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  فارسیدر بهبود نارساخوانی  تشویق اثرات بررسی
  

  *f.kazemi86@yahoo.com فروغ کاظمیدکتر

  دانشیار زبان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي

  دل زنده طوبی 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي دانشجوي دکتري زبان شناسی

  چکیده
 ایـن  به فارسی پرداخته تا  متون   نارساخوانی رد تشویق مثبت اثرات بررسی به یش رو پژوهش پ  

 نارسـاخوان  افـراد  خـوانی  روان بهبـود  بـراي  عاملی تواند می تشویق آیا که پاسخ دهد ها پرسش
 شـود؟  واقـع  مـؤثر دروس یـا متـون       دیگر خوانی روان بر تواند می فارسی خوانی وانر آیا و باشد؟
 هـا  داده اسـت و   )آماري (کمی و )تحلیلی( کیفیهاي   روش از تلفیقی مقاله این در تحقیق روش

 مـورد  مشاهده روش با کنندگان شرکت خوانی روان میزان .است شده گردآوري میدانی شیوة به
 .اسـت  شـده  پرداخته نارساخوانی آماري تحلیل به t آزمون طریق از سپس و گرفته قرار بررسی

 ،)ع(سیدالـشّهدا  دبیرستان اول متوسطه نارساخوان آموزاندانش از نفر 10 تحقیق جامعه آماري 
 وابـسته  متغیـر  و تـشویق  عامـل  تحقیـق  این در مستقل متغیر .هستند تهران شهر 9 منطقۀ در

 و مکـرر  گیـري  انـدازه  t آزمـون  از اسـتفاده  بـا  ها داده استنباطی تحلیل.است خوانی روان میزان
 ولجـد  در قالب  ها آزمون از حاصل نتایج و است گرفته صورت مستقل گروه دو میانگین مقایسه

. اسـت  شـده  ترسـیم  جدول و نمودار صورت به آزمون هر در ها آزمودنی عملکرد و ارایه نمودار و
 اسـت  داشته چشمگیري پیشرفت گواه گروه به نسبت مایشآز گروه که داده نشان حاصله نتایج

 تبـع  بـه  و باشد مؤثر فارسی درس خوانی روان در تواند می تشویق که کند می اثبات نتیجه در و
  .واقع شود مؤثر نیز دارد خوانی روان به نیاز که نیز دیگري دروس در آن

29/6/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 20/6/1399: تاریخ دریافت مقاله   
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  مقدمه
هـاي    نوعی غیرمعمول از اختالل شدید در خواندن است که سـال   1عارضه مشهور به نارساخوانی   

تعـاریف متفـاوتی در   . زیادي است براي مجامع آموزشی و پزشکی به صورت معما درآمده اسـت     
 بـه عنـوان یـک نـاتوانی یـادگیري یـا        اما همه آنها نارسـاخوانی را   .مورد نارساخوانی وجود دارد   

 .اختالل عصب شناختی که تحول مهارت هاي خواندن را تحت تاثیر قرار می دهند، مـی داننـد           
توان به عنوان مشکل پایدار یادگیري خواندن و خودکار شدن آن در کودکانی             نارساخوانی را می  

ها به  انایی خواندن در آن    ولی تو  .نارسایی حسی نیستند   دانست که دچار عقب ماندگی شدید یا      
ــور ــاي دیگر       ط ــه ه ــا در زمین ــاي آن ه ــایی ه ــد توان ــر از ح ــایین ت ــاداري پ ــتمعن  .اس

(http://mehdisaber.com).  ارکـان  که است مدرسه خانواده، از بعد اجتماعی نهاد ترینبنیادي 
 هبـ  معلـم  نقـش  میـان  ایـن  در .دهنـد  می تشکیل نمعلما و آموزان دانشکودکان،   را آن اصلی
 آگـاه  دریس ت هاي روش و الگوها  به باتجربه و موفق معلم .است اهمیت بسیارحائز راهنما عنوان

 دهـد  می نفس به اعتماد آموزان دانش به .برد کارمی به مناسب هاي موقعیت در را آنها است و 
 کنـد مـی  برخـورد  دوسـتانه  هاآن با بودن دوست جاي به. دارد توجه هاآن فردي تفاوتهاي به و
 ).1359 جاهد،(

 در مـؤثر بـسیار    نکـات  از  کـه  است آموزان دانش در »انگیزه ایجاد« آموزش مهم عوامل از یکی
      انتظـار  تحـصیل  ابتـداي  هـاي  سـال  در آمـوزان  دانـش  از که ورديادست اولین .است یادگیري

 شکـست  بـا  کـه  اسـت  تحـصیلی  هـاي  حیطه جمله از خواندن .است خواندن یادگیري رود می
 هـا  مهـارت  از تعـدادي  از متـشکل  و پیچیـده  فرایندي که چرا شود؛ می همراه بسیار لیتحصی
 و شـود  می محسوب زبان رشد فرایند ادامه این مهارت، . شود کسب تسلط آنها در باید که است

 هـایی  دشـواري  بـا گـاه    هم خواندن شود اختالل دچار تواند می زبانی رشد فرایند که همانطور
 زبـان  امریـادگیري  در مهـم  مباحـث  از یکـی  خـوانی  روان ).1387 دسـتان، دا (گردد می همراه

 ،2چنـگ  (شوند می نارساخوانی دچار ،دارند مشکل امر این در که آموزانی دانش و است فارسی
1382.(   

                                                             
1dyslexia  
2 J.  Cheng 
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 بـروز ( نظـر  مورد عمل از بعد عمدتاً بلکه قبل نه تنبیه و تشویق هاي روش است معمول چناچه
 بـراي  ذکرشـده  معـانی  طیـف  در دقت کمی با ولی ،شوند می کارگرفته به )آموز دانش رفتاردر

       معلـوم ،  سـاختن  هوشـیار  و وآگاهانیـدن  درآوردن شـوق  بـه  :از عبارتنـد  طـورکلی  بـه  که هاآن
 اسـت  این واقعیت). گردندمی بر نیز عمل حین و (عمل از قبل جریان به معانی این که شودمی
 اسـت  مهم بسیار آن، بروز و یادگیري درفرایند که آنچه تنبیه و تشویق هاي شیوه اعمال در که

 خـاص  زمـان  در شـده  بـروزداده  یادگیري نیازهاي پیش شود، نمی نظرگرفته در کل بطور ولی
 یـا  کـرده  کسب را آنها آموز دانش اگر که ساختن، هوشیار و آگاهانیدن درآوردن، شوق به :است
 دچـار  خـود  هـاي یـادگیري  در وگرنه گیردمی صورت براحتی او بعدي یادگیري باشد، بوده دارا

 پـیش  بـه  توجه بدون تنبیه و تشویق رایج هايروش تمامی تقریباً بکارگیري. بود خواهد مشکل
 و عـوارض  داراي شـود  مـی  اعمال رسمی تربیت و درتعلیم که، یادگیري براي ذکرشده نیازهاي

 و توجـه  بی  ها آن به نسبت سوءنیت، بدون تربیت و تعلیم اندرکاران دست که است پیامدهایی
 و عـوارض  .کننـد نمـی  عمـل  نـسبت بـدانها    شایـسته  و الزم آگـاهی  با یا و هستند توجه کم یا

 بـراي  ذکرشده کلی اهداف برخالف و ها روش این از انتظار مورد اهداف برخالف که پیامدهایی
 تنبیـه،  و تـشویق  رایـج  ايروشه اعمال در آگاهی عدم دالیل ازجمله .باشند می تربیت و تعلیم

 آموزان دانش منفی یا مثبت نگرش کارهاست؛ دهی درجهت انسان نگرش به نسبت توجهی بی
بـه  .  آن در شـده  اعمال وپرورشی آموزشی روشهاي اندرکاران، دست و مدرسه محیط به نسبت

 و القـه ع ایجـاد  عـدم  یـا  ایجـاد  در مـؤثر  عوامـل  از توانمی را تنبیه و تشویق هايروشحال  هر
 ازطـرف  را بیشتر توجه لزوم که آورد حساب به تحصیلی پیشرفت و یادگیري به نسبت انگیزش

  ).1373عبدالناصر، (طلبدمی تربیت و تعلیم اندرکاران دست

 کنـدي  به دهند، می انجام که بسیاري تالش وجود با دارند ضعف خواندن در که آموزانی دانش
 از اسـت  ممکـن  و شـوند  مـی  متوقـف  خوانـدن  در ناآشنا، هواژ با مواجهه زمان در وخوانند  می

 در هـا آن.بخواننـد  اشتباه هم را کوتاه عبارات اغلب حتی و کرده اجتناب دشوار هايواژه خواندن
 از بـراي  عاملی خود نوبه به مشکل این. شوند می متوقف واژه رمزگشایی سطح در مواقع بیشتر
سـت کـه    هادنبال یافتن پاسخ به این پرسش     ه  لذا پژوهش حاضر ب    .است متن درك دادن دست
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      باشـد؟ و آیـا     نارسـاخوان  آمـوزان  دانـش  خـوانی روان بهبـود  بـراي  عـاملی  توانـد می تشویق آیا
  واقع شود؟ مؤثر نیز دیگر دروس خوانیروان بر تواندمی فارسی، درس خوانیروان

 معلمـانی  استفاده مورد تواند،می آن انجام از حاصل نتایج و است کاربردي پژوهش تحقیقی  این
 و نیـست  فارسی درس خاص تنها که خواندن  چرا .گیرد قرار هستند روبرو مشکلی چنین با که

 خـوانی  روان نتیجـه  در .شودمی شامل نیز راغیره   و ریاضی اجتماعی، علوم علوم، چون دروسی
 تلفیقـی  مقاله این در تحقیق هاي روش .کند کمک ها آن به دروس این بهتر درك در تواندمی

آوري داده ها به شـیوة میـدانی انجـام       گرد .)آماري(و روش کمی     )تحلیلی( کیفی روش از است
سـپس از   ، میزان روان خوانی دانش آموزان مورد بررسـی قـرار گرفتـه و   با روش مشاهده  شده و 

 زا نفـر 10 تحقیـق  هـاي  داده .طریق آزمون به تحلیل آماري نارسـاخوانی پرداختـه شـده اسـت       
 تهـران  شـهر  9 منطقـۀ  در ،)ع(سیدالـشّهدا  دبیرسـتان  اول متوسـطه  نارسـاخوان  آمـوزان دانش

 بـا  هـا  داده اسـتنباطی  تحلیـل . است خوانی روان میزان وابسته، متغیر و متغیرمستقل .هستند
و  اسـت  گرفته صورت مستقل گروه دو میانگین مقایسه و مکرر گیري اندازه t آزمون از استفاده

 هـر  در هـا عملکـرد آزمـودنی   ارایـه و  نمودارهـایی  و جداول صورت به ها آزمون از صلحا نتایج
 .است شده ترسیم جدول و نمودار صورت به آزمون

  پیشینه
 مـدلهاي  در نحـوي  و شـناختی  واج پـردازش  نقش « مقالۀ در )1388(دوست   رقیب و فر نبی 

 هـدف  بـه  رسیدن براي که ستا اي پیچیده بسیار شناختی فرایند خواندن نویسندمی»خواندن
 مراحلـی  طـی  زبانی پردازش باید، است شده خوانده متن معناي درك همان که خواندن، نهایی
 بـراي  بنابراین گیرد؛ صورت نحوي و واژگانی صرفی، واجی، قبیل از مختلفی سطوح در و خاص
 دانـش  کـه  اسـت  الزم دارد قـرار  خواندن یادگیري مراحل ابتداي در که کودکی ویژه به و افراد
 ها نویسه پردازش از پس بتواند تا باشد فراگرفته کفایت حد به سطوح این از هریک در را زبانی

 معنـاي  بعـدي،  مراحـل  در سـرانجام  و کند بازشناسی را ها واژه ها،واج با آنها ساختن مرتبط و
 رادرك تنمـ  کلـی  معنـاي  تـا  دهد پیوند هم به را متن و جمله گروه، سطح در منفرد هاي واژه
 طریـق  از بتـوان  که ندارد وجود یکسانی مدل که ،داد نشان خواندن مدلهاي ها معتقدند  آن .کند
 در نحـوي  و شـناختی  واج پـردازش  نقـش  ارتبـاط  خـصوص  در کـه  را اي دوگانـه  فرضیات آن



                                1399سیزدهم، تابستان شماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان           ... در تشویق اثرات بررسی
       

 

104

 کـه  داشـت  انتظار توان نمی هاآن عقیده به . کرد توجیه شود می مطرح آن فراگیري و خواندن
 و نحـو  جملـه  از زبـانی  سـطوح  از یـک  هر نقش بتواند که باشد داشته وجود دقیقی دواح مدل
 و دهـد  نشان نارساخوان افراد در هم و طبیعی افراد در هم همزمان دقیق طور به را شناسیواج

 عـصب  و شـناختی  زبـان  هـاي  شالوده همۀ حال عین در و توجیه نیز را خواندن مشکالت همۀ
 کـه  اسـت  اي گونـه  بـه  و است متفاوت نظریه با مدل ماهیت زیرا. دکن منعکس نیز را شناختی

 اسـاس  بـر  مـدل  که هدفی به توجه با مدل بودن مناسب و مفید و است کاربردي ماهیت داراي
 هریـک  نقـش  امـر،  ایـن  بـه  توجه با. است اهمیتی حائز مسئله کاربردي لحاظ به شده، ارائه آن

 بـر  مـدلها  کـه  شـناختی  هدف به توجه با نحو وناسی  ش جوا جمله از زبانی سطوح و ها ازمؤلفه
  .است متفاوت اند شده ارائه آن اساس

 کودکـان  نوشـتن  هـاي  مهارت بر فارسی خط تیرگی و شفافیت اثرات« مقالۀ در) 1393( یگانه
 اسـت  معتقد »ها واژه امالي و شناسی واج آگاهی هاي آزمون طریق از پریش خوانش و طبیعی

 خوانـدن  یـادگیري  در کودکـان  از بـسیاري  کـه  دهـد مـی  نشان گذشته تمطالعا بر مروري که
 الـی  15 حدود (کودکان برخی براي امر این اما آموزند، می طبیعی طور به را وآن ندارند مشکلی

 است شده ریزي وبرنامه خاص وآموزش بسیار انرژي صرف مستلزم) دبستانی کودکان درصد20
 هـوش  از برخورداري  رغم به  که کودکان این .)1393 انه،یگاز   نقل به 2004 ،4وکازار 3تریمن(

 در عمـومی،  یـادگیري  در توانـایی  و اجتمـاعی  -اقتـصادي  رفـاه  حـسی،  هـاي  توانایی معمولی،
. انـد   شـده   شـناخته  رشـدي  پریـشی  خـوانش  عنـوان   به مشخصاً ،شوند  می مشکل دچار خواندن

 رمزگشایی و واژه دیداري بازشناسی مانند هایی مهارت فراگیري در اغلب کودکان این مشکالت
 بـر  رشـدي  پریـشی  خـوانش   کنند می پیدا نمود ،)امال (نوشتن در هم و خواندن در هم واجی،
 واج پریـشی  خوانش «و »سطحی پریشی خوانش «دستۀ دو به نوشتن، و خواندن مهارت اساس

   .)1393 یگانه، از نقل به  1997 :187 ،5تمپل( شود می تقسیم ،»شناختی

 رو، ایـن  از و دارنـد  مشکل واژگانی مسیر از استفاده درافراد   »سطحی هاي پریشی خوانش«ر  د
     هـا،  واژه نـا  خوانـدن  در آنهـا  توانـایی  کننـد؛  مـی  اتکـا  ها واژه خواندن در واجی مسیر به غالباً

 ایـن  بـر  تاییـدي  قاعـده  بـی  هـاي  واژه خواندن در آنها مشکالت و مکرر هاي سازي مند قاعده
                                                             
3 Treiman, R. 

4 Kessler, B. 
5 Temple, C. M. 
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 واجـی  هاي پریشی  خوانش مشخصۀ بارزترین سطحی، هاي پریشی  خوانش برخالف .است لهمسئ
 انطبـاق  طریـق  از واژه خوانـدن  یـادگیري  در افـراد  ایـن . است خواندن واجی پردازش در نقص
  )208: همان (است مختل آنها واژگانی غیر پردازشی مسیر و دارند مشکل واج -نگاره

 بلـوچ  و طوسـی  دانـاي  مقالـۀ  بـه  تـوان   می خواندن هاي ارتمه به مربوط هاي  پژوهش میان در
 نارسـاخوان  و طبیعی کودکان عملکرد بر فارسی خط تیرگی و شفافیت تاثیر «عنوان با) 1385(

 پـسر  کـودك  101 عملکـرد  پـژوهش،  ایـن  در .کرد اشاره » شناختی واج آگاهی هاي  آزمون در
 لحـاظ  از کـه  کودکانی یعنی (خواندن سن هم طبیعی پریش، خوانش گروه سه در زبان، فارسی
 دوسـال  تقـویمی،  سـن  لحاظ از اما بودند، ها پریش خوانش سطح در خواندن مهارت در توانایی
 مـورد  شـناختی  واج آگـاهی  آزمـون  6 در تقـویمی،  سـن  هم طبیعی و )بودند آنها از تر کوچک
 خوانـدن  مهـارت  طحسـ  و خـط  شفافیت بین رابطۀ دربارة را فرضیه دو آنها.  گرفت قرار بررسی

 کردنـد  بینـی  پـیش  اول فرضیۀ در گرفتند؛ نظر در شناختی واج آگاهی هاي  آزمون در کودکان
 هـاي   آزمـون  در آنها خواندن سن هم گواه گروه و ها پریش خوانش عملکرد بر خط شفافیت که

 به ها پریش خوانش تقویمی سن هم کودکان در آن تاثیر اما است، اثرگذار شناختی واج آگاهی
  .رسد می حداقل

 روان بررسـی  بـه  »بهبود هايروش و فرایند تعریف،: خوانی  روان «مقالۀ در )1396( آبادي امین
 تعلـیم  هاينظام تمامی در تاکید مورد هاي مهارت از خواندن نویسدمی و است پرداخته خوانی

. دارد پـی  در را سـوادآموزي  هاي حیطه سایر رشد خواندن، در پیشرفت که چرا است، تربیت و
 خوانـدن  درك اصـلی  نیـاز  پـیش  خوانیروان اما است؛ مطلب درك خواندن اصلیِ هدف هرچند

 دانـش  در را خوانـدن  مهـارت  توانستم چگونه «مقالۀ در) 1397, سرکهنانی عسکري. (باشد می
 موجـود  هـاي  تفاوت کودك که است مهارتی خواندن،نویسد می »نمایم تقویت دوم پایه آموزان

 و گفتـاري  صـورت  و واژه ي نوشـته  صـورت  میـان  رابطـه  آنپایـۀ    بـر  را ها صدا و وفحر میان
 بـا  کـه  اسـت  نوشـته  و متن معنی درك خواندن اصلی هدف. یابد می در را آنها معنی سرانجام

 بـه  مرحلـه  و تـدریجی  امـر  ایـن . شود می داده یاد مهارت این آموزشی هاي فعالیت سري یک
  .شود می ترمسلط باالتر مقاطع در کودك نهایتا که است مرحله

 دانـش  تحـصیلی  پیـشرفت  بر توجه و تشویق تاثیر« مقالۀ در) 1394 (اسماعیلی و ذوالقدرنسب
 کـانون  مهمتـرین  و تـرین   ابتـدایی  ،مـدارس  و هـا  خـانواده  که جائی آن از نویسند می »آموزان
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 و هـستند  آموزگـاران  و والـدین  آنهـا  گردانندگان و هستند نوجوانان و کودکان تربیت و پرورش
 کامـل  آشـنایی  تربیـت  قـوانین  و اصـول  با باید دارند عهده به زمینه این در را نقش تریناصلی
 بـرده  بکـار  قـوانین  و اصـول  ایـن  اگر که چرا. گیرند کار به احسن عنوان به را وآن باشند داشته
 ناپـذیر  جبـران  لـزل تز و فـساد  بنـابراین . باشیم پرورش و آموزش موفقیت درانتظار نباید نشوند
 خـشت  گفـت  شـیرازي  سعدي معروف شاعر مصداق دراین .بود نخواهد انتظار از دور مان آینده

 نیروهـا  تشویق نویسند می مقاله این ادامه در و . کج دیوار رود می ثریا تا کج معمار نهد گر اول
 و کنـد  مـی  زیـاد  اکارهـ  در را آنهـا  استقامت و اندازد می کار به را آموزان دانش استعدادهاي و

 کوشـش  و سعی موجب فکري کارهاي در و کند می فراهم را بدنی کارهاي در سرعت موجبات
 در مطلـوب  عـادات  گیـري  شکل سبب کودکان مثبت رفتار تقویت و تشویق. گرددمی بیشتري

  .شود می آنان

 بـه  »ربیـت ت و تعلـیم  در تنبیه و تشویق مؤثر هاي شیوه «مقالۀ در). 1389( و همکاران    اصالنی
 تـصوراتی  فقط گوییم،می سخن تشویق از وقتی نویسندمی و پردازندمی تنبیه و تشویق بررسی
 طـور  بـه  هـم  تنبیـه  آیـد مـی  افراد ذهن به) عینی هايپاداش (دادن جایزه یا زدن دست مانند

 و عمیـق  دیـدي  با اگر. شودمی تلقی متفاوت، درجات با البته ،)بدنی تنبیه( زدن کتک معمول،
 و تـشویق  مـورد  در را رایـج  تـصورات  از بعـضی  شاید کنیم، توجه انگیزش مفهوم به تر گسترده

 و معمـولی  موضـوع  چنـد  بـه  انگیـزش  اصـطالح  کـردن  محـدود . کنیم پاك خود ذهن از تنبیه
 تربیتـی،  شناسـی  روان نظران صاحب. ساخت خواهد دور آن واقعی کارکرد فهم از را ما قدیمی،
 قلـب  انگیزش ها،آن عقیده به. دانندمی پویا و مؤثر یادگیري در اساسی و ممه عاملی را انگیزش

  .است تربیت قلب بهتر، عبارت به و یادگیري

 داراي کودکـان  در گفتـاري  زبانِ درك خصوص در که پژوهشی در )2006( همکاران و 6اسمیت
 در مـشکل  هبـ  را جمالت درك در ضعیف هاي خواننده مشکالت دادند، انجام خواندن مشکالت
 کـه  معتقدنـد  و انـد  داده نـسبت  بزرگساالن دستوري نظام نحويِ پیچیده هايویژگی یادگیري
 در کـه  اسـت  ایـن  بـر  اعتقاد دیدگاه این در. است مربوط زبان نظام  به خواندن درك مشکالت

 دیـدگاه  ایـن  در. دارد وجـود  تـأخیر  ضـعیف  هـاي  خواننده در پیچیده نحوي ساختارهاي رشد
 مرحلـه  بـه  سـاده  سـاختارهاي  یـادگیري  یعنی تر ساده مرحله از پیشرفت شامل زبان فراگیري

                                                             
6 Smith, A.  



                                1399سیزدهم، تابستان شماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان           ... در تشویق اثرات بررسی
       

 

107

 مراحـل  در پیچیـده  سـاختارهاي . اسـت  پیچیـده  زبـانی  ساختارهاي یادگیري یعنی تر پیچیده
 سـاختارهاي  رشـد  در کـه  اسـت  ایـن  بر اعتقاد دیدگاه این در. شوند می ظاهر رشد از دیرتري

 هـستند  شناختی واج پردازش مشکالت از مستقل که انحراف یا و دارد وجود تأخیر یا دستوري
 یـادگیري  بـر  شـناختی  واج مـشکالت  از جـدا  و مـستقل  طـور  بـه  دسـتوري  مشکالت چنین و

 وجـود  نیـز  دیگـري  شـواهد  فـوق،  مـورد  بـر  عالوه. گذارد می مستقیم تأثیر خواندن مهارتهاي
 و  دسـتوري  قـضاوت  ماننـد  بـانی فراز تکالیف در ضعیف هاي خواننده دهند می نشان دارندکه
 .دارند مشکل هستند غیردستوري نحوي لحاظ به که جمالتی تصحیح

 و پـاداش  بـه  نسبت حساسیت و کودکی دوران هاي آسیب مقاله در) 2017(و همکاران   7آندریا
         نـشان  شـماري بـی  شـواهد انـد کـه      آورده اضـطراب  و افـسردگی  عالیـم  بـراي  دالیلـی  و تنبیه

. دارد مـستقیم  ارتبـاط  روانی هاي آسیب خطر افزایش با عمر اوایل در اذیت و آزار که دهندمی
 شخصی يناسازگارانه خصوصیات شامل تواندمی دارد تاکید اثر این بر که هایی مکانیزم از یکی
 بـا  کـودکی  دوران هـاي  آسـیب  آیـا  کـه  است پرداخته موضوع این بررسی به تحقیق این. باشد

 ایـن  از خیـر،  یـا  دارد ارتبـاط  مجـازات  و پـاداش  بـه  نسبت حساسیت زمینهد فردي اختالفات
 بـازداري  سیـستم  و )BAS( رفتاري ساز فعال سیستم به شخصیت وابستگی عنوان تحت موضوع
 يرابطـه  در فـردي،  اختالفـات  ایـن  ي بالقوه میانجیگري نقش. شود می برده نام )BIS( رفتاري

 مهـارت ) 2003 ،8ریـد ( .است شده بررسی هم هیجانی عالئم و کودکی دوران هاي آسیب میان
 خطـی  بـا  (زبان آلمانی و) تیره خطی با (زبان انگلیسی پریش خوانش و طبیعی کودکان نوشتن
 از بیـشتر  زبـان  انگلیـسی  پـریش  خـوانش  کودکـان  که ودریافتند کرده مقایسه هم با را) شفاف

 بـراي  تیره هاي واژه نوشتن یعنی ؛شوند می اشتباه مرتکب زبان آلمانی پریش خوانش کودکان
 .است زبان آلمانی تیره هاي واژه نوشتن از تر راحت زبان یانگلیس کودکان

   خوانی روان
 آوایـی و   هاي نشانه به توجه دیداري، هاي نشانه تشخیص مستلزم و شناختی فرایندي خواندن

 صـحت  بـا  سریع دنخوان به خوانی روان و است شناسی واج اطالعات براساس منظم رمزگشایی
 یـادگیري،  اسـاسِ  بلکـه  دارد، آمـوختن  در مهمی نقش تنها نه خواندن .شود می اطاق موزون و

                                                             
7 Andrei, C. 

8 Read, C. 
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 خوانـدن  بـه  ریاضـیات  و نوشـتن  آمـوختن،  ایـن  بر عالوه است، آموزشگاهی پیشرفت و عملکرد
 فرایند نتیجه عنوان به شده خوانده مطلب درك یا خواندن محصول. است وابسته دقیق و سریع
 را اي پیچیـده  مراحـل  چاپی قراردادي نمادهاي و ها نشانه بیان و تفسیر توصیف، درك، توجه،
 خودکـار  سرعت صحت، هاي مؤلفه از یکی در خود رشد مسیر در مواردي در که شودمی شامل
 و خواننـده  دیـداري  ادراك بـا  توانـد مـی  صـحت . شود می مواجه مشکل با بودن موزون و بودن

 ماننـد  فـردي  هـاي ویژگـی . باشـد  مرتبط کاري، حافظه خصوص به حافظه، با موزونی و سرعت
       کنـار  در گانـه  سـه  هـاي  حافظـه  و چـشم  حرکـات  مهـارت،  میـزان  جنـسیت،  توانـایی،  میزان
 و گفتمان و زبان هاي ویژگی متن، دشواري سطح و طول الخط، رسم مانند تکلیف هاي ویژگی
 و ارتقـا  جهـت  مـداخالت  ابـزار  یا هدف توانندمی که.دهستن خوانی روان در موثر عوامل محیط،
 عملکـرد  بهبـود  بر عالوه خوانی روان بهبود و ارتقا .)1396  آبادي، امین(  باشند خواندن بهبود

 اجتمـاعی  روابـط  حتـی  و بهبـود خودپنـداره    و ارتقـا  در توانـد مـی  تحصیلی عملکرد و خواندن
 بـه  اجتمـاعی  روابـط  و پنـداره  خـود  بر خوانی ن روا تاثیرگذاري هرچند. باشد موثر خوانندگان

 و سـرعت  صـحت،  شـامل  خـوانی  روان ي مؤلفه سه ).2005 ،9هالهن( دارد نیاز بیشتر پژوهش
 صـحت  نخـست . داد خـواهیم  توضـیح  را ها مولفه این از  یک هر ادامه در  که است بودن موزون

 ایـن . شـود مـی  گفته شده پچا واژه با شده تلفظ واژه انطباق و صحت میزان بر صحت است که 
  .گرددمی محاسبه واژگان مجموع بر شده خوانده صحیح واژگان تعداد تقسیم طریق از مولفه

 دریافـت  محـرك  پـردازش  در صـحت  میزان دیداري، توجه شامل خواندن برصحت موثر عوامل
 سـرعت مولفـه دوم    . اسـت  مـتن  بافت به توجه با محرك ذهنی تصویر با آن انطباق چاپی، شده
 سرعت یک با واژگان خواندن توانایی از است عبارت شود می نامیده خواندن سرعت آنچه. است

 عنـوان  بـه  خوانـدن  سرعت ). 2006 ،10هودسن (متن فهم یا درك بر منفی تاثیر بدون مناسب
 خوانـدن  اسـت  معتقـد او    . )2007 ،11فراسـر  (است اهمیت حائز مطلب درك در روانی شاخص

 بـر  مـوثر  عوامـل . اسـت  درخوانـدن  متفـاوت  سـرعت  نیازمند مختلف، فاهدا براي مختلف مواد
 توانـایی  و ذهـن  سـیالی  نامیـدن،  سرعت دیداري، واژگان خزانه تیزبینی، شامل خواندن سرعت

 واژگـان  خودکـار  بازشناسـی . هاسـت  ه واژ شناسـایی  شدن خودکار از ناشی سرعت. تولیداست
                                                             
9 Hallahan, D. 
10 Hudson, T. 

11 Fraser, C. 
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 است ماهر غیر از ماهر خواننده متمایزکننده» نبود خودکار «و دارد خوانی  روان در بزرگی نقش
   ). 2003 ،12جکینز(

 آمـوزي  دانـش  اسـت  ممکن. نیستند کافی اما الزمند خوانی روان براي صحت و سرعت هرچند
 ربـط  هـم  بـه  مـتن  در را جمله زنجیروار هاي ه واژ نتواند ولی بخواند صحت با و سریع را متنی
 از خواننـده  آنچـه  بـا  مـتن،  آشکار ارتباط بر بودن، موزون. نباشد خوان روان همین براي و دهد
 خـوان  روان آموز دانش. )2003 هودسن،( دارد داللت دهد، می نشان خود صداي در متن درك

 قابـل  بلنـد  صـداي  بـا  خوانـدن  هنگام وضوح به امر این و کندمی رعایت را بودن موزون دقیق،
 از عبارتنـد  ها سرفصل این از تعدادي. است قدقی روال و ها سرفصل براساس ارزیابی و مشاهده

 بیانگر تکرار، و تردید بدون خواندن -3 همواري کامل معنی با جمله خواندن -2 کردن بیان -1
  ).نگارشی عالئم(سجاوندي عالئم دیدن با لحن تغییر و توقف و صدا بمی زیرو با خواندن بودن،

 از را تـواژي  سـاخ  و نحـوي  ازمـشکالت  فـی طی تر، مهارت کم و تر سال و سن کم هاي خواننده
 سـطح  فرایندهاي به مربوط منابع سایر یا نحو از تواندمی درکی مشکالت. دهند می نشان خود

 کلـی  فراینـدهاي  مثابـۀ  بـه  )2007همکـاران،  و 13پرفتـی  (آنچـه  راستاي در. شود ناشی پایین،
 کلمـه  درك( سـطحی  كدر فرایند گونه دو توان می ،کنند می معرفی خواندن درك در دخیل

 از اسـت  عبـارت  سـطحی  درك کـرد؛  مطـرح  را بـاال  سـطوح  در درك عمیق، درك و) کلمه به
 گونـه  ایـن  .اسـت  شده بیان درمتن مستقیم طور به که اطالعاتی به دستیابی منظور به خواندن

 درك بـاالتر  سـطوح  در درك بـراي  است نیازي پیش درحقیقت و است مهم خود نوبۀ به درك
 و تعبیـر  و مـتن  اسـتنباطی  هاي جنبه درك شامل که است عمیق درك اساس و یهپا سطحی،
 بـه  منجـر  سـطحی  درك مرحلـه  در دشـواري  هرگونـه  کـه  است بدیهی. شود می متن ارزیابی
 مـدلهاي  الزم سـطحی  درك بـه  رسـیدن  بـراي  زیرا شود؛ می باالتر سطوح پردازش در اختالل
 قـرار  بررسـی  مـورد  خوانـدن   کلـی  هـاي مـدل  و واژه خوانـدن  هايمدل زیربخش دو در خواندن

  .گیرند می

                                                             
12 Jenkins J. R. 

13 Perfetti, C. 
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 نمـایش  منفـرد  صـورت  به و متن از خارج را ها واژه بازشناسی دهد که نشان می  )2003( 14رید
 علـت . شـوند مـی  بررسـی  خوانـدن  مسیره دو هايمدل واژه خواندن هايمدل میان از. دهندمی

 مطـرح  واژه خوانـدن  هايمدل ترینمعمول و ترینمهم مثابۀ به که است آن هامدل این انتخاب
. رسـند مـی  نظـر  بـه  تر مناسب نارساخوانی انواع تبیین براي آنها ایرادات از نظر صرف و هستند

  بـاال (جزء به کل و) باال به پایین (کل به جزء هايمدل شامل نیز خواندن فرایند کلی هايمدل
 واج ظرفیـت  مـدل  خوانـدن  متـوازن  مـدل  پیونـدگرا،  ،مدلهاي تعاملی جبرانی، مدل  )پایین به

 و) بـاال  بـه  پـایین  (کـل  به جزء هايمدل بررسی علت. هستند کالمی کارآیی نظریه و شناختی
 کـه  شـوند  مـی  مطـرح  زبـان  پـردازش  اولیـه  و اصلی مدل دو عنوان به که است آن جزء به کل

  .اند یافته گسترش هاآن درون از) تعاملی جبرانی مانند (هامدل از بسیاري

  نارساخوانی
نارسـاخوان   فـرد  ،هاي هنجارشده  آزمون خواندن و مطابق   زمینه اي است در  نارساخوانی عارضه 

. اسـت  انتظـار  مـورد  سـطح  از تر پایین گیريچشم طور خود به  آموزش و هوش سن، به نسبت 
 بـا  هـا واژه هم، خلـط   به شبیه هاي واژه کردن اشتباه در اختالل نوعی خاص طور به نارساخوانی

 مـشکل و   ها، داشـتن    واژه خوانی وارونه یا خوانی آینه ها، آن انتهاي و ابتدا حروف گرفتن نظر در
 ).2010 و همکاران،15بروکس(کل است  از جز تشخیص در دشواري

 مالحظـه  قابل نارسایی با شود،می مربوط خواندن توانایی در و نارسایی  تأخیر به نارساخوانی که 
شـود  مـی  مـشخص  شـده  خوانـده  مطالـب  فهـم  و نیـز   واژگان ناختش هاي مهارت پیدایش در
 اي و عـده   دارد اشـاره  خواندن در فرد هاينارسایی به اغلب نارساخوانی واژة ). 1382 ،16چنگ(

 اسـتفاده  و نوشـتن   خواندن مشکالت انواع همه به اشاره منظور به واژه این و از  رفته آن فراتر از 
 معکـوس  مـشکل  معـادل  را و آن  کـرده  تعبیـر  نادرسـت  را واژه دیگر اي هرچند عده (کنند  می

  ).dجاي به b نوشتن مانند دانندمی حروف کردن

                                                             
14 Read, C. 
15

Brooks, A. 
16J.  Cheng 
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ـ  : از نشانه هاي نارساخوانی می توان به دو مورد زیـر اشـاره کـرد      اتوانی در خوانـدن و  نخـست، ن
 فقـدان   و دوم، هجی کردن ضعیف که در مقایسه با توانایی هاي دیگر غیـر قابـل انتظـار اسـت                 

 .دکاري و روانی خواندن و هجی کردن کلماتخو

هاي تحصیلی مشکالت یادگیري دارند، به احتمـال زیـاد دچـار       آموزانی که در سایر زمینه      دانش
هـاي اصـلی نظـام         یکـی از بخـش     ، در حقیقت  خواندن. مشکالتی در زمینه خواندن نیز هستند     

د و نکته مهـم آن اسـت کـه       دار شفاهی و نوشتن      یکپارچه زبان است که ارتباط نزدیکی با زبان       
هاي انجام شـده نـشان    بررسی. شود منتهی می هم ضعف در خواندن به مشکالت متعدد دیگري     

 داراي ، انـد  افـرادي کـه بـه عنـوان نارسـاخوان شناسـایی شـده            نیمـی از    دهـد کـه تقریبـاً         می
 ترکیـب  حرکتی بوده و به سبب همین اخـتالالت در  – فضایی –هایی در زمینه بصري  نارسایی

  .و سازمان کلمات و جمالت و درك عالئم فضایی با مشکل مواجه هستند

(http://mehdisaber.com) 

  تشویق
 شـکل  سـبب  کودکان مثبت رفتار تقویت و تشویق: معتقدند )1394( اسماعیلی و ذوالقدرنسب

 شویقتـ  رفتارهـاي   طریـق  از که آنجا از دیگر عبارت به. شود می آنان در مطلوب عادات گیري
 بیش مربی، مستقیم غیر و مستقیم گروهی، و فردي معنوي، و مادي کالمی، غیر و کالمی آمیز

 و مـؤثرترین  و بیشترین شاهد ما .شود می داده پاسخ توجه و متعلق محبت به نیاز به چیز هر از
 نهـا ت نـه  کنـیم می تنبیه را آموزي دانش وقتی که حالی در هستیم آنان رفتار در اثر پایدارترین

 زده بـرهم  را اشحیـاتی  تعادل بلکه دهیمنمی پاسخ او اساسی و خطري نیازهاي از  یک هیچ به
 موقـت  بطور اینکه ولو .کنیم می مواجه دارد گریز آن از همواره که آیندي ناخوش تجربه با را او

 محبت بر را نوجوانان و کودکان با رفتار پایه خدا رسول. باشیم کرده کنترل را آن مطلوب رفتار
 هـست  وفـایش  امکان که اي جایزه با و بداریم گرامی را آنان که کندمی سفارش و کرده استوار

 و مـؤثر  بـسیار  تربیتی هايروش از یکی محبت و تشویق روش از استفاده. نمائیم تشویق را نانآ
   .است فرد داشتن مطمئنه نقش و صدر نشانه
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 معمـوالً  ، گیرنـد می قرار تشویق مورد امور انجام در وقتی که است اي گونه به ها انسان طبیعت
 مهمتـرین  از ترغیـب  و تـشویق  تردیـد  بـدون . دهند انجام بهتر را امور آن تا آیندمی بر درصدد

 در فـرد  عملکـرد  و پیـشرفت  هاي انگیزش تحریک در مؤثر عاملی و تربیتی شناسی روان ارکان
 عمـر  آخـر  تـا  بزرگساالن، حتی هاانسان ههم. است مطلوب رفتارهاي تقویت و یادگیري فرایند

 بـه  را انـسان  و شـود  می تحرك و نشاط و دلگرمی و رغبت موجب تشویق .دارند تشویق به نیاز
 و خـاطر  رضـایت  و آرامـش  احـساس  ،بگیرد قرار تشویق مورد که انسانی. کند می وادار جدیت
 اگر برعکس،. گردد می دهآما ها دشواري تحمل و بیشتر جدیت براي و کند می نفس به اعتماد

 ضـعف  و حقـارت  احـساس  و شـود  می رغبت بی و دلسرد گرفت قرار ناسپاسی یا نکوهش مورد
 تنبیـه  و تـشویق  اصل. نماید استفاده مطلوبی نحو به خویش استعدادهاي از تواندنمی و کندمی
 جهـنم،  و بهـشت  اصـوالً . است شده پذیرفته و شناخته اسالمی تربیت در مسلم امري عنوان به

 و انگیـز  شـوق  وعیـدهاي  و وعـده  کیفـر،  و پـاداش  بـه  مربوط هاي آیه پیامبران، تبشیر و انذار
      ).1390: خاتمیان (هستند تنبیه و تشویق از هایی جلوه همه غیره  و خوفناك

 بـودن  زنـده  و پویایی عامل مهمترین از یکی باشیم داشته پویا و فعال مدرسه یک بخواهیم اگر
 تـشویق  اصـول  بـا  مدرسـه  مـدیریت  اگـر  کـه  چرا بود خواهد تشویق اصول به توجه مدرسه آن

 دانـش  شامل که نبز مدیریت آن زیرمجموعه باشد متخصص و آگاه فردي و باشد داشته آشنایی
 و دانـا  افـرادي  آن کنـار  در و آن از تبعیـت  بـه  هستند عوامل دیگر و اولیاء و همکاران و آموزان

 تمـام  گـرفتن  نظـر  در بـا  مدرسـه  اهـداف  بـه  رسیدن براي که بود هندخوا خالق و مبتکر توانا
 کـه  اسـت  ایـن  در موفقیـت  راز. کـرد  خواهنـد  فعالیـت  و کوشش دل و جان با مدیریت شرایط
 و هنجارهـا  مجموعـه  از. دانـست  را مـوثر  تـشویق  هايراه و کرد تشویق توان می چگونه بدانیم

 مفهـوم  در اولیـاء  و آمـوزان  دانـش  و وکارکنان عوامل و آموزشی محیط و آموزشی هنجارهايبنا
 افـت  شـوم  پدیـده  بـا  مقابلـه  و آمـوزان  دانـش  روحیـه  ارتقـاء  آن نتایج مهمترین از که تشویق

 جامعـه  ابعـاد  و جوانـب  تمـامی  دادن قـرار  نظـر  مـد  بـا  و اولیاء مشارکت بکارگیري و تحصیلی
 سـایر  و اولیـاء  و آمـوزان  دانـش  اتنهـ  نه اجتماعی و اقتصادي روانی متفاوت تاثیرات و آموزشی
  .گذاردمی مثبتی تاثیر همکاران
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  آزمون اجراي روند
 اول متوسـطه  هـاي  پایه فارسی، درس خوان نارسا آموزان دانش میان از پژوهش این هايداده 

         سـال 11 سـنی  درگـروه  آمـوزان  دانـش  ایـن  .انـد  شـده  انتخـاب ) ع(سیدالـشّهدا  دبیرستان در
 سـالمت  در ذهنـی  نظـر  از  امـا  .هستند مشکل دچار فارسی درس خوانی روان در که باشندمی

 یک طی در هاآزمودنی این است  گفتنی .ندارند فکري اختالل گونه هیچ و برند می سر به کامل
 دچار فارسی درس خوانی روان در مکرر دفعات به و  گرفته اند  قرار آزمایش مورد تحصیلی سال

 آمـوزان  دانش جمع از،  کنیم آزمایش ها آن بر را تشویق اثرات که این ايبر اما .اند بوده مشکل
 از نفـر  5 کـه  شـدند  انتخاب تصادفی طور به نفر 10) ع(سیدالشّهدا دخترانه مدرسه نارساخوان

   .شدند گرفته نظر در آزمایش گروه عنوان به دیگر نفر 5 و گواه گروه عنوان به ها آن

 هـا  آن از و هـا قـرار گرفـت      در اختیـار آزمـودنی     ینومت  که شد انجام صورت این به کار شیوه
 آمـاده  بـرگ  کـار  یـک  آمـوزان  دانـش  از کـدام  هر براي .بخوانند بلند صداي با که شد خواسته
 هـر  البتـه  .مـی شـد    ثبـت  شده خوانده هاي غلط تعداد و خوانش زمان میزان آن در که کردیم
  اعطـاي  وعـده  بـا  یا یا با تشویق کالمی و     کرد می متن خواندن به شروع آزمایش گروه که زمان
 .شـدیم  مـی  خواندن درست به ها آن بیشتر ترغیب باعث درست، واژه خواندن براي مثبت نمره
 هـیچ  بـدون  گـواه  گروه مقابل در و شد می بیشتر خواندن در ها آن دقت خواندن بار هر از بعد

 گـروه  کـه  کـردیم  مـشاهده  مکـرر  تدفعـا  از بعد مرور به .کردند می خوانی روان تشویقی گونه
 و مکـث  بـا  کننـد  مـی  سـعی  و اند کرده پیشرفت خوانی روان در چشمگیري شکل به آزمایش

 روان آزمـایش  گـروه  از کمتـر  بـسیار  گـواه  گـروه  که صورتی در خوانیکنند روان بیشتري دقت
نی هـا در  ایجاد شده آزمـود  در ذیل دو متن مورد استفاده به همراه خطاهاي           .کردند می خوانی

  :است آمده پرانتز داخل این خطاها مقابل هر واژه در. حین خواندن ارائه شده است

  :نارساخوان آموزان دانش خطاهاينمونه  و )1 (شماره متن
   ) من خند(من خنده بگذرد عرش از من، بنده گویی) یبار( یکبار اگر! الهی

) کنـون  گنـه (اکنـون  گناه و قدیم تو کرم که زیرا است، زبون تو کرم) جب (جنب در گناه! الهی
  .است
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 چنیـنم  کـه  دانـستی  مـی  نهـادي  مـی  امانـت  کـه  روز آن ،)نمینم( امینم نه را امانت اگر! الهی
  )چینم(

  )آزرم( ایم آزرده که دار آزرم و)  بدکردم (ایم کرده بد که درگذر! الهی

 گـروه  گـرفتن  قـرار ( دينشان تو خوان بر بودم ترسیده. خواندي تو بودم) گریخه( گریخته! الهی
  »نشاندي تو برخوان«

 عطـاي  بـه  بفریبـی  مـرا  کـه  ترسم می اکنون خویش، بالي به بگیري مرا که ترسیدم می ابتدا 
  .خویش

) ملـوان ( ملـوالن  ایـن  از کـه ) بگشا( گشاي تو نیاید، شفا) ملوان( معلوالن ازین که ساز تو! الهی
  ).نشاید( نگشاید کاري

در انـصاري اسـت،      عبداهللا خواجه نامه مناجات از  فوق که  خواندن متن هنگام  آموزان   این دانش 
  و دو خـط پایـانی      خواندند می تک تک و مکث خط پنجم را  با    . دنخواندن اصالًرا  ) از(: خط اول 

به همراه خطاهاي هاي بعدي در ادامه متن  . و تعلل زیاد خواندند   مکث   بایعنی ششم و هفتم را      
  :ارائه می شودآن در ذیل 

  :نارساخوان آموزان دانش خطاهاي نمونه و )2( شماره متن
 طـور  بـه  بایـد  خواننـده  عمیـق،  و هـستند ) پـذر  تـاول  (پـذیر   تأویـل  سعدي) طزهاي(طنزهاي

  وجوي  جست در) توان(توأمان

) شـود  مـی  ادا درسـت (طنزهـاي  در. باشـد  اثـر  در معنا و خاطر) انساط زیاد، مکث با( انبساط 
  )مل و شکل(شمایل و شکل سعدي

 و اسـت  کـرده  بـسیار  تغییـر  بـود  همـراه  نمـا   نخ و) ثبت( ثابت هاي  سازي  تیپ با که ها    حکایت 
  ) بامکث(هاي پردازي شخصیت

) شـود  مـی  ادا درسـت (طنزهـاي  در چنـد  هر. دارد وجود آن در گویا و کوتاه ابعادي در و دقیق
  موجب بیشتر که طنزي با سعدي
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 تلـخ  گاهی حتی و عمیق بسیار است طنزي اما هستیم، ور روبه شود  می خاطر) انساط( انبساط 
  )تلخه( اند تلخ درقالب و

  :نارساخوان آموزان دانش خطاهاي نمونه و )3( شماره متن
 برایـشان  بـار   یـک ) آزگـر (آزگار سال)ها بخت (ها  بدبخت این. آید  نمی خوش را خدا بابا،  اي گفتم
  را ها شکم و افتد می پایی چنین

 زیـرش  از اگـر . کنند می شماري ساعت و بخورند) غز کب(غاز  کباب که اند  دهز صابون است مدتی
  را چشمم) دررم( بروم در

 و دوسـتان  از یکـی  منـزل  از اسـت  چطـور . دارند هم حق خودمانیم، که حاال و آورد خواهند در
  دیگر دست یک آشنایان

  )خواندند ترروان ماا بسیار مکث با را متنآزمودنی ها ( بگیریم؟) عاره(عاریه لوازم و ظرف

  :نارساخوان آموزان دانش هاياطخ نمونه و )4(شماره متن
) خواندند ومکث دقت با را عبارت این ها آزمودنی( مادرم ي  خاله دختردایی پسرعموي مصطفی

  پنج و بیست سن به جوانی. شد می

 اهیبخـو  تـا  و گـاگول  و پخمـه  و پـا  و دسـت   بـی  و جـل  آسمان و لوت و الت. شش و بیست یا
  .بدقواره و بدریخت

 رنـگ  بزنـد،  حرفـی  خواسـت   می هروقت) خواندند سختی به و شمرده بسیار را عبارت این آنها(
  داشت برمی رنگ و گذاشت می

 بـدون  ولـی  خواندنـد  کنـدي  بـه  بسیار را این (گیر گلویش در برنجی هاون دسته که  این مثل و
  دهنش باشد کرده) غط

 و مـسرور  جمـالش  زیـارت  از تر  بیش مرتبه یک سالی الحمداهللا. دافتا  می خرخر به و ماند  می باز
  )مشف و مسر( شدم نمی مشعوف
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 از اسـتفاده  بـا  ،آمـد  دسـت  به آنها درست و نادرستواژه هاي     خوانش از که میانگینی براساس
. باشـد  مـؤثر  عمـل  برنتیجـه  تواند می تشویق که داد نشان نتیجه و شد گرفته میانگین t روش

  :را در جدول هاي ذیل مشاهده می کنیماین نتایج 

  

  

  

  تشویق از قبل آزمایش گروه هاي داده: )1 (جدول
 موزآ دانش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  تشویقبدون  - - - - - - - - - -

 درست واژه   خوانشتعداد  10 4 8 13 9 14 11 7 15 13
   واژه نادرستتعداد خوانش 10 16 12 7 11 6 9 13 5 7

  تشویق از بعد آزمایش گروه هاي داده): 2(جدول
  موزآ دانش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  تشویق با + + + + + + + + + +

   درست واژه خوانش تعداد  14 10 14 14 12 15 16 14 16 18
  واژه نادرست خوانش تعداد 6 10 6 6 8 5 4 6 4 2

  آزمون هاي محرك

  فارسی درس هاي متن-1

  پایانی نمرات در آن تأثیر و ثبتم نمره ،گرفتن تشویق-2

                                       ها دادهآماري  تحلیل

 که؛ است داده نشان ها آزمون تحلیل و بررسی
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       4/10  :تشویق از قبل میانگین   

                                           3/14 :تشویق از پس میانگین  

                      1/ 46:میانگین دو بین اوتتف استاندارد خطاي 

T= 67/2  

df= 18 

 احتمـال  سـطح  در تـشویق  ارایه با خوانی  روان در آموزان دانش عملکرد فوق يها  داده اساس بر 
 تایید ها داده بودن تصادفی صحت .ندارد وجود معناداري آماري تفاوت صفر، فرض قبول با ،% 5

  .شود می

  گیري نتیجه
 آمـوزان  دانـش  در فارسـی،  درس  خـوانی  ن روا بـر  تشویق مثبت اثرات بررسی به پژوهش این در

 حاصـل  نتـایج  .پرداختیم تهران شهر 9 منطقه ،)ع(سیدالشّهدا دخترانۀ دبیرستان اول، متوسطۀ
 و ارایـه و نمـودار    ولدر قالـب جـد     و جداگانـه  طـور  بـه  بررسی مورد گروه دو در  را ها آزمون از

 از هـایی  عبـارت  همچنـین  و سـعدي  گلستان از هایی عبارت منتخب ها آزمون .کردیم ترسیم
ـ  انجـام  آموزان دانش که خوانشی اساس بر .بود اول متوسطه فارسی کتاب  واژه هـاي   بـه ،  ددادن

 بـه  درسـت،  واژه هر. یمددا نمره ها به آن  دادند اختصاص متن یک به که زمانی مدت و درست
 میـانگین  از و بـه دسـت آمـد      میـانگینی  درسـت،  نمرات عجم از و شد محسوب نمره یک ازاي

 نتـایج سـرانجام   . و تعیـین گردیـد     سنجیده آموزان دانش خوانی روان در بهبود میزان دریافتی،
 نتیجـه  در و دارد   چـشمگیري  پیشرفت گواه گروه به نسبت آزمایش گروه کهداد   نشان حاصله

  .باشد مؤثر فارسی درس خوانی روان در تواند می تشویق که کند می اثباتاین امر 

 داد نـشان  غیـره    و تجربی علوم ،اجتماعی علوم همچون  دیگر دروسی در آموزان دانش پیشرفت
 نیـز  دیگـر  دروسمتون و    در توانستند فارسی درس خوانی روان بهبود درکنار آموزان دانش که

 ایـن  از کـه  دیگـري  هیجنت .داشت تأثیرهم   دیگر   دروس در فارسی خوانی روان لذا .شوند موفق
 بـا  کـه  آمـوزانی  دانش بودند و نبود اثرگذار افراد همه بر تشویق که بود آن ،شد حاصل پژوهش

     زیـادي  عوامـل  کـه چرا .نکردنـد  پیـدا  خـوانی  روان در بهبـودي  یا و تغییر هیچ ها تشویق همه
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 آمـوز  دانش یروحی و عاطف   مسائل جمله از باشند مؤثر آموزان دانش خوانی روان در توانند می
 هنگـام  در را هـا  آن تمرکـز  نظـر،  مـورد  درس بـه  نسبت ها آن عالقگی بی یا و خواندن هنگام

 بـه  هـا  آن تبـدیل  و هـا  واژه گذاشـتن  هم کنار در ها آن دقت از مانع و زند می هم به خواندن
 .شود می عبارات بیان براي جمله
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