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 دانش آموز پایه ی چهارم را بر طرف کنم؟شش  )حافظه دیداری(چگونه توانستم ضعف امالی

 

   امین سلم آبادی 

 پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان بیرجند دانشجومعلم  رشته علوم تربیتی
raminsalmabadi@yahoo.com 

 

 محمدعلیپور  

 دانشجومعلم رشته علوم تربیتی  پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان بیرجند
m.alipour2017@yahoo.com 

 

 )استاد راهنما( هادی پورشافعی دکتر 
  دانشیار دانشگاه بیرجند -دکترای مدیریت آموزشی 

 

 

 

 چکیده 
در یکی از کالس های درس  با حضور 1393-94اینجانب امین سلم آبادی، اقدام پژوهی حاضر را در سال تحصیلی 

ین پژوهش اف از ن و استاد راهنما انجام دادم. هدوشناسایی یکی از مشکالت در کنار استفاده از تجارب همکارا

رجند ان بیبررسی ورفع مشکالت و موانع درس امالی، شش دانش آموزان کالس چهارم ب مدرسه ابن سینا شهرست

ع مشاهدات مرحله ای قاسمی پویا است. در بررسی این موضو 9ی ـبود. روش پژوهش براساس مراحل اقدام پژوه

و  تجزیه و دفتر امال وعملکرد درکالس شش دانش آموز مذکور در طول کارورزی موردکیفی وکمی صورت گرفت 

درامال  ل ضعفداشتند و از سویی به دلی یتحلیل قرار گرفت . این شش دانش آموز در اکثر درس ها عملکرد خوب

علمان منشجو دادارای اعتماد به نفسی پایین بودند لذا این موضوع زمینه ای شد من با همکاری و هم اندیشی 

ردی دکتر عملک دیگر، استاد درس اختالالت یادگیری دانشگاه فرهنگیان بیرجند براساس یافته ها و برنامه های

یم و با ی نمامصطفی تبریزی در درمان اختالالت یادگیری در جهت بهبود نوشتن دانش آموز مربوطه برنامه ریز

هبود بی به روش های جدید و درمان نارسایی های یادگیر توجه به این مسایل در صدد برآمدم تا با توجه به

ی دانش امال وضعیت امالی دانش آموزان بپردازم و نتایجه حاصل از فرآیند پژوهش رفع موارد مشاهده شده در

 آموزان می باشد.

 

 اقدام پژوهی، اختالالت دیکته نویسی، امال، حافظه دیداری واژگان کلیدی:
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 بیان مسئله توصیف وضع موجود و

ده ام ژوهی سعی کرقدام پاینجانب امین سلم آبادی دانشجو معلم پایه ی چهارم دبستان هیات امنایی ابن سینا شهرستان بیرجند در این ا

م ، بپردازم و سپس با نفر دانش آموز مواجه بوده ا 25ابتدا به بررسی موانع و مشکالتی که در تدریس این درس در پایه ی چهارم با 

الی دم وضعیت اممای خوتفاده از روش هایی که در کتاب های مختلف اختالالت یادگیری و راه کارهای ابتکاری و تجربیات استاد راهناس

 شش دانش آموز پایه ی چهارم ابتدایی را ارتقا بخشم .

 بیان مساله : 

لم در ن دانشجو معه عنواباشد.با توجه به این که من عامل اساسی برای موفقیت در هر فعالیتی ، داشتن اطالعات الزم در آن زمینه می ب

را جا می  زیادی کالس درس فعالیت داشتم، با گرفتن امال از دانش آموزان و تصحیح آن ها متوجه شدم شش دانش آموز کالس کلمات

با معلم سال  ا خواستم کهابتد ین موضوعاندازند و یا در زمان امال نوشتن خسته می شوند و عالقه ای برای نوشتن امال ندارند. با توجه به ا

 د. ی کردنگذشته این دانش آموزان صحبت کنم که ایشان نیز از وضعیت امال ی برخی از این دانش آموزان اظهار ناراحتی م

بت به ان را نسموزآدانش  یو اما بیشترین انگیزه من این بود که عالوه بر تقویت و بهبود و ضعیت امالی برخی از دانش آموزان ، عالقه 

با  این است که اساسی یدرس امال با توجه به روش ها و طرح های مناسب جهت عالقه مندی آنان به درس امال فراهم نمایم . حال مساله 

زان ش آموقه مندی دانان عالتوجه به محور بودن دانش آموزان در فعالیت های کالس ، چه راه کارهایی عملی را می توان ارایه نمود تا میز

 رخی از دانشبمال ی ابه درس امال بیشتر شود ؟تا ضمن ایجاد زمینه ی مناسب جهت آموزش امال ، زمینه ی مناسبی برای بهبود تقویت 

 آموزان نیز ایجاد شود و وضعیت امالی این دانش آموزان از ضعیف به خیلی خوب ارتقا یابد .

 (1گردآوری اطالعات )شواهد

مده از آه دست با جهت توصیف وضع موجود ، از شاخص های کیفی و کمی استفاده شده است که داده های به منظور گرد آوری داده ه

 آن ، به اقدام پژوه در پی بردن به دالیل بروز مساله ی موجود یاری رساند .

 الف ( شاخص های کیفی وضع موجود :

 ح زیر عنوان شده است :با توجه به اهداف کلی از آموزش امال در دوره ی ابتدایی ، که به شر

ز دانش تا ا6دم که این ش اقدام پژوه بعد از حضور چهار هفتگی در دبستان ابن سینا کالس چهارم ب بعد از گرفتن چندین بار امال متوجه

ان به آموز ی دانشی جمع آموزان در درس امال ضعیف می باشند وبر آن شدم که علت این موضوع را جویا شوم البته نا گفته نماند، عالقه

ا برطرف رشکالت حاضر ماهنما درس امال نیز پایین بود و درصدد برآمدم تا با توجه به منابع علمی و تجربه های اساتید راهنما و معلمان ر

 نمایم.

س د دردر مور گذشته با توجه به این مسئله ابتدا پرسش هایی را به صورت شفاهی و کتبی از معلم های این دانش آموزان در سال های

 ز در درس امال چیست ؟تا دانش آمو6امال پرسیدم که یافته های این پرسش ها عبارتند از سوال اول : نظرتان دررابطه با وضعیت این 
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م دانش آموزان . خسته شدن زود هنگا3. ضعف در انجام امال در سر کالس 2.عدم عالقه مندی دانش آموزان مربوطه دردرس امال 1

 ال .مربوطه در ساعت ام

 . چه شیو ه هایی برای امال گفتن به کار می بندید ؟2

بعد  ا بنویسند وران آن بیشتر به همان شیوه ی تحریری و پای تخته ای کار می کنیم و چند بار امال را بلند می خوانیم تا دانش آموز

 تصحیح می کنیم و باز خورد می دهیم تا از روی کلمات اشتباه چندین باربنویسند .

 ه راه کارهایی برای تقویت امالی این دانش آموزان و ایجاد عالقه به کاربسته اید ؟. چ3

.از 3وی کلمات بنویسند . برای بهتر شدن امال خواسته ایم چندین بار از ر2. تشویق این دانش آموزان به صورت کالمی و غیر کالمی  1

 امالی پای تخته ای استفاده نموده ایم .

ر درس امال ولی د تحصیلی این دانش آموزان که متوجه شدم در تمامی درس ها عملکرد نسبتا خوبی داشته اند مشاهده ی پرونده های

ن دانش الی کیفی ایرات اممعموال از پایه ی اول تا سوم و اکنون که در پایه ی چهارم هستند ضعیف عمل کرده اند .بعد از این جریان نم

 آبان بررسی نموده ام که در جدول زیر آمده است : آموزان را در طی ماه مهر و اول هفته ی

 

 94-93جدول فراوانی نمرات امالی کل دانش آموزان در مهر و آبان ماه سال تحصیلی  _1جدول شماره 

 جمع خیلی خوب خوب قابل قبول نیازبه تالش بیشتر نمرات کیفی

      ماه

 25 7 11 1 6 هفته دوم مهر ماه

 25 8 10 2 5 هفته سوم مهرماه

 24 10 8 0 6 هفته چهارم مهرماه

 25 7 10 2 6 هفته ی اول آبان ماه

 

 دتا می باش 24در هفته ی چهارم مهرماه یکی از دانش آموزان غیبت کرده بود به همین دلیل تعداد دانش آموزان 

هفته هیچ  4ر این دشش نفر هستند که  با توجه به این جدول تعداد دانش آموزان ضعیف یا نیاز به تالش بیشتر در این درس معموال

 تغییری درروند تقویت امالی آنان رخ نداده است .
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 هفته  4رصد نمرات کیفی کل دانش آموزان کالس در طی د -2جدول شماره 

 جمع خیلی خوب خوب قابل قبول نیاز به تالش بیشتر دسته ها

 99 32 39 5 23 فراوانی

 100 32/32 39/39 05/5 23/23 درصد

 

 دانش آموزان نیاز به تالش بیشتر : علل غلط نویسیبررسی 

این  ای الزم برای تقویت امالیدانش آموز را بررسی نموده تا به ارایه تمرین ه 6اقدام پژوه برای پیدا کردن علل این موضوع امال های این 

 رصد آن مشخص شده است دانش آموزان بپردازد.در جدول زیر نوع غلط های امالیی این دانش آموزان و د

 94-93شناختی در سال تحصیلیآموز از دیدگاه رواندانش شش جدول اشکاالت امالیی 3جدول شماره ی 

 مولفه ها

 

 دانش آموزان

ضعف 

حساسیت 

 شنیداری

 ضعف حافظه

 شنوایی

ضعف حافظه ی 

 دیداری
 نارسا نویسی عدم دقت وارونه نویسی قرینه نویسی

ضعف در توالی 

 دیداری

 8 7 5 3 3 20 2 10 سا.

 7 9 6 2 2 25 4 6 ک.ل

 8 5 7 1 1 19 2 5 س.ا

 9 8 2 2 2 28 3 8 م.ع

 11 14 4 1 1 29 1 9 ج.ب

 10 5 8 3 2 30 2 3 ا.آ

 ی می باشد ودیدار جدول باال نشان دهنده ی این است که این شش دانش آموزان غلط های امالیی آنان بیشتر مربوط به ضعف حافظه ی

ین ا انجام تمربترتیب  درمان آن ها و تقویت امالی آن ها باید بر روی حافظه ی دیداری آنان در کالس درس بیشتر کار شود و بهبرای 

 های مختلف مراحل درمان آن ها را به پیش ببریم .
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 انتخاب راه حل جدید به صورت موقت:

مال  را اهیج هم درس ید و مر هفته های بعد با ارایه ی تمرین های جدبعد از این مرحله به طراحی تمرین های مختلف پرداختم تا بتوانم د

 برای دانش آموزان جذاب کنم و هم حافظه ی دیداری آن ها را تقویت کنم .

 اجرای طرح جدید و نظارت برآن :

مشکل ترین تند. عمدهی دیداری، اشتباه در نوشتن حروفی است که دارای صدای یکسان امّا شکل نوشتاری متفاوت هسضعف در حافظه

 باشد.وف میآموزان ناتوانی در جایگزینی درست این حرامالیی دانش

 کلمات بازیابی یشبکه ـ1ـ الف

ند، از الیی مهم هستهای فعّال در فرآیند یاددهی ـ یادگیری، روش شبکه بازیابی کلمات است. معلّم کلماتی را که از نظر امیکی از روش

آموزان ریزد. ظرف مزبور را در مقابل دانشها را در ظرفی مینویسد. آنهایی مینماید و روی برگهانتخاب میرس، درس مورد نظر یا چند د

ی مورد نظر را در اختیار دارد، پای تخته گهآموزانی که بربرد. دانشها را نام مییکی از واژهدارد. معلّم قرار داده و هر فرد یک برگه برمی

 (118: 1388مقدّم،نویسد.) مهدیمی و آن را آمده

 ـ پرکردنی2الف ـ

کشد. کند. سپس به تعداد حروف آن کلمه، یک جدول روی تخته میی مشکل درس را انتخاب میآموزان، یک کلمهمعلّم با همکاری دانش

 (22: 1386نی، ه صورت تصادفی بگویند تا جدول کامل شود. )عبداللهی حسیبخواهد که حروف را ها میبعد از بچّه

 ـ امالی ذهنی3الف ـ 

ها را ببندند. سپس هر چه در ذهن دارند، در دفترشان خواهد یک بار متن مورد امال را با دقّت بخوانند و کتابآموزان میمعلّم از دانش

 بنویسند. )همان(

 کردنیکامل ـ 4ـ الف

خواهیم هنگام قرائت ها میگذاریم. سپس از بچّهیم و جایشان را خالی مینویسکلماتی را که ارزش امالیی دارند، نمی در این روش در متن،

 متن توسّط معلّم، فقط جاهای خالی را پر کنند.)همان(

 گروهی امالی ـ5ـ الف

نویسد. سپس این ها را غلط میکند و بعضی از کلمهشده طرح میمشخص در این شیوه، هر گروه یک متن امالیی را بر اساس درس

نویسد.)تجربیّات های نادرست را پیدا کرده و شکل درست امالیی آن را میشوند. هر گروه واژهجا میها جابههای طرح شده در گروهمتن

 همکاران(

 زیساجمله امالی ـ6 ـ الف
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ه بسازند. بعد از پایان جمل دهد تا با آنها کلمات یا ترکیباتی میگیرد معلّم به هر یک از گروهدر این شیوه که به صورت گروهی انجام می

نویسند. در آخر متن امالیی پدید ها این بند را میی گروهخواند و بقیههایی را که ساخته میها، هر گروه جملهسازی گروهیافتن جمله

 آموزان خود طرّاح آن هستند. )تجربیّات همکاران(آید که دانشمی

 کارتی امالی ـ7ـ الف

ها را در نویسد. سپس کارتکند. در برخی از آنها واژه را به صورت نادرست میهایی یادداشت میرس را بر روی کارتهای دشوار دمعلّم واژه

 های غلط را بر روی تابلوی کالس بنویسند. )تجربیّات همکاران(خواهد تا شکل درست امالیی واژهدهد و از آنها میاختیار گروه قرار می

 بلند دایص با کتاب خواندن ـ8ـ الف 

ها را با هم تجربه کنید. با این کار آنها به زبان کنید که نوشتهخوانید، فرصت خوبی پیدا میها کتاب میهنگامی که با صدای بلند برای بچّه

 یابد.های بعد به آن نیاز دارند، پرورش میهای ضروری درک مطلب آنها که در مدرسه و در سالکنند و مهارتتوجّه می

 خانوادههم آموزش ـ9ـ الف

خانواده خواهد که یک یا دو همآموزان میرسد از دانشی دشواری که میدر این روش معلّم هنگام تدریس درس مورد نظر امال، به هر واژه

 آموزان قرار دهد.خانواده طرّاحی کند و در اختیار دانشمثال بزنند یا اینکه تکالیفی را برای تمرین هم

 «کجاست دیگرم نصف» مالییا ـبازی 10ـ الف

ه روی هر کلمه به کلم تواند به صورت فردی یا گروهی انجام گیرد. معلّم یک جمله را انتخاب کرده و آن جمله را به صورتاین فعّالیّت می

های مورد نظر را یا جمله کند. سپس جملههای گروه تقسیم میکند و پس هرجمله را بین بچّهمیها تقسیم نویسد و بین گروهکارت می

تر ی خود را سریعرا روی تابلو نصب کند. هر گروهی که بتواند جمله خواهد کارت مربوط به جملهنویسد و از هر گروه میروی تابلو می

 (1389زاده، علیزاده، شود.)بهناماست و تشویق میکامل کند برنده

 دیداری یحافظه تقویت جهت در ابتکاری  هایب ـ روش

 است.هایی نو و بدیع در آموزش امال و در عین حال مؤثّر بودن و عملی بودن آنهابودههای ابتکاری، یافتن روشپژوه در روشاساس کار اقدام

 یابشکو جدول ـ 1 ـ ب 

 .ها حروف این کلمه را کنار هم بچینندکعبخواهد که با مآموزان میکند و از دانشبرای امال انتخاب می مکعب  ده

 چینحروف یمسابقه ـ3 ـ ب 

کند. هر گروه بایست با استفاده از حروفی که در اختیار ای را انتخاب میدهد و سپس واژهمعلّم حروف الفبا را در اختیار هر گروه قرار می

 ی مورد نظر را بر روی تابلو بچسباند.دارد، حروف واژه

 کلمات کردن هجّی ـ 4 ـ ب
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 گوید، بیان کند.ای را که او میی واژهخواهد تا حروف تشکیل دهندهآموز میگیرد. معلّم از دانشنجام میبه صورت فردی ا این شیوه

 حروف برچسب ـ 5 ـ ب

آموزان کند و از دانشای از متن مشخص شده برای امال انتخاب میکند و سپس واژهآموزان انتخاب میمعلّم دو گروه از بین دانش

 ای که در اختیار دارند،ی مورد نظر را بر روی برگهحروف مربوط به واژه هایی که در اختیار دارند،اده از حروفخواهد که با استفمی

 بچسبانند.

 آموزان ضعیف در امالنفس دانشهای تقویت اعتماد بهج ـ روش

از میان بردن مشکالتی از قبیل: نداشتن آموزان ضعیف در ای برای کمک به دانشن وسیلهشده در این قسمت، به عنوای ارائههاروش

 خودباوری و اعتماد به نفس هستند.

 ـ امالی گروهی 1 ـ ج

ی اعضای نویسد. و بقیهشوند. سپس هر خطّ امال را یکی از اعضای گروه میهای چند نفری تقسیم میآموزان به گروهدر این روش دانش

 کنند. .کنند و اشتباهاتش را به او گوشزد میی امال کمک میگروه، به ویژه سرگروه به نویسنده

 تشویق ـ2 ـ ج

ک عمر ، یست که پایه حیات بشری بسته به محبت است ، محبت به هرکسی کاری است به یاد ماندنی و فراموش ناشدنی . این محبت ا

 ویفا می کند ی را اشت او نقش مهمانسان را در حفاظت خود محکم و سالم نگه می دارد و سالمت حیات او را بیمه می کند و در سرنو

ان، مادر، مربی وقع ازریشه عمیق روانی و روحی دارد. محبت یک مسئله فطری است و بشر طالب آن است. او توقع دارد. توقع از پدر، ت

 (35: 1378معلّمین و دیگران که در حاشیه قرار دارند.)موسوی زنجانرودی، 

 امال خدمت در بازی ـ3 ـ ج 

با  دگیری همراهای که یایری فعّال در زبان آموزی، خواندن، نوشتن و تشخیص حروف، در کودکان بسیار مؤثّر است؛ به گونهتجارب یادگ

شود؛ به خصوص اگر این میاست که به صورت غیرفعّال به کودکان آموزش دادهتر و بهتر از زمانی بودهبازی و فعّالیّت، به مراتب سریع

 (26: 1386های کنترل خویش همراه شوند.)محمد حسن بهروزیان، بازیها همراه با فعّالیّت

 

م این مراحل انجا گردید هر کدام از این مراحل باال با توجه به نیاز در کالس درس اجرا شد و نتایج آن نیز در هفته های بعد مشاهده

 تمرین ها به شرح زیر می باشد :

 ی بازیابی کلماتـ شبکه1

د. کلماتی که از نظر امالیی کنآموزان کالس آماده میهای کوچکی در ابعاد دلخواه، به تعداد دانشورود به کالس کارتپژوه قبل از اقدام

 به را کلمات همان خانواده، مخالف معنی، همچنین کلمات همنوشت. همها مینمود و روی کارتانتخاب میمهم بودند، از درس مورد نظر 
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ریخت. )قابل توجّه همکاران زد و مخلوط نموده و در ظرفی میها را تا مینوشت. آنهای کوچک میاز برگهت جداگانه در هر یک صور

 توان برخی حروف مورد نظر را رنگی نوشت(. گرامی: می

ان قرار داده و تعارف آموزداد. در ادامه ظرف مزبور را در مقابل دانشآموزان قرار میی دانشسپس نمونه جدول امالنویسی را در اختیار همه

ها را یکی از واژه ها،پژوه با توجّه به طرح درس و سلسله مراتب اهداف جزیی و سازماندهی فعّالیّتکرد تا هر فرد یک برگه بردارد. اقداممی

 ی مربوط نزد چه کسی است.خواست تا بررسی کنند که برگهبرد و از افراد مینام می

خواندند؛ زیرا یک بار هنگام شود. )این بار دوم بود که آن را میهای خود متمرکز میفراد روی کارت واژهی ادر این لحظه ذهن کلیّه

نوشت.)حروف مورد نظر و آن را می آمدی مورد نظر را در اختیار داشت، پای تخته میگهآموزی که بربودند(. دانشبرداشتن آن را خوانده

 نوشتند. )بار سوم تکرار(آن را در ستون اول شبکه بازیابی میآموزان نیز ی دانشرنگی( و بقیه

ی قبلی را در اختیار داشتند، ی کلمهخانوادههای خود را بررسی نموده و کسانی که کلمات همخواست کارتپژوه از افراد میسپس اقدام

 نوشتند.نیز واژه را در ستون مربوط می آموزانی دانشنوشتند و بقیهها را در کنار قبلی میآمدند و آنپای تابلو می

ی قبلی واژه آمدند و آن را در کنارمعنی و مخالف واژه مورد نظر را نزد خود داشتند، به ترتیب پای تابلو میپس از آن، افرادی که کارت هم

 نوشتند.آموزان نیز کلمه را در ستون مربوط به آن مینوشتند. دانشمی

ها ادامه گرفت و فعّالیّتهای معلّم صورت میبینیهای جدول و با توجّه به موقعیّت و پیشوط، به ترتیب عنوان ستونهای مربمابقی فعّالیّت

 ساختند.دار میی خندههای مورد نظر جملها کلمهبکرد. در نهایت شاگردان پیدا می

 به نسبت خودشان کمک با نیز او و. گذاشتندمی پژوهقداما اختیار در را خود فرم  افراد از یک هر ها،فرم بررسی و ارزشیابی برای 

بندی صورت ی مشاهده بر اساس فرم مقیاس درجهشیوه بر مبتنی فعّالیّت این ارزشیابی. نمودمی اقدام قسمت هر گیرینتیجه و بندیجمع

 داد.آموز قرار میکرد و در اختیار دانشنمود، این فرم را پر میآموز مشاهده میاده از آنچه از دانشگرفت. معلّم با استفمی

 نظارت بر اجرای راه حل

های کمی داشتند و ها واژهشد. به این دلیل که برخی از درسبا محدودیّت مواجه می آموزان،دانش تعداد به واژگان انتخاب در پژوهاقدام  

ها ضعیف بودند، ی واژهخانوادهآموزانی که در درک معنی و همشانشد. در دفعات اوّل اجرای این روش دناگزیر چند درس با هم انتخاب می

اجرا  ه صورت گروهیشدند که لغت مورد نظر در اختیار آنان است. برای این مسأله، ابتدا این روش بدچار مشکل شده و بعضاً متوجّه نمی

آموزان قرار پژوه به عنوان راهنما در کنار دانشروش اقدامدر تمام مراحل اجرای این  آموزان ضعیف را یاری کنند وشد. تا افراد قوی دانش

   رساند. اری میگرفت و آنان را در درک معنی و مفهوم لغات یمی

 ذهنی امالی ـ2

 ربا یک خواستمی آموزاندانش از امال ساعت در گاهآن. بخوانید را درس از کوتاهی بخش گفتمی فراگیران به قبل روز چند از پژوه اقدام

با رعایت تمام عالئم و  داشتند، ذهن در چه هر باید فراگیران  آن از پس. ببندند را هاکتاب پایان در و بخوانند دقّت با را امال متن دیگر

ری نیز به ی دیگپژوه این روش را به گونهشد. عالوه بر این اقدامنوشتند. متن انتخابی، باید بسیار کوتاه انتخاب میها، در دفترشان مینشانه

دقیقه به  20نوشت سپس به مدّت کرد و در روی تخته میاجرا درآورد. به این معنی که بیست واژه از متن مورد نظر را انتخاب می
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چه از خواست تا آنآموزان میکرد و از دانشهای روی تخته را به ذهن بسپارند. سپس لغات را پاک میداد تا لغتآموزان فرصت میدانش

 در ذهن خود دارند بر روی برگه بنویسند.لغات 

 حلراه اجرای برای نظارت

توانستند ی دیداری آنها ضعیف بود و نمیشدند، زیرا حافظهآموزان دچار اضطراب و استرس میدر جلسات اوّل اجرای این روش، دانش

 ضافها لغات تعداد به رورم به و انتخاب( کند شروع تلغ ده از) کمتری لغات روش این ابتدای در  لغات بسیاری را به خاطر بیاورند. لذا

آموزان اطمینان داد تا لغات را به ذهن بسپار و به دانشآموزان قرار میختیار دانشا در بیشتری زمان مدّت پژوهاقدام اینکه یا و شدمی

برای ء ی آزمون امالنمره 2تا  1آموزان دانش چنین برای جلوگیری از تقلّبهاست. همی آنقویت حافظهداد که این روش جهت تخاطر می

ه خواست که در هنگام شروع امال به خودکار و وسایل خود دست نزنند و دست بداد و از آنان میرعایت نظم و انظباط کالسی قرار می

له: نوشتن ن در برگزاری آزمون از جمکردند از آناآموزانی که منظم بودند و قوانین را به خوبی رعایت میسینه بنشینند. برای تشویق دانش

 گرفت.لغات بر روی تخته یا پاک کردن تخته کمک می

 کردنیکامل ـ3

نوشت و جایشان را کلماتی را که ارزش امالیی داشتند، نمی کرد. در این متن،آموزان تکثیر میپژوه متن امال را تهیّه و به تعداد دانشاقدام

خواست به متنی که در اختیار داشتند، با دقّت نگاه ها میداد و از بچّهآموزان قرار میها را در اختیار دانشگذاشت. پس از آن برگهخالی می

 پژوه، فقط جاهای خالی را پر کنند.کنند و هنگام قرائت متن توسّط اقدام

 حلراه اجرای بر نظارت

 شنوایی، حسّاسیّت در و شدبرده نام موجود، وضع توصیف بخش در که آموزیشش دانش پژوهاقدام امال، متن بودن تقریری جهت به 

کرد. در مراحل بعدی اجرای این روش برای تشویق نشاند و بر امالی آنها نظارت میر خود میکنا در و گروه یک در بودند ضعیف

پژوه نقش نظارتی شد. البتّه اقداممیگذاشتهی آنان ی متن امال به عهدهد؛ مسئولیّت تهیّهی دیداری ضعیف بودنر حافظهآموزانی که ددانش

 کرد.درست متن و جاهای خالی راهنمایی می کرد و آنان را در انتخابخود را حفظ می

 بلند صدای با کتاب خواندن ـ4

اهدداشت. در این امر اختصاص خو ی اوّل هر زنگ به مطالعهدقیقه 10کرد که آموزان اعالم میپژوه به دانشی منظّمی، اقدامبرنامه در طی

 الزم است همکاران عزیز در مورد نحوه صحیح کرد.آورد و مطالعه میکرد و با خود کتاب به کالس میپژوه نیز مشارکت میخود اقدام

 درست خوانی و مطالعه نکاتی را برای دانش آموزان ذکر نمایند.

 حلراه اجرای بر نظارت

 ه شد.آموزان و نیاوردن کتاب توسط آنان، مواجعالقه بودن برخی از دانشا مشکالتی از قبیل بیپژوه بدر ابتدا اجرای این روش، اقدام

ین تمرین ایز در کنار نتکاری بعد از انجام تمرین ها به ترتیب هردو تمرینی در یک هفته و انجام این تمرین ها در پنج هفته تمرین های اب

خوبی  داشتند و بهنامال  قه ی زیادی به درس امال پیدا کرده بودند و دیگر هراسی از درسها انجام شد که دانش آموزان در این مدت عال

 امالی خود را می نوشتند.
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 (:2گردآوری اطالعات شواهد )

د اخته شزان خوانده بودند سهفته، امالی معلم ساخته از تمام درس هایی که تا آن موقع دانش آمو 10بعد از انجام این تمرین ها در حدود 

 و برگزار گردید و نتایج زیر به عمل آمد :

 94-9شناختی در سال تحصیلیآموز از دیدگاه رواندانششش جدول اشکاالت امالیی 4جدول شماره ی 

 مولفه ها

 دانش آموزان

ضعف 

حساسیت 

 شنیداری

 ضعف حافظه

 شنوایی

ضعف حافظه 

 ی دیداری
 قرینه نویسی

وارونه 

 نویسی
 نارسا نویسی عدم دقت

ر ضعف د

توالی 

 دیداری

 1 3 0 0 0 1 0 0 ا.س

 0 4 1 0 0 2 1 1 ک.ل

 1 3 0 0 0 1 0 0 س.ا

 0 2 0 0 0 2 0 2 م.ع

 1 2 0 0 0 2 0 1 ج.ب

 1 1 0 0 0 1 0 0 ا.آ

افت ریظر کیفی دا از نبا توجه به اطالعات این جدول بعد از انجام این تمرین ها به صورت گروهی درکالس دانش آموزان نمرات خوبی ر

 کردند و توانستند هم چون سایر دانش آموزان دیگر دردرس امال موفق شوند .

 تجدید نظر و دادن گزارش نهایی و اطالع رسانی

نش ید . این داسم گردبا بررسی امالی شش دانش آموز مورد پژوهش جدول فراوانی اشکاالت امالیی قبل از تمرین ها  و بعد از آنها ر

د ت گرفت و بعها صورظه دیداری دارای بیشترین ضعف بودند و لذا تمرین ها با محوریت بهبود حافظه دیداری آنآموزان در مولفه حاف

 اجرای تمرین ها به صورت مستمر، مشاهده گردید که وضعیت دانش آموزان بهبودیافته است.
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 منابع:

ق آموزان دارای اختالالت یادگیری از طریدانش های اصالح و آموزشبازی در خدمت امال معرفی روش. (1386بهروزیان، محمدحسن)

 .ی چهارمی یازدهم، شمارهرشد آموزش ابتدایی، دوره. بازی

 روان(. درمان اختالالت دیکته نویسی. تهران: انتشارات فرا1391تبریزی، مصطفی؛ تبریزی، نرگس وتبریزی، علیرضا )

 یژه یادگیری. تهران: ارسباران(. نارساییهای و1390سیف نراقی، مریم ونادری، عزت اهلل )

 (. راهنمای معلمان پژوهنده. تهران: انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت.1381قاسمی پویا، اقبال )

م انتشارات اقلی: زاده، محمّدرضا، قمبراهیمآموزش و تقویت امال در شبکه بازیابی در کالس نوشتن، به کوشش ا(. 1388مقدّم، اکرم)مهدی

 .مهر

 .قم: میثم تمّار، چاپ سوم .تربیت مذهبی کودک .(1378نجانرودی، سید مجتبی)موسوی ز
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