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تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

5045 بهار، 5، شماره 8دوره   

5231 -5220صفحات   

 ابتدایی  پنجم دانش آموزان پایه خوانی روان در درسی کتب غیر مطالعه تاثیر
 

 بهناز نصیرزاده

 ایران ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،کارشناسی ارشد روانشناسی  

 

 چکیده

این  .کند نقد بتواند آنرا ،داشته را ای نوشته خواندندانش آموز توانایی  که است نقطه ای به رسیدن ،خواندن توانایی هدف

 84 ،بنابراین .با رویکرد نیمه تجربی پرداخته است آموزان دانش خوانی روان در درسی کتب غیر مطالعه تحقیق به بررسی تاثیر

واه و آزمایش ه گگرونفره گواه و آزمایش( انتخاب و پس از آزمون روان خوانی دانش آموزان به  04دانش آموز دختر )دو گروه 

در دو جلسه  ماه هر هفته بخشی از یک کتاب مشخص و 6در طول  .تقسیم شده و کتاب ها در اختیار گروه آزمایش قرار گرفت

آزمون  شیگواه و آزماگروه های  درنهایت مجددا از .ساعته با دانش آموزان گروه آزمایش به تمرین خواندن پرداخته شد 3

در پیش آزمون )قبل از انجام مطالعه غیر  شیگواه و آزماگروه  خوانی ان داده که بین روانج نشنتای .خواندن به عمل آمد

 میانگین مقدار به توجه ود نداشته است اما در پس آزمون )پس از انجام مطالعه غیردرسی( بادرسی( تفاوت معنی داری وج

 که گفت توان می است آمده دست به 09/2 و 04/3 با که به ترتیب برابر آزمون و پس آزمون پیش در خوانی روان نمره

 مطالعه تاثیر دهنده نشان این و یافته تغییر آزمون پیش به نسبت واحد 49/5 اندازه به آزمون پس در خوانی روان نمره میانگین

 . باشد می خوانی روان بر غیردرسی

 

 .درسی غیر مطالعه ،ابتدایی پنجم ،آموزان دانش ،خوانی روانهاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه -1

ترویج  .کنونی استمهارت ها و آگاهی های عمیق و وسیع در دنیای  ،تجارت ،مطالعه دریچه ورودی آدمی به دنیای دانش

ایجاد عادت به مطالعه به عنوان یک  به معنای تالش برای عالقه مند کردن آنها به مطالعه و ،کتابخوانی میان دانش آموزان

شرکت در فعالیت های گروهی با همکاری  ،دیگر از اهداف جذاب کردن روان خوانی برای دانش آموزانی یک. برنامه روزانه است

 .(5291 ،فخرایی) وری دانش آموزان در روان خوانی استآنو پرورش خالقیت و ،بردن از لحظات با هم بودنیکدیگر و لذت 

 ،حری)کنند  می احساس خود اصلی مسائل از یکی عنوان به تر کم را مطالعه و ندارند مطالعه به چندانی عالقه اموزان دانش

درباره اهمیت دوره ابتدایی و نقشی که این دوره در پرورش مهارت های  (3454) 5بر اساس یافته های آبو و مجذوب .(5215

زم برای کسب مهارت الزم در زندگی آینده دانش آموزان دارد بیان می کنند که دانش آموزان در مدارس ابتدایی توانایی های ال

 می توانند بدست بیاورند و در واقع های اجتماعی و آماده شدن برای یادگیری در تمامی جنبه های علوم مختلف را به راحتی

اهمیت دانستن زبان که وسیله ارتباط یک  .مقطع ابتدایی زمینه ساز رشد و توسعه کودک در یادگیری علوم مختلف می باشد

از این رو متخصصان آموزش و پرورش زبان آموزی را مهم ترین فعالیت دوره  .همگان مشخص است ملت است بخوبی برای

غنی سازی مهارت های خواندن و  ،امروزه موضوع تقویت زبان آموزی .(5299 ،خته اند )باغچه بان و همکارانابتدایی شنا

ای سال های تحصیلی با جدیت تمام دنبال ن ابتداز هما ،و توجه به توانایی درک مطلب در نظام های آموزشی جهان ،نوشتن

این فنون  .حاضر عبارت است از تعلیم مجموعه فنون زبان زبان آموزی در آموزش و پرورش عصر (5280 ،می شود )کریمی

ش گو ،در میان این فنون .خواندن و نوشتن، سخن گفتن، زبان دارای چهار جنبه اساسی و اصلی به شرح زیر است: گوش دادن

ستند و باید دادن و سخن گفتن مهارتهایی هستند که پایه و اساس رشد مهارت های کودک در جنبه های دیگر زبان آموزی ه

هایی هستند  یعنی خواندن و نوشتن به عنوان مهارت ،دو جنبه دیگر .در سال های آغازین مقطع ابتدایی مورد توجه قرار گیرند

 سب مهارت های گوش دادن و سخنکانون توجه قرار می گیرد و دانش آموزان پس از ککه در سال های پایانی دوره ابتدایی 

یادگیری خواندن و نوشتن آن قدر به هم نزدیک . به توسعه این دو مهارت در خود می شوند های قبل موفق گفتن در سال

این گفته ها حاکی از  .(5283 ،و کندی یک از آنها نمی تواند بدون دیگری امکان پذیر باشد )به پژوه هستند که یادگیری هیچ

شد که به خوبی روشن می سازد ضعف و قوت در هر کدام ارتباط و هم بستگی باالی مهارت های چهار گانه زبان آموزی می با

  .از این چهار مهارت در دیگر ارکان زبان آموزی تاثیر بسزایی دارد

 ،2و پوالچک 3طالعات بصری از صفحه کاغذ و درک معنای آن متن )رینردر این میان خواندن به عنوان توانایی بیرون کشیدن ا

ست و کودک هر اندازه در این راه پیشرفت و مهارت کسب کند به این نکته بهتر پی ( اساسی ترین وسیله یادگیری ا5298

 ،رباره کلیه امور زندگیبلکه آدمی از راه خواندن می تواند د ،خواهد برد که خواندن نه تنها وسیله تامین لذت روحی است

 ،داری خویشتن .کند آماده روانی جهت از را خود باید ،مطالعه و روان خوانی شروع برای آموز دانش .کند معلومات الزم را کسب

 باید روان خوانی و مطالعه برای. هستند یادگیری و مطالعه برای ضروری مقدمات ،حواس تمرکز و نفس به اعتماد ،اراده تقویت

 خانواده اعضای معلمان و والدین وسایر .کرد مشخص را آموختنی مطالب مقدار و زمان ،هدف برنامه آن در و یزیر مهبرنا

  داشته ای عمده کتابخوانی و پیشرفت روان خوانی سهم ترویج در ،مطالعه موضوع به نسبت مناسب برخوردهای با توانند می

                                                           
1. Abu and Majzube.    

2. Rayner                    
3. Pulachek 

4.Research question 
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 .مشکل روان خوانی مواجه هستند بخصوص از پایه سوم به بعد با ابتدایی بیشتر دانش آموزان در مقطعهمه با این  .باشند

 پایه پنجم ابتداییغیر درسی در روان خوانی دانش آموزان کتب بنابراین سوال اصلی تحقیق حاضر این است که نقش مطالعه 

 ؟چه تاثیری دارد

 

 روان خوانی-2

کسی که  .طوالنی تر به راحتی که نشان دهنده درک مطلب استای خواندن مجله ها و متن ه توانایی تشخیص سریع واژه ها و

اغلب گنجینه های کلمه های دیداری اش کافی نیست وبرای رمز گشایی  ،از نظر خواندن ضعیف است نمی تواند روان بخواند

در  ،ها می کندچنین فردی چون تمام نیروهای خود را صرف تشخیص واژ .بسیاری از واژه های متن باید تالش زیادی بکند

طوالنی وتکرارهای مکرر است که بیان یکنواخت وبدون زیر بم آن را برجسته می کند توام با مکث های  وینتیجه روان خوانی 

 . (5006 ،)ریچک ودیگران

نی فرآیند اول شامل رمزگردانی کلمات است )یع ( یادگیری برای خواندن شامل دو فرآیند اساسی است:3443) 0به اعتقاد اهری

مهارتهای  ،وقتی کودکان .فرآیند دوم شامل درک معانی کلمات است .ر(نا و معنادایادگیری تبدیل توالی حروف به کلمات آش

 ،یعنی آنها هنگام خواندن .گیرند که چگونه از این فرآیندهای خواندن استفاده کنند در واقع یاد می ،کنند خواندن را کسب می

خواندن فرآیندی تعاملی و دوجانبه  ،بنابراین .(3442 ،)ریدلمات و معنای متن توجه دارند به طور همزمان به رمزگردانی ک

نه تنها در خواندن  ،مهارتهای بیشتری کسب کند ،بدین معنی که هرچقدر کودک به منظور اکتساب شایستگی بیشتر .باشد می

به این  ،عکس این قضیه نیز صادق است .کند فت میشرپی ،بلکه در حوزه مهارتهای مربوط به خواندن نیز ،به عنوان یک فعالیت

برای خواندن آمادگی نخواهند  ،های مربوط به خواندن هستند ی که کودکانی که فاقد شایستگی الزم در حوزه مهارتمعن

ه گفت Mathew اثربه این مسأله  .های مربوط به گسترش این مهارتها نیز محروم خواهند ماند در نتیجه از فرصت ،داشت

( در شکل 5004) 6این ماهیت تعاملی مدل خواندن در مدل سیستم آدامز .(3442 ،به نقل از رید ،5080 ،1شود )استانویچ می

)گفتار( را نشان  0( و فنولوژینوشتاری) 8ارتوگرافی ،معانی ،9متنهای موجود بین  تعامل ،این مدل خواندن .ارائه شده است 5

 د:ده می

                                                           
4 - Ehri 
5 - Stanovich 
6 - Adams 
7 - context 
8 - Orthography 
9 - phonology 
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 نوشتاري         گفتار

 (1991مدل نظام خواندن آدامز )-1شکل 

 

 

شناسی مسئول همتاسازی حروف باصدای آن  پردازشگر واج .حروف یک کلمه است تعین توالیمسئول  ،پردازشگر ارتوگرافی

را در  یک دید کلی از معانی متن ،متنپردازشگر معانی مربوط به دانش خواننده در مورد معانی کلمه است و پردازشگر  ،است

  .(3442 ،کنند )رید افت میاین پردازشگرها با هم کار کرده و از یکدیگر بازخورد دری .دهد میاختیار شخص قرار 

 

  مراحل یادگیري خواندن-3

خواندن را فرا  ،های پیوسته و تکمیل یک مرحله از رشد و حرکت به سوی مرحله دیگر کودکان به تدریج با یادگیری مهارت

 . شود احل پیشین بنا میدین ترتیب هر مرحله برروی مرمی گیرند که ب

عصبی مرکزی است بلکه یک فرآیند به طور عمده ابتکاری است که باید آموخته شود خواندن نه تنها یک کنش سیستم 

 . (5002 ،54)لرنر

 . رشد خواندن را در پنج مرحله زیر خالصه کرده است 53به نقل از کاریلو 55جرالد واالس

در این  .تا شش سالگی استدوره آن معموال از هنگام تولد  ،رحله که برای رشد بعدی خواندن نقش اساسی داردن مای :آمادگی

مرحله شناسایی جهت های باال و پایین و راست و چپ صفحه هماهنگی میان چشم و دست و درک توالی عناصر زبانی و 

   .مسائلی از این قبیل صورت می گیرد

ه ها و جمله ها و بطور این مرحله معموال با آموزش رابطه آواها و نشانه های نوشتاری و کدبرگردانی واژ: آغاز یادگیری خواندن

      .این مرحله متجلی می شود اعتماد به نفس یا احساس ضعف در خواندن .خالصه و شناسایی دیداری عناصر زبانی همراه است

 پیشرفت در .های پایه در خواندن در این مرحله انجام می شود و مهارتپی ریزی کامل عادات : های خواندن رشد سریع مهارت

ایجاد عالقه به خواندن و ایجاد انگیزه به آغاز  ،صامت خوانی باسرعت مناسب ،افزایش قدرت درک خواندن ،تشناسایی کلما

 . گیرد مطالعه مطالب متنوع در این مرحله صورت می

                                                           
4.Lerner 

5.G.vallace 

6.Carillo 

پردازشگر 

 متن

پردازشگر 

 معاني

پردازشگر 

 فنولوژی

پردازشگر 

 ارتوگرافي
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خواندن تاکید اصلی در این مرحله بر  .شود های آخر دوره دبستان ظاهر می لاین مرحله در سا: مرحله گسترده خواندن

های بیشتر در درک مطلب و  مستقل است که با افزایش ذخیره واژگانی کسب سرعت زیاد در صامت خوانی دستیابی به مهارت

 . های تحلیل روابط کلمات تحقق می یابد تقویت مهارت

پیشرفته همراه است اهنمایی و دبیرستان دیده می شود با درک اوقات در مدارس ر این مرحله که اکثر: پاالیش خواندن

 . همچنین در این مرحله کارایی خواندن برای منظورهای مختلف افزایش می یابد

 

 تحقیقروش -4

کنترل بوده آزمون با دو گروه مداخله و دو گروه پس آزمون -با استفاده از گروه پیش آزمون 52روش تحقیق حاضر نیمه تجربی

 . انجام گردیده است 50و مشاهده است

و مشاهده اطالعات  چک لیستاست که از کار میدانی به صورت تکمیل ( یکیفی و کمّ) 51دارای رویکرد آمیختهتحقیق حاضر 

 روان در درسی غیر مطالعه تحقیق برای نقش هدفبدین صورت که در ابتدا با توجه به  .مورد نیاز گردآوری گردیده است

سپس بر اساس اطالعات بدست آمده شاخص ها  ،از ادبیات تحقیق کمک گرفته شده دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی خوانی

 .سواالت در پرسشنامه دسته بندی و جمع بندی گردید ،در ادامه بر اساس شاخص های مورد نظر .جداسازی و مرتب گردیدند

دانشگاه در رشته مدیریت با استفاده از جلسات گفتگوی آزاد با اساتید  برای اطمینان از کیفیت چک لیست از روایی صوری

بررسی و اصالحات الزم در آن به  شانیبه وسیله او سؤاالت مطرح سال سابقه  34معلمان مدارس ابتدایی با بیش از و  آموزشی

  .است عمل آمده و تائید شده

 چه های خوب نوشته مهدی آذر یزدیقصه های خوب برای بهشت جلدی کتاب های مجموعه در ادامه 

مشغول به  5044- 5200 تحصیلی سال در که باشد می ابتدایی پنجمدختر  آموزان دانش شامل حاضر پژوهش آماری جامعه

 . دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند 84بر اساس جامعه آماری تحقیق  .تحصیل می باشند

 شده سعی سواالتی با بخش این در: عمومی سواالت اول بخش( الف :باشد می بخش دو شامل پژوهش چک لیست در سواالت

 مطالعه از پس که باشد می تخصصی سواالت شامل دوم بخش( ب .گردد آوری جمع جمعیت شناختی و کلی اطالعات است

 0شامل چک لیست بخش دوم  .است گردیده طراحی آموزان دانش خوانی روان در درسی غیر مطالعه با ارتباط در موجود منابع

 و ادای روان و درست کلمات ،یعنی شامل سواالتی درباره تلفظ درست .سوال می باشد که ابعاد روان خوانی را در نظر می گیرد

میزان عالقه و دسترسی به متون  ،لحن و آوای متن ،توجه به عالئم نگارشی در جمله ،میزان فهم و درک مفهوم جمله ،ها جمله

 . از طیف لیکرت استفاده شده است ستیبندی پاسخ سواالت چک ل جهت مقیاس .کردن خالصه متنبازگو  توانایی ،غیردرسی

 دهیو استنباطی استفاده گرد یفین فرضیه های تحقیق از فنون آمار توصدر این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمو

قرار داده و به سؤاالت  لیو تحل هیشده را مورد تجز یجمع آور یداده ها ،قیبه اهداف تحق لین یدر این بخش برا .است

شده بود  یشده تحقیق که با استفاده از پرسشنامه گردآور یطبقه بند یمنظور داده ها نیا یبرا .پاسخ داده شده است قیتحق

فصل ه که در انجام شد SPSSو Excel با کمک نرم افزار اداده ه لیو تحل هیو تجز یطبقه بند ،صیتلخ .است دهیگرد لیتحل

 . ردیگ یمورد بررسی قرار م ،به تفصیل

                                                           
13 semi experimental 
14 Observation 
15 Mixed Method 
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 یافته ها-5

از این رو  ،ها می باشد ناپارامتریک شرط اول بررسی نرمال بودن توزیع دادهبرای تشخیص آزمون های پارامتریک و آزمون های 

 . به بررسی نرمال بودن داده های متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق پرداخته شده است در ابتدا

 

 اسمیرنف کولموگروف آزمون-5-1

 متغیر غیرعادی و عادی مقادیر درباره بتوانیم ساخت خواهد قادر را ما ،می کند پیروی توزیعی چه از متغیر یک اینکه دانستن

 عیتضو ،هستیم مواجه( می باشند همراه زیاد وقوع احتمال با که مقادیری) متغییر عادی مقادیر با که مادامی .کنیم نظر اظهار

 با که مقادیری) شویم مواجه متغییر عادی غیر مقادیر با که صورتی در ولی .ندانیم الزم را بیشتر بررسی و کنیم ارزیابی عادی را

 را مشخصی علت می توانیم که باشیم مطمئن زیاد اطمینان با و بپردازیم بیشتر بررسی به( می باشند همراه کم وقوع احتمال

متغییر  ماهیت به توجه با ،نباشد معلوم متغییر یک توزیع صورتیکه در .برگردانیم خود عادی وضعیت به را متغیر و نمائیم پیدا

 آن متغییر اینکه صفر فرض سپس و می کنیم فرض متغییر برای مناسب احتمال توزیع یک ،(آن بودن پیوسته یا گسسته)

  .(5289، نقندریان)م می کنی بررسی مشخص اهمیت سطح یک در باشد داشته را احتمال توزیع

H0 :یک تابع توزیع نرمال است ،های نمونهتابع توزیع داده . 

H1 :یک تابع توزیع نرمال نیست ،های نمونهتابع توزیع داده . 

 

 متغیرهاي تحقیق براي اسمیرنف کلمگروف آزمون از حاصل نتایج-1 جدول

 خوانی روان درسی غیر مطالعه متغیر

 z 1. 874 1. 287آماره 

 087.  132.  سطح معنی داری

 

باشد می توان نتیجه گرفت توزیع داده های مربوط  41/4از  در صورتی که سطح معنی داری آزمون کولموگرف اسمیرنف بیشتر

 هدر متغیر مطالع zمقدار آماره  ،همانطور که در جدول فوق گزارش شده است .به متغیر تفاوت معنی داری با توزیع نرمال ندارد

از آن جا که سطح معنی داری این متغیر  ،به دست آمده اند 389/5و سطح معناداری آن برابر با  890/5درسی برابر با  غیر

به دست آمده است می توان گفت که توزیع داده های این متغیر تفاوت معنی داری با توزیع نرمال نداشته و  41/4بزرگ تر از 

 . از توزیع نرمال پیروی می کند

از آن جا که سطح  ،به دست آمده اند 489/4و سطح معناداری آن برابر با  389/5خوانی برابر با  ندر متغیر روا zدار آماره مق

به دست آمده است می توان گفت که توزیع داده های این متغیر تفاوت معنی داری با  41/4معنی داری این متغیر بزرگ تر از 

 . مال پیروی می کندتوزیع نرمال نداشته و از توزیع نر

 خوانی روان بر درسی غیر رگرسیون یک متغیره برای شناسایی تاثیر مطالعهآزمون 

نتایج حاصل از این  .از رگرسیون یک متغیره استفاده شده است خوانی روان بر درسی غیر مطالعهبه منظور تعیین میزان تاثیر  

 . آزمون در جدول زیر نشان داده شده است
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 خوانی روان بر درسی غیر هاي کلی تحلیل رگرسیونی متغیر مطالعه کننده صمشخ -2جدول 

 2R شاخص آماري
2R تعدیل شده F سطح معناداري 

  .792  .789 188. 476 0. 00 

 

Rمنظور از 
ن می شود کهه در تحقیهق   تبیی درسی غیر مطالعهمی باشد که توسط متغیر خوانی  بر روان میزان برآورد واریانس 2

 .  تبیین می گردد خوانی روان توسط متغیر درسی غیر درصد از واریانس )یا تغییرات( متغیر مطالعه 94حاضر مشخص شد که 

 

 خوانی روان بر درسی غیر میزان و جهت تأثیر مطالعه ،هاي آماري کننده مشخص-3جدول 

 شاخص آماري 

 مدل
 ضرایب رگرسیون

خطاي 

 استاندارد

استاندارد  بتاي

 شده
t 

سطح معنی 

 داري

 720.  359.   275.  099.  عرض از مبدا

 769.  075.  035 .1 درسی غیر مطالعه
13. 

729 
 .000 

 

 

آمده اسهت و بزرگتهر از آمهاره    بدست  930/52درسی که برابر با  غیر مطالعهبرای متغیر  Tبراساس جدول فوق با توجه به آماره

مهی   ،مهی باشهد   41/4بدست آمده که کوچکتر از  44/4 سطح معنی داری این آماره که برابر با ،نینبحرانی جدول بوده و همچ

شهده   421/5با توجه به ضریب این متغیر کهه برابهر بها     .خوانی اثر معنی داری دارد روان بر درسی غیر توان گفت متغیر مطالعه

 . معنی دار است خوانی مستقیم و می توان گفت که تأثیر این متغیر بر رواناست 

 مقایسه ای( )آزمون فرضیات T حاصل از آزمون نتایج

این مقایسه ها می توانند  .مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات است ،بخش مهمی از وظیفه کنترل بودجه

سه میانگین دو مقدار پیش بینی و مقدار برای مقای ،نتیجه در اینجا در .برای مدیران به همراه داشته باشنداطالعات با ارزشی را 

 . استفاده گردیده است Tعملکرد از آزمون 

  .فرضیه: بین پیش بینی مقدار و عملکرد تفاوت معنا داری وجود دارد

0 0

1 0

: x

x

H

H

 

 



 
 

 . با ستفاده از آزمون تی مقایسات زوجی پیش آزمون و پس آزمون روان خوانی دو گروه مورد مطالعه قرار گرفته است
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 خوانی گروه دختران تفاوت پیش آزمون و پس آزمون روان آزمون از حاصل یجنتا-4جدول 

 انحراف استاندارد تعداد میانگین 
میانگین خطاي 

 استاندارد

 05434 . 3437 . 40 97 .3 میانگین پس آزمون دختران

 044 . 279 . 40 90 .2 میانگین پیش آزمون دختران

 

 سطح معنی داری همبستگی تعداد 

دختران آزمون پس میانگین &دختران  آزمون پیش نمیانگی  40 . 100 . 540 

 

 

 

هاتفاوت زوج   

t آماره 
درجه 

 آزادی

سطح معنی 

 میانگین داری
انحراف 

 استاندارد

میانگین خطای 

 استاندارد

 01فاصله اطمینان 

 درصد

 حد باال حد پایین

 آزمون پیش میانگین

 پس میانگین &دختران 

ختراند آزمون  

1. 

071 
. 4205 . 0664 . 936 1. 205 

16. 

113 
39 . 000 

 

نتایج نشان داده که  .فوق مشاهده می شود در پیش آزمون و پس آزمون روان خوانی انجام شده استهمانطور که در جدول 

مطالعه غیردرسی(  این گروه در پیش آزمون )قبل از انجام مطالعه غیر درسی( و پس آزمون )پس از انجام خوانی بین روان

 برابر که آزمون پیش در دختران خوانی روان نمره برای دهآم دست به میانگین مقدار به توجه با .تفاوت معنی داری وجود دارد

 میانگین که گفت توان می است آمده دست به 09/2 با برابر که آزمون پس در پسران خوانی روان میانگین و است بده 04/3 با

 تاثیر نشاندهنده این و است یافته تغییر آزمون پیش به نسبت واحد 49/5 اندازه به آزمون پس در دختران یخوان روان نمره

 . باشد می دختران گروه خوانی روان بر غیردرسی مطالعه

 

 نتیجه گیري

 کمک با که است ای نشانه ترین ساده واقع در و است شده دانسته مدرسه در موفقیت عدم عامل ترین مهم خواندن مشکالت

 زمینه تمام در موفقیت مشترک پایه خواندن .کرد بینی پیش تحصیلی های زمینه از بسیاری در را کودک شکست توان می آن

 سوی از مختلفی برخوردهای ،کودک خواندن مشکل با ارتباط در .بود قائل آن برای خاصی اهمیت باید و است تحصیلی های

 و همساالن با بازی ،اجتماعی روابط در کودکان گونه این اینکه به اظهار با والدین یبرخ .گیرد می صورت معلمان و والدین

 به رغبتی بی را آن دلیل .دارند چشمگیری و متفاوت رفتار نوشتن و خواندن در تنها و ندارند مشکلی هیچگونه کردن صحبت

 به اجباری تمرینات با و داده قرار فشار تتح را کودک و دانند می شیطنت از ناشی پرتی حواس ،دقتی بی و درس و مدرسه
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از  .کند می بیشتر درس به را آموز دانش رغبتی بی و ماند می باقی همچنان مشکل واقع در ولی نموده حل را وی مشکل ظاهر

توجه  با .ابتدایی پرداخته است پنجمحاضر به بررسی نقش مطالعه غیر درسی در روان خوانی دانش آموزان پایه  این رو تحقیق

با توجه به ضعف  .دارد دار معنی و مستقیم اثر خوانی روان بر درسی غیر مطالعه متغیر گفت توان میبه تجزیه و تحلیل داده ها 

دانش آموزان در روان خوانی به ویژه در درک دروسی مانند ریاضی به نظر می رسد استفاده از منابع غیردرسی در کنار منابع 

 . انی کمک کند و به درک بهتر دروس توسط دانش آموزان منجر شوددرسی به افزایش روان خو

این گروه در پیش آزمون )قبل از انجام مطالعه غیر درسی( و پس آزمون )پس از انجام مطالعه غیردرسی(  خوانی ن روانبی

 برابر که آزمون پیش در اندختر خوانی روان نمره برای آمده دست به میانگین مقدار به توجه با .تفاوت معنی داری وجود دارد

 میانگین که گفت توان می است آمده دست به 09/2 با برابر که آزمون پس در پسران خوانی روان میانگین و است بده 04/3 با

 تاثیر نشاندهنده این و است یافته تغییر آزمون پیش به نسبت واحد 49/5 اندازه به آزمون پس در دختران خوانی روان نمره

 مانند خواندن .است تجربه و دانش نیازمند که است مهارتی خواندن .باشد می دختران گروه خوانی روان بر ردرسیغی مطالعه

فرد می تواند نتیجه ی  .خواندن از جمله وسایل مهم فهمیدن در دنیای کنونی است .است آموزش نیازمند ها مهارت سایر

خوب خواندن  .گیرد را ازطریق خواندن در مدّت زمان کوتاهی فرا ،ده استتحقیقات ومطالعات دیگران را که مدّتها به درازا کشی

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

ی باشد نه صرفاً که به صورت عادت در نکته مهّم در امر خواندن توجّه وتأکید بر امر فهمیدن م .بتوانند بخوانند ویاد بگیرند

دانش آموزان در دروس بخصوص ضعف در حل کردن مساله های ریاضی و نفهمیدن آنها مربو ط  از علل ضعف یکی .آمده است

اغلب مشاهده می شود دانهش آموزی مطلبی را می خواند یا  .می باشد به ناتوانی آنها در روخوانی و عدم درک آنچه مطالب

فهمد یا دانش آموز دیگری با وجود این که تالش می کند اما در او عقیده دارند مرتّب درس می خواند اما نمی اولیهای 

یک  .آموز در روخوانی و آگاه نبودن او به روش مطالعه -امالنویسی مشکل دارد تمام این اشکاالت بر می گردد به ضعف دانش

در پی  موزان خود بیاموزد و سپسدا روش های مطالعه وروان خوانی را به دانش آمعلّم آگاه و عالقه مند به شغل معلّمی باید ابت

برطرف کردن اشکاالت در دروس دیگر باشد و این مقدور نمی باشد مگر این که خود معلّم از روشهای مختلف مطالعه و روان 

بدان دست می یابند و  ،در مقطع ابتدایی از مهّم ترین مهارت هایی است که کودکان ،خواندن .خوانی اطّالع کافی داشته باشد

این  .اما خواندن در تربیت مقوله ساده ای نیست .مبنایی برای کوشش های تحصیلی آینده آن ها خواهد بود ،این مهارت کسب

ی های های پایه ای برای رشد توانای-از مهّم ترین مهارت خواندن .مراحل گوناگونی است مهارت دارای فرآیندی بسیار پیچیده و

ناتوانی در خواندن و نوشتن معموالً مشکالت زیادی را  .محقّقان فراوانی قرار گرفته استکه مورد توجّه  ،درونی کودکان است

یادگیری خواندن در کودکان بهنجار همانند دیگر رفتارهای کودکان  .برای دانش آموز ناتوان در یادگیری به وجود می آورد

تمیز دیداری و  ،تحول حرکتی ،سخن گفتن ،گوش دادن ،تحوّل مهارت های زبانی .استدارای مراحل و توالی مشخصی 

همخوانی  ،توانایی دقّت و تمرکز حواس در انجام فعّالیّت ها تحت عنوان پیش نیازها ،تحول مفهوم و تفکر شناختی ،شنیداری

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

به رغم دریافت آموزش کافی و برخورداری از  ،اما برخی از کودکان .مهارت های اساسی در فرآیند خواندن محسوب می شوند

و بهره هوش بهنجار و با وجود برخورداری کامل از سالمت جسمانی و روانی قادر به یادگیری خواندن حروف و کلمات نیستند 

که با  .این کودکان به هنگام خواندن اشتباهات متعدد و متفاوتی مرتکب می شوند .در این زمینه با مشکالتی روبرو هستند

  .می توان راه کارهای مناسبی برای رفع آنها به کار گرفت ،تجزیه و تحلیل این اشتباهات
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