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 چکیده:     

 مطالعات و تحقیقات ی نتیجه تواند می فرد. است کنونی دنیای در فهمیدن مهم وسایل جمله از خواندن

 خواندن خوب. گیرد فرا کوتاهی زمان مدّت در خواندن ازطریق را ، است کشیده درازا به مدّتها که را دیگران

 را خواندن خود کودکان به باید امروز. است خستگی ورفع بردن ولذّت سرگرمی و پیشرفت مهّم عوامل از

 می فهمیدن امر بر وتأکید توجّه خواندن امر در مهّم ی نکته. بگیرند ویاد بخوانند بتوانند فردا تا بیاموزیم

 . است آمده در عادت صورت به که صرفاً نه باشد

 نفهمیدن و ریاضی های مسئله کردن حل در ضعف مخصوصاً رورسد در آموزان دانش  ضعف علل از یکی

 . باشد می  مطالب آنچه درک عدم و روخوانی در آنها ناتوانی به ط مربو آنها

 خواند می درس مرتّب دارند عقیده او اولیـای یا خواند می را مطلبی آموزی دانـش شود می مشاهده اغلب

 این تمام دارد مشکل امالنویسی در اما کند می تالش که این ودوج با دیگری آموز دانش یا فهمد نمی اما

 . مطالعه روش به او نبودن آگاه و روخوانی در آموز -دانش ضعف به گردد می بر اشکاالت

 خود آموزان دانش به را خوانی وروان مطالعه ابتداروشهای باید معلّمی شغل به مند وعالقه آگاه معلّم یک

 خود که این مگر باشد نمی مقدور این و باشد دیگر دروس در اشکاالت کردن رطرفب پی در  وسپس بیاموزد

 . باشد داشته کافی اطاّلع خوانی روان و مطالعه مختلف روشهای از معلّم
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 این کسب و یابند می دست بدان ابتدایی، مقطع در کودکان که است هایی مهارت ترین مهّم از خواندن،

 ساده ی مقوله تربیت در خواندن اما. بود خواهد ها آن ی آینده تحصیلی یها¬کوشش برای مبنایی مهارت،

 مهارت ترین مهّم از  خواندن. است گوناگونی مراحل  و پیچیده بسیار فرآیندی دارای مهارت این.  نیست ای

. است گرفته قرار فراوانی محقّقان توجّه مورد که است، کودکان درونی های توانایی رشد برای ای پایه های

. آورد می وجود به یادگیری در ناتوان آموز دانش برای را زیادی مشکالت معموالً نوشتن و خواندن در ناتوانی

. است مشخصی توالی و مراحل دارای کودکان رفتارهای دیگر همانند بهنجار کودکان در خواندن یادگیری

 و مفهوم تحول شنیداری، و یدارید تمیز حرکتی، تحول گفتن، سخن دادن، گوش زبانی، مهارتهای تحوّل

 صوتها بین همخوانی نیازها، پیش عنوان تحت فعّالیّتها انجام در حواس تمرکز و دقّت توانایی شناختی، تفکر

 از مطالب، فهم و درک نهایت در و ها کلمه خواندن از بردن لذّت کلمه، شناخت حروف، بینایی نمادهای و

 آموزش دریافت رغم به  کودکان، از امابرخی. شوند می محسوب ندنخوا فرآیند در اساسی مهارتهای جمله

 به قادر روانی و جسمانی سالمت از کامل برخورداری وجود با و بهنجار هوش بهره از برخورداری و کافی

 هنگام به کودکان این. هستند روبرو مشکالتی با زمینه این در و نیستند کلمات و حروف خواندن یادگیری

 راه توان می اشتباهات، این تحلیل و تجزیه با که. شوند می مرتکب متفاوتی گاهاً و متعدد باهاتاشت خواندن

 را آموزان دانش گونه این از زیادی موارد معلمین ما از کدام هر. گرفت کار به آنها رفع برای مناسبی کارهای

 توان می کاری چه آموزان دانش هگون این با برخورد در که اینجاست پرسش اما. ایم داشته خود کالسهای در

 داد؟ انجام

آموزشگاه ..... هستم و مدت .... سال است که در آموزش و پرورش خدمت می  ششماینجانب ..... آموزگار پایه 

 ؟را در دانش آموزانم تقویت نمایم خواندن به همراه درک مطلب کنم. در سال تحصیلی اخیر تصمیم گرفتم 
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 مقدمه

 یم جهیشد لذا نت یکلمه قرآن، با آن شروع م نیمهم تر از خواندن وجود داشت اول یسئله ااگر م دیشا

دهد که آن را انجام دهد. و به  یرا دستور م امبریکلمه وجود نداشته که خداوند پ نیکه باالتر از ا میریگ

 یواندن مو درس خ لمع یریادگیسوره علق را، وجوب  اتیاز خصوص یکیاست که بزرگان  لیدل نیهم

 دانند.

بوده است.  می)ص(، ائمه اطهار )ع( و قرآن کر امبریمدنظر پ شهیسواد، هم یریادگیعلم؛ دانش و  مسئله

 و ... دینما یاشاره م هیو تزک میو آن جا که به تعل سدینو یکند و آنچه که م یم ادیآن جا که به قلم قسم 

 کیشده است در  دیعلم و دانش و سواد تاک یریگادی یبر رو یادیز اریبس ثیو احاد اتیدر روا نیهمچن

 یو درشت دیاموزیترجمه: علم ب« عملوا و ال تعنفوا: »دیفرما یرسول خدا )ص( م نیریکوتاه اما ش ثیحد

 یراه جا نیواجب و الزم است و در ا ریو چه فق یعلم و دانش بر همه کس چه غن یریادگیپس .« دینکن

 د.گونه تکبر و غرور وجود ندار چیه
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قرآن هر جا که از  یجا یخاص قائل است. به عنوان مثال در جا تیاهم تیو ترب میتعل یبرا اسالم

 شمارد. یآنان م یرا برنامه اصل هیو تزک تیو ترب میتعل د،یآ یم انیرسوالن صحبت به م

علم و  لیتحص اجازه را به آن ها داده که در نیفرموده و ا تیرا عنا یبزرگ به تمام انسان ها، آزاد خداوند

برسند که از  یبروند. و به آن مقام شیبه پ یو ماد یو کوشش و در راه بهبود وضع معنو تیدانش با جدّ

 برسند. یاله ی فهیمالئکه هم برتر بلکه به مقام خل

مالحظه کرد به  میدر تعل دیآن را با یمهم و برجسته است اما مقدمه  اریمسئله بس کی تیترب گرچه

بر این مبنا می  مورد بحث قرار گرفته است.  یبه طور قابل توجه اتیو روا اتیآ دگاهیاز د علم لیدل نیهم

بایست زمان تدریس مطالب کالسی سعی نماییم دانش آموزان با عالقه خاصی با این موضوع برخورد نمایند 

 و فقط از روی اجبار معلم یا خانواده نباشد.

 بیان مسئله

 با فرد کلی ارتباط یعنی خواندن.است انسان ذهنی های توانایی ترین وپیچیده ترین پیشرفته از یکی خواندن

 به نوشتاری تبدیل یعنی)شود می اطالق یادگیری بصری جنبه به که سمبلیک اطالعات سری یک

 ابتدایی دوران در شده آموخته های روش اصالح میزان به ومطالعه خواندن بازدهی و کیفیت(.گفتاری

 .دارد بستگی

 خواندن آموزش اهداف سایر شود آورده بر هدف همین اگر و است فهمیدن خواندن منظور ترین سیاسا

 (.پور انوشه  19 ص)شود می آورده بر کوشش باکمی

 آنها معانی درک و ها کلمه حرفها شناخت – ا
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 کودک در قضاوت ی قوه پرورش – 1

 خواندن در مطلوب تواناییهای ایجاد – 0

 غاتل ی خزانه گسترش – 4

 آن با سازگاری قدرت ایجاد و خویش  جامعه اخالقی ، فرهنگی ، اجتماعی ویژگیهای با آشنایی – 1

 ..........و تحلیل ، تفکّر چون ذهنی قوای پرورش – 6

 (ناعمی 67 صـ)  نوشتاری مطالب و کتابها انواع خواندن به عالقه ایجاد – 7

 گوناگون اصوات ترکیب توانایی – 8

 . جمله ضمن در لغات معنی زدن حدس و مطالب و تصاویر تعبیر تفسیرو توانایی – 9

 علمی اصطالحات و علوم ، ریاضیات مانند علمی ضوعهای مو تحلیل و فهم توانایی افزایش – 01

 وبرداشتهای درک طریق متعهداز افراد پرورش و کودکان بین وتعاون ،یگانگی همکاری حس ایجاد– 00

 .موضوعات از واقعی

 01ص) موضوع از گیری نتیجه برای ذهن وتمرکز توجّه درجه تقویت و افکار تمرکز توانایی پرورش – 01

 (.پور انوشه
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 وضع موجودبیان 

آموزشگاه .....هستم و مدت .... سال است که در آموزش و پرورش خدمت می  ششماینجانب ..... آموزگار پایه 

از لحـا  سـواد    ششـم دانش آمـوزان پایـه   د متوجه شدم که از ابتدای سال تحصیلی در موارد متعد    کنم.

دروس دچـار وقفـه و مشـکالت عدیـده ای     و درک مطلـب   خواندن مشکل دارند و در روخوانی و روانخوانی 

به این فکر می کردم که چرا اینگونه است ؟ و چگونه می تـوانم ایـن وضـعیت نـامطلوب را      هستند . همواره 

 تغییر دهم .  

. درباره پیشرفت دانش آموزان نگرانی هایی احساس کردم . به نظر می رسید  جلسه تدریس  پس از چندین

از پیشرفت باالیی  که  دانش آموزی  مشکل داشتند .  تدریس شده  آنها در خواندن حروف و کلمات  

ر فرایند و د شده را بخواند  تدریس  کلمات   بشناسد و به راحتی برخوردار باشد باید بتواند حروف را 

باشد ، در حالی که بعضی ازدانش آموزان در فعالیت های کالسی شرکت جدی  تدریس حضور فعالی داشته 

پایینی کسب  و در درس امال نیز نمره  قبلی را بخوانند  تدریس شده  درس های  نداشتند و نمی توانستند 

دن ازمهم ترین اهداف آموزش دوره این موضوع بسیاراهمیت داشت چراکه آموزش مهارت خوان .می نمودند .

ین مرحله از مراحل چهارگانه زبان آموزی می ششم( خواندن را 0964) "مکبن تاش "ابتدایی می باشد. 

تا  تحصیلی  در برنامه های  شکست  و  داند. خواندن وسیله ای اساسی و پایه برای سایر مواد درسی است 

هارت های خواندن رخ می دهد . بنا به اهمیت موضوع تصمیم بی کفایتی های م  سبب به  حد بسیار زیادی 

 تقویت نمایم . مرا در دانش آموزان رو خوانی و روان خوانیگرفتم با انجام مطالعات بیشتر مهارت های 

 گزارش تخصصی :اهداف 

 اصلی :هدف 

 خواندن همراه با درک مطلب در دانش آموزانتقویت 



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

آسمان گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irکنید . مراجعه

11 
 

 جزئی :اهداف 

 علل ضعف دانش آموزان در روخوانی و درک مطلببررسی 

 کردن و بکارگیری روش هایی جهت تقویت خواندن همراه با درک مطلب در دانش آموزانپیدا 

 با وضع مطلوب :مقایسه 

 هارت روخوانی و درک مطلب در دانش آموزان افزایش یابد .مقایسه با وضع مطلوب ،بایستی مدر 

 آوری اطالعاتجمع 

محتوای   را براساس ، خواندن آزمونی توانایی های دانش آموزان در مهارت   برای آگاهی از میزان             

را برای ارزیابی بیشتر ثبت  دانش آموزان ضعیف امتیازات مواد تدریس شده به صورت شفاهی تدارک دادم و 

 نمودم .

 شماره 

دانش آموز  

براساس ردیف 

 دفتر کالسی

1 2 3 4 5 6 

 11 12 8 2 11 5 نمره 

  آزمایشیآزمون روان خوانی قبل از اجرای روش  امتیازات:  1جدول شماره 
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ارزیابی دانش  مدیر که قبال برای  .  و همکاران بردم  دانش آموزان را نزد مدیر مدرسه   امتیازاتجدول 

دانش آموزن را در مهارت های خواندن متذکر شده بود ، تاکید کرد  و ضعف  آموزان به کالس آمده بود 

روش های تدریس شده تجدید نظر به   ید دربا  فعالیت های انجام شده در امر یادگیری را کافی نمی داند و

دانش آموزان پایین است و برای بهبود وضع موجود اوال :  معلوماتسطح  بودند  همکاران معتقد  عمل آید . 

با سایر همکارانی که در  از طریق ارتباط   و دوما : ضعف دانش آموزان بررسی شود  زمینه ها و ریشه های 

 موضوع مطرح وراهکارهای مناسب اتخاذ گردد .  تدریس می نمایند ششمپایه 

جهت کسب اطالعات بیشتر اقدام به تهیه دو پرسشنامه نمودم . پرسشنامه اول مربوط به اولیا بود که از    

دقت پاسخ بدهند . اطالعات  را به  مطرح شده  فرزندشان سواالت  وضعیت  بهبود  برای  آنها خواسته شد 

دانش آموز عنوان  والدین وضعیت دانش آموزان کمک فراوانی کرد. در شناسایی   حاصل از این پرسشنامه

که به وضعیت تحصیلی فرزند شان رسیدگی نماید. متوسط رسیدگی به  در منزل کسی نیست  نمودند ، 

مانند رسانه های  و استفاده از وسایل آموزشی  کمتر از نیم ساعت بوده  بعضی از آنهاوضعیت تحصیلی 

گردید .  ، بازیهای فکری و آموزشی ، کالس های کمک آموزشی و کتاب داستان به ندرت مشاهده  آموزشی

بود . در این پرسشنامه ازآنها خواسته شد به   در سایر مدارس ششمپایه پرسشنامه دوم مربوط به همکاران  

انش آموزان استفاده دقت سواالت را پاسخ داده تابتوانم از رهنمودهای آنها در حل مشکل روان خوانی د

که مورد استفاده واقع شد. همچنین مراجعه به  نکات ارزشمندی را یادآوری کردند  نمایم . آنها ضمن پاسخ  

چشم اندازجدیدی را برای حل مشکل   نظریه ها ، تحقیقات وپژوهش های نظریه پردازان وصاحب نظران

 روان خوانی برای من باز نمود .
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 داده ها : تجزیه و تحلیل و تفسیر

ضعف در مهارت های خواندن مشکل اکثر کودکانی است که نمی توانند در برنامه های مدرسه پیشرفت      

تاریخی آموزش خواندن اولین مسولیت مدارس است )فریار و رخشان ،    هایی داشته باشند و از لحا 

 حل مشکل ضرورت دارد .  (. بنابراین تمرکز روی این مساله و بررسی راهکارهای مناسب برای0069

در جمع بندی اولیه یافته هایی که از طریق پرسشنامه های مربوط به همکاران ، والدین و مصاحبه با مدیر    

خواندن چنین  دانش آموزان در مهارت  ضعف  علل  آمد  دست  مدرسه ، معلم راهنما و دست اندرکاران به 

 عنوان شد .

 ن و عدم رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان اشتغال بیش از حد والدی     -0

 سطح سواد پایین والدین     -1

 عدم رشد و پختگی کافی دانش آموزان به دلیل اینکه دوره آمادگی را سپری نکرده اند .     -0

 و رسانه های آموزشی   عدم بهره گیری دانش آموزان از وسایل آموزشی     -4

 نوین در تدریسعدم بهره گیری از روش های      -1

 انگیزه های پایین دانش آموزان و پایین بودن سطح محرک های انگیزشی     -6

 کم دقتی دانش آموزان      -7

نتایج یافته های حاصل از تحقیقات محققین و نظریات صاحب نظران بسیاری از موارد فوق را تایید می   

 -0اساسی تشکیل می شود .  مرحله  از چهار  ی معتقد است زبان آموز  ( 0964) "مکین تاش  " نمایند . 
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که  ششممرحله  به  از رسیدن  نوشتن . دانش آموز قبل  –4خواندن  -0سخن گفتن  -1گوش دادن 

و سخن گفتن دو مهارت اساسی  باید در دو مرحله قبلی به پختگی رسیده باشد . گوش دادن   خواندن است

، استفاده   آمادگی دوره های  گذراندن  بخشید.  آموزش بهبود است و می توان آن را از طریق ممارست و 

تعامل در خانواده به لحا  تاکید فراوان بر مهارت  هدف دار و همچنین نحوه  و بازیهای  آموزشی  از وسایل  

های گوش دادن فعال و سخن گفتن و آموزش این مهارت ها به دانش آموز نقش بسیار مهمی را ایفا می 

  -0چهار مرحله اساسی را بگذرانند.  ( کودکان برای پختگی در خواندن باید 0971)"هاریس "ظرکند. به ن

مرحله  -4سریع مهارت های خواندن  توسعه  -0فراگیری  نخستین مرحله  -1توسعه آمادگی خواندن 

شود و نقش  تولد تا دبستان را شامل می اول از هنگام  پاالیش مرحله خواندن . مرحله  -1خواندن گسترده 

پیش دبستانی و مهد کودک در پرورش آن بسیار مهم است . کودکستان ها و مراکز پیش دبستانی وظیفه 

،  سخن گفتن  ،  گوش دادن  مهارت های  دارند از طریق تمرینات و برنامه های مناسب در جهت تقویت 

مرحله  در تایید  تالش نمایند. دیداری  و تمرکز و رشد حافظه  دقت  پرورش  پنج گانه ،  حواس  تحریک 

در پژوهش خود نقش حافظه دیداری را در  ( 0081) "رضایی  " اول خواندن )توسعه آمادگی خواندن( 

 تقویت مهارت هار خواندن بسیار مهم ارزیابی کرده است.

را در کمک به حل مشکالت   آموزشی   وسایل و بازیهای تحقیقات زیادی نیز وجود دارد که نقش   

( در تحقیقی استفاده از وسایل آموزشی را برای کمک به 0061) "مهتاج  "یادگیری تایید می نمایند . 

( عنوان نموده 0070)  "احدیان "آنها می داند.  بهترین کمک به  کودکانی که در آستانه خواندن قرار دارند 

می شود در حالی که درتدریس  اده استف پنج گانه  از بازیهای آموزشی از تمام حواس  است هنگام استفاده 

یادگیری از  در صد 00 فقط  تاکید می شود که  شنوایی  بدون استفاده از وسایل آموزشی بیشتر بر حس 

 شکل می گیرد .  طریق این حس
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است . تا زمانی که انگیزش کافی در دانش  انگیزش  مساله  موثر بر یادگیری  از جمله عوامل  همچنین  

را  یادگیری  می تواند  پیشرفت  انگیزه  نمی شود .  مشاهده  مایلی به تحرک و یادگیری آموز نباشد ت

تسهیل نماید و افرادی که انگیزه پیشرفت زیادی دارند با کوشش و جدیت بیشتری به تالش می پردازند ) 

که  ( یک محرک زمانی بیشترین اثر را دارد0991) "هب  "(. به باور 0960مک کللند و همکاران،

شود فرد را به تالش وادار می  ایجاد    فرد مورد نیاز برای  در حد  برانگیختگی تولید کند و اگر انگیزش 

مهم ترین شرط یادگیری می داند وتاکید به فوریت درپاسخ به  ( انگیزش را 0074) "پارسا "نماید . 

جوابی بدهد و تا پایان هفته  ل هفته او اگر دانش آموزی  معتقد است  بازخوردهای دانش آموزان دارد . وی 

نتیجه رسید  این  به  نیز در پژوهش خود  ( 0081) "پریمانی " پاداش نبیند انگیزش او کاسته می شود . 

 و مهارت خواندن رابطه مستقیمی وجود دارد . میزان انگیزش  که بین 

مطالعات صاحب نظران علل ضعف  پس از تجزیه وتحلیل یافته های اولیه و بررس نتایج تحقیقات و      

 دانش آموزان به دو دسته تقسیم شد.

  از خواندن  قبل و مهارت های  ضعیف است  خواندن  مهارت های  در کسب  دانش آموزان  توانایی      -0

پیش   هارت ها از طریق گذراندن دوره این  که  نگرفته اند  فرا  را به خوبی  ) گوش دادن و سخن گفتن ( 

تانی ، وسایل آموزشی و مسایل فرهنگی درون خانواده به کودک آموخته می شود. همچنین با توجه به دبس

هستند جهت  )نخستین مرحله فراگیری خواندن(  در خواندن  این که کودکان در مرحله دوم پختگی 

ی کرده باشند.غنی مو فقیت سپر اول )توسعه آمادگی خواندن( را با  مرحله  باید  دوم  در مرحله  موفقیت  

که   نبودن محیط قبل از دبستان با توجه به اطالعاتی که از پرسشنامه به دست آمده است بیانگر است 

پرورش  مهارت های الزم از جمله  تقویت  مناسبی در جهت  و هدف دار و  مشخص  برنامه  دانش آموزان  

سخن گفتن و ... را نداشته اند . از طرفی و تمرکز ،رشد حافطه دیداری ، مهارت های گوش دادن و  دقت 
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به جهت همه  گرفته نشده است در حالی ابزار آموزشی  جدی  در تدریس  وسابل کمک آموزشی  نقش  

باعث  ،  توجه به این که یادگیری را ملموس و جذاب می نماید  و با   در استفاده از حواس جانبه نگری 

 و در تسهیل سازی فرایند یادگیری موثر است . می شود  ان در دانش آموز توجه  و  ایجاد عالقه  

جمله مک کللند ، هب ، پارسا و پریمانی نقش انگیزه را در  درحالی که بسیاری از صاحب نظران از      -1

الیل مذکور انگیزش دانش آموزان نسبت به یادگیری کافی به نظر  به  ولی  داده اند  قرار   تاکید یادگیری 

انگیزش آنها می کاهد.   از میزان فرزند  درسی  به وضعیت  آنها  والدین  اوال : عدم رسیدگی   . نمی رسد

بر  زمانی که دانش آموز درسی را یاد گرفته باشد اگردر منزل نخواند و تشویق نشود به احتمال زیاد 

ه موقع نباشد و زمان آن به گفته پارسا اگر تشویق ب دوما :  تاثیر می گذارد .   وی  یادگیری های بعدی

  کاسته می شود .   شود از اثرش  طوالنی

که  علل ضعف در مهارت های خواندن تصمیم گرفتم روشی اجرا نمایم  تجزیه و تحلیل  و  از بررسی  پس 

بتواند انگیزه    که شیوه ای باشد  به  باید  روش  این  مطمئننا  بینجامد .  مهارت ها  این  تقویت   به 

دانش آموزان ایجاب می  آنها باشد . موقعیت سنی  نش آموزان را تحریک نماید و بر اساس توانایی های دا 

از  استفاده  در  همه جانبه نگری  جهت  به  آموزشی   باشد ، بازیهای عینی  کند روش تدریس به صورت 

 حواس و ملموس نمودن جریان یادگیری مناسب ترین روش می باشد .

 پیشنهادیراهکار های 

 خواندن اختالل در دخیل عوامل

 (.بدن وتصویر جانبی برتری-شنوایی نقایص-بینایی نقایص مانند)جسمی عوامل-
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-بینایی حافظه یا تجسم-شنیداری عملکردهای-دقت یا توجه-مانندزبان)تحولی روانشناختی دخیل عوامل-

 (.کلمه یا تصویر تکمیل مانند)وشنوایی بینایی بندش

 شوند می منجر خواندن مشکالت به که هایی نارسایی

-ک()ش-س()غ-ع()-ث-ت-پ-ب) مثل مشابه حروف درتشخیص کودک:مثال:دیداری تشخیص در ضعف -

 .دارد مشکل(گ

-کار-تار-مار:مثل است شبیه هم به آنها تلفظ که کلماتی تشخیص در ضعف: شنیداری تشخیص در ضعف-

 ...و

 در)  باد=د+ا+ ب: مثال بسازد وکلمه دهد پیوند هم به را فحرو تواند نمی کودک:صداها ترکیب در ضعف -

 .(کند تاکید هجاها ترکیب بر میبایستی معلم مورد این

 .کربیت=میخواند کبریت کلمه جای به مثال.دارد مشکل حروف ترتیب آوردن بخاطر در:حافظه در ضعف-

 در کشی وصدا بخش تاس ممکن که هرچند دارد مشکل(کشی وصدا بخش)کلمه تحلیل مهارتهای در-

 .نباشد زیادی تاکید مورد آموزش

 (.خواند می بالفاصله آنها دیدن با کودک که هایی کلمه: مانند)آشنا دیداری ت کلما از استفاده در مشکل-

 معانی درک در مثال(دارد مشکل ومطالب ها کلمه درک در آموز دانش) لفظی درک مهارتهای در مشکل-

 .اردد مشکل( شیر) کلمه مختلف
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 بین تشخیص عدم متن، باره در کردن گیری،قضاوت نتیجه:شامل:انتقادی خواندن مهارتهای در مشکل-

 .وتصور حقیقت

 .نتایج بینی نقادانه،استنباط،پیش قضاوت: مثل:تحلیلی درک مهارتهای در مشکل-

 باشد توجه مورد بایستی می آموزش در که عواملی

 .یادگیری فضای-

 .یادگیری زمان-

 .درسی تکالیف میزان کاهش-

 (.داشت انتظار او از کودک توان از بیش نباید)دروس دشواری میزان-

 (.نمود پرهیز وپیچیده مبهم کلمات استعمال از باید)آموزشی زبان سادگی-

 .باشد وحسنه مطلوب حد آموزدر ودانش معلم بین شخصی روابط-

 درمانی راهکارهای و خواندن مشکالت انواع

 .خوانی وارونه یا خوانی آینه-0

 (.دور)  کلمه بجای(  رود) کلمه خواندن: مثال

 :علل
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 .چشم حرکات ناکافی رشد(:الف

 (.برتری راست یا برتری چپ) مغزی نیمکره غلبه عدم(:ب

 .کند تغییر کلی بطور کلمه یا جمله که میشود باعث کلمه یا حروف مکان که وضوع این درک عدم(:ج

 .ناکافی رشد(:د

 .نامناسب موزشوآ تدریس(:ه

 . دقتی وبی توجه وعدم خوانی تند(:و

 .باشد عصبی سیستم در اختالل است ممکن آن علت شدید خیلی موارد در(:ز

 :درمان های روش

 از تاکید ریاضیات در) نمایید چپ به راست از آموزش بر تاکید خواندن به مربوط فعالیتهای فصول تمام در -

 (.باشد می راست به چپ

 که را جمله یا کلمه از قسمتی تدریج به بخواهید کودک واز بپوشانید کارت یا انگشت با را جمله یا کلمه -

 .بخواند را شود، می برداشته آن روی از دستتان

 .جمله یا زیرکلمه خط کشیدن -

 .کند هماهنگ دستش با را خود خواندن بگذاردوسرعت زیرکلمه را خود تاانگشت دهید آموزش را کودک -

 .دارد مشکل آنها خواندن در کودک که کلماتی زیر چپ به راست از فلش دنکشی -



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

آسمان گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irکنید . مراجعه

19 
 

 ها آن ،صدای انگشت با حروف تعقیب با همزمان که بخواهید کودک واز بنویسید تخته روی بر را ای کلمه -

 .بخواند بلند را

 با وفحر کردن لمس از بعد بخواهید کودک واز کنید استفاده برجسته وحروف مغناطیسی ازتخته -

 .بخواند را انگشتان،کلمه

 کودک که را ای ،کلمه کنید جذب کلمه در حروف مکانی ترتیب اهمیت به را کودک توجه اینکه برای

 خط کشیدن با که بخواهید کودک از و ،بنویسید خواند می برعکس که ای کلمه باالی در دارد اشکال

 (شوند وصل هم به صداها)زور روز: مثال. کند وصل پایین حروف به را باال ،حروف

 (جاگذاری)حروف یا کلمات کردن حذف-1

 :علل

 .صداها تجزیه طریق از کلمه صحیح تلفظ در وناتوانی کلمه شناخت عدم-

 .خواندن نادرست عادات-

 ودر بدهید او به تر ساده متن یک وسپس بخواند تا بدهید کودک به را متن یک فوق، علتهای تشخیص برای

 یکسان متن دو هر در شده حذف کلمات تعداد اگر.نمایید یادداشت را شده حذف کلمات تعداد مورد هردو

 درمتن کلمات تعداد اگرحذف ولی.است کودک نادرست عادات بدلیل کلمات حذف که میگیریم بود،نتیجه

 باید صورت این در که باشد می کودک توسط کلمه شناخت عدم آن ،علت بود قبلی متن از بیش تر ساده

 (.نباشد آموزشی برنامه جزو وصداکشی بخش اگر حتی)کرد تمرین او با را صداکشی و بخش
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 درمان های روش

 .کلمه آن ونیزاصالح کرده حذف که ای کلمه به کودک توجه جلب-

 .زیرکلمه انگشت ویاگذاشتن(فلش) راهنما کاغذ از استفاده-

 .کند می اوکمک خوانی روان هب کار این.رابخواند متن سایرکودکان همراه به میبایستی کودک-

 .نشوند یکدیگرمقایسه با هرگز آنان پرهیزشودو آموزان دانش بین رقابتی ازفعالیتهای-

 (خود میل به تغییرافعال)دیگر کلمه بجای کلمه یک کردن جایگزین-0

 (دارد:) خواند می( داد) کلمه خواندن بجای: مثال

 :علل

 دقتی بی-

 (ندارد مطابقت جمله معنی با که کلماتی یعنی) کلمه شناخت عدم-

 درمان های روش

 آموزان دانش سایر با همراه متن ،خواندن جایگزین کلمه به کودک توجه جلب:دقتی بی از ناشی جایگزینی-

 .خود صدای به کودک دادن گوش ، خواندن هنگام کودک صدای ضبط امکان صورت ودر

 : کلمه شناخت از ناشی جایگزینی-

 .وبخواند ببیند کودک باشدتا می اشکال دچار کودک که کلماتی از لغات کارت کردن درست-
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 .(.نباشد آموزشی برنامه جزو وصداکشی بخش اگر حتی)شود تاکید بیشتر وصداکشی بخش روی-

 .میم.....ت= تصمیم: مثال ببرید بکار ناتمام کلمات در را مشکل کلمات-

 کمک او وبه است نظرتوانا مورد کلمه کردن هجی رایب کافی اندازه به که سازید مطمئن را آموزا دانش-

 .شد نخواهد

 عبارت یا تکرارکلمه-4

 :علل

 .صداها ترکیب در وناتوانی کلمه شناخت عدم-

 .خواندن هنگام نادرست عادات-

 درمان های روش

 .تکراری عبارت یا کلمه به کودک توجه جلب-

 .وانندبخ هم با همه را درس شودمتن خواسته آموزان دانش از-

 .نماید مطالعه خود برای را ،آن متن خواندن از قبل تا شود خواسته کودک از-

 مشکل را کودک،متن پیشرفت با و گیرد قرار کودک اختیار در(پاراگراف یک حتی یا) آسانتر مطلب ابتدا در-

 .کنید تر

 .کند بیشتر را خواندنش کلمات،سرعت زیر گذاشتن انگشت با تا بخواهید کودک از-
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 جمله به کلمات کردن اضافه-1

 :علل

 .مطلب درک در اشکال-

 .متن به توجهی بی-

 باشد،نشانگر داشته ارتباط جمله وبه باشد معنی با کند می اضافه کتاب متن به کودک که ای کلمه اگر

 به ،ربطی شده اضافه کلمه اگر ولی.اوست دقتی بی از ناشی ولی است نظر مورد مطلب از آموز دانش آگاهی

 .باشد می مطلب درک در اشکال آن دلیل باشد نداشته جمله

 درمان های روش

 .خانواده هم کلمات از واستفاده لغات گنجینه افزایش-

 .آموز دانش و معلم توسط کتاب تصاویر شرح-

 .چیست مورد در مطلب کل بداند تا خواند می که متنی در مطلب اصل کردن پیدا-

 .متن هر مهم جزییات شناخت-

 .آن خواندن از قبل داستان یا مطلب مورد در وگفتگو ثبح-

 .آموزان دانش سایر با همراه متن خواندن کودک، توجه جلب-

 کلمات روی زیاد ومکث خواندن کلمه به کلمه-6
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 سرعت.ندارد کافی تسلط جمله وساختار کلمات آموزروی دانش که است این بدلیل کلمات روی زیاد مکث)

 (.کند اضطراب تولید مگراینکه نیست اللاخت تنهایی به خواندن

 :علل

 .کلمه شناخت عدم-

 .مطلب درک در اشکال-

 .خواندن هنگام به نادرست عادات-

 درمان های روش

 .آموز دانش خواندن جهت آسانتر های متن انتخاب-

 . ساده داستانهای کتاب از استفاده-

 .ومتداول معمول کلمات شناخت در کودک توانایی بردن باال-

 جدید لغت سپس بنویسید آن تصویر زیر را آشنا نا کلمه که صورت این به) تصویر با همراه کارت از استفاده-

 (.ببرید کار به کلمه در را

 .کند اجرا نمایش بصورت را آن وسپس بخواند را داستان دهیدتامتن اجازه کودک به-

 .بخواند بلند صدای با را عالقه ومورد مهیج داستانهای تا دهید اجازه کودک به-

 .کند مرتباتکرار را واشعار متن تا آموزبخواهید دانش از-
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 .بخوانند گروهی بصورت را کتاب تامطالب بخواهید آموزان دانش از-

 شوند می خواندن تقویت باعث که تمریناتی سایر

 روخوانی*

 (فرنالد)حسی چند روش* 

 .داستان کتاب یا و درسی کتاب از نویسی خالصه*

 کوتاه داستانهای ننوشت*

 کوتاه داستانهای تعریف*

 داستان به مربوط سواالت به پاسخ*

 .چین نقطه وصل*

 .ناقص کلمات کردن کامل*

 .ماز با کار*

 .کردن کپی و کشیدن نقاشی*

 .گردانی رمز تمرینات*

 .سینا آموزشی وسایل از استفاده*
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 ...و شعر،روزنامه خواندن*

 از بسیاری(.ششمپایه  در صرفا نه و ابتدایی مقطع های پایه تمام رد)الفبا حروف کردن حفظ و تمرین*

 امتحان! نیستند( حفظ از البته) الفبا حروف خواندن به ،قادر ابتدایی باالتر های پایه در حتی آموزان دانش

 !کنید

 . ساز= ز-ا-س: مانند.کلمه ساختن و صداها ترکیب*

 . ویرتصا چسباندن و بریدن ونیز تصاویر کردن کامل*

 (.دست و چشم هماهنگی و دقت تقویت جهت)دارت با بازی*

 ...و معما حل پازل، جدول، حل مانند فکری بازیهای*

 انتخاب راه حل جدید: 

نظریات و یافته های صاحب نظران و رهنمودهایی که همکاران در پرسشنامه ها داده بودند را بررسی نمودم  

 .و تصمیم گرفتم از دو شیوه کمک بگیرم 

آموزشی ساده می  وسیله  این کارت ها یک  استفاده از کارتهای حافظه آموزشی زودآموز:         -1

به جذاب  آنها  دبداری  حافظه  و تقویت  دانش آموزان  خواندن کلمات فارسی به  آموزش  باشد که ضمن 

هر  . است ردیده تهیه گ تدریس  جدید  روش های  و بر اساس  منجر می شود  محیط آموزشی  شدن 

کلمه را آموزش می دهد  01سانتیمتر می باشد که  7در  1برگ کارت در ابعاد  14از کارت هاشامل  بسته  

را  به اتفاق یک کلمه  شده اند(. هر دو کارت  )کلمات روی کارت ها از روی نگاره ها و نشانه ها انتخاب 
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پایین  در قسمت  تاری بزرگ و تصویر آن کوچک آموزش می دهند با این تفاوت که در یک کارت شکل نوش

انجام شده است )تصویر بزرگ و شکل  و در کارت مکمل همین عمل بر عکس  کارت کشیده شده است . 

و از پشت به  می شوند  که ابتدا کارت ها بر زده  است  این صورت  به  روش بازی   نوشتاری آن کوچک(.

این کارت   و  دو عدد از کارت ها را رو کرده  خود می تواند در نوبت  روی زمین چیده می شوند. هر بازیکن 

  آنها را به حالت اول  نبودند  هم شکل  ( . اگر کارت ها  ) یا نشان ندهد   نشان بدهد   ها را به دیگران

ارد دو کارت و اجازه د  بودند آن ها را به عنوان امتیاز برای خود بر می دارد  هم شکل  و اگر  برمی گرداند  

سپس نوبت بازی کنان بعدی است و بازی تا وقتی که   عمل کند .  و مانند حالت قبل    دیگر را رو کرده

می کند . برنده بازی کسی است که در پایان   پیدا  ادامه  شوند  روی زمین بر چیده  کارت ها از  همه

در واقع   و کارت مثل هم را برمی داردبازی د  تعداد کارت بیشتری داشته باشد .کودک وقتی در هنگام

کوچک و در تصویر دیگر که مکمل است تصویر کوچک و نوشته    یک کارت تصویر بزرگ و نوشته   روی

تصویر و در    یک کارت  واقع در  در  دو تصویرمکمل را نگاه می کند  کودک  بزرگ می باشد. هنگامی

تصویر  بازی این تداعی برایش به وجود می آید که  رها از با پس  کودک  که  است  دیگری شکل برجسته 

به راحتی   دیگر ببیند می تواند  نوشته را در جای  بعدها هر زمان که آن  معنی را دارد و  آن یک  ونوشته 

معنای تصویر آن را به خاطر بیاورد، کلمه را بخواند و به این ترتیب یاد گیری صورت می گیرد ) این بازی 

بازی کودک می تواند چند تصویر را از  یا ساده بودن  مشکل  صورت  و در  شده  نفر طرح  1ا ت 1برای 

 بازی حذف یا به آن اضافه نماید(.

در آنها تهیه گردید .  دانش آموزان و ایجاد انگیزه  جهت تحریک تهیه تابلو ارزشیابی توصیفی :  -2    

گواش  توسط رنگ  و  شده  انتخاب  سانتیمتر  71در  11ابعاد برای تهیه این تابلو ابتدا یک عدد آکاسیو در 

  بر دیوار کالس  جذاب  صورت  و به گردید . حاشیه آن تزیین   تقسیم  قرمز ، آبی و سبز  سه قسمت به  

سانتیمتر چاپ و  7در  1گرفته شد و در ابعاد  رنگی  به صورت  دانش آموزان  شد. تصویر هر یک از   نصب
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و جایگاه آنها روی  قرار بگیرند  ارزیابی  ای مخصوص قرار گرفت . دانش آموزان باید هر روز مورد در کارت ه

حفظ  تابلو  باالی  خود را در قسمت  یک هفته کامل جایگاه  این تابلو مشخص شود . اگر آنها بتوانند 

ا ارزیابی می کنند. به نمایند پاداش دریافت می نمایند. در این روش دانش آموزان به راحتی خودشان ر

 رقابت می پردازند .

مطرح کردم ، هر یک از آنها نظراتی دادند. بعضی همکاران معتقد بو  روش ارائه شده را در جلسه معلمان     

قانع شدند و در نهایت مورد  من   و مشکالتی دارد که با توضیحات استفاده از کارت ها اجرایی نیست  دند 

سایر   پیشنهادات این روش ها   ریت مدرسه قرار گرفت . آن گاه جهت اجرای بهترتایید همکاران و مدی

 همکاران را مورد توجه قرار دادم .

 اجرای راه حل و نظارت برآن:

،   برای اجرای روش های مورد نظر ابتدا مدیر مدرسه را از انجام چنین فعالیت هایی در جریان گذاشتم     

ن خواستم تا در جلسه توجیهی حضور یابند . در این جلسه برنامه های مورد سپس با همکاری وی از والدی

نمودم . در اولین  یادآوری  اجرا را به والدین  مورد نیاز هنگام  و تذکرات  کردم  نظر و اهمیت آن را تشریح 

و از آنها  دادم  جلسه اجرا ، چند نمونه از کارت های آموزشی را به کالس برده و در اختیار دانش آموزان قرار

خواستم ابتدا هر بسته کارت را باز نموده و به مشاهده بپردازند . سپس کارت ها را جمع آوری کرده و روش 

از گروه های دانش آموزان که دو یا سه نفره بودند  هر یک  بهتر با  برای آموزش  بازی را به آنها آموختم . 

هر گروه یک بسته کارت را  از دانش آموزان خواستم  بعد   در مرحله   دادم . بار بازی را انجام  یک  

دانش آموزان  بازی از  در ضمن  نمودم .  برطرف  آنها را  اشکاالت  و  بپردازند  بازی  دریافت نموده و به 

به هر دو کارت نگاه کنند و نام آن را به دوستانشان   موقع دو کارت مکمل را برمی دارند خواستم هر 
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کلماتی که  نوشتاری  شکل  بازی  به مدت یک هفته بازی در کالس انجام می گرفت . و در پایان بگویند. 

 روی کارت بود از آنها سوال می کردم . 

از هفته دوم به بعد به هر یک از دانش آموزان یک بسته کارت دادم و از آنها خواستم هر شب با کمک  

د از آن تعداد کلماتی را که یاد گرفته اند بخوانند در کالس مطرح اعضای خانواده به بازی بپردازند . و روز بع

 نمایند . هر زمان بتوانند تمام کلمات آن بسته را بخوانند یک بسته کارت دیگر دریافت می کنند . 

برای تشویق بیشتر دانش آموزان از تابلو ارزشیابی توصیفی استفاده کردم . تابلو روی دیوار کالس نصب شد   

س دانش آموزان روی آن بود . پس از ارزیابی دانش آموزان در مهارت های خواندن به طور روزانه و عک

می نمودم . دانش  مرتب  پایین   به  باال  از  مشارکتشان  و  پاسخگویی  میزان  ترتیب  به  را  تصویر آنها 

رد تشویق واقع می شدند آموزانی که عکس آنها به مدت یک هفته در باالترین قسمت قرار می گرفت مو

در هفته اول همکاران و  در آمد ،  جدی  شکل  به  دانش آموزان  وپاداش در یافت می کردند . مشارکت 

و حتی دانش آموزان سایر  در دانش آموزان دانستند  شعف  مدیر مدرسه طرح اجرا شده را موجب ایجاد 

را  توصیفی  نیز تابلو ارزیابی  والدین  فاده نماید . از این روش است می خواستند  پایه ها از معلم مربوطه 

 تالش بیشتر فرزندشان می دانستند . موجب 

چند هفته از اجرای طرح گذشته بود . عالقه و اشتیاق فراوانی از طرف دانش آموزان در اجرای طرح دیده  

با اعتراض شدید  شد به آنها خودداری می  از دادن کارت  اگر یک روز به علت خاصی  می شد و حتی 

دریافت نمایند عالقه بیشتری نشان  پاداش  بودند  توانسته  دانش آموزانی که  می شدم . همچنین  مواجه  

می دادند. ولی مشکالتی هم دیده شد که تجدید نظر در اجرای طرح را موجب شد . اوال : بعضی دانش 

آنها در منزل کسی را ندارند  معلوم شد  شدم  ا و موقعی که علت را جوی زیادی نداشتند  آموزان پیشرفت 

همکالسان دوستانی را برای بازی با آنها معرفی  گرفتم از میان    که به آنها به بازی بپردازد . بنابراین تصمیم
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نماید .  را کسب  موقعیت  باالترین  دانش آموز می توانست  هر روز یک  توجه به این که  نمایم . دوما : با 

بسیاری از دانش آموزان و به خصوص دانش آموزان ضعیف تر وجود نداشت ،  برای  ل کسب پاداش احتما

بنابراین منطقه قرمز را منطقه پاداش تعیین نموده واعالم کردم دانش آموزانی که بتوانند یک هفته در این 

تعداد زیادی  بخوانیم  اب دوم کت بخش   با پایان یا فتن همزمان    منطقه بمانند پاداش دریافت می کنند. 

تمام کارت های مربوط به نشانه ها را به پایان برسانند و تمام کلمات را به  توانستند  از دانش آموزان  

 راختی بخوانند . 

 بعد از اجرای طرحارزیابی 

شتم که با مدیر مدرسه دا  طی جلسه ای  از اجرای طرح جدید گذشته بود .  هفته 01حدود               

تصمیم به انجام آزمونی گرفتم و مهارت های خواندن دانش   روش انجام شده  اثر بخشی  برای ارزشیابی

 آموزان را در یک امتحان شفاهی مورد ارزیابی قرار دادم . 

 شماره   

دانش آموز  

براساس 

ردیف دفتر 

 کالسی

1 2 3 4 5 6 

 11 11 12 14 22 15 امتیاز

   آزمون روان خوانی بعد از اجرای روش آزمایشی امتیازات:  2جدول شماره

دانش آموزان به سایر همکاران نظرات آنها را جویا شدم . آنها تغییرات ایجاد  امتیازاتبا ارائه جدول         

شده را واقعی دانستند وعلت آن را استفاده ازروش های علمی و مناسب عنوان کردند . مدیر مدرسه برای 
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ارزیابی قرار داد . وی از پیشرفتی که روان  را مورد  دانش آموزان  و  آمد  کالس درس  به  ارزیابی دقیق تر 

ابراز خرسندی نمود . او اظهارداشت از هنگام اجرای طرح دانش آموزان به  است  خوانی دانش آموزان داشته 

موزان به یادگیری نشان می دهند و کارت های آموزشی ضمن فعال نمودن دانش آ  درس عالقه دو چندانی

  آنها کمک نموده است . 

 قوتنقاط 

 -0است .   تاثیر گذار بوده  انجام شده در چهار جهت  داد روش های  نشان  تحقیق  تحلیل یافته های    

حافظه   تقویت  -0  سایر اعضای خانواده  دانش آموز با  بین  تعامل  ایجاد -1  خواندن  مهارتهای  تقویت

توجه به جذاب   با  و یادگیری  دانش آموزان به درس  راغب نمودن  -4   دیداری و افزایش میزان توجه

 بودن روشهای اجرا شده . 

استفاده از کارت های آموزشی در ایجاد تعامل دانش آموزان با سایر اعضای خانواده و همکالسی ها موثر   

موزان را افزایش داده ، حافظه دیداری آنها را تقویت نموده و با دانش آ توجه   واقع شد و توانست میزان

این همان  یادگیری موثر واقع شود .  انجام آن در راغب نمودن دانش آموزان به  آسان بودن  به  توجه 

( آن را توسعه آمادگی خواندن می نامد و برای پختگی در خواندن 0971است که هاریس ) فعالیت هایی 

 الزم است .

این تحقیق کارت ها  در  زیرا  می نماید  مهتاج و احدیان را تایید   همچنین یافته های تحقیق نظرات   

( 0061توانسته است به نحو چشمگیری درتقویت مهارت های خواندن دانش آموزان موثر واقع شود . مهتاج )

و  قرار داده  تاکید  ورد م دانش آموزان  یادگیری  به مشکالت  را در کمک  آموزشی  وسایل  ، نقش 

در بازیهای آموزشی آن را مفید دانسته است و با توجه به  استفاده از تمام حواس  ( به علت 0070احدیان )
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  را  دیداری حافظه  شیوه ای طراحی شده که  به  کارت ها  از این   استفاده  اینکه نتایج تحقیق نشان داد ،

 ( همسویی دارد .0081تحقیقات رضایی )تقویت می کند، یافته های پژوهش با 

  توصیفی توانسته ارزشیابی  و تابلو  آموزشی  استفاده از کارت های  نشان داد  تحلیل نتایج  ازسوی دیگر  

تحریک انگیزش دانش  بیشتر دانش آموزان موثرواقع شود و با  یادگیری  به عنوان محرکی درجهت ایجاد 

( ، 0991پژوهش نظرات هب ) تقویت نموده است. بنابراین نتایج  آنها آموزان مهارت های خواندن را در

 ( را تایید می نماید . 0081(، و پریمانی )0074پارسا )

 ضعف :نقاط 

 وقتکمبود 

 و نتیجه گیریپیشنهادات 

نحو چشمگیری می تواند در فرایند یادگیری دانش  به   روش های انجام شده  داد  نشان  تحقیق  بنابراین  

 ی شود :آموزان موثر واقع شود و برهمین اساس پیشنهاد م

به عنوان یک اصل قرار گیرد و بهترین کارایی این  تدریس  در جریان  آموزشی  از وسایل  استفاده   -0   

محقق بعضی وسایل   بر اساس تجربیات گردد .  ارائه  صورت بازی  به  که  است  زمانی  آموزشی  وسایل 

  است یات دانش آموزان نتوانسته آموزشی به دلیل خشک و خسته کننده بودن و توجه نکردن به خصوص

بهترین اثر را   گردند  بازی ارائه  زمانی که وسایل آموزشی در قالب  بنا براین .  جذبه الزم را داشته باشد 

 خواهند داشت .
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اول در پایه های دیگر نیز  پایه  بر  عالوه  استفاده از ابزارهای تشویقی مانند تابلو ارزیابی توصیفی  – 1     

به سایر روش های  به دو علت ارجحیت بیشتری نسبت  توصیفی  تابلو ارزیابی  تاکید قرار می گیرد .  رد مو

و شور شوق در دانش آموزان می شود و آنها را به تالش وادار می   رقابت  ایجاد  باعث  دارد . اوال : ارزشیابی 

رحله انتزاعی نیستند این شیوه از ارزشیابی را دبستان در م این که دانش آموزان  دوما : با توجه به  کند . 

 بهتر درک می کنند .

 و گرفته فرا کودکان سایر از دیرتر را مطالب بلکه ، نیستند استعداد فاقد آموز دیر کودکان  ، تصور خالف بر

 مربیان توسط آموزان دانش این سریع شناسایی.  باشد می هایش کالسی هم از کمتر دروس، به ها آن توجه

 غیر و کننده خسته و سرد ها آن برای نباید مدرسه محیط. باشد می موثر بسیار آموزان دانش این یاری در

 . باشد می اهمیت حائز بسیار مربی تدریس روش و نوع راستا این در و شود پذیرش قابل

 

 :خواندن مهارت تقویت های راه

 ها رسانه و مدرسه خانه، نهاد سه بین  اهنگیهم  آموزان دانش در خواندن مهارت تقویت و نقیصه رفع برای

 .است الزم

 :خانواده و خانه نقش

 با کردن بازی: از عبارتند دهند انجام فرزندانشان در خواندن مهارت تقویت برای توانند می والدین آنچه

 های مهبرنا تماشای خواندن، به مربوط فعالیت انجام برای رایانه از استفاده الفبایی، های بازی اسباب
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 و راهنمایی عالئم و تابلوها خواندن کلمات، با بازی سرود، و شعر قصه،  کتاب خواندن زیرنویس، با تلویزیونی

 ...و  خانوادگی های بحث در کودکان دادن شرکت آموز، دانش برای خیابان در رانندگی

 :  ها رسانه نقش

  آموزان، دانش در انگیزه آوردن وجود به و مندی عالقه افزایش و مطالعه فرهنگ تقویت برای است الزم

 آنها، روحیه با متناسب اخبار و داستان خواندن مانند سیما، و صدا در ابتدایی آموزان دانش ویژه های برنامه

 تکثیر و چاپ بیشتر آموزان دانش ویژه مجالت و ها روزنامه همچنین.  گردد تهیه زیرنویس با فیلم نمایش

 .دهد سوق مطالعه سوی به را آموزان دانش تا گردد

 :مربیان و مدرسه نقش

 مهدکودک اساس این بر و کرده ارزیابی مدرسه به ورود از قبل خواندن زمینه در را کودکان اولیه مهارت باید

 .  کنیم آگاه خواندن سواد تقویت ضرورت به هم را ها دبستانی پیش و ها

 این و باشد مطلب درک بر مبتنی فارسی درس در یژهو به ابتدایی، مدارس در ارزشیابی و تدریس الگوهای

 مهارت آنها در که تدریس سنتی  های روش. شود خواسته آن اجرای و معرفی معلمان به الگوها گونه

 و گروهی صورت به فارسی درس متون خواندن مانند گردد، احیا  شود می تقویت دانش آموزان خواندن

 از همچنین. کند می تقویت را خواندن مهارت و آورده شوق سر بر ناخواسته را آموزان دانش که آهنگین

 در شود خواسته آموزان دانش از مثال عنوان به. شود استفاده دانش آموزان خواندن سواد افزایش جهت رایانه

 .دهند معلم تحویل را آن و کرده تایپ فالپی روی بر را خود مشق آموزان دانش بار یک حداقل هفته هر
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 خواسته آنها از مثال شود داده آموزش دانش آموزان به جامعه در رایج نوشتاری متفاوت و تلفمخ اشکال

 بازخوانی دانش آموزان برای کالس در را آن و خوانده را ها روزنامه تیتر یا و دیوار روی های نوشته شود

 .بگذارند بحث به محتوایی، مطالب از را خود های برداشت و کنند

 اعتقادات، و باورها روز، وقایع و حوادث مذهبی، ملی، مراسم و اعیاد مورد در شود خواسته دانش آموزان از

 دانش با گو و گفت و بحث. کنند سخنرانی بوده، ای رسانه یا تلویزیون  رادیو، از که علمی جدید کشفیات

 .باشد می موثر خواندن مهارت تقویت در نیز ها کتابخانه از بازدید  دیگر، آموزان
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