
 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                      71تا  97ز ، صفحه: ا0011، پاییز 3، شماره2جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 79 نرافشازهرا مه          ...در مقطع ابندایی سیامال گو و امال نو طیامال با توجه به شرا تیّفیر بر کثّؤعوامل م یبررس مدیریت و 

 

 

ر مقطع د سیامال گو و امال نو طیامال با توجه به شرا تیّفیر بر کثّؤعوامل م یبررس مدیریت و

 و متوسطه اول ییابتدا

 ۱زهرا مهر افشان
 واحد دزفول دانشگاه آزاد اسالمی فارغ التحصیل -۱

 
 چکیده

 

 

 

 

 

 

 

 امال تیّفیک س،یامال، متن امال، عناصر امال، امال گو، امال نو یمعناواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یهار دورهاست که د یمباحث نیتر یو اساس نیتر هیمهارت، از پا نیا یریادگیاست که امال و توجه به  نیمقاله ا نیاز نوشتن ا هدف

قرار گرفته است، عوامل مؤثّر  قیدق ی، مورد بررسپژوهش نیچه که در ا آن.برخوردار است ییباال تیاول، از اهم یو متوسطه ییابتدا

عوامل  س،یامالگو و امال نو یو بدن یکیزیو عوامل ف یو روان یروح طیتوان به شرا یها مآن نیکه از مهم تر باشدیامال م تیّفیبر ک

 نیو همچن یاو مطالعات کتابخانه یاستدالل عقالن ی هیبر پا یپژوهش، روش نظر نیدر ا قیتحق روش.اشاره کرد یطیو مح یآموزش

 یکاربرد اهداف.اول است یو متوسطه ییدانش آموزان مقاطع ابتدا انیدر م یآمار یحدود  صد نفر جامعه یو مشاهده یدانیم قیتحق

لفان کتب و عالقه ؤمعلمان و م یآن برا یاستفاده نیپژوهش، قابل استفاده بودن  آن در نهاد آموزش و پرورش و همچن نیدر ا

 یاچهیاستادان صاحب نظر، در یهایینگارنده بود و راهنما اریکه در اخت یارزندها منابع.است یسیو امال نو ییمندان به مبحث امال گو

ها منبع بعد از کتب و مقاله نیداشتند، بهتر تیامال در مدارس فعال ینهیکه در زم یکسان.شد نهیزم نیدر ا شتریپژوهش ب یباز به رو

 .بودند یله مهم آموزشأمس نیا حیو توض فیتوص یبرا

 .دانش آموزان است یسیمتن نو تیتقو یبرا تیّذوق و خالق یریاست، به کار گ دیپژوهش مهم و مف نیچه که در ا آن

 شتریامال ب درس یکالس برا یرا بشناسند، بازده یسیو امال نو ییامالگو تیّفیاق و مؤثّر بر کخلّ یهاوهیش سیامالگو و امال نو اگر

 .خواهد شد

 .میبدون نقص داشته باش ییها تالش کرد تا متن امالشناخت و در جهت رفع آن دیامال را با تیّفیمؤثّر بر ک یها بیآس
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 مقدمه -1

توان یرا م "یسیدرست نو"فعال است که  مهیاست که امال، نوشتن ن نیشود ایم یمقاله بررس نیآن چه که در ا
 دانست. ینوشتار ندیفرآ نیهدف ا نیمهم تر

 دارد. یادیز رینوشته شده، تاث یمتن امال تیّفیبر ک ح،یصح آموزش

 شود.ینم سّریآن م یهاآموختن مهارت ی، بدون تالش برابایو ز حیصح ییهاداشتن نوشته تصور

 نیهستند؛ ا سیگو و امال نوآن امال نیترمبحث در خصوص امال و عناصر مختلف آن که مهم نیاز طرح ا هدف
 باشد. یاهداف آموزش یدر راستا دیکه نگاشته شود، با یاوهینوشته شده، با هر ش یاست که امال

دانش  یها در امالآن یعوامل و بررس نیگذارند که طرح ا یم رینوشته شده، تاث یامال تیّفیبر ک یگوناگون عوامل
 است. یدستاورد علم نیپژوهش در ا یاول از محورها یو متوسطه ییآموزان مقطع ابتدا

 ها عمل کرد.آن یشناس بیو آس هاآن تیشناخت و در جهت تقو دیامال را با تیّفیعوامل مؤثّر بر ک نیا

 ادبیات نظری تحقیق -2

 در لغت« امال» ی واژه
با  زین« امال» ی در نوشتن کلمه یحتّ یآموزان گاه حاصل شد که دانش جهینت نیانجام شده، ا یهای از بررس پس

 لیحصمعلّمان و ت انیدر م ی. گاهسندینویم« امالءِ ای« امالء» یعنیآن  یاشکال مواجه هستند و امال را به صورت عرب
 .خوردی اشتباه به چشم م نیا زین ها کرده

 یزیچ ادیمهلت دادن، فرو گذاشتن و آغاز کردن و از  یو به معنا باشدی و مصدر باب افعال م یعرب یا کلمه امال »
 .(۱631 ،یرجندیب ی)احمد« .آمده است دنیرا نوشتن و برگردان

 یمطلب نوشتن سد؛یبنو یگریکردن تا د ریرا تقر یپر کردن؛ مطلب»آمده است:  یمعان نیهم به ا نیفرهنگ مع در
 « .الخط و رسم یسینو نوشتن کلمات؛ درست ی قهیطر کته؛یکنند، د ریکه به شخص تقر

ه ک گفتندی م یبه شخص میدر قد یامال»گرفته شده است.  «یامال» ی کهن دارد و از واژه یا شهیر« امال» ی واژه
ا، بلکه ه نه تنها گفته میقد ینظران بود. در امال صاحب یها گفته ریها نگارش و تقر خانه او در مکتب ی فهیوظ

 ه،زادیمقدم، عل ی)علو« را ندارند یخالتد نیچن ی آموزان اجازه امروزه دانش یول نوشتندی را هم م ندهیحاالت گو
۱611). 

 ایم شده توسط معلّ ریتقر یآموزان بتوانند در امال دانش دیکارآمد و خلّاق در نظر گرفته شود، شا یاگر امال البتّه
 .سازدی هموارتر م یسیخلق نوشته و انشانو یکار راه را به سو نیامالگو دخل و تصّرف داشته باشند؛ ا

 

 «امال» ی واژه یاصطالح یمعنا
تفاوت داشته باشد. در مدارس  یلغت آمده، اندک یدر کاربرد روزانه با آن چه که در کتابها« امال» ی است واژه ممکن

 هفیکه وظ کنندیم ادی یو معلّمان به عنوان امال مطرح است، از امال به عنوان درسآموزان  دانش نیو آن چه که ب
 نینآن از س حیگرفتن صح ادیاست که  یتخصّصدر مجموع، علم و  یکلمات است ول یسینو آموختن درست اش

و  رییتغ« امال»گفت که  توانی دارد. در واقع م یو روح یجسم یتهایبه تقو ازیو ن شودیقبل از دبستان شروع م
 نیو از ا شوندی بر خط و نوشتن اعمال م راتییتغ نیا تیهاست و در نها آواها و گفته یتحوّالت انجام شده بر رو
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« تهاس آوردن آموخته ادیاز حفظ نوشتن کلمات و به »نظر اصوالً امال  کیاست. در  لیو تحل یجهت قابل بررس
 .(۱611 ،یاری)شهر

 تیهاآوردن و در ن ادیاست و سپس به  دنیاست، شن ازیکلمات مورد ن حیکه در نوشتن صح یمهارت نیواقع اوّل در
صداها و حرفها، بلکه گوش دادن و درک  یظاهر دنیشن ینه به معنا دنینوشتن آن چه که مورد نظر است. البتّه شن

 .شودی م دهیگوش شن قیآن چه که از طر یمعنا
 

 امال عناصر
 :است ریز بیکه به ترت شودی م لیتشک یامال از اجزا و عناصر هر

 یؤاالتس ایو  خواندی آموزان م دانش یکه متن امال را برا ندیگوی م یمسئول قرائت امال به کس ایامالگو: امالگو 
و  یصتخصّ طیشرا دیاز عناصر مهم امال، امالگو است که با یکی. کندی آنها طرح م یرا متناسب با توان نوشتار

 .رساند یاری بهترآموزان در جهت نوشتن  داشته باشد تا به دانش یمناسب یروح
حس را به مخاطب خود هم  نیصبر و حوصله و آرامش فراوان داشته باشد تا ا دیبا دیامال بگو خواهدی که م یکس

 جر به غلطاو من یسینو در نوشتن عجله نکند و عجله سیعمل کند که امالنو یا به گونه دیبا نیانتقال دهد. همچن
 دین دچار تردرا در نوشت سیبخواند که امالنو یا به گونه ایکند بخواند  دیهم نبا یلیکلمات نشود. البته خ یسینو

ار ند بو هر کلمه را چ ندیگوی گفتن جمله، کلمه به کلمه م یآموزان گاه معلّمان به جا به دانش ییدر امالگو»کند. 
 دهیبر دهیبر کند؛ی م« متن یامالخوان»آموز، او را در خواندن دچار  معلّم در گوش دانش ی. صداکنندی تکرار م

وشته که کلمات درست ن نیا یاست که معلّمان برا نیا گرید ی روشها باشد. نکته نیهم ی جهینت تواندی م یخوان
ن که در خواند یدر حال خوانندی آخر م« د»بر  دیرا با تأک «روندی م»مثالً  خوانند،ی شوند حروف آنها را برجسته م

 .(۱611 زاده،یعل ،ی)سنگر.« شودی نم دهیشن« د» یمعمول
 یخوب یو مکان یو روح یجسمان طیواضح و رسا باشد و با لکنت زبان حرف نزند. اگر امالگو در شرا دیاو با یصدا

بهتر  م،یآموزان القا کن به دانش میخواهی را که م یمتن درس». گذاردی م ریهم تأث سیامالنو یامال تیّفیباشد بر ک
 کتهین دنوشت یمطالب را درک کنند و برا یو مضمون کلّ یعانتا شاگردان ارتباط م میاست ابتدا از اوّل تا آخر بخوان

عنوان  به خواهدی که م یزیاز چ سیکار، امالنو نی(. با ا۱631 ،یرجندیب ی)احمد «ندیکامل احساس نما یآمادگ
 .کندی خودش مشخص م یکار را برا یو امالگو هم طرح کلّ کندی م دایپ یآگاه سد،یمتن امال بنو

آن را  است دهیرا نشن یکه مطلب نیاز امالگو حرکت نکند و قبل از ا شتریآموزان آموزش داد که پ به دانش دیبا
 یاروش بر کیاز  شهیصورت که هم نیدر خود امالگو دارد، به ا شهیمشکل گاه ر نی(. البتّه ا۱611 زاده،ی)عل سدینون

را از قبل  و آنها متن خواندی آموزان م دانش یبرا یرییتغگونه  یچو متن کتاب را بدون ه کندیگفتن امال استفاده م
 یکه جلوتر از معلّم )امالگو( حرکت کنند. امالگو در انتخاب متن امال نوآور شودی امر باعث م نیاند و ا حفظ کرده

امال  یرامناسب ب یمتن تواندی درس را در خود گنجانده است م دیکه کلمات جد بایداستان ز کی یداشته باشد. گاه
ز حدّ ا شیتکرار ب ایو و قدم زدن امالگ ادیرا فراهم کند، مثالً ز سیامالنو یپرت عوامل حواس دیباشد. امالگو نبا

 یشترینتواند دقّت و تمرکز ب سیتا امالنو شودی معلّم باعث م یها کفش یصدا ایقرائت متن امال و  نیکلمات در ح
 شی اگر گوها باشد، مثالً واج یخود و شکل تلفّظ برخ شیگو مراقببر متن امال کامالً مسلّط باشد و  دیکند. امالگو با

 .سدیآموز غلط بنو تلفّظ کند و دانش« گ»را « ق»دارد ممکن است  یآذر
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و  ستیمناسب ن س،یاز حد با امالنو شیبودن ب کینزد یکند، گاه تیرعا سیاش را با امالنو فاصله دیبا امالگو
را  سیامالگو و امالنو یعاطف ی کم، رابطه ی فاصله نیمواقع ا یدر بعض یول کند،ی را دچار ترس م سیامالنو

 سیالنوامالگو و ام یجا یمهم است. گاه اریهم بس سیامالگو و امالنو ی . رابطهسدینوی و او بهتر م کندی م شتریب
کند.  دایپ ییاعتماد به نفس باال س،یکه امالنو شودی ارتباط باعث م نی. ادیامال بگو س،یعوض شود و امالنو دیبا

)همان(. امالگو قبل از شروع  دیدر کالس به معلّم خود امال بگو ای نشیآموز در منزل به والد دانش شودی م یحتّ
کند تا متن را چند بار بخوانند،  تیآموزان را هدا ابتدا دانش»گفتن امال آماده کند.  یرا برا طیمح دیبا ییامالگو

 .)همان( «سندیسپس متن را قرائت کند تا آنها بنو
است  یاتکلمات و عبار حینوشتن صح اش فهیکه وظ ندیگوی را م یمتن، کس ی سندهینو ای سی: امالنوسیامالنو
کند. در  تیارع زیرا ن یسیو خوانانو یسیبانویاز جمله ز یگریموارد د دیبا ،یسینو حی. او عالوه بر صحشنودی که م

اضطراب  دینبا سی. امالنودهدی او را نشان م وشتنسواد ن تیاست و در نها سیامالنو کی ینوشتار دیواقع امال، تول
 یکلمات در تمام مراحل الزم و ضرور حینکته را واضح کرد که نوشتن صح نیاو ا یبرا دینمره را داشته باشد، با

 .مقطع ختم نخواهد شد کینمره و تمام شدن  کیاست و به گرفتن 
از  ست. پساو یدر تمام دوران زندگ یاساس یمهارت یسیرا قانع کرد که امالنو سیگونه بتوان امالنو نیا دیشا

که  یینسبت به آنها سندینوی امال م یلیکه در ساعت آخر روز تحص یآموزان حاصل شد دانش جهینت نیمشاهده، ا
مال در نوشتن ا یدارند و معموالً خستگ سدر نینسبت به ا یعالقه و رغبت کمتر سند،ینوی در ساعت اوّل امال م

 اریسدر امال ب یسینو حیآماده شوند، صح یسیامالنو یآموزان برا شاد، دانش یباز کی. اگر بعد از گذاردیم ریتأث
 نی. با اسندیآن، از آنها خواسته شود امال بنو یکردن از آنها گرفته شود و به جا یاست که فرصت باز یاز وقت شتریب

 .را ارائه دهند حیخوانا و صح یمتن امال کی توانندی و نم رسدی م بیبه آنها آس یروان ظعمل از لحا
ش و کاغذ پاکن و ترا ده،یشوند، به طور مثال قلم تراش ایّمه سیامالنو یبرا دینوشتن امال با یبرا ازیمورد ن لیوسا

چشم او با  متریسانت 63حدود  یعنیشود؛  تیرعا دیاو با کاغذ با ی آموز باشد. فاصله دانش تاریدر اخ دیمناسب با
 .دفاصله داشته باش سد،یآن بنو یرو خواهدی که م یکاغذ

 .سدیمناسب نشسته باشد تا امال بنو یدر جا دیبا سیامالنو
ب امال متن خو کیباشد.  سیامالنو ایآموز و  دانش یو سطح علم یمتناسب با توان دانش دیمتن امال: متن امال با

 سیش امالنوکه کش زیطنزآم ایو  یداستان یشود؛ مثالً متن سیبهتر امالنو یسینو درست یبرا یا زهیانگ تواندی م
تا  03 نیب ییهر امال در مدارس ابتدا یبرا تواندی م یبمتن انتخا»انتخاب شود.  کند،ی م شترینوشتن امال ب یرا برا
 .(۱610 ،ی)داود« کلمه باشد ۱53

 تواندی معلّم م»دارند.  یدر متن امال اشتباهات کمتر سند،ینوی م باتریدارند و ز یکه خطّ بهتر یآموزان دانش معموالً
 یسیخوشنو ی نمره کی کته،ید ی نوشتن کلمات در متن امال، عالوه نمره بایشاگردان به درست و ز قیبه منظور تشو

 .(۱631)صفارپور،  «ردیآنها در نظر بگ یهم برا
که به  شد یمتن گفته م انیدر پا یاضیر ی مسأله ایمتن امال توسط معلّم، لغات مشکل و  ریگذشته پس از تحر در

ه از ک نیعالوه بر ا ،یاضیدروس مانند ر ریو درست نبوده است. ادغام کردن امال با سا یعلم یروش رسدی نظر م
ه ب یی. امالگونمودی م شتریرا هم ب وزآم اضطراب دانش کرد،ی دو درس کم م نیآموز نسبت به ا دانش ی عالقه

ه نظر . بشودی آموز منجر م دانش یکاربرد مثبت ندارد و به دلزدگ ادیز ،ییبه تنها زیصورت قرائت لغات سخت ن
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را که  یا صورت که واژه نیهم استفاده کرد. به ا« گروه کلمه»از  ،یریتقر ینگارنده، بهتر است عالوه بر متن امال
موزان امال کرد تا هم آ کرد و به دانش بیآنها ترک ی خانواده هم ایمترادف، متضاد و  ایدارند  ییدر درس ارزش امال

تن م دیمعلّم با»ها گرفته شود.  واژه حیصح یدر نگارش امال یشود و هم وقت کمتر شتریواژگان آنها ب ی رهیدا
 وستهیو به هم پ داری شده و متناسب با زمان موجود انتخاب کند و امال در قالب جمالت معن سیامال را از مطالب تدر

متن  اند، گذشته غلط نوشته یآموزان در امالها که دانش یکلمات انیهر ماه از م توانی باشد و پراکنده نباشد. م
 یمطلب آموزش یسردرگم نباشد و حتّ سیامالنو شودی امر باعث م نی(. ا۱631)عالمه، « فراهم کند یدیجد یامال
 زاده،یلمقدّم، ع ی)علو «کندی م تیآموز تقو را در دانش یریگیپ زهیمتن، انگ ییروا ساخت. »ردیبگ ادیرا هم  دیجد

۱611). 
 .ندکی کننده م آن را خسته ز،یباشد. وجود کلمات مشکل فراوان در متن امال ن یطوالن یلیخ دیامال نبا متن
 اختهو جمالت خودس باتیدرس، ترک ی از خود کتاب، خالصه ،یداستان ایو  یقیبه صورت تلف» تواندی امال م متن

 یخال یجا یمالا ایدروس و  ریامال از سا ،یا و کلمه یا واژه»به صورت  تواندی م ای)همان(. و « معلّم باشد ی
 یبررس ندهیآ یها در فصل ییامالگو یها متنها و  روش نی(. هر کدام از ا۱615 باف،یقال ای)حاج محمدن« گفته شود

 .خواهند شد
روش عالوه بر به  نیمتن امال کمک گرفت. در ا نیتدو یآموزان هم برا از خود دانش توانی نظر نگارنده، م به

ا هم روش، امال و انشا ب نی. در واقع با اشودی م تیتقو زیآنها ن یسینو آموزان، متن دانش تیّذوق و خلّاق یریکارگ
خودش صدادار و  ایکند و  نیبزرگتر از خود، تمر فرادمتن امال را در خانه با ا تواندی آموز م دانش. »شودی ادغام م

تن امال م قیطر نیکند و به ا نیکلمات مشکل آن را تمر ،یکه همراه با روخوان نیا ایکند و  یآن را روخوان صدای ب
 .(۱610 ن،ی)پرو« را مطالعه کند

و  کارآمد یها آموزان را بشناسد و از کلمه دانش یکاربرد یازهاین کندی که متن امال را طرح م یاست کس بهتر
 .استفاده کند شتریب یکاربرد

 غلط یا برار نهیمناسب باشد و زم دیبا رندیگی در آن قرار م سیکه امالگو و امالنو ی: مکانسیمکان امالگو و امالنو
 ز،یآموزان از هر م از دانش یکیآموزان در کالس، معموالً  دانش ادیز تیّجمع لینکند. در گذشته، به دل ایّمه یسینو

مناسب،  یمکان ی. فضاشدی آموزان م دانش انیدر م یسیمالنوامر خود باعث افت ا نیکه ا نشستی م نیزم یبر رو
روصدا، پر س یها در مکان یی. بهتر است امالگوسندیامال بنو یشتریتا با آرامش ب کندی آموزان کمک م به دانش

 نندیهم بنش کیباشند نزدآموزان مجبور  کوچک که دانش یکم نور، فضاها ایو  کیتار یها طیمدرسه، مح یراهرو
 .شودی باعث اختالل در امر نوشتن م رایانجام نشود؛ ز اهموارمکان ن ایو 

، در خواست معلّم ایآموزان و  دانش ی با توجّه به عالقه شودی که امال گفته م یا وهی: شییامالگو ی وهیروش و ش
 .ثّر استؤآموزان م دانش ی و سطح نمره یسینو درست زانیعملکرد و م

 یها وهیو معلم محور هستند و ش یریتقر یمربوط به امال شتریکه ب ییامالگو یبرا یمیو قد یسنّت یها وهیش
ستند و ه ییامالگو یاز انواع کلّ کنند،ی م یکمک فراوان یسیمهارت امالنو تیکه به تقو ییو خلّاق امالگو دیجد

 .شوندی م لیتحلو  یبررس ندهیآ یها دارند که در فصل ییها رمجموعهیز زیآنها خود ن
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 شتریآموزان او ب کالس و دانش یبازده شکی استفاده کند، ب ییامالگو یخلّاق و متنوع برا یها وهیمعلّم از ش اگر
 ودشی م تیهم تقو دیجد ی و خلق نوشته یسیمهارت امالنو ،ییخلّاق عالوه بر امالگو یها با روش رایز شود؛ی م

 .شودی تر م آن فعّال ی وهیو ش یسینو حیآموزان با صح و ذهن دانش
زان را آمو دانش ی و عالقه شودی آموزان م دانش یذهن یباعث خستگ ،ییامالگو یبرا وهیش کیکردن از  استفاده
ها  . روششوندی آموزان ختم م دانش یدرس امال تیدارند که به تقو یدیها فوا . هر کدام از روشکندی کمتر م

 .کنند تیهدا یسینو آموزان را در جهت درست باشند و دانش یعلم دیبا
کوچک  یضاف ط،یمح ادیز یمناسب باشد. گرما و سرما دیبا شودی که امال نوشته م ییجا ای: کالس و تیّفضا و موقع

 مؤثّر است. امال تیّفیو ک یسیکه کالس قرار گرفته است، در امالنو ییجا ایو  ها مکتینامناسب ن تیّکالس، وضع
ت نوشتن امال عجله دارد و تمرکز و دقّ ایگفتن و  یبرا ایاست و  حوصلهی خسته و ب سیامالنو ایکه امالگو  یزمان
 بتیچند جلسه غ یآموز دانش ایدر کالس رخ داده باشد و  یا . اگر حادثهستیمناسب ن ییامالگو یندارد، برا یکاف

 .دارد یمیمستق رینوشته شده تأث یفوت کرده باشد، بر امال کانشیاز نزد یکی ایداشته باشد و 
 .دقّت کرد طیبه عنصر زمان و شرا دیبا ییامالگو یبرا

 یزیاست که معرّف سطح دقّت، تمرکز، تم یینوشته و امال دست ،ینوشتار دیعنصر امال، تول نیارائه شده: آخر یامال
امالگو است و تمام عناصر امال در نگاشتن آن  یاددهی زانیتوجّه، مهارت و م نیو همچن سیامالنو یسینو و درست

 .هستند میسه
  

 امال تیّفیمؤثّر بر ک عوامل
 نییپا ایرد امال را باال بب تیّفیک تواندی م یدارد. عوامل مختلف سیامالگو و امالنو طیبه شرا یامال بستگ تیّفیک
که باعث  یطیگردند و شرا تیتقو دیشود عوامل مف یشوند و سع لیو تحل یبررس یعوامل به درست نی. اگر ااوردیب
امال  توانی شوند، م ییشناسا ساز بیگردند و عوامل مخرّب و آس ایّمه شود،ی م سیدر امالگو امالنو زهیانگ جادیا

 .باال مشاهده کرد یتیّفیرا با ک
سپس هر  و گردندی م انیب یکه ابتدا به صورت کلّ شوندی م میعوامل به چند دسته مهم تقس نینظر نگارنده، ا از

 :شوندی م لیو تحل یکدام از آنها بررس
 سیامالگو و امال نو یو روان یروح طیشرا 
 سیامالگو و امالنو یو بدن یکیزیعوامل ف 
 یطیعوامل مح 
 یعوامل آموزش 

 :شودی آنها پرداخته م یبه بررس اکنون
معلّم آرامش  ایکه امالگو  شودی محقّق م یخوب در صورت یامال کی: سیامالگو و امالنو یو روان یروح طیشرا

داشته  یحتنش رو یکه قبل از خواندن متن امال، با کس یداشته باشد و با عجله امال قرائت نکند. به طور مثال معلّم
ر مورد د یآموز از او سؤال داشته باشد و اگر دانش یصبر و حوصله کاف تواندی دارد، نم یدر منزل مشکل ایاست و 

خواهد  یفمن ریتأث زین سدینوی که امال م یحالت او بر کس نیو ا دهدی جواب م یحوصلگی  بپرسد با بمتن امال
که  ی(. در صورت۱610،ی)فرهاد« خوانده شود دیبا حیها و متن امال آرام، با حوصله و با تلفّظ صح جمله»گذاشت. 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                      71تا  97ز ، صفحه: ا0011، پاییز 3، شماره2جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 85 نرافشازهرا مه          ...در مقطع ابندایی سیامال گو و امال نو طیامال با توجه به شرا تیّفیر بر کثّؤعوامل م یبررس مدیریت و 

 

 جادیاو ا یرا برا یناآرام یطیباشد، او را سرزنش کند و شرا سیدر حال تذّکر دادن به امالنو شهیهم الگوام ایمعلّم 
زود باش  مانند تند، بس است، ییها از به کار بردن واژه دیمعلّم با. »شودی امال م تیّفیآوردن ک نییباعث پا زیکند ن

و آرامش او را  کندی م یرا عصب سینوع تذکّرات امالنو نیا رای(. ز۱615 باق،ی)حاج محمّد قال« کند یو ... خوددار
 .شودی او پر از غلط م یامال جهیو در نت زندی به هم م

ر که د یآموز دارد. دانش ریخوب تأث یامال کیدر نوشتن  زین سیامالنو ی هیّو روان امالگو، روح هیّبر روح عالوه
 نیا ایداشته باشد و  یعال ی که نمره کنندی مرتّب به او گوشزد م نشیموقع نوشتن امال اضطراب نمره دارد و والد

. پس نداشته باشد ییباال تیّفیاو ک یمتن امال هک شودی که به خاطر حاضر نکردن درسش اضطراب دارد، باعث م
وب با خ یروابط عاطف ح،یمتن صح کینوشتن  یبرا یبه دانستن نکات آموزش نانیآرامش، اعتماد به نفس، اطم

 .فراهم کند سیخوب توسّط امالنو ین امالنوشت یرا برا طیشرا تواندی م نیمعلّم و والد
 تیّصو شخ هیّتوجّه کردن به روح یعنی)همان(. « نشان داد یشتریتوجّه ب دیو متوسّط با فیآموزان ضع دانش به»

ا باز آنه شرفتیپ یکه راه برا شودی امر باعث م نیو ا کندی اعتماد به نفس م جادیدر آنها ا فیآموزان ضع دانش
 .شود
حاظ امال از ل تیّدر آنها و مطرح کردن اهم زهیانگ جادیدرس امال و ا شرفتیدر صورت پ فیآموزان ضع دانش قیتشو
 .شودی آنها م یامال تیّفیسطح ک یدارد و باعث ارتقا ریآموزان تأث در دانش یروان

خود  م،یآنها را به رخشان نکش ییکه مدام اشتباهات امال نیآموزان در هنگام نوشتن امال و ا نکردن دانش سرزنش
 .جذّاب و لذّتبخش خواهد کرد شانیرا برا یسیو امالنو شودی در آنها م یآرامش روح جادیباعث ا

 

 :سیامالگو و امالنو یو بدن یکیزیف عوامل
لکنت زبان داشته  دیامال مؤثّرند. امالگو نبا تیّفیدر سطح ک زیدارند ن یکیو ژنت یجسمان ی جنبه شتریعوامل که ب نیا

کلمات  حیشاگرد متوجّه تلفّظ صح شودی آموزگار موجب م ینارسا بودن صدا»و رسا باشد.  یقو دیاو با یباشد. صدا
 .(۱631)صفّارپور، .« سدینشود و کلمات را اشتباه بنو

ان را در آموز باشد، دانش فیاو ضع یکه صدا نیا ایتلفّظ کند و  یها را به درست که امالگو نتواند واژه یصورت در
وش کردن آموز با گ دانش رایشود؛ ز یتلقّ یجدّ یریتقر یمتن امال حیقرائت صح. »کندی نوشتن امال دچار اشتباه م

 ،ی)داود «کند یم حیزبان گفتار خود را تصح ب،یترت نیو بد شودی آشنا م «اریتلفّظ مع»با  قتیآن در حق دنیو شن
انتخاب کرد که متن را درست بخوانند و کلمات را درست و روشن و  ییامالگو یرارا ب یکسان دی(. پس با۱610

 .در قرائت آنها مشاهده نکرد زیرا ن یمحلّ یها لهجه ریتلفّظ کنند و تأث اریمطابق با زبان مع
و چون  شود زیپره دیتلفّظ کردن کلمات و جمالت با انهیدخالت داده نشود و از عام یمحلّ یها لهجه اریتلفّظ مع در»

 .)همان(« کرد یخوددار دیهم با یا مطرح است از تلفّظ به زبان محاوره یو رسم یقرائت متن فارس
 توانندی م یآموز چپ دست مناسب نباشد به سخت مؤثّر است. اگر مکان دانش زین سیامالنو یو بدن یکیزیف طیشرا

شاند تا در نوشتن ن یکرد و بعد آنها را در مکان مناسب ییشناساآموزان را  دانش نیا دیابتدا با نی. بنابراسندیدرست بنو
 یینایاگر در ب رایدر بهتر نوشتن امال مؤثّر است. ز زیس نیچشم و دست امالنو انیم یدچار مشکل نشوند. هماهنگ

ی مو ن شودی دچار م یسیدچار مشکل باشد و نتواند همزمان چشم خود را با حرکت دست هماهنگ کند به نارسانو
 .سدیکلمات را واضح بنو تواند
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از حد،  شیب یسینو راست« از حد شیب یسینو کج: »باشدی موارد م نیدارد که از آن جمله ا یعلل زین یسینارسانو
 یگذار اصلهاز حد و ف شیب یسینو از حد، نامرتّب شیب یسیدارنو هیاز حد، زاو شیب یسینو کمرنگ ،یسیپرفشارنو

 .(۱613 ،یزی)تبر« از حد شیب
از اشتباهات  یرایدهد و بس صیتشخ یامالگو را به خوب یصدا تواندی نم زیباشد ن فیضع ییدر شنوا یآموز دانش اگر
ار ک تیّفیاز ک نیو ا شودی متوجّه م« د»را « ت» ای فهمدی م« پ»را « ب»از آن است که مثالً  یناش زین ییامال

 .کاهدی امال م
 .ردیگی م صورت ندهیآ یها مهم در بخش نیا یشود که بررس تیتقو دیبا سیامالنو یکیزیو ف یبدن تیّموقع پس

 «سدیمتن و کلمات امال را بنو یباشد و نتواند به طور عاد سیگوناگون، کندنو لیآموز به دال است دانش ممکن»
ر کرد؛ به طور مثال اگ یبررس دیشود با سیامالنو یسیرا که ممکن است باعث کندنو یلی(. دال۱631)صفارپور، 

کل ش تواندی او دچار مشکل است و نم یدارید ی حافظه ایاست و  فیضع ییدر شنوا ایمشکل حرکت دست دارد و 
از انواع  یکیو  دسیبنو عتریمشکالت را حل کرد تا بتواند سر نیا دیابتدا با اورد،یاش ب کلمات را زود در حافظه حیصح
 .او کم نشود یکار امال تیّفیو ک ردیاست صورت نگ« جا انداختن»که  ییامال یها غلط

 «ماندی آنها نم یداریشن ی ها در حافظه واژه نیکه ا اندازندی ها را جا م جهت واژه نیاز کودکان به ا یاریبس»
 ایو  ییگو دوبارهآموز و  کلمه به دانش یمانند گفتن تعداد ییهای مشکل را با باز نیا توانی (. م۱613 ،یزی)تبر

ی م یبررس ندهیآ یها که در فصل یذهن ییوامالگ ی وهیآموز، حل کرد. البتّه ش ها توسّط دانش نوشتن آن واژه
 یدر ذهنش بسپارد و بعد آن را بر رو شنودی م ایو  ندیبی که آن چه را م کندی آموز کمک م به ذهن دانش شود

و بخصوص  دکنی کمک م یینایو ب ییو نوشتن مطالب به پرورش حسّ شنوا دنیو د دنیدرست شن. »سدیکاغذ بنو
برقرار باشد، بعدها به صورت مهارت و  کتهیو دست، در موقع نوشتن د وشچشم و گ نیب دیکه با قیدق یهماهنگ

 .(۱631 ،یرجندیب ی)احمد «دیآی درم یدیعادت مف
 

 :یطیمح عوامل
در آن  سیاست که امالگو و امالنو یطیمح طیامال اثرگذار است، عوامل و شرا تیّفیکه بر ک یاز عوامل گرید یکی

و از  دسنینوی که امال نم یصحبت کردن افراد اد،یز ی. سروصداشودی نوشته م طیقرار دارند و متن امال در آن مح
 ییاه ابلوها و نوشتهت ایو  یباز لیوجود وسا اد،یز یسرما ایمعلّم، گرما  یها کفش یصدا کنند،ی عبور م طیآن مح

 یدر مکان دیاب سیدارد. امالنو ریتأث شودی که نوشته م ییامال تیّفیبر ک شودی م سیامالنو یپرت که باعث حواس
 .سدیخود را بنو یآرام بدون وجود عوامل مختلّ حواس، امال

مرکز ها ت کلمه حیآوردن شکل صح ادیبه  یشاگرد نتواند برا شودی سبب م طیدر مح یپرت عوامل حواس یگاه»
 .(۱631)صفارپور، « کند دایحواس پ

 

 :یآموزش عوامل
موز آ . ممکن است دانشکندی کار امال کمک م تیّفیکلمات قبل از آزمون امال به ک یسینو درست حیصح آموزش

 .ارائه ندهد یخوب یامال ،یو کاف حیبه سبب نبودن آموزش صح سیامالنو ای
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از آن  دیو حرکت درست دست در موقع نوشتن با ییاز سال اوّل ابتدا یفارس یدرست نوشتن حروف الفبا آموزش
 .داد رییآن را تغ توانی م یبه سخت رد،یآموز نقش بگ به غلط در ذهن دانش یاه ویاگر ش رایزمان شروع شود؛ ز

و شاگردان آنها را  شوندی نوشته م« ع»، «ظ»، «ط»، «ض»، «ص»، «ذ»، «ح»، «ث»که از حروف  یاز کلمات »
اگرد آنها را و ش شوندی حروف نوشته م نیکه با استفاده از ا یاز گفتن کلمات نیاند، امال گفته شود. بنابرا خوانده

 کاربرد دارد. دانش ییابتدا ی فقط در دوره دگاهین دیا ی)همان(. البتّه اجرا «دیکن یاست، خوددار دهینخوانده و ند
 رادفمتضادها و مت قیممکن است از طر یو حتّ شودی آشنا م یتر عیبا کلمات وس جیتدرآموز در مقاطع مختلف به 

 لیحصت ی هیاوّل یها که در سال ییها با آموزش یلی. او در مقاطع باالتر تحصسدیرا بنو یا کلمه حیها شکل صح
 یها ابکت ی امر با مطالعه نی. البتّه اسدیدرست بنو زیاست ن دهیرا که آموزش ند یکلمات تواندی است، م دهید

 .کندی م دایپ یتحقّق بهتر ادیز یمختلف و روخوان
 یاه و دقّت در گذاشتن عالمت یسینو زهیکلمات، پاک نیمناسب ب یگذار فاصله حیبا آموزش صح توانی م

 فاصله که میبده نیآموزان را تمر دانش ،یسیدر طول امالنو»را باال ببرد.  ییمتن امال کیدر  تیّفیک ،یسجاوند
« جمالت عالمت مناسب بگذارند و هر سه سطر را از اوّل سطر شروع کنند انیکنند، در پا تیکلمات را رعا ی
 .(۱611 زاده،ی)عل

 .آوردی م نییکار را پا تیّفیو ک شودی متن امال م یباعث بدخوان یسجاوند یها نشانه تیرعا عدم
هتر . پس بکنندی بهتر خواندن متن هموار م یمهم هستند و راه را برا اریبس یسیدر امالنو یسجاوند یها نشانه

 .(۱613 ،یریآموزان آموزش داده شوند)نص به دانش ییاست از همان سال اوّل ابتدا
د؛ متن را درست بخوانن توانندی نم برند،ی مناسب خود به کار نم یرا در جا یسجاوند یها که نشانه یآموزان دانش
 یانخو ها به روان نشانه نیا رایز شوند؛ی رو م با مشکل روبه زیها ن خاطر آوردن شکل درست واژهدر به  جهیدر نت

جمله و تمام  کیدرک  جهیبا هم و در نت اه از روابط واژه یآموز به درک درست و دانش کنندی بهتر متن کمک م
 .رسدی متن م

از  وانتی م یبه طور مثال، در قرائت متن امال گاه .ردیقرار گ یآموز محور اصل دانش یبهتر است گاه ییامالگو در
 یندب بسازند و گروه ییمتن امال کیکلمه به آنها داد و از آنها خواست که  یتعداد ایآموزان کمک گرفت و  دانش

 یترشیب ی اند عالقه خودشان متن را ساخته آموزان انشبخواند؛ از آن جا که د هیّبق یشوند و هر گروه متن را برا
آموز در درس امال  خود دانش ی شرکت فعّاالنه» رود،ی کار هم باال م تیّفیک جهینوشتن امال دارند و در نت یبرا

اشد نه محور ب دیآموز با دانش ،یریادگی -یاددهی ندیفرآ یها تیفعال ی هیّاست و در کل شرفتیعامل پ نیمهمتر
 .(همان« )مستمع صرف

ه با همرا ییروش امالگو دیاوقات با یاست. گاه حیو تفر یباز ،یسیامالنو ر درمؤثّ یاز عوامل آموزش گرید یکی
طح کار در س نیکرده است، امال گفت. ا رییها تغ هبچّ ی هیّشاد که روح یباز کیکه پس از  نیا ایباشد و  یباز
 .(ان)هم« است ادیدر اموزش امال ز ینقش باز»امال مؤثّر است،  یفیک
 .باشدی م« روش قرائت امال»از عوامل،  گرید یکی

 .دیکن یو از حرکت خوددار دیستیجا ثابت با کیدر هنگام قرائت امال در 
 .دیهمه را تحت نظر داشته باش

 .و خشک یاستبداد ینه فضا دیکن جادیشاد و راحت ا طیمح
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 .نه واژه به واژه دیامال را عبارت به عبارت بخوان دیکن یسع
 .دیو کلمات مشابه اجتناب کن رگولیاز گفتن نقطه، و

ط خ یرو ،یآن را جهت بازآموز حیتصح دیتوانی م رایز سند؛یبنو انیامال را خط در م دیآموزان تذکّر ده به دانش
 .(۱615 باف،یقال ای)حاج محمدن دیباال انجام ده

در  ییبه دقّت گوش دهد. رسا آموز آن را بار خوانده شود و دانش کیگفتن امال بهتر است ابتدا کلّ متن امال  در»
 .(۱611 زاده،ی)عل« مهم است اریدر طول خواندن متن بس یخواندن، دقّت و آهستگ

نوشتن  یاآموزان بر باال مؤثّر است. البتّه آماده کردن دانش تیّفیبا ک یسیروش قرائت متن امال در امالنو نیبنابرا
اده آموزان اطالع ند و از قبل به دانش دیامال بگو یه طور ناگهانقابل توجّه و مهم است. اگر معلّم بخواهد ب زیامال ن

 .دیآی م نییکار پا یفیسطح ک شودی وارد م آموزان انشکه به د یا اضطراب و دلهره ی جهیباشد، در نت
امال  یروش که معلّم به طور ناگهان نیفر آنها با ان 03 ،ییآموز در مقطع ابتدا از صد نفر دانش یطبق نظرخواه البتّه
 یها آموخته زانیآموز از م روش، خود دانش نیکه با ا کردندی م انیگونه ب نیخود را ا لیموافق بودند و دل د،یبگو
 یقبل یمعلّم از متن امالها یاند که گاه نظر را داشته نی. البتّه اشودی آگاه م یسینو درست ی نهیدر زم اشی واقع

 .ردیامال بگ ،یبه صورت اتفاق زین
 .همان() «گذاردی م ریتأث یریادگی تیّفیو ک زانیها در م نوشته یو کمرنگ یحروف، پررنگ ی کاغذ، اندازه نوع»

 یامال یتا خود را برا کندی آموز مطالعه م که دانش یاست، متن یموارد قبل از آزمون و بعد از آن الزام نیا تیرعا
 کند؛ یآموز در خواندن آن فشار وارد م به دانش رایپررنگ با کمرنگ نوشته شده باشد؛ ز ادیز دیآن متن آماده کند نبا

تمام  دی. هر امالگو باشودی آن هم دچار مشکل م یسیو در امالنو کندی نم دایآن پ ی به مطاله یا عالقه جهیدر نت
وشتن، تّب بودن در نرنه تنها م رایکند، ز قیتشو یسیزنویرا به تم سیامالنو دیکند. امالگو با تیموارد را رعا نیا

در نوشتن  یزگیپاک. »کندی م یاری زیها ن واژه یسینو بلکه او را در درست برد،ی را باال م سیاعتماد به نفس امالنو
رشد خود را  ریس زیها و ن ضعف تواندی فرزندتان الزم است. او با مرور امالها م ینوشته شده برا یو حفظ امالها

 .)همان( «ابدیدر
ه نکته هم اشاره کرد ک نیبه ا توانی م یامالها توجّه شده است، ول یو نگهدار یزگیبه پاک ه،یّنظر نیچند در ا هر

 یسیون در درست یباشد و سع دهیخود، ند ییامال یها را بعد از نوشتن غلط یسینو حیآموزش صح یآموز اگر دانش
 .ببرد یخود پ ییالبه ضعف ام تواندی نم ها نکرده باشد، با مرور آن امالها آن غلط

اند و  بوده یکه اشتباهات او سطح رسدی نکته م نیخود، به ا ی گذشته ییامال یها آموز با مرور غلط دانش یگاه
به  یتّو ح ندیبی م یسطح اریخود را بس ی گذشته یشده است که اشتباهات امال یاو قو یآن قدر امال یگاه یحتّ

 .دها را داشته باش غلط نیگذشت زمان، ا بانشده باشد ممکن است باز هم  تیاو تقو یاگر امال یول خندد؛ی آنها م
 نیاز پاکن کمتر استفاده کند و اعتماد به نفس در نوشتن، از ا یسیآموز را آموزش داد که در امالنو دانش توانی م»

 .)همان(« قابل پرورش است زین قیطر
و  رندیگ یبه استفاده از پاکن م میمورد نظر دارند کمتر تصم ی واژه یسینو حیبه صح نانیکه اطم یآموزان دانش

ر واژه را به خاط حیشکل صح کنندی م یآموزان از همان ابتدا سع دانش نیکمتر است. ا زینها نآدر  دیشک و ترد
. کندی م مک حینوشتن صحآموزان را در  دانش نفساستفاده مکرّر از پاکن، اعتماد به  یول سندیو آن را بنو اورندیب

د و به آموزان نتوانند استفاده کنن تا دانش کنندی ها را جمع م پاکن ییاز معلّمان قبل از شروع به امالگو یبرخ یگاه
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گونه  نیکه ا یآموزش را به آنها بدهند که از پاکن کمتر استفاده کنند، در صورت نیا توانندی م وهیش نیگمان خود با ا
کند که آنها  جادیاضطراب را در آنها ا نیمخرّب باشد و ا تواندی م زیآموزان ن از حدّ دانش شیب تیّمحدود ستین

 .ستیساز ن روش چاره نیا جهیکنند؛ در نت حیخود را تصح ییغلط امال دیهرگز حق اشتباه ندارند و نبا
ی کنند و حتّ زیاز نوشتن خط شکسته و ناخوانا پره ،یفارس یشاگردان را متوجّه کند که موقع نوشتن امال دیبا معلّم

 .(۱631 ،یرجندیب ی)احمد «سندیبنو حیرا خوانا و صر کتهید االمکان
 قیلکه به خطّ شکسته نستع خواهندیآموزان م خودشان از دانش ندیگوی که امال را م یاز معلّمان و کسان یبرخ یگاه

در  نوشته شود تا ذوق یریو خوانا و به خطّ تحر حیصح دیامال با. ستیدرست ن وهیش نیکه ا سندیو ... امال بنو
موارد بجز امال  ریدر سا یسینو کند. البتّه شکسته حیتصح ینوشتن حروف به کار نرود؛ و معلّم بتواند آن را به درست

 انشرد به دموا نیا تیکه رعا باشدی م یسیبانویو ز یسیمهم است خوانانو اریندارد آن چه که در امال بس یمانع
 سیامالنو یکه امال شودی و باعث م کندی م یو امالگو را راض کندی بدون غلط کمک م یموزان در نوشتن متنآ

 .شود حیبهتر صح
 یدرس م نینها از اآ یو دلزدگ یبدخطّ جهیآموزان و در نت دانش یدر امال یسینو که باعث رشد غلط یعوامل از»

 «زندی دامن م ینابسامان نیامال به ا حینبود آموزش صح نیاست. همچن یافراط یهای سیها و رونو مشق شود،
 .(۱610 ،ی)داود

تر  قکند موفّ یسیرونو ادیواژه ز ایمتن  کی یآموز از رو امالگو به ظاهر فکر کند اگر دانش ایاست معلّم  ممکن
با  یموز حتّآ دانش ی. گاهستیکار درست ن نیکه ا یدر صورت کند،ی باالتر ارائه م تیّفیبا ک یبهتر یاست و امال

اگر  است. یگرید زیآن واژه در امال، چ یسینو طمشکل او در غل یول ردیگی م ادیآن را  یا بار نوشتن کلمه کی
وجه نشود و مت یمعلّم را به درست یباشد و صدا فیضع ییاز لحاظ شنوا ایدر نوشتن امال داشته باشد و  یدقّت کاف

 واژه یهم از رو شتریب ایاگر ده بار و  یبه او آموزش داده نشده باشد، حتّ یآن واژه به درست ،یآموزش اگر از لحاظ ای
قط لذّت ف ادیز یهای سی. در واقع رونوسدیآن را درست بنو تواندی باز هم به هنگام قرائت متن امال نم سد،یبنو یا

ه بلکه ممکن است ب بردی امال را باال نم تیّفیعمل نه تنها ک نیا کند؛ی و او را دلزده م کندی او را از امال کم م
 .درس هم منجر شود نیآموز از ا نفرت دانش

همراه با  یسینو عیآموزش سر سند،یبنو یبهتر یتا امال کندی آموزان کمک م که به دانش یعوامل آموزش گرید از
 شودی مجبور نم زیو امالگو ن کندی را کم م ها سرعت در نوشتن امکان جا انداختن کلمه رایاست. ز یسینو حیصح

جمالت  یامال را کلمه به کلمه قرائت کند. اگر برخ دیمعلّم نبا»کند قرائت کند.  یلیکه امال را کلمه به کلمه و خ
کامل  ی کند و قسمت را مانند جمله میو ارتباط کلمات آن را به چند قسمت تقس یاست با توجّه به معن یمتن طوالن

 .(۱631)علّامه، « آموزان باشد تابع سرعت نوشتن دانش دی. سرعت خواندن امال و دفعات قرائت آن بادیاادا نم
آموزان ارائه دهد تا در هنگام نوشتن  قبل از آزمون امال به دانش یسینو عیسر یها را برا آموزش نیا دیبا امالگو

 عیرس نیآموزان تمر را قبل از آزمون مشخّص کند تا در آن زمان دانش یزمان تواندی . امالگو مرندیآنها را به کار گ
 .امال استفاده کنند تندر هنگام نوش نیتمر نیا دیداشته باشد و از فوا یسینو

شتباه خود و علّت ا کنندی م هیتوج یسینو عیخود را به سبب سر ییآموزان غلط امال دانش شودی م دهید یگاه البتّه
 .ستیقابل قبول ن ه،یتوج نیاند که ا نوشته عیکه چون سر کنندی م انیگونه ب نیرا ا

 .سدینوی آن را غلط نم یسیبه خاطر تندنو داندیرا م یا واژه حیکه صح یدر صورت آموز دانش
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 90 نرافشازهرا مه          ...در مقطع ابندایی سیامال گو و امال نو طیامال با توجه به شرا تیّفیر بر کثّؤعوامل م یبررس مدیریت و 

 

خوب و  یمالمتن ا کید ند تا بتواننامال را بدان تیّفیباشد که عوامل مؤثّر بر ک نیا دیبا سیامالگو و امالنو تالش
 .بدون غلط ارائه دهند

   گیرینتیجه -3

ر بر ثّؤخوب فراهم باشد و عوامل م یامال کینوشتن  یبرا طیکه هر چقدر شرا میریگیم جهیمقاله نت نیا انیپا در
رست د ریدر مس میتوان یشود، بهتر م ایّمه یو آموزش یطیبهبود آن عوامل مح یامال شناخته شود و برا تیّفیک
 .میگام بردار یسینو
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