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  چكيده
اي در دو مدرسه دخترانه و دو آموزان كم توان ذهني پايه تحصيلي سوم ابتدايي تا اول حرفههاي اماليي دانشپژوهش حاضر به بررسي خطا :هدف

ها به صورت تصادفي با استفاده از روش نمونه گيري است و آزمودنيتحليلي  -اين تحقيق از نوع توصيفي :روش. پردازدميمدرسه پسرانه شهر تهران 
ابزار اندازه گيري مورد . مدرسه پسرانه انتخاب شد 2مدرسه دخترانه و  2هاي شهر تهران به اين ترتيب از ميان مدرسه. اي انتخاب شدندچند مرحله

بينند داستاني ها به صورت انفرادي خواسته شد براي تصويري كه ميزمودنياز آ. هاي مرتبط با هم استقصه تصويري متشكل از تصوير 4استفاده 
مورد تحليل قرار گرفت و سپس خطاهاي نوشتاري دانش آموزان استخراج و  )واژه 10861بند و  2407در مجموع ( هانخست داده :ها يافته .بنويسند

. مورد توصيف و تحليل قرار گرفت) از منظر آوايي، واجي و خطي(شناختي هاي زبانمورد خطاي نوشتاري مشاهده شده بر مبناي فرايند 518
و افزايش ) درصد 32( هانويسه، كاربرد اشتباه )درصد 36(حذف : ها به ترتيب عبارتند ازفراواني خطاهاي نوشتاري چهار فرايند اصلي نويسه: گيري نتيجه

  ).درصد 8(و قلب ) درصد 24(
  

   حذف، كاربرد اشتباه حروف، افزايش، تواني ذهنينوشتاري، كمخطاهاي : هاي كليدي واژه

  
 مقدمه

براي بسياري از ) رمزگرداني كلمات(نوشتن 
 آموزان حتي مدت زيادي پس از تسلط بر مهارت دانش

مراحل افزايش . خواندن فرايندي دشوار است و پر خطا
چيرگي در مهارت نوشتن شامل آگاهي از اهميت 

هاي حروف، ارتباطات صدايي، ساختار كلمه، ارزش
آوايي گروه خاصي از حروف و در نهايت تسلط بر 

آوايي، قوانين امالء -ارتباطات كامالً پيچيده ترسيمي
قاعده و كلمات بي نويسي و آگاهي از ساختار كلمات

در اين تحقيق خطاهاي ). 1381وست وود، (باشد مي
. شودتوان ذهني تحليل ميآموزان كماماليي  دانش

منظور از خطاي اماليي آن دسته از خطاهايي نيست 

 2نويسييا خطاهاي دست 1نويسي حروفكه به درست
آموزان اشاره داشته باشد، بلكه مواردي است كه دانش

آموز از حروف يا به رسد به ذهنيت دانشيبه نظر م
به اين ترتيب . مرتبط است 3هاعبارتي به نويسه

-ها اشاره مياصطالح نويسه به صورت نوشتاري واج

رسد در بعضي موارد تبيين از آنجا كه به نظر مي. كند
- آموزان بر اساس فرايندهاي واجخطاي اماليي دانش

شناختي اين شناختي ممكن باشد، تعاريف واج
الزم به ذكر است كه از . فرايندها نيز ارائه شده است

شناختي و در صورت تبعيت از قواعد واجي جنبه واج
ها ممكن است رخدادي طبيعي زبان وقوع اين فرايند
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كه در نوشتار رخداد چنين در نظر گرفته شود، حال آن
اماليي به شمار  فرايندهايي در بيشتر موارد خطاي

 نوشتاري نظام پژوهشهاي بسياري مشكالت. آيدمي

كه به عنوان  اندكرده بررسي امال با ارتباط در را زبان
صفارپور  ،)1369(سالوس و فالدتوان به نمونه مي

 ، واالس)1373( ميرعمادي ،)1371( كياني ،)1379(

، )1375(كافمن  و ، هاالهان)1373(الفين  و مك
شن  مك و ، داكرل)1373( طوسي و ميرحسني

قر ، نبي)1382(جبرائيلي  ،)1375(، جعفرپور )1376(
، )1986( اسودن و ، اندرسون)1372(والت  ،)1378(

 ، لرنر)1990(، گوالندريز )1995(مدول  و وراي
 دستاورد .اشاره كرد) 1997( و مونتگمري) 1997(

 نوشتاري صورت بين كه است ها اينپژوهش اين كلي

يك  به يك تناظر فارسي زبان جمله از زبان هايآوا و
 مشكالت آموزان دانش براي امر اين و ندارد وجود

 پديد در امال نويسي چه و خواندن در چه را ايعمده

بنابراين در ابتدا . 1385زندي و همكاران، (آورد مي
برخي از پژوهشهاي انجام شده در اين حوزه معرفي 

  .شود مي
مشكالت اماليي را از ديدگاه ) 1373(زندي 

شناختي مورد بررسي قرار داده است و هاي زبان يافته
هاي اماليي را به شناختي خطابا توجه به عوامل زبان

نقايص نظام  -1: سه دسته تقسيم بندي كرده است
عوامل ناشي از  - 2، )الخطرسم(نوشتاري زبان فارسي 

صرفي  -هاي آواييفرايند(هاي گفتاري زبان جنبه
عوامل ناشي  -3) يش و تبديلقلب، حذف، افزا: مانند

وي با توجه به موارد . ها و گويشهاي محلي از لهجه
هاي اماليي را فوق و پس از يك مطالعه موردي، خطا

شماره طبقه بندي كرده است و پس از اخذ  28در 
استان كشور به اين نتيجه رسيد كه  6امال از  27000

 هاي اماليي به ترتيب مربوط بهبيشترين درصد خطا
  : مورد زير هستند 10

  ناشي(جانشين سازي حروف به جاي يكديگر  -1

جا  -3جا انداختن كلمات،  -2، )از اشكال رسم الخط
انداختن حروف سازنده كلمات بر اثر ضعف در تميز 

جا انداختن حروف سازنده كلمات بر اثر  -4شنوايي، 
جانشين سازي حروف بر  -5ضعف در ادراك صدا، 

جانشين سازي حروف  -6صدا، اثر ضعف در ادراك 
جا  -7سازنده به حروف ديگر بر اثر فرايند تبديل، 

 جا انداختن -9جا انداختن نقطه،  -8 انداختن تشديد،

 جا -10حروف، از كافي شناخت عدم اثر بر نقطه

  ).1385به نقل از زندي و همكاران، (دندانه  انداختن
نوشتاري را  هايخطا) 1387(همكاران  و سليماني

  :كنندبه چند گروه تقسيم بندي مي
 را مورد نظر آواي در برخي از خطاها كودك

 مختلف انتخاب شكلهاي در ولي كرده انتخاب صحيح

 مريض، مريز، مثل :كندمي اشتباه واج يك نويسه

 .مريظ مريذ،

 در كودك كه هستند هاييخطا :آوايي خطاهاي

 شده مرتكب كلمه يك دهنده تشكيل هايانتخاب آوا

 دوشمن، = دشمن توند، = تند(: مثال عنوان به. است

 .طاغ = طاغوت

 شامل پژوهش اين مورد نظر در آوايي خطاهاي

  :باشدمي زير موارد
 حين كودك كه دهد مي رخ وقتي :حذف خطاي

 .است كرده حذف را حرف يك يك كلمه، نوشتن

 .خويم مي خوريم، مي :مثال

 آن در كه خطاها از دسته آن :جانشيني خطاي

 مثال .است شده اصلي حرف اشتباه جانشين به حرفي

 .پجمرده پژمرده،

 حين كودك هاخطا اين در: نويسياضافه خطاي

 نموده اضافه اصلي كلمه به را حرفي يك كلمه، نوشتن

  .مريض، معريض :مثال . است

- زبان توصيفي يك بررسي در )1353( آرادگلي

 حذف هايمقوله در را اماليي هايخطا شناختي،

 ،)اينويسه اشتباهات (هجا، واژه مصوت، صامت،
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 سرِ هم حروف، كردن جانشين حروف، نويسي نادرست

 ها،واج نادرست تمايز (شنيداري نوشتن، اشتباهات

 و قلب، اشتباهات صرفي فرايند ،)غلط گفتاري عادات
 آرادگلي پژوهش طبق . است داده قرار شناختي واج

 اينويسه اشتباهات حذف،به  مربوط خطاها بيشترين

به نقل از زندي و (است  شنيداري اشتباهات و
 . )1385همكاران، 

 در بررسي) 1388( پور و مهري شيرازي، نيلي

آموزان عادي دانش در اماليي هايخطا نوع كيفي
كه  دادند نشان تهران مدارس دوم ابتدايي كالس

 نظير(آوا  هم هاينويسه به مربوط هاخطا از بسياري

منايع  در خطاهايي چنين از. است) "ث"،"ص"،"س"
-ياد مي )بصري(بينايي  خطاهاي عنوان به مختلف

 كودكان عادي در چه فارسي، كلمات امالي در .شود

 سلطاني،(نارساخوان  كودكان چه و) 1377 فر، نبي(

 . دارند را درصد وقوع باالترين بينايي خطاهاي )1382

 دو معنادار ميان تفاوت پژوهش، اين هاييافته ديگر از

 تمامي تكاليف و امال تكليف در پسر و دختر جنس

  .ها بودواژه شبه خواندن تكليف جز به خواندن
 بنديبا استفاده از طبقه) 1385(زندي و همكاران 

 هنگام آموزدانش است ،كه معتقد) 1996( گارمن

 اطالعات( زباني دانش از حافظه بر عالوه نويسيامال

نيز بهره ) معنايي يا نحوي الخطي، ساختواژي، رسم
 آموزاندانش اماليي هايخطا بنديمقوله برد، بهمي

 و طبقه هر ها درخطا فراواني توزيع تعيين پسر و
 زبان هايصورت اماليي پردازش چگونگي بررسي

 اطالعات به توجه با مطالعه مورد كودكان در فارسي

 نشان تحقيق هاييافته. پرداختند غير زباني و زباني

 آموزان پايه دانش اماليي هايخطا بيشترين كه داد

 به مربوط آن كمترين و نويسه سطح در ابتدايي دوم

 خطا، لحاظ نوع از و است )تشديد مانند(عالمت  سطح

 اختصاص خود به را خطاها درصد بيشترين جانشيني

مربوط به ها خطا نوع كمترين همچنين. دهدمي

-زبان غير اكثراً كه بود ادغام و تكرار جايي، جابه

 آنها گفتاري خطاهاي مانند توانمي بودند و شناختي

 نيز زبان سطوح در. را لغزش قلمي به شمار آورد

و كمترين  "واژه"به  ها مربوطخطا درصد بيشترين
همچنين نتايج . بوده است "هجا"خطاها مربوط به 

اماليي آزمودنيها نشان مي دهد كه بيشترين خطاهاي 
شناختي و ناشي از مشكالت نظام نوشتاري زبان ، زبان

آموزان عالوه بر حافظه فارسي است؛ همچنين دانش
برند و پردازش بصري از اطالعات زباني نيز سود مي

صورتهاي اماليي كه با به كار گيري اطالعات زباني 
هايي است تر از صورتشوند، براي آنها آسانتوليد مي

يكي از . شونده با اطالعات غير زباني توليد ميك
هاي مهم يادگيري زبان نوشتاري، توانايي صحيح  جنبه

هاي حروف و به عبارت ديگر امالي نوشتن زنجيره
صحيح واژگان زبان است كه به خصوص در مراحل 

اي  اوليه يادگيري نظام نوشتاري زبان از اهميت ويژه
ده در زندي، ري و مدول نقل شو(برخوردار است

1385.(  
بررسي انواع مشكالت نيز به ) 1381( فهيم نيا

آموزشي و يادگيري خط فارسي در دانش آموزان 
با استفاده از روش  .پرداخته است كالس دوم ابتدايي

دانش آموز پايه دوم ابتدايي  400گيري تصادفي،  نمونه
دو (قال و اردبيل و آق) تك زبانه(دبستانهاي تهران 

سال  8-9از دو گروه دختر و پسر با گروه سني ) زبانه
تحليلي - اين بررسي به روش توصيفي. انتخاب شدند

نتايج پژوهش گوياي آن است كه انجام شده است 
دانش آموزان كالس دوم ابتدايي در يادگيري خط 
فارسي مشكالت متنوعي در هر دو حيطه ي خواندن و 

حروف  وجودت نوشتاري در بروز مشكال. نوشتن دارند
نبود نشانه براي  دندر وقوع مشكالت خوان و هم آوا
، هاي كوتاه كه غالبا در موضع مياني رخ مي دهدواكه

اي از اين  بخش قابل مالحظه. تأثير بسزايي دارد
  مشكالت به علت قرضي بودن نظام نوشتاري فارسي از 
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  .عربي است
-بانبندي زتوصيف و طبقه) 1377(هدف نبي فر 

شناختي خطاهاي اماليي كودكان و بررسي چگونگي 
اطالعات زباني و (پردازش اماليي با توجه به اطالعاتي 

هاي است كه براي توليد صورت) اطالعات بصري
رود و با توجه به مختلف اماليي فارسي به كار مي

. باشدهاي مبهم اماليي موجود در واژه مي تعداد نويسه
هاي اماليي مختلف در زبان تگيرد صوروي نتيجه مي

فارسي براي كودك مقطع دوم ابتدايي يكسان پردازش 
مراتبي قائل توان براي آنها سلسله نمي شوند و مي

 هايي كه با اطالعات بصري به طوري كه صورت. شد
ي كه با اطالعات يترين، اما آنها توليد مي شوند مشكل

مورد در . تر هستندگردند ساده زباني توليد مي
اطالعات زباني گروهي كه با استفاده از اطالعات رسم 

اما آنهايي كه با . ترندشدند سادهالخطي توليد مي
ترين واژي قابل توليد بودند مشكلاطالعات ساخت

هاي  گيرد تعداد نويسهوي همچنين نتيجه مي. هستند
مبهم واژه به عنوان ثانوي بر پردازش اماليي اثر 

  . گذارد مي
در پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد     ) 1375(ر اسدپو

خـــود بـــه بررســـي مشـــكالت درســـت نويســـي در 
آموزان پسر و دختر پايه پنجم ابتـدايي در شـهر    دانش

دهـد  هـاي پـژوهش نشـان مـي     يافتـه . شيراز پرداخت
بيشترين مشكالت مشاهده شده در گروه نمونه عبارت 

  گذاري ميان حرفهـا و واژگـان،   از گسيختگي در فاصله
زرگ نويسي بيش از حد، فشار بـيش از حـد قلـم بـه     ب

كاغذ، مخدوش شدن شكل برخـي از حـروف و جهـت    
. هـا مـي باشـد   اي از حرفحركت قلم براي نوشتن پاره

همچنين در ميان حرفهاي الفباي فارسي آن دسـته از  
هاي منحني يا تركيبـي از خطهـا   حرفها كه داراي خط

دچـار اشـكال   انـد، بيشـتر    هاي مختلف بـوده  در جهت
ــد ماننــد شــده  آنط، ه، ص، ح، ي، ع و جــز  ف، ع،،: ان

نشـان  ) 1385(نتايج مطالعه هداونـدخاني و همكـاران   

آمـوزان  نويسـي در دانـش  ترين مشكل دستشايع: داد
-درصد و كـم اهميـت   82نويسي با توان ذهني جداكم

نويسي، فاصله گذاري بين كلمات و ترين مشكل دست 
  . د استدرص 9/34حروف با 

 آموزاندانش نويسيدست نمره نيز بر جنسيت
 پسر و دختر آموزاندانش و اثري ندارد بررسي مورد

 همچنين. كردند دريافت زمينه اين در مشابه نمرات
 اول ايه پايه در نويسيدست نمرات كه داد نشان نتايج

  . ندارد تفاوت معنادار پنجم تا
پژوهشي كه در ) 1385(رضايي دهنوي و همكاران 

هاي اماليي بريل در بين با هدف بررسي انواع غلط
آموزان مقطع ابتدايي شهر تهران و اصفهان انجام دانش

دادند به اين نتيجه رسيدند كه در هر پنج پايه غلط 
اشكال در حروف هم صوت داراي بيشترين فراواني 

هاي  همچنين بين ميزان شيوع انواع غلط در پايه. است
آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار  ن دانشمختلف و بي

  . به دست نيامد
روش چند "به بررسي اثر بخشي ) 1386(آقالر 

بر كاهش مشكل امال نويسي كودكان  "حسي فرنالد
از بين . شهر اصفهان پرداخته استدر  "توان ذهنيكم

-نفر از دانش 60دانش آموزان استثنايي شهر اصفهان 

گيري تصادفي الء با روش نمونهآموزان داراي ناتواني ام
ها آوري دادهروش جمع. اي انتخاب شدندچند مرحله

براي . باشداستفاده از آزمون محقق ساخته امالء مي
ها از آزمون تي استودنت و تحليل واريانس بررسي داده

نتايج نشان داده است كه . دو طرفه استفاده شده است
استفاده از روش آموزان با  مشكل امالنويسي اين دانش

يابد و در بين دختران كاهش مي "چند حسي فرالند"
هاي مختلف تحصيلي اثربخشي  و پسران و در پايه

  .يكساني دارد
به بررسي ) 1994(ليبرتي و ترسا فيتز پاتزيك 

هاي روايتهاي فردي بر كاربرد ها و نمونهتأثيرات الگو
توان ذهني با حروف ربط واژگاني در كودكان كم
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استفاده از روش طراحي معكوس موضوع پرداختند و 
نوجوان داراي  8تأثير دو روش براي آموزش نوشتن به 

تواني ذهني متوسط و خفيف را در طول يك كارگاه  كم
در طول . اي مورد بررسي قرار دادندآموزش يك هفته
نوشت و در آموز روايتي فردي را مي كارگاه هر دانش

در كنار تك تك افراد همان حين معلم با حضور 
داد و سؤاالت آنها بازخوردهاي مثبت كالمي به آنها مي

متنهاي . گفتها پاسخ مي را در زمينه امالي واژه
آموزان در مرحله بعد با امالي  نوشته شده توسط دانش

شد و با تشويق درست و عالمتهاي سجاوندي تايپ مي
باز آموزان پيش از شروع كارگاه بعدي به آنها  دانش

در مرحله بعد معلم با ارائه متنهايي به . شد گردانده مي
ها اين افراد را با ابزارهاي  عنوان الگو در طول كارگاه

شواهد . كرد مي انسجام و حروف ربط واژگاني آشنا
هاي  نشان دادند كه كودكان پس از طي اين دوره

مهارت خواندن و  كارگاهي و با تبعيت از الگوها در
  .كنند ت مينوشتن پيشرف

  
  جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

  جامعه آماري
  توان ذهني مـآموزان ك دانشدانيم  همانطور كه مي

 ،دبستان ي وپيش دبستان هايدر دوره پذير آموزش
تحصيل  اي و مهارتهاي حرفه اي حرفه مهارتهاي پيش

مورد از آنجا كه در اين پژوهش نوشتار . كنندمي
و نيز  يدبستانمراكز پيش، گيردبررسي قرار مي

در جامعه هاي اول و دوم ابتدايي  پايهآموزان  دانش
كز امر ،اهاز ميان دبستان .اندآماري پژوهش لحاظ نشده

مناطق مختلف شهر  ايِاي و حرفهحرفهپيش تمهار
، دو ايخوشه -گيري تصادفيتهران، بر اساس نمونه

البته . شدانتخاب رسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه مد
گيري از ميان مدارسي صورت گرفت كه حداقل نمونه

آموز اي دانشحرفهدر دو مقطع ابتدايي و پيش
 تحصيلي هايپايهدر مدارس منتخب نيز در . داشتند
گيري تصادفي تعدادي از كالسها  با روش نمونه مختلف

الزم به ذكر است در انتخاب آزمودنيها  .انتخاب شد
نظر قرار نگرفت كه ن دليل مدهاي سني به ايويژگي

رسد مهارت نوشتن به نسبت با پيشرفت به نظر مي
. تري دارد تا  سن تقويمي تحصيلي رابطه مستقيم

هاي دختر و پسر به تفكيك در جدول تعداد آزمودني
  .آمده است 1

  
  مدرسه و پايه تحصيليآموزان به تفكيك تعداد دانش -1جدول 

  
  ابزار پژوهش 

هاي خارجي و داخلي انجام پس از بررسي پژوهش
 شده و مشورت با متخصصان و مشاوران حيطه 

ترين ابزار براي نيل به كودكان استثنايي، مناسب

آموزان و دانشاهداف پژوهش ارائه داستان مصور به 
درخواست از آنها براي بيان نوشتاري آنچه كه در 

براي انتخاب . بينند تشخيص داده شدتصاوير مي

 جمع كل  اول ح  سوم پ ح  دوم پ ح  اول پ ح  پنجم  چهارم  سوم
  پايه

 مدرسه

 صياد  11  23  7  16  9  12  0  78

 اصالني  0  28  14  11  7  9  19  88

 ساريخاني  2  11  10  13  15  16  0  67

 اتقايي  0  8  11  0  16  19  24  78

  جمع كل  13  70  42  40  47  56  43  311
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داستان مصور، در ابتدا ده داستان تصويري از كتابهاي 
براي تشخيص وضوح و مناسب . مختلف انتخاب شد

توان ذهني با پنج ها براي كودكان كمبودن تصوير
توان ذهني رش كودكان كممتخصص آموزش و پرو

آموزان مشورت شد و ايشان  تاييد كردند كه دانش
مورد نظر قادر به درك و نوشتن داستان براي اين 

پس از تاييد متخصصان، اين تصاوير . تصاوير هستند
هاي توان ذهني در دورهدانش آموز كم 30روي 

) اي اي، حرفهحرفهابتدايي، پيش(مختلف تحصيلي 
در نهايت چهار داستان به عنوان ابزار اصلي اجرا شد و 

تصاوير نهايي از يك كتاب مصور . انتخاب گرديد
نويسي كودكان كه دقيقا با هدف تمرين مهارت داستان

در ادامه كار با توجه به . تهيه شده بود انتخاب شد
آموزان در مقاطع بررسي عملكرد نوشتاري دانش

آموزان دانش مختلف يكي ديگر از تصاوير كه عملكرد
تر بود نيز از ضعيف تر در توصيف آنسنين پايين

در انتخاب نهايي داستانهاي مصور . آزمون حذف شد
آموزان با وضوح و گويا بودن تصاوير و آشنا بودن دانش

موضوع مد نظر قرار گرفت و تصاويري برگزيده شد كه 

تري تر و درستآموزان در مجموع توضيح كاملدانش
  . ه بودندارائه داد

ها با حضور در  آوري داده گرد :هاگردآوري داده
مدارس و ارائه آزمون نوشتاري به صورت انفرادي به 

آموزان به براي ترغيب دانش. آموزان انجام شد دانش
آموز قرار نوشتن داستانهاي مصور در اختيار هر دانش

آموزان تفهيم شد و سپس شيوه كار به دانش. گرفت
براي اطمينان از . آوري گرديدايشان جمعهاي نوشته

اجراي درست مراحل آزمون، پژوهشگر خود در مرحله 
ها حضور يافت و ها در تمام كالسآوري دادهجمع

الزم به ذكر . كردآموز را نظارت ميرفتار معلم و دانش
است كه نوشتن متن براي داستانهاي مصور تمريني 

با آن آشنا هستند توان ذهني آموزان كماست كه دانش
ها مشكلي در تفهيم و پژوهشگر در هيچ يك از كالس

هاي به دست آمده داده. آموزان نداشتآزمون به دانش
. واژه است 10861بند و  2407از پژوهش شامل 

آموزان هر پايه هاي نوشته شده توسط دانشتعداد بند
  .آمده است 2به تفكيك مدرسه در جدول 

  
  تعداد كل بندها به تفكيك مدرسه و پايه تحصيلي - 2جدول 

 جمع كل  اول ح  سوم پ ح  دوم پ ح  اول پ ح  پنجم  چهارم  سوم
  پايه

 مدرسه

519 0   صياد 61 131 44 130 68 85
 اصالني 0 175 73 83 50 56 210 647
 ساريخاني 7 78 89 125 197 125 0 621
620 186 213 98 0 83   اتقايي 0 40

 جمع كل 68 424 289 338 413 479 396 2407
  

ها يافته
به منظور ايجاد امكان مقايسه فراواني رخداد هر 

هاي مختلف در ابتدا درصد رخداد خطا خطا در پايه
اعم از دستوري و (هاي توليد شده نسبت به تعداد واژه

ها تعداد واژه. در هر پايه محاسبه شده است) واژگاني
سوم : استهاي تحصيلي به اين شرح در هر يك از پايه

، اول )1232(، پنجم )1736(، چهارم )291(ابتدايي 
، )1979(اي حرفه، دوم پيش)1464(اي حرفهپيش

) 1970(اي و اول حرفه) 2189(اي حرفهسوم پيش
مورد خطاي اماليي مشاهده شد  527ر مجموع د. اژهو

هاي توليد شده را در بر ژه كل وا درصد 5كه تقريبا 
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در ادامه به بررسي و مقايسه انواع خطاهاي . گيردمي
هاي مختلف پرداخته و با استفاده از اماليي در پايه

در اين . شودجدول و نمودار نتايج نشان داده مي
ار گروه اصلي افزايش پژوهش خطاهاي اماليي در چه

ها و كاربرد اشتباه نويسه، حذف نويسه، قلب نويسه
در اين . اندبندي شدهجاي يكديگر طبقهحروف به

بندي خطاهاي اماليي مشاهده قسمت توصيف و مقوله
  .گرددشده، ارائه مي

  )همخوان، واكه(افزايش نويسه ) الف
  شناسي گاهي تحت شرايطي يك واحد  از منظر واج

فرايند افزايش واكه به . شود زنجيره گفتار اضافه ميبه 
شود و فرايند افزودن  ناميده مي 4كلمه واكه افزايي

حق شناس، (شود ناميده مي 5همخوان مصوت افزايي
با تعميم آنچه بيان شد به زنجيره ). 159: 1370

توليدي در نوشتار مي توانيم از افزايش نويسه صحبت 
ها نشان داد كه در مواردي بررسي داده. به ميان آورد

خطاي اماليي ناشي از افزايش يك يا چند نويسه در 
اين نويسه ممكن . جايگاه مياني يا پاياني كلمه است

در نوشتار . است به همخوان يا واكه اشاره داشته باشد
آموزان مواردي مشاهده شده است كه  اين دانش

تاري آموزان در نوشتار نيز از كلمات عاميانه گف دانش
از آنجا كه اين موارد تابع قواعد واجي . اند استفاده كرده

آموزان  زبان فارسي است در فهرست اشتباهات دانش
د ردر پژوهش حاضر بعد از ارائه موا. اند قرار داده نشده

مشاهده شده از اين خطا در قالب جدول، با استفاده از 
اي و ستوني نوع نويسه افزوده شده،  نمودار كلوچه

يگاه آن و درصد رخداد اين خطا نسبت به تعداد بند جا
  . در هر پايه به نمايش درآمده است

  
 افزودن نويسه به جايگاه مياني كلمه-1

  در ) هـوان يا واكـهمخ(ويسه ـزودن نـواردي از افـم

هاي تحصيلي جايگاه مياني كلمه در تمام پايه
اين افزايش در مواردي تقطيع هجايي . مشاهده شد

در پژوهش حاضر تقطيع . كندرا دگرگون مي كلمه
هجايي بررسي نشده است و تنها افزودن نويسه 

اين نويسه افزوده شده در . مورد توجه است
هاي كوتاه اشاره دارند و به نظر مواردي به واكه

آموز نويسه واكه كشيده رسد در مواردي دانشمي
گاه ن(را به اشتباه براي واكه كوتاه به كار برده است 

  ). 3كنيد به جدول 
  

 افزودن يك نويسه به جايگاه پاياني كلمه-2

در اين بخش مواردي از افزودن نويسه به جايگاه 
پاياني كلمه ساده يا جايگاه پاياني يكي از اجزاي كلمه 

در بيشتر موارد نويسه افزوده . مركب ارائه شده است
چنين مواردي از مه. شده به واكه پاياني اشاره دارد

 3جدول . وردخ تكرار همخوان آخر به چشم مي
آموزان و  هاي مشاهده شده در نوشتار دانش نمونه

هاي  فراواني رخداد افزودن نويسه در هر يك از پايه
  .دهد تحصيلي را نشان مي

  
ــزايش نويســه  -3 ــي و درصــد رخــداد اف فراوان

  همخوان و نويسه واكه در جايگاه مياني و پاياني
رخداد اين خطا، افزودن نويسه از مجموع موارد 

كل موارد بوده % 36مورد برابر با  45همخوان مياني 
 43مورد برابر با  53افزايش نويسه واكه مياني . است

افزودن نويسه همخوان به . درصد كل موارد است
درصد و افزودن  9مورد برابر با  11جايگاه پاياني كلمه 
درصد كل  12مورد برابر با  15نويسه واكه پاياني 
به اين ترتيب روشن است كه . شود موارد را شامل مي

درصد و افزايش نويسه  54در كل افزايش نويسه واكه 
  .شوددرصد موارد را شامل مي 46همخوان 

  
  

  
  



_______ 

 

  اي اول حرفه

  )خواست(واهست 

3  

  )مشكل(موشكل 

7  

  )برو(برور 

1  

-  

-  

11  

. وده است
اي سير فه

هاي ر پايه
 )09/3( ،
اي  حرفه ش
اي  حرفه ش

 .....آموزان  ش

____________

اي  حرفه يش

3  

خو  )بد ( بعد 

5 

م )شد(شود 

12 

 )را(راه 

1 

 )پيرمرد(مرد ره

4 

22  

  ي و پاياني

  

ي تحصيلي بو
 پايه اول حرف
ودن نويسه در

سوم ابتدايي 
، اول پيش)1
، سوم پيش)9/0

ميانين

طاهاي اماليي دانش
____________

  ياني
اي  حرفه يش

2  

پي

  )باره(بيروه 

4 

 )پل(پول 

9 

 )رد(ردر 

2 

پير )طرف(ترفه

3 

18  

جايگاه مياني در 

هاي  ساير پايه
طا تقريبا تا 
صد رخداد افزو
: شرح است

30/1( پنجم
90(ايحرفهش
 )55/0.(  

همخواننويسه
45
36%

ي

شناختي خطا زبان
____________

يگاه مياني و پايا
  اي حرفه ش

 1  

پي

ايستگاده 

  )ايستاده(

2  

 )برو(بورو 

9 

 )اينجا(نجاه 

1 

همه ديگر 

 )ديگر هم(

2 

14  

ان و نويسه واكه 

  
  

جهي بيش از
صد رخداد خط

درص. لي دارد
ختلف به اين

،)95/1(هارم 
، دوم پيش)9/0
اي، اول حرفه)

پايانيهمخواننويسه
11
9%
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جاين نويسه در 
پيش  پنجم

  )خود(ورد 

8  

 )شده(وده

5 

اين )ناراحت(تت

1 

 )عابر(ابرا

2 

16  

ش نويسه همخوا

ف 

ي 
ن 
به 
به 
كه 
  ل

توج
درص
نزول
مخت
چه

)95
)1(

مد رمضاني واسوك
___________

افزودن - 3دول 
  چهارم

خو  )دست(ت 

17  

شو )شست(ست

10 

يارهت )را(رار 

4 

عا )سوار(اره

3 

34  

رصد رخداد افزايش

هاي مختلفايه

ن خطاي اماليي
سبي رخداد اين
هر پايه محاسب
مودار ستوني ب

دهد ك شان مي
سوم به طور قابل

ياني

يك تفرشي و احم
____________

جد
چ  سوم 

درست  )سيب(ب 

6  

شوس )زند(د 

1 

ر )رد(ل 

1 

سوا )دور(ري

1 

9  

فراواني و در - 1ر 

ش نويسه در پا
  ر هر پايه

يسه رخداد اين
ابتدا درصد نس

ها در ه ل واژه
سه در قالب نم
رسي نمودار نش

د در پايه سـين

مياواكهنويسه
53
43%

پايانيواكهنويسه
15
12%

آتوسا رستم بيك
____________

  پايه

  

س

سبيب  مثال

  تعداد

زيند  مثال

  تعداد

رد  مثال

  تعداد

دور  مثال

  تعداد

نمودار

 رخداد افزايش
ها درژه عداد وا

جاد امكان مقاي
ي مختلف در ا

كلت به تعداد 
 و سپس مقايس

برر. مده است
رايـن فـداد ايـ

_________

  

افزايش نويسه

  مياني همخوان

)45(  

  مياني واكه

)53(  

  پاياني همخوان

)11(  

  واكه پاياني

)15(  

  كل جمع

  
  

  
درصد  -4

نسبت به تع
براي ايج

هاي در پايه
خطا نسبت
شده است 
نمايش درآ

ـد رخـدرص



_______ 

 

  

  ازي كلمه
ك از كلمات 
يگاه آغازي 
ه با نويسه 
، به عنوان 

هاي  ي واكه
در .  ندارد

توان از   مي

ير همخوان 
البته در . 

ي ديگر در 
- ه قرار مي

يگاه آغازي 
حذف شده 
ظ پرداخته 
ذف نويسه 
ين خطا در 

  

____________

  ها

ه از جايگاه آغا
فارسي هيچ يك
اتي كه در جاي

كهرسد همزه  ي
شود، ن داده مي

براي. گيرد ار مي
 در كلمه وجود

ها ن اين واكه

ر روي يا زيره ب
، استفاده كرد

از سوي. شوندمي
وان آغازي واكه
ك نويسه از جاي

از كلمه ح ك هجا
ضر به هجا و تلفظ
 به عنوان حذ

مورد رخداد اي 9
.ذف شده است

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

دايي

 1389  
____________

ه ت به تعداد كلمه

 يا چند نويسه
ناختي در زبان ف
شوند و در كلما

به گوش مي/  
ن فارسي نشان
پيش از واكه قرا

اي وارد نويسه
راي نشان دادن

كه) َ   ِ   ُ(  
گيرده قرار مي

ن عالئم حذف م
ره بعد از همخو
هنگامي كه يك
 لحاظ آوايي يك
در پژوهش حاض
ف آغازي تنها

9از . شودي مي
ي در كلمات حذ

سوم ابتد هارم 
دايي

3.09%

1%

،2 هشمار ،دهم ل
____________

  

هاي مختلف نسبت

حذف يك -1
شن از جنبه واج

ش واكه آغاز نمي
/æ/,/e/,/o/ داي

در زبان "ا  "ف 
خوان آغازي و پ
تاه در بيشتر مو
رش كلمات  بر

ئم زير و زبري
ش از اين واكه
رش معمول اين
ن فارسي هموار

و در واقع ه. رد
شود، به ف مي

با اين حال د. ت
شود و حذفي

بنديخوان طبقه
مورد همزه آغازي

  
  

چه
ابتد

پنجم 
ابتدايي

.95

1.3%

سال/ ياستثناي ن
____________
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هاش نويسه در پايه

  )ه
ت 
ي 
ي 
ن 
يم 
 از 
ا ج

كه 
. ت

سه 
ن 
ي، 
 با 
ي 
در 
ن 
ت 
" ،

با و
صد
الف
همخ
كوت
نگار

عالئ
پيش
نگار
زبان
گير
حذ

است
نمي
همخ

م 7

اول پيش 
حرفه اي

 

0
0.95%

كودكان حيطه در 
___________

افزايشد رخداد 

همخوان و واكه
حد زنجيري تحت

در بعضي. شود ي
ي ديگر واج مياني
صطالحاً تسكين

ترخي  اصطالحاً
اي  در پاره). 1

ساختي يك هج
  

يانگر آن است ك
 حذف شده است
 همخوان، نويس
 واكه بعد از آ
سه جايگاه آغازي

ست و گرفته ا
در مواردي. ست

 واژه دارند و د
 ذكر است كه آ

ف واج در صورت
بنشين"بجاي  
 

دوم پيش 
حرفه اي

يش 
اي

0.90%

 پژوهش
____________

درصد - 2نمودار 

مخوان، واكه، ه
ز گاهي يك واح
گفتار حذف مي

شود و در برخي ي
ميان كلمه را ا
ي پاياني را 

18-117. صص
ست به داليل س

 ). 1370ناس، 
آموزان بيي دانش

سه در يك واژه 
كن است نويسه
يسه همخوان و
 حذفهايي در س
د بررسي قرار گ

بندي شده اس قه
د آوايي در آن

الزم به . ستند
 ناشي از حذف

"بشين"ت مانند

  . ه نشده است

سوم پي
حرفه ا

ل حرفه 
اي

1%
0%

____________

هم(نويسه 6ف
شناسي نيز  واج

صي از زنجيره گ
غازي حذف مي
حذف واج از م
هاو حذف واج

ص: 1384باقري،
 گفتار ممكن اس

حق شن(ف شود 
خطاهاي اماليي
يك يا چند نويس
حذف شده ممك

ف همزمان نويس
ن ترتيب چنين 
اني كلمه مورد
مين موارد طبق
حذف شده نمو

د نمود آوايي هس
وارد حذف كه

ري واژه استفتا
ي در نظر گرفته

اول

.55

_________

  

  
حذ) ب

از منظر
شرايط خاص

ها واج آغ واژه
ح. يا پاياني

گويند و مي
ب(گويند  مي

هاي  زنجيره
به كلي حذف
بررسي خ
در مواردي ي
اين نويسه ح
واكه يا حذف

به اين. باشد
و پايا مياني

توجه به هم
هاي حنويسه

مواردي فاقد
دسته از مو
عاميانه و گف

خطاي اماليي
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  هاي مختلف تحصيليحذف نويسه در پايه - 4جدول 
  پايه                        

  حذف نويسه
  اياول حرفه  3اي حرفهپيش  2اي حرفهپيش  1اي حرفهپيش  پنجم  چهارم  سوم 

همخوان 
  )9(آغازي

  -  )نشسته(شسته   -  )اجرا(جرا  )اتوبوس(تويوس  )كثيف(ثيف   -  مثال
  -  3  -  1  1  4  -  تعداد

همخوان 
  )71(مياني

  )تعارف(تعاف   )سينما(سينا   )نشست(نشت  )اينجا(ايجا   )نشسته(نشته   )مقداري(مقداي  )شلوغ(چوق  مثال
  11 10 3  16  10  18  3  تعداد

واكه 
  )46(مياني

  - )نوبت(نبت  )پير(پر  )خورد(خرد  )پير(پر  )سيب(سب  )كثيف(كسف  مثال
  - 2 12 13 4 6 9  تعداد

همخوان 
  )19(پاياني

  )در(د  )پوست(پوس )خطر(خط )مادر(ماد )پير (پيمد  )خيابان(خيابا  -  مثال
  1 4 1 5 6 2 -  تعداد

واكه 
  )30(پاياني

  )پياده(پياد )ببين(ببيي  )ميوه(ميو  )خانه(خان )سارا(سار  )ميوه(ميو  -  مثال
  6 7 5 7 2 3 -  تعداد

 -توالي همخوان
  8واكه مياني 

  - )اتوبوس(ايوس )اتوبوس(ابوس - - )اتوبوس(ابوس )خيابان(خيان  مثال
  - 1 1 - - 1 5  تعداد

 وهمخوانتوالي
  3واكه پاياني 

  - - )ايستاده(ايستا )ايستاده(وايست  - - -  مثال
  - - 1 2 - - -  تعداد

  8  31  32  28  35  46  6  جمع كل
  

 حذف نويسه از جايگاه مياني كلمه-2

هاي مشاهده شده در نوشتار  بررسي نمونه
آموزان نمايانگر آن است كه در مواردي نويسه  دانش

هاي كشيده يا واكه همخوان و در مواردي نويسه واكه
در ميان كلمه به  "و"كه گاهي با نويسه   /o/كوتاه 

همچنين اين . آيد، حذف شده است نمايش در مي
حذف ممكن است از درون يك هجا در كلمه صورت 

. دهنده آن كلمهگرفته باشد يا در پايان هجاي تشكيل
با اين حال از آنجا كه در اين پژوهش اين فرايند بدون 
توجه به تقطيع هجايي، حذف از ميان كلمه ناميده 

هاي سوم، چهارم و پنجم ابتدايي به در پايه. شده است
هاي اول، دوم و مورد و در پايه 23و  30، 5ترتيب 

مورد و در  19و  17، 20اي به ترتيب حرفهسوم پيش
مورد حذف نويسه از جايگاه مياني  3اي پايه اول حرفه

  . كلمه رخ داده است
  حذف نويسه از جايگاه پاياني كلمه-3

در اين بخش حذف نويسه از جايگاه پاياني كلمه 
نويسه پاياني در مواردي . مورد بررسي قرار گرفته است

هاي  نويسه. همخوان و در مواردي به واكه اشاره دارد به
براي  "ا"و  /e/براي واكه  "ه"هاي پاياني شامل واكه

نويسه پاياني . باشدمي/i/ براي واكه  "ي "و  /a/ واكه 
ممكن است آخرين حرف يك كلمه ساده باشد يا 

  . آخرين حرف پسوند يك كلمه مشتق
  حذف نويسه همخوان و واكه -4

در اين بخش مواردي كه نويسه همخوان به همراه 
نويسه واكه بعد از آن از ميان يا پايان كلمه حذف شده 

ها در پايه دوم در يكي از نمونه. است را در بر دارد
دو نويسه ) تعارف( اي در كلمه تعا پيش حرفه

اند كه نمايانگر هجاي همخوان متوالي حذف شده
/rof/ با توجه به واكه كوتاه ميان اين دو . است

همخوان اين مورد نيز به عنوان حذف همخوان و واكه 
  . بعد از آن شمارش شده است

فراواني و درصد حذف نويسه همخوان، واكه و - 5
  توالي نويسه همخوان و واكه

  ـجموعه در مـها نمايانگر آن است ك ررسي دادهــب



_______ 

 

مورد  76ز 
- شامل مي

 را نمايش 

خداد ديگر 
دترين نوع 
ياني تعلق 

   

____________

نويسه واكه نيز
ها را شصد نمونه

صد اين موارد 

  كه

  
مورد رخ 46ا 
كم بسامد. رود

و همخوان پاي
.شودشامل مي

  

خوان پاياني
19,12%

ياني
1%

 1389  
____________

حذف ن. ف است
درصد 41حدود 

فراواني و درص

سه همخوان و واك

 واكه مياني با
ر به شمار مي

 توالي نويسه و
رصد موارد را ش

  ني و پاياني

همخ
9

واكه پايا
30,15

خوان و 
ياني

4%

،2 هشمار ،دهم ل
____________

امدترين حذف
 داده است و ح

ف 2نمودار . د
.دهد

واكه و توالي نويس

حذف نويسه
ذف پر بسامد 
ذف به حذف 

در 1د كه تنها 
  

ايگاه آغازي، ميا

نويسهحذف
همخوان
99
53%

ه  
1

واكه مياني
46,24%

توالي همخ
واكه مي

8,4

و 

سال/ ياستثناي ن
____________
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. ت
اد 
به 
1 
كم 

بسا
رخ
شو
مي

هاي همخوان ، وه

  

اه 

سه 
صد 
  

حذ
حذ
دارد

  
ها در جاف نويسه

حذف توالي نويسه
1همخوان و واكه 

5%

توالي همخوان و
واكه پاياني

3,1%

كودكان حيطه در 
___________

ا رخ داده است
مورد رخد 99

ر بسامدترين ب
0ان و واكه با 

 كل موارد ك

ف نويسهواني حذ

ها در جايگاه

كه حذف نويس
درص 39ابر با 

. آيد شمار مي

فراواني و حذف - 4

واكهسه
7
4

مخوان آغازي
9,5%

ن مياني
39%

 پژوهش
____________

هاسه در كلمه
9ه همخوان با 
موارد حذف پر
ي نويسه همخو

درصد 5دود 

فراو  -3نمودار 

 حذف نويسه
  ي

گر اين است ك
برا(ورد رخداد 

 نوع حذف به 

4نمودار 

نويسحذف
76
1%

هم

همخوان
71,9

____________

ورد حذف نويس
د حذف نويسه

درصد كل م 5
حذف توالي. د

د برابر با حد

اني و درصد
 مياني و پاياني

ها نمايانگ داده
مو 71ياني با 

پر بسامدترينِ 

_________

مو 186
از اين تعدا

53برابر با 
آيدشمار مي

مورد رخدا
  

  

فراو-6
آغازي،
بررسي
همخوان مي

) مواردكل 

  

  
  



_______ 

 

-مي)  ي 

ي و درصد 
به  4مودار 

 است كه 
تلفظ است 
درصد كل 

ني كه پايا 
رد برابر با 
 خطاي پر 
خطا حذف 

مورد  2ها 

، دوم )صد
، و سوم )د
، و اول )د

 بيانگر آن 
 تا پنجم 
دارد اما از 
لي رخداد 

 .....آموزان  ش

____________

ه ، ا ، و، ( مل 
ها و فراوانياده

سه واكه در نم
يج بيانگر آن

در تل   /i/ واكه
د 42ه برابر با 
) ه (ف نويسه 

مور 22رخداد 
سه واكه ديگر 
 بسامدترين خ
 است كه تنه

   پاياني

 

درص 91/1 با 
درصد 61/1با 
درصد 41/1 با 

نتايج). درصد 
طاها از سوم
د سير صعودي

سير نزول ايه

پاياني/
29%

طاهاي اماليي دانش
____________

ها شامين واكه
دال از بررسي 

واع حذف نويس
نتاي. شده است

ي كه نمايشگر 
 داشته است كه

حذف. باشد مي
باشد با رمي /

هاي نويسحذف
كم . رود مي
پاياني /a/يده 
  .ت

 آغازي، مياني و 

مورد برابر 2
مورد برابر ب 3
مورد برابر  3

 33/0 برابر با 
صد رخداد خط
حذف نويسه س
ي تا اول حرفه

  .خوردميم 

/e/"ه"

22,9

اني

شناختي خطا زبان
____________

نويسه اي. دهد
نتايج حاصل. د

داد هر يك انو
وير كشيده ش

مياني) ي(سه 
مورد رخداد  3

راد حذف واكه
/e/يشگر واج 

درصد كل ح 2
امد به شمار

سه واكه كشيد
داد داشته است

ه واكه در جايگاه

8(اي حرفه ش
32(اي حرفهش
31(اي حرفهش
مورد 8(اي فه

ت كه از درص
دايي رخداد ح

ايحرفهل پيش
ن خطا به چشم

ميا/a/ "ا"
4,5%

/a/پاياني
2,3%

توصيف ز:وكاليي 
____________
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در 

به 
رد 
ف 
د؟ 
گاه 
اد 
د، 
ها 
ي 
خ 

مي
شو

رخد
تصو
نويس
32
مور
نماي
29
بسا
نويس
رخد

نواع حذف نويسه

در 

ف 
ن 
ف 
ح 
( ،

جم 
ل 

پيش
پيش
پيش
حر

است
ابتد
اول
اين
  

" /o/

13%

/ "ا"
2

مد رمضاني واسوك
___________

ي مختلف د

دو جنب واكه از
حذف در مور

را دارد و حذف
 بيشتري دارد
 واكه از جايگا
رسي كه رخد

كندميسي رد 
ه بررسي داده

 از جايگاه مياني
/o/, /a/, /e رخ

و درصد رخداد ان

ذف نويسه د

د فراواني حذف
كلمات در آنل 

د فراواني حذف
ي به اين شرح

درصد 06/2 
، پنج)درصد 2

، او)درصد 

"و"مياني
10, 3

اكه 

يك تفرشي و احم
____________

هاويسه واكه
  ي و پاياني

 حذف نويسه و
رخداد ح: يرد

ترين فراواني ر
جايگاه بسامد
د حذف نويسه
 واجي زبان فار
در زبان فارس
ه اين ترتيب

ف نويسه واكه 
/e/,/u/,/iهاي 

فراواني و  -5دار 

د رخداد حذ
  ختلف

 هر يك درصد
ت به تعداد كل
فراواني و درصد

هاي تحصيلييه
مورد برابر با 

64/2د برابر با 
84/2ابر با 

وا "و"پاياني 
/o/

3, 4%
مياني/u/"و"

3,4%

مياني/i/ "ي" 
32,42%

آتوسا رستم بيك
____________

واني حذف نو
 آغازي، مياني
 بخش خطاي 
گيسي قرار مي

ها بيشتم واكه
ها در كدام ج
شتر اشاره شد
وجه به قواعد 

آغازي د هايگا
به. شته است

 است كه حذف
هر مورد واكه

نمود

واني و درصد
ي تحصيلي مخ
قايسه فراواني
هر پايه نسبت
ف. به شده است

 هر يك از پاي
 6(  ابتدايي

مورد 46( ايي
مورد بر 35

 "

_________

  
  

فراو-7
جايگاه 
در اين 
مورد بررس
نويسه كدام
هاين نويسه

چنانچه پيش
آغازي با تو
واكه در جا
رخداد نداش
نمايانگر آن
و پاياني در

  

  
فراو- 8

هاي پايه
براي مق
نويسه در ه
پايه محاسب
نويسه در 

سوم: است
چهارم ابتد
5(ابتدايي 



_______ 

 

در تركيب 
كنند به ي

گيرد را مي
- تين مي

 7دارد قلب

هاي  پايه

قلب  مورد
 همخوان 
ل موارد و 
ي كشيده 

 77 حدود 
ود در ارائه 
 تحصيلي 

برخي از  
هاي ر پايه

  مورد

  )ماعيل

ج كنيم، از 
سير نزولي 
دار بيانگر 

اي ل حرفه
اي حرفهش

____________

 دو همخوان د
با هم عوض مي
جايگاه دومين ر
همخوان نخست
فارسي وجود د

137 .(  

ها در نويسه

م 43 بررسي 
لب نويسه دو

درصد كل 23 
هاييكي از واكه

مورد برابر با  3
با اين وجو. ود

ودار تنها پايه
5جدول. ست

راواني آن را در
.  

 

م 5: اول ح   د

اسم(امساعيل 

 مقايسه خارج
اي با سحرفهش

نمود.  هستيم
سه در پايه اول
وم و سوم پيش

 1389  
____________

شناسي گاهي 
 جاي خود را ب
ن نخستين ج
ين به جاي ه
د كه در زبان ف

70شناس، حق

رخداد قلب 
  يلي
هاي موردداده

قل. شده است
 برابر با حدود
وان و نويسه ي

33) ي، و، ا(ي 
شو را شامل مي

 جدول و نمو
قرار گرفته اس
ه اين خطا و فر

.دهد نشان مي

حصيلي مختلف
مورد 1: سوم پ ح 

  )عابر(عبار 

يه چهارم را از
ي تا سوم پيش
ن خطا مواجه
خداد قلب نويس
ر مقايسه با دو

،2 هشمار ،دهم ل
____________

شاز منظر واج
اثر همنشيني 
ري كه همخوا
همخوان دومي

اين فرايند. يند
ح(شود يده مي

  
فراواني ر-1

مختلف تحصي
در مجموع د
سه مشاهده ش

مورد 10والي 
ب نويسه همخو

/i/,/u/, / يعني
صد كل موارد 

قالب ها دره
ك تفكيك ق
مات دربردارنده
صيلي مختلف 

تحهاي ها در پايه
  مورد 3:  پ ح 

  )برايتان(نت 

اگر پاين حال 
ابتدايي ه سوم

صد رخداد اين
يش درصد رخ

در) درصد 2/0
  .ت
  
  

سال/ ياستثناي ن
____________
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ف 

  

-ر
ير 
ن 
ده 

بر ا
رطو
و ه
نشي
نامي

نويس
متو
قلب
/a/

درص
داد
مال
كلم
تحص

  
هيند قلب نويسه

دوم   مورد 8: ح 

براين )بشويد

ف 

در 
يه 
رم 

   

  
عين
پايه
درص
افزا

)25
است

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

كودكان حيطه در 
___________

هاي مختلفر پايه

ي را نيز در بر
كلمه با يكدگي
د به قلب ميان
 واكه توجه شد

فراواني وقوع فرا
اول پ ح  مورد 7

(بوشيد )و

هاي مختلفيه

ها دب نويسه
ندهاي هر پاي
رايند در چهار

در . ها استهـ

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

يي
تدا

م اب
سو

تدا
 ا

چها

2.06%
2%

 پژوهش
____________

 حذف نويسه در
  ايه

مواردآموزان ش
 متوالي يا در ك
يف اين موارد
سه همخوان و 

ف  - 5جدول 
7: پنجم  مورد 17

بر(بور 

 نويسه در پا
   هر پايه

د خطاي قلب
 به تعداد بن
 رخداد اين فر
ـش از ساير پاي

يي
تدا

م اب
هار

چ

يي
تدا

م اب
نج

پ

اي
فه 

حر
ش 

 پي
ول

ا

2.64 2.84%
1.91%

____________

درصد رخداد -6
داد كلمه در هر پا

  هاب نويسه
ي اماليي دانش
اي دو نويسه 

در توصي. شود
همخوان يا نويس

7: چهارم  مورد 

 )را(ار   )سيب

رخداد قلب 
عداد كلمه در 
 درصد رخداد
ختلف نسبت
ن است درصد

بيش) درصد 9/0

اي
فه 

حر
ش 

 پي
وم
د

اي
فه 

حر
ش 

 پي
وم

س

 ا
ف

ل 
ا

1
1.61% 1.41%

0%

_________

  
6نمودار 

نسبت به تعد

  
قلب) ج

خطاهاي
دارد كه جا
شعوض مي
نويسه دو ه

  .است

 2: سوم 

س(بيسب 

  
درصد ر-2

نسبت به تع
بررسي

هاي مخ پايه
نمايانگر آن

97(ابتدايي 
  
  

اي
فه 

حر
ل 

او

0.33



_______ 

 

  
د يكسان 

 -ه. ي هم
-نويسه -و

هايي ويسه
 -ح. دارند

جي كه به 
  .ندارند

 گفتار يك 
شود ل مي

فرايندهاي 
وان، يا در 
ق شناس، 

  .شوديم ه
 يهاهير پا

انگر يه نما
 ييوم ابتدا

 6و  21 
و  6، 8ب 

  .ه است

 .....آموزان  ش

____________

 ر پايه

ا جايگاه توليد
ي پيشين بجاي

و. ن بجاي هم
نو -ز. ه دارند
شاره ديكسان ا

 نگارش و واج
ني با يكديگر ن
هي در زنجيره 

ي ديگري مبدل
 چارچوب ف
 واكه و همخو

حق(يهي يافت 
دهينام 8ي ابدال
ها درسهيه نو

ك كهيد نزد
در سو ،هستند

بيبه ترت يي
بيبه ترت يارفه

د رخداد داشته

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

يي

طاهاي اماليي دانش
____________

عداد كلمه در هر

هايي بابه واج
هاينويسه واكه

پسين و پيشين
 يكساني اشاره
ا شيوه توليد ي
ه لحاظ شيوه
د شباهت روشن
شناسي نيز گاه
 واحد زنجيري
براي آن در
وني، همگوني 
هاي ديگر توجي

شناسيواج در 
 كاربرد اشتباه

ديتولوه يبا ش 
ك هينزد يهاي

 و پنجم ابتدا
حرشيو سوم پ

مورد 5 ياحرفه

سوم ابتداي  ابتدايي

0.68%

0%

شناختي خطا زبان
____________

ختلف نسبت به تع

هايي كه بسه
ن -د. ره دارند

هاي واكه پسه
ي كه به واج

هايي با به واج
هايي كه بهسه

كنند اشاره مي
شاز منظر واج

حد زنجيري به
آنكه بتوان ب
گوني، ناهمگو
رچوب فراينده

اين فرايند). 1
رخداد سامدب

 ختلف

 ييهاسهينو 
يژگيبا و ييها ج
مورد، چهارم 

رد، اول، دوم و
مورد و اول ح 

چهارم  جم ابتدايي

0.97

0.56%

توصيف ز:وكاليي 
____________
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هاي مخسه در پايه

 
ده 
ن 
تر 
ن 
يز 
ك 
. د

يد 
ن 
هر 
ت 
ها 

 را 
در 
ي 
- ج
 -ب
 -ج

نويس
اشا

نويس
هايي
كه

نويس
آن

واح
آبي

همگ
چار
60

ب-1
مخت

واج
3 

مور
15

پنج اول پيش 
حرفه اي

6 0.54%

مد رمضاني واسوك
___________

رخداد قلب نويس

   نويسه ديگر
مواردي مشاهد
 اشتباه جايگزين
رسد در بيشت

ها تبييننويسه
بعضي موارد ني

هاي مشتركصه
آنها هستندگر 

ي جايگاه تولي
بودن و نبودن 

در ه. آن است
حاضر خارج است
هه اين شباهت

هايي ه نويسه
توان د را مي

هايينويسه -لف
ند و هم به واج

ب.  اره دارند
ج. ه هم دارند

دوم پيش 
حرفه اي

ش 
ي

0.15%

يك تفرشي و احم
____________

درصد ر -7مودار 

ك نويسه بجاي 
آموزان مدانش

يك نويسه به 
به نظر مي. 

گارش اين ن
در ب. طا باشند

داد خطا مشخص
نمايانگ هاويسه

 مشترك واجي
سان و واكدار

ها بيانگر آيسه
طه پژوهش ح
ي اين موارد به

ر آن است كه
اند بكار رفته

الف. بندي كرده
يك به هم دارن
ك به هم اشا
رش نزديك به

سوم پيش
حرفه اي

حرفه اي

0.04%

0%

آتوسا رستم بيك
____________

نم

رد اشتباه يك
اهاي اماليي د

كه ي) مورد 16
ي شده است
هت شيوه نگ
اي رخداد خط
رسد علت رخد
ست كه اين نو

هاي مشخصه
شيوه توليد يكس
ست كه اين نوي
ين خطا از حيط

بنديظور طبقه
  . است
ها نشانگر داده

باه بجاي هم
ه مختلف طبقه
وه نگارش نزدي

هاي نزديكژگي
نگار كه شيوه 

اول ح

.25

_________

  

كاربر) د
در خطا

5(شود مي
نويسه اصلي
موارد شباه
مناسبي برا
ربه نظر مي

هايي اسواج
منظور از م
يكسان و ش

هايي اسواج
صورت تبيي
ولي به منظ
توجه شده 
بررسي

كه به اشتب
هشت مقوله
كه هم شيو
هايي با ويژ

هايينويسه
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  .هاي نزديك به هم اشاره دارندهايي با ويژگيهايي كه هم شيوه نگارش نزديك به هم دارند و هم به واجنويسه  - 6جدول 
  اياول حرفه
 

-سوم پيش

  ايحرفه
-دوم پيش

 ايحرفه

-اول پيش

  ايحرفه
 

  پنجم 
 

  چهارم
 

  سوم 
 

  
  

  فرايند فرعي

  پايه                   
  

  فرايند اصلي

  

  نساندن-1
  )نشاندن(

  بيسند 
  )بشيند(

  كسي خط  -1  )شده(سده 
  )كشيخط(

  برادست
  )برداشت(

    :مثال
 س بجاي ش

هايي كه هم شيوه نگارش نويسه
هايي نزديك به هم دارند و هم به واج

هاي نزديك به هم اشاره با ويژگي
  .دارند

  الف

 مورد 3  مورد 21  مورد 6  مورد 8 -1  مورد 6  مورد 15  مورد -1   خطاهامجموع 

هميي   
 )همين(

     يارهتت       : مثال
 ي بجاي ن

هايي كه شيوه نگارش نزديك نويسه
  .به هم دارند

  ب

1- 1 
  مورد

 مورد 7  مورد 6  مورد 1   -2  مورد 3  مورد 4   مجموع خطاها

ش -١
  )شست(د 

دستد 
  )دستت(

وسد 
 )وسط(

 دست هايد   شد مي-1  -
  )شست(

-  د بجاي ت :مثال
  و ط

هايي با جايگاه هايي كه به واجنويسه
  .توليد يكسان اشاره دارند

  

  ج

2- 5 
  مورد

م 1  مورد 4
و
ر
د

 -  مورد 4  -  مورد 1 -3   مجموع خطاها

شودي   -
 )شده(

-    
-  

-  -  -    : مثال
 ي بجاي ه

هاي پيشين بجاي كاربرد نويسه واكه
  هم

  د

 مورد 2  - 2 -  1- - -  -  -    مجموع خطاها

 مينوبوس  -  -  پورمرد    -  - -    :مثال
  و بجاي ي

هاي واكه پسين و كاربرد نويسه
  پيشين بجاي هم

  ه

   مورد 1  مورد 1  مورد 1  مورد 3     3   مجموع خطاها

   داوا    اسباني    )عصا(اسا      :مثال
  ا بجاي ع

هايي كه به واج يكساني اشاره نويسه
  .دارند

  و

4 6 
  مورد

1 -2  مورد 6  مورد 5
  مورد 

 مورد 3  مورد 8  مورد 2   مجموع خطاها

م -1  -  -
  خويم ي

-  -  -  -   :المث-1
  خ بجاي ش-2

هايي با شيوه هايي كه به واجنويسه
  .توليد يكسان اشاره دارند

  ز

 مورد 1   5  مورد 1  مورد 1       -3   مجموع خطاها

-   )دارد(وارد    خورو       
 )خورد(

    : مثال
  و بجاي د

هايي كه به لحاظ شيوه نگارش نويسه
كنند و واجي كه به آن اشاره مي

  .يكديگر ندارندشباهت روشني با 

  ح

2 -4  مورد 2  مورد 1   6
  مورد

 مورد 1  مورد 8  مورد 2   مجموع خطاها

  

  
  
  
  
  



_______ 

 

وه نگارش 
ندارند  ير

ل موارد از 
كاربرد . د
-كمهم  

توجه  7 

ن وجود ي ا
 ييرم ابتدا

زان ين مي
شده  يرس

ه را يهر پا

 .....آموزان  ش

____________

ويكه ش ييهاه
 شباهت آشكار

درصد كل 13 
 خطا هستند

)درصد 1( ي
به نمودار .ت

  
با . شوديده م

ز سوم و چهار
به كمتر يافه

صد كلمات برر
داد خطا در ه

  هيت هر پا

  

د
2
1%

طاهاي اماليي دانش
____________

سهي خطا و نو
كه  ييهاسهيو

رخداد برابر با 
ني بسامد ا

يبجان يشي پ
ن خطا استي ا

  هم يها بجا

 رخداد مشاهد
ه ازين دو پاي

ه اول حرفي پا
درص 86/0 با 

درصد رخد 8 
 

ت به تعداد كلمات

%

ه
6
4%

و
31
19%

2

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

سوم

5.%

شناختي خطا زبان
____________

نيوارد اصد م
ك دارند و نوي

مورد ر 22 با 
د پررگر موا

واكه يها سه
نوع ن يامدتر

  .دي

هسهيباه انواع نو

ش يافزا يافه
داد خطا در ا

درتر است و 
رسد كه برابر

نمودار  .باشد
  .دهديش مي

مختلف نسبت يها

ج
15
9%

ز
3
2%

ح
2
13

س چهارم جم

15
2.76%

0%

توصيف ز:وكاليي 
____________
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  ها
رد 
هم 
هم 
3 
پر 
كه 
1 

درص
نزد
هر
گيد
سينو

بسا
يكن

صد كاربرد اشتب

 ي

كه 
 ي
در 
ه ي

باه 
ش 

حر
رخد
كمت

يم
يم

ينما

  
ههيها در پاسهيو

ح
2
3%

پنج اول پيش 
حرفه اي

ش 
ي

0.97 0.88% %

مد رمضاني واسوك
___________

هسهيشتباه نو
ست كه كاربر

هك به يش نزد
ك به هينزد 
9مختلف  يها

رد و پيگيبر م
ك ييهاسهي نو

9 رخداد برابر 

و درص يفراوان - 

يهاهيها در پاه

نگر ان است ك
ييه سوم ابتداي

ددرصد كلمات 
يتا پا .باشديم 

كاربرد اشتباد 
شيم و سوم پ

د كاربرد اشتباه نو

الف
64
39%

ب
22
13%

دوم پيش
حرفه اي

سوم پيش 
حرفه اي

ه 

1.11% 1.73%

يك تفرشي و احم
____________

خداد كاربرد اش
ن ايانگر ايا ب
وه نگارشيم ش

يهايژگيبا و 
ههيرخداد در پا

ع خطا را در بر
بعد از آن. رود

مورد 31ند با 

-8نمودار 

سهي اشتباه نو

اين خطا نماي ا
يپا بهن خطا ي
د 15/5 حدود 

ن خطا يواع ا
رخداد ير نزول

ه دوميدر پا 

درصد رخداد - 9 

اول حرفه
اي

0.86%

آتوسا رستم بيك
____________

و درصد رخ يان
هاجدول داده 

كه هم ييهاسه
ييهام به واج

مورد ر 64 با 
ن نوعي موراد ا

ري به شمار م
اشاره دارن يسان

رخداد كاربرد 

رخداد  يآمار 
يموارد رخداد ا

كه  يابه گونه
از انو يكي يرا

ريبا س ياحرفه
.ميواجه هست

نمودار 

_________

  

فراوا-2
يبررس
سياشتباه نو

دارند و هم
اشاره دارند
درصد كل 

نيبسامدتر
كسيبه واج 

  

  

درصد ر-3
  مختلف

 يبررس
ن ميشتريب

تعلق دارد ب
دااين پايه 

حشياول پ
مو هاسهينو



_______ 

 

ها را شكل 
.ديآير م

ف نويسه، 
درصد  24

ط به قلب 
ارائه شده  

كه در  وت
مد  ياهجه
پر  ي زند

 ناشي از 
ساس نتايج 
. ايند است

سليماني و 
ن تحقيق 
 است كه 
وان ذهني 

بندي طبقه
حذف است 

____________

درصد خطاه 8
خطا به شمار

  

مربوط به حذف
ها، تباه نويسه

درصد مربوط 8
 يبندبا طبقه 

فاون تيرد با ا
لهج يهاتفاوت 

ن حال ي ع
 سازي حروف
كند ولي بر اسا

ترين فرارخداد
ه شده در س

ن عادي در اين
 مشاهده شده
تو كودكان كم

بر مبناي ط. 
طا مربوط به ح

  . ي دارد

اشتباه
روف
16
32

 1389  
____________

8 رخداد حدود 
ن خي بسامدتر

   خطاها

اي نوشتاري م
ط به كاربرد اشت

8ها و ش نويسه
 يبندن طبقه

دا يهمپوش) 
هاي ناشي از

در. ه است
جانشين  را 

كط معرفي مي
ذف نويسه پر ر

رائهبندي اطبقه
براي كودكان) 

ها نيز  نويسه
 ضعف بيشتر

نويسي است 
بيشترين خط 

حقيق همپوشي

قلب
43
8%

كاربرد
حر
65
%

،2 هشمار ،دهم ل
____________

مورد  43ب با 
دهد و كم

انواع رخداد  صد

درصد خطاها 3
درصد مربوط 3

بوط به افزايش
نيا. ها استسه
1373( ي زند

ن تحقيق خطاه
ر قرار نگرفته

ن خطايامدتر
كال رسم الخط
قيق حاضر حذ
 مقايسه با ط

)1378(كاران 
ردي از قلب 
تماال ناشي از
ء مهارت امال

)1353(دگلي 
يج اين تح با نتا

سال/ ياستثناي ن
____________

139 

-د
رد 
. د

قلب
يم

و درص يفراوان 

پر 
باه 
كم 
در 
ن 
ها 
. ت

باه 

   
ف 
ش 
وع 
ل 
كه 

36
32
مربو
نويس
در 
اين
نظر
بسا
اشك
تحق
در

همك
موار
احت
در

آراد
كه

كودكان حيطه در 
___________

  ييامال يها
 كه پر رخداد

مور 186كه با 
شويشامل م 

مقايسه -10دار 

پ ييجم ابتدا
 كاربرد اشتبا

ك. باشديف م
د .ها استسهيو

نيپربسامدتر ي
هسهي اشتباه نو

خطا قلب است
طا كاربرد اشتبا

آموزان ي دانش
حذف يند اصل

ي هم، افزايش
در مجمو. شد
كل درصد 5ود 

دهد كشان مي

فزايش
124
24%

 پژوهش
____________

داد انواع خطاه
دهدي نشان م

سه است كيف نو
 كل خطاها را

نمود

 چهارم و پنج
بيبه ترت يي
ها و حذسهينو

ه قلب نويسه پا
ياحرفهشيم پ

حذف و كاربرد
ن خيم بسامدتر

ن خطيسامدتر
  .ن قلب است

اهاي نوشتاري
ني در چهار فرا

ها به جايويسه
بندي ش مقوله

برابر با حدوي 
ها نشسي نمودار

حذف
186
36%

اف

____________

و درصد رخد ي
خطاها ن يكل 

حذف ي اماليي
درصد  36ود 

سوم،  يهاه
يامال ي خطا

كاربرد اشتباه نو
س خطا در هر 

ل، دوم و سو
ب حذف، حيرت

ه كميهر سه پا
پربس يال حرفه

نيكم بسامدتر

 گيري

ش حاضر خطا
ل ويتحل يهن

ربرد اشتباه نو
هاقلب نويسه

 خطاي اماليي
بررس. هده شد

_________

 
يفراوان) هـ

يبررس
يخطا نيتر

رخداد حدو
  

  
هيدر پا
نيبسامدتر

ها، كسهينو
نيبسامدتر

اول يهاهيپا
خطاها به تر

در ه. است
ه اوليدر پا

ها و كسهينو
  

گنتيجه
در پژوهش

توان ذهكم
نويسه، كار
نويسه و ق

مورد 527
مشاه هاژه وا
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شيرازي و همكاران نتايج تحقيق بر مبناي 
آموزان در نوشتار دانشخطاها  پربسامدترين) 1388(

هاي هم آوا مربوط به نويسهعادي پايه دوم ابتدايي 
است كه تحت عنوان خطاهاي ) مانند س، ص، ث(

در پژوهش حاضر  كاربرد  .اندبندي شدهبينايي طبقه
شيوه نگارش نزديك به هم هم هايي كه اشتباه نويسه

هاي نزديك به هم هايي با ويژگيو هم به واجدارند 
هاي هم نويسهپر بسامدتر از كاربرد اشتباه اشاره دارند 

زندي و همكاران . )7نگاه كنيد به نمودار ( آوا است
دوم  پايه عاديآموزان دانشنوشتار در مورد ) 1385(

ترين خطا اند كه جانشيني پر بسامدنشان دادهابتدايي 
در تحقيق حاضر پس از مشورت با . بوده است

توان ذهني پايه آموزان كممتخصصان آموزش دانش
با اين . اول و دوم ابتدايي مد نظر قرار نگرفته است

ها اشتباه نويسهكاربرد ) درصد 36(حال پس از حذف 
از بسامد بااليي  )در پژوهش حاضر درصد 32(به 

  . برخوردار است
دهد يمختلف نشان م يهاهيسه خطاها در پايمقا

در مقطع  ييامال يدرصد رخداد خطا يبه طور كلكه 
فراواني و درصد  .گر استيقاطع دش از ميب ييابتدا
مورد  6( سوم ابتداييهاي در پايهحذف نويسه  يفراوان

 46(، چهارم ابتدايي)كل خطاها درصد 06/2برابر با 
مورد  35(، پنجم ابتدايي )درصد 64/2مورد برابر با 

مورد برابر  28(اي حرفه، اول پيش)درصد 84/2برابر با 
مورد برابر با  32(اي حرفه، دوم پيش)درصد 91/1با 
مورد برابر با  31(اي حرفه، و سوم پيش)درصد 61/1
 33/0ورد برابر با م 8(اي ، و اول حرفه)درصد 41/1

درصد رخداد خطاي نتايج بيانگر آن است كه ). درصد
از سوم تا پنجم ابتدايي سير صعودي  حذف نويسه

اي سير نزولي اي تا اول حرفهحرفهدارد اما از اول پيش
  . خوردرخداد اين خطا به چشم مي

هاي مختلف به درصد رخداد افزودن نويسه در پايه
، چهارم )درصد 09/3(دايي سوم ابت: اين شرح است

اي حرفه، اول پيش)درصد 30/1(، پنجم)درصد 95/1(
، سوم )درصد 90/0(ايحرفه، دوم پيش)درصد 95/0(

). درصد 55/0(اي ، اول حرفه)درصد 1(اي حرفهپيش
 ي افزودن نويسهبه عبارت ديگر درصد رخداد خطا

  .اي سير نزولي داردتقريبا تا پايه اول حرفه
ها در صد رخداد خطاي قلب نويسهبررسي در

هاي مختلف نسبت به تعداد بندهاي هر پايه  پايه
درصد رخداد اين فرايند در كه نمايانگر آن است 

بيش از ساير ) درصد 97/0برابر با (چهارم ابتدايي 
در عين حال اگر پايه چهارم را از مقايسه . ها استپايه

اي حرفهپيشخارج كنيم، از پايه سوم ابتدايي تا سوم 
. با سير نزولي درصد رخداد اين خطا مواجه هستيم

نمودار بيانگر افزايش درصد رخداد قلب نويسه در پايه 
در مقايسه با دوم و سوم ) درصد 25/0(اي اول حرفه

 .اي استحرفهپيش
ها به پايه بيشترين رخداد كاربرد اشتباه نويسه

 15/5د اي كه حدوسوم ابتدايي تعلق دارد، به گونه
درصد كلمات در اين پايه داراي يكي از انواعِ خطاهايي 

. ها تعلق دارندهستند كه به مقوله كاربرد اشتباه نويسه
اي نيز با سير نزولي رخداد حرفهتا پايه اول پيش

كاربرد در بين انواع خطاهاي اين طبقه، . مواجه هستيم
هايي كه هم شيوه نگارش نزديك به هم اشتباه نويسه

هاي نزديك به هم هايي با ويژگيارند و هم به واجد
گيرد و پر را در بر مي هادرصد خطا 39 اشاره دارند
كاربرد  .رودبه شمار ميخطاي اين طبقه بسامدترين 

-كمنيز ) درصد 1( همهاي واكه پيشين بجاي نويسه

 .بسامدترين نوع اين خطا است
كه بر رد امو يدر بعضرسد ين به نظر ميعالوه بر ا

ها مواجه هياز پا يكيش خطا در يخالف انتظار با افزا
آموزان دانش يفرد يهايژگيو يم بتوان با بررسيهست

تنها به در پژوهش حاضر . آن ارائه داد يبرا ينييتب
ا يآموز  دانش يژگيشده است و و توجهخطاها 

 يبررساند مورد كه خطاها را به كار برده يآموزان دانش



  1389 ،2 هشمار ،دهم سال/ ياستثناي كودكان حيطه در پژوهش
___________________________________________________________________________________________ 

141 

 

ر يتأثتوان گفت در حالت كلي مي. است قرار نگرفته
 يعيكه در گفتار طب ييندهايآموزان از فرادانش يريپذ

دهد مانند حذف و قلب، مشكالت خط زبان يرخ م
شوند، يكه تلفظ نم ييهاسهيل وجود نوياز قب يفارس
 يهااز واكه يندارند مانند برخ ياسهيكه نو ييهاواج

 يكساني كه به واج ييهاسهي، نويكوتاه زبان فارس
انگر چند واج ياند نماوتيكه م ياسهيا نوي ،اشاره دارند

در نوشتار  ييامال خطاياز عوامل رخداد  ،مختلف باشد
   .استآموزان دانش

  يادداشتها
1) letter 
2) handwriting 
3) grapheme 
4) anapthesis 
5) prothesis 
6) deletion 
7) metathesis 
8) shift 

  منابع
بررسي مشكالت درست "). 1375. (اسدپور، ساسان

نويسي در دانش آموزان پسر و دختر پايه پنجم 
نامه كارشناسي ارشد ،پايان"ابتدايي در شهر شيراز

شناسي و علوم دانشكده روان. كودكان استثنايي
  . تربيتي دانشگاه تهران

 اماليي اشتباهات تحليل و تجزيه .)1353(. آرادگلي،م

موسسه  :تهران. شناسيزبان نظر از سوادآموزان
 .بزرگساالن آموزش هاي روش المللي بين

اثر بخشي روش چند حسي " ).1386. (آقالر، صديقه
آموزان عقب فرنالد بر كاهش مشكل امال نويسي دانش
نامه پايان. "مانده ذهني آموزش پذير شهر اصفهان

شناسي، دانشگاه علوم روان رشته كارشناسي ارشد
 .بهزيستي و توانبخشي

نشر  :تهران .شناسيزبان مقدمات). 1384. (باقري، مهري
 .قطره

بررسي زبان شناختي "). 1382. (جبرائيلي، مهرانگيز
خطاهاي توليدي موجود در نظام نوشتاري كودكان 

آموزان پايه سوم ابتدايي  دانش: فارسي زبان

، پايان نامه كارشناسي "شهرستانهاي توابع تهران
  .ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي

 شناسيآزمون بر اي مقدمه ).1375( .عبدالجواد جعفرپور،

 .شيراز دانشگاه :شيراز .زبان
تاريخ مختصر ). مترجم). (1370(حق شناس، علي محمد

  .نشر مركز: تهران. روبينز آر، اچ .شناسيزبان
 شناختي رويكردي ).1376. (شين،جان مك داكرل،جول؛

 .رشد :تهران .كودكان يادگيري مشكالت به
). 1385. (رضايي دهنوي، صديقه و سيف نراقي، مريم

آموزان هاي اماليي بريل دانشبررسي انواع غلط"
فصلنامه پژوهش در حيطه در  "نابيناي دبستاني
  .824-8)5(،3سال ششم، شماره  .كودكان استثنايي

 خطاهاي توصيف و بررسي"). 1385. (همكارانزندي و 

 در پژوهشدر . "دبستان دوم پايه آموزاندانش اماليي

 ،2 شماره ششم، سال .استثنايي كودكان حيطه

 . 660-639.. تابستان

 ديدگاه از اماليي مشكالت بررسي). 1373( .بهمن زندي،

. گزارش تحقيقاتي . زبانشناسي نوين علم هاييافته
 .آموزشي ريزيبرنامه دفتر :تهران

بندي  طبقه و شناسي عالمت"). 1382( .مجيد سلطاني،
 ي نامه پايان "زبان فارسي رشدي نارساخوان كودكان

 علوم دانشگاه :تهران. گفتاردرماني ارشد كارشناسي

 .نبخشي توا و بهزيستي

 واج آگاهي ارتباط"). 1387. (همكاران سليماني، زهرا و

 دوم زبان فارسي آموزان دانش ديكته نمرة و شناختي

، )1( ، 10 سال ،شناختي علوم هايدر تازه "ابتدايي
21-28. 

 "). 1388. (پور، رضا و مهري، آذر و نيلي شيرازي، طاهره
 آموزاندر دانش امال و خواندن هايمهارت بررسي

 روش با اول آموزش ديده كالس زبان فارسي عادي

 )2(، 5سال  .تعليم و تربيت فصلنامهدر  "تركيبي
113- 130. 

 – ياددهي الگوهاي .)1379( .عبدالرحمن صفارپور،

 .مدرسه : تهران .فارسي انشاي گام به گام يادگيري
   مهارتهاي و زبان). 1369. ( پيتر اچ سالوس، جيمز؛ فالد،
 .قدس رضوي آستان :مشهد. آخشيني علي ترجمه ،زباني
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مشكالت آموزشي و يادگيري "). 1381. (فهيم نيا، فرزين
پايان  .“خط فارسي در دانش آموزان سال دوم ابتدايي

. شناسي همگانينامه كارشناسي ارشدرشته زبان
   .يپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگ

 آموزان زبان خطاهاي نقش "). 1371(. غالمرضا كياني،
 .مدرس فصلنامهدر  " دوم زبان يادگيري فرآيند در

 . 7 -6، 5اول دوره
 زبان پردازش"). 1375. (آتوسا طوسي، اكبر؛ ميرحسني،

 ،علوم انساني پژوهشي- علمي مجلهدر  "كودكان در
 .18و  17ششم، شماره سال

 زبان در تشديد نقش"). 1373. (سيدعلي ميرعمادي،
 سمينار زبان دومين مقاالت مجموعه در  "فارسي

نبي .طباطبايي عالمه دانشگاه: تهران ،نظري شناسي
نقش اطالعات بصري و زباني در " ).1378. (شيما ، فر

هاي علوم شناختي  فصلنامه تازهدر   "هجي كردن
   .26-33،  )3(2سال اول، 

و  اماليي خطاهاي بررسي"). 1377. (شيما ر،ف نبي
 نامه ، پايان"زبان فارسي كودكان در اماليي پردازش

 دانشگاه همگاني، تهران، شناسينزبا ارشد كارشناسي

  .تهران مركزي واحد اسالمي، آزاد
 كودكان ).1375( .جيمز كافمن، و دانيل هاالهان،

آستان  : مشهد جواديان، مجتبي ترجمه استثنايي
 .رضوي قدس
 آموزش ).1381. (آر نتي بارتل، .دي دونالد هاميل،

 جلد .رفتاري و يادگيري مشكالت داراي آموزان دانش

 .نائينيان محمدرضا و بيابانگرد اسماعيل ترجمة .اول
 استثنايي و پرورش آموزش سازمان انتشارات :تهران

  .كشور
 رابطه"). 1385. (همكارانهداوندخاني، فاطمه و 

در دانش نويسيدست با حركتي-بينايي يكپارچگي
 در پژوهش در فصلنامه "ذهني توان كم آموزان

- 839. 4 شماره ششم، استثنايي، سال كودكان حيطه
854.  
 ناتوانيهاي ).1373. (جيمز الفين، مك جرالد؛ واالس،

منشي  تقي. م ترجمه. ويژگيها و مفاهيم ، يادگيري
 .رضوي قدس آستان :مشهد .طوسي

 گيتي ترجمه زبان آموزش در آزمون ).1372( .ربكا والت،
  .دانشگاهي نشر مركز :تهران .ديهيم

آموزش و پرورش كودكان با ). 1381. (تريوست وود، پ
و  ينيترجمه شاهرخ مكوند حس، ژهيو يازهاين

  .رشد: تهران. همكاران
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