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چکیده
در آموزش زبان ،مهارت نوشتن ،یکی از چهار مهارت زبانی است و صحیحنویسی و امال از مهمترین مراحل آموزش در
این مهارت استتت ولی عدهای علیرغم هوش طبیعی ،به دالیلی ،گرفتار اختالل در امال هستتت د .این اختالالت در مراحل
نخ ستین آموزش زبان بی شتر دیده می شود .این نو شتار حا صل پژوه شی ا ست که با برر سی میدانی بر روی تعدادی از
اوراق امتحانی فراگیران خارجی و ایرانی ،اختالالت امالیی آنان مشاهده و دسته ب دی شده و راه رفع این مشکل پیش هاد
و آزموده شتتتده استتتت .یکی از بهترین راهها برای رفع مشتتتکالت امالیی زبان آموزان تک یو روشتتتن و خاموش و
ت صویربرداری ا ست .در این تک یو فراگیر با ک شیدن ماژیو عالمت گذاری زرد بر روی واژههای سخت ،آن را رو شن
میک د؛ کلمههای رو شن یع ی امالی آن را نمیدانم؛ سپس نوبت به تک یو ت صویربرداری میر سد که در آن ،فراگیر سه
تا پ ج ثانیه به واژه نگاه میک د و ت صویری از آن را در حافظۀ خود ذخیره میک د .ه گام نو شتن امال ،با ش یدن آن کلمه،
ناخودآگاه تصتتویری از آن از حافظۀ او فراخوان میشتتود و بهراحتی میتواند آن کلمه را ب ویستتد .در مومو  ،آموزش
صحیح حروف الفبا ،آواها و رسم الخط فارسی ،شکستن قفل گوش و قفل زبان و چشم فراگیر با تک یو روشن و خاموش یا
ت صویربرداری و روشهایی که حا صل توربۀ سالها آموزش زبان فار سی به زبانآموزان ملیتهای مختلف ا ست برای حل
اختالالت امالیی ،توصیه میشود.
کلمات کلیدی :آموزش زبان فارستتتی ،اختالالت امالیی ،حافظه کوتاهمدت ،تک یو روشتتتن و خاموش ،تصتتتویربرداری،
صحیحنویسی.

 .1مقدمه
آموزش زبان فارستتی امروزه در جامعۀ ما امری جاافتاده و مورد توجه بستتیاری از مراکن و نهادهای علمی استتت و به مرور زمان به
کاری تخ ص صی و علمی تبدیل شده ا ست .اگر هر آموز شی با ا صول و تک یوهای علمی انوام شود ،آموزش آن علم آ سانتر و
فراگیری آن علم نین با سهولت بیشتری انوام خواهد شد .بیتوجهی به این اصول ،گاهی فراگیری یو علم را در نگاه فراگیر سخت
جلوه میدهد و انگینه و شوق آموختن را در او میمیراند ولی اگر ا ساتید و معلمان شیوههای م ا سبی را برای تعلیم به کار بگیرند،
یادگیری برای فراگیر آسان میشود.
آموزش زبان فارسی در کشور ما چ د گروه مخاطب دارد :نخست دانش آموزان ایرانی که در دورۀ ابتدایی ،فارسی میآموزند و طبعاً
مشتتکالتی خاد در آموزش بویژه در امال دارند .دوم دانش آموزان غیر ایرانی که زبان فارستتی میآموزند و در ک ار دانش آموزان
ایرانی یا به شکلی م ستقل م شغول آموختن ه ست د .م شکالت این گروه ب سیار بی شتر از دانش آموزان ایرانی ا ست .سوم فار سی
آموزانی که اغلب در س ین باال ه ست د و در مراکن و مؤ س سات آموزش زبان ،فار سی میآموزند .این گروه در دورههای متفاوت در
مدت دو -سه ماه یا بی شتر زبان فار سی میآموزند .ای ها نین در آموختن خویش با م شکالتی رو به رو ه ست د و به دالئلی در مهارت
نوشتتتن بویژه در امال اختالالتی دارند .این گروه با توجه به ستتن باال و آشت ایی با بستتیاری از قواعد زبان خود یا زبانی دیگر زودتر
میتوان د بر مشکالت خود غلبه ک د .البته برای این کار ضروری است با روشهایی علمی و توربه شده به برطرف کردن مشکالت
آنان پرداخته شود.
پژوهش حاضتتر روشتتی نو و بدیع در همین راستتتاستتت که حاصتتل توربۀ بیش از بیستتت ستتال ،در امر آموزش زبان فارستتی به
زبانآموزان از ملیتهای مختلف (غیر فار سی زبانان مرکن آموزش زبان فار سی ،واب سته به جامعه الم صطفی در قم) ا ست .در این
روش با استتتفاده از شتتیوهای توربیِ و آمیخته با دانشتتهای آموزش زبان ،با روشتتی آستتان ،یع ی تک یو روشتتن و خاموش یا
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ت صویربرداری از روی کلمه به رفع اختالالت امال پرداخته ا ست .در این روش با شک ستن قفل چ شم و دیدن کلمه ،در ضمن 17
مرحله ،با ا ستفاده از نیمکرۀ غیر کالمیرا ستِ مغن فراگیر میتواند با صرف مدت زمان  10تا 20دقیقه هر شب ،به سهولت بر این
مشتتتکل پیروز شتتتود .این تک یو در چ دین بازۀ زمانی بین ستتتالهای  90تا  96در مرکن آموزش زبان و معارف استتتالمی جامعه
المصتتطفی(د) العالمیه نستتبت به امالی زبانآموزان ملیتهای مختلف با ستتنها و ستتطح کتا های گوناگون که مشتتکل امالیی
دا شت د اجرا شد .همچ ین در مورد فار سیزبانان ،برای امالی فار سی و یا امالی انگلی سی ،به کار ب سته شد و در همۀ موارد نتیوه،
مثبت و موفقیتآمین بود .همچ ین در این پژوهش به فواید استتتفاده از این تک یو و پیشت هادهایی در اینباره پرداخته شتتده که امید
است برای همگان مفید باشد.
 .2علل بروز خطاهای امالیی و مصداقهای آن
طبعاً آموختن زبانی دیگر با د شواری و خطا همراه ا ست و علل و عوامل گوناگونی در بروز اختالالت امالیی در بین فراگیران زبان
دوم وجود دارد .برخی از این علل عبارت د از :ناآشتتت ایی با آواها و حروف بویژه آواهایی که واجگاه آنها به هم نندیو استتتت یا
حروفی که در شکل بسیار به هم شبیه یا نندیو هست د؛ اختالف زبان مادری و مواردی مثل اشکال در تدریس یا روش تدریس
استاد ،لهوه و گویش استاد ،اشکال در کتا آموزشی ،عوامل فینیولوژیو مؤثر در بروز اختالالت یادگیری ،نابه واری در پردازش
اطالعات دیداری ،مشکالت خانوادگی ،بیماری فراگیر یا یکی از اعضای خانوادهاش ،خستگی و خوا آلودگی ،بیانگینه بودن و ...
که سببِ استرس ،بیدقتی و عدم تمرکنِ میشود .برخی از این اشکاالت کمتر و برخی بیشتر در بین فراگیران دیده میشود.
برخی از شکلها و مصادیق اختالل در مهارت نوشتن و امال نین عبارت د از :اضافه یا کم نوشتن حرفی ناشی از خطا در ش اخت
آواهای کوتاه و بل د ،ستترهم یا جدانویستتی نابوای کلمه ،ن وشتتتن حروف استتتث ا ،نوشتتتن به زبان مادری ،کم یا زیاد یا بیجا
گذاشتن دندانه ،نقطه ،تشدید ،فرآی دهای واجیِ حذف ،تبدیل ،افنایش و قلب.
 .3فراگیری براساس حس خالقۀ فراگیر
همهی مردم نیروی بالقوهای را برای صتحیحنویستی را دارند ،ولی به دالیلی بعضتی از نظر ابنار و نظام آموزشتی دچار ضتربه
شتتدهاند .هدف از این مقاله این استتت که میخواهد ،مقدماتی را برای شتتکوفایی آن نیرو و دستتتیابی به درجهای از آگاهی در
خالقیت و خودانگینی در پیش راه فراگیر بگذارد تا بتواند به دور از اضتتطرا و با احستتاس لذت ،شتتبی حدود ده تا بیستتت
دقیقه تمرین ک د و آموختههایش را به کار بب دد تا به موفقیت برسد.
ادعا چ ین استتکه تقریباً همۀفراگیران بدون استتتث ا با به کارگیری صتتحیح این روش وتک یو میتوان د به درجهای عالی در این
زمی ه برس د و به مرور مهارتی به دست آورند که بهراحتی با شبی ده دقیقه نسبت به هر درسی میتوان د هم در امالی کالسی
و هم در امتحان امال ،بدون ا ضطرا و نگرانی و با اعتماد به نفس کافی در جل سۀ امتحان شرکت ک د و به موفقیت شگفت
انگینی برس د.
«رها شدن از ب د درك عادی و معمولی ،چ د ساعتی رها شدن از قید زمانِ نمایش دنیای درون و برون ،نه با کلمات و نظرات
بلکه با مغن ،توربهای گرانبها برای هر کسی است (آلدوسهاکسلی ،دریچههای ادراك به نقل از بتی ادواردز.)15 :1395 ،
 .4راهی به سوی خالقیت:
همۀ ما در معرض اطالعات مستقیم و محسوس و برخورد با پدیدههای گوناگون هستیم .هرکسی نسبت به رشتۀ علمی یا کار
و حرفۀ خویش در ارتباط با جهان پیرامون خود است؛ برای درك آنها نین دست کم به مقداری دانش نیاز داریم و باید بیاموزیم
اما «فرد خالق به طور خودانگین امکانات تبدیل دادههای معمولی را به مخلوقی جدید تتتت فراتر از صرف مواد خام تتتت میبی د.
افراد خالق بارها و بارها فرق بین دو روند جمعآوری اطالعات و تبدیل خالقانۀ آنها را شتتت اختهاند»( .بتی ادواردز:1395 ،
.)15
تک یو روشن و خاموش و تصویرپردازی -که در ادامه معرفی و توضیح داده خواهد شد -یکی از راههای خالقه برای کاهش
یا برطرف کردن اشتتکاالت امالیی استتت .این تک یو بر استتاس توربهای استتت که در آغاز برای فراگیران خارجی که برای
آموزش زبان فارستتی به مرکن آموزش زبان فارستتی آمده بودند و حدود چهل تا پ واه غلط امالیی داشتتت د حدود نیم ستتاعت

نقش تکنیک روشن و خاموش و تصویربرداری در نوشتن امال 433 /

توضیح داده و به کار برده شد؛ بالفاصله همان امالیی که فراگیران چهل تا پ واه غلط داشت د توسط کامپیوتر به آنها گفته شد؛
نتیوۀ آزمایش آنی و فوری بود؛ غلطهای آنها بسیار کاهش یافت؛ مثالً یکی از آنها در دو مورد نقطه نگذاشته بود و «دویست
و چهل» را به صورت مت صل «دوی ستو چهل» و «دمش» را «دمش» و «درختِ» را «درخته» نو شته بود .در ا صل اینها غلطهای
خا صی نبود و در مرحلۀ بعدی امال ،غلطها به صفر ر سید .بعد از آزمایشهایی که از فراگیران با ملیتهای مختلف گرفته شد
نتیوه بسیار رضایتبخش بود و غلطهای آنها م حصر به نقطه ،تشدید ،سرکج و یا غلطهای ناشی از صدای بم کامپیوتر بود
که وقتی خود استاد آن کلمات را به آنها میگفت ،غلطها را اصالح میکردند و فراگیران احساس میکردند معونهای صورت
گرفته است.
بعد از آزمایش و امتحان روی ملیت ها و ستتتن های مختلف و یقین به کارآمد بودن این تک یو ،مطالعه و تحقیقات در این
موضو ادامه یافت و صحت این کشف به اثبات رسید.
 .5آشنایی با دو نیمکرۀ مغز
وقتی به مغن انسان از باال نگاه میک یم ،شبیه به دو نیمۀ گردو است؛ دو نیمهی حلقه حلقۀ گرد و ظاهراً شبیه به هم ،که از وسط
به هم وصل شدهاند( .شکل  )1این دو نیمه را «نیمکرۀ چپ» و «نیمکرۀ راست» نامیدهاند.

شکل 1
دستگاه عصبی انسان با اتصال متقاطع به نیمکرهها وصل شده است .نیمکرۀ چپ ،نیمۀ راست بدن و نیمکرۀ راست ،نیمۀ چپ
را ک ترل میک د؛ مثالً اگر نیمۀ چپ مغن در اثر ضربه یا سانحهای آسیب ببی د بر نیمۀ راست بدن به طور جدی اثر میگذارد و
آ سیب نیمۀ را ست مغن روی ق سمت چپ بدن اثر میگذارد .به علت متقاطع بودن ات صال ر شته ع صبی به مغن ،د ست چپ به
نیمۀ راست و دست راست به نیمۀ چپ نیمکرۀ مغن وصل است( .شکل )2

شکل  .2ارتباط متقاطع دست چپ با نیمکرۀ راست و دست راست با نیمکرۀ چپ
 .6دو مغز
در مغن حیوانات نیمکرهها ا صوالً از نظر کاری شبیه به هم یا متقارن ه ست د ولی نیمکرههای مغن ان سان از نظر کاری نامتقارن
رشد میک د .قابل توجهترین اثر خارجی نامتقارن بودن مغن انسان ،راست دستی و چپ دستی است .در حدود صدوپ واه سال
پیش دان شم دان پی بردند که حرفزدن و تواناییهای مربوط به زبان اکثریت افراد «تقریباً  98در صد را ست د ستها و حدود
دو سوم چپدستها» ،اساساً در نیمکرۀ چپ قرار گرفته است .این آگاهی که نیمکرۀ چپ مغن مخصود حرف زدن است .تا
حد زیادی از مشاهدۀ اثرات آسیبهای مغنی به دست آمده است .مثالً معلوم شده که آسیب در نیمکرۀ چپ مغن ،اکثراً باعث
از د ستدادن قدرت تکلم می شود ولی آ سیبی با همان شدت با نیمکرۀ را ست چ ین تأثیری ندارد؛ چون تکلم و زبان بی شتر با
فکرکردن و تعقل و کارهای عالیتر دیگری که ان سان را از سایر موجودات متماین می سازد در ارتباط ا ست .دان شم دان قرن
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نوزدهم ،نیمکرۀ چپ را نیمکرۀ «کبیر» و نیمکرۀ راست را نیمکرۀ «صغیر» نامیدهاند .نظری کلی که تا این اواخر شایع بود ،عقیده
داشت که نیمهی راست مغن کمتر از نیمهی چپ رشد و تکامل یافته است؛ نیمهی راست مغن نیمهی خاموش و کمتوانی است
که نیمهی گویای چپ آن را هدایت میک د .همچ ین نیمۀ راستتت مغن به ما کمو میک د تا تصتتاویر دیداری را درك ک یم و
آنچه را میبی یم تشخیص دهیم و به ما در درست کردن تصاویر ذه ی موقع خواندن یا صحبت کردن کمو می ک د.
 .7ارتباط بحث نیمکرهها با امال
ممکن ا ست بپر سید این چینها چه ربطی به فراگیری امال دارد؟ از تحقیقاتی که در مورد نو کار و پردازش اطالعات ب صری
نیمکرههای مغن انسان به دست میآید میتوانیم نتیوه بگیریم که فراگیر ما اگر به تواناییهای نیمکرۀ « صغیر» یا فرمانبر راست
د ست بیابد و اگر بتواند نیمکرۀ گویا یا چپ را برای مدت کمی تعطیل ک د و نیمکرۀ را ست را «فعال» ک د و از آن ا ستفاده ک د
میتواند به موفقیت برستتد .چرا که نیمکرۀ راستتت ،آن اطالعات بصتتری را پردازش میک د که فراگیر برای کار خود به آن نیاز
دارد و مغن چپ به روشی عمل میک د که به نظر میرسد مناحم آن است.

از تحقیقات به عمل آمده نتیوه میگیریم :که یا یکی از دو نیمکرۀ مغن مشتتتغول به کار استتتت  -در شتتترایطی که یو نیمکره
مشغول کار است دیگری خاموش است  -و یا هر دو مشغول کارند ،که در این صورت یکی از دو نیمکرهها اختیار عمل را به
دست میگیرد.
 .8تصویربرداری تخیلی به شیوۀ نیم کرۀ راست
ه گام تحقیقات و مطالعه دربارۀ صحیح نویسی به این نتیوه رسیدیم که شیوهی کار کسی که میخواهد امالی صحیحی داشته
باشد با شیوهی کار یو نقاش و طراح شبیه به هم است و اساس کارشان مشترك است و هر دو از مغن سمت راست استفاده
میک د و هر دو سر و کارشان با دیدن است ،به همین علت دربارۀ طراحی و نقاشی ،مطالعات و تحقیقات زیادی انوام شد و
اگر جملههایی از طراحان بنرگ و مثالهایی در بارۀ طراحی بیان میشود به خاطر مشترك بودن اساس کار آن دو با هم است.
«فراگیری طراحی در واقع فراگیری دیدن استتت - .دیدن صتتحیح  -و مع ای آن چینی ورای نگاه کردن عادی استتت» (کیمون
نیکوالئید ،روش طبیعی طراحی ،به نقلاز بتی ادوارز.)11 :1395 ،
یکی از تواناییهای شگفتانگین نیمکرۀ را ست مغن ،ت صویربرداری تخیلی ا ست؛ دیدن ت صویر تخیلی کلمه با چ شم مغن .مغن
قادر است تصویر شیء و یا حتی کلمهای را موسم و به آن نگاه ک د و آن را چ ان ببی د که انگار واقعاً وجود دارد .این توانایی
را ا صطالحاً تخیل یا ت صور مینام د .البته کلمۀ ت صور در ای وا پ س دیدهتر از کلمۀ تخیل ا ست .زیرا ت صور مع ی ت صویری در
حال حرکت را در بطن خود دارد؛ در حالی که تخیل تصویری ثابت و بدون حرکت را القا میک د.
هم تصور و هم تخیل از ع اصر مهم مهارت در طراحی ،نقاشی و صحیح نوشتن هست د؛ نقاش یا فراگیر ما ه گام طراحی و یا
مطالعه ،به شیء ،شخص یا کلمه نگاه میک د .تصویری مغنی از آن برمیدارد و به حافظه می سپارد ،سپس طراح به کاغذ نگاه
میک د و آن را طراحی میک د و فراگیر ما هر وقت که بخواهد میتواند آن را روی کاغذ ب ویسد.
 . 9دیدن به شیوۀ نقاشان رمز جادویی موفقیت
حتم ا ً تا ک ون دیده اید که طراحان و نقاشتتان بدون بودن چینی در مقابلشتتان به راحتی مث ال ً تصتتویر یو استتب،
انستتان ،یا هر چین دیگر ی را در همۀحالت ها و از همۀابعاد به تصتتویر می کش ت د .مث ال ً یو انیمیشتتن ستتاز ،یو
موجود را در همۀحالت ها ،از مقابل ،جوانب ،پ شت سر ،خوابیده ،ای ستاده ،درحال دویدن ،یا درحال رفتن آرام
و  ...به تصتتویر می کشتتد و اگر شتتما با کارها ی ه ری آشتت ا نباشتتید  ،با خود می گویید :که یو نقاش و طراح
چگونه می تواند به این زیبایی طراحی و نقاشی ک د ؟ و یو موسمه ساز چگونه می تواند موسمه ای را بسازد و
انیمیشن ساز چگونه می تواند به یو شی ء بی جان روح ببخشد و آن را به حرکت در بیاورد  .اما نقاشان ،طراحان،
مو سمه سازها و انیمیشن سازها این کار را حتی بدون نگاه به شیء انوام داده و می ده د.
« نقاش با چشتتمانش نقاشتتی می ک د  ،نه با دستتتانش .او آنچه را که می بی د ،البته در صتتورتی که واضتتح ببی د

می تواند روی کاغذ بیاورد .آوردن آن به روی کاغذ شاید نیاز به وقت و زحمت زیاد دا شته با شد ولی نیروی
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عضالنی مورد نیاز آن ،چینی بیشتر از نوشتن نیست .مهم واضح دیدن است » (موریس گروسر ،چشم نقاش ،به نقل
از بتی ادواردز. )12 :1395 ،
رمن جادویی موفقیت یو طراح ،نقاش ،موسمه ساز ،داستان نویس ،شاعر و به طور کلی ه رم دان ،در این است
که در هر جایی به دنبال سوژه ای ه ست د تا بتوان د روزی آن را به یو اثر ه ری تبدیل ک د .پس با ید از چ شم
و گوش خود خو استتتفاده ک د؛ یع ی :یو طراح ،نقاش و ...باید خو ببی د و یو داستتتان نویس و شتتاعر،
باید خو ببی د و خو بشت ود ؛ توجه به این نکته حائن اهمیت استتت که ه رم دان باید به شتتیوه ای خاد به
دنیا ب گرند و بشت وند .مث ال ً وقتی به تابلوی عصتتر عاشتتورا ی ا ستتتاد فرشتتچیان توجه می ک یم استتبی را در حال
افتادن به روی زمین می بی بم که تعداد زیادی تیر به او خورده و دختران و زنان گرد او جمع شده اند و  . ...آیا
این ه رم د ،چ ین م ظره ای را با چشم خود دیده است؟ یا شبیه آن م ظرۀ غم انگین را برای او موسم کرده اند؟
تا آن را به تصویر بکشد .هرگن! بلکه این ه رم د ،به حالت های مختلف اسب و انسان به شیوهای خاد نگاه کرده و
این مهارت را به دست آورده که توانسته است چ ین م ظرهای را به این زیبایی خلق ک د.

به قول چی ی ها ده هنار چینی را که در اطرافم است طراحی می ک م .طراحی نظمی است که با آن دائم ا ً دنیا را
ک شف می ک م « .متوجه شده ام که آن چه را که در ط راحی هایم نیاورده ام آن ها را واقع ا ً ندیده ام ( .فردریو فرانو،
ذن و دیدن ،به نقل از بتی ادواردز)12 :1395 ،
همین کالم را باید برای کسی که امالی خوبی ندارد بیان ک یم؛ کسی که کلمهای را در امال غلط مینویسد ،در حقیقت آن کلمه
را واقعاً ندیده است؛ پس باید به کلمه آنقدر نگاه ک د تا بتواند مثل ارشمیدس فریاد شادی بنند و بگوید :آن را «فهمیدم».
کار کستتی که امالی ضتتعیفی دارد مثل کار یو نقاش ،طراح و موستتمه ستتاز استتت و خو دیدن ،به شتتیوۀ خاد به طور
حیرتانگینی امالی فراگیر را دگرگون میک د.
البته باید توجه کرد :اگر فراگیر غیر از خو دیدن کلمه که همان ت صویربرداری مان د نقا شان ا ست ،تلفظ صحیح کلمه را هم
مان د داستان نویس و  ...بش ود و سعی ک د آن کلمه را خو تلفظ ک د موفقیت او در نوشتن امالی صحیح بیشتر می شود .به
طور کلی باید گفت :خو دیدن ،خو ش یدن و خو تلفظ کردن کلمهها ،تأثیر به سنایی در صحیح نو شتن کلمه ها دارد؛
مثالً بیشتتر آذریها واژهی «استالم» را «ایستالم» تلفظ میک د .به همین علت در امال هم «ایستالم» مینویست د؛ پس راز دیگر
موفقیت در صحیح نو شتن ،صحیح خواندن کلمه ا ست .هر چ د که اگر ک سی تک یو خو دیدن و عکس برداری را به کار
بب دد ،امالی او به طور معونهآستتایی خو میشتتود .ولی خو ش ت یدن و صتتحیح تلفظکردن هم میتواند به او کمو ک د تا
زودتر به هدفش برسد.
نگاه نقاش
نو نگاه و دقت در نگری ستن ،یکی از زمی ههای آفری ش آثار ه ری ا ست« .طراحی درواقع کار م شکلی نی ست .م شکل کار در
دیدن ،یا دقیقتر بگویم ،رسیدن به شیوهی خاد دیدن است (بتی ادواردز.)12 :1395 ،
شاید شما نقاشانی را دیده باشید که به کالس آموزش خط نرفتهاند ولی مثالً خط ثلث ،نسخ ،نستعلیق ،را به زیبایی مینویس د.
در ا صل ب سیار زیبا کلمهها را نقا شی میک د ولی برعکس ،یو خطاط ،هرقدر در نو شتن خط ا ستاد با شد ،نمیتواند نقا شی
خوبی داشته باشد .علت آن است که نگاه نقاش بسیار عمیق است .و به رینهکاریها و خطوط توجه خاصی میک د.
یو طراح ،یو نقاش و مان د آنها برای این که بخواه د چینی را خو طراحیک د باید مدت زمانی به آن نگاه ک د؛ بهتر
بگوییم به آن خیره شوند و در آن ذو شوند و در اعماق آن فرو روند ،تا عکس آن شیئ را در ق سمت حافظۀ بل دمدت مغن
که در طرف راست مغن است (به تعبیر امروز :در هارد مغن خود) ذخیره ک د .طراح به راحتی این کار را انوام داده است .اگر
ما بخواهیم نقاشتتی ،طراحی ،و انیمیشتتنستتازی را با درستتت نوشتتتن یو کلمه یا کلمهها مقایستته ک یم ،خواهیم فهمید که
تصویربرداری از یو کلمه یا کلمهها بسیار آسانتر از تصویربرداری از یو موجود از همۀ جوانب و اطراف است.
پس نتیوه میگیریم که توانایی درستتت نویستتی فرد به خاطر پردازش اطالعات دیداری اوستتت که مربوط به کارکرد ویژهی
نیمکرهی راست مغن است و به درستنویسی شخص کمو میک د .باید به جرأت گفت :درست نویسی امال چ ان با دیدن در
ارتباط ا ست که م شکل میتوان آنها را از هم جداکرد و باید از ک سی که امالی ضعیفی دارد بخواهیم که مقداری نگاهش را
عمیقتر ک د و به شکل کلمهها عمیقتر نگاه ک د تا به موفقیت برسد.
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 .10استفاده از قسمت راست مغز در کالس اول
در کالس اول ،معلم قبل از آموختن ا سم حروفِ الفبا ،از دانشآموزان میخواهد شکل حروف را خو ببی د ،سپس از آنها
میخواهد تا حروف را نقاشیک د .مثالً میگوید :یو سطر یا بیشتر مثل این ،خط خط بکش .دانشآموز هم بدون این که بداند
کاری که میک د چهکاری است ،شرو به کشیدن خطهای افقی و عمودی میک د .وقتی شکل حروف در حافظۀ او جاگرفت
معلم ا سم حروف را به او آموزشمیدهد .پس نتیوه میگیریم معلمها برای آموزش بهتر به طور ناخودآگاه از ق سمت را ست
مغن کودکان استفاده میک د.
 .11آموختن بدون معلم
شاید تاک ون شما هم با کودکانی روبرو شده باشید که به مدرسه نمیروند ولی وقتی مثالً تلفن همراه پدرشان را به آنها بدهید
بهراحتی به قستتمت دفترچۀ تلفن میروند و به مادر ،برادر ،خواهر ،مادربنرگ و  ....خود زنگ میزن د یا به راحتی تلفن ثابت
را برمیدارند و شمارهگیری میک د .راز کار آنها در این ا ست که وقتی نندیکان شان را ه گام تماس با دیگران دیدهاند ،شکل
نامها یا شمارهها را خو دیدهاند و به ذه شان سپردهاند؛ این راز موفقیت آنها است .هیچ وقت یادم نمیرود وقتی را که دیدم
فرزند کوچکم که ه وز به مدر سه نمیرود ،به راحتی ا سم برادرانش و  ...را روی دفتر نقا شیاش نو شته ا ست .در ا صل او به
شکل نوشتاری این اسمها نگاه عمیق کرده و شکل آنها را به حافظهاش سپرده و شکل آن اسمها را نقاشی کرده است.
همچ ین ک سی که میخواهد تایپ یاد بگیرد ،در ابتدا به صفحه کلید زیاد نگاه میک د و در تایپ ب سیار ک د ا ست .اما به مرور
مهارتی به دست میآورد که در هر دقیقه تعداد زیادی کلمه را تایپ میک د.
ک سی که امالی ضعیفی دارد مان د ران ده و یا تایپی ست ا ست .به خود میگوید :چگونه می شود این همه کلمهای را که در یو
کتا هست حفظ کرد؟ چگونه می شود بدون غلط کلمهای را نوشت؟ همانگونه که برای ران دگی صحیح و بدون تصادف ،به
آموزش صحیح ،تمرین و دو چشم باز که اطراف و جوانب را به خوبی ببی د نیاز است .در کار امال هم اگر فراگیر به روشهایی
که گفته میشتتود خو عملک د و به تمرین بپردازد ،به راحتی میتواند به آن بخش از مغن که همواره جنئیات بیپایان زندگی
روزمره آن را پ هان کرده است عمیقاً نقب بنند و از طریق این توربه تواناییاش را افنایش دهد تا شکل و تصویر کلمهها را به
وضوح و به شکل صحیح در ترکیب کلمهها و جملهها درك ک د و به کار بب دد.
فراگیر ما در روزهای اول تمرین این تک یو ،احتیاج به تمرکن و دقت بیشتر دارد .ب ابراین بهتر است:
 -1برای تمرکن بی شتر ،به جایی خلوت و بدون سرو صدا برود تا تمرکن بی شتری دا شته با شد .هر چ د که بدون این کار هم
میتواند به موفقیت برسد.
 -2زمانی به این کار بپردازد که خسته و خوا آلود نباشد.
 -3این کار را با لذت انوام بدهد.
 -4بدون استرس و اضطرا به تمرین بپردازد.
 .12یادآوری خاطرات کودکی و ...
چرا ب سیاری از خاطرات دوران کودکی و نوجوانی به یادمان ه ست؟ چرا ضعیفترین فراگیران بع ضی از کلمات را بهراحتی
مینویس د ولی نوشتن برخی از کلمهها برایشان بسیار سخت است؟ برای پاسخ به این دو سؤال و برای اینکه فراگیر ما بهتر
حرفهای ما را بفهمد ،بهتر استتتت برای او مقایستتتهای را انوام بدهیم؛ پس به او میگوییم :ما در زندگیمان مدیون دو چین
هستیم ،اول مدیون چشمانمان و دوم مدیون حافظهمان.
 .13مقایسۀ مغز با کامپیوتر و مقایسۀ چشم با دوربین
مغن ما مان د یو کامپیوتر و چشمان ما مان د یو دوربین است؛ اصالً بهتراست این طور بگوییم :دوربین را از روی چشم انسان
و کامپیوتر را از روی مغن انستتتان ستتتاختهاند؛ پس ما با دوربین میتوانیم زوم ک یم و از چینهای مختلف عکسبرداری یا
فیلمبرداری و آن ها را در آلبوم نگ هداری ک یم و هر و قت بخواهیم میتوانیم عکس ها را ببی یم و خاطرات مان را ز نده ک یم؛
همچ ین با کامپیوتر کارهای مختلفی را انوام میدهیم؛ متن یا اطالعاتی را در دسکتا کامپیوتر خود (حافظۀ کوتاه مدت) وارد
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میک یم ،پردازش میک یم و از آن استتتتفاده میک یم یا همان عکسها و فیلم هایی را که با دوربین گرفتهایم در کامپیوتر کپی و
فایلب دی میک یم و هروقت با آن کار نداشته باشیم آن را در هارد (حافظهی بل دمدت) ذخیره میک یم.
در سالهای گذشتۀ عمرمان همینکار را با چشمان و مغنمان انوام دادهایم؛ با چشمانمان (دوران کودکی ،نوجوانی ،جوانی) در
جاها و مکانهای مختلف عکسبرداری یا فیلمبرداری کردهایم و در مغنمان ذخیره کردهایم؛ به همین خاطر استتت که هر وقت
بخواهیم آنخاطرههارا به یاد میآوریم و حتی مان د فیلم آن صتتح هها را میتوانیم در خاطرمان موستتم ک یم و آنها را ببی یم؛
همچ ین کلمههایی مثل :من ،تو ،او ،در و  ...را قبالً با دوربین چشتتتمانمان عکس برداری کرده و در حافظهمان ذخیره کردهایم؛
به همین خاطر این کلمهها را بدون غلط مینویسیم؛ پس اگر کلمههای دیگر را هم با نگاه عمیق چشمانمان فقط در مدت چ د
ثانیه عکس برداری و در ق سمت را ست مغنمان که محل حافظۀ بل د مدت ا ست ،ذخیره ک یم؛ در ه گام امال یا هر وقت دیگر
میتوانیم از آن استفاده ک یم؛ به همین دلیل ،اسم این روش و تک یو را ،امال با سمت راست مغن نام گذاری کردیم.
 .14نوشتن امالی صحیح به آسانی
کلید فراگیری مهارت ،برای نو شتن امالء خو  ،ایواد شرایطی ا ست که تغییری ذه ی برای روش متفاوت پردازش اطالعات
به وجود میآورد ،تا بتوان بهتر دید؛ در این شیوه ،فراگیر میتواند آنچه را که میبی د بهراحتی ب وی سد .به عبارت دیگر ،نو شتن
امال مهارتی ا ست که با پردازش اطالعات ب صری به نو خاد یع ی خو دیدن و عکس برداری از کلمه حا صل می شود.
نو دیدنی که فراگیر باید بیاموزد ،روشی متفاوت از شیوۀ معمول برای استفاده از مغن را ایوا میک د ،که این شیوه برخالف
روشهای متداول به آسانی خوردن یو لیوان آ است .اگر فراگیر به روشی که به او آموخته میشود ببی د ،میتواند به راحتی
امالیی در سطح بسیار مطلو ب ویسد.
تک یو عکس برداری ،تک یو خاموش و روشن یا امال با سمت راست مغن ،روشی است که برای همۀافراد ،با هر نو استعداد
و فهمی و در هر سن و ملیتی قابل اجرا ا ست؛ چون افراد مختلفی با ا ستعدادهای گوناگون و سنها و ملیتهای مختلف در
این روش مورد آزمایش و امتحان قرار گرفتهاند و نتیوه چ ین شتتده استتت :کستتانی که این روش را خو به کار بردند ،نه به
تدریج ،بلکه به یو باره پی شرفت قابل توجهی کردند .حتی ک سانی که در یو امالی یو صفحهای حدود چهل تا پ واه غلط
امالیی دا شت د ،بعد از به کارگیری این تک یو ،غلط آنها به دو سه غلط جنئی ر سید که همین دو سه غلط در مرحلۀ بعد به
صفر رسید و نمرۀ کامل را گرفت د.
لوازم مورد نیاز
لوازم مورد نیاز این کاربسیار ساده و ارزان است.
 .1دو عدد ماژیو عالمت گذاری ،یکی حتماً زرد1و دیگری سبن یا رنگ دیگر.
 .2چ د برگه کاغذ سفید.
 .3یو کاغذ سفید بدون خط که در وسط آن مستطیلی دو سانت در یو سانت درآورده شده باشد.
 .4یو مداد اتود نه دهم یا هفت دهم ،با مغن نوکی م اسب ،که هم پررنگ ب ویسد و هم ه گام نوشتن بهراحتی نشک د2.
 .5یو مداد معمولی با مغن نوکی م اسب ،که هم پررنگ ب ویسد و هم ه گام نوشتن به راحتی نشک د.
 .6دو عدد خودکار روان و پررنگ.
 .7یو دفترچۀ یادداشت جیبی که فراگیر بتواند همیشه همراه خود به هر جا ببرد.
 .8یو عدد پاك کن خو که محل را بهخوبی پاك ک د و سیاهی از خود باقی نگذارد.
 .9یو لیوان آ میوه ،چای ،یا هر چین دیگر.
 .1علت تأکید بر ماژیو زرد این است که در این روش ما از تک یو روشن و خاموش استفاده میک یم و ماژیو زرد مان د المپ هنار و ماژیو سبن
مان د المپ پانصد و ماژیو های دیگرمان د المپ صد یا پ واه است.
 .2بسیاری از اوقات فراگیر به خاطر این که مداد یا خودکار م اسبی برای نوشتن امال انتخا

نکرده است ،ه گام نوشتن امال در چ د مورد مداد یا

خودکار او دچار مشکل میشود و زمانی را که فراگیر برای رفع مشکل مداد یا خودکارخود صرف میک د سبب میشود قسمتهایی از امال را جا
بی دازد و همین سبب میشود که چ د نمره از او کسر شود.
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مراحل یادگیری
 .1شتتب قبل از هر درستتی ،چون فراگیر احتیاج به آرامش دارد ،ابتدا نام خدا را بر زبان جاری میک د؛ زیرا گفتن نام خدا به او
آرامش میدهد.
 .2درس مورد نظر را باز میک د؛ کلمهها وجملههای زیادی را مقابل چشتتتمانش میبی د .در بدو امر ،درس برای او ستتتخت و
مان د غولی جلوه میک د .با این تک یو میخواهیم کار را برای فراگیر آسان و غول بنرگ را برای او کوچو جلوه بدهیم.
 .3فراگیر درس را نمیخواند ،بلکه فقط یو بار به درس نگاه می ک د - .ا ستفاده از ق سمت را ست مغن غیر کالمی -در ا صل
درس را پیش مطالعه میک د .فراگیر در هر درستتتی کلمههای زیادی مان د من ،تو ،در ،با و  ...را در مقابل خود میبی د که قبالً
آنها را آموخته استتت و از نظر امالیی با آنها مشتتکلی ندارد و هر کدام از آن کلمهها را که به او بگوییم به راحتی مینویستتد.
چرا؟ چون قبالً آنها را عکس برداری کرده است .پس در ای وا ما از فراگیر میخواهیم که:
 .4فقط کلمههایی را که از نظر امالیی با آنها مشتتکل دارد ،روی آنها با ماژیو عالمتگذاری زرد ،خطی بکشتتد .در اصتتل
آنها را رو شن ک د -.در روش و تک یو رو شن وخاموش فراگیر با ک شیدن ماژیو زرد روی کلمهای که از نظر امالیی با آن
م شکل دارد ،برای خود درس را به دو ق سمت بلدم و بلد نی ستم تبدیل میک د .کلمههایی را که روی آن عالمتگذاری نکرده،
به صورت خاموش باقی میماند ،یع ی این کلمهها را بلدم و کلمههایی را که روی آن ماژیو زرد کشیده ،یع ی روشن و مع ی
آن این استتت که این کلمهها را بلد نیستتتم؛ با این تک یو ،خود فراگیر همه کاره استتت و ما فقط به او راه و روش را آموزش
دادهایم و خودش کلمههایی را که بلد نیست انتخا میک د و یاد میگیرد؛ در اصل به او ماهی گیری یاد دادهایم؛ چون در یو
درس یا در یو کتا کلمههای زیادی وجود دارد و فراگیر با دیدن این کلمهها دچار وح شت و ا ضطرا می شود؛ اگر فراگیر
هر روز از اول کتا و از کتا های پایین این د ستورالعمل را به کار بگیرد ،در هر در سی با پ ج تا بی ست کلمۀ رو شن ،یع ی
حدود بی ست کلمۀ نمیدانم روبرو ست و در یو کتا با  100تا  300کلمۀ رو شن؛ یع ی بلد نی ستم روبرو ست .از این به بعد
اگر د ستورالعملها را خو به کار نبرد و ا ستث ائاً کلمهای را خو یاد نگرفت ،هر وقت کتا را ورق بنند ،کلمههای رو شن
را به چشم میبی د و چون این کلمهها را بارها و بارها میبی د ،به مرور عکس این کلمهها به حافظۀ بل دمدت او سپرده میشود
و مسلم است چشم مغن بهتر از چشم سر است و در شب امتحان میتواند با نگاه کردن دوباره به این  100تا  200کلمۀ روشن
در یو کتا  ،حافظۀ بل د مدتش را فراخواند و به راحتیِ آ ِ خوردن در امتحان امال موفق شود.
 .5آواهای کوتاه و بل د هر کلمه را به وسیلهی خطی که با مداد روی آن میکشد از هم جدا میک د .مثالً عت /تال /قه .با این کار
فراگیرانی که در آواهای کوتاه و بل د مشکل دارند مشکلشان حل می شود .این مشکل را بیشتر آذری زبانها و عر زبانها به
خاطر اشبا کلمهها دارند.
 .6تمام کلمههای روشن شده به وسیلهی ماژیو عالمت گذاری را در دفترچۀ خود با فاصله ،زیر هم مینویسد.
 .7کاغذی که وسط آن را دو سانت در یو سانت درآورده روی کلمۀ اول میگذارد .فراگیر با این کار به خود تلقین میک د که
در این درس فقط همین یو کلمه را بلد نیستم و باید آن را بیاموزم.
 .8فراگیر فقط حدود  3تا  5ثانیه به کلمه نگاه میک د .در این مرحله ،به دلیل روشتتتن بودن کلمۀ اول و فقط چ د لحظه نگاه
عمیق ،نیمکرۀ راست را به کار فرامیخواند و بدون استفاده از کالم که مربوط به نیمکرۀ چپ مغن « حافظۀ کوتاه مدت» است با
نوشتۀ روی کتا ارتباط برقرار میک د و بهراحتی تصویر خطی کلمه را به حافظۀ بل د مدت (هارد مغن) می سپارد .وقتی استاد
در زمان گفتن امال کلمه را به زبان میآورد ،ضتتمیر ناخودآگاه فراگیر همان کلمهای را که با چشتتمش عکسبرداری کرده و در
هارد مغن ،ذخیره کرده با همان شکل نوشتاری به چشم خود میبی د.
 .9قبالً گفته شد که یکی از تواناییهای شگفتانگین نیمکرۀ راست مغن ،تصویربرداری تخیلی است .یع ی دیدن تصویر تخیلی
کلمه با چشم مغن .مغن قادر است ت صویر شیئ و یا حتی کلمهای را موسم و به آن نگاه ک د و آن را چ ان ببی د که انگار واقع ًا
وجود دارد؛ پس در این مرحله فراگیر چ شم خود را آرام میب دد و سعی میک د کلمه را با ذهن خود حتی المقدور به صورت
برجسته ببی د( .تصویربرداری تخیلی به شیوۀ نیمکرۀ راست).
 .10در این مرحله ،فراگیر ،کلمه را در ذهن خود میبی د و کلمه را به صورت ف ضایی مینوی سد .ممکن ا ست این کار را چ د
بار انوام دهد.

نقش تکنیک روشن و خاموش و تصویربرداری در نوشتن امال 439 /

 .11فراگیر با مداد اتودی که نوك آن بیرون نی ست ،روی کلمه ،حرف به حرف به صورت نمای شی مینوی سد و به حروف و
آواهای تشکیل ده دۀ کلمه توجه میک د .در این مرحله چون فراگیر کلمه را تلفظ نمیک د ،دوباره قسمت راست مغن را به کار
گرفته است .دو -سه مرتبه این کار را انوام میدهد.
 .12در مرحله بعد ،فراگیر از روش کالمی ا ستفاده میک د تا بتواند اح ساس م شاهدۀ خود را با ا ستفاده از تمام مهارت نیمکرۀ
چپ مغن -کلمات و افکار م طقی  -تفستتتیر ک د .همانطور که با مداد اتودی که نوك آن بیرون نیستتتت ،روی کلمه ،حرف به
حرف و آوا به آوا ،آرام پیش میرود ،حرف به حرف و بخش به بخش کلمه را هم زمنمه میک د - .خواندن مثل تلفظ واقعی-
در کلمههایی که از حروف م شترك« ،کلمههای عربی ا ستفاده شده» بهتر ا ست مثل عر ها تلفظ ک د .مثالً مداد را روی حرف
عین «عالقه» میگذارد و میگوید« :عَتتتت»« ،تتتتال»« ،قه» با این کار گویا کلمه را در مغن خود مینویسد .با این عمل که کلمه را
زمنمه میک د بین نیمکرۀ راست مغن – غیرکالمی -و نیمکرۀ چپ مغن –کالمی -ارتباط برقرار میک د .این کار را چ د بار انوام
میدهد ،یع ی دیدن خاد ،نوشتن نمادین ،زمنمه کردن به صورت بخش بخش و . ...
 .13چ د ثانیه نگاه را از روی کلمه برمیدارد .در اینجا زنگ تفریح برای فراگیر ا ست .در این مرحله فراگیر میتواند چ د ثانیه
استراحت بک د؛ آ  ،یا آ میوهای میل ک د تا حواسش از کلمه پرت شود.
 .14با مداد یا خودکار روی کاغذی که در ک ار دستش قرار داده همان کلمه را مینویسد.
 .15کلمهای را که نوشته با کلمۀ کتا مقایسه میک د.
 .16اگر صتتحیح نوشتتته بود ،به ستتراك کلمۀ بعدی میرود و اگر غلط نوشتتته بود ،تمام مراحل هفتم تا پانندهم را دوباره تکرار
میک د.
 .17بعد از یاد گرفتن کلمۀ اول مطمئن میشود که تا این لحظه و در مدت بسیار کوتاه ،تقریباً نودونه درصد یو کلمۀ سخت
را به آسانی آموخته و با اعتماد به نفس میتواند به سراك کلمۀ بعدی برود و مطمئن باشد بعد ازآموختن یو کلمه با احساس
بهتری میتواند به ستتراك کلمۀ بعدی برود .برای کلمۀ بعدی ستتعی ک د بهتر نگاه ک د و کلمه را واقعیتر ببی د و تمری ات -
تمرکن ،خو دیدن ،حرف به حرف خواندن ،با مداد روی هر حرف نوشتتتتن و خواندن آرام و -....را انوام میدهد تا آخرین
کلمۀ درس و به مرور تا آخرین کلمۀ سخت کتا  .به این ترتیب رمنی را بعد از رمنی دیگر برای خود میگشاید و با استفاده
از این تک یو جدید برای دیدن ،میتواند جوهر کلمهها را ببی د و بدین وستتیله به گفتۀ دی .تی .ستتوزوکی با آشتتکار شتتدن
محسوسات ،فراگیر پوستۀ قالبهای کلیشهای که روی واقعیتها را پوشانده و او را از دیدن واضح باز داشته ک ار میزند و با
در اختیار دا شتن نیروی دونیمکره ،دریچههایی به سوی پی شرفت برای خود میگ شاید و توانایی بی شتری در ک ترل بع ضی از
روندهای کالمی که تفکر را به اشتباه میاندازد به دست میآورد.
اگراحیاناً فراگیر ،کلمهای را خو یاد نگرفته باشتتتد نباید نگران باشتتتد ،چون به دفترچهای که در آن کلمههایی را که با آنها
مشکل داشت ،نوشته بود -در مواقع بیکاری ،در اتوبوس ،در صف نانوایی و حتی موقع صحبت کردن با دوستانش و یا مواقعی
مثل دیدن فیلم که تمرکنی هم ندارد و  – ...در  5ستتاعت مختلف ،هر بار به هر کلمه یو تا دو ثانیه نگاه میک د و آنها را به
مرور به حافظۀ بل د مدتش میستتتپارد .و یا هر گاه کتابش را ورق میزند ،به خاطر روشتتتن بودن این کلمهها در حافظۀ بل د
مدتش ذخیره میشود .این مرحلۀ تثبیت است.
وقتی تمام کلمههای ستتخت را  5مرتبه در ستتاعتهای مختلف عکسبرداری کرد ،میتواند با آرامش به استتتراحت بپردازد و
صتتبح فردا ،قبل از رفتن به کالس یو بار برای چ د ثانیه به کلمهها نگاه میک د ستتپس به کالس میرود؛ در حالی که مطمئن
ا ست هیچ کلمهای در این درس نی ست که از نظر امالیی با آن م شکلی دا شته با شد .در پایان همۀمراحل فراگیر اگر دو ست
داشت میتواند روی کلمههایی را که صددرصد یاد گرفته با ماژیو عالمت گذاری آبی یا سبن خط دیگری بکشد .در اصل با
این کار آن کلمه را به صورت نیمهروشن درمیآورد ؛ یع ی :با این کلمه دیگر مشکلی ندارم.
اگر فراگیری خوا ست این تک یو را از و سط یا آخر یو کتا شرو ک د ،باید این کار را از درس اول به صورت درس به
درس ان وام دهد ،یع ی ت مام مراحل یو تا ه فده را از درس اول ،کل مه به کل مه ان وامدهد؛ وقتی درس اول را یاد گرفت،
درسهای بعدی را تا آخرین درس کتا ادامه میدهد.
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 .15فوائد استفاده از تکنیک روشن و خاموش یا عکسبرداری
 .1آسان بودن اجرا؛
 .2جلوگیری از اتالف وقت فراگیر؛
 .3خسته و زده نشدن فراگیر؛
 .4جلوگیری از صرف هنی ههایی مثل :کالس تقویتی یا خ صوصی ،نوشتن تکراری کلمهها که عالوه بر صرف هنی ۀ کاغذ و
مداد م ور به خستگی و زدگی فراگیر هم میشود؛
 .5ایواد انگینه و شوق در فراگیر؛
 .6تحول و انقال فوری و عویب در فراگیر؛
 .7اصالح غلطهای نوشتاری و رسم الخطی؛
 .8دورکردن فراگیر از ا سترس شب امتحان و ه گام امتحان  -اگر فراگیر این تک یو را از کالس اول یا از اول هر کتابی
شرو ک د؛ به دلیل ای که درس به درس پیش میرود و هرروز با حدود ده تا بیست کلمه جدید روبرو میشود و آنها
را میآموزد ،در پایان هر کتا با حوم زیاد درس که باعث وح شت و ا سترس ا ست مواجه نمی شود و الزم نی ست
تمام کتا را مطالعه ک د ،چون بر فرض هم که ن صف این کلمهها را یاد نگرفته با شد با حدود پ واه تا صد کلمه در
کل کتا روبروست و بدون استرس در امتحان موفق میشود؛
 .9تأثیر در صحیح خواندن؛
 .10تأثیر در سریع خوانی و سریع نوی سی -ک سی که امالی ضعیفی دارد ،موقع خواندن و نو شتن باید وقت زیادی را
صرف ک د تا کلمه به یادش بیاید تا کلمه را صحیح ب ویسد؛ در صورتی که با استفاده از این روش ضمیر ناخودآگاهش
به کمو او میآید و بعدها ،هم سریع میتواند بخواند و هم سریع میتواند ب ویسد.
 .11درمان فراگیر با هر مقدار غلط باال؛
 .12تاثیرگذاری و تاثیرپذیری با هر سطح استعداد و فهم؛
 .13تاثیر مثبت در سرعت خواندن و فهم همۀمطالب؛ چون معموالً ک سی که امالی ضعیفی دارد ،موقع خواندن و نو شتن باید
وقت زیادی را صرف خواندن حرف به حرف کلمهها ک د ولی وقتی از کلمهها عکسبرداری خوبی انوام داد ،موقع خواندن و
نوشتن ،وقت کمتری را صرف میک د؛ چون احتیاج به خواندن حرف به حرف ندارد ،بلکه با یو نگاه میتواند نصف جمله را
بخواند؛
 .14تاثیر ستریع در هر جای کتا و در هر ستطحی ولی بهتراستت از اول هر کتا و از آن بهتر این که از کتا های پایینتر
این روش به کار گرفته شود؛
 .15فراگیر ه گام نوشتن امال ،کلمه یا قسمتی از جمله را جا نمیاندازد؛
 .16فراگیر خو میبی د ،خو میگوید  ،در نتیوه خو مینویسد؛ پس قرائت فراگیر هم خو میشود؛
 .17هر مقدار بیشتر سعی ک د موفقیت او بیشتر میشود؛
 .18مدتی که فراگیر صرف کار خود میک د بسیار اندك است.
 .16نتیجه
در امر آموزش زبان فارستتتی به دانش آموزان و به فراگیران غیر ایرانی ،در مهارتهای گوناگون مشتتتکالت و اختالالتی پیش
میآید .یکی از مهمترین مشکالت ،در مهارت نوشتار و بویژه امالی واژههاست .عوامل مختلفی باعث میشوند که فراگیران در
امال دچار مشکل شوند .برخی از این علل عبارت د از :ناآش ایی با آواها و حروف ،اختالف زبان مادری ،اشکال در تدریس یا روش
تدریس استاد ،لهوه و گویش استاد ،اشکال در کتا آموزشی ،عوامل فینیولوژیو مؤثر در بروز اختالالت یادگیری ،نابه واری در
پردازش اطالعات دیداری ،م شکالت خانوادگی ،بیماری فراگیر یا یکی از اع ضای خانوادهاش ،خ ستگی و خوا آلودگی ،بیانگینه
بودن .شکلهای این اختالل هم عبارت د از :ا ضافه یا کم نو شتن حرفی نا شی از خطا در ش اخت آواهای کوتاه و بل د ،سرهم یا
جدانوی سی نابوای کلمه ،ن و شتن حروف ا ستث ا ،نو شتن به زبان مادری ،کم یا زیاد یا بیجا گذا شتن دندانه ،نقطه ،ت شدید و
فرای دهای واجیِ حذف ،تبدیل ،افنایش و قلب که در بین نو شتههای فراگیران زیاد دیده می شود .م شکالت امالیی را به رو شهای
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گوناگون و با استفاده از خالقیتهای مختلف میتوان برطرف کرد .تصویربرداری با چشم و سپردن شکل کلمه به حافظه واجرای
تک یو رو شن و خاموش که با ابناری معمولی و کم خرج امکان پذیر است در رفع اشکاالت امالیی فارسی آموزان و فراگیران
غیر ایرانی آزموده شده و ب سیار مؤثر ا ست .این رو شها عالوه بر فوائد مادی و صرفه جویی در هنی هها ،در ا شتیاق آنان به
آموختن بیشتر و ایواد انگینه نین تأثیر فراوان دارد.
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