانبرگاردنريچندگانههايهوشبرمبتنیآموزشاثربخشی). 1392(رنجبري، فهیمه، ملک پور، مختار و فرامرزي، ساالر
.60-45، )2(4، مجله ناتوانی هاي یادگیري. اصفهانشهرابتداییسوميپایهیادگیريناتوانیباآموزان

مقایسه قضاوت اخالقی و رشد اجتماعی دانش آموزان دبستان هاي غیر انتفاعی تحت تعلیم ). 1388(زادشیر، فرزانه، راستکی، مهناز و امامی پور، سوزان
.25-47، )2(3،فصلنامه روانشناسی کاربردي. آموزش قرآن به شیوه حفظ با معانی با غیر انتفاعی عادي

. ارتباط آگاهی واج شناختی و نمره دیکته دانش آموزان فارسی زبان دوم ابتدایی). 1387(محمودي بختیاري، بهروز؛ جاللی، شهرهسلیمانی، زهرا؛ آرامی، امیر؛ 
.21-38، )1(10، تازه هاي علوم شناختی

.79، شماره مجله تعلیم و تربیت استثنایی. ، بررسی اختالل امال و روش هاي درمان آن)1387(سواري، کریم
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بررسی همه گیر شناسی ناتوانی یادگیري امال در دانش آموزان ). 1381(شهنی ییالق، منیجه؛ کرمی، جهانگیر؛ شکرکن، حسین؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز
دانشگاه شهید . مجله علوم تربیتی و روانشناسیاتوانی یادگیري امالء در آنان ، دختر و پسر دوره ي ابتدایی شهر اهواز و اثر درمان چند حسی در کاهش ن

.129-144، )4و3( 9چمران اهواز، دوره ي سوم، 
.سناباد: مشهد. پژوهشی در تعلیم وتربیت اسالمی).1378.(صانعی ، سید مهدي

.طهوري: تهران. نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش). 1385(نقیب زاده، میر عبدالحسین
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آزمون در آزمون از پیشهاي تفاضل پسداري مشاهده نشد و چون میانگین غلطدار درآمد و بین دو گروه آزمایش تفاوت معنیبه شرح فوق معنی
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هاي یادگیري در کاهش غلط) امالي آموزشی با رویکرد استقرایی به روش نمایشی(رویکرد استقرایی به روش غیر نمایشی است پس این روش 
ماهنگ هستند به عنوان ي این تحقیق هم راستا و هاند که با یافتههایی صورت گرفتهپژوهش.و ارتقاي امالء نویسی تأثیرگذاري بیشتري دارد

و ) 1392(بیگدلی و همکارانو ) 1391(به نقل از خانجانی و دیگران) 2005(هاي این پژوهش با نتیجه تحقیق شیر مر و همکارانمثال یافته
از زادشیر و به نقل) 1384(و با پژوهش توکه )1378(به نقل از سلیمانی و همکاران ) 2004(پالزا و کوهنو ) 1391(آقابابایی و همکاران 

به نقل از سلیمانی و ) 1997(هاي استاك هوس شود از لحاظ نظري نیز یافته ي این پژوهش با گفتهسنخیت دارد؛ اضافه می) 1388(همکاران 
زاده و دیدگاه کمنیوس به نقل از نقیب) 1385(گرا به نقل از خلعتبري و همکاران و دیدگاه آزوبل از روانشناسان شناخت) 1378(همکاران 
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.هاي فردي در ارتقاي امالء نویسی و کاهش غلط هاي امالیی تأثیرگذار بوده استنمایشی و غیر نمایشی با در نظر گرفتن تفاوت
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