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 دبستانی خواندن کودکان پیش  خوانی در بهبود مهارت ی کلآموزی به شیوهاثربخشی زبان

 2، آمنه عالی 1پریا سادات معراجی سعید 

 20/1/1401پذیرش:           15/9/1400دریافت:

 چکیده

دبستانی صورت گرفته است.  خواندن کودکان پیش  ی مهارتخوانی در توسعهی حاضر در راستای بررسی نقش روش کلمطالعه

پژوهش شامل کلیه منابع علمی اعم از کتاب و مقاله مربوط به مفاهیم پژوهش   روش پژوهش توصیفی از نوع مروری است. جامعه

ع مرتبط با اهداف ها مناباست. از بین آن  افتهیانتشار  2020تا     2011  های اطالعاتی داخلی و خارجی از سالکه در پایگاه  باشدی م

نتایج حاصل از تحلیل حاکی از آن است که آموزش به شیوه کل  به  دسترسقابلپژوهش و   عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. 

راحتی به کار برند،  های مختلف به توانند واژگان جدید را در موقعیتخوانی منجر به یادگیری معنادار زبان می شود.  کودکان می 

ی  دبستان برای توسعهخوانی در پیشبسپارند. بنابراین، پیشنهاد می شود از روش کل به خاطرتر ند و امالی آنها را سادهتر بخوانروان

 های اولیه دبستان بهره گرفته شود. مهارت خواندن در سال 

 . های زبان آموزی، مهارت خواندن، کودکان پیش دبستانی  آموزش کل خوانی، مهارت: کلید واژه ها
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 مقدمه 

 دارد.   ی ارزشمند و حساس  اریبس  گاهیاز جوامع و کشورها جا  یاریبس  ی دبستان در ساختار آموزششی آموزش و پرورش در دوره پ

اهمنشان  یاریبس  ی پژوهش  یهاافتهی ا  تیدهنده  در شکل  نیو ضرورت  آموزش  از  در  ی لی تحص  یهاتیموفقی  دهدوره   کودکان 

و    ی رشد کل  یدوره برا  نی. آموزش و پرورش ا (1386  ،یدیمف)  است  ی آموزش  یهانظام  یدرون  ییکارا  یارتقا  زی باالتر و ن  یهادوره

و    کودکان  مغزی  ر یپذدرجه انعطافافزاید  از جمله دالیلی که بر اهمیت این دوره می دارد.    یی به سزا  تیجانبه کودکان اهمهمه 

که بیشترین برگشت سرمایه مربوط به    است  از دبستان انجام شده   شیپ  ای  ی است که در اوان کودک  یی های گذارهیسرمابازگشت  

مهارت   یرشد   یها ساحت(. همچنین  1394و بزرگ،    یی طالهمین دوره است ) و 1بول )  ی اضیو ر  یعدد   یهاهمانند رشد زبان، 

  ی زندگ  گرید  یها مغز نسبت به دوره  یریپذدرجه انعطاف  نیدوره از باالتر  نیدر ا  زین(  2012،  و همکاران2؛ اندرز   2008  همکاران،

بهترین   لغات،  رهیدا  شیدر کودکان و افزا  یآموززبان  ی آمادگ  جادیا  یکه برا  رسدی به نظر مبا توجه به دالیل ذکر شده    .برخوردارند

 با تنگاتنگ ای رابطه کودکان دبستانی  پیش دورۀ زبانی  توانش(  2010از نظر گالیندو )همچنین    از دبستان است.  شیمقطع پ  زمان

 دارد.  آنان تحصیلی  موفقیت

آید که برای پیشرفت و موفقیت در سیستم آموزش  های زبانی به شمار می مهارت  ترینمهمدر عصر معاصر، خواندن یکی از  

کنند و هزاران آموزگار خواندن  مدرسه را آغاز می ها کودک  هر ساله میلیونی ضروری است.  ردرسیغرسمی و یادگیری موضوعات  

تنها شانس بهتر آموزان نه دهند که اگر آموزش خواندن با لذت بردن همراه شود دانشدهند. مطالعات زیادی نشان می را آموزش می 

های  (. کالس2019، 3یرووا ها نیز کمک کند )امی واژگان آنتواند به گسترش دایرههای خواندن را دارند، می کردن در آزمون عمل 

( توجه به  2019)  4های گسترده از جمله پژوهش تانگ و همکارانشود اما مطابق پژوهشی معلم محور اداره می درس عموماً به شیوه

 های خواندن کودکان است. بهترین روش برای کمک به رشد مهارتاول مدرسه  هایسال  زبان آموزی کودک محور در

 سازنه یتواند زمی زبان م  یریادگیو  توانایی خواندن  مشکل در  و    دارد   تیبشر  شرفتیبا پ  میکه ارتباط مستق  است  ی خواندن عامل

براین اساس، شناخت فرایند یادگیری خواندن و طراحی روشی اثربخش برای آموزش   .ها باشدیریگادی  یردر سا  ی مشکالت جانب

این مهارت به کودکان، مسئله ای بنیادی در این حوزه است. به راستی خواندن چیست؟ چگونه رخ می دهد؟ و کودکان چگونه می  

 توانند خواندن را به سهولت بیاموزند؟ 

 یحروف چاپ شده به زبان گفتار  لی تبد.  و درک مطلب  یی : رمزگشااسایی شده استشن  ی ی اصلمؤلفه  برای فرایند خواندن دو 

لمات را با رمزگشایی است. در حین این فعالیت فرد می تواند ک  یی و آوا  ی صورت صوتبه  یو چاپ  یی رمز از صورت امال  رییتغ  ای

به عبارت    (.2010  ،5س یالزاماً حضور ندارد )ه  ندیفرا  نی . تفکر در ادینما  ی ها بازشناسآن   ینوشتار  یهاهمخوانی صوت و معادل

 ی فرد بتواند معنا  گر ید  یآن را نداند و از سو  یمعنا  ی را بداند ول   ی کلمات چاپ  یصورت گفتار  یممکن است فرد  ی گاهدیگر،  

  دوم خواندن   یؤلفهم.  ( 2002  ،و همکاران  6آن را نداند )گمبرل  حیطرز تلفظ صح   ی ای را بر اساس بافت جمله به دست آورد، ولکلمه 

 ی مؤلفه بر رو   نیکنند. ارا از متن استنباط می   ی معان  افرادآن    قیخواندن اشاره دارد که از طر  یشرفته یپ  به شکل  درک مطلب  یعنی 

خاطر   نیکلمات منحصراً به ا  ی و بازشناس  ی برگردان رمز    شده و فهم خواندن تأکید دارد و حصول معنا از مطالب نوشته  یهامهارت 

 . (1420، 7کنند )کاسر پذیر می که فهم خواندن را امکان  ارزشمندند

های ترسیم شده از این فرایند، رویکردها و روشهای مختلف و تا حدی متضاد برای آموزش  با توجه به مؤلفه های خواندن و مدل 

، 8ی زبان کلی ( شیوه1این موضوع مطرح شده است که عبارتند از:  ی  خواندن به کودکان و در کل نوآموزان یک زبان در پیشینه

شود و در مراحل  روشی که در آن واحدهای کلی و معنادار زبان مثل متن، جمله و کلمه در شروع آموزش به یادگیرندگان ارائه می 

 
1. Bull 

2. Anders 
3. Amirova 
4. Tang 
5. Heyes 
6. Gambrell  
7. Kucer 
8. Whole language 



 ...  خوانی دری کلآموزی به شیوهاثربخشی زبان _____________________________________________________________________

 

ی این روش را باید در  (. ریشه 0022، 1تر مانند حروف توسط افراد تشخیص داده می شوند )تانمر و چاپمن بعدی واحدهای کوچک 

آموزش یا تحلیلی،  3ی آوایی ( شیوه2(. 2000، 2وجو کرد )شانگهای مربوط به طبیعی، ذاتی و غیر اکتسابی بودن زبان جستنظریه

تر زبان واحدهای کلی ها یا هجاها شروع شده و به عناصر زبان و خط یعنی صداها، حرف ترینترین و ابتدایی از جزئی  روشدر این  

هایی مانند مقایسه صداها، تحلیل صداها،  واقع، خواندن با استفاده از مهارتیابد. دریعنی کلمه، عبارت و جمله یا متن گسترش می 

روشی است که به طور  ی ترکیبی،  ( شیوه3( و  2007،  4تون لشود )پوآموزش داده می   جایگزین کردن صدا، تلفظ و ترکیب صداها

 (. 1394ی آموزش توجه دارد )زندی، ن به عناصر کلی زبان مثل کلمه و عناصر جزئی مثل آوا در لحظههمزما

اغلب کودکان  کدامیک از این سه شیوه برای کودکان نوآموز در خواندن مناسب تر و مؤثرتر است؟ تجربه نشان داده است که 

کارمیکر و  . رو هستندبا مشکل روبهکلمه و روان  حیصح  یی در شناسا آنها غالباً برای یادگیری خواندن با مشکالتی مواجه می شوند.

ی قهار تبدیل شوند که بیاموزند چطور واژگان را در متن  توانند به یک خواننده( معتقدند، کودکان در صورتی می 2010)5پیچفورد 

ی زبان  ها، شیوهو عالوه بر این واژگان برایشان معنادار نیز باشند. لذا، از بین این روش  کنند  یی شناسابه صورت اتوماتیک و سریع  

ای برای یادگیری معنادار دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن و تأکید بر عناصر کلی زبان زمینههای گوش کلی که با ادغام مهارت

های آوایی باشد که به دلیل تمرکز بر شناسایی، تمرین و تکرار  ر از روش(، می تواند شیوه ای مؤثرت2002،  6کند )کراشنفراهم می 

 (. 2002، 7کنند )دویل حروف، پیشرفت در درک معنا و روان خوانی را کمتر تسهیل می 

استفاده از  ؛ یعنی  استدیداری    کلمات  8روش کل خوانی  ،خواندنهای کلی برای آموزش مهارت  در روش  مؤثر یکی از فنون  

آن،  شود شکل نوشتاری   . هنگامی که خواننده با کلمات مواجه می خوانده شدند  ترشیکه پ  ی خواندن کلمات  یبرا  یدارید  حافظه

هریس و )کند  آورد. به این صورت خواننده تالش زیادی برای بازشناسی کلمه نمی تلفظ و معنای آن کلمه را بالفاصله به یاد می 

 . ( 2006، 9مرنو 

ی مهم پژوهشی است و واکاوی ات، شناخت دقیق نقش آموزش کل خوانی بر یادگیری کودکان یه مسئله با توجه به این توضیح 

پاسخ آن به دلیل کمک به کاهش مشکالت خواندن و پیشگیری از اختالالت خواندن، ضرورت دارد. زیرا امروزه شیوع اختالل 

کند. طبق آمار، بین پنج تا پانزده درصد از رویکرد آموزشی آگاه می خواندن زنگ خطری است که ما را نسبت به نیاز به  تغییر  

(. با وجود تحقیقات متعددی که برای یافتن 1390، نقل در فرمودجانی،2009آموزان مبتال به اختالل یادگیری هستند )جویس، دانش

ست و نظرات بسیار متفاوت می باشد. محققی علت اختالل خواندن انجام گرفته، هنوز یک نتیجه قطعی در این مورد به دست نیامده ا

ها  مورد از عوامل اختالل خواندن را معرفی کرد که از جمله آن  17ای که انجام داد  با تحقیقات گسترده  1957به نام وردن از سال  

ناقص اشاره   های آموزشی توان به عدم آمادگی برای خواندن، محدودیت در واژگان، تشخیص ضعیف بین تصاویر مشابه و روش می 

 .(1392کرد ) تبریزی و همکاران، 

(. ایران 1400تاکنون نگران کننده است )عسکری و حکیم زاده،    2001از سویی دیگر، جایگاه پایین ایران در آزمون پرلز از سال  

  45از میان    2011سال  و در   40کشور در رتبه    45از میان    2006، در سال    32کشور رتبه    35از میان    2003در مطالعات پرلز در سال  

کشور را کسب کرد. نتایج این آزمون نشان داد که  50از میان   45نیز ایران رتبه  2016قرار گرفته است و در سال  38کشور در رتبه 

های آموزش خواندن و زمان در آموزش زبان به کودکان اشکاالتی وجود دارد که برای رفع آن نیازمند تغییراتی همچون تغییر شیوه

 روع آموزش خواندن هستیم. ش

 
1. Tunmer & Chapman 
2. Shang 
3. Phonics 
4. Poulton  
5. Karemaker & Pitchford 
6. Krashen 
7. Doyle 
8. Whole word reading 
9. Harris & Moreno  
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خوانی وجود  های کمی در رویکردهای جهانی به ویژه روش  کلبا وجود چنین ضرورتی برای بازنگری در این حوزه، پژوهش

دبستان. از این نظر پژوهش در زمینه اند تا پیشآموزان دبستانی سنجیدهی دانشرو دارد. مطالعات انجام شده نیز اغلب تأثیر آن را بر 

 دبستانی اهمیت دارد.آموزان پیشخوانی بر روی دانشکل

-خوانی و آموزش الفبایی بر امالی دانش( به مقایسه اثربخشی روش کل1398های موجود، بابایی فتح آبادی )در میان پژوهش

سوم تا پنجم سنجیدند.  آموزان کالس  خوانی را بر امالی دانش( اثربخشی کل2015)  و همکاران  1موزان پرداخت و همچنین باس آ

-( تأثیر کل2019)  2مربوط به پژوهش است. عالوه بر این یارمی  خوانی در جامعهها حاکی از اثربخش بودن کلنتایج این پژوهش

تأیید کند. در میان پژوهشکردن دانشوانی بر مهارت صحبتخ تأثیر مثبت آن را  های  آموزان کالس سوم را سنجید و توانست 

خوانی را بر کودکان پیش دبستانی بسنجد، با توجه به حساسیت زیاد این مقطع، یافت نشد. به عالوه  پیشین، پژوهشی که اثر کل

ی اصلی پژوهش حاضر شناسایی اثرات  زبان  آموزان در زندگی و تحصیل است، مسئله مهارت خواندن کلید موفقیت دانش  کهازآنجا

های پژوهشی در این مهارت خواندن کودکان پیش دبستانی براساس ادبیات نظری و گزارش  آموزی به روش کل خوانی بر توسعه

خوانی ی کلطبق مبانی نظری موضوع، روش زبان آموزی به شیوه -1حوزه است. این مسئله در قالب دو پرسش قابل بررسی است: 

ی کل خوانی چه اثراتی بر  آموزی به شیوهزبان  طبق گزارشهای پژوهشی،  -2برای کودکان پیش دبستانی چه ویژگیهایی دارد و  

 بهبود مهارت خواندن کودکان پیش دبستانی دارد.

 

 روش

تری انجام توان نقد عینیای توصیفی از نوع مروری است. در روش مروری با شناسایی مطالعات مرتبط، می این پژوهش مطالعه

  . (. در پژوهش حاضر در بخش اول منابع مرتبط گردآوری شد2001و همکاران ،    3داد و در مواردی به حل مسئله کمک کرد )ایگر

دبستان و دبستانی پرداخته بودند و  آموزی و کودکان پیشیکسری منابع با معیارهایی از پیش تعیین شده )از جمله منابعی که به زبان

 ارزیابی کرد.ها را دقت آنبه بعد( انتخاب شد و محقق به 2011های همچنین برای سال

ها  خوانی، زبان آموزی و مهارتهای زبانی کودکان است. برای گردآوری دادهجامعه آماری این پژوهش کلیه منابع مربوط به کل

 Whole word reading, wholeهای  خوانی، رویکرد کلی؛ و در منابع خارجی با استفاده از کلیدواژههای کلاز کلیدواژه

language,    پایگاهاز کتابخانه و  و  ایرانداک(  و  دانشگاهی  پایگاه اطالعات علمی جهاد  )نورمگز، مگیران،  اینترنتی داخلی  های 

(  Science Direct, Core, Google scholar, Knowledge E and library Genesisهای اینترنتی خارجی )پایگاه

دبستان و دبستانی پرداخته آموزی و کودکان پیشوع زباناستخراج شد. از این بین، منابعی که به موض  2020تا     2011های  از سال

 ی  هدفمند انتخاب شد و مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتند.بودند، به عنوان نمونه

 

 هایافته

 در راستای نیل به اهداف پژوهش منابع علمی مورد نظر تحلیل شدند. در ادامه یافته های پژوهش در دو بخش گزارش می شود:

 خوانیویژگیهای روش کل
ی کل خوانی برای کودکان، مبانی نظری از  برای پاسخ به اولین پرسش پژوهش، یعنی شناسایی ویژگیهای زبان آموزی به شیوه

 منابع جمع آوری شده مرور و تحلیل شدند و موارد زیر استخراج گردید:

معلمان  روش کل -1 از  تعدادی  برای آسانتبیکایی آمرخوانی  در دهه هشتاد توسط  یادگیری خواندن ار  فرایند  تر کردن 

(. پایه و اساس این روش در رویکرد سازنده گرایی  است زیرا بر این باور است که  2016،  4آموزان به وجود آمد )جولین جوندانش

ا یکپارچه پرورش  ، مهارت زبانی خود رشدهفراهمهایی که برایشان توسط معلم  یادگیرندگان خودشان تالش کنند تا در موقعیت

 
1. Bosse  
2. Yarmi 

3. Egger 
4. Julian Joven 
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دارد و هنگام مواجهه با خوانی فرد شکل نوشتاری واژه را در ذهن نگه می دیگر در کلعبارت  . به(2020،  و همکاران1نا ی)هرلدهند  

آموزان مبتدی شکل  که دانشی درصورت(.  2006و همکاران، 2دهد )وروکی متن، واژگان را با واژگانی که در ذهن دارد مطابقت می 

شوند )کارمیکر،  رغم وجود حروف با صداهای متفاوت، در فرایند رمزگشایی دچار اشتباه نمی ی علکلی واژه را به خاطر سپرده باشند،  

 (.2010پیچفورد، 

ه  روش کل خوانی ریشه در رویکرد کلی به زبان دارد. در این رویکرد، ابتدا واحدهای کلی زبان یعنی متن، جمله و کلم -2

(. طبیعی بودن، ذاتی و غیر  2002،  3شوند )تانمر و چاپمنتر مانند حروف آموزش داده می و در مراحل بعدی واحدهای کوچک

 (.2000اکتسابی بودن زبان از پیش فرض های این رویکرد است )شانگ، 

خواندن   هایروشاز    یاریبس  ی و اساس مراحل مقدمات  رودی خواندن به کار م  یریادگ ی  نیفقط در مرحله آغاز  خوانی کل  -3

کند نگاه می   ی مشخص  یالگو  ایبا شکل    یاعنوان کلمه روش کودک به هر کلمه به   نیدر ا  (.2006)هریس و مرنو،    است   شدهشناخته

خوانی کودکان به شناسایی کلمه  با کمک کلاند.  قرار گرفته  ی خاص  بیحرف در آن کلمه توجه کند که در ترت  نیبه چند  نکهیتا ا

 توانند بدون اینکه حروف را جداگانه تشخیص دهند، کلمات را بخوانند. ها می پردازند به عبارتی آنی حروف می جابه

 آموز محوردانششود و واسطه ظاهر می و  تسهیلگر  عنوانبه  صرفاًبرد در کالسش ی مخوانی بهره معلمی که از روش کل -4

 . (2020، و همکاران نای)هرلاست  نگرانیهایش جمله آموزان ازدانش زهیانگایش و نگهداری بودن کالس و افز

( مسئولیت یادگیری را تا حد زیادی  2020گرایی دارد )هرلینا و همکاران،خوانی ریشه در دیدگاه ساختن کل چون روش -5

های فراشناختی، بیاموزند. همچنین از این طریق باعث رشد مهارت گذارد تا کودکان از طریق ایفای نقش فعال  آموز می بر دوش دانش

فعالیت انجام  به  ترغیب  فرایند خواندن،  و اصالح  بازبینی  به  نوآموزان  می ترغیب  مسئله  مهارت حل  پرورش  و  شود  های گروهی 

 (.2010)کامیکر و پیچفورد،

آموزش است، شامل: پذیرش یادگیرندگان با هر  اثربخشی روش کل خوانی وابسته به همراه شدن چند ویژگی در حین   -6

آموزان در طراحی محیط کالس و حتی برنامه درسی و درنتیجه درگیری بیشتر  پیشینه و ویژگی در این رویکرد، مشارکت دانش

دکانه در انتخاب های یادگیری و محتوا، توجه به زبان طبیعی و کو پذیری و تنوع در برنامه، فعالیت یادگیرندگان در یادگیری، انعطاف 

ها در بافت و کننده )فیزیکی و عاطفی(، استفاده از تجربیات عینی و واقعی زندگی، آموزش مهارتمتون، محیط کالسی حمایت 

فرایندی به زمینه، معلم به  ارزشیابی، رشد   های خودجای ارزشیابی عملکردی، رشد مهارت عنوان تسهیلگر در یادگیری، ارزشیابی 

فراشناخت ترغیب می )دانش  مهارت  فعالیتآموزان  و  از متون  استفاده  و اصالح کنند(،  بازبینی  را  فرایند خواندن خود  های  شوند 

های نامتجانس( و  های گروهی )در گروهآموزان به فعالیتآموزان به تعامل، ترغیب دانشآموزان، ترغیب دانشموردعالقه دانش

 (2009، 5؛ سیفرت و ساتون 2006؛ هیس، 1989؛ گودمن،  1987، 4خواندن برای لذت بردن )گودمن و پیج

درست تلفظ   طور مکرر کلماتآموزان بتوانند بهکند دانشرا فراهم می   ی فرصت  واژه  -ی تصویرالگوکل خوانی در قالب   -7

  ن یهمچن  کنند،ی فه م ها، آن کلمه را به واژگان کلمات خود اضاگونه آناین  ند،یمربوط به آن کلمه را بب  ریشده را گوش کنند و تصو

هر چه  عالوه  به  . سپارندی خاطر مآن کلمه را به   ی امال  نند،یبی کلمه را م  ی نوشتار  حیصورت مکرر طرز صح آموزان بهدانش  کهوقتی 

گسترده دانش  یبصر  ینامهلغت ذهنشان  در  دانشآموزان  باشد،  متر  بخوانندمستقل  توانندی آموزان  همکاران،   6)تریوهیوانی   تر  و 

2020 .) 

 ی کل خوانی بر مهارت خواندناثرات شیوه
های پژوهشی تحلیل شدند  خوانی، گزارشی کلآموزی به شیوهبرای پاسخ به پرسش دوم پژوهش، یعنی شناسایی اثرات زبان

ع اثرات کل خوانی بر ی موضوو موارد زیر استخراج گردید: طبق این تحلیل می توان گفت، یافته های پژوهشی موجود در پیشنه

 
1. Herlina 
2. Verruci 
3. Tunmer & Chapman 
4. Goodman & Page  
5. Seifert & Sutton  
6. Triwahyuni  
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 ی در مورد چگونگ  گرایانهطبیعت  قاتیدر مورد فرایندهای خواندن و نوشتن، تحق  قیتحق  اند:بررسی کردهاز سه جهت  کودکان را  

درس    ی هاکودکان در کالس  یریادگیکه    ی قاتیتحق  نیصحبت کردن، خواندن و نوشتن زبان توسط کودکان و همچن  یریادگی

. این اثرات کنندی م  تیروش حما  نیجهات از اثربخش بودن ا   نیکه هر سه ا  کنندی م  سهیمقا  را  تری درس سنت  هایباکالس  ی خوانکل 

 عبارتند از:

خوانی به این دلیل که کلمه را  (. کل2016،  1های مقابله با مشکالت خواندن محسوب می شود )ریدخوانی یکی از راهکل  -1

های آوایی ضعیفی دارند کمک کند تا در ذهن خود آموزانی که مهارتتواند به دانشگیرد می واحد کل در نظر می   صورتبه

تر بخوانند. همچنین اگر یادگیری در جوی دوستانه رخ دهد،  یعسرواژگان زیادی داشته باشند تا هنگام مواجهه با متن بتوانند آن را  

 (. 2010)کارمیکر و پیچفورد، کند آموزان ضعیف جلوگیری می از مایوس شدن دانش

شود، به درست نوشتن شکل کلمه نیز کمک  شده می خوانی و درک معنی متن خواندهخوانی فزون بر اینکه باعث روانکل  -2

 .(2020و همکاران،   2به خاطر سپرد )چاواس آن را  یشکل نوشتار توانمی شد،  یی رمزگشا درستی به یاکلمه  ی وقتکند. می 

  ا ی برابر و    ی ها نمراتاستاندارد خواندن و خرد آزمون  های آزمونطورمعمول در  به  ی خوانبا روش کل   دیدهزش آموکودکان    -3

کودکان    گریخود نسبت به د  ی در استفاده از دانش آواشناس  یشتریب  یی توانا  د: این کودکان  کودکان به دست آوردن   گرید  از  بهتر

بهتر از    ا یبرابر    آنها   ی دستور زبان و عالئم نگارش  ،ی کردنهج   ،یلغو  یهامهارت؛  دارند  انددیدهآموزش   ی سنت  یهاکه در کالس 

به در  شتریب؛  است  ی سنت  یهاکودکان در کالس  فراتر م  یی شناسا  یمعنا از متن هستند و از مرحله  افتیقادر  ؛ روندی صرف کلمه 

  یتریخودپنداره قو؛ و در نهایت،  تر استساده  آنها  یمهارت نوشتن برا،  ن دارندمقابله با مشکالت در خواند  یبرا  یشتریب  راهکارهای 

 (.1998)ویور،  دارند سندهیعنوان خواننده و نو نسبت به خود به

ازجمله سندروم  که حافظه شنیداری ضعیفی دارند  خاص    هایناتوانی کودکان با    یبرا  ی خوانروش کل توان ادعا کرد که  می   -4

 یداریاز پردازش و حافظه شن  ترقویکودکان    نیدر ا  یی نای. مطالعات نشان داده است که ادراک و حافظه باست  استفادهقابلن هم  و دا

و   ترسریع  دیدهآسیب  ی زبان  هایحوزه   بهبود  ردیصورت گ  یی نایب  ریمس  برتکیه با    ی و آموزش  ی درمان  هایروش درنتیجه اگر    .است

 (.1391)دهقانی،  خواهد بود ترراحت

 

 گیری نتیجه

خوانی بر بهبود مهارت خواندن کودکان بود. برای  ی کل  آموزی به شیوههدف پژوهش حاضر شناسایی ویژگیها و اثرات زبان

دهد  ها نشان می تحلیل شدند. در مجموع، یافتهآوری، مرور و  دستیابی به این هدف، مبانی نظری و پژوهشی مربوط به موضوع جمع

مهارت جداشده از نمادها    کیعنوان  به  دیخواندن نباشوند،  رو می هایی که کودکان در یادگیری خواندن با آن روبهبرای حل چالش

الفبا فعال  ی زندگ  هایباتجربههمراه    دیخواندن با  یریادگی( آموزش داده شود.  یی و صداها )مدل آموزش    معنادار باشد.   یها تیو 

بلکه خود   ستیجداگانه ن   صداهایبه شکستن حروف به    یازیآموزش خواندن ن  یاست که برا  استوار  باور   نیبر ا  آموزش کل خوانی 

از این روش،    استفادهبا    .دهندی خود ربط م  ی آموزان آن را به دانش قبل و دانش  شودی صورت کل واحد در نظر گرفته مکلمه به 

تر بخوانند و امالی ها استفاده کنند، روانراحتی از آنها مختلف به توانند در موقعیتشود و کودکان می کلمات معنادار یاد گرفته می 

 سچاوا،  (2010)  چفوردیو پ  کریکارم(،  2016)   دیرهای  ی مروری با پژوهشهای این مطالعهبسپارند. یافته  به خاطرتر  کلمات را ساده

 ( همسو می باشد. 1399( سلسبیلی )1395، باقری و همکاران )(1391ی )دهقان، (2020و همکاران )

خوانی بر بهبود خواندن ناشی از ویژگیهایی است که این روش در خود دارد و در  ها می توان گفت اثرات کلدر تبیین این یافته

گرایی دارد  خوانی ریشه در دیدگاه ساخت( چون کل2020و همکاران )  ی هرلیناآورد. به گفته محیط یادگیری با خود به همراه می 

آموزند. همچنین  گوید کودکان از طریق نقش فعال داشتن می گذارد و می آموز می مسئولیت یادگیری را تا حد زیادی بر دوش دانش

های فراشناخت، ترغیب رشد مهارت( این روش باعث  2010( و کامیکر و پیچفورد )2009(، سیفرت و ساتون )2006طبق هیس )

 
1. Raid 
2 Chavas 
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خوانی از  شود. کلهای گروهی و پرورش مهارت حل مسئله می نوآموزان به بازبینی و اصالح فرایند خواندن، ترغیب به انجام فعالیت

 کند. تجربیات عینی و واقعی زندگی یادگیرندگان استفاده می 

 

ی آموزان خودپندارهها دانشر مهم است زیرا در طی این سالهای ابتدایی تحصیل امری بسیاکسب موفقیت تحصیلی در سال 

آموزان را  توانیم نسلی از دانشآموزان، می کردن شرایط برای موفقیت تمامی دانشسازند. در صورت فراهمتحصیلی خود را می 

های  آغوش باز به سراغ چالشی خواندن و به طور کل یادگیری، نگرش مثبتی دارند و با  داشته باشیم که نسبت به خود در حوزه

یی بر زندگی تحصیلی و حتی غیر تحصیلی کودکان دارد، نیاز  بسزایر تأثکه خواندن یی ازآنجاروند. تر میتر و یادگیری بیشبزرگ

  پذیری مغزشان زیاد است از راهی استفادهانعطاف  عالوهبه آموزی هستند و  ی حساس زباناست در زمانیکه که کودکان در مرحله

 تر بیاموزند.تر و سادهها کمک می کند تا خواندن را سریعیر را داشته باشد و به آنتأثکرد که بیشترین 

 ها، پیشنهاد می شود: براین اساس یافته

 خوانی طراحی کنند.دبستان را بر اساس روش کلهای آموزشی پیشآموزشی طراحی دوره مؤسسات -1

خوانی و امالی  یادگیری معنادار و روان  ازجملهخوانی را به دلیل اثرات مثبت  دبستان استفاده از روش کلمربیان پیش -2

 های کار خود قرار دهند. بهتر، جزئی از برنامه

 خوانی بر کودکان دارای اختالل یادگیری استفاده شود. از روش کل -3

 بهره گرفته شود. های اولیه دبستان ی مهارت خواندن در سالدبستان برای توسعهخوانی در پیشاز روش کل -4
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 منابع

آموزان  خوانی زبان بر سواد کتبی دانش(. مقایسه تأثیر آموزش الفبای و آموزش کل 1398آبادی، جلیل )بابایی، امیر حسام و فتح

 . 179-139(، 7)4. مجله تحقیقات در تدریسپسر کالس اول ابتدائی. 

  5-6کودکان    یبر رشد زبان گفتار  یزبان آموز  ی ها  تیفعال  ری(. تاث1395مسعود )  پور،ی عفت و گرام  ،ی عباس  وشا؛ین  ،یباقر

 86-67 ،31. شماره فصلنامه خانواده و پژوهششهرستان لنگرود.  ی خصوص ی دبستان شیساله در مراکز پ

 . نشر فراروان. درمان اختالالت خواندن(. 1392تبریزی، مصطفی؛ تبریزی، علیرضا؛ تبریزی، نرگس )

خوانی و بررسی تأثیر آن بر واژگان بیانی کودکان مبتال به سندروم  ل ساخت برنامه درمانی آموزش ک(.  1391دهقانی، فریده )
 نامه کارشناسی ارشد(. گروه آموزشی گفتار درمانی، دانشگاه بهزیستی و توانبخشی، تهران.)پایان سال عقلی  3 _ 2دان 

 . انتشارات سمت. روش تدریس زبان فارسی در دوره دبستان(. 1394زندی، بهمن )

و عمل    هیفصلنامه نظر.  یی دوره ابتدا  یمرجع زبان آموز  ی برنامه درس  یها  ی ژگی(. کند و کاو در حوزه و 1399نادر )  ،ی لیسلسب
 . 150-107، (15)8، ی در برنامه درس

(. تبیین ضرورت تربیت اوان کودکی )پیش از دبستان( مبتنی بر سنتزپژوهی شواهد تجربی  1394طالیی، ابراهیم و بزرگ، حمید )

 . 122 ،صلنامه تعلیم و تربیتف معاصر. 

و    ایمرتبط با سواد خواندن و نوشتن در استرال  ی درس  ی برنامه ها  ی قیمطالعه تطب(.  1400عسکری، فرزانه و حکیم زاده، رضوان )

 . 162 -150(، 53)15، پژوهش در نظامهای آموزشی . رانیا ی نظام آموزش یبرا یی آموزه ها لند؛یوزین
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