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چكیده:
ــان و  ــط معلم ــش توس ــق پژوه ــوزش از طری ــت آم ــای کیفی ارتق
ــم«  ــر اســت. »معل ــود و بالندگــی عوامــل آموزشــی امکان پذی بهب
به عنــوان »کارگــزار فکــور« تنهــا از طریــق تحقیقــات دانشــگاهي 
قــادر بــه پاســخ گوي مســائل و مشــکالت علمــي آمــوزش و 
پــرورش نیســت؛ رفــع برخــی مســائل از طریــق پژوهــش توســط 
ــر  ــي دیگ ــری نوع ــه کارگی ــر اســت و آن ب ــم امکان پذی خــود معل
از پژوهــش اســت کــه بــا آن بتوانــد مســائل واقعــي محیــط کالس 
درس و آمــوزش را حــّل و فصــل کنــد. اقدام پــژوه در ســال 
تحصیلــی 93-92 به عنــوان آمــوزگار پایــه ســوم دبســتان حضــرت 
رقیــه)س( شهرســتان ســرپل ذهاب)اســتان کرمانشــاه( بــا مشــکل 
ــف در دروس  ــود. ضع ــه ب ــش مواج ــش آموزان ــال دان ــف ام ضع
ــأس، دلســردی، بی حوصلگــی و  ــداری و نوشــتاری موجــب ی خوان
در نهایــت اُفــت تحصیلــی آن هــا، شــده بــود. از ایــن  رو اقدام پــژوه 
ــه گــردآوری اطالعــات از  ــر طــرف نمــودن ایــن ضعــف ب ــرای ب ب
ــه پرداخــت.  ــق مطالعــه، بررســی اســناد، مشــاهده و مصاحب طری
ــه  ــوزان ب ــی دانش آم ــای امالئ ــت غلط ه ــکل درس ــپس از ش س
عنــوان یــك راهــکار اســتفاده کــرد. بــه منظــور انجــام ایــن امــر 
ابتــدا نوشــتن حــروف الفبــا، ترکیــب صحیــح حــروف، بیان پیــام از 
طریــق جملــه، معانــی، هم خانــواده و تضــاد را آمــوزش داده و پــس 
ــه  ــی را ب ــای امالئ ــت غلط ه ــت درس ــوزان خواس ازآن از دانش آم
صــورت متنــی معنــی دار درآورنــد و بــرای ایجــاد محیطــی جــذاب 
ــوع در  ــاس موض ــت براس ــوزان خواس ــرگرم کننده از دانش آم و س
ــن  ــا انجــام ای ــژوه ب ــار نوشته هایشــان نقاشــی بکشــند. اقدام پ کن
ــود بخشــد و انشــا  ــوزان را بهب ــال  دانش آم کار در نظــر داشــت ام
ــه  ــا ارائ را تقویــت کنــد کــه نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد ب
ــش و  ــوزان کاه ــی دانش آم ــای امالئ ــب غلط ه ــای مناس راهکاره

انشــا آنــان نیــز تقویــت شــده اســت. 

کلید واژه ها: دوره ابتدایی، امال، انشا، اقدام پژوهی

Abstract:

Promoting the quality of teaching is made 
possible through teacher-initiated research and the 
improvement of educational factors. “Teacher” 
as a reflective agent can’t properly react to the 
educational problems merely through academic 
research.  Some of these problems can be solved 
through teachers’ research which can be of use to 
resolve real problems of education and classroom. 
The action researcher as a third grade teacher in 
the 92-93 educational year in Hazrate Roqieh 
(R) elementary school of Sarpol Zohab ( a town 
in Kermanshah province) encountered students’ 
weakness in dictation. The weakness in the skills 
of reading and writing caused disappointment, 
hopelessness, impatience and, finally, retrogradation 
of education. Therefore the researcher collected 
information by studying, investigating documents, 
observing and doing interviews to treat this 
weakness. Afterwards, the correct forms of the 
students’ spelling mistakes were used as a solution. 
To this end, the teacher taught the letters of alphabet, 
the correct letter clusters, the convey of messages 
by sentences, meanings, synonyms and opposites. 
It was followed by the teacher’s request from the 
students to construct a meaningful text from the 
correct forms of spelling mistakes and to draw 
pictures on the basis of the relevant topics in order to 
create a funny and amusing atmosphere. The results 
showed that the students’ spelling and composing 
abilities were improved by resorting to appropriate 
solutions.
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مقدمه �
ــل اول  ــد، نس ــك فرآین ــی ی ــه در ط ــت ک ــی اس ــی ترین فعالیت های ــی از اساس ــت یک ــم و تربی تعلی
ــرای  ــا قــدرت آگاهــی نســل بعــد از خــود را در همــه زمینه هــا پــرورش داده و آن هــا را ب می کوشــد ت
برخــورد بــا مســائل گوناگــون آمــاده ســازد. بــه تعبیــر میتچــل1) بــه نقــل از مهرمحمــدی، 1376(. »اگــر 
ــه آینــده باشــد، آن عرصــه، عرصــه  تنهــا یــك عرصــه از عرصه هــای حیــات بشــری نیازمنــد توجــه ب
ــده  ــروت آین ــی ث ــز اصل ــد و رم ــد کلی ــه می توان ــت اســت ک ــم و تربی ــت. تعلی ــرورش اس ــوزش و پ آم
ــد  ــان می کن ــمیت )1378( بی ــل از گلداس ــه نق ــن2 ب ــلبی، تام ــدی س ــود«)هندی، 1375(. و از بع ش
ــردن یــك جامعــه، هیــچ راهــی بهتــر از تحلیــل و تضعیــف نظــام آموزشــی آن  ــرای از بیــن ب کــه: »ب
کشــور نیســت«. چنیــن شــواهدی، می توانــد ناظــر بــر اهمیــت فرآینــد خطیــر تعلیــم و تربیــت باشــد. 
ــه  ــود ک ــاهده می ش ــون آن، مش ــای گوناگ ــر و مؤلفه ه ــه عناص ــی و مطالع ــام تربیت ــه نظ ــی ب ــا نگاه ب
ــا و  ــا چالش ه ــی ب ــرای رویاروی ــی ب ــه بنیان ــت ک ــم« اس ــه آن، »معل ــن مؤلف ــاخص ترین و ممتازتری ش
ــه عنــوان  ــم ب بحران هــای حــال و آینــده نظــام آموزشــی محســوب می شــود )پورشــافعی،1385(. معل
مــدرس و مربــي مي توانــد نقــش حســاس و کلیــدي در ایــن رابطــه داشــته باشــد تــا نیــروي انســاني 
کارآمــد و خــالق بــراي جامعــه تربیــت نمایــد، بــه ایــن ترتیــب زمینــه مناســب جهــت رشــد جامعــه 
ــن مســائل نقــش  و وظایــف معلمــان در تعلیــم و  ــه ای ــا توجــه ب در تمامــي ابعــاد آن فراهــم مي آید.ب
ــم را  ــد. حــال اگــر معل ــر دوش دارن ــت ســنگین تری ب ــا رســالت و مأموری ــر کــرده و آن ه تربیــت تغیی
در کانــون فرآینــد تحــول آموزشــی و پرورشــی قــرار دهیــم، پرســش قابــل طــرح دیگــر ایــن اســت کــه 
چنیــن توجهــی بایــد از چــه زاویــه و منظــری باشــد تــا بتوانــد بــر کیفیــت، کفایــت و کارایــی معلــم در 
نظــام آموزشــی بیفزایــد. شــاید ایــن امــر بیــش از هــر چیــز مســتلزم توجــه و اعتباربخشــی بــه نقــش 
حرفــه ای معلــم باشــد. همــر3 در توصیــف کار حرفــه ای مــی گویــد: »کار حرفــه ای، آن فعالیت هایــی 
نیســتند کــه تنهــا در ســاعت و روزهــای معیــن بــه آن پرداختــه شــود، بلکــه فعالیت هایــی هســتند کــه 
ــری  ــه یادگی ــه ب ــد ک ــد و تشــویق می کنن ــد، انســان ها را دربرمی گیرن ــا وجــود انســان ها در می آمیزن ب
ــی انجــام مســتمر کار هســتند،  ــه ای( در پ ــراد حرف ــان )اف ــد. آن و گســترش توانایی هــای خــود بپردازن
ــدرت نفــوذ  ــش، توانمنــدی و ق ــه افزایــش دان ــان ب ــد و رویکــرد آن ــه ســمت های ســازمانی بی توجه ان ب
ــه  ــراد، ن ــن اف ــه ای اســت. ای ــرد حرف ــای ف ــی از ویژگی ه ــاط درون ــزی و انضب معطــوف اســت. خودانگی
بــه دلیــل تــرس از سرپرســتان و ناظــران، بلکــه بــه خاطــر اهمیتــی کــه بــرای کار خــود قائــل هســتند، 
ــش، شــیوه تفکــر و نگــرش  ــه طــور خالصــه، دان ــه درســتی انجــام می دهند«)همــر،1376(. ب کار را ب
ــرد  ــه ف ــه دلیــل ویژگی هــای منحصــر ب ــه ای اســت. ب ــژه، ســه خصیصــه اساســی در موفقیــت حرف وی
ــه پویایــی و بالندگــی نظــام آموزشــی،  موقعیت هــای تربیتــی، تفاوت هــای فــردی و تنــوع آن، توجــه ب
بــه ویــژه معلــم، مضاعــف می شــود، لــذا بایــد بــر خصلــت حرفــه ای بــودن عمــل معلــم تأکیــد شــود. 
1. Mitchell
2. Taman
3. Hammer 
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بــه دلیــل چنیــن اهمیتــی اســت کــه دونالــد شــون1)به نقــل از رئــوف، 1369: 444( مفهــوم »کارگــزار 
ــن  ــات چنی ــا و خصوصی ــرح ویژگی ه ــه ش ــود ب ــتقل خ ــاب مس ــرده و در دو کت ــرح ک ــور« را مط فک
کارگــزار و عنصــر حرفــه ای پرداختــه اســت. او فــردی آزاداندیــش، بازاندیــش و عــاری از تعصــب اســت؛ 
ــاد  ــران، اعتم ــای دیگ ــه دیدگاه ه ــرام ب ــت؛ احت ــش گر اس ــالق و پرس ــوآور و خ ــر، ن ــا و انعطاف پذی پوی
بــه توانمنــدی خــود، حســاس نســبت بــه رویدادهــای کالس و جامعــه خــود، قــدرت تشــخیص نقــاط 
ــد  ــه ویژگی هــای وی اســت؛ او طــرف مشــورت معلمــان، عالقمن ــوزان، از جمل ــوت دانش آم ضعــف و ق
ــری  ــی ـ یادگی ــاره یادده ــن درب ــری روش ــال  و دارای نظ ــری فع ــروج یادگی ــاعی، م ــریك مس ــه تش ب
ــد کــه اهــداف  ــه شــمار می آی ــم از آن جهــت کارگــزار و عامــل اصلــی تعلیــم و تربیــت ب اســت«. معل
ــور  ــه منصــه ظه ــق می شــود و ب ــت توســط وی محق ــی نظــام آموزشــی، در نهای ــز متعال ــی و نی اجرای
می رســد. شــون بــه نقــل از مهــر محمــدی )1377( معتقــد اســت کــه کارگــزاران در برخــورد بــا مســائل 
ــه  ــا راه کارهــای آموخت ــرد مجموعــه ممارســت ها ی ــه کارب عینــی و در موقعیت هــای خــاص، خــود را ب
شــده در دوره هــای تربیــت حرفــه ای و آمــوزش دانشــگاهی، مقیــد نمی داننــد، بلکــه بــا ارزیابــی مســأله 
ــند  ــد و می کوش ــل می دادن ــن بی بدی ــرد و در باط ــه ف ــر ب ــود منحص ــوع خ ــی را در ن ــا موقعیت،عمل ی
تمامــی قابلیــت فکــری و وجــودی، از جملــه دانــش علمــی خــود را بــه کار گیرنــد تــا موفــق بــه کشــف 
راه حــل خاصــی شــوند. چنیــن معلمــی جســارت عــدول از قواعــد یــا رویه هــای شــناخته شــده حرفــه 
ــه تناســب شــرایط و موقعیــت  معلمــی را دارا بــوده یــا دســت کــم از تــوان و قابلیــت تعدیــل آن هــا ب
خــاص و ویــژه کالس درس خــود برخــوردار اســت )مهرمحمــدی، 1383(. معلــم فکــور یــا اندیشــه ورز، 
دارای خصوصیاتــی اســت کــه »تفکــر در حیــن عمــل« را بــه عنــوان یــك هنجــار حرفــه ای پذیرفتــه 
ــای  ــا و واکنش ه ــاهده و درك موقعیت ه ــاس مش ــر اس ــارش را ب ــواره رفت ــی هم ــن معلم ــت. چنی اس
ــی  ــور اصل ــای او، مح ــد و یادگیری ه ــعه می ده ــود را توس ــش خ ــد. دان ــم می کن ــدگان تنظی یادگیرن
ــودن معلــم اســت،  ــه اوســت »یکــی از شــاخصه هایی کــه مبیــن کارگــزار فکــور ب عملکردهــای فکوران
مؤلفــه پژوهــش اســت. تقویــت ویژگــی پژوهندگــی در معلــم می توانــد بــه ایجــاد وحــدت میــان عنصــر 
ــل  ــی در ح ــب و عمل ــل مناس ــك راه ح ــود ی ــه خ ــه نوب ــه ب ــد ک ــزار بینجام ــر کارگ ــده و عنص پژوهن
مشــکالت ناشــی از جدایــی میــان پژوهــش و عمــل اســت. پــس بایــد میــدان عمــل را بــرای ســطوح 
ــه عنــوان گرداننــدگان اصلــی امــر تعلیــم و  ــه ویــژه معلمــان ب پاییــن ســازمانی، اعــم از فراگیــران و ب
ــای  ــر پژوهش ه ــردن وی در ام ــر ک ــگر، درگی ــم پژوهش ــور از معل ــه منظ ــود. البت ــم نم ــت، فراه تربی
معلمــی نیســت، بلکــه گســترش پژوهــش از نــوع »اقــدام  پژوهــی« )پژوهــش در عمــل( اســت. اقــدام 
ــا آن ســروکار  ــا موقعیت هــای عینــی کــه ب ــه ب ــا ذهنیــت پژوهش گران ــم ب پژوهــی، یعنــی این کــه معل
ــوت از  ــرد، در دع ــن رویک ــاس ای ــر و اس ــر: »جوه ــان دیگ ــه بی ــود)گویا، 1377(. ب ــه رو ش دارد، روب
کارگــزاران عملــی بــرای دســت یازیدن بــه پژوهــش در حیــن اشــتغال بــه عمــل اســت کــه در حقیقــت 
ــه  ــه کارگرفتــن روی ــی و ب ــه موقعیت هــای مســئله دار عمل ــه تفکــر و تأمــل نســبت ب دعــوت ایشــان ب

1. Donald  Schon
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حــل مســئله یــا مهارت هــای فرآیندهــای علمــی بــرای یافتــن راه حــل مناســب اســت«)مهر محمــدی، 
1375(. موضــوع  اقــدام پژوهــي معمــوالً از یکــي از ایــن راه هــا تعییــن می شــود. مقایســه بیــن وضــع 
ــوزان کالس  و  ــایر دانش آم ــا س ــه ب ــوزان در مقایس ــي دانش آم ــف برخ ــل ضع ــوب، عل ــود و مطل موج
مدرســه، چــرا برخــي از دانش آمــوزان در کالس کمتــر از دیگــران یــاد مي گیرنــد، چــرا تدریــس مــن در 

ــد؟ ــري نمي کن ــزه یادگی ــاد انگی ــا ایج بچه ه
اقدام پــژوه نیــز بــه عنــوان کارگــزار فکــور در آغــاز ســالتحصیلی و حضــور در پایــه ســوم دبســتان 
حضــرت رقیــه)س( بــا ضعــف امــال دانش آمــوزان خــود مواجــه شــد. ایــن دبســتان دخترانــه330 نفــر 
دانش آمــوز دارد کــه تعــداد دانش آمــوزان پایــه ســوم 27 نفراســت.  امــا پــس از گذشــت چنــد هفتــه 
ــوص در  ــه خص ــوزان ب ــی دانش آم ــا و ارزیاب ــهایی از کتابه ــس بخش ــی و تدری ــال تحصیل ــروع س از ش
ــادی از  ــن نتیجــه رســید کــه تعــداد زی ــه ای ــداری و نوشــتاری )امــال وانشــا( ب کتابهــای فارســی خوان
دانش آمــوزان بــا توجــه بــه دو زبانــه بــودن، محرومیت،کــم ســوادی و یــا بیســوادی اولیــا و ضعــف در 
آموزشــهای ســنوات قبــل در درس امــال دچــار ضعــف هســتند و ایــن امــر در ســایر دروس آنهــا نیــز 
تأثیرگــذار اســت. اقدامپــژوه در ابتــدا بــر ایــن بــاور بــود کــه شــاید ایــن ضعــف بــه دلیــل تأثیــرات ســه 
ماهــه تعطیــالت تابســتانی و دور بــودن آنــان از کتــاب، درس و مدرســه بــوده اســت و بــا گذشــت زمان و 
بــا تمریــن و تکــرار وضعیــت درســی آنهــا بهبــود مییابــد امــا بعــد از گذشــت مــاه مهــر از نتایــج حاصــل 
ــوزان  ــوع مشــکل دانش آم ــه ن ــا توجــه ب ــذا ب ــوس شــد ل ــان مأی از آزمونهــای کاغــذی و عملکــردی آن
کــه مربــوط بــه ضعــف در نوشــتن امــال بــود، مطالعــات عمیقــی در ایــن زمینــه انجــام داد کــه برخــی از 
ایــن مطالعــات در زیــر آمــده اســت تــا بــا ارائــه راهــکار جدیــدی در راســتای آمــوزش و تربیــت دانــش 

آمــوزان، موجبــات موفقیــت و پیشــرفت دانش آموزانــش را فراهــم کنــد.
ــت،  ــوزان اس ــي دانش آم ــای علم ــر راه اندوخته ه ــر س ــزرگ ب ــي ب ــی مانع ــکالت صحیح نویس  مش
ــاس  ــس و احس ــزت نف ــش ع ــار کاه ــکل دارد، دچ ــتاري مش ــف نوش ــه تکلی ــه در ارائ ــوزي ک دانش آم
ــب  ــات خــود در قال ــان و اظهــار معلوم ــه بی ــادر ب ــه طــور مناســب و کامــل ق محرومیــت می شــود و ب
تکالیــف نوشــتاري نیســت و پیامــد آن مي توانــد دلســردي نســبت بــه درس و انجــام تکالیــف و بدخطــي 
و در نهایــت اُفــت شــدید درســي و تکــرار پایــه گردد)زنــدی، 1379(. عمــل نوشــتن، از دیــدگاه واالس 
ــا چنــد مهــارت ســروکار دارد از جملــه: توانایــی  و مــك الفلیــن بــه نقــل از منشــی طوســی)1373( ب
نگهــداری موضــوع در ذهــن، تنظیــم موضــوع بــه صــورت کلمه هــا، ترســیم گرافیکــی شــکل هــر حــرف 
و کلمــه بــه عقیــده  آن هــا، جــای شــگفتی نیســت کــه بســیاری کــودکان مبتــال بــه ناتوانــی یادگیــری از 
فعالیت هــای زبــان نوشــتاری بیــزار و تــا حــد امــکان گریــزان باشــند. در رابطــه بــا اجــرای روش هــای 
فعــال یاددهــی و یادگیــری در کالس کرتــی بــه نقــل از تن ســاز)1373( بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه 
ــه نتایــج مفیــد برنامه هایــی کــه دانش آمــوزان در آن فعــال هســتند؛ احســاس رضایتــی اســت  از جمل
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ــه ی  ــه نوب ــن امــر ب ــی، حاصــل می شــود کــه ای ــرای دانش آمــوز از شــرکت مفیــد و فعالیــت بدن کــه ب
ــای  ــای همکاری ه ــتن و مهارت ه ــس داش ــه نف ــاد ب ــت، اعتم ــه فعالی ــان نســبت ب ــرش آن ــود در نگ خ
ــویق را در  ــت و تش ــز محب ــان رودی)1378( نی ــوی زنج ــذارد. موس ــر می گ ــت تأثی ــی و خالقی اجتماع
تعلیــم و تربیــت بســیار مؤثــر می دانــد و عقیــده دارد کــه پایــه  حیــات بشــری بســته بــه محبــت اســت، 
ــن محبــت اســت کــه یــك  ــی و فرامــوش ناشــدنی. ای ــه یادماندن ــه هرکســی، کاری اســت ب محبــت ب
عمــر، انســان را در حفاظــت خــود محکــم و ســالم نگــه مــی دارد و ســالمت حیــات او را بیمــه می کنــد 
ــأله  ــك مس ــت ی ــی دارد. محب ــق روان ــه عمی ــد و ریش ــا می کن ــی را ایف ــش مهم ــت او نق و در سرنوش
فطــری اســت و بشــر طالــب آن اســت. او توقــع دارد، توقــع از پــدر، توقــع از مــادر، مربیــان، معلّمیــن 
و دیگــران کــه در حاشــیه قــرار دارنــد. ســیف نراقــی و نــادری)1379( نیــز بــه اثربخــش بــودن روش 
»آمــوزش و افزایــش مهــارت درست نویســی فرنالــد1 تأکیــد می کننــد و عواملــی چــون تدریــس ناکافــی 
ــط  ــت، رواب ــای پرجمعی ــد نیســتند، کالس ه ــی بهره من ــوزش کاف ــه خــود از آم ــی ک و نادرســت مربیان
ــالی  ــتن و ام ــکالت نوش ــروز مش ــب را در ب ــی نامناس ــواد و برنامه درس ــم و م ــودك و معل ــوب ک نامطل
ــری)1388(  ــدام  پژوهی هــای بســیاری همچــون وزی ــی اق ــد. دردوره  ابتدای ــذار می دانن کــودکان تأثیرگ
ــابهی را  ــه  مش ــه، یافت ــن زمین ــه در ای ــت ک ــده اس ــام ش ــال انج ــه  ام ــا )1388( در زمین و الموتی نی
ــش  ــرگرمی و افزای ــازی و س ــر ب ــای مبتنی ب ــن روش ه ــاداری بی ــه معن ــه رابط ــد ک ــد می کنن تأیی
ــه  ــت عنوان»چگون ــود تح ــی خ ــری)1388(در اقدام  پژوه ــود دارد. وزی ــوزان وج ــال دانش آم ــرات ام نم
ــك  ــر روی ی ــی را ب ــم«، پژوهش ــود بخش ــوز)ف( بهب ــی را در دانش آم ــالی فارس ــکل ام ــتم مش توانس
ــد  ــی مانن ــود از راه کارهای ــکل خ ــل مش ــرای ح ــت. او ب ــام داده  اس ــی انج ــوان ذهن ــوز کم ت دانش آم
ایجــاد فضــای دوســتانه همــراه بــا بازی هایــی بــرای پــرورش حافظــه  بصــری و شــنیداری و ارزشــیابی 
ــاری 18  ــه  آم ــا جامع ــود ب ــی خ ــز در اقدام پژوه ــا)1388( نی ــت. الموتی نی ــتفاده کرده اس ــی اس توصیف
نفــر، عــالوه بــر راه کارهــای مبتنــی بــر ســرگرمی، اســتفاده از آزمون هــای تصویــری و غیرتصویــری؛ و 
ــی  ــه نتایج ــت و ب ــر می دانس ــود مؤث ــوزان خ ــکل دانش آم ــع مش ــن را در رف ــات، والدی ــزاری جلس برگ
ــاگردان،  ــد ش ــودن درست نویســی از دی ــم ب ــال، مه ــگ ام ــوزان در زن ــتیاق دانش آم ــش اش ــد افزای مانن

ــت.  ــرده اس ــاره ک ــتن اش ــا از نوش ــردن بچه ه ــرح و لذ ت ب ــرای ط ــن از اج ــدی والدی رضایت من
نوشــتن ســطوحی دارد کــه امــال یکــی از ســطوح  مقدماتــی آن اســت. امــال کلمــه ای اســت عربــی  
و مصــدر آن در ترجمــه فارســی بــه معانــی پرکــردن، نویســانیدن دیگــری را بــه تلقیــن، از خــود چیــزی 
گفتــن، مطلبــی را تقریــر کــردن تــا کســی بنویســد، نوشــتن از تلقیــن دیگــری، نوشــتن مطلبــی کــه 
ــق قاعــده  ــه نوشــتن کلمــات، درست نویســی، نوشــتن ترکیــب حــروف مواف ــد، طریق دیگــری تقریرکن
ــی  ــه معن ــد و ب ــوی می باش ــن آن فرانس ــه التی ــت)دهخدا،1373(. ریش ــده اس ــتفاده ش ــمالخط اس رس
»مطلبــی کــه کســی امــال کنــد و دیگــری بنویســد.« آمــده اســت) دهخــدا،1373(. بــا نگاهــی گــذرا بــه 
1. Fernald
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ــام دیکتــه، هماننــد آن چــه کــه در ایــران  ــه ن مــواد درســی کشــورهای اروپایــی درمی یابیــم درســی ب
مصطلــح اســت، وجــود نــدارد؛ تــا قبــل از دهــه 1980 امــال بــه عنــوان یــك روش امتحانــی محســوب 
ــر  ــج ب ــه تدری ــا 1990 ب ــا از ســالهای 1980 ت ــود ام ــوزش مســتقیم آن نب ــه آم ــازی ب ــه نی می شــد ک
آمــوزش متمرکــز امــال در کالس درس تأکیــد بیشــتری شــد. قبــل از ایــن دوره بســیاری از صاحبنظــران 
ــات  ــح کلم ــالی صحی ــری ام ــرض بودندکه یادگی ــر این ف ــر ب ــرد کلینگ ــرو رویک ــت پی ــم و تربی تعلی
ــوزان  ــی در دانش آم ــورت طبیع ــه ص ــتن ب ــدن و نوش ــوزه خوان ــی در ح ــای غن ــش تجربه ه ــا افزای ب
ــا فراهــم آوردن شــرایط مناســب و نیــز تعییــن  پــرورش می یابــد؛ لــذا بــه معلمــان توصیــه می شــود ب
ــا نوشــته اي کــه  تکلیــف تمرینــی بــه کــودکان در حفــظ لغــات کمــك کنند)پاپلــی یــزدی، 1394(. ب
بــا غلط هــاي امالیــي همــراه باشــد ارتبــاط زبانــي بیــن افــراد جامعــه بــه نحــو مؤثــر برقــرار نمي شــود 
بنابرایــن لــزوم توجــه بــه ایــن درس کامــاًل روشــن اســت. در نوشــتن امــال دانش آمــوزان بایــد مــوارد 

زیــر را رعایــت کننــد:

1. خوب گوش دادن- تشخیص دقیق کلمات و درك آن ها.
2. خوب تشخیص دادن- یادآوري و مجسم ساختن تصویر و بازشناسي آن کلمه در ذهن.

3. درست  نویسي- نوشتن صحیح حروف سازنده کلمه و توالي مناسب آن ها) تبریزی،1382(.

از دروســی کــه بــا امــال ارتبــاط مســتقیمی دارد، انشــا اســت. انشــا در فرهنــگ فارســی، بــه معنــی 
ایجــاد کــردن، پــرورش دادن، ابــداع و خلــق کــردن اســت  آن چــه کــه امــروزه فــن انشــا گفتــه می شــود 
ــه  ــت ک ــری اس ــا، دبی ــی انش ــادل فارس ــت. مع ــده اس ــه ش ــی ایجاد،گرفت ــای آن یعن ــتین معن از نخس
ــگارش جمــالت و  ــارت از ن ــات، انشــا عب ــت می باشــد. در اصطــالح ادبی ــی منشــی گری و کتاب ــه معن ب
عباراتــی اســت کــه افــکار نویســنده را بــه صورتــی روشــن و زیبــا بیــان کنــد کــه خواننــده آن هــا را بــه 
ســهولت بفهمــد و بــرای او خوشــایند و مطلــوب باشــد) علــی پاشــازاده، 1385(. هــدف کلــی آمــوزش 
ــا پــرورش کار  ــه ایــن هــدف ب ــان فارســی معاصــر اســت کــه رســیدن ب ــه زب انشــا، توانایــی نوشــتن ب
ــر  ــت و تفک ــه در آن خالقی ــت ک ــمند اس ــی ارزش ــا زمان ــت انش ــت. در حقیق ــر اس ــالق امکان پذی خ
ــد از روشــهای  ــه آن بای ــرای رســیدن ب ــرای ب ــدار و ب ــان داشــته باشــد. انشــا درســی اســت هدف جری
ــته  ــم وابس ــه معل ــه و مطالع ــلیقه، عالق ــه س ــها ب ــن روش ــر ای ــال حاض ــرد. در ح ــتفاده ک ــدار اس هدف
است)حســینینژاد،1381( امــا بایــد دانســت کــه میــل و رضایــت دانش آمــوزان بــه دروس امــال و انشــا، 
بــه یــك نســبت نیســت. تفــاوت امــال و انشــا در دوســت داشــتن انشــا، آزادی موضــوع و توانایــی مراجعــه 
ــه و  ــع، لغتنام ــه مناب ــای ب ــه مراجع ه ــق هیچگون ــال، ح ــوز در ام ــت. دانش آم ــا اس ــع در انش ــه مناب ب
فرهنگنامه هــا را نــدارد و ایــن بســیار آزاردهنــده اســت. دانــش آمــوز)در امــال(  قــرار اســت یــاد بگیــرد 
ولــی حــق نــدارد از کســی یــا چیــزی کمــك بگیــرد. درحالــی کــه انشــا اختیــاری اســت، هــر لحظــه 



89

استفاده از اقدام پژوهي براي تقويت يادگيري:  مطالعه فرآيند پيشرفت تحصيلي در دروس امالء و انشاء

کــه دانش آمــوز اراده کنــد، میتوانــد و اجــازه دارد بــه هــر منبعــی مراجعــه نمایــد و البتــه مراجعــه بــه 
منابــع در انشــا، بــه عنــوان فعالیتــی مثبــت و ارزشــمند، تلقــی می شــود. شــاید یکــی از دالیــل بیــزاری 
دانش آمــوزان از امــال، در دســتوری و یــك طرفــه بــودن آن اســت کــه البتــه ایــن موضــوع بــا فطــرت 
ــودن آن، رنجــآور و اضطرابســاز اســت. در یــك  ــه لحــاظ یــك طرفــه ب آدمــی ناســازگار اســت. امــال ب
نــگاه منطقــی، امــال بخشــی از درس انشــا اســت امــا تــا زمانیکــه امــال صحیــح نوشــته نشــود امــکان 
نــگارش انشــا درســت وجــود ندارد)جعفریــان یســار، 1386( بــرای تقویــت ایــن دو، راه هــای متفاوتــی 
وجــود دارد. یکــی از ایــن راه هــا تلفیــق ایــن دروس بــا هــم اســت؛ تلفیــق یعنــی یــك موضــوع مشــخص 
ــال را  ــزه، بانشــاط و فع ــه محیطــي پرانگی ــن برنام ــرد. ای ــرار مي گی ــورد بررســي ق ــاوت م ــاد متف از ابع
بــرای فرآینــد یاددهــي و یادگیــري فراهــم مي کنــد و نتایــج مفیــد، مؤثــر و ارضاکنندهــای را بــه وجــود 

مــی آ ورد. 

عوامل آموزش امال و مشکالت ناشی از آن ها   �
عوامــل بــرون برنامــه ای: ایــن عوامــل ناشــی از مشــکالتی اســت کــه مســتقیماً بــا برنامه هــای 
درســی ارتبــاط نــدارد، ماننــد ضعــف شــنوایی، ضعــف بینایــی، کم خوابــی، عقــب ماندگــی ذهنــی، فقــر، 
ــر و صــدای  ــی کالس درس و س ــرایط فیزیک ــوزان کالس، ش ــاد دانش آم ــداد زی ــردودی، تع ــرس از م ت

زیــاد خــارج از محیــط مدرســه؛ 
 الــف . وجــود نقــص شــنوایی در برخــی از دانش آمــوزان در هنــگام نوشــتن امــال و بیخبــری معلــم 

از وجــود آن نقــص ، باعــث می شــود بعضــی از کلمــات را جــا بینــدازد و از کالس درس عقــب بیفتــد. 
ب. بــه علــت کمبــود فضــای آموزشــی و کمبــود میــز و نیمکــت دانش آمــوزان در اثــر خســتگی و 

درســت نشــنیدن،  بعضــی کلمــات را غلــط می نویســند. 
ــرس از  ــا ت ــر و ی ــا داشــتن فق ــی و ی ــت مشــکالت روان ــه عل ــوزان ب ــات دانش آم ج. در بعضــی اوق
ــد. ــاز می مانن ــتن ب ــد و از نوش ــود غوطه ورن ــکار خ ــاً در اف ــردودی دائم ــوردن و م ــك خ ــن و کت والدی

ــا برنامه هــای  ــه ای: ایــن عوامــل ناشــی از مشــکالتی اســت کــه مســتقیماً ب عوامــل درون برنام
اصلــی مدرســه ارتبــاط دارد ماننــد: نامناســب بــودن صفحه آرایــی کتــاب، روش نامناســب معلــم، عــدم 

تناســب محتــوای درس بــا ذهــن دانش آمــوزان، صــدا و بیــان نامناســب معلــم؛ مثــال:
ــم؛ باعــث کم دقــت شــدن دانش آمــوز و هــول  ــف. تنــد گفتــه  شــدن متــن امــال از ســوی معل  ال

ــد. ــدن وی می باش ش
ب. درست تلفظ نشدن کلمات از جانب معلم.

ــگام  شــناختن حــروف و  ــوب در هن ــوزش مطل ــح آم ــر شــیوه های صحی ــم ب ــدم تســلط معل ج. ع
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تولیــد اشــکال و حــروف.
عوامــل شــناخت زبــان: عوامــل مربــوط بــه زبــان و آمــوزش )جنبــه گفتــاری و نوشــتاری(، عوامل 
مربــوط بــه لهجه هــا و گویش هــای محلــی، عوامــل مربــوط بــه جنبه هــای گفتــاری زبــان )فرآیندهــای 

واجی(. 
ــکل  ــدن مش ــارت خوان ــا در مه ــاد آن ه ــال زی ــه احتم ــت ب ــف اس ــوزان ضعی ــالی دانش آم ــر ام اگ
ــکل  ــن مش ــل ای ــت. برای ح ــد گذاش ــر خواه ــم تأثی ــر دروس ه ــاً در دیگ ــکل قطع ــن مش ــد و ای دارن

ــود: ــتفاده نم ــر را اس ــای زی ــوان راه کاره می ت
ــواده مطالبــی را کــه در نوشــتن مشــکل دارد، مطالعــه  ــا کمــك خان ــه ب ــف. دانش آمــوز در خان ال
کنــد و بــرای کلمــات مهــم هم خانــواده پیــدا کنــد مثــاًل بــرای کلمــه حمیــد کلمــات محمــد، احمــد، 
ــن  ــه همی ــد و ب ــات ســه حــرف مشــترك»ح، م، د« دارن ــن کلم ــرا ای ــد بنویســید زی ــد را می توان حام

ــازد. ــواده بس ــات هم خان ــرای دیگرکلم ــد ب ــب می توان ترتی
ب. در اوقــات فراغــت داســتانهای کوتــاه وکتابهــای مختلــف مطالعــه کنــد تــا بــا انــواع کلمــات آشــنا 

شــود ، مثــل خوانــدن مجــالت رشــد دانش آمــوز یــا روزنامــه.
ــه همیــن  ــد. ب ــه کن ــه پزشــك مراجع ــن ب ــی والدی ــا راهنمای ج. از نظــر شــنوایی تســت شــود و ب
ــوز  ــر دانش آم ــد و اگ ــام ده ــت را در کالس انج ــن تس ــه ای ــای اولی ــد در روزه ــم آگاه بای ــور معل منظ
مشــکل شــنوایی دارد، معلــم او را بــه نزدیــك خــود بیــاورد تــا دانش آمــوز صــدا را بــه خوبــی بشــنود.

ــا امــالی دیگــر دانش آمــوزان مقایســه نشــود و فقــط  د. ســعی شــود امــالی دانش آمــوز ضعیــف ب
بــا امالهــای قبلــی خــودش مقایســه شــود و هــر بــار تشــویق شــود تــا پیشــرفت کار بیشــتر شــود)علوی 

مقدم،1383(.

موانع و مشکالت آموزش انشا �
ــا  ــد ام ــوان می کنن ــگ انشــا عن ــاز شــکوفایی نوشــتن را از زن ــه بســیاری از نویســندگان آغ ــن ک ــا ای ب
ــد  ــن درس مانن ــای ای ــه زنگ ه ــود بلک ــه نمی ش ــدی گرفت ــا ج ــا انش ــه تنه ــی ن ــه درس ــچ پای در هی
ــی  ــن درحال ــد. ای ــاص می یاب ــی اختص ــد ریاض ــر، مانن ــای دیگ ــس درس ه ــه تدری ــر ب ــاعت های هن س
ــوه  ــا ق ــه تنه ــت ن ــن وضعی ــا ای ــد ب ــی معتقدن ــان ادب ــندگان و کارشناس ــیاری از نویس ــه بس ــت ک اس
ــکالتی  ــت خوش مش ــز دس ــوزان نی ــل دانش آم ــه تخی ــی رود بلک ــل م ــوزان  تحلی ــتاری دانش آم نوش
خواهــد شــد. آسیب شناســی زنــگ انشــا کــه پــس از  ســال ها عواقــب بــزرگ آن روشــن شــده اســت، 
ــا را در  ــتن انش ــکالت نوش ــوان مش ــدی می ت ــك جمع بن ــه دارد. در ی ــه جانب ــی هم ــه بررس ــاز ب نی

ــرد: ــان ک ــه بی ــی این گون ــدارس ابتدای م
مشــخص نبــودن جایــگاه درس انشــا در برنامــه دروس بــه نحــوی ایــن درس پیشــمرگ بقیــه   .1

دروس شــده اســت.



91

استفاده از اقدام پژوهي براي تقويت يادگيري:  مطالعه فرآيند پيشرفت تحصيلي در دروس امالء و انشاء

تخصصی قلمداد نشدن درس و تدریس هر معلمی با هر تخصصی به این درس.  .2
ضعف فرهنگ مطالعه و نوشتن در جامعه خصوصاً معلمان.  .3

ــق  ــودن آن از طری ــه اکتســابی ب ــاد ب ــوآوری و عــدم اعتق ــی پنداشــتن امــر خالقیــت و ن ذات  .4
ــوزش. آم

عدم وجود فرهنگ انتقاد و تذکر در جامعه و رواج فرهنگ تملق و چاپلوسی.  .5
عــدم وجــود فرهنــگ ابــراز ایده هــای جســورانه و هجــوم بــه مســائل و مشــکالت بــرای یافتــن   .6

راه حلهــای نــو. 
عدم وجود راهکارهای تشویق مناسب برای نوشتن.  .7

عدم وجود مکانیزم علمی برای ارزیابی نوشتههای دانش آموزان.  .8

عدم وجود یك آموزش صحیح و علمی برای نوشتن و انشا کردن )حسینی، 1381(.  .9

هــدف از پژوهــش حاضــر تقویــت امــال و انشــا دانــش آمــوزان پایــه ســوم دوره ابتدایــی اســت و اهــداف 
فرعــی کــه دنبــال می کنــد تقویــت درس امــال و انشــا بــه شــیوه های جدیــد زیــر اســت:

یادگیری معنی لغات غلط امال.  .1
یادگیری همخانوادههای لغات غلط امال.  .2

یادگیری متضاد لغات غلط امال.  .3
یادگیری صحیح نوشتن کلمات غلط امالیی و ارتباط دادن آنها به همدیگر.  .4

تقویت انشا دانش آموزان با یادگیری صحیح کلمات غلط امال.  .5
تقویت امال و انشا در اثر به کارگیری ذهنیتهای هنری.  .6

هدفمندسازی نقاشیهای دانش آموزان در اثر تلفیق با انشا.  .7

روش شناسی پژوهش   �
دســت یابي بــه هدف هــاي علــم یــا شــناخت علمــي میســر نمي شــود مگــر زمانــي کــه بــا روش شناســي 
ــرد و هدف هــاي  ــا روش هاســت کــه پژوهــش شــکل مي گی ــا اتخــاذ روش ی ــرد. ب درســت صــورت پذی
ــه  ــورد اســتفاده در پژوهــش ب ــای م شــناخت علمــي تحقــق مي یابد)ســاروخاني،1372(یکی از روش ه
ویــژه در پژوهش هــای کیفــی اقــدام پژوهــی اســت. ریتــا1)2013( اقــدام پژوهــی را روشــی بــرای ارتقــاء 
ــین،  ــات پیش ــش از تحقیق ــتجوی دان ــأله، جس ــف مس ــامل توصی ــه ش ــازی ک ــد به س ــعه فرآین و توس
ــرای تغییــر وضعیــت، ارزشــیابی نتایــج و برنامهریــزی  جمعــآوری اطالعــات، تهیــه و اجــرای راهبــرد ب
ــر ظرفیــت پژوهــش، معلمــان رویکــرد  ــه ب ــا تکی ــد. ب ــود دوره هــای دیگــر می باشــد، می دان ــرای بهب ب
حــل مســأله را در فرآینــد یاددهی-یادگیــري بــه کار بســته و از ایــن مســیر موجبــات توســعه آمــوزش را 
فراهــم می ســازند )مرتلــر2012،2( اقــدام پژوهــی مفهومــی اســت کــه بــر نقــش ســازنده و خــالق معلــم 
1. Rita Hagevik
2. Mrtlr
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ــا توجــه  ــا موقعیت هــای پیش بینی نشــده و ب در اجــرای برنامه درســی و عمــل فکورانــه وی در مواجــه ب
بــه شــرایط و محدودیت هــای موجــود تاکیــد می کنــد. در ایــن مفهــوم یــك روش تدریــس و یــا یــك 
روش ارزشــیابی وجــود نــدارد بلکــه معلمــی مســلط بــه انــواع روش هــا و مهارت هــا در شــرایط مبهــم 
ــر خــود  ــر اســاس تفک ــی ب ــات عمل ــن اقدام ــی و همچنی ــای قبل ــاده کاربســت آموخته ه ــری آم یادگی
می باشــد. بــرای انجــام اقــدام پژوهــی بــا توجــه بــه ماهیــت آن روش کامــاًل اســتانداردی وجــود نــدارد 
ــر اســاس آن کار خــود  ــك روش را انتخــاب و ب ــه آمادگــی خــود ی ــا توجــه ب ــد ب و پژوهشــگر می توان
ــر تشــکیل مي شــود:  ــه شــرح زی ــه ب ــار حلق ــی از چه ــال ســازد. چرخــه اقدام پژوهــي بطــور کل را دنب
ــه زبان هــای  ــاب )تحلیــل و تعدیــل اقــدام( اجــرای ایــن چرخــه ب برنامه ریــزي، اقــدام، مشــاهده و بازت
مختلفــی مطــرح گردیــده اســت. آهنچیــان )1382( و بــازرگان )1387(گام هــای اقــدام پژوهــی را بــه 

شــرح ذیــل می داننــد کــه در جــدول شــماره یــك قابــل مشــاهده اســت.

جدول شماره 1. چرخه اقدام پژوهي
گام هامراحلحلقه ها

برنامه ریزی

گام مقدماتی

-  انتخاب  زمینه پژوهش 
مطالعه اسناد و مدارك   -

تدوین طرح  و فراهم کردن  مقدمات اجرایی  -
تصویب طرح  -

گام آماده سازی شرایط

درك شرایط موجود  -
تقویــت مهارت هــای برقــراری ارتبــاط  و دعــوت از   -

ــرح ــرای ط ــرکت کنندگان  در اج ش
توجه به اخالق پژوهش  -

گام تدوین طرح اقدام 
پژوهی

ــرای  ــورد نظــر ب ــی م ــای اصل ــه ه تشــخیص جنب  -
ــود  ــدام و بهب اق

بیان و ضعیت مطلوب  و مالك ها   -
گردآوری داده ها  درباره وضعیت موجود  -

بازنگری گزینه های ممکن  برای اقدام بهینه  -

اجرای اقدام بهینهمرحله اقداماقدام  -

گرداوری داده ها در خصوص تأثیر اقدام بهینهمرحله مشاهدهمشاهده  -

مرحله تحلیل و تعدیلبازتاب
تحلیل شواهد تأثیر اقدام و تهیه گزارش   -
گردهمایی ناظران و تهیه گزارش نهایی   -

ارزیابی تحقیق  -
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شیوه گردآوری اطالعات )شواهد1( �
ــه عنــوان مناســب ترین  ــدام پژوهــی ب ــرای گــردآوری اطالعات)شــواهد1( در پژوهــش حاضــر نیــز اق ب
روش و راهبــرد تحقیــق انتخــاب شــده اســت. در ایــن بخــش از تحقیــق، بــراي جمــع آوري اطالعــات از 
مصاحبــه، مشــاهده، بررســی اســناد و مــدارك ،پرسشــنامه و نظرســنجی اســتفاده شــده اســت و بــراي 

تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از  روش هــای کمــی وکیفــی اســتفاده شــده اســت.
اصــوالً در پژوهش هــای میدانــی بــه طــور معمــول از ابزارهــای جمــع آوری اطالعــات در پژوهش هــای 
ــرد)دالور،1385(.  ــتفاده ک ــوان اس ــناد می ت ــه و بررســی اس ــد: مشــاهده، مصاحب ــی مانن ــوردی وکیف م
ــالی  ــد ام ــدارك مانن ــناد و م ــای مشــاهده، بررســی اس ــناد پژوهــش ســعی شــده اســت ابزاره در اس
ــالی  ــکل ام ــا مش ــه ب ــس از مواج ــژوه پ ــود. اقدام پ ــتفاده ش ــری اس ــتندات تصوی ــوزان و مس دانش آم
ــه  ــه مطالع ــدا ب ــن کار ابت ــرای ای ــن خصــوص پرداخــت ب ــات در ای ــردآوری اطالع ــه گ ــوزان ب دانش آم
کتابهــای مختلفــی از جملــه کتــاب روشــهای تدریــس دوره تربیــت معلــم، راهنمــای تدریــس پایه هــای 
اول، دوم و جــزوات تغییــر کتــب پایــه ســوم پرداخــت. ســپس بــرای اســتفاده ازتجربیــات همــکاران در 
ــه اســتفاده  ــن زمین ــرم در ای ــات همــکاران محت جلســه شــورای معلمــان مســئله را مطــرح و از تجربی
نمــود. همچنیــن بــه منظــور گــردآوری داده هــا جهــت توصیــف وضــع موجــود، از شــاخص های کیفــی 
ــه  ــردن ب ــژوه در پی ب ــه اقدام پ ــده از آن، ب ــه دســت آم ــای ب ــه داده ه و کمــی اســتفاده  شــده اســت ک

دالیــل بــروز مســئله  یــاری رســاند.

الف. شاخص های کیفی وضع موجود  �
 اقدام پــژوه بــا آغــاز مــاه دوم از ســال تحصیلــی 93-92 بــا بررســی نتایــج آزمون هــای بــه عمــل آمــده 
ــار  ــق رفت ــاهده دقی ــن مش ــان و همچنی ــته آن ــال گذش ــم س ــش از معل ــوزان و پرس ــالی دانش آم از ام
ــروز اشــکاالت  دانش آمــوزان در ســاعت درس امــال، به یافته هــای زیــر دســت یافــت کــه عبارتنــد از: ب
ــای  ــرکت در فعالیت ه ــرای ش ــت ب ــتن رغب ــی و نداش ــداری، بی میل ــه  دی ــژه در حافظ ــه وی ــی ب امالی
گروهــی، ابــراز نارضایتــی از نتایــج ارزشــیابی امــال در مــاه مهر،کســب نتیجــه  ضعیــف در ارزشــیابی های 
ــاره   ــه کتــاب و کتاب خوانــی، نداشــتن نگــرش مثبــت درب ــودن ب ــه، بی عالقــه  ب ــه عمــل آمــده ماهیان ب
درس امــال، فقــر فرهنگــی و مالــی اولیــاء ، تــرس و اضطــراب از کالس امــال، ضعــف در نوشــتن، بیتفاوتــی 
برخــی از اولیــاء نســبت بــه درس فرزنــدان، داشــتن پایــه ضعیــف و بی توجهــی معلمان ســالهای گذشــته 

ــوزان در کالس. ــت تراکــم دانش آم ــه عل ــوزان ب ــه ضعــف امــالی دانش آم ب

ب. شاخص های کمی وضع موجود �
بــرای تبییــن وضــع موجــود می تــوان از اعــداد و ارقــام نیــز اســتفاده کــرد کــه در ایــن بخــش در قالــب 
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شــاخص های کمــی بــه شــرح زیــر ارائــه می گــردد:
 اســتفاده از روش مشــاهده مســتقیم: اقدام پــژوه بــا اســتفاده از روش مشــاهده  مســتقیم بــه 
ــس از  ــت و پ ــوزان پرداخ ــی دانش آم ــای غلط نویس ــده  و علت ه ــای برگزارش ــه  آزمون ه ــی برگ بررس
بررســی امــال دانش آمــوزان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در درس امــال مشــکالتی وجــود دارد کــه برخــی 

از آنــان عبارتنــد از:

میگفت --< میگوفت ضعف در عمل آموزش مثال:   شده --< شوده      
ضعف در حافظه دیداری مثال:  صبر--< سبر

عدم دقت مثال: خسته--< حسته      گردش --< کردش
رستم --< رسم نارسانویسی مثال: 

مثال: می خوانیم --< می خانیم

کــم يا زيــاد نوشــتن نقطــه، دندانــه: در زیــر آزمون هــای دومــاه نخســت ســال تحصیلی93ـ92 
مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت که ارزشــیابی آزمون هــا ی برگزارشــده در مــاه مهــر و آبــان درجــدول 

شــماره دو آمــده اســت.

جدول شماره 2. جدول فراوانی ارزشیابی امال دانش آموزان در دو ماه اول سال تحصیلی 92-93
ارزشیابی                    

ماه
جمعن  تق قخخ خ

2710827مهر

2711727آبان
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دو نمونــه از امــالی دانــش آموزان)شــواهد1( در تصويــر شــماره 1 قابــل مشــاهده  �
. ست ا

تصویر شماره 1. دو نمونه از امالی دانش آموزان )شواهد 1(
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تجزيه، تفسیر و تحلیل داده ها �
اقدام پــژوه بــا اســتفاده از روش هایــی ماننــد مشــاهده، مصاحبــه و بررســی اســناد بــه جمــع آوری داده هــا 
در رابطــه بــا وضــع موجــود پرداخــت و بــا ایــن یافته هــا بــه علــل بــه وجــود آمــدن مســأله  موجــود پــی 

بــرد. نتایــج زیــر حاصــل تجزیــه و تحلیــل داده هــا  اســت:
آموزش نادرست و ضعیف بارآمدن دانش آموزان در پایه های اول و دوم.  .1
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روش نامناسب معلمان سالهای گذشته در تدریس درس امال.  .2

انتخاب راهکار �
ــا  ــا، ب ــات آنه ــتفاده از تجربی ــکاران و اس ــط هم ــده توس ــه ش ــای ارائ ــی راهکاره ــا بررس ــژوه ب اقدام پ
توجــه بــه شــرایط دانش آمــوزان کالســخود، تــالش نمــود راهکارهــای جدیــدی را بــرای تقویــت امــال 
ــه  ــت شــود و فضــای کالس ب ــز تقوی ــال، انشــا نی ــود ام ــا ضمــن بهب ــه دهــد ت ــوزان خــود ارائ دانش آم
محیطــی جالــب و جــذاب بــرای دانش آمــوزان تبدیــل شــود. بــرای تحقــق ایــن امــر وی مراحــل زیــر 

را در نظــر گرفــت:
1. شناختن ضعف دانش آموز.

2. رفع ضعف.
3. استفاده از کتاب و کتابخوانی یا داستان با صدای بلند برای دانش آموزان دیگر.

4. معنی و درك کلمات مبهم در حد فهم دانش آموزان.
5. ساختن جمله با صحیح کلمات غلط.

6. معنی صحیح غلط های امالیی.
7. همخانواده صحیح غلط های امالیی.

8. متضاد صحیح غلط های امالیی.
9. ساختن داستان و جمالت مرتبط به هم با صحیح غلط های امالیی.

10. کشیدن نقاشی مرتبط با داستان در صورت توان. 

اعتباربخشی راه حل ها �
ــت  ــرورت داش ــد، ض ــار باش ــی، دارای اعتب ــق عمل ــای تحقی ــه یافته ه ــن ک ــرای ای ــه ب ــن مرحل در ای
ــرا  ــار در خصــوص اج ــده جهــت کســب اعتب ــد. پژوهن ــی کنن ــت، آن را ارزیاب ــا صالحی ــرادی ب ــه اف ک
ــر  ــم دیگ ــاون آموزشــی، معل ــر، مع ــامل: مدی ــه ش ــی ک ــای انتخــاب شــده، گروه و اثربخشــی راه حله
ــه  ــری را ب ــالالت یادگی ــان اخت ــن از کارشناس ــه دو ت ــن زمین ــن در ای ــگاه، همچنی ــوم آموزش ــه س پای
عنــوان ناظــر و منتقــد راهکارهــای خــود انتخــاب نمــود تــا از ابتــدا از نظــرات و نقــادی آنــان بهره منــد 
گــردد. آنهــا موضــوع مــورد مطالعــه  را تأییــد کردنــد و ابــراز نمودنــد کــه امــال از دروس  مهمــی اســت 
ــت بیشــتر اشــتباهات  ــا عل ــوزش دارد. آنه ــه آم ــاز ب ــوم نی ــی چــون ریاضــی و عل ــد درس های ــه مانن ک
ــی را در جهــت  ــداری می دانســتند و روش های ــف در حافظــه  دی ــال را ناشــی از ضع ــوزان در ام دانش آم

ــد: ــنهاد کردن ــوزان پیش ــداری دانش آم ــت حافظه  دی تقوی
1. کلمــات دشــوار درس را در متــن مــورد نظــر بــرای امــال بــه صــورت جــای خالــی بدهنــد و 
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دانــش آمــوزان بــا اســتفاده از ذهــن خــود ایــن کلمــات را جایگزیــن  کننــد. 
2. تصحیح اوراق توسط دانش آموزان با نظارت معلم و خود دانش آموز. 

ــی  ــل اجــرا و عملیات ــودن ؛ قاب ــل فهــم ب ــل: روشــن و قاب ــه دالی ــی ب ــت راهکارهــای انتخاب در نهای
بــودن؛ پژوهشــی و کاربــردی بــودن فعالیتهــا؛ انگیزشــی و خوشــایند بــودن آنهــا بــرای دانــش آمــوزان، 
ــا  ــودن راهکارهــا ب ــودن راهکارهــا؛ متناســب ب ــودن برخــی از آن هــا؛ پیشــبینی اثربخــش ب ابتــکاری ب
ــرار  ــط ق ــاتید خ ــگاه و اس ــکاران در آموزش ــر، هم ــد مدی ــورد تأیی ــوزان م ــت دانش آم ــرایط و وضعی ش
ــه اجــرا درآورد. معیارهــای اعتباریابــی  ــا اطمینــان خاطــر ب گرفــت. بنابرایــن راهکارهــای انتخابــی را ب

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــرح ب ط
1. ابتکاری و نو بودن بعضی از راهحل های انتخاب شده.

2. قابل اجرا بودن.
3. محرك، جذاب و جالب بودن برای دانش آموزان.

ــه شــده کــه مــورد تأییــد مدیــر، معــاون آموزشــی و  ــودن فعالیتهــا راهکارهــای ارائ ــردی ب 4. کارب
دو تــن از آمــوزگاران همــکار قــرار گرفــت .پــس اقــدام پــژوه بــه اجــرای ایــن راهکارهــا در کالس خــود 

پرداخــت.

اجرای راه حل �
ــردآوری  ــوزان کالس خــود و گ ــش آم ــال دان ــف ام ــای ضع ــه ریشــه یابی علت ه ــا توجــه ب ــژوه ب اقدام پ
اســناد و شــواهد الزم در ایــن زمینــه بــرای بــر طــرف نمــودن مشــکل بــه اجــرای طــرح مــورد نظرخــود 
ــدا آمــوزش حــروف و بعــد کلمــه را شــروع کــرد و شــش  ــن در زنگهــای فارســی ابت پرداخــت. بنابرای
گــروه از کلماتــی را کــه ارزش امالیــی داشــتند و یــا تعــداد غلــط آنهــا بیشــتر بــود، بــه دانش آمــوزان 
خــود مــی داد و از آنهــا می خواســت کلماتــی را کــه دارای ایــن حــروف هســتند، از درس هــای کتــاب 
ــروه از  ــه گ ــد) ز-ذ-ظ-ض(، )ث-س-ص(، )ت-ط(، )ء-ع(، )ه-ح(، )ق-غ( . روزی س ــی در بیاورن فارس
ــدان خــود کمــك  ــه فرزن ــا در ایــن امــر ب ــان نیــز خواســت ت ــه آنهــا مــی داد و از اولیــا آن کلمــات را ب
کننــد. بعــد از ایــن کــه کلمــه را خــوب  تشــخیص دادنــد، بــه آنهــا مجــالت رشــد دانش آمــوز یــا کتــاب 
داســتان داد تــا بــا صــدای بلنــد بــرای بچه هــا بخواننــد )در زنگ هــای هنــر(. خوانــدن داســتان باعــث 
پــرورش ذهــن و زبــان و نیــز گســترش دامنــه لغــات، تقویــت تفکــر و تحلیــل دانش آمــوزان می شــود. 
در حیــن خوانــدن اگــر دانش آمــوزان جایــی ابهــام داشــتند یــا تلفــظ کلمــه را بلــد نبودنــد، دانش آمــوز 
قــوی یــا خــود اقدام پــژوه آن را توضیــح مــی داد و معنــی را بــرای آنهــا قابــل فهــم می کــرد. هــر موقــع 
کــه زنــگ امــال بــود، بیشــترین لغــات غلــط امــال پــای تختــه نوشــته و معنــی می شــدند. بعــد از ایــن 
ــه صــورت شــفاهی و بعــد در  ــاد می گرفتنــد، ابتــدا ب ــی لغــات غلــط خــود را ی کــه دانش آمــوزان معان
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ــا آنهــا جملــه میســاختند ، ماننــد کلمــه عظمت=بزرگــی، پــس از یادگیــری معانــی  دفترهــای خــود ب
کلمــات بــرای آنهــا، اقدام پــژوه همخانــواده بــودن را بــرای آنهــا توضیــح داد. بدیــن صــورت کــه کلمــات 

ــد: ــه ســه شــرط هــم خانواده ان ب
1. حداقل سه حرف مشترك داشته باشند.

2. ترتیب حروف مشترك رعایت شود.
3. معنــی آنهــا بــا هــم ارتبــاط داشــته باشــد، مانند)حمیــد- احمد-محمــد( و )درس- تدریــس-

مدرس(.
 بــه دنبــال یادگیــری کلمــات هم خانــواده، دانش آمــوزان هــر وقــت غلــط امالیــی داشــتند، خودشــان 
هم خانــواده غلــط هــای امالیــی خــود را مینوشــتند یــا بیشــترین کلمــات غلــط امالیــی را پــای تختــه 
ــدا  ــد و ابت ــان می کردن ــا را بی ــاد آنه ــواده و متض ــی، هم خان ــوزان هممعن ــایر دانش آم ــتند و س می نوش
ــا آنهــا جملــه می ســاختند. در حیــن  ــا آنهــا بــه صــورت شــفاهی و پــس از آن، در دفترهــای خــود ب ب
ســاختن جمــالت عالئــم نگارشــی و زمــان فعلهــا نیــز بــه آنهــا آمــوزش داده می شــد، مانند:)»«(گیومــه 
کــه صحبــت و ســخن شــخصی داخــل ایــن نشــانه قــرار داده می شــود.)،( ویرگــول، درنــگ نمــا، مکــث 
کوتــاه در جملــه ،):( دو نقطــه هــرگاه کســی صحبتــی را نقــل می کنــد، بایــد از ایــن نشــانه اســتفاده 
ــالت  ــان جم ــی ،).( در پای ــالت پرسش ــان جم ــی،)؟( در پای ــالت تعجب ــان جم ــب در پای ــد،)!( تعج کن

خبــری.
اقدام پــژوه بــه خاطــر تشــویق دانش آمــوزان ضعیــف و تقویــت اعتمــاد بــه نفــس در آنــان هــر کــدام 
از آنهــا را پــای تختــه مــی آورد و مطلبــی ســاده بــه آنــان مــی داد تــا کمتریــن اشــتباه را داشــته باشــند 
ــوزان  ــی دانش آم ــالح بدخط ــرای اص ــان ب ــن زم ــرد. بهتری ــح می ک ــری آن را تصحی ــوز دیگ و دانش آم
ــرای  ــر شــد، از آنهــا خواســت کــه ب ــی آنهــا کمت ــود. زمانیکــه تعــداد غلط هــای امالی ــع ب همیــن موق
جلســه آینــده دفترهــای امــال خــود را همــراه بیاورنــد و درســت غلط هــای امالیــی خــود را در دفتــری 
ــه دلخــواه  ــدارد، ب ــی ن ــط امالی ــز غل ــوزی نی ــد و اگردانش آم ــرار بپرهیزن ــه از تک ــد البت یادداشــت کنن
ــد.  ــه نظــرش مشــکل می باشــد، یادداشــت کن ــه ب ــاب فارســی هــر کلمــه ای را ک ــد از روی کت می توان
ــا آنهــا جملــه  ــگاه کننــد و خــوب فکــر کننــد و ب ــه ایــن کلمــات ن ــا دقــت ب پــس از آنهــا خواســت ب

بســازند امــا چنــد قانــون را بــرای ایــن کار مشــخص کــرد:
1. جمله های نوشته شده در یك راستا باشند.
2. جمله ها دارای معنا  و پیام خاصی باشند.

3. جمله ها به هم ربط داشته باشند و موضوع خاصی را دنبال کنند.
4. حداقل به صورت قصه یا داستان کوتاه باشد.

ــه تفاوت هــای فــردی دانش آمــوزان در مرحلــه بعــد دانش آمــوزان نوشــته های خــود  ــا توجــه ب البتــه ب



فصلنامة علمي  ـ تخصصي توسعة حرفه اي معلم ـ سال دوم، شمارة 3، بهار 1396

100

را در زنــگ فارســی نوشــتاری خواندنــد و دانــش آمــوزان دیگــر خــوب گــوش می دادنــد و در مــورد آن به 
ــدن جمله هــای نوشــته شــده  ــا بهترین هایشــان انتخــاب شــود. بعــد از خوان اظهارنظــر می پرداختنــد ت
در زنــگ انشــا و انتخــاب آن توســط دانش آمــوزان دیگــر؛ از دانش آمــوزی کــه متــن او انتخــاب شــده 
بــود، خواســته می شــد کــه در زنــگ امــال همیــن متــن را بــرای دانش آمــوزان دیگــر بــه عنــوان امــال 
بیــان کنــد و خــودش نیــز آنهــا را تصحیــح نمایــد. در ایــن زنــگ اداره کالس و کنتــرل بچه هــا همــه 
بــه عهــده دانــش آمــوز بــود. چــون ایــن کار باعــث تشــویق، بــاال رفتــن اعتمــاد بــه نفــس و احســاس 
مســئولیت در او می شــد، پــس از انجــام ایــن کارهــا در جلســه بعــد در زنــگ هنــر دانش آموزانــی کــه 
متــن آنهــا انتخــاب شــده بــود. براســاس همــان متــن و بــا ســلیقه شــخصی در حــد تــوان مرتبــط بــا 
داســتان نقاشــی می کشــیدند و در غیــر ایــن صــورت ابتــکاری هرچــه دوســت داشــتند، می کشــیدند. 
ــرای خــودش هــر طرحــی را کــه در ذهــن داشــت،  ــدارد، ب همچنیــن اگــر دانش آمــوزی هــم متنــی ن
نقاشــی می کشــید. در پایــان نیــز از آثــار آنهــا نمایشــگاهی تشــکیل شــد تــا امالنویســی، حســخالقیت 
ــول  ــکار در ط ــن راه ــام ای ــود. انج ــت ش ــز تقوی ــی آنان نی ــی و داستان نویس ــس انشانویس ــکار، ح و ابت
ســال تحصیلــی پیامدهــای مثبتــی را بــه دنبــال داشــت. اطالعــات بــه دســت آمــده از بررســی تکالیــف 
ــی  ــه انشانویس ــا در زمین ــرفت آنه ــوزان و پیش ــال دانش آم ــود ام ــرفت و بهب ــر پیش ــوزان بیانگ دانش آم

اســت.

گردآوری اطالعات )شواهد 2( �
در بخــش شــواهد یــك بــه مشــکالتی از قبیــل ضعیــف بــودن ارزشــیابی دانش آمــوزان و علــل بررســی 
غلط هــای امالیــی دانش آمــوزان در درس امــال اشــاره شــد. وضعیــت کل دانش آمــوزان از نظــر 
ــرات حاصــل شــده در وضــع  ــه تغیی ــن بخــش ب ــت. در ای ــرار گرف ــورد بررســی ق ــی م اشــکاالت امالی

موجــود می پــردازد.
ــه  ــا توجــه ب ــوب: در اواخــر ســال تحصیلــی 93-92 ب ــف. شــاخص های کیفــی وضــع مطل ال
ــتند و  ــال داش ــم گیری در درس ام ــرفت چش ــوزان پیش ــده در کالس، دانش آم ــام ش ــای انج فعالیت ه
بیــش از پیــش بــه درس امــال عالقمنــد  شــده بودنــد. پــس از اجــرای راهکارهــای ابتــکاری اقدام پــژوه، 

ــود: ــر ایجــاد شــده ب ــه شــرح زی در دانش آمــوزان تغییراتــی ب
1- اشکاالت امالیی آنها در حافظه  دیداری به نحو چشم گیری برطرف شد.

2- از روش های اجرا شده در کالس استقبال و به اجرای آن ها عالقه نشان دادند.
3- از نتایج ارزشیابی پایان هر ماه ابراز رضایت کردند.

4- دانش آموزان ضعیف در پایان نتیجه  مطلوبی در ارزشیابی ماهانه امال کسب کردند.
5- به کتاب و کتاب خوانی عالقمند شده بودند.
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ــداد و  ــوان از اع ــوب، می ت ــع مطل ــن وض ــرای تبیی ــوب: ب ــع مطل ــی وض ــاخص های کم ب. ش
ــی در جــدول شــماره ســه  ــب شــاخص های کّم ــن بخــش در قال ــه در ای ــرد ک ــز اســتفاده ک ــام نی ارق

ــردد. ــه می گ ارائ

جدول شماره3. جدول فراوانی ارزشیابی امال دانش آموزان در سه ماه آخر سال تحصیلی92-93
       ارزشیابی                       

ماه
جمعن تق قخخ خ

1086327اسفند
995427فرودین

16110027اردیبهشت

ــوزان  ــیابی دانش آم ــی ارزش ــه بررس ــمت ب ــن قس ــتقیم: درای ــاهده مس ــتفاده از روش مش اس
ــود. ــه می ش ــر پرداخت ــودار زی ــه نم ــب س ــذی در قال ــی و کاغ ــده عمل ــزار ش ــای برگ ــال در آزمون ه ام

نمودار شماره1. ارزشیابی آزمون های برگزارشده عملی و کاغذی به صورت نمودار



فصلنامة علمي  ـ تخصصي توسعة حرفه اي معلم ـ سال دوم، شمارة 3، بهار 1396

102

نمونه هایی از امال و اسناد )شواهد2( در زیر قابل مشاهده است.

تصویر شماره 2. سه نمونه  از امال و اسناد )شواهد2( 
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نتیجه گیری �
هرگونــه تحــول اساســي در جامعــه مســتلزم متحــول شــدن نظــام آموزشــي آن جامعــه اســت و محــور 
ــاد  ــا ایج ــم همان ــش معل ــد. نق ــم مي باش ــرد معل ــت عملک ــام آموزشــي کیفی ــر نظ ــي پیشــرفت ه اصل
انگیــزه، هدایــت و تشــویق یادگیرنــدگان بــه یادگیــری اســت تــا در پرتــو راهنمایی هــای فکورانــه وی، 
دانش آمــوزان، خــود راهنمــای خویــش شــوند. وجــود معلــم فکــور در آمــوزش و پــرورش دموکراتیــك 
و نظامــی کــه بــر »خــود ـ یادگیــری«، »خــود ـ آمــوزی« و »یادگیــری چگونــه یــاد گرفتــن«، تأکیــد 
ــم  ــه لحــاظ حساســیت و ظرافــت نقــش و عمــل معل ــن، ب ــادی اســت. بنابرای می کنــد، دارای ارزش زی
ــت در دســتور کار  ــت و جدی ــا فوری ــی ب ــد اجــرای چنیــن راهبردهای ــد تربیــت و تدریــس بای در فرآین
نظــام آموزشــی قــرار گیــرد و در برابــر بزرگــی و عظمــت عمــل، تــن بــه انفعــال داده نشــود. در عمــل 
ــؤال  ــرح س ــا ط ــوع ب ــخص و متن ــت نامش ــتی از موقعی ــا برداش ــد ت ــالش می کن ــزار ت ــه، کارگ فکوران
ــه  ــد، ب ــش رویکــردی جدی ــا مشــکل و ســاخت و آزمای ــی، بازســازی مســأله ی ــاره مفروضــات اصل درب
دســت آورد )ولــکات1، 1995(. رویکــرد معلــم پژوهنــده یــا اقــدام پژوهــي، هســته ي مرکــزي اندیشــه ي 
معلمــان فکــور اســت. زیــرا معلمــي کــه در بطــن مســائل کالس قــرار دارد، بیــش از هــر کــس دیگــر 
صالحیــت و شایســتگي شناســایي مســئله، تجزیــه و تحلیــل، ارزش یابــی و ارائــه راه حــل بــراي بهبــود 
ــی  ــوان یک ــه عن ــی ب ــدام پژوه ــکاران، 1385(. اق ــي و هم ــري را دارد )چایچ ــی- یادگی ــرایط یادده ش

1. Walcott
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ــای  ــر در موقعیت ه ــراد درگی ــیله اف ــه وس ــه ب ــت ک ــق اس ــی تحقی ــور نوع ــزار فک ــای کارگ از مؤلفه ه
اجتماعــی آموزشــی انجــام می شــود و هــدف آن بهبــود اســتدالل، اعمــال عدالــت  اجتماعــی و ارتقــای 

فهــم و ادراك  ایــن افــراد، اوضــاع و شــرایط اســت )امــام جمعــه و همــکاران، 1382(.
ــف در  ــه)س( ضع ــرت رقی ــتان حض ــوم دبس ــه س ــوزان پای ــد دانش آم ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
نوشــتن و بــه خصــوص امــال داشــتند، د ربرنامه  درســی زبان آمــوزی، هــدف اساســی توجــه بــه تقویــت 
ــرکت و  ــنودها ش ــوزان در گفتوش ــه دانش آم ــوری ک ــه ط ــت. ب ــه اس ــای چهارگان ــرورش مهارت ه و پ
ــان  ــتار بی ــار و نوش ــه دو صــورت گفت ــود را ب ــرات خ ــات و نظ ــکار، احساس ــد و اف ــرار کنن ــاط برق ارتب
ــر شــنیدن،  گفتــن و خوانــدن  کننــد. در ایــن راســتا نوشــتن، مرحلــه  نهایــی و متکاملــی اســت کــه ب
ــی و  ــری بدیه ــن حــوزه ام ــوزان در ای ــرای حــل مشــکالت دانش آم ــردد. چاره اندیشــی ب اســتوار می گ
ضــروری اســت. در ایــن زمینــه ابتــدا بایــد پذیرفــت کــه درس امــال نیــز ماننــد ســایر دروس نیــاز بــه 
ــه   ــه عالق ــس، توجــه ب ــال تدری ــه روش هــای فع ــه روی آوردن ب ــن زمین ــه و بازنگــری دارد و در ای توّج
دانش آمــوزان،  اجتناب ناپذیــر اســت. بــه همیــن منظــور می بایســت ابتــدا در نگــرش و نحــوه  برداشــت 
همــکاران از ایــن درس و ســپس نحــوه  تدریــس آن بازنگری هــای جــدی صــورت پذیــرد تــا یادگیــری 
ــا  ــتفاده از روش ه ــا اس ــرد ب ــن طــرح تالش ک ــزدر ای ــژوه نی ــر ایجــاد شــود، اقدام پ ســریع تر و ماندگارت
ــود،  ــوزان را بهب ــال دانش آم ــت ام ــال، انشــا و نقاشــی؛ وضعی ــق دروس ام ــف و تلفی ــای مختل و راه حل ه
انشــا را تقویــت و نقاشــی را  هدفمنــد کنــد تــا بتوانــد بــا ایــن کار گامــی در رفــع  اشــکاالت امالیــی 
رایــج، بــه ویــژه تقویــت حافظــه  دیــداری بــردارد. بــه همیــن منظــور  وی ســعی کرد محیــط کالس را 
بــرای دانش آمــوزان جــذاب و بــه عالئــق آنــان توجــه نمایــد و آنــان را بــه بندنویســی، داستان نویســی 
و نقاشــی مرتبــط بــا متــن و برپایــی نمایشــگاه بــا آثــار خودشــان تشــویق کنــد و بــا ایــن کار زمینــه 
حــس اعتمــاد بــه نفــس و نیــز پــرورش خالقیــت و ابتــکار را در دانش آمــوزان تقویــت نمایــد. شــایان 
ذکــر اســت کــه نتایــج بــه دســت آمــده در ارزشــیابی دانش آمــوزان نشــان می دهــد کــه اقدام پــژوه بــا 
انتخــاب راه حــل مناســب توانســته اســت بــه وضــع مطلــوب کــه همــان ارتقــا ســطح کیفــی درس امــال 
و ایجــاد عالقــه در دانش آمــوزان بــه درس انشــا و نقاشــی اســت، دســت یابــد. بــه منظــور دســت یابی 
بــه اهــداف ارزشــمند و در راســتای برنامه ریــزی دقیــق و منظــم پــروژه مذکــور چــون زمینــه اجرایــی  

ــردد: ــه می گ ــل ارائ ــذا پیشــنهادات ذی الزم را دارد ل
آگاه کردن اولیا از ضعف دانش آموزان در کالس.  .1

به کارگیری روش تلفیقی در کالس درس توسط همکاران.  .2
تلفیق درس امال با انشا.   .3
تلفیق درس امال با هنر.  .4
تلفیق درس انشا با هنر.  .5
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جذاب نمودن یادگیری و آموزش امال و انشا و هنر) تلفیق(.  .6
تصحیح امال در حضور دانش آموزان.   .7

قراردادن تعداد کلمات صحیح به عنوان مالك ارزشیابی امال دانش آموزان ضعیف.  .8
ــوزان  ــژه دانش آم ــه وی ــه ای ب ــای تخت ــال پ ــتفاده از ام ــا اس ــوزان ب ــط دانش آم ــت خ تقوی  .9

ــط. ــف و بدخ ضعی
اســتفاده همــکاران محتــرم از ایــن راهــکار جهــت برطــرف نمــودن مشــکالت امالیــی و تقویــت   .10

ــوزان.     ــا دانش آم انش
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