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 :مقدمه

 (1سوره علق آیه )است كرده خلق تورا كه پروردگاری نام به بخوان خلق الذی ربك اقرأباسم       

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

   .را كه مدّتها به درازا كشیده است ، را ازطریق خواندن در مدّت زمان كوتاهی فرا گیرد دیگران

امروز باید به . ت بردن ورفع خستگی استولذّ سرگرمی و پیشرفت مهّم عوامل از خواندن خوب          

ر امر خواندن توجّه نكته ی مهّم د. كودكان خود خواندن را بیاموزیم تا فردادبتوانند بخوانند ویاد بگیرند

 . وتأكید بر امر فهمیدن می باشد نه صرفاً كه به صورت عادت در آمده است 

ضعف در حل كردن مسئله های ریاضی و  مخصوصاً درورس در آموزان دانش  ضعف علل از یكی      

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

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

اما نمی فهمد یا دانش آموز دیگری با وجود این كه تالش می كند اما در امالنویسی مشكل دارد تمام این 

 .وش مطالعه آموز در روخوانی و آگاه نبودن او به ر -اشكاالت بر می گردد به ضعف دانش

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

رف كردن اشكاالت در دروس دیگر باشد و این مقدور نمی باشد مگر این كه خود برط پی در  وسپس بیاموزد

 .كافی داشته باشد معلّم از روشهای مختلف مطالعه و روان خوانی اطّالع 
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 (تشخیص و تبئین مساله)                 

 :بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود

در خواندن فوق العاده ضعیف بود و نمی توانست به راحتی از روی  یكی از دانش آموزان كالس ششم        

ار زیاد می خواند وقتی هم از اكثر مواقع سطرها را گم می كرد بعضی كلمات را با مكث بسی. درس بخواند

 .متن خوانده شده از او سوال می شد نمی توانست جواب دهد 

 صاً مخصو داد می انجام را هنری كارهای اشتیاق و ذوق با و داد می انجام خوب را كارش هنر زنگ          

 .و كار با گل را به خوبی انجام می دادساخت شال دستی  كاردستی

 :(گردآوری اطاّلعات )ل گرد آوری شواهد اوّ

ابتدا با معلّمان سال های قبل او ، ومدیر مدرسه صحبت كردم در  دانش آموز این  به كمك جهت          

سال های قبل هم درس او ضعیف بوده است به خصوص در درس امال و روخوانی ضعف شدید داشته و با 

ی قبل هم سالها معلمان و مدرسه مدیر ؛ ستا شده تر شدید  گذشت زمان در پایه های بعدی هم ضعف او

 تالش كرده اند كه به او كمك كنند، 

 دانش آموز  اشكاالت بیشتر شدم متوجّه( ماه مهر) تر دقیق ی ه مشاهد و مكرر های ارزیابی در          

د ، مربوط به ضعف او در روخوانی می باشد و چون در خواندن سرعت عمل باالیی ندارد ودرست نمی خوان
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 .بته قدرت یادگیری او هم باال نبودال.  شود نمی متوجّه مطالب 

 را قبل روز متن همان مجدداً خواستم می بعد روز ، كند روخوانی را درس خواستم می او از روز هر          

 . كنم كمك او به بتوانم بهتر تا كردم می یادداشت را او اشكاالت و كند روخوانی

 

 (اب راه حل و ایجاد تغییرانتخ)            

 :انتخاب راه حل 

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

 .شود می آورده بر كوشش باكمی

  آنها معانی درك و ها كلمه حرفها شناخت – ا 

 ودك ك در قضاوت ی قوه پرورش – 1

  خواندن در طلوبم تواناییهای ایجاد – 3

 لغات ی خزانه گسترش – 4

 آن با سازگاری قدرت ایجاد و خویش  جامعه اخالقی ، فرهنگی ، اجتماعی ویژگیهای با آشنایی – 5

 ..........و تحلیل ، تفكّر چون ذهنی قوای پرورش – 6
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 ری نوشتا مطالب و كتابها انواع خواندن به عالقه ایجاد – 7

 گوناگون اصوات تركیب 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 – 11

تعهداز طریق درك وبرداشتهای م افراد پرورش و كودكان بین وتعاون ،یگانگی همكاری حس ایجاد– 11

 .واقعی از موضوعات

  موضوع از گیری نتیجه برای ذهن وتمركز توجّه درجه تقویت و افكار تمركز توانایی پرورش – 11

 :تجزیه وتحلیل داده ها

 ، داشتم مدرسه مدیر و دیگر آموزگاران با كه هایی صحبت و الزم های بررسی و مطالعه از پس          

وتحلیل قرار داده و اشكاالت وكاستی های دانش آموز مورد نظر عات به دست آمده را مورد تجزیه اطّال

 .راه های مناسبی را برای حل یا كم شدن مشكل در نظر گرفتم . مشخص شد 

 :خالصه ی یافته ها           

 : از عبارتند وتحلیل تجزیه از پس ها یافته ی خالصه          

 بی و آهسته خواندنل زیر       -
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  كلمات تلفّظ بین زیاد توقّف و مكث       -

  كلمات دیدن اشتباه       -

  جمله خواندن چگونگی به توجه عدم       -

 ها سطر كردن گم       -

  خوانده كه مفاهیمی كردن فراموش       -

  عبارت معنای فهم عدم       -

 

 

 :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           

كنم تا خودبه خود در درس های دیگر هم پیشرفت كند برای این منظور با مدیر مدرسه و سایر همكاران 

 خواندن ی درزمینه كه یی كتابها  از ، معلم رشد مجالت از صحبت نمودم و از نظرات و راه كارهای آنها، 

 كمك خواندن اختالالت پیرامون تبریزی مصطفی دكتر آموزشی های دی سی از بیشتر و داشتند وجود

 .می دادم انجام خودم ابتكار به هم را كارها راه از بعضی ؛ گرفتم

كه به در طول سال تحصیلی از نظرات دیگر همكاران استفاده می كردم و همكاران را تشویق می نمودم        
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جای تمرین وتكرارهای زیادراه كارهای اساسی را به دانش آموزان و اولیاء آنها ارائه دهند و روند كار خود را 

 .م واز نظرات آنها در كار خود استفاده می نمودم داد می توضیح مدرسه مدیر برای  در شورای آموزگاران

 چند یا امال زنگ ، كالس در گروهی صورت به هم هاآن بیشتر و انفرادی صورت به راهكارها از بعضی          

 كار درس از سؤال طرح ، درس گویی خالصه صورت به دیگر دروس در و كالس پایان تا مانده باقی ی دقیقه

 زان دیگر هم این كارها را دوست داشتند آمو دانش كه شد می

 :راه حل ها ی انتخابی

سخت نبودند راه های   ششمش آموزان كالس ندا برای و بودند یعمل صورت به بیشتر كارها راه چون          

 .زیر را از بین راه كارهایی كه پیدا كرده بودم انتخاب نمودم 

سیار مهم است ابتدا تمرینهایی كه برای كنترل تنفّس موثر ب خواندن خوب برای تنفّس كنترل چون -1   

 :هستند را شروع كردم كه شامل كارهای زیر است 

 تعقیب كردن نوك مداد در جهات مختلف  -الف

  كردن فوت با شمع ی شعله كنترل –ب 

  آموزان دانش بین مسابقه صورت به توان حدّ تا  صداها كشیدن–ج 

 خواندن كتاب داستان در منزل یا در نزد دوستان خود : د

ن دانش آموزان بگوئیم هنگام تدریس دروس دیگر كه نیاز به روخوانی دارند اگر متنی ساده است به ای: م 
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 .بخوانند 

 : ی شنیدار حساسیت و شنیداری ی حافظه تقویت – 1  

ستم به دقّت خوب خوا _می آموز دانش  از زدم می ضربه میز روی شی چند با آموز دانش حضور در –الف 

 اشیایی مواقع بیشتر البته ؛ بود چه صدای  گوش دهد بار دوم بدون اینكه نگاه كند صدا را گوش كند و بگوید

 .داد می تشخیص سختی به را بود هم مثل آنها صدای كه

وع شر كلمه 3 از كه كند تكرار را آنها خواستم می آموز دانش از و كردم می تلفّظ را كلمه ی تعداد –ب 

 .كلمه را ،را حت می گفت امّا بیشتر برایش سخت بود  5كردم تا 

 می آموزشی امالی زنگ در آموزان دانش از دیداری ی افظهح تقویت جهت:  دیداری ی حافظه تقویت – 3  

 و ببندند را ها كتاب خواستم می آنها از سپس ، كنند خوانی صامت مشخّصی زمان در را متنی خواستم

 تصویر  .یا كلمه هایی كه دارای صدای مشخصی هستند را بنویسند .یاد دارند را بنویسند  به كه كلماتی

 . بودند مناسب كار این برای هم ها خوانی

 

 

 

 (    نتیجه گیری)   

 :گرد آوری شواهد دوم
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 دربین داشتم نظر زیر را او ؛ ها به صورت گروهی در كالس انجام می شد كار از بعضی كه زمانی        

 . داد می انجام خوب خیلی را ها خوانی تصویر گروهی كارهای

پس از  دانش آموز. دند او با اشتیاق بیشتری كار می كردانش آموزان دیگر هم ، دوستشان را تشویق می كرد

مدّتی تا حدودی در روخوانی تسلّط پیدا كرد و بعد از یك بار خواندن از روی درس توسط دانش آموزان دیگر 

 .یا خودم در كالس می توانست با اشكاالت كمتری درس رارو خوانی كند

 چشمگیر دیگر های درس به نسبت نویسی امال در وا پیشرفت و داشت خوبی پیشرفت امال درس در سپس  

گم می كرد ، امّا درك آنچه خوانده برایش سخت بود ؛  كمتر را ها سطر ، كرد می مكث كمتر درخواندن. بود

 ، ها كالسی هم.  بگوید را چیزهایی توانست می دوستانش توسط  امّا پس از چند بار درگروه توضیح دادن

؛ وزمان روخوانی دوست  بودند خوشحال خود دوست پیشرفت از و كردند می مكك او به درس كالس در هم

 روخوانی كند ومی گفتند او بهتر شده است   دانش آموزداشتند 

 دانش  برای راهكارها داشتندو دوست را شد می اجرا س دركال كه هایی روش هم دیگر آموزان دانش  

  . بود مؤثر خود به خود داشتند كمتری مشكل یادگیری در كه آموزانی
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 :به راه حل ها  اعتبار بخشی

دانش آموز مورد نظر  ارزش یابی های توصیفی مقایسه ی  با شده انجام كارهای ازبررسی پس            

 درمان كه این به توّجه با امّا ؛ بوده مؤثر  متوجّه شدم كه كارها ی انجام شده در برخی زمینه ها خیلی

 نشده برطرف كامل طور به آموز دانش اشكاالت تمام است درمان نوع ترین مشكل خواندن یادگیری اختالل

 این به آنان پیشرفت و دیگر آموزان دانش نمرات ی مقایسه از   . ن بیشتری نیاز داردوتمری زمان به كه

 ندنخوا در كه دیگری آموزان دانش و  شده می انجام درس كالس در كه هم كارهایی كه رسیدم نتیجه

؛ با وجود این كه  تر شده اندفعّال كالس در و بوده برخوردار باالتری هوشی ی ازبهره و داشتند كمتری مشكل

 .فقط در كالس كار می شده مؤثر بوده و می توان از این روش ها در پایه های دیگر نیز استفاده كرد 

 حافظه باید بیشتر شناسند می را روفح و صداها آموزان دانش چون وچهارم پنجم های ی پایه در          

دانش آموز بتواند از آنچه خوانده سؤال طرح  تا شود تقویت  شنیداری حساسیت و شنیداری ، دیداری ی

 به فقط و نمود خارج بودن یكنواخت حالت از را كالس و.  كند، با این روشها می توان نتیجه ی خوبی گرفت 

 . نبود متكی وتكرار تمرین روش

 :جنتای 

  امال درس در پیشرفت       -

  روخوانی شدن بهتر       -

  مطالب بهتر فهم       -
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 یاق بیشتر به كارهای گروهی اش       -

 دیگر دروس در پیشرفت       -

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

 . همكاران دیگر و مادرش و نظر مورد آموز انشد و دیگر آموزان دانش مشاركت       -

ه كردند خودم هم با مطالب ، راهكارها ، دیدگاه ها و تجربه استفاد كار فرایند از آموزان دانش تنها نه       -

 .های دیگران آشنا شدم 

 :نتیجه گیری

 خواندن با كه كرد پیدا را موضوعی توان می كمتر و  است ممكن غیر دیگر دروس از خواندن كردن جدا  

فّقیّت در درسهای دیگر می مو برای الزم شرط خواندن كه كرد قبول باید و ، شد با نداشته  مستقیم ارتباط

 .باشد 

 .یابد می فراگیری كه در خواندن صورت مسئله اشكال نداشته باشد ، خیلی زودتر وراحتر راه حل مسئله را 

 و خوندان اشكاالت كردن برطرف با ، دیگر دروس با آن ارتباط و خواندن درست و روخوانی نقش به توجّه با 

ندن می توان زمینه ی ایجاد پیشرفت و بهبود یادگیری دروس دیگر را خوا درست جهت راهكارهایی ی ارائه

 . نیز فراهم نمود

 



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 
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