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Abstract 
The importance of writing as a means of sharing information and expressing 

thoughts, feelings and communication is far more pronounced today than it 

was in the past. Special attention is paid to writing (spelling and composition) 

in schools and universities in developed countries, as the acquisition of 

writing leads to the growth and development of the first language and can 

effectively strengthen the roots of the first language (Muradsalehi, 2003; 

cited in Kiyan, 2019). Learning dictation, that is, how to spell words 

correctly, is an important factor in literacy development (Berninger & 

Chanquoy, 2012; McCutchen, 2011; cited in Arcon, Klein, & Dombroski, 

2017). 

Dictation is mastered in elementary school and creativity is not there. Only 

patterns where the composition, order, size, and number of letters and 

symbols are accepted as the correct word form are included. This ability has 

experienced ups and downs throughout the history of foreign language 

teaching under the influence of changing attitudes in the field of foreign 

language teaching. Dictation regained its legitimacy in 1970 when the search 

for integrated tools for linguistic competence resumed. Since then, different 

types of dictation have been used as an effective tool for teaching and testing. 

There are different types of dictation. In fact, the main form of dictation is 

standard one, and other forms have emerged to make up for its shortcomings. 

These include partial dictation, elicited imitation, DictoComp (spelling and 
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composition), and dictation with competing noise (Farhady, Jafarpur, & 

Birjandi, 2007; cited in Afsharrad & Sadeghi Benis, 2014; Melawanti, 2007). 

The correct dictation of a word may include the use of three codes: phenological 

code, orthographic code, and morphological code. For example, it may be 

possible to express orthographic and morphological dictation rules (I before 

A in English), but they are often implicitly learned by exposure (Pacton, 

Perruchet, Fayol, 2001). 

Dictation as a tool is controversial in both second language acquisition testing and 

teaching. From an experimental point of view, dictation is known primarily 

as a tool for general language proficiency. But it faces a lot of opposition. 

For example, Lado (1961) argues that dictation is not a good tool for 

measuring every aspect of language, as everything is dictated to the test taker. 

Harris (1969; cited in Afsharrad & Sadeghi Benis, 2014) describes dictation 

as an "uneconomical" and "inaccurate" test tool. Rivers (1968) believes that 

many interconnected elements tend to be tested at once, but dictation is 

considered as a teaching tool rather than a testing tool (cited in Afsharrad & 

Sadeghi Benis, 2014). Dictation is considered a complex technique that is 

rarely used in real life (Bennett, 1968; cited in Afsharrad & Sadeghi Benis, 

2014). Dictation disorders account for about 30% of learning disabilities. 

Dictation disorder is a pest of cultivating dictation skill. Children with 

dictation disorders struggle with this pattern. The weakness of developing 

this ability can cause many other problems and affect one's self-confidence 

at other times.  

Dictation disorders can divert attention from other important writing processes 

(Juel, 1999). This also obstruct the quality of second language writers' 

writing by choosing less appropriate words (Kohnen, Nickles, & Castles, 

2009) and forgetting important points planned for writing or having less 

access to resources to create the story (Sacre & Masterton, 2000 cited in 

Hutcheon, Campbell, & Stewart, 2012). One of the reasons for dictation 

disorders in Iranian students is related to the characteristics of the Persian 

alphabet and calligraphy (Tabrizi, 2017). Persian script is even more difficult 

than Chinese and Japanese script. In Chinese and Japanese scripts, each word 

or phrase is preceded by a symbol. The one can read and write by learning 

these thousand characters. The Persian script cannot be read correctly with 

any number of symbols. One of the difficulties in writing Persian letters is 

that some sounds (phoneme) have multiple signs (letters), such as the letters 

 ;for the phoneme t "ط" ,"ت" for the phoneme z; The letters ذ", "ز", "ض", "ظ



 1400 31 تابستان، دومسال نهم، شمارة                                 فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 

The letters "س", "ص", "ث" for the phoneme s; The letters "ح", "هــ ـهـ ـه ه" for 

the phoneme h. There are also many dictation mistakes related to visual 

memory. In this category of mistakes, consonantal but non-uniform words 

are written instead of each other, such as the word "حاضر" which is mistakenly 

spelled as "حازر" ," حاظر ", or "حاذر " (Tabrizi, 1396). This feature of Persian 

language and script causes problems for Iranian students, especially in 

elementary school. 

On the other hand, one of the important categories of Persian textbooks in 

elementary school is related to the etymology category. Words of the same 

etymology are words that have the same root in the past and present tense, 

and the main syllables of this word are words of the same etymology that 

follow each other. Examples: تحمل, حمل, حامل / عجله, تعجیل, عجول and…. You 

can use words of the same etymology to reduce spelling mistakes caused by 

the use of consonants and inconsistent letters in elementary school. 

Etymology deals with the meaning and roots of words. Etymological 

misspelling indicates a lack of word-based comprehension. Knowing the 

etymology and etymology of a word will help students develop better 

dictation skills (Roberts, 2012). Having this in mind, the present study aimed 

at determining the efficacy of etymologic words on reducing spelling errors 

due to difficulties in the alphabet of Persian language in elementary school. 

The subjects of this semi-experimental study were two classes (containing 35 

male 4rd-grade elementary schoolers) of one school in Tehran that according 

to convenient sampling technique were selected to experimental and control 

groups. The experimental group, then, learned through etymologic words 

technique for seven continuous weeks, while the control group received no 

intervention/treatment. A dictation test used as tool. This test was a valid 

(formal validity) and reliable test. Data were analyzed using analysis of 

covariance. The results showed that in post-test, the mean of the experimental 

group significantly is more than the control group. Also, the results of the 

analysis of covariance revealed that using etymologic words in dictation 

leads to reducing spelling errors (p<0/05).  

 

Key words: etymologic words, dictation, spelling errors, male students, 4th grad 

elementary student. 
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از خانواده بر کاهش خطاهای امالیی ناشی اثربخشی تکنیک کلمات هم

 آموزان پایه چهارم ابتداییهای الفبای زبان فارسی در دانشیدشوار
 

 3مسجدی، حمید خادم۲، عبدالزهرا تیماس1*اله نظریحشمت

 
 

  چکیده 

خانواده بر کاهش خطاهایي امالیي ناشي از دشواری تکنیک کلمات هم تأثیرمنظور بررسي پژوهش حاضر به

آموزان آزمایشي، دانشابتدایي انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شبه پایه چهارمالفبای زبان فارسي در 

نفری بودند  35، دو کالس موردمطالعه، و نمونه 98-99تهران در سال تحصیلي  پسر پایه چهارم دبستان شهر

تند. تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرف طوربهانتخاب شدند و  گیری در دسترسکه بر اساس نمونه

آزمون مذکور دارای روایي صوری و محتوایي بود و پایایي آن با روش بود.  «آزمون درس امال» ،مورداستفادهابزار 

راهه یک تحلیل کواریانس از اطالعات تحلیلوتجزیه منظوربه(. =0,73rبازآزمون مناسب گزارش گردید )-آزمون

 انتخاب از پس .بود گواه گروه با آزمونپس و آزمونپیشبا  آزمایشيشبه نوع از پژوهش شد. طرح استفاده

 مدت به آزمایش گروه خانواده( روی)تکنیک کلمات هم مداخله آزمایشي گواه، و آزمایشي هایهگرو تصادفي

کواریانس نشان داد که تکنیک کلمات بر کاهش گردید. نتایج تحلیل اجرا هفته( در )دو بار ایدقیقه 50 جلسه7

(. این تکنیک p<05/0امالیي ناشي از دشواری الفبای زبان فارسي در مقطع ابتدایي مؤثر است )خطاهایي 

بنابراین  .دهدداری کاهش ميطور معنيتواند خطاهای امالیي ناشي از دشواری الفبای زبان فارسي را بهمي

 امال داشته باشند.  خانواده و اهمیت آن درکلمات هم ای به مقولهضروری است که معلمان توجه ویژه

 ابتدایي آموزان پسر، پایه چهارمخانواده، امال، خطاهای امالیي، دانشکلمات هم :کلید واژگان
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  و بیان مسئله   مقدمه

 عنوان راه تبادل اطالعات، بیان افکار، احساسات و ارتباطات، نسبت به گذشته،امروزه اهمیت نوشتن به

امال ) یافته آموزشي، به مهارت نگارشهای کشورهای توسعهمدارس و دانشگاهبسیار مشهودتر است. در 

 شود زیرا کسب صالحیت در نوشتن به رشد و توسعه زبان مادری منجرای مي، توجه ویژهو انشا(

؛ به نقل از Muradsalehi  ،2003) های زبان مادری اثرگذار باشدتواند در تحکیم ریشهشود و ميمي

Kiyan ،2019 .)یعامل مهم در توسعه کی نوشتن صورت صحیح کلمات است امال که همان یریادگی 

 ,Arcon ؛ به نقلMcCutchen  ،2011؛ Berninger & Chanquoy  ،2012) رودبه شمار ميسواد 

Klein, & Dombroski  ،2017  .)Richards & Schmidt (2002 امال را )فیتعر تکنیکي عنوانبه 

 متن کیدر آن که  گیرد. در این تکنیکميقرار  مورداستفادهزبان  و آزمودناند که در آموزش کرده

 ادگیرد تا افرصورت مي یيهامکث، شوديخوانده مشوندگان آزمون ای انآموزدانش یبلند برا یبا صدا

Davis & Rinvolucri (2002 ). درست بنویسند طوربهاند تا جای ممکن که شنیدهکنند آنچه را  يسع

اند. هاری تعریف کردنوشت صورتبه هاآنثبت و سپس  یداریشن حافظهصداها در  یيامال را رمزگشا زین

 ندیفرآ کی امال (Bigozzi, Tarchi, & Pinto  ،2017؛ به نقل از 2010) Puranik & Apelبه باور 

 دیاکودکان هنگام نوشتن ب .است يو حافظه مبتن ي،، زبانيحرکت یندهایاست که بر ادغام فرآ دهیچیپ

 رگیبه زبان د يکه از زبان يخاص نیاز قوانو کنند  تبدیل حروف( يعنی) نوشتاریصداها را به عالئم 

 يتتوانند منابع شناخبکودکان  که ایگونهبه خودکار شود دیبا عمل امال. ، پیروی کنندمتفاوت است

 & ,Hudson, Laneاختصاص دهند )ست محتوا دیتول و یزیرکه شامل برنامه بیرا به مرحله ترک

Mercer  ،2005؛ به نقل از Bigozzi, Tarchi, & Pinto  ،2017).  مهارت امال در مقطع دبستان حاصل

شود و خالقیت در آن جایي ندارد و تنها شامل الگویي است که ترکیب، ترتیب، اندازه، و تعداد مي

 رییتغ تأثیرتحت  ،شود. این مهارتصورت صحیح کلمه در آن پذیرفته مي عنوانبه هاتعالمحروف و 

کمترین است.  داشته فرازوفرودهایي ،آموزش زبان خیدر حوزه آموزش زبان، در طول تار هانگرش

در این روش در تدریس رخ داد.  1 شنیداری-زباني با توسعه روش 1960امال در دهه  میزان کاربرد

(. Brown  ،2007)شود های خارجي، بیشتر به سخن گفتن و گوش دادن اهمیت داده ميزبان

به  ماًیمستق ای"شود، يم يتلق و نه نوشتارگفتار  عنوانبهروش، که در آن زبان اساساً  نیطرفداران ا

؛ Stansfield  ،1985) از طریق نادیده گرفتن آن رد نمودندآن را  يضمن طوربه ایحمله کردند  امال

                                                                                                                                   

 
1. Audiolingual Method 
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 بررسيعدم  لیبه دل عمدتاًامال  بامخالفت  نیا (.Afsharrad & Sadeghi Benis  ،2014 به نقل از

 بود.  جداگانه طوربهزبان  یاجزا

وباره ، داز سر گرفته شدزبان بر  تسلط کپارچهی ابزارهای یجستجو کههنگامي 1970در سال  امال

 و تدریسمعتبر در  یک ابزار عنوانبهاز امال  يکرد. از آن زمان تاکنون انواع مختلف دایپ تیمشروع

 یامال ،امال يشکل اصل ،قتی. در حقانواع مختلفي داردامال  .قرار گرفته است مورداستفاده آزمودن

 یالشامل ام این اَشکالآمده است.  دیآن پد یهايجبران کاست یبرا گریشکال داست و اَ 1استاندارد

 یو امال )امال و انشا(، 4امالی ترکیبي، 3گرآزمون وسیلهبهسازی شده اظهارات مدل تکرارامالی ، 2ناتمام

& Afsharrad به نقل از ؛ Farhady, Jafarpur, & Birjandi  ،2007هستند )  5های اضافيصدا همراه

Sadeghi Benis  ،2014 ؛Melawanti  ،2007 .)است.  نوع امال ترینمعروفاستاندارد احتماالً  یامال

. سندصوت را بنویطاز ضبپخش شده  ایمعلم توسط  شدهبیان مطالب بایدآموزان دانشدر این نوع امال 

 هانآطبیعي ارائه شوند و همچنین ترتیب ارائه سرعت یک با  دیبا شدهبیان مطالبدر این نوع امال 

که  ناتمام، یامال .آموزان را به چالش بکشددانش مدتکوتاه هباشد تا حافظ يطوالن يکاف اندازهبه

ه ببا این تفاوت که استاندارد دارد،  امالیبا  يرابطه تنگاتنگشود، نیز نامیده مي اقصن یامال

 یهابخش یدارا کتبيشود. نسخه يداده م یمتن گفتار و هممتن  ينسخه کتب همآموزان دانش

گوش دهند و  یمطالب گفتاربه  دیآموزان بادانشدر این نوع امال . اندشدهاست که حذف  يخاص

 ياطالعات حس رایاست ز ترآسان اجرای این نوع امالر کنند. پُ کتبيشده را در نسخه  حذفقسمت 

همراه  یامالدر شود. يم ارائه متندر مورد )نسخه کتبي ناقص + نسخه گفتاری کامل(  یشتریب

استفاده از زبان را در نوع امال  نیشوند. اياضافه ارائه م همراه صداهای ای اضافي، متن امالصداه

دهد. امالی پذیرد، آموزش ميکه در یک موقعیت ارتباطي واقعي صورت مي آموزاندانشزندگي 

کل متن  سه بار این نوع امال، معلم. در انشاء، استامال و  يعنگونه، یاز دو  يبیترک قتیدر حق ترکیبي

ا ر شدهخواندهتا متن  معلم فرصت دارند خواندنِبار سوم آموزان فقط پس از اتمام خواند و دانشيرا م

 هنچاز آ یدیبازتول عنوانبهو داستان را  اورندیب ادیداستان را به  یهمه دیبا آموزاندانش. بنویسند

آموزان به مطالب ، دانشآزمونگر وسیلهبهسازی شده امالی تکرار اظهارات مدلدر  .سندیبنو نداهدیشن

                                                                                                                                   

 
1. standard dictation 

2. partial dictation 

3. elicited imitation 

4. Dicto-Comp  

5. dictation with competing noise 
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ر د ایشود که آن را تکرار کنند يآموزان خواسته منوشتن مطالب، از دانش ی، اما به جادهندميگوش 

 .گفته شد بازگو کنندرا که  صورت آنچه نیا ریغ

-اج)و 1کدهای فنولوژیکي: باشد کد سهکاربرد شامل کلمه ممکن است  کی ی درستِامال

 یرمزگذارالخط: )رسم 2يگرافثوار ، کدهای مربوط به (یاصوات در کلمات گفتار یرمزگذارآواشناسي: 

که  یاکلمه شناسي واژگاني: اجزا)ساخت 3يکیمورفولوژکدهای نوشته شده(؛ و  کلمات حروف در

کلمات  یانتها را در نوع کلمه ای ،، شمارزمان دهند و رییکلمات تغ یرا در ابتدا يتوانند معنيم

ای  قبل از آی" ي مربوط به امال برای نمونهکیو مورفولوژ يوگرافثارقوانین  اگرچه(. کندمشخص مي

 قراردر معرض  قیاز طر يضمن طوربه اغلب ، شوند انیتوانند بياوقات م يعضب ")در زبان انگلیسي(

 (Pacton, Perruchet, Fayol  ،2001شوند )آموخته ميگرفتن 

ایي توسط متخصصان شناس کردن يدرست هج یيتا توانا ناخوانا نویسياز  امال یریادگیمرحله  پنج

( مرحله آگاهي 2  (؛يشناسآوا-واج پایه يآگاهو خطي کردن خط) پیش از سواد مرحله( 1 :شده است

 و امالی صحیح یالگوهادرون کلمات ) یالگوها( مرحله 3واج(؛ از  يآگاه یها)مهارتاز نام حروف 

شناسي ساخت راهبردهایو  امالی صحیح قواعد) یياتصاالت هجا ( مرحله4 (؛هاشناسي واژهساخت

 دائماً دانش  نیشود و ايآموخته م هاآنکلمات و مشتقات  شهی)راشتقاقي  ثبات( مرحله 5 (؛ وهاواژه

 (Henderson  ،1990)  شود(بکار گرفته مي

 مالافراد مبتدی در ا يقرار گرفته است، و محققان معتقدند که حت ينیمورد بازب دگاهید نیا راًیاخ

 Cassarنویسي )درست ( بلکه در سطحTempleton & Bear ،1992) آواشناسي-واجدر سطح  تنهانه

& Treiman  ،1997؛Pacton et al.  ،2001 ؛Treiman  ،1993ها )شناسي واژه( و ساختPacton et 

al.  ،2005 ؛Cassar & Treiman  ،1996؛ Treiman, Cassar, & Zukowski ،1994 )دارای دانش 

         (Hutcheon, Campbell, & Stewart  ،2012)به نقل از  هستند

 برانگیزیبحثموضوع  4اکتساب زبان دومآموزش هم در و  هم در آزمون یک ابزار عنوانبهامال 

ود. شيزبان شناخته مبر  يکل تسلط ابزاری برای عنوانبه عمدتاً، امال آزمودن دگاهیاز د. بوده است

 تهکی( معتقد است که د1961) Lado، مثالعنوانبهمواجه شده است.  یادیز یها، با مخالفتحالبااین
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 کتهید شوندگانآزمون یبرا چیزهمهکه زیرا  ستیاز زبان ن یاهر جنبه یریگاندازه یبرا يابزار مناسب

 ایوسیلهامال را ( Afsharrad & Sadeghi Benis  ،2014؛ به نقل از 1969) Harris . شوديم

برای  لیاعتقاد به تما باوجودRivers (1968 ). داندبرای آزمودن مي "غیردقیق"و  "غیراقتصادی"

نه  و ابزار تدریس کی عنوانبهامال را  واحد، زمانیکدر هم  هاز عناصر مرتبط ب یاریبس آزمودن

 نیامال همچن (.Afsharrad & Sadeghi Benis  ،2014کند )به نقل از قلمداد مي آزمودنابزار  عنوانبه

 دارد يمکاربرد ک يواقع يزندگ یهاتیکه در فعال شودميدر نظر گرفته  دهیچیپ کیتکن کی عنوانبه

(Bennett  ،1968 ؛ به نقل ازAfsharrad & Sadeghi Benis  ،2014.) ها، مخالفت رغمیعل، امال

 برخوردار است. يخاص تیاز حما ابزار آزمودنیک  عنوانبه

 زبان برای تسلطخوب  ابزار یک اینکنند که يادعا م آزمودنابزار  کی عنوانبهامال  طرفداران 

 ,Irvine ؛Oller  ،1971) دارد همبستگيزبان تسلط بر  یکپارچه یهاآزمون ریآنجا که با سا تا است،

Atai, and Oller ،1974؛ Jafarpur & Yamini  ،1993 ؛ به نقل ازAfsharrad & Sadeghi Benis  ،

تواند شود که ميیک تکنیک قلمداد مي عنوانبهاند که امال ها نشان دادههمچنین پژوهش(. 2014

،  Rahimiرا در درازمدت بهبود ببخشد ) هاآنصالحیت کلي زباني یادگیرندگان و دقت واژگاني 

اختالل در امال چیزی . (Li  ،2020؛ به نقل از Qu  ،2012؛ Pyun and Lee-Smith  ،2011 ؛2008

را به خود اختصاص داده است. اختالل امال آفت پرورش مهارت  1از اختالالت یادگیری 30در حدود %

تواند امال است. کودکان دارای اختالل امال در این الگو مشکل دارند. ضعف در پرورش این مهارت مي

رار دهد ق تأثیرنفس فرد را در مقاطع دیگر تحت متعددی دیگری در پي داشته باشد و اعتمادبهمسائل 

(Lerner  ،1997 .) کندمهم در نوشتن را منحرف  یندهایفرآ ریسابه توجه  دتوانيم در امال اختالل 

(Juel  ،1999 )مناسب کمتر انتخاب کلمات  نوشتن نویسندگان زبان دوم را از طریق تیفیک

(Kohnen, Nickles, & Castles ، 2009و فراموش کردن آنچه برای نوشتن برنامه )اندریزی کرده 

(Graham  ،1990 )( یا دسترسي کمتر به منابع برای خلق داستانSacre & Masterton  ،2000 را )

 (.Hutcheon, Campbell, & Stewart  ،2012به نقل از کند )رو ميبا مانع روبه
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به برخي از این  اختصاربهزیادی صورت گرفته است که در ادامه  نسبتاًهای امال پژوهش یدرباره

 شود.ها اشاره ميپژوهش

 امال نوشتن در بهبود زبان چیني-بررسي اثربخشي تکلیف خواندن"( با نام 2020) Li مطالعه نتایج

 حروف بیشتری تولید ، امال-تکلیف خواندن در کنندهشرکتافراد  که داد نشان "زبان دوم عنوانبه

 طوربه درک خطاهای و آواحروف هم خطاهای استفاده کردند؛ 1ناینکردند و به میزان کمتری از پي

 را کنندگانشرکت مثبت نگرش مصاحبه، بازخوردهای این، بر عالوه. است یافته کاهش توجهيقابل

 .کرد تأکید امال-خواندن تکلیف به نسبت

 Maulidah (2019) تکنیک امالی گروهي از طریق یادگیری مشارکتي  تأثیر"پژوهشي با نام  در

تواند توانایي نگارشي متون دهد که تکنیک امالی گروهي مينشان مي "آموزان پایه یازدهمبر دانش

  قرار دهد. تأثیرآموزان را تحت نوشتاری دانش

 Arnaut et al. (2018 در پژوهش خود با نام )"ابزار ارزیابي  عنوانبهی عبارت اسمي امال

 پایه دوم و سوم و آموزاندانش به این نتیجه دست یافتند که این نوع امال، عملکرد "نوشتاری

آموزان را از پایه چهارم به این روش نگارش دانش .سازدرا متمایز مي پایه چهارم و پنجم آموزاندانش

 کند.بیشتری ارزیابي مي دقتبهپنجم 

 .Capovilla et al "آواشناسي زبان پرتغالي _تشریح رمزگذاری واج"یک پژوهش با نام در  

 قابلیت رمزگذاری یدرجه با کلمات در هجي کردن (  به این نتیجه دست یافتند که دقت2017)

 برای قدرتمند ابزاری حاضر رمزگذاری مدل که دهدمي نشان مطالعه این. است یافته افزایش کلمه

 است. پرتغالي زبان در هجي کردن کلمات دقیق بینيپیش

 Bigozzi, Tarchi, & Pinto (2017 در پژوهشي با نام )"آموزان سازگاری و ثبات امالی دانش

وجه به با تبه این نتایج دست یافتند که  "از انشا ایتالیایي در مهارت امالنویسي در برابر ارزیابي

همه نمرات  یبرا انشا عدم دقت در امالء و نی، بدرون تکلیفو ثبات  یمربوط به سازگار یهاافتهی

، که دش تأکیددقت نیز نویسان بيی فوق برای امالهاافتهیمثبت وجود دارد.  يهمبستگ يمورد بررس

  .برندي( بهره نمامال یا انشا) تکالیف خاصاز  امال مشکل دارندکه در  يدهد کودکانينشان م

آموزان انگلیسي زبان از طریق تسهیل نگارش تحلیلي دانش"( با نام 2015) Arconهای نتایج یافته

 وشتن،های نبهبود دستورالعمل نگرانه متون،کلي بهبود کیفیتحاکي از آن است که امال باعث  "امال
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ونویسي ر شرایط با مقایسه در امال شرایط دو هر یا یک در شناختي تحلیلي، و کاهش بار افزایش عناصر

 د.شومي

 Verdu & Oliveira (2014 در تحقیقي با نام )"های خواندن و دقت در امال پس از بهبود مهارت

 رونویسي تدریس دقیقدهد که يم نشان "آموزان دارای مشکالت یادگیریرونویسي کردن در دانش

 .شود امال در تکالیفحداقل  یبه واحدها يدهدقت در عملکرد پاسخ شیکردن ممکن است باعث افزا

آموزش امال از طریق "( با نام 2012) Hutcheon, Campbell & Stewartپژوهش  جینتا 

 دهد.شناسي مهارت امال دختران را افزایش ميحاکي از این است که آموزش ریشه "شناسيریشه

 Melawanti (2007 در پژوهشي با عنوان )" گیری تکنیکي برای آزمودن در اندازه مثابهبهامال

 یداریابزار آزمون تسلط شن عنوانبه دتوانيامال مبه این نتیجه رسید که "آموزانشنیداری دانش تسلط

ي بررسابزار  کی عنوانبهتواند همچنین امال مي به کار برده شود. پنجم دبستانپایه آموزان دانش

 فید واقع شود. شنیداری بسیار ممطالب  یریادگیدر  هاآندر  زهیانگ جادیآموزان و ادانش شرفتیپ

Chatzisavvas (2005 ) آموزان دانش شناسي در رشد لغاتمزایای ریشه"در پژوهش خود با نام

 تأثیرارای د دیکلمه جد کی یریادگیهنگام به  شناسيریشهکه  دریافت "غیر انگلیسي زبان یوناني

 ،کنديم سهیاز زبان مقصد مقا يخود را با کلمات یآموز کلمات زبان مادردانش ي. وقتاستمثبت 

مقایسه "( با نام 2017) Mohammadi & Radbakhshگیرد. مي ادی آسانيبهرا  یشتریکلمات ب

حاکي از آن است که  "ای بر بهبود شش نوع امالاثربخشي روش آموزش مستقیم و آموزش چندرسانه

معناداری بر بهبود اختالل  طوربهای در مقایسه با گروه کنترل آموزش مستقیم و آموزش چندرسانه

 امال اثربخش بوده است.

 Nikoumohammadi (2015 در پژوهشي با نام )" اثربخشي برنامه ترکیبي آموزش مستقیم و

ه ب "تدایي دارای اختالل یادگیری امالآموزان ابهای امالیي در دانششناسي بر کاهش غلطآگاهي واج

 های امالیي و نیز بر بهبود عملکرد تعویضترکیبي بر کاهش غلطاین نتیجه دست یافتند که آموزش 

 بود است. مؤثرآموزان دبستاني واج دانش

 اثربخشي آموزش کارکردهای اجرایي بر عملکرد تحصیلي کودکان با "در پژوهشي با عنوان  

 ( انجام شد2012) Aghababakhani, Malek-pour, & Abediکه توسط  "ناتواني یادگیری امال

آموزش کارکردهای اجرایي )حافظه فعال و بازداری پاسخ( بر بهبود  تأثیرها حاکي از آن است که یافته

 باشد.آماری معنادار مي ازلحاظناتواني یادگیری امال  آموزان باعملکرد تحصیلي دانش
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ونیکي طراحي آموزشي برنامه یادگیری الکتر"( با نام 1390) .Zarabian et alها در پژوهش یافته

طراحي اهـداف و نحـوه بیانگر آن است که  " فارسي و اعتبارسنجي آن از دیدگاه متخصصان یامال

ور محمحتوا در قالب کلمـه و جملـه دهيسازماناید در راستای برنامه درسي ملي و ا بتعیـین محتـو

ام و بنـرت انجـ شونتزر ای مایر و تلفیق متن و تصویات تهیه محتوای چندرسانهازنظربا استفاده 

 پـذیرد.

 Aghababakhani, Malek-pour, & Abedi (2011 در )های مقایسه کنش"ي با عنوان پژوهش

 "شناختي نپسيروان-عصب اجرایي در کودکان با و بدون ناتواني یادگیری امال: عملکرد در آزمون

ملکرد ع)های اجرایي آموزان با و بدون ناتواني یادگیری امال در کنشکه بین عملکرد دانش ندنشان داد

 .تفاوت معناداری وجود دارد( در برج نپسـي

کودکان  حافظهقایسه نیمرخ م "( با نام 2010) Kajbaf, Lahijian, & Abediدر پژوهشي که  

انجام دادند نتایج نشان دادند  " ریاضي و روخوانيدر امال،  های یادگیریعادی با کودکان دچار ناتواني

 های یادگیری در امال، ریاضي و روخوانيکودکان عادی و کودکان دچار ناتواني حافظهنیمرخ  بینکه 

 .تفاوت معناداری وجود دارد

 ی کاربرداستراتژ قیدق میامال: تنظ بهبود"( با عنوان 2010) Devonshire & Fluckنتایج مطالعه  

 خانواده بودن کلمات سببو هم شناسيریختنشان داد که توجه به  "کلمات نیو استفاده از ارتباط ب

 شودآموزان ميبهبود مهارت امال دانش

الخط زبان فارسي های الفبا و رسمآموزان ایراني، به ویژگيیکي از دالیل اختالل امال در دانش

ز جهاتي حتي از خط چیني و ژاپني هم دشوارتر است. (. خط فارسي اTabrizi ،2017شود )مربوط مي

خط چیني و ژاپني در مقابل هر واژه یا عبارت یک نشانه دارند. وقتي فردی این چند هزار عالمت را 

ز توان درست خواند. یکي اتواند بخواند و بنویسد. خط فارسي را با هر تعداد نشانه نميیاد گرفت مي

ها( بیش از یک عالمت )حرف( وجود ت که برای برخي صداها )واجهای خط فارسي این اسدشواری

، "س"؛ حروف tبرای واج  "ط"، "ت"؛ حروف zبرای واج  "ظ"، "ض"، "ز"، "ذ"دارد، مانند حروف 

ای از اشتباهات . همچنین دستهhبرای واج  "هـ ـهـ ـه ه"، "ح"؛ حروف sبرای واج  "ث"، "ص"

آوا ولي های همدیداری مربوط هستند. در این دسته اشتباهات، واج یامالیي وجود دارند که به حافظه

، "حاظر"اشتباه،  صورتبهکه  "حاضر"ی شوند، مانند کلمهشکل به جای هم نوشته ميهم غیر

این ویژگي زبان و خط فارسي سبب بروز (. Tabrizi ،1396شود )نوشته مي "حاذر"، یا "حازر"

 شود.در مقطع دبستان مي ویژهبهآموزان ایراني مشکالتي برای دانش
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، شودی دبستان به آن پرداخته ميهای مهمي که در درس فارسي در دورهاز سوی دیگر یکي از مقوله

بن ماضي و مضارع یکساني  گویند کهبه کلماتي مي خانوادههمکلمات خانواده است. ی کلمات هممقوله

)تحمٌل ـ حمل  ش پشت سر هم بیاید. مانند:اخانوادههمهای در کلمههای اصلي آن کلمه و حرف دارند

خانواده برای .. این امکان وجود دارد که بتوان از کلمات همو... )عجله ـ عجول ـ تعجیل( یا ـ حامل (

آموزان مقطع شکل در دانشصدا و غیرهمکاهش میزان خطاهای امالیي ناشي از استفاده از حروف هم

اشتباهات امالیي ناشي شود. يکلمات مربوط م یهاشهیو ر يبه معان يشناسشهیرتفاده کرد. ابتدایي اس

و  شهیاز ر زآمودانش يکلمه هستند. وقت کیعدم درک اساس  دهندهنشان يشناسشهیر از

از خود نشان  یبهترعملکرد  یيمهارت امالدر ، باشد آگاهخانواده بودن کلمات و هم يناسشهشیر

آموزان ایراني، خطای مربوط استفاده از ترین خطا در امال در دانشرایج (. Roberts ،2012) دهديم

که بیان شد در زبان فارسي برای یک واج  گونههمانهاست. زیرا شکل در واژهصدا و غیرهمحروف هم

ث -ص-و حرف س zظ برای واج -ض-ذ-ممکن است چند حرف وجود داشته باشد مانند حروف ز

آموزان ایراني . بنابراین مسئله پژوهش حاضر این است که دانشtط برای واج -و حروف ت sبرای واج 

یک واج چند صورت مختلف وجود دارد دچار  برایدر مقطع ابتدایي در نوشتن بسیاری از کلماتي که 

شود. با توجه امال مي آموزان در مهارتشوند. این مشکل سبب افت شدیدی در این دانشاشتباه مي

الخط زبان فارسي، فرضیه پژوهش در مورد مشکالت رسم شدهگفتهبه مسئله پژوهش و مباني نظری 

خانواده میزان خطاهای امالیي استفاده از تکنیک کلمات هم"شود: بندی ميحاضر به این شکل صورت

 "د.دهداری کاهش ميا به میزان معنيآموزان ابتدایي رهای الفبای زبان فارسي در دانشناشي از دشوار

دهد،  شیافزاامال را  های مربوط بهآزموندر  آموزاندانش عملکردتواند يم تنهانه امال مؤثر آموزش

به نقل از ؛ Berninger et al. ،1998) در انشا شود هاآن تسلططول و  شیممکن است باعث افزابلکه 

Hutcheon, Campbell, & Stewart  ،2012يیتوانابه سطوح باالتر  تواندميمؤثر  طوربه امال (. تدریس 

 ي کردن کلمات( معکوس هجیياگرچه خواندن کلمه )رمزگشا .منجر شود زین خواندن کلمه

به نقل از ؛ Treiman  ،1998ای هستند )تنیدهدرهم یهامهارت این دو مهارت، ،ستی( نی)رمزگذار

Hutcheon, Campbell, & Stewart  ،2012 .)درست  یبرا راهبرد یبتوانند به تعداد دیبا آموزاندانش

 کندينم دیرا تول حیصح یامال شهیواحد همراهبرد  چیه رایز کلمه اعتماد کنند کیکردن  يهج

(Kwong & Varnhagen  ،2005.) ي از دبستان آموزانمربوط به امال برای دانش هایو روش هابرنامه

 هایکه به دستورالعمل یيهابرنامه شتریب. همچنین (Graham et al. ،2008) برندکمبودهایي رنج مي

( Wanzek et al. ،2006) دارند یریادگیکه مشکل شوند مربوط مي آموزانيبه دانشپردازند يم یيامال
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؛ به نقل از Fulk & Stormont-Sprugin  ،1995اند )تر تهیه شدهوسالیا برای کودکان کم سن

Campbell, & Stewart Hutcheon,  ،2012 .)های امال خورد برنامهآنچه در این میان به چشم نمي

 زاتیتما را از طریق توجه به تربزرگآموزان دانشمقتضیات  کهبرای همه اعضای کالس است 

سازد. در زمینه آموزش رسمي که اصول امالی برآورده  هاآنامالی صحیح و  هاشناسي واژهریخت

 (Henderson  ،1990)های اشتقاقي های مربوط به ریشهها و تعمیمشناسي واژهاصول ریختصحیح و 

،  Hutcheon, Campbell, & Stewartشود )به نقل از قرار دهد کمبودهایي مشاهده مي مدنظررا 

ندد بآموزان به کار بیي که یک رویکرد کالسي کلي را برای دانشهای امال(. در ارتباط با برنامه2012

های باال و با بررسي با توجه به گفته (.Graham et al. ،2008)خورد کمبودهایي به چشم مي

مات تکنیک کل تأثیر، نگارندگان نتوانستند پژوهشي را بیابند که در داخلهای انجام شده پژوهش

آموزان مقطع های الفبای زبان فارسي در دانشیخانواده بر کاهش خطاهای امالیي ناشي از دشوارهم

را  توان توجه معلمانفرضیه پژوهش مي تأکیددر صورت ابتدایي را بررسي کرده باشد. از سوی دیگر 

استفاده از این تکنیک در مقطع ابتدایي و حتي مقاطع باالتر با شدت بیشتری سوق داد.  سویبه

، انتخاب دهيسازمانموضوع،  هایمؤلفهدر کنار -نویسيمهارت امال یا درست کهازآنجایيهمچنین 

شود مهمي در مهارت انشا قلمداد مي مؤلفه -2، و قواعد نگارش1واژگان، طرز بیان، رواني جمالت

(Popp et al. ،2003مي ) هرچند کوچک، در راستای مؤثرتوان انتظار داشت از این طریقي گامي ،

 د.رسحاضر ضروری به نظر مي آموزان برداشته شود. بنابراین انجام پژوهشبهبود مهارت انشای دانش

 

  شناسیروش

ی آماری جامعه .آزمون با گروه کنترل استپس -آزمون آزمایشي و طرح آن پیشپژوهش حاضر، شبه

-1399آموزان پسر پایه چهارم ابتدایي شهر تهران در سال تحصیليپژوهش، شامل کلیه دانش

 رطوبهگیری در دسترس انتخاب و روش نمونهبا استفاده از  هاآننفری از  35بودند که دو کالس 1398

تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. الزم به ذکر است که معلم این دو کالس مشترک 

یری های گوناگون، یادگمعلم تأثیرهای پژوهش نداشت تا از این طریق، اطالعي از فرضیه گونههیچبود و 

های قرار ندهد. با توجه به طرح پژوهش، حجم نمونه برای هر یک از گروه تأثیر آموزان را تحتدانش

 نفر برآورد شد.  35کنترل و آزمایش 

                                                                                                                                   

 
1. Sentence Fluency 

2. Convention 
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را معلم با همکاری  -یک صفحه تقریباً–استفاده شد. این آزمون  "آزمون امال"ها از آوری دادهبرای جمع

پایه چهارم طراحي کرد. روایي صوری و محتوایي آزمون  "بخوانیم "گران از محتوای کتابپژوهش

محتـوای امـال و حجـم آن بـا مزبور بر اساس نظر متخصصان مطلوب برآورد شد. برای روایي آن، 

ابتدایـي و متناسـب بـا تـوان و  پایه چهارمشـده بـرای آمـوزش های انتخابتوجه بـه نوع واژه

ات دو معلم متخصص و ازنظرطراحي شد. همچنین آمـوزان هـای ذهنـي و تجربـي دانشآمادگي

آموزی و ادبیات فارسي و یک متخصص ارزشیابي دوره ابتدایي، یک متخصص زبان نظرصاحب

 یریکارگبهاصالح ابزار قبل از  منظوربهتوسط این متخصصان  شدهمطرحاستفاده شد و نظرات 

بازآزمون بکار گرفته شد و پایایي -روش آزمون برای بررسي پایایي آزمون،  و کاربرد آن استفاده شد.

 (. =0,73rآن مناسب گزارش گردید )

روش اجرای پژوهش به این صورت بود که نخست، پیش از اجرای آموزش، از هر دو گروه آزمایش 

آزمون توسط معلم اجرا شد تا این ه درس از کتاب بخوانیم پایه چهارم، پیشو کنترل از محتوای س

وع ی موضها از پیش، کلمات و عبارات را مطالعه نکرده باشند و دربارهاطمینان حاصل شود که آزمودني

 جلسه( بر دو )هر هفته ایدقیقه 50 جلسه 7 آگاهي خاصي نداشته باشند. سپس مداخله آزمایشي در

 از پایان نکرد. پس دریافت ایمداخله گونههیچ گواه گروه کهدرحالي شد، انجام آزمایش هگرو روی

آزمون معلم به هنگام قرائت -اجرا شد. در پس آزمونگروه توسط معلم پس دو هر روی بر جلسات نیز

وند )مانند شتلفظ مي شکلیککلماتي که دارای حروفي هستند که به اشکال مختلف نوشته ولي به 

خانواده ناظم، نظام، منظم، تنظیم، و ... است یا ( به یک سرنخ )مانند: نظم همz,t,s,hاشکال مختلف 

خانواده نظم برای مثال ناظم هم-کندخانواده امراض، مرض، تمارض، و ... است( اشاره ميمریض هم

م توسط معل شدهگفتهآشنای ی آموز متوجه گردد که امالی فالن کلمه مشابه کلمهتا دانش -است

ته یابد. اشاره به این نکتواند کاهش ميآموز مينوشتن آن توسط دانش اشتباهاست. بنابراین احتمال 

در جدول شرح  ذکرشدهآید که مداخله موردنظر، توسط معلم و با توجه به اصول الزم به نظر مي

 ( اعمال شد.1جلسات  )جدول 
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خانواده بودن کلماتبه هم : شرح جلسات مربوط1جدول   

 اهداف رفتار شاخص

ت
سا

جل
 

-------------------------------- 
بیان اهداف، روندکار جلسات، اجرای 

آزمون درس امالپیش  

ول
 ا

 خانواده در یادگیری امالبیان اهمیت کلمات هم 

 خانواده بودن کلماتبیان قواعد هم 

 هایهفتهآموزان از برنامه کالسي آگاه ساختن دانش 

 آینده

خانواده نمایش لیستي از کلمات هم

وم مربوط به یک درس
 د

 خانواده کلمات دارای واجاستخراج کلمات همz  

 های مختلف این کلمات روی تابلونوشتن صورت 

   بر آن تأکیدنوشتن صورت درست کلمه و 

نویسي برای خانوادهآغاز آموزش هم

وم ”z“ بر واج تأکیدکلمات درس با 
ــ

ــ
 س

 خانواده کلمات دارای واجاستخراج کلمات همt  

 های مختلف این کلمات روی تابلونوشتن صورت 

   بر آن تأکیدنوشتن صورت درست کلمه و 

آغاز آموزش  +مرور کلمات درس قبلي

نویسي برای کلمات درس با خانوادههم

رم ”t“ بر واج تأکید
ــا

ــ
هـ

چـ
 

 دارای واج خانواده کلماتاستخراج کلمات همs  

 های مختلف این کلمات روی تابلونوشتن صورت 

   بر آن تأکیدنوشتن صورت درست کلمه و 

آغاز  + مرور کلمات درس قبلي

خانواده نویسي برای کلمات آموزش هم

جم ”s“ بر واج تأکیددرس با 
ــ

ــ
نـ

 پ

 خانواده کلمات دارای واجاستخراج کلمات همh  

 کلمات روی تابلوهای مختلف این نوشتن صورت 

   بر آن تأکیدنوشتن صورت درست کلمه و 

آغاز  + مرور کلمات درس قبلي

خانواده نویسي برای کلمات آموزش هم

شم ”h“ بر واج تأکیددرس با 
ــ

ــ
 ش

-------------------------------- 
پایان آموزش محتوای درس، و اجرای 

آزمون درس امالپس تم 
ــ

ــ
فـ

 ه
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 های پژوهش یافته

انحراف چنین بود. هم 02/10و 08/10های آزمایش و کنترل به ترتیب میانگین سني برای گروه

معیارهای تمرکز از قبیل میانگین  2بود. جدول  16/0و  28/0ها به ترتیب هر یک از این گروه استاندارد

 دهد.را نشان مي انحراف استانداردو معیارهای پراکندگي، همانند 

 

متغیر یادگیری درس امال گروه آزمایش و کنترل در  انحراف استاندارد: میانگین و ۲جدول 

آزمونآزمون و پسپیش مرحله  

  
 

 

 

 

 

 

 

متغیر یادگیری گروه  انحراف استانداردشود میانگین و مشاهده مي 2که در جدول  گونههمان

 تر است.از گروه کنترل بیش توجهيقابلآزمون به میزان آزمایش در پس

ای الفبخانواده بر کاهش خطاهای امالیي ناشي از تکنیک کلمات هم اثربخشي بررسي منظوربه

راهه استفاده شد. در -ی گروه کنترل و آزمایش از آزمون تحلیل کواریانس یکزبان فارسي و مقایسه

متغیر همپراش  عنوانبهآزمون )نمرات درس امال دو گروه قبل از شروع آموزش( این آزمون، متغیر پیش

 )کواریانس( وارد معادله شد و اثر آن کنترل گردید. 

حله ها در مرفرض تساوی واریانس گروهبرای استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس، ابتدا، پیش

فرض تساوی واریانس در از آزمون لوین نشان داد پیش آمدهدستبهآزمون بررسي شد. نتایج پس

(. همچنین نتایج بررسي مفروضه یکساني =F1,68 31/7و  <05/0pآزمون برقرار است )مرحله پس

 737/0و <05/0pآزمون تعاملي وجود ندارد )ها و پیشرگرسیون نشان داد بین گروه شیب

F1,68=آزمون از تحلیل میزان یادگیری در مرحله پس ازنظرمنظور بررسي تفاوت دو گروه (. به

آمده است. همچنین اندازه اثر مداخله  3راهه استفاده شد که نتایج آن در جدول -کوواریانس یک

 آمده است. 3که نتایج آن در جدول  تفاده مجذور اتا محاسبه شدنیز با اس

یر
تغ

 م

وه
گر

 

داد
 تع

آزمونپیش آزمونپس   

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

ی
یر

دگ
 یا

ش
مای

 آز

رل
نت

 35 ک

35 

40/11  

91/10  

43/1  

46/1  

92/16  

02/13  

67/1  

29/1  
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خانواده بر راهه برای بررسی اثر تکنیک کلمات هم-: نتایج تحلیل کواریانس یک3جدول 

 کاهش خطاهای امالیی 

دار در میانگین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله گر وجود تفاوت معنيبیان 3های جدول  داده

 آزمون است.آزمون با حذف اثر پیشپس

، 3ی تحلیل کواریانس در جدول و نتیجه 2در جدول  شدهدرجهای ، با توجه به میانگیندرنهایت 

خانواده در گروه آزمایش منجر به کاهش خطاهای توان گفت که استفاده از تکنیک کلمات هممي

 "امالیي ناشي از دشواری الفبای زبان فارسي گردیده است. بنابراین فرضیه پژوهش که عبارت بود از 

های الفبای زبان فارسي در خانواده میزان خطاهای امالیي ناشي از دشواراستفاده از تکنیک کلمات هم

 گیرد. قرار مي تأکیدمورد  "دهدداری کاهش ميآموزان ابتدایي را به میزان معنيدانش

آزمون به های آزمایش و کنترل از مرحله پیشامال گروه درستغییرات یادگیری  1نمودار 

 .دهدآزمون را نشان ميپس

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمونآزمون به پسی پیشهای آزمایش و کنترل از مرحلهتغییرات نمرات یادگیری درس امال گروه :1نمودار 
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 گیریبحث و نتیجه

خانواده بر کاهش خطاهای امالیي ناشي از این پژوهش با هدف تعیین اثربخشي تکنیک کلمات هم

به کلماتي  خانوادههمکلمات آموزان مقطع ابتدایي انجام گرفت. دانش های الفبای فارسي دردشوار

ش اخانوادههمهای های اصلي آن کلمه در کلمهو حرف دارندبن ماضي و مضارع یکساني  گویند کهمي

.. این امکان وجود و... )عجله ـ عجول ـ تعجیل( یا )تحمٌل ـ حمل ـ حامل ( پشت سر هم بیاید. مانند:

خانواده برای کاهش میزان خطاهای امالیي ناشي از استفاده از حروف بتوان از کلمات همدارد که 

 آموزان مقطع ابتدایي استفاده کرد.شکل در دانشصدا و غیرهمهم

 خانواده خطاهای امالیيتکنیک کلمات همنتایج تحلیل کورایانس در پژوهش حاضر نشان داد که 

ی دهد. بنابراین فرضیهکاهش مي آموزان مقطع ابتدایيرا در دانشهای الفبای فارسي ناشي از دشوار

 ,Hutcheonهای پژوهش ها از پژوهش حاضر با یافته(. این یافته>001/0pگردد )مي تأییدپژوهش 

Campbell, & Stewart (2012 ،)Devonshire & Fluck  (2010 ،)Chatzisavvas (2005 ) همسو

 در یادگیریتواند يمشناسي ریشهآموزش توان گفت که در تبیین این یافته از پژوهش مياست.

از طریق دانستن ریشه کلمات،  آموز. معلم و دانشمفید واقع شود آن امال تبعبهو  زبانهای مهارت

. وندشيتر مها حساسزبان ریساموجود در  گریبا کلمات د هارابطه این واژهکلمات و  ینسبت به معنا

مک کنامند يدار ميمعن یریادگیآن را  يتواند به آنچه روانشناسان آموزشيروابط م نیدانش در مورد ا

معني که کیفیت یادگیری به یادگیری پیشین مربوط است و بنابراین  به این (؛Ausubel  ،1968) کند

اتفاق  دهدفمن ای منظم طوربهدار يمعن یریادگشود. یهای دیگر ميدیگر سبب تعمیم و حفظ یادگیری

 دیو آنچه با استآماده  شناختي ازنظر رندهیادگیکه  دهدرخ مي يطیعمد در شرا طوربهو افتد، يم

سه Ausubel & Robinson (1969 ) ازنظرشود. يم دهيسازمان يمنظم و عقالن طوربهآموخته شود 

 از: اندعبارتمعنادار  یریادگی یشرط الزم برا

 ؛مرتبط است یریادگی یهانهیزم ریبا سا مطلب یادگیریالف( 

 هاآنا به ر دیجد یریادگیبتواند  تاداشته باشد  ایشدهيدرون یيهادهیاز قبل ا دیبا رندهیادگب( ی

  ؛ارتباط دهد

 کند. اتصاالت را برقرار نیقصد دارد ا رندهیادگی ج(

 یریادگابزاری برای کمک به ی عنوانبهتوان يم شناسي کلماتریشه، ارهایمع نیا بر اساس

خانواده آموز از طریق یک سرنخ از همدانش کههنگامي، تبعبه .درس قلمداد شوددار در کالس يمعن

شود، این امر منجر به کاهش خطاهای امالیي در بودن یک کلمه با برخي کلمات دیگر آگاه مي



 1400 47 تابستان، دومسال نهم، شمارة                                 فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 

 اشتباهبهمختلف برای یک واج، به اشکال مختلفي  شود که با توجه به وجود داشتن حروفهایي ميواژه

طر به خا شناسي را بهترتدریس شده از طریق ریشهآموزان کلمات ، دانشنیبر ا عالوه .شوندنوشته مي

 (. Pierson  ،1989) شوديم دارمعني یریادگتدریس با کمک این روش سبب ی زیرا آورند،يم

،  Piersonبررسي علمي ریشه و تاریخچه تغییر معاني و اشکال کلمات ) عنوانبهشناسي، ریشه

 یآموزان با استفاده از ریشهشود. دانشامال( مي ازجملههای آن )و مهارت ( باعث یادگیری زبان1989

را بیاموزند.  هاآنو امالی درست  توانند کلمات بیشتری را با سرعت زیادتری یاد بگیرندکلمات مي

ان که زب يآموزانتواند به دانشيدر کالس م شناسيریشهبان شناسان معتقدند که آموزش ز يبرخ

 های زباني را بهتر یاد بگیرندکمک کند تا مهارت با زبان رسمي آموزش متفاوت است هاآن یمادر

(Bellomo  ،1999)  آموزش درس کالس  درو پسوندها را  ،هاشهی، رشوندهایپ دیمعلمان بابنابراین

ز ا زآمودانش يوقتافزون بر این،  نباشد.مربوط آموزان دانش یبه زبان مادراین موارد اگر  يدهند، حت

از خود  یبهترعملکرد  یيمهارت امالدر ، باشد آگاهخانواده بودن کلمات و هم يناسشهشیو ر شهیر

ناخوانا از  امال یریادگیمرحله  پنجیکي از  کهازآنجایي(. همچنین Roberts ،2012) دهدينشان م

شتقات کلمات و م شهیراشتقاقي، یا همان استفاده از  ثبات، مرحله کردن يدرست هج یيتا توانا نویسي

مهم بودن این  عنوانبهتوان از این واقعیت مهم ( بنابراین ميHenderson  ،1990)باشد مي ،هاآن

 یریگادیرسد يبه نظر مآموزان استفاده کرد. آن در  بهبود مهارت امالی دانش تأثیرگذاریتاکتیک و  

چه اگر در نتیجهاست.  دهیچیکننده و پخسته اریبسکاری  هاآنحفظ کردن از طریق  دیکلمات جد

ابل، . در مقکنندميرا فراموش  هاآناستفاده عدم  لی، اما به دلرندیگيم ادیرا  جدید کلماتافراد اکثر 

آن  ،حفظ کلمه یآموزان به جاکه دانش شودشناسي باعث ميریشهاصول کمک با و یادگیری  سیتدر

ی صحیح و امال دیکلمات جد یریادگیدر  يمثبت تأثیرتواند يم شناسيریشه، جهیدرک کنند. در نترا 

و  ،داريتر، معنرا ساده یریادگیاست که  سیروش تدر کی شناسيریشه درواقعداشته باشد.  هاآن

 . (Chatzisavvas  ،2005) کنديم ترریدلپذ

ه به اگر با توج هاآندیگر برای یافته پژوهش این است که کلمات جدید و هجي کردن  تبیینیک 

 Thelenشوند )به حافظه بلندمدت منتقل مي مدتکوتاهشناسي یاد گرفته شوند از حافظه اصول ریشه

(. همین امر سبب ماندگاری بیشتر و یادگیری امال صحیح کلمات در حافظه و کاهش خطاهای 1986، 

ها ها سبب بیان مشابهت میان کلمهشناسي واژههمچنین آموزش امال از طریق ریشهشود. امالیي مي

 شناسيیختکه قوانین ر هاو روش هابرنامه دهدها نشان ميشود. پژوهشمي هاآنو فراموشي کمتر 
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 & ,Nunes, Bryant) توانند عملکرد امال را بهبود بخشنددهند ميرا آموزش ميها در امال واژه

Bindman  ،2003؛Post & Carrecker   ،2002؛Zutell    ،1993) 

چون عدم اجرای آزمون پیگیری و  هایيمحدودیتبایست های این پژوهش ميدر تفسیر یافته

آزمایشي از آموزان دختر را مدنظر قرار داد. از سوی دیگر، کاربرد روش شبهعدم لحاظ کردن دانش

 شود. کاهد و این مسئله، خود، محدودیتي دیگر محسوب ميپذیری نتایج ميمیزان تعمیم

خانواده بر کاهش کلمات همهای آتي به بررسي اثربخشي شود پژوهشدر پایان پیشنهاد مي

 ،شناسيواجقواعد  تأثیربپردازند. همچنین  ،های دختر، جوامع آماری مختلفخطاهای امالیي در نمونه

 الخط بر افزایش یا کاهش خطاهای امال مورد بررسي قرار گیرند.شناسي، و رسمریخت

 

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت ها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودني

نامه آگاهانه های رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهششده است. 

 .ها تکمیل شدتوسط تمامي آزمودني

 حامی مالی

 .های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه

 تعارض منافع

ن مقاله قباًل در هیچ ای. بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است

ای اعم از داخلي یا خارجي چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسي و چاپ به فصلنامه تدریس نشریه

 پژوهي ارسال شده است.
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