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چکیده :
بهبود و پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان از وظایف اصلی نظامهای آموزشی کشور است .ارتقای این
مهارت ،باید یکی از نتایج و پیامدهای قطعی نظامهای آموزش باشد؛ طوری که دیگر نیازمند برنامههای
تکمیلی بهبود سواد خواندن دانش آموزان نباشیم.
باید بدانید که رابطه مستقیمی بین «نگرش مثبت» دانش آموزان نسبت به خواندن و «توانایی خواندن»
آنان وجود دارد.
خواندن یکی از پیشرفته ترین وپیچیده ترین تواناییهای ذهنی انسان است.خواندن یعنی ارتباط کلی فرد
بایک سری اطالعات سمبلیک (نمادین)که به جنبه بصری یادگیری اطالق می شود(یعنی تبدیل نوشتاری به
گفتاری).
اینجانب  .................در سال تحصیلی  0395-0396در پایه دوم ابتدایی با دانش آموزی برخورد کردم که
مشکل خواندن داشت  .او بسیار کند می خواند  ،بیشتر کلمات را اشتباه می خواند  ،در هنگام خواندن
استرس داشت و اعتماد به نفس پائینی داشت.
با دیدن مشکالت او در صدد رفع آن بر آمدم  .بعد از جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آن با راه حل
هایی تقویت حافظه دیداری و شنیداری و کنترل تنفس مشکل او را در خواندن تا حدود زیادی برطرف
ساختم .

نکات کلیدی :
دانش آموزان – مهارت روخوانی – راهکارها
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مقدمه:
اقرأباسم ربک الذی خلق بخوان به نام پروردگاری که تورا خلق کرده است(سوره علق آیه )0
خواندن از جمله وسایل مهم فهمیدن در دنیای کنونی است .فرد می تواند نتیجه ی تحقیقات و مطالعات
دیگران را که مدّتها به درازا کشیده است  ،را ازطریق خواندن در مدّت زمان کوتاهی فرا گیرد .
خوب خواندن از عوامل مهّم پیشرفت و سرگرمی ولذّت بردن ورفع خستگی است .امروز باید به
کودکان خود خواندن را بیاموزیم تا فردادبتوانند بخوانند ویاد بگیرند .نکته ی مهّم در امر خواندن توجّه
وتأکید بر امر فهمیدن می باشد نه صرفاً که به صورت عادت در آمده است .
یکی از علل ضعف دانش آموزان در درورس مخصوصاً ضعف در حل کردن مسئله های ریاضی و
نفهمیدن آنها مربو ط به ناتوانی آنها در روخوانی و عدم درک آنچه مطالب می باشد .
اغلب مشاهده می شود دانـش آموزی مطلبی را می خواند یا اولیـای او عقیده دارند مرتّب درس می خواند
اما نمی فهمد یا دانش آموز دیگری با وجود این که تالش می کند اما در امالنویسی مشکل دارد تمام این
اشکاالت بر می گردد به ضعف دانش -آموز در روخوانی و آگاه نبودن او به روش مطالعه .
یک معلّم آگاه وعالقه مند به شغل معلّمی باید ابتداروشهای مطالعه وروان خوانی را به دانش آموزان خود
بیاموزد وسپس در پی برطرف کردن اشکاالت در دروس دیگر باشد و این مقدور نمی باشد مگر این که خود
معلّم از روشهای مختلف مطالعه و روان خوانی اطّالع کافی داشته باشد .

(تشخیص و تبیین مساله)
بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود:
یکی از دانش آموزان کالس دوم در خواندن فوق العاده ضعیف بود و نمی توانست به راحتی از روی
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درس بخواند .اکثر مواقع سطرها را گم می کرد بعضی کلمات را با مکث بسیار زیاد می خواند وقتی هم از
متن خوانده شده از او سوال می شد نمی توانست جواب دهد .
زنگ هنر کارش را خوب انجام می داد و با ذوق و اشتیاق کارهای هنری را انجام می داد مخصو صاً
کاردستی ساخت شال دستی و کار با گل را به خوبی انجام می داد.

اهداف گزارش :
هدف اصلی :
حل مشکل روخوانی دانش آموز

اهداف جزئی :
بررسی علل مشکل روخوانی در دانش آموز
بکارگیری روش هایی جهت حل مشکل روخوانی دانش آموز

مقایسه با شاخص :
در مقایسه با شاخص روخوانی دانش آموز باید تقویت شود .
گردآوری اطّالعات:


الف – مشاهده :
در ارزیابی های مکرر و مشاهد ه ی دقیق تر (مهر ماه )متوجّه شدم بیشتر اشکاالت دانش آموز
مربوط به ضعف او در روخوانی می باشد و چون در خواندن سرعت عمل باالیی ندارد ودرست نمی خواند ،
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متوجّه مطالب نمی شود  .البته قدرت یادگیری او هم باال نبود.
هر روز از او می خواستم درس را روخوانی کند  ،روز بعد می خواستم مجدداً همان متن روز قبل را
روخوانی کند و اشکاالت او را یادداشت می کردم تا بهتر بتوانم به او کمک کنم .

ب – صحبت با معلم سال قبل
جهت کمک به این دانش آموز با معلّم سال قبل او  ،ومدیر مدرسه صحبت کردم  .انها بیان کردند در سال
قبل هم درس او ضعیف بوده است به خصوص در درس امال و روخوانی ضعف شدید داشته و با گذشت زمان
هم ضعف او شدید تر شده است ؛ مدیر مدرسه و معلم سال قبل هم تالش کرده اند که به او کمک کنند،
ولی موفق نشدند.

ج – مصاحبه با والدین
در مصاحبه ای که با مادر دانش آموز داشتم  ،او بیان کرد فرندش در منزل نیز استرس در زمان صحبت
کردن و خواندن کتاب دارد .

د -مطالعات کتابخانه ای
ادبیات و پیشینه تحقیق
کیفیت وبازدهی خواندن ومطالعه به میزان اصالح روشهای آموخته شده در دوران ابتدایی بستگی دارد.
درفرهنگ روانشناسی ٬اصطالح اختالل خواندن(نارسا خوانی) به هر گونه ناتوانی در خواندن اطالق می شود
که بواسطه آن دانش آموزان از سطح پایه کالس خود در زمینه خواندن عقب می مانند و هیچ گونه شواهد
عینی دال بر نارسایی هایی چون عقب ماندگی ذهنی٬آسیب مغزی٬مشکالت هیجانی و فرهنگی٬و مشکالت
گفتاری وجود ندارد .دانش آموزان نارسا خوان ٬دارای نقایص بسیار گوناگونی هستند که منشاء آنها عملکرد
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نامناسب مغز است.این عملکرد نامناسب لزوما ناشی از آسیب مغزی نیست بلکه به سبب این است که مغز
این افراد عملکردی متفاوت از کودکان عادی دارد.
نارسا خوانی که به تاخیر و نقص در توانایی خواندن مربوط می شود با اصطالحاتی مانند :دیسلکسی٬
آلکسی٬عقب ماندگی خواندن٬اختالل ویژه در خواندن همراه است.
مشکالت خواندن یکی از اساسی ترین مشکالتی است که کودکان دچار اختالالت یادگیری با آن مواجه
هستند.این دانش آموزان اکثرا مشکالتی در جهت یابی فضایی٬تشخیص جهات مختلف(باال-پایین-چپ-
راست-و٬ )...توالی حروف و کلمات وهماهنگی چشم و دست دارند.در واقع خواندن ٬فرایند رشد تکلم و زبان
است.بدین معنا که فعالیت خواندن از زمانی آغاز می شود که کودک اولین کلمات را برای بیان مقاصد خود
به کار می برد.در این هنگام کودک با دیدن یا لمس کردن شیء و یا تصاویر ٬آن کلمه و یا نماد برایش تداعی
می شود و در حقیقت مجموعه ای از صداها جایگزین اشیاء ٬تصاویر و مفاهیم آنها می شوند.پس از تجربه
کافی در این زمینه و با آغاز سن رفتن به مدرسه و برخورداری از آموزشهای الزم ٬مرحله ارتباط دادن کلمات
و صداها با نمادهای نوشتاری شروع می شود.
پیشنیاز درست خواندن ٬برخورداری از تواناییهایی چون دقت شنوایی ٬ادراک شنوایی و حافظه شنوایی و نیز
دقت بینایی ٬ادراک بینایی و حافظه بینایی است.

مالکهای تشخیص اختالل خواندن در مدرسه
اشکال در تشخیص حروف الفبا و صدای آنهامعکوس خواندن کلمات.-جا انداری کلمات.
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کند خوانی٬آهسته خوانی ٬بریده خوانی جمالت.گم کردن خط به هنگام خواندن.بی رغبتی به خواندن.اشکال در بخش و صداکشی(هر چند که ممکن است جزو برنامه آموزشی نباشد).تغییر افعال به میل خود.بکار بردن کلمه هم معنی کلمه مورد نظر.ضعف در درک مطلب.عدم رعایت عالئم نگارشی مانند -:( :؟  ٬-!-و)...
-بکار بردن حرفی بجای حرف دیگر و یا کلمه ای بجای کلمه دیگر.

عوامل دخیل در اختالل خواندن
*عوامل جسمی(مانند نقایص بینایی-نقایص شنوایی-برتری جانبی وتصویر بدن)
*عوامل دخیل روانشناختی تحولی(مانندزبان-توجه یا دقت-عملکردهای شنیداری-تجسم یا حافظه بینایی-
بندش بینایی وشنوایی(مانند تکمیل تصویر یا کلمه)
نارساییهایی که به مشکالت خواندن منجر می شوند
- 0ضعف در تشخیص دیداری:مثال:کودک درتشخیص حروف مشابه مثل (ب-پ-ت-ث()-ع-غ)(س-
ش)(ک-گ)مشکل دارد.
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-2ضعف در تشخیص شنیداری :ضعف در تشخیص کلماتی که تلفظ آنها به هم شبیه است مثل:مار-تار-کار-
و...
- 3ضعف در ترکیب صداها:کودک نمی تواند حروف را به هم پیوند دهد وکلمه بسازد مثال :ب +ا+د=باد
در این مورد معلم میبایستی بر ترکیب هجاها تاکید کند.
-4ضعف در حافظه:در بخاطر آوردن ترتیب حروف مشکل دارد.مثال به جای کلمه کبریت میخواند=کربیت.
-5در مهارتهای تحلیل کلمه(بخش وصدا کشی)مشکل دارد هرچند که ممکن است بخش وصدا کشی در
آموزش مورد تاکید زیادی نباشد.
-6مشکل در استفاده از کلما ت دیداری آشنا(مانند :کلمه هایی که کودک با دیدن آنها بالفاصله می خواند).
-7مشکل در مهارتهای درک لفظی( دانش آموز در درک کلمه ها ومطالب مشکل دارد)مثال در درک معانی
مختلف کلمه (شیر) مشکل دارد.
-8مشکل در مهارتهای خواندن انتقادی:شامل:نتیجه گیری،قضاوت کردن در باره متن ،عدم تشخیص بین
حقیقت وتصور.
-9مشکل در مهارتهای درک تحلیلی:مثل :قضاوت نقادانه،استنباط،پیش بینی نتایج.

عواملی که در آموزش می بایستی مورد توجه باشد
-0فضای یادگیری.
-2زمان یادگیری.
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-3کاهش میزان تکالیف درسی.
-4میزان دشواری دروس(نباید بیش از توان کودک از او انتظار داشت)
-5سادگی زبان آموزشی(باید از استعمال کلمات مبهم وپیچیده پرهیز نمود)
-6روابط شخصی بین معلم ودانش آموزدر حد مطلوب وحسنه باشد.

انواع مشکالت خواندن و راهکارهای درمانی
-1آینه خوانی یا وارونه خوانی.
مثال :خواندن کلمه( رود ) بجای کلمه ( دور)
علل:
الف):رشد ناکافی حرکات چشم.
ب):عدم غلبه نیمکره مغزی (چپ برتری یا راست برتری)
ج):عدم درک این وضوع که مکان حروف یا کلمه باعث میشود که جمله یا کلمه بطور کلی تغییر کند.
د):رشد ناکافی.
ه):تدریس وآموزش نامناسب.
و):تند خوانی وعدم توجه وبی دقتی.
ز):در موارد خیلی شدید علت آن ممکن است اختالل در سیستم عصبی باشد.
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روشهای درمان:
- 0در تمام فصول فعالیتهای مربوط به خواندن تاکید بر آموزش از راست به چپ نمایید (در ریاضیات تاکید
از چپ به راست می باشد)
- 2کلمه یا جمله را با انگشت یا کارت بپوشانید واز کودک بخواهید به تدریج قسمتی از کلمه یا جمله را که
دستتان از روی آن برداشته می شود ،را بخواند.
- 3کشیدن خط زیرکلمه یا جمله.
- 4کودک را آموزش دهید تاانگشت خود را زیرکلمه بگذاردوسرعت خواندن خود را با دستش هماهنگ کند.
- 5کشیدن فلش از راست به چپ زیر کلماتی که کودک در خواندن آنها مشکل دارد.
- 6کلمه ای را بر روی تخته بنویسید واز کودک بخواهید که همزمان با تعقیب حروف با انگشت ،صدای آن
ها را بلند بخواند.
- 7ازتخته مغناطیسی وحروف برجسته استفاده کنید واز کودک بخواهید بعد از لمس کردن حروف با
انگشتان،کلمه را بخواند.
- 8برای اینکه توجه کودک را به اهمیت ترتیب مکانی حروف در کلمه جذب کنید ،کلمه ای را که کودک
اشکال دارد در باالی کلمه ای که برعکس می خواند ،بنویسید واز کودک بخواهید که با کشیدن خط ،حروف
باال را به حروف پایین وصل کند.
مثال :روز زور(صداها به هم وصل شوند)
حذف کردن کلمات یا حروف(جاگذاری)11

علل:
-0عدم شناخت کلمه وناتوانی در تلفظ صحیح کلمه از طریق تجزیه صداها.
-2عادات نادرست خواندن.
برای تشخیص علتهای فوق ،یک متن را به کودک بدهید تا بخواند وسپس یک متن ساده تر به او بدهید ودر
هردو مورد تعداد کلمات حذف شده را یادداشت نمایید.اگر تعداد کلمات حذف شده در هر دو متن یکسان
بود،نتیجه میگیریم که حذف کلمات بدلیل عادات نادرست کودک است.ولی اگرحذف تعداد کلمات درمتن
ساده تر بیش از متن قبلی بود ،علت آن عدم شناخت کلمه توسط کودک می باشد که در این صورت باید
بخش و صداکشی را با او تمرین کرد(حتی اگر بخش وصداکشی جزو برنامه آموزشی نباشد)
روشهای درمان
الف)جلب توجه کودک به کلمه ای که حذف کرده ونیزاصالح آن کلمه.
ب)استفاده از کاغذ راهنما (فلش)ویاگذاشتن انگشت زیرکلمه.
ج)کودک میبایستی به همراه سایرکودکان متن رابخواند.این کار به روان خوانی اوکمک می کند.
د)ازفعالیتهای رقابتی بین دانش آموزان پرهیزشودو آنان هرگز با یکدیگرمقایسه نشوند.

-3جایگزین کردن یک کلمه بجای کلمه دیگر(تغییرافعال به میل خود)
مثال :بجای خواندن کلمه (داد )می خواند (:دارد)
علل:
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-0بی دقتی
-2عدم شناخت کلمه (یعنی کلماتی که با معنی جمله مطابقت ندارد)
روشهای درمان
الف:جایگزینی ناشی از بی دقتی:جلب توجه کودک به کلمه جایگزین ،خواندن متن همراه با سایر دانش
آموزان ودر صورت امکان ضبط صدای کودک هنگام خواندن  ،گوش دادن کودک به صدای خود.
ب)جایگزینی ناشی از شناخت کلمه:
الف:درست کردن کارت لغات از کلماتی که کودک دچار اشکال می باشدتا کودک ببیند وبخواند.
ب)روی بخش وصداکشی بیشتر تاکید شود(حتی اگر بخش وصداکشی جزو برنامه آموزشی نباشد.).
ج)کلمات مشکل را در کلمات ناتمام بکار ببرید مثال :تصمیم= ت.....میم.
د)دانش آموزا را مطمئن سازید که به اندازه کافی برای هجی کردن کلمه مورد نظرتوانا است وبه او کمک
نخواهد شد.

-4تکرارکلمه یا عبارت
علل:
-0عدم شناخت کلمه وناتوانی در ترکیب صداها.
-2عادات نادرست هنگام خواندن.
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روشهای درمان
الف)جلب توجه کودک به کلمه یا عبارت تکراری.
ب)از دانش آموزان خواسته شودمتن درس را همه با هم بخوانند.
ج)از کودک خواسته شود تا قبل از خواندن متن ،آن را برای خود مطالعه نماید.
د)در ابتدا مطلب آسانتر (یا حتی یک پاراگراف)در اختیار کودک قرار گیرد و با پیشرفت کودک،متن را مشکل
تر کنید.
ه)از کودک بخواهید تا با انگشت گذاشتن زیر کلمات،سرعت خواندنش را بیشتر کند.

-5اضافه کردن کلمات به جمله
علل:
-0اشکال در درک مطلب.
-2بی توجهی به متن.
اگر کلمه ای که کودک به متن کتاب اضافه می کند با معنی باشد وبه جمله ارتباط داشته باشد،نشانگر
آگاهی دانش آموز از مطلب مورد نظر است ولی ناشی از بی دقتی اوست.ولی اگر کلمه اضافه شده ،ربطی به
جمله نداشته باشد دلیل آن اشکال در درک مطلب می باشد.
روشهای درمان
الف)افزایش گنجینه لغات واستفاده از کلمات هم خانواده.
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ب)شرح تصاویر کتاب توسط معلم و دانش آموز.
ج)پیدا کردن اصل مطلب در متنی که می خواند تا بداند کل مطلب در مورد چیست.
د)شناخت جزییات مهم هر متن.
ه)بحث وگفتگو در مورد مطلب یا داستان قبل از خواندن آن.
و)جلب توجه کودک ،خواندن متن همراه با سایر دانش آموزان.

-6کلمه به کلمه خواندن ومکث زیاد روی کلمات
(مکث زیاد روی کلمات بدلیل این است که دانش آموزروی کلمات وساختار جمله تسلط کافی ندارد.سرعت
خواندن به تنهایی اختالل نیست مگراینکه تولید اضطراب کند)
علل:
-0عدم شناخت کلمه.
-2اشکال در درک مطلب.
-3عادات نادرست به هنگام خواندن.
روشهای درمان
الف)انتخاب متن های آسانتر جهت خواندن دانش آموز.
ب)استفاده از کتاب داستانهای ساده.
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ج)باال بردن توانایی کودک در شناخت کلمات معمول ومتداول.
د)استفاده از کارت همراه با تصویر (به این صورت که کلمه نا آشنا را زیر تصویر آن بنویسید سپس لغت
جدید را در کلمه به کار ببرید)
ه)به کودک اجازه دهیدتامتن داستان را بخواند وسپس آن را بصورت نمایش اجرا کند.
و)به کودک اجازه دهید تا داستانهای مهیج ومورد عالقه را با صدای بلند بخواند.
ز)از دانش آموزبخواهید تا متن واشعار را مرتباتکرار کند.
ح)از دانش آموزان بخواهید تامطالب کتاب را بصورت گروهی بخوانند.
اساسی ترین منظور خواندن فهمیدن است و اگر همین هدف بر آورده شود سایر اهداف آموزش خواندن
باکمی کوشش بر آورده می شود.
ا – شناخت حرفها کلمه ها و درک معانی آنها
 – 2پرورش قوه ی قضاوت در کودک
 – 3ایجاد تواناییهای مطلوب در خواندن
 – 4گسترش خزانه ی لغات
 – 5آشنایی با ویژگیهای اجتماعی  ،فرهنگی  ،اخالقی جامعه خویش و ایجاد قدرت سازگاری با آن
 – 6پرورش قوای ذهنی چون تفکّر  ،تحلیل و..........
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 – 7ایجاد عالقه به خواندن انواع کتابها و مطالب نوشتاری
 – 8توانایی ترکیب اصوات گوناگون
 – 9توانایی تفسیرو تعبیر تصاویر و مطالب و حدس زدن معنی لغات در ضمن جمله .
 – 01افزایش توانایی فهم و تحلیل مو ضوعهای علمی مانند ریاضیات  ،علوم و اصطالحات علمی
– 00ایجاد حس همکاری ،یگانگی وتعاون بین کودکان و پرورش افراد متعهداز طریق درک وبرداشتهای
واقعی از موضوعات.
 – 02پرورش توانایی تمرکز افکار و تقویت درجه توجّه وتمرکز ذهن برای نتیجه گیری از موضوع
تجزیه وتحلیل داده ها:
پس از مطالعه و بررسی های الزم و صحبت هایی که با آموزگاران دیگر و مدیر مدرسه داشتم ،
اطّالعات به دست آمده را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده و اشکاالت وکاستی های دانش آموز مورد نظر
مشخص شد  .راه های مناسبی را برای حل یا کم شدن مشکل در نظر گرفتم .
خالصه ی یافته ها :
خالصه ی یافته ها پس از تجزیه وتحلیل عبارتند از :
-

زیر لبی و آهسته خواندن

-

مکث و توقّف زیاد بین تلفّظ کلمات

-

اشتباه دیدن کلمات
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-

عدم توجه به چگونگی خواندن جمله

-

گم کردن سطر ها

-

فراموش کردن مفاهیمی که خوانده

-

عدم فهم معنای عبارت

چگونگی اجرای راه حل ها:
پس از تحقیق و بررسی و با مشاهده ی دقیق متوجّه شدم باید ابتدا ضعف رو خوانی او را برطرف
کنم تا خودبه خود در درس های دیگر هم پیشرفت کند برای این منظور با مدیر مدرسه و سایر همکاران
صحبت نمودم و از نظرات و راه کارهای آنها ،از مجالت رشد معلم  ،از کتابها یی که درزمینه ی خواندن
وجود داشتند و بیشتر از سی دی های آموزشی دکتر مصطفی تبریزی پیرامون اختالالت خواندن کمک
گرفتم ؛ بعضی از راه کارها را هم به ابتکار خودم انجام می دادم.
در طول سال تحصیلی از نظرات دیگر همکاران استفاده می کردم و همکاران را تشویق می نمودم که به
جای تمرین وتکرارهای زیادراه کارهای اساسی را به دانش آموزان و اولیاء آنها ارائه دهند و روند کار خود را
در شورای آموزگاران برای مدیر مدرسه توضیح می دادم واز نظرات آنها در کار خود استفاده می نمودم .
بعضی از راهکارها به صورت انفرادی و بیشتر آنها هم به صورت گروهی در کالس  ،زنگ امال یا چند
دقیقه ی باقی مانده تا پایان کالس و در دروس دیگر به صورت خالصه گویی درس  ،طرح سؤال از درس کار
می شد که دانش آموزان دیگر هم این کارها را دوست داشتند
راه حل ها ی انتخابی:
چون راه کارها بیشتر به صورت عملی بودند و برای دانش آموزان کالس ششم سخت نبودند راه های
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زیر را از بین راه کارهایی که پیدا کرده بودم انتخاب نمودم .
 -0چون کنترل تنفّس برای خوب خواندن بسیار مهم است ابتدا تمرینهایی که برای کنترل تنفّس موثر
هستند را شروع کردم که شامل کارهای زیر است :
الف -تعقیب کردن نوک مداد در جهات مختلف
ب – کنترل شعله ی شمع با فوت کردن
ج –کشیدن صداها تا حدّ توان به صورت مسابقه بین دانش آموزان
د :خواندن کتاب داستان در منزل یا در نزد دوستان خود
م  :هنگام تدریس دروس دیگر که نیاز به روخوانی دارند اگر متنی ساده است به این دانش آموزان بگوئیم
بخوانند .
 – 2تقویت حافظه ی شنیداری و حساسیت شنیدار ی :
الف – در حضور دانش آموز با چند شی روی میز ضربه می زدم از دانش آموز می_ خواستم به دقّت خوب
گوش دهد بار دوم بدون اینکه نگاه کند صدا را گوش کند و بگوید صدای چه بود ؛ البته بیشتر مواقع اشیایی
که صدای آنها مثل هم بود را به سختی تشخیص می داد.
ب – تعداد ی کلمه را تلفّظ می کردم و از دانش آموز می خواستم آنها را تکرار کند که از  3کلمه شروع
کردم تا  5کلمه را ،را حت می گفت امّا بیشتر برایش سخت بود .
 – 3تقویت حافظه ی دیداری  :جهت تقویت حافظه ی دیداری از دانش آموزان در زنگ امالی آموزشی می
خواستم متنی را در زمان مشخّصی صامت خوانی کنند  ،سپس از آنها می خواستم کتاب ها را ببندند و
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کلماتی که به یاد دارند را بنویسند .یا کلمه هایی که دارای صدای مشخصی هستند را بنویسند  .تصویر
خوانی ها هم برای این کار مناسب بودند.
ارزیابی بعد از اجرای طرح (نقاط قوت )
زمانی که بعضی از کارها به صورت گروهی در کالس انجام می شد ؛ او را زیر نظر داشتم دربین
کارهای گروهی تصویر خوانی ها را خیلی خوب انجام می داد .
دانش آموزان دیگر هم  ،دوستشان را تشویق می کردند او با اشتیاق بیشتری کار می کرد .دانش آموز پس از
مدّتی تا حدودی در روخوانی تسلّط پیدا کرد و بعد از یک بار خواندن از روی درس توسط دانش آموزان دیگر
یا خودم در کالس می توانست با اشکاالت کمتری درس رارو خوانی کند.
سپس در درس امال پیشرفت خوبی داشت و پیشرفت او در امال نویسی نسبت به درس های دیگر چشمگیر
بود .درخواندن کمتر مکث می کرد  ،سطر ها را کمتر گم می کرد  ،امّا درک آنچه خوانده برایش سخت بود ؛
امّا پس از چند بار درگروه توضیح دادن توسط دوستانش می توانست چیزهایی را بگوید  .هم کالسی ها ،
هم در کالس درس به او کمک می کردند و از پیشرفت دوست خود خوشحال بودند ؛ وزمان روخوانی دوست
داشتند دانش آموز روخوانی کند ومی گفتند او بهتر شده است
دانش آموزان دیگر هم روش هایی که درکال س اجرا می شد را دوست داشتندو راهکارها برای دانش
آموزانی که در یادگیری مشکل کمتری داشتند خود به خود مؤثر بود.

نقاط ضعف :
کمب.د وقت
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اعتبار بخشی به راه حل ها :
پس ازبررسی کارهای انجام شده با مقایسه ی ارزش یابی های توصیفی دانش آموز مورد نظر متوجّه شدم که
کارها ی انجام شده در برخی زمینه ها خیلی مؤثر بوده ؛ امّا با توّجه به این که درمان اختالل یادگیری
خواندن مشکل ترین نوع درمان است تمام اشکاالت دانش آموز به طور کامل برطرف نشده که به زمان
وتمرین بیشتری نیاز دارد .از مقایسه ی نمرات دانش آموزان دیگر و پیشرفت آنان به این نتیجه رسیدم که
کارهایی هم که در کالس درس انجام می شده و دانش آموزان دیگری که در خواندن مشکل کمتری داشتند
و ازبهره ی هوشی باالتری برخوردار بوده و در کالس فعّالتر شده اند ؛ با وجود این که فقط در کالس کار می
شده مؤثر بوده و می توان از این روش ها در پایه های دیگر نیز استفاده کرد .
در پایه ی های پنجم وچهارم چون دانش آموزان صداها و حروف را می شناسند بیشتر باید حافظه
ی دیداری  ،شنیداری و حساسیت شنیداری تقویت شود تا دانش آموز بتواند از آنچه خوانده سؤال طرح
کند ،با این روشها می توان نتیجه ی خوبی گرفت  .و کالس را از حالت یکنواخت بودن خارج نمود و فقط به
روش تمرین وتکرار متکی نبود .
نتایج:
-

پیشرفت در درس امال

-

بهتر شدن روخوانی

-

فهم بهتر مطالب

-

اشیاق بیشتر به کارهای گروهی

-

پیشرفت در دروس دیگر
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-

استفاده ی همه ی دانش آموزان از روش های اجرا شده و پیشرفت اکثر آنان

-

مشارکت دانش آموزان دیگر و دانش آموز مورد نظر و مادرش و دیگر همکاران .

-

نه تنها دانش آموزان از فرایند کار استفاده کردند خودم هم با مطالب  ،راهکارها  ،دیدگاه ها و تجربه

های دیگران آشنا شدم .

نتیجه گیری:
جدا کردن خواندن از دروس دیگر غیر ممکن است و کمتر می توان موضوعی را پیدا کرد که با خواندن
ارتباط مستقیم نداشته با شد  ،و باید قبول کرد که خواندن شرط الزم برای موفّقیّت در درسهای دیگر می
باشد .
فراگیری که در خواندن صورت مسئله اشکال نداشته باشد  ،خیلی زودتر وراحتر راه حل مسئله را می یابد.
با توجّه به نقش روخوانی و درست خواندن و ارتباط آن با دروس دیگر  ،با برطرف کردن اشکاالت خوندان و
ارائه ی راهکارهایی جهت درست خواندن می توان زمینه ی ایجاد پیشرفت و بهبود یادگیری دروس دیگر را
نیز فراهم نمود.
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