
 

310 

 

 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی 

1401، تابستان  2، شماره  8دوره    

310  -317صفحات    

Online ISSN: 2476-4477 

Print ISSN: 2538-2071 

www.irijournals.com 

 حروف هم آوا  ء امال  دیکته از جمله بررسی مشکالت دانش آموزان در
 

 4پورعاطفه امان، 3فاطمه اعرابی، 2منه اریحیآ، 1فاطمه چنانی

 استان خوزستان. انیفرهنگ های مدرس دانشگاه،  یفارس اتی زبان و ادب یدکترا 1

 فاطمه الزهرا س   سیپرد، اهواز انیدانشگاه فرهنگ یکارشناس یدانشجو 2 

 فاطمه الزهرا س س یپرد، اهواز انیدانشگاه فرهنگ یکارشناس یدانشجو 3

 فاطمه الزهرا س س یپرد، اهواز انیدانشگاه فرهنگ یکارشناس یدانشجو 4

 

 چکیده 

صحیح کردن  جانشین  نویسی به معنی توانایی  مهارت امال  شود.های مهم در مقطع ابتدایی محسوب میدرس امالء یکی از درس

نناد آموزان باید به این مهارت دست یابند تاا بتوادانش .ها به جای صورت آوایی آنهاستکلمات و جمله،  حروفصورت نوشتاری  

کالت گیاری شاد کاه مشانتیجه در مقاله. پیوند مناسبی برقرار کنندها ها و حروف سازنده آنبه خوبی بین صورت تلفظی کلمه

ایان مقالاه کاه باا   .آوا اغلب ناشی از ضعف حافظه دیداری استهم  حروف  امالءبه ویژه در  دیکته نویسی  درس  آموزان در  دانش

که به تعدادی راه کار جهت حا  ایان ای صورت گرفته است بر آن است  روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه

 مشک  اشاره شده است.

 

 اختالالت دیکته، تلفظ حروف ، حروف هم آوا، امالءهاي كلیدي:  واژه

 



 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 310-317، صفحات 1401تان ، تابس2، شماره 8دوره 

311 

 

 مقدمه 

-باه کودکانماان درساتکنیم از ابتدا به همین دلی  ما سعی می .اهمیت نوشتن و نیاز به درست نویسی برای همه روشن است

، .کلماات هام آواهاای خااخ خاود را داردسختینوشتن به زبان فارسی که دارای حروف هم آوا است    .نویسی را آموزش دهیم

از آن دسته حاروف ، این حروف.باشندولی از لحاظ نوشتاری متفاوت می،  اندتلفظ یکسان  تولید آوا وکلماتی هستند که از لحاظ  

آموزان مقطاع او  ابتادایی دانشبا توجه به این که   .کنندمواجه میرا در امال با چالش  آموزان  معموال دانشدشواری هستند که  

خطاا هاا پای بباریم و م باه علا  اصالی ایان گوناه  ؛ در این پژوهش سعی داریشوندآموزش حروف هم آوا دچار مشک  می  در

 .ای استکتابخانههایی را برای بهبود آنها ارائه دهیم و روش اجرای این پروژه راهکار

 

 بیان مسئله 

در درس امالء ضعیف باشد ناخودآگااه آموزی  وقتی دانش  .شودای مهم در مقطع ابتدایی محسوب میهدرسدرس امالء یکی از  

م فها، درس را خاوب فهمیاده اساترغم اینکه روس کتبی علیتواند در دنیز تحت تاثیر قرار می دهد و نمیا  درس های دیگر ر

هاا و افاراد مختلاف ماورد امالء ضعیف هستند از طرف همکالسیزانی که در درس  آمودانش  .خود را به صورت نوشته بیان کند

و چه شود انگیزه خود را از دست بدهند  ن فکر باعث میتند و همیناتوان هسشود که دیگر  و باورشان می  گیرندمیسرزنش قرار  

آماوزی کاه در درس اماالء بااالتر برساند. داناشبسا به خاطر این ضعف مدرسه را برای همیشه ترک کنند و نتوانند به مقاطع  

 .ز را ح  کاردآمودانشبسیاری از مشکالت دیگر  توان  بنابراین با ح  مشک  امالء می  ؛است در خواندن هم ضعیف استضعیف  

 (۹4 :13۹8،  برومند)

 

 امالءواژه 

دیگری آن را بنویساد تقریر مطلبی تا  ،  برسر جمع گفتن،  پرکردن. امالء در لغت به معنی  ء لغتی است عربی و از مصدرافعا امال

مطلبی که کسای  و به معنالتین آن فرانسوی است گویند که ریشه عمو  دیکته هم می. کلمه امالء را بنا به تداو  مآمده است

از بار نویسای یاا ،  تاوانیمولای مای،  ای معاد  امالء و دیکته نداریمدر زبان فارسی کلمه  .بنویسد آمده استامالء کند و دیگری  

د. بنویسا، ای دیگاران را بادون دیادن آن کلمااتهایم که منظور این اسات کاه شاخف گفتاهنویسی را جایگزین آن کنگفتار

قرار دارد. تعریف ایان واژه چناین آماده های یادگیری مورد توجه ناتوانیکه در  یکی از مباحثی است  نویسی  نارسانویسی یا غلط

 (۹۵ :13۹8،  برومند. )گویندنویسی مینویسی یا غلطنادرست، الی صحیح کلمات با اتکا بر حافظهبه ناتوانی در نوشتن ام :است

 

 ها  و نحوه رفع آن ییمشکالت امال

 :ایجاد شودگفتن امالء ممکن است   نگامکه همشکالتی  

 زمان کم برای تدریس و آموزش امالء   -1

 آموز هنگام نوشتن امالءاضطراب دانش  -2

 ها  عدم شناخت حروف و صدا  -3

 .ممکن است ناشی از عل  مختلف باشدجا انداختن کلمه که   -4

 . شده قاب  ح  استانداخته صدای جا  صحیح معلم و تاکید بر روی  جا انداختن حروف که با تلفظ  -۵
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 .های معلم نگاه کنندنوشتن امالء به لبشود هنگام  نویسند به همین دلی  توصیه میکنند میچیزی که تلفظ میها  بچه  -۶

، )برومناد .شاودکااهش داده مایهاا بخش کردن و با فاصله خواندن بخش  در این رابطه،  هاها و مصوتصامترعایت نکردن    -7

13۹8: ۹7) 

 

 هاي امالیی گزینش

هاایی هایی که دارای چناین واجآموزان در حین نوشتن واژهدر زبان فارسی حروفی هستند که دارای واج یکسان که غالبا دانش

، هاای آغاازیدارای شاک ،  عالوه بر آن بعضی از حروف مانند »همزهشوند.  دچار مشک  شده و مرتکب غلط امالیی می،  هستند

دسته هستند   ۶آموزان با کاربرد درست آنها آشنایی کام  ندارند. این حروف با واج مشترک  ند که گاه دانشمیانی و پایانی هست

 که عبارتند از:

 ء/  /،  واج /ع/ -1

 ط//، ت //واج  -2

   /ه/،  ح//واج  -3

 ذ/  /، ض/  /، ظ/ /، واج /ز/ -4 

 ث/  /، خ//،   واج /س / -۵ 

 غ/ /،   ق/واج /  -۶

 های گوناگونی وجود دارد از قبی : ت راهبرای رفع این مشکال 

-ایم و آنوسعد« با همین امال دیده،  یأس»  بار کلماتدیدن شک  صحیح کلمات است. چنان چه ما اولین،  ترین روشالف( ساده

 ایم؛ در نتیجه چشم ما با شک  درست این کلمات آشنا شده است.نوشتن تمرین کردهها را با  

ریشه و هم خانواده بودن برخی از کلمات است. بنابراین ما کلمات الفات« و »عاباد« رانیاز صاحیح  مه، ب( دومین راه شناخت 

 هستند. ایم که به ترتیب این دو با »الف« و »عبده هم خانوادهنویسیم؛ چون آموختهمی

دانایم الایم« باا تااد. مایی الایم و دردنااک اتفااق افآن حادثه» یتوجه به معنای کلمات است. چنانچه در جمله،  پ( راه سوم

 (۶:  13۹7،  رعیت)ندارد.  ی«به معنی دانای،  معنی است؛ بنابراین ربطی به کلمه »علیم»دردناک« هم

 

 تلفظ صحیح حروف 

های تلفظی آنها است اگرچه این حروف تقریبا هم صدا هساتند باا حروف هم آوا آشنایی با تفاوتهای درست نویسی  یکی از راه

هاای نامحساوس در تلفظاات حاروف و کلماات سابب تقویات در تلفظ خود دارندآشنایی باا ایان تفااوت  ییهااین حا  تفاوت

 .شودامالنویسی می

 

 تلفظ حروف هم مخرج ث ذ ظ

 حرف ث:

) باید دقت کرد که در تلفظ حرف   .شودهمراه با حالت دمیدگی ادا می،  باال  -جلو  -های پیشین  ی دندانبهاز تماس سر زبان با ل

 تولید نشود. ( مث  ثواب. «سوت» صدای  ،ثاء
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کند باید همزمان هوای داخ  دهاان را باه پیشین( باال تماس پیدا می) های جلوی دندانحالت دمیدگی: هنگامی که زبان با لبه

 گوییم.  می  «دمیدگی» بیرون هدایت کنیم که به این حالت

 حرف ذ:

 باشد  دمیدگی در آن کمتر می شود با این تفاوت که حالتذا  همانند ثاء تلفظ می

کناد و ساریعا های جلوی باال برخورد میدندان –نوک -به پایین، شود و نوک زبان و سرزبان }خیلی نازک و کم حجم تلفظ می

 گردد{.برمی

 حرف ظ:

فاوت که صدا در حرف با این ت  ;شودهاى آرواره باال ایجاد مىدقیقاً مانند حرف »ذ« از تماس نوک زبان و سر دندان،  این حرف  -

 گردد.»ظاء« درشت و پرحجم مى

 حرف »ح«:  -

باا ،  که در حلق گیار کاردهاى را  مانند کسى که بخواهد مثال پوست تخمه  ;شوداین حرف با گرفتگى خاصى در حلق ایجاد مى 

 فشار هوا خارج کند!

 شود.حجم تلفظ مىو کم  هاى باال و با صداى نازکحرف »ذ«: مانند حرف »ثاء« از نوک زبان و دندان  -

گردد. هنگام تلفظ این حرف نباید صدا پرحجم و درشت مى،  فقط به همراه آن  ;شودحرف »خ«: مانند حرف »س« تلفظ مى  -

 شنیده شود.صداى سوت 

و  از هر طرف که مقدور باشد ا و باا صاداى پارحجمهاى آسیاى باال احرف »ض«: حرف »ضاد« از تماس کناره زبان با دندان  -

 شود.درشت تلفظ مى

ترین با این تفاوت که صداى آن درشت و پرحجم است. حرف »ط« قوى  ;شودحرف »ط«: این نیز مانند حرف »ت« تلفظ مى  -

 آید.ى به حساب مىحرف زبان عرب

خام و آید! باید دقت داشت که حارف »ع« مفشود و گویى صدا »کش« مىحرف »ع«: از میان حلق و به صورت نرم تلفظ مى  -

وسط و آخر کلمه در تلفظ این حرف نیست. حرف عین قدرى سست و ضعیف بدون درشتى و ،  پرحجم ادا نشود. فرقى بین او 

 شود.استعال تلفظ مى

دار ولى صداى آن نرم و کشیده و دنباله، شود: این حرف هم از همان مح  تلفظ »خ« یعنى از ناحیه حلق تلفظ مىحرف »غ«  -

 و حالت خراش و خشونت حرف »خاء« را ندارد. و البته درشت است

در اداى ایان  بلکاه، هاى باال بر لب پاایین ممااس گاردددندان، نباید مث  صداى فارسى آن،  حرف »و«: براى تلفظ این حرف  -

 شود. باید دقت داشت که حرف »و« نازک شود.صداى »و« از میان دو لب خارج مى،  ها به حالت »غنچه« درآمدهلب، حرف

 

 اللت دیکته نویسی الانواع اخت

، شانواییحساسایت  ،  حافظاه تاوالی،  تمیاز دیاداری،  توان به مواردی چون حافظه دیادارینویسی میاز جمله اختااللت دیکته

: 13۹۶،  نویسای اشااره کارد)رحیم شابانی و همکاارانقریناه،  نویسایواروناه،  نارسانویسای،  حافظاه شانیداری،  دقت،  آموزشی

-ی خاخ فراموش میشود که کودک شک  صحیح واج مورد نظر را در کلمهبوط به مواردی میاشکا  در حافظه بینایی مر.(12

، دهد که برای یک واج چندین نویسه داریم. مثاا ً باه جاای /ح/ در واژهای حولاهزمانی رخ میکند. البته این اشتباهات عمدتاً  
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آموز قادر به حفظ کردن توالی صداها نیست و لذا فظه توالی بینایی است که دانشنویسد. اشتباهات مربوط به حاحرف /ه/ را می

/داراب/ را /راداب/ مینویساد. در اشاتباهات اماالیی ناشای از  مثاا ً کلماه، جایگاه دو حرف و یابیشتر را در کلمه جا بجا میکناد

شود. مثاا ً باه جاای حارف ن« » در مشک  می کودک در نوشتن واجها با جایگاه تولید نزدیک به هم دچار،  حساسیت شنوایی

-ان فارسی به چشم ماینویسد. خطاهای آموزشی که به ویژه در نوشتن استثنائات زبهای /پنبه/ و /زنبور/ حرف م« » را میواژه

نادرسات  ناشی از آماوزش، نویسدهای /خراک/ و خوروس/ را میهای /خوراک/ و /خروس/ به ترتیب واژهخورد مثا ً به جای واژه

-دهناد؛ در ایان حالات واژهها رخ میسرکش حروف و یا تعداد نقطه،  هاآموز است. خطاهای ناشی از دقت در تعداد دندانهدانش

آماوز شاک  صاحیح دانش،  شوند. در اشکاالت مربوط به نارسانویسیگندم/ به صورت /رسته/ و /کندم/ نوشته می/های /رشته/ و  

نویسی نیاز وجاود دارد نویسی وقرینهبندی وارونهنویسد که مفهوم نیست. در این دسته  این گونهبه    کند اماحروف را بازیابی می

 :1400، )ملکای .نویسدو در دومی کلمه را نسبت به محور عمودی معکوس میکه در اولی کودک کلمه را نسبت به محور افقی  

۹). 

 

 هاي درمان روش

آماوز ی داناشهای دیکتاهبندی نوع غلطربی یا درمانگر پس از تجزیه و تحلی  و دستههای که توسط مامهبرن  به اعتقاد تبریزی

هایی به منظاور های مبنایی و یادگیری و انجام تمریندرمانشود شام  دو بخش خواهد بود: بخش او  در خصوخ  طراحی می

کم در سطح پایین قارار دارناد و بخاش دوم ی های ذهنی مغز است که به علت درگیر نشدن و تجربهتوانایی  تحقق آن دسته از

 (.10: 1400،  شوند. )ملکیهای خاخ برای غلبه بر نوع مشکالتی است که در نوشتن دیکته مشاهده میتانجام فعالی

 

 هاي خاص براي غلبه برمشکالت دیکته نویسیانجام فعالیت

ها راهکار خاصی بندی کنیم و سپس برای هر کدام از انواع غلطلذا در ابتدا باید آنها را طبقه،  های دیکته از یک نوع نیستندغلط

های امالیای درمان و تقویت غلط،  جهت ترمیم  نویسی در قسمت فوق اشاره شد؛ در این بخشارائه بدهیم. انواع اختااللت دیکته

پرداخته ، ه به خاطر بیاوردی دیداری که در آن کودک به خوبی قادر نیست تصویر حرف مورد نظر را در کلماز نوع ضعف حافظه

 شود. توجه به موارد زیر الزم است: می

کنایم و از دهیم و سپس تصویرها را مخفی مایآموز قرار میابتدا دو تصویر را انتخاب کرده و یک به یک در معرض دید دانش•

 خواهیم که آن تصویرها را شرح دهد.  

خواهیم تا ک  و اجزای آن را به خاطر بسپارد؛ پس از ایان دهیم و از وی میآموز نشان مییک تصویر نسبتاً مرکب را به دانش  •

تصویر را مخفی کارده و در ماورد اجازای آن از کاودک ،  ت کردداند به تصویر دقکه کودک مدت زمانی را که خودش کافی می

کیفیات ، اما باا اجارای مجادد، ماندهای اندکی از جزییات در حافظه دیداری او میکنیم. معموا ً در دفعات او  بخشسوا  می

 نگاه کردن کودک تفاوت خواهد داشت که همین تفاوت در واقع فرایند درمان است. 

-آموزان ترتیاب مایای بین دانشکنیم و با آن مسابقهمث  دومینو استفاده می،  ی آموزشی مربوط به حافظههااز اسباب بازی  •

 دهیم.  
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نویسایم. مای 7×10کنیم و هر واژه را بر روی یک کاارت مقاوایی کتاب درسی را انتخاب می های نسبتاً مشک تعدادی از واژه  •

خواهد که امالی هر یک را با انگشتش در هوا بنویسد. کارت مرباوط دهد و از وی میآموز نشان میاینک مربی کارتها را به دانش

 شود.  آموز داده میبه دانش به عنوان یک امتیاز، ها که درست نوشته شدندبه هر کدام از واژه

هاایی د تعداد واژهخودداری کنیم. همیشه بای،  های کودک به هنگام تصحیح دیکتهبسیار ضروری است که از گفتن تعداد غلط  •

 34گاوییم: «خوشاحالم کاه می «غلط داری 4متأسفانه باز هم »را که درست نوشته است به حساب آوریم. مثا  به جای گفتن 

 (10:  1400، »این امر موجب تقویت یادگیری کودک خواهد شد.) ملکی   ست نوشتهایواژه را در

 

 هاي امالئی غلط  بررسی شیوع

آموزان تک زبانه و دو زبانه انجاام شناختی دانشی جمعیتهابر اساس ویژگیئی های امالهدف بررسی شیوع غلطالعاتی که با  مط

 نشان داد که:  شد

 .دارندنویسی مهارت بیشتریءزبان او  آنها است در امال،  رسیآموزانی که زبان فادانش.1

 .دنویسی دارن. دختران عملکرد بهتری در دیکته2

 .استخطاها بیشتر دقت وآموزش نسبت به سایر،  های مربوط به حافظه دیداریفراوانی غلط  .3

 .شوندهای امالیی کم میهای تحصیلی باالتر غلطدر پایه.4 

-)زهارا اماین  وزان کالس سوم و پنجم ناشی از کم دقتی و کالس چهارم ناشی از ضعف حافظه دیداری است.آم.مشک  دانش۵

 (21 :13۹۵،  و همکاران   آبادی

 

 گیري نتیجه

آموز در درس اماالء ضاعیف باشاد ناخودآگااه دانشوقتی  .شودهای مهم در مقطع ابتدایی محسوب میدرس امالء یکی از درس

خود فهم  ،  تواند در دروس کتبی علی رغم اینکه درس را خوب فهمیده استدهد و نمیثیر قرار میأ تیز تحتهای دیگر را ندرس

، توجه به ایان مهام، باشدرا به صورت نوشته بیان کند. با توجه به این که درس امال زیربنای علمی در یادگیری سایر دروس می

له سعی شده است به چند مورد از مشکالتی کاه در اماالی فارسای باا آن یکی از ضروریات نظام آموزشی ماست؛ لذا در این مقا

، حافظاه تاوالی، تمیز دیاداری، توان به مواردی چون حافظه دیدارینویسی میجمله اختالالت دیکتهاز  .بپردازیم، روبرو هستیم

کاه اتی  کاه باا مطالعا  .اشاره کارد  نویسیقرینه،  نویسیوارونه،  نارسانویسی،  حافظه شنیداری،  دقت،  آموزشی،  حساسیت شنوایی

کاه در ایان هاسات ناشی از ضعف حافظه دیداری آن،  آواآموزان در دیکته حروف هم  مشکالت دانشصورت گرفت دریافتیم که  

 .ی تقویت این حافظه اشاره شده استبرامقاله به تعدادی راه ح  و فعالیت  
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Abstract 
Spelling course is one of the most important lessons in elementary school. Spelling skill means the ability to 

correctly replace the written form of letters, words and sentences instead of their phonetic form. Students need to 

achieve this skill so that they can establish a good link between the pronunciation of words and their constructive 

letters. The paper concluded that students' problems in dictation course, especially in spelling of co-phony 

letters, are often due to visual memory weakness. This paper, which has been done by descriptive and analytical 

method based on library studies, is based on some solutions to solve this problem. 
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