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 :مقدمه 

 (1 آيه علق سوره)است كرده خلق تورا كه پروردگاري نام به بخوان خلق الذي ربك اقرأباسم  

 لعاتمطا و تحقيقات ي نتيجه تواند مي فرد. است كنوني دنياي در فهميدن مهم وسايل جمله از خواندن 

 . گيرد فرا كوتاهي زمان مدّت در خواندن ازطريق را ، است كشيده درازا به مدّتها كه را ديگران

 كودكان به بايد امروز. است خستگي ورفع بردن ولذّت سرگرمي و پيشرفت مهّم عوامل از خواندن خوب 

 بر وتأكيد توجّه خواندن امر در مهّم ي نكته. بگيرند وياد بخوانند فردادبتوانند تا بياموزيم را خواندن خود

  . است آمده در عادت صورت به كه صرفاً نه باشد مي فهميدن امر
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 و رياضي هاي مسئله كردن حل در ضعف مخصوصاً درورس در آموزان دانش  ضعف علل از يكي

 . باشد مي  مطالب آنچه درك عدم و روخواني در آنها ناتواني به ط مربو آنها نفهميدن

 مي درس مرتّب دارند عقيده او اوليـاي يا خواند مي را مطلبي آموزي دانـش شود مي هدهمشا اغلب  

 تمام دارد مشكل امالنويسي در اما كند مي تالش كه اين وجود با ديگري آموز دانش يا فهمد نمي اما خواند

 . عهمطال روش به او نبودن آگاه و روخواني در آموز -دانش ضعف به گردد مي بر اشكاالت اين

 خود آموزان دانش به را خواني وروان مطالعه ابتداروشهاي بايد معلّمي شغل به مند وعالقه آگاه معلّم يك  

 كه اين مگر باشد نمي مقدور اين و باشد ديگر دروس در اشكاالت كردن برطرف پي در  وسپس بياموزد

 . باشد داشته كافي اطاّلع خواني روان و مطالعه مختلف روشهاي از معلّم خود

 كارهاي در ديگر آموزان دانش كمك و مادر كمك و همكاران ازنظر استفاده با شده سعي پژوهش اين در

 روي ضعف اين و داشته شديدي ضعف روخواني در كه پنجم ي آموزپايه دانش مشكل حدودي تا تيمي

 . است بوده مؤثر هم حدودي تا و شود بررسي داشته تأثير نيز او ديگر دروس

 بی از وضع موجودارزیا

 پدرش كه خانواده فرزند تنها ، بود مرتّب ظاهر نظر از  در ابتدايي ..................... ي پايه  آموز دانش حميد

  درست را مدرسه تكاليف  كرد مي زندگي تنها مادرش با اوقات اكثر او و كرد مي كار استان از خارج هم
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 بسيار يادگرفته آنچه بيان  در و بود ضعيف  درسش امّا( مادر دزيا كمك با البته)داد مي انجام موقع وبه

 .  بودند پايين بسيار او ونمرات داشت مشكل

 فراموش اما بلدم گفت مي يا گفت مي چيزي لبي زير اوقات اكثر دهد جواب را درس خواست مي وقتي 

 .دهد جواب را درس راحتي به توانست نمي و ام كرده

 را سطرها مواقع اكثر. بخواند درس روي از راحتي به توانست نمي و بود ضعيف هالعاد فوق خواندن در  

 شد مي سوال او از شده خوانده متن از هم وقتي خواند مي زياد بسيار مكث با را كلمات بعضي كرد مي گم

 . دهد جواب توانست نمي

 صاً مخصو داد مي انجام را هنري كارهاي اشتياق و ذوق با و داد مي انجام خوب را كارش هنر زنگ  

 .داد مي انجام خوبي به را گل با كار و كاردستي

 بنابراين بنده تصميم گرفتم مشكل روخواني را در اين دانش آموز برطرف سازم .

 :پژوهش های فرضیه  

 باعث خواندن خوب و است مطالب فهميدن ، خواندن هدف ترين اساسي و مهمترين كه اين به توجه با

 به گرفتم تصميم است دادن ياد از بهتر يادگيري وروش راه كه واين است يادگيري شدن تر سريع و بهتر

  . كنم كمك مشكلش شدن كم در او مكرربه هاي پاسخ و پرسش جاي
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 . است شده ديگر دروس ضعف باعث روخواني در ضعف -

 . دارد تأثير خواندن بهتر در تنفّس كنترل توانايي-

 . شود مي خواندن بهتر باعث شنيداري ي حافظه تقويت-

 . شود مي خواندن بهتر باعث ديداري ي حافظه تقويت -

 .شود مي مطالب بهتر درك باعث خواندن درست-

 .شود مي خوانده آنچه بهتر ك در باعث درس از سوال طرح-

 اهداف گزارش تخصصي :

 هدف اصلی :

 حل مشكل روخواني دانش اموز

 اهداف جزئی :

 . خواندن بهتر جهت يي كارها وراه ها روش با بيشتر آشنايي- 

  .ديگر دروس پيشرفت در خواندن نقش به بردن پي-

  است شده او تحصيلي افت باعث مشكل اين و دارد خواندن مشكل كه آموزي دانش به كمك_
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 .   ويادگيري ياددهي امر شدن بهتر جهت بيشتر وتحقيق مطالعه_

 

 جمع آوری اطالعات

 هم قبل هاي سال در كردم صحبت مدرسه ومدير ، او قبل هاي سال معلّمان با تدااب حميد به كمك جهت

 در زمان گذشت با و داشته شديد ضعف روخواني و امال درس در خصوص به است بوده ضعيف او درس

 اند كرده تالش هم قبل سالهاي معلمان و مدرسه مدير ؛ است شده تر شديد  او ضعف هم بعدي هاي پايه

 دير آموزان دانش آموزدرگروه دانش كرده مي فكر چون  او معلم دوم ي پايه در مثالً كنند، كمك او به كه

 عادي آموز دانش  هوشي ي بهره نظر از حميد اما اند داده ارجاع مشاوره مركز به را او باشد مي آموز

 . است شده داده تشخيص

 كمبود احساس او به مادر توجّهي كم و ازهر مادر وابستگان از يكي فوت دليل به هم سوم ي پايه در  

 ؛ است شده برطرف مشاور و خانواده كمك با هم مشكل اين كه مكيده مي را خود انگشت و نموده محبت

 مي كمك او به ها درس در هميشه  گفت مي ش مادر  . است شده قبل از زيادتر مادر به او وابستگي امّا

 كه فهمد نمي اصالً ، كنم مي كار او با چه هر امّا دارم هم آزاد وقت و ندارم ديگري كار خانه در چون كنم

 مادر به حد از بيش او كه شده باعث مادر كار اين و ؛ است بوده تمرين و تكرار صورت به بيشتر او كار

 .بخواند درس تنهايي به نتواند و باشد وابسته
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 ضعف به مربوط حميد اشكاالت بيشتر شدم متوجّه( ماه مهر) تر دقيق ي ه مشاهد و مكرر هاي ارزيابي در 

  مطالب متوجّه ، خواند نمي ودرست ندارد بااليي عمل سرعت خواندن در چون و باشد مي روخواني در او

 .نبود باال هم او يادگيري قدرت البته.  شود نمي

 را قبل زرو متن همان مجدداً خواستم مي بعد روز ، كند روخواني را درس خواستم مي او از روز هر 

 . كنم كمك او به بتوانم بهتر تا كردم مي يادداشت را او اشكاالت و كند روخواني

  : دبستان در خواندن آموزش  هدفهای

 خواندن آموزش اهداف ساير شود آورده بر هدف همين اگر و است فهميدن خواندن منظور ترين اساسي

 .پور( انوشه  29 ص)شود مي آورده بر كوشش باكمي

  آنها معاني درك و ها كلمه حرفها اختشن .1 

  كودك در قضاوت ي قوه . پرورش2

  خواندن در مطلوب تواناييهاي ايجاد .3

 لغات ي خزانه .گسترش4

 آن با سازگاري قدرت ايجاد و خويش  جامعه اخالقي ، فرهنگي ، اجتماعي ويژگيهاي با . آشنايي5
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 ..........و تحليل ، تفكّر چون ذهني قواي . پرورش6

 ناعمي( 67 صـ)  نوشتاري مطالب و كتابها انواع خواندن به عالقه . ايجاد7

 گوناگون اصوات تركيب . توانايي8

 . جمله ضمن در لغات معني زدن حدس و مطالب و تصاوير تعبير تفسيرو . توانايي9

  لميع اصطالحات و علوم ، رياضيات مانند علمي ضوعهاي مو تحليل و فهم توانايي . افزايش10

 وبرداشتهاي درك طريق متعهداز افراد پرورش و كودكان بين وتعاون ،يگانگي همكاري حس . ايجاد11

 .موضوعات از واقعي

 30ص) موضوع از گيري نتيجه براي ذهن وتمركز توجّه درجه تقويت و افكار تمركز توانايي . پرورش12

 .پور( انوشه
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 ها داده وتحلیل تجزیه

 اطّالعات ، داشتم مدرسه مدير و ديگر آموزگاران با كه هايي صحبت و الزم هاي يبررس و مطالعه از پس  

 شد مشخص نظر مورد آموز دانش هاي وكاستي اشكاالت و داده قرار وتحليل تجزيه مورد را آمده دست به

 . گرفتم نظر در مشكل شدن كم يا حل براي را مناسبي هاي راه. 

 : ها یافته ی خالصه 

 : از عبارتند وتحليل تجزيه از پس ها فتهيا ي خالصه   

 خواندن آهسته و لبي زير -

  كلمات تلفّظ بين زياد توقّف و مكث  -

  كلمات ديدن اشتباه -

  جمله خواندن چگونگي به توجه عدم-

 ها سطر كردن گم -

  خوانده كه مفاهيمي كردن فراموش-

  عبارت معناي فهم عدم-
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 ها حل راه اجرای چگونگی

 تا كنم برطرف را او خواني رو ضعف ابتدا بايد شدم متوجّه دقيق ي مشاهده با و بررسي و تحقيق از پس 

 صحبت همكاران ساير و مدرسه مدير با منظور اين براي كند پيشرفت هم ديگر هاي درس در خود خودبه

 وجود خواندن ي هدرزمين كه يي كتابها  از ، معلم رشد مجالت از  آنها، كارهاي راه و نظرات از و نمودم

 ؛ گرفتم كمك خواندن اختالالت پيرامون تبريزي مصطفي دكتر آموزشي هاي دي سي از بيشتر و داشتند

 فرزندش به كمك جهت مادر زياد اشتياق دليل به. دادم مي انجام خودم ابتكار به هم را كارها راه از بعضي

 و دادم او به نيز را الزم راهكارهاي و دادم قرار هم مادر اختيار در را آموزشي هاي دي سي مدير كمك به

 . بود مؤثر مشكل شدن كم در هم مادر كمك كه بودم تماس در آموز دانش مادر با مدرسه طول در

 به كه نمودم مي تشويق را همكاران و كردم مي استفاده همكاران ديگر نظرات از تحصيلي سال طول در 

 خود كار روند و دهند ارائه آنها اولياء و آموزان دانش به را اسياس كارهاي زيادراه وتكرارهاي تمرين جاي

 نمودم مي استفاده خود كار در آنها نظرات واز دادم مي توضيح مدرسه مدير براي  آموزگاران شوراي در را

 چند يا امال زنگ ، كالس در گروهي صورت به هم آنها بيشتر و انفرادي صورت به راهكارها از بعضي .

 درس از سؤال طرح ، درس گويي خالصه صورت به ديگر دروس در و كالس پايان تا مانده باقي ي دقيقه

  داشتند دوست را كارها اين هم ديگر آموزان دانش كه شد مي كار
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 انتخابی ی ها حل راه 

 را زير هاي راه نبودند سخت پنجم كالس آموزان داش براي و بودند عملي صورت به بيشتر كارها راه چون

 . نمودم انتخاب بودم كرده پيدا كه كارهايي راه بين زا

 هستند موثر تنفّس كنترل براي كه تمرينهايي ابتدا است مهم بسيار خواندن خوب براي تنفّس كنترل چون.1

 : است زير كارهاي شامل كه كردم شروع را

  مختلف جهات در مداد نوك كردن تعقيب -الف

  كردن فوت با شمع ي شعله كنترل – ب

  آموزان دانش بين مسابقه صورت به توان حدّ تا  صداها كشيدن– ج

 : ي شنيدار حساسيت و شنيداري ي حافظه تقويت. 2

 دقّت به خواستم _مي آموز دانش  از زدم مي ضربه ميز روي شي چند با آموز دانش حضور در – الف

 بيشتر البته ؛ بود چه صداي  بگويد و كند گوش را صدا كند نگاه اينكه بدون دوم بار دهد گوش خوب

 .داد مي تشخيص سختي به را بود هم مثل آنها صداي كه اشيايي مواقع

 شروع كلمه 3 از كه كند تكرار را آنها خواستم مي آموز دانش از و كردم مي تلفّظ را كلمه ي تعداد – ب

 . بود سخت برايش بيشتر امّا گفت مي حت ،را را كلمه 5 تا كردم
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 مي آموزشي امالي زنگ در آموزان دانش از ديداري ي حافظه تقويت جهت:  ديداري ي ظهحاف تقويت .3

 و ببندند را ها كتاب خواستم مي آنها از سپس ، كنند خواني صامت مشخّصي زمان در را متني خواستم

 صويرت.   بنويسند را هستند مشخصي صداي داراي كه هايي كلمه يا. بنويسند را دارند ياد به كه كلماتي

  .بودند مناسب كار اين براي هم ها خواني

 و  كند ني خوا رو خود مادر براي را متن يك رمنزل د ، خواستم اومي از:  خواني تند جدول از استفاده .4

 آنقدر  را كار اين و كند ياداشت را غلطها تعداد دوم ستون در و روخواني زمان ستون دريك جدول دريك

  ديگري  آموز دانش از جدول بررسي  براي  برسد حداقل يا صفر به  متن آن هايغلط تعداد تا دهد ادامه

 مطابقت جدول با ودوستش بخواند را متن آن مشخص زماني در كه شكل اين به گرفتم مي كمك  هم

 .بدهد

  : خوانده آنچه درك جهت.5

 . كلمات خواني سايه – الف

 .بود سخت بسيار حميد براي ابتدا تصاوير در ها تفاوت و ها شباهت كردن پيدا _ ب

  شد مي اجرا كالس در هم مسابقه صورت به تصويركه جزئيّات گفتن و تصوير يك ديدن – ج
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 گروهي هم كمك با امّا  بود مشكل بسيار كاربرايش اين ، است خوانده متن از آنچه بيان و متن خواندن – د

  .كند بيان را متن از جمله سه دو تا توانست مي ها

 بسيار او براي كه  شد مي انجام ها درس اكثر و كالس در كار اين ؛ متن از سوال طرح و متن خواندن – ه

 كند طرح درستي و مناسب سواالت توانست نمي و بود مشكل

 .شده خوانده متن براي مناسب نام انتخاب و  متن خواندن – ن 

 ارزیابی بعد از اجرای طرح )نقاط قوت اجرای طرح (

 داشته اشكال هايي زمينه چه در فرزندش بود شده متوجّه هم او داشتم حميدمادر با كه هايي ستما يط 

 . بود راضي يادگيري در نبود زياد خيلي چند هر او پيشرفت و فرزندش اشتياق از و است

 يكارها دربين داشتم نظر زير را او ؛  شد مي انجام كالس در گروهي صورت به كارها از بعضي كه زماني 

 . داد مي انجام خوب خيلي را ها خواني تصوير گروهي

 از پس حميد. كرد مي كار بيشتري اشتياق با او كردند مي تشويق را دوستشان ، هم ديگر آموزان دانش

 آموزان دانش توسط درس روي از خواندن بار يك از بعد و كرد پيدا تسلّط روخواني در حدودي تا مدّتي

 .كند خواني رارو درس كمتري اشكاالت با توانست مي كالس در خودم يا ديگر
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 ديگر هاي درس به نسبت نويسي امال در او پيشرفت و داشت خوبي پيشرفت امال درس در سپس  

 برايش خوانده آنچه درك امّا ، كرد مي گم كمتر را ها سطر ، كرد مي مكث كمتر درخواندن. بود چشمگير

 هم.  بگويد را چيزهايي توانست مي دوستانش توسط  دادن توضيح درگروه بار چند از پس امّا ؛ بود سخت

 وزمان ؛ بودند خوشحال خود دوست پيشرفت از و كردند مي كمك او به درس كالس در هم ، ها كالسي

 . است شده بهتر او گفتند ومي كند روخواني حميد داشتند دوست روخواني

 دانش  براي راهكارها داشتندو دوست را شد يم اجرا س دركال كه هايي روش هم ديگر آموزان دانش 

   .بود مؤثر خود به خود داشتند كمتري مشكل يادگيري در كه آموزاني

 در درس هاي ديگر نيز بهتر شده بود. اوّل نوبت در ، شد مي بهتر كم كم حميد نمرات
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 بخشی واعتبار گرفته انجام های روش در نظر تجدید

 انجام ي كارها كه شدم متوجّه نظر مورد آموز دانش نمرات ي مقايسه با شده انجام كارهاي ازبررسي پس 

 مشكل خواندن يادگيري اختالل درمان كه اين به توّجه با امّا ؛ بوده مؤثر  خيلي ها زمينه برخي در شده

 نياز بيشتري وتمرين زمان به كه نشده برطرف كامل طور به آموز دانش اشكاالت تمام است درمان نوع ترين

 در كه هم كارهايي كه رسيدم نتيجه اين به آنان پيشرفت و ديگر آموزان دانش نمرات ي مقايسه از. دارد

 ي ازبهره و داشتند كمتري مشكل خواندن در كه ديگري آموزان دانش و  شده مي انجام درس كالس

 مؤثر شده مي كار كالس در فقط كه اين وجود با ؛ اند بوده فعّال كالس در و بوده برخوردار باالتري هوشي

 . كرد استفاده نيز ديگر هاي پايه در ها روش اين از توان مي و بوده

 حافظه بايد بيشتر شناسند مي را حروف و صداها آموزان دانش چون و سوم وچهارم پنجم هاي ي پايه در 

 طرح سؤال واندهخ آنچه از بتواند آموز دانش و شود تقويت  شنيداري حساسيت و شنيداري ، ديداري ي

 و نمود خارج بودن يكنواخت حالت از را كالس و.   گرفت خوبي ي نتيجه توان مي روشها اين با كند،

 . نبود متكي وتكرار تمرين روش به فقط

  .شود داده اوليا به درست راهكارهاي كه اين مخصوصاً بود راضي كار فرايند از هم مدرسه مدير

 نقاط ضعف : 

 رين نقاط ضعف اجراي اين پژوهش بود .زمان كم از مهم ت
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 نتایج

  امال درس در پيشرفت -

  روخواني شدن بهتر-

  مطالب بهتر فهم -

  گروهي كارهاي به بيشتر اشياق-

 ديگر دروس در يشرفت -

 آنان اكثر پيشرفت و شده اجرا هاي روش از آموزان دانش ي همه ي استفاده-

 . همكاران ديگر و مادرش و نظر مورد موزآ دانش و ديگر آموزان دانش مشاركت -

 هاي تجربه و ها ديدگاه ، راهكارها ، مطالب با هم خودم كردند استفاده كار فرايند از آموزان دانش تنها نه-

 . شدم آشنا ديگران
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 گیری نتیجه

 واندنخ با كه كرد پيدا را موضوعي توان مي كمتر و  است ممكن غير ديگر دروس از خواندن كردن جدا

 مي ديگر درسهاي در موفّقيّت براي الزم شرط خواندن كه كرد قبول بايد و ، شد با نداشته  مستقيم ارتباط

 . باشد

 .يابد مي  را مسئله حل راه وراحتر زودتر خيلي ، باشد نداشته اشكال مسئله صورت خواندن در كه فراگيري

 اشكاالت كردن برطرف با ، ديگر دروس با آن ارتباط و خواندن درست و روخواني نقش به توجّه با 

 يادگيري بهبود و پيشرفت ايجاد ي زمينه توان مي خواندن درست جهت راهكارهايي ي ارائه و خوندان

  .نمود فراهم نيز را ديگر دروس
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