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 چکیده

آموزان غیر آموزی بر درک مطلب خواندن فارسی زبانهدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش خواندن به روش بازی
آزمون است. در پس -آزمونپژوهشی از نوع پیش باشد. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی در قالب یک طرحزبان میفارسی

باشند. مشغول به تحصیل می زبان مرحله مقدماتی است که در ایرانآموز مذکر عربزبان 20این پژوهش جامعه آماری شامل 
خواندن ها با استفاده از آزمون تشخیصی اند. دادهاست که جامعه در دسترس محقق بودهنمونه شامل گروه آزمایش و گواه 

جلسه بازی، گروه آزمایش  10پس از  آموزش و آوری شد. های محقق ساخته جمعها و بازیو داستان  شیرازی و نیلی پور
های میانگین و انحراف معیار و در سطح  ها درسطح توصیفی از آمارهبرای تجزیه و تحلیل دادهبا  گروه کنترل مقایسه شد. 

آموزی درک استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش خواندن به روش بازی Tانس و آزمون استنباطی از آزمون تحلیل کوواری
آموزش خواندن به این روش خطاهای خواندن )خطاهای جانشینی، امتناع، تاثیر مثبتی دارد.  آموزانمطلب خواندن فارسی زبان

آموزان گروه مداخله را نسبت جایی( زبان ، جابهتلفظ اشتباه، افزودن کلمه، حذف کلمه، حذف حرف یا هجا، بازگویی اصالحی
-بازی(. در واقع نتایج بیانگر این است که روش تدریس به شیوه p<001/0)دهد به گروه کنترل بصورت معناداری کاهش می

استعدادهای  تاثیر دارد و باعث افزایش انگیزه و عالقه به یادگیری و شکوفایی آموزانزبانبر میزان انگیزه و یادگیری  آموزی
 شود.آموزان میخالقانه و پیشرفت تحصیلی در زبان

 آموزی، درک مطلبزبانان، بازیمهارت خواندن، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی کلیدواژه: 

 

 مقدمه. 1
ها نیازمند آموزش زبان با چهار مهارت خواندن، شنیدن، گفتن و نوشتن در ارتباط است، اما پرورش این مهارت

بررسی عواملی چند از جمله روش تدریس متناسب با مخاطب و نوع مهارت آموزشی است. در این پژوهش به 
( 2005)2و سارنسن 1شود. طبق دیدگاه االفسنآموزی پرداخته میآموزش مهارت خواندن با استفاده از روش بازی

های درونی و شناختی فرد مانند انگیزه، فردی که از ویژگیدر جهت تقویت ارتباطات بینخواندن فعالیتی است 

(. یادگیری 5،2006و استدان 4، ونتر3پذیرد )هوییهای زبانی تاثیر میتوجه، تصور از خود، حافظه، ادراک و مهارت
 (.2009، 6ها و اهداف مهم یادگیری زبان است )پیتچرخواندن از فعالیت

توان از هر نوع مثال یا داستان کوتاهی در آموزش استفاده کرد، مشروط بر اینکه به عقیده سل مورسیا و هیلز می

: 1378سل مورسیا و هیلز، (آموزان قابل درک باشد دارای ساختار تدریس باشد و به زبانی بیان شود که برای زبان
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که بهترین (، معتقد است در تهیه برنامه آموزشی واژگان باید پایبند اصولی بود، از جمله این1995) 1(. اشمیت53
: 1995ها در متنی مناسب است )اشمیت، ها در مهارت خواندن و قرار دادن آنروش برای به خاطر سپردن واژه

( و کراشن 1985(، پررن )1985(، استربنرگ )1980(، تودل )1966(. همچنین نویسندگانی چون مولتون )133

خوانند از همه (، اعتقاد دارند که یادگرفتن واژگان از طریق حدس زدن در بافت متنی که می2006(، نیشن )1989)
آموز را با راهبردهایی برای استنباط واژه ناآشنا انتر است.  بعالوه مهارت خواندن زبمنابع دیگر یادگیری واژگان مهم

 (.440: 2010و دمیر و کیگو،  1570: 2009کند )کیفتیگ و اوستر، از متن آماده می
کننده باشد کننده و گیجتواند ناکامکننده است و حتی میآموزان دشوار و خستهفرآیند خواندن برای بسیاری از زبان

 نشان دارند تأکید بازی اهمیت بر روانشناس که ط دانشمندانتوس شده مطرح هایتئوری (.1389)وولف و مش، 

 شگرفی تأثیرهای عامل این از استفاده با تخصصی و علمی هایریزیبرنامه توان توسطمی که است نکته این دهنده

 کرد.  ایجاد مقدماتی دوره در خصوصاً فرایند یادگیری در

کند )قریشی، یابد و در آن احساس راحتی میکند، در میبازی فعالیتی است که فراگیر در طی آن درک میاز طرفی 

های خود را به کار گرفته و تمرین کند کند تا ظرفیتشود که فرد را تشویق میای می(. بازی منتج به انگیزه1376
افتد که عموماً نقطه (. همچنین بازی تالشی است که همزمان در یک فرآیند بدنی و اجتماعی اتفاق می1370)لندرث،

یک فعالیت سرگرم کننده است که فارغ از اجبار و غیرمنطقی بودن، فرصت مناسبی را جهت بیان مقابل کار است و 

(. در حین بازی مطالب آموختنی بدون فشار و با میل و رغبت 2007دهد )رای و همکاران، احساسات به فرد می
کند و مسائل اجتماعی دهد و خالقیت ایجاد میبازی سلول بنیادی است که شناخت را رشد میشود. فراگرفته می

ها خود را جای دیگری ها بچهکند. در این بازیا ایفای نقش، رشد پیدا میهای وانمودی یها در قالب بازیبچه
هستند.  یادگیری برای آموزش و مؤثر و دار معنی بردیراه آموزشی دهند. بازیهایگذارند و این بازی را انجام میمی

)بورن هید،  آموزانزبان یادگیری مختلفی است، چون ارتقاء هایحوزه در آموزانزبان مثبتی روی تأثیر دارای هابازی

 مختلف یادگیری هایسبک با (، متناسب بودن2006به نقل از مونگلیلو، ؛1995 )دراکمن، آموزانزبان تشویق (،2006

فعال و مشارکتی،  یادگیری ارتقاءآموزان، زبان شدن (، اجتماعی2003لویس، و پیت )فرانکلین، آموزانزبانفردی 
(، 2005از لووان،  نقل به ؛1998بویلز، و مارون )گری، فرهنگی هایتفاوت مسأله، شناسایی حل مهارت ارتقاء

 بخش بودن.در واقع لذت( و 1996عاطفی )بالند،  بعد به دستیابی
 باید که است آموزشی بازی زمان اکنون و است یادگیری برای و قدرتمند مفید ایوسیله بازی چه گفته شد،طبق آن

که آیا آموزش بنابراین پژوهش حاضر، در صدد پاسخ به این سوال است  .آزمایش بگذارد پژوهش و به عرصة پا

های پژوهش به این آموزان در مهارت خواندن تأثیر دارد؟  فرضیهمطلب زبان آموزی، بر درکخواندن به روش بازی
 ترتیب است:

متناع، تلفظ اشتباه، افزودن محور خطاهای خواندن )خطاهای جانشینی، اآموزش خواندن به روش بازی-1 
آموزان گروه مداخله را نسبت جایی( زبانکلمه، حذف کلمه، حذف حرف یا هجا، بازگویی اصالحی، جابه

 دهد. به گروه کنترل بصورت معناداری کاهش می

آموزان گروه مداخله را نسبت به گروه کنترل محور درک مطلب خواندن زبانآموزش خواندن به روش بازی-2 
 دهد.رت معناداری افزایش میبصو
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 17/      هاآموزی و بررسی خطاها و درک مطلب آنزبان به سبک بازیآموزان غیر فارسیآموزش مهارت خواندن به فارسی 

 دارد بخشلذت و انگیخته خود ایگونه که شودطبیعی محسوب می و ذاتی فعالیتی «بازی»در این پژوهش    
 در که است زندگی آموزان درزبان یادگیری نیازهای ترینمهم از یکی« خواندن مهارت» (.1979برونفن برنر، )

 زبان مقصد اطالعات و افکار با آموزان رازبان درسی، غیر و درسی متون از استنتاج و تفسیر و مطلب درک توانایی

مهارت  «مطلبِ درک»و  (2001 همکاران، و کمبلو)بیاموزند  را زیستن بهتر و اندیشیدن بهتر راه تا کندمی آشنا
باشد می متن معنی درک و کلمات شناخت هایمهارت ترکیب و هماهنگی نیازمند که است ایپیچیده روند خواندن

 (.2010لندی،)
هایی داشته است، از جمله محدود بودن جامعه ها محدودیتهمچنین این پژوهش همچون بسیاری از تحقیق     

آموزان با ها را به سایر زبانآموزان مذکر و دارای زبان مادری مادری یکسان یک مرکز، تعمیم یافتهنها به زبانآماری ت

های فردی در برخی کند. بعالوه عدم امکان کنترل برخی متغیرهای مزاحم از جمله وجود انگیزهاجه میمحدودیت مو
تواند در نتایج تاثیر گذار بوده عه و مواجهه با متون فارسی در خارج از محیط کالس، میآموزان و یا مطالاز زبان

 باشد.

 

 پیشینه -2

 تحلیل قرار و بررسی کالس مورد در را آموزشی هایاز بازی استفاده پژوهشگران ( بیشتر1980) یدهه طی    

 عناصر یادگیری باید و است قدرتمند یادگیری بسیار هایمحیط مفاهیم در انتقال در بازی که داشتند اظهار دادند و

 تجربی بازی درون یک متفاوت یادگیری یک محیط تولید برای کنجکاوی، خالقیت تهییج، رقابت، قبیل از مشارکتی

های مثبتی برای ها، یافته(. در بسیاری از پژوهش2006 هید، بورن از نقل به ؛ ،1999 سون، شوند )لیمن داده جای
های آموزشیِ خوب طراحی شده، کند بازی( اظهار می1995است. الینگتن )درکالس ارائه شده استفاده از انواع بازی

همه سنین هستند. همچنین معلمان  آموزانزبانهای آموزشی و موضوعات مرتبط با قادر به دستیابی همه انواع هدف
هید ها استفاده کنند و نتایج بسیار مثبتی به دست آورند. از طرفی بورنتوانند از آن بازیبا مقدار کمی آموزش، می

-های آموزش سنتی استفاده میها وقتی مفیدتر خواهند بود که به طور همزمان با روشکند بازی( اعالم می2006)

( معتقد است همگام با رشد کودک و گذار از دبستان، کمتر شاهد بازی به 1388(. اخواست )2006شوند )بورن هید، 
شیوة آموزشی هستیم. استفاده از بازی، ابزار طبیعی برای ارتقاء نگرش مثبت در خصوص یادگیری همگام با افزایش 

ها در کالس قدند که ادغام بازیگران معت(. بسیاری از پژوهش1388های فکر سطح باالتر است )اخواست، مهارت

 با (. پژوهشی2005؛ به نقل از هانی کات، 1986؛ تاچر، 1968شود )بوکوک، درس باعث تغییر در محیط یادگیری می

 (1386تیموری) توسط پیش از دبستان کودکان در مفاهیم، یادگیری بر میزان آموزشی هایبازی اسباب تأثیر عنوان
 آموزانزبان از گروه دو در مفاهیم بین یادگیری داریمعنی تفاوت که داد پژوهش نشان نتایج .است رفتهگ انجام

 .بود شده بودند بهتر آموزش دیده آموزشی، های بازی اسباب با که آموزانزبان حقیقت یادگیری در و دارد وجود

 مهد کودک و در دبستانیپیش کودکان ذهنی تحول در و بازی بدنی هایفعالیت تأثیر بررسی عنوان با پژوهشی   

 ذهنی میزان تحول است که این بیانگر نتایج گرفت است. ( انجام1372سلمان ) توسط تهران دانشگاه آمادگی

  .نداشتند را هافعالیت گونه این است که بازی و کودکانی از بیشتر اند،انجام داده را آموزشی هایبازی که کودکانی
 ذهنی توانکم آموزان -دانش اجتماعی -عاطفی رشد و یادگیری در بازی مورد تأثیر مدارس در معلمان نظر بررسی

 و یادگیری بازی بین که داد نشان نتایج است. گرفته ( انجام1378) محمدی توسط دبستانی پژوهشی است که
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 توانکم اجتماعی کودکان عاطفی موجب افزایش رشد بازی و دارد داری وجودمعنی رابطه ذهنی ماندة عقب کودکان

 .شودمی ذهنی

( 1386مظفری ) توسط دبستانیپیش کودکان آموزی -زبان بر آموزشی هایبازی تأثیر عنوان با همچنین پژوهشی

 و آزمایش تفاوت کنترل گروه دو در پیش دبستانی پسران آموزیمیزان زبان بین که داد نشان نتایج است. گرفته انجام

 هایبازی تأثیر بررسی عنوان پژوهشی نیز با .آزمایش بود گروه نفع داری بهمعنی این دارد و وجود داریمعنی

( 1377) فرهبد توسط آمنه شیرخوارگاه حمایتی مرکز ساله 6-4 کودکان ظریف در حرکتی هایبر مهارت آموزشی
 و دو دست هماهنگی دست، و چشم هماهنگی در داریتفاوت معنی گروه دو بین داد نشان گرفت که نتایج انجام

 نفع به داری نیزمعنی این و دارد وجود کودکان از گروه دو در سمت چپ و راست دستی هایمهارت عمل سرعت

 .آزمایش بود گروه

-زبانانگیزش  بر آموزشی هایبازی از استفاده عنوان تأثیر ( با1991) تج فری و کلین توسط در این زمینه، تحقیقی

 مؤلفه چهار بر داریمعنی طور به آموزشی هایبازی آموزانزبان که داد نشان نتایج گرفت. انجام ساله 9 آموزان

 ( ضمن1985) الیور ( و1961) گیبسون همچنین واک و .داشت تأثیر رضایت( و اعتماد ارتباط، )توجه، انگیزشی

 به آزمایشی گروه .کردند تقسیم دسته دو به را ها آن انگلستان در توان ذهنی کم کودکان روی مطالعاتی انجام

 آموزش به صرفاً کنترل و گروه شدند مشغول گرفت،می انجام ساعت چند که روزانه بازی طریق از مفاهیمی آموزش

 طریق )آموزش از آزمایشی کودکان گروه که داد نشان آمده دست به نتایج پرداختند. طول روز در مطالعه یعنی سنتی

 هوشی گوناگون هایآزمون در و بودند طریق سنتی( از کنترل )آموزش گروه از ترموفق خود انجام تکالیف در بازی(

-های زبانی و سواد(، طراحی بازی1993دست آوردند. همچنین طبق پژوهش شیپلی و جکسون ) به نمرات بهتری

های شفاهی )شعر، آواز، قافیه( و نوشتاری )نوشتن یک نسخه دکتر در بازی(، یک جزء مهم از آموزی مانند بازی
 های نمادین هستند. بازی

 هایمهارت بهبود و اجتماعی تعامل موجب آموزشی هایبازیگونه نتیجه گرفت که توان ایندر مجموع می 

 یادگیری و کمک کند بازی در درگیر بین افراد در ایجامعه ایجاد به تواندمی که شوندمی طی بازی در اجتماعی

 توانندمی آموزشی هایبازی شناسان معقتدندروان (.2005الریچ،  و )گلندون دهد ارتقاء را آموزانزبانبر  متمرکز

 پیت و )فرانکلین، کالس درس شوند در آموزانزبان فعال مشارکت موجب و کنند را تسهیل آموزانزبان یادگیری

 (.2003، لویس
 

 شناسیروش-3 
 فراگیر اساس بر این و باشند شده ریزیپیش طرح از باید خاص، آموزش هدفی قصد به آموزشی هایبازی   

توان نمی صورتدرغیر اینکند،  طی اجباری صورت به و گام به گام را ریزی شدهطرح مراحل تمامی موظف است
(. در این بخش بعد از اشاره به طرح پژوهش، جامعه آماری و چگونگی 1386نامید )مهجور، بازی طورکامل آن را به

 تهیه آزمون، نحوه اجرای جلسات آزمون شرح داده خواهد شد.
آزمون است که این طرح پس  -روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی در قالب یک طرح پژوهشی از نوع پیش آزمون

ها در پژوهش علوم رفتاری است و به منظور اثربخشی آموزش خواندن به روش ترین طرحپژوهش یکی از متداول

 مذکر عرب زبان طراحی شده است. آموزانآموزی بر درک مطلب خواندن فارسیبازی
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شود. ( ساخته شده است، استفاده می1380پور )توسط شیرازی و نیلیدر این پژوهش، آزمون تشخیصی خواندن که 
باشد که های تکمیلی میهای خواندن و آزمونآزمون تشخیصی خواندن یک آزمون انفرادی و مرکب از آزمون متن

نامه، راهنما و پاسخ شود و به همراه دفترچه ها ارائه میقاعده و ناکلمههای کلمات بیها و کارتای متن در دفترچه

آموز را بررسی و در صورت وجود توان سطح خواندن دانش با این آزمون می دهند. این آزمون را تشکیل می بدنه
نامه( تا حدود گیری کلی )موجود در پاسختاریخچه  گیری از برگهمشکالت خواندن، آن را تحلیل کرد و با بهره

یت امالء، خواندن، وضع های تکمیلی این آزمون، مهارت پایهزیادی به تشخیص افتراقی پرداخت با کمک آزمون
  گیرد که در این پژوهش از آن استفاده نشده است.خط و مهارت رونویسی آزمودنی نیز مورد بررسی قرار میدست

روایی این آزمون از طریق روایی محتوایی بررسی شده است. در روایی محتوایی تأکید زیاد بر قضاوت شخصی 

ها( نشان آموزان در خواندن متنسازندگان آزمون امری اساسی است. از بررسی نتایج )پاسخ معلمین و نمرات دانش
بررسی پایایی که به مفهوم ثبات و همسانی، دقت و قابلیت اعتماد است، برای  که هر سه متن مناسب هستند.دهد می

 استفاده شده است.. ( 90/0های همتا )از روش فرم

آموز انواع بازی ای طراحی شوند که متناسب با سطح زبانها باید به گونهباید به این نکته دقت شود که بازی   
کنشی، تخیلی، آفرینشی و اجتماعی را شامل شوند. همچنین بازی نباید خشک و غیر قابل انعطاف باشد، بلکه باید 

شرح کلی اجرای جلسات بازی این کامال آزادانه باشد و در عین حال باید قانون و قاعده خاص خود را داشته باشد. 

 باشد:است، به این ترتیب میآموزان سطح مقدماتی تهیه شدهپژوهش که برایی زبان

 جلسه اول، بخش اول  
 آموزانبندی زبانسازی، گروهمادهآهدف مداخله: معارفه، 

خواهد چند بازی را پیشنهاد کنند و با مشارکت گروهی آن را انجام دهند آموزان می: استاد از زبانشیوه ارایه بازی

 دن وسایل و حدس زدن. نظیر گل یا پوچ، جابجاکر
 ابزارها: متناسب با بازی پیشنهادی 

 جلسه اول، بخش دوم 
 یداری و شنیداری هدف مداخله: افزایش دقت، توجه، تمیز د

آموزان از کالس، نوشتن چند لغت روی شیوه ارایه بازی: تغییر دادن وسایل اتاق بعد از بیرون رفتن یکی از زبان

تخته کالس، پاک کردن یک کلمه از جمله روی تخته کالس یا پاک کردن یک جمله از یک متن روی تخته کالس و 
 گیرد.آموزان. راهنمایی به صورت کاهش یا افزایش صدا انجام میتشخیص توسط زبان

 آموزان، تخته و ماژیک.ابزارها: وسایل کالس، وسایل زبان

 ، بخش اولجلسه دوم
 هدف مداخله: مهارت حدس زدن کلمات و خواندن آن 

-گذارد تا زبانهر کلمه جای یک حرف را خالی مینویسد و در شیوه ارایه بازی: استاد چند کلمه را روی تخته می

آموزان آن حرف را تشخیص داده و حدس بزنند تا کلمه کامل شود و آن را بلند بخوانند، مانند خ...رشید 
 گیرد.های بازی نیز انجام می.....خورشید. این کار با کارت

 ساز استاد، تخته کالس، ماژیک.های بازی دستابزارها: کارت

 جلسه دوم، بخش دوم
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 گویی، افزایش سرعت و دقت. ر بصورت کشیدههدف مداخله: بیان حروف صدادا
خواهد حروف صدادار را بصورت کشیده بگویند )بصورت گروهی و آموزان میشیوه ارایه بازی: استاد از زبان

 خواهد، متنی را بخواند. آموز میفردی( مثل صدای آ. همچنین استاد کتابی را برعکس گذاشته و از زبان

 کتاب درسی  –کارت های دست ساز –ابزارها: بیان استاد، حرکت تقلیدی معلم 

 جلسه سوم، بخش اول
 پایان( آغاز و همهدف مداخله : تشخیص سرواژه و ته واژه )هم

شود؟ در مرحله بعد شروع می«  م»پرسد کدام وسیله در کالس با حرف مثال شیوه ارایه بازی: استاد از شاگردان می

 ها را نوشته، مقایسه نموده و بلند بخوانند.  آموزان آنخواهد زبانپذیرد؟ سپس میپایان می« م»می پرسد کدام کلمه به 
  تخته کالس. –ابزارها: وسایل موجود در کالس 

 جلسه سوم، بخش دوم
 تر هدف مداخله:  تشخیص سرواژه و ته واژه به صورت پیشرفته

خواهد بگویند از کلماتی که روی تخته نوشته شده است در کدام یک آموزان میشیوه ارایه بازی: استاد از زبان

 لند بخوانند مانند: رودخانه، درخت، مادر.اول شنیده می شود؟ دور آن را خط بکشند و ب« د»صدای 
 را در آخر تشخیص دهند، مانند داروخانه، باد، دندان. « د»در مرحله بعد باید صدای 
 دهیم.های استاد ساخته انجام میبعد همین کار را با کارت

 های استاد ساخته گچ و کارت –ابزار: تخته کالس 

 جلسه چهارم، بخش اول 
 آموزی )بازی بگرد وپیدا کن(هدف مداخله: کلمه
خواهد آن را داخل متن مورد نظر پیدا کرده و دور آموزان میگوید و از زبانای را میتاد نام کلمهشیوه ارایه بازی: اس

 آن را خط بکشند و بلند بخوانند. 

 مجله  –روزنامه –ابزار: کتاب 

 جلسه چهارم، بخش دوم 
 هدف مداخله: تشخیص حروف 

خواهد در متن کتاب یا روزنامه جستجو کند و حروف خاصی را پیدا کرده آموزان میایه بازی: استاد از زبانشیوه ار
 شود را بلند بخوانند.ای که با حرف موردنظر شروع میدور آن را خط بکشند و نام کلمه

 ابزارها: کتاب، مجالت کودک، روزنامه. 

 جلسه پنجم، بخش اول
 هدف مداخله: ترکیب حروف و ساختن کلمه 

آموز قرار نویسد و در اختیار زبانشیوه ارایه ابزار: استاد یک کلمه را به اجزای آن تقسیم و حروف را روی کارت می

 را بلند بخوانند.  ها را کنار هم بگذارند و کلمه بسازند و آنداده تا کارت
 های استاد ساخته.ابزارها: کارت

 جلسه پنجم، بخش دوم
 آموزی و شناخت کلمات.  هدف مداخله: کلمه
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ها را به پشت ام دارند. آنتا یک ن 2تا  2شیوه ارایه ابزار: استاد چند کارت را در اندازه یکسان درست کرده که 
 گذارد.نار میعدد کارت را بردارد و بلند بخواند. اگر مثل هم بود برای خود ک 2آموز خواهد هر زبانگذاشته می

 بازی استاد ساخته  ابزارها: کارت

 جلسه ششم، بخش اول
 سازی لغت، جمله هدف مداخله: معناشناسی، افزایش نحو و

کلمه مناسب را در  خواهدآموزان میکند و از زبانشیوه ارایه ابزار: استاد فاعل و فعل را نوشته و مفعول را حذف می
 گیرد. جای خالی قرار داده و جمله را بلند بخوانند. همین فعالیت  بوسیله کارت نیز انجام می

 کارت بازی.  –گچ  –ابزارها: تخته 

 جلسه ششم، بخش دوم 
 خوانی.ازی و جملهسسازی، افزایش مهارت جملههدف مداخله: ساختار جمله و جمله

-ها میز آنآموزان قرار داده و اشیوه ارایه ابزار: استاد تعدادی کارت که روی آن کلماتی نوشته شده در اختیار زبان

گوید خواهد کلمات را خوانده و کنار هم بگذارند و جمله ساخته شده را با صدای بلند بخوانند. استاد یک کلمه می

 خواهد هرکس یک کلمه به آن اضافه کرده وآن را تکرار نماید تا در نهایت جمله تکمیل گردد.آموز میو از زبان
 ابزارها: کارت کلمات، بیان شفاهی 

 جلسه هفتم، بخش اول 
 خوانیهدف مداخله: استفاده از معلومات شناختی جهت روان

آموز قرار هایی را که به جای قسمتی از کلمات، تصویر ارائه شده است، در اختیار زبانشیوه ارایه ابزار: استاد متن

 خواهد متن را با صدای بلند بخوانند.ها میداده و از آن
 های نیمه تصویری. ابزارها : متن

 جلسه هفتم، بخش دوم
 خوانی و افزایش سرعت خواندنهدف مداخله: تقویت مهارت خواندن، تقلیدی خواندن با صداهای مختلف، روان

خواهد پس از شنیدن آن را تکرار کنند. آموزان میخواند و از زبانشیوه ارایه ابزار: استاد متنی را با صدای بلند می

آموز را تحریک نماید. استاد اندهد تا انگیزه و دقت زببرای جذابیت گاهی استاد به صدایش حاالت مختلف می
 ها را بلند بخوانند. خواهد آنآموزان نشان داده میهایی را یکی یکی به زبانکارت

 های تندخوانیهای کتاب،کارتآموزان و متنهای متناسب خواندن زبانابزارها: متن

 جلسه هشتم، بخش اول 
 هدف مداخله: افزایش سرعت خواندن 

خواند آموزان میهای کوچک تقسیم کرده و آن را برای زبانشیوه ارایه ابزار: استاد در ابتدا جمالت متن را به بخش
خواهد پس از شنیدن تکرار کنند، پس از چند بار تکرار و هر بار تاکید بر سریع خواندن متن را کامل خوانده و و می

 آموزان همزمان تکرار کنند.خواهد زبانمی
 ابزارها: متن کتاب و متن استاد ساخته 

 جلسه هشتم، بخش دوم 
 هدف مداخله: درک مطلب )قصه گویی( 
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خواهد نتیجه را حدس بزنند و سپس خواند و در پایان میآموزان میشیوه ارایه ابزار: استاد داستانی را برای زبان
 ای از داستان را به زبان خود بیان کنند.خالصه

 ابزارها: کتاب داستان 

 جلسه نهم، بخش اول
 هدف مداخله: درک مطلب )متن( 

کند تا جواب دهند و بدین آموزان سوال میشیوه ارایه ابزار: استاد یک جمله را خوانده و در رابطه با آن از زبان
ای خواهد خالصهشود و در پایان استاد میترتیب تمام متن جهت درک مطلب به صورت پرسش و پاسخ خوانده می

 گردد . از متن خوانده شده را به زبان خود بیان کنند و در صورت لزوم در جلسات نیر تکرار می
 ابزارها: متن کتاب و متن استاد ساخته 

 جلسه نهم، قسمت دوم
 هدف مداخله: افزایش سرعت و دقت تشخیص کلمات

 کنند.خوانند و تکرار میهایی را میآموزشی متن  CDآموزان با استفاده از بزار: زبانشیوه ارایه ا

 ابزارها: سیستم کامپیوتر

 م، بخش اولجلسه ده
 هدف مداخله: افزایش مهارت تندخوانی 

-نوشتند و میهایی که در اختیار دارند، کلمات مختلف را میهای داخل حیاط مدرسه با شنشیوه ارایه ابزار: بچه

 خواندند.

 ابزارها : شن

 جلسه دهم، بخش دوم
 هدف مداخله: ایجاد نشاط و افزایش مهارت خواندن

شود که بادکنک را باد کرده و ابتدا با آن سته میآموز خواشیوه ارایه ابزار: متنی را داخل بادکنک قرار داده، و از زبان
که حرف های مختلف بازی کرده )مانند پرتاپ کردن به سمت هم و گفتن همزمان یک کلمه، به طوریبه گونه

آورند و در مورد آن آموز دوم باشد( و بادکنک را ترکانده، متن را در میآموز اول شروع کلمه زبانانتهایی کلمه زبان
 دهند.کنند و یا متن را توضیح میصحبت می

 ابزارها: بادکنک 

های آموزان بود. خواندن، محصول توانایییکی از مواردی که در این پژوهش بررسی شد، خطاهای خواندن زبان
( در نظر 1380های خاص خواندن )رادی مدرسی و محمدی،شناختی، دانش قبلی و کسب مهارت در تواناییزبانی، 

بندی شده ( این گونه طبقه1988طبق نظر کرک و چالفنت ) آموزانزبانگرفته شده است و انواع خطاهای خواندن در 
 است:

 ها حذف شود.هایی از جملهها یا بخشحذف: در موقع خواندن بعضی از کلمه.1 

 وجود ندارد.گیرد که الی متن قرار میبهای در الافزایش: کلمه.2 

 شود.سازی: لغتی جانشین لغت دیگر میجانشین.3 

 شود.ها  موقع خواندن تکرار میتکرار: بعضی از کلمه.4 
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 حذف و اضافه حروف.5 

 خوانده شود. "ادب"، "باد"سازی: در موقع خواندن کلمه وارونه.6 

 دقت و یا کند خواندن و لغت به لغت.خواندن سریع و بی.7 

 را درک کنند.  پس از خواندن متن نتوانند اهداف، روابط و مفهوم متن آموزانزبانفقدان درک مطلب: .8 
های به دست آمده برای تجزیه و ها  و اجرای کامل آموزش و جلسات بازی، دادهپس از  مشخص شدن نمونه

شدند. عالوه بر اطالعات توصیفی، در بخش تحلیل نتایج از آزمون آنکوا تحلیل  SPSSتحلیل وارد نرم افزار 
 های مستقل استفاده شد.جهت بررسی تفاوت تاثیر آموزش در گروه  tکواریانس یک راهه و از آزمون 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده-4 
 آموزندگی جنبه است، وسیلة سرگرمی که این عین در بازی است. بازی از استفاده فعال، یادگیری هایروش از یکی

 خالل در کودکان است، کتاب خواندن ارزش از بازی بیش به کودک اشتغال موارد برخی در و دارد نیز سازندگی و

 را بهتری و بیشتر هایمهارت و کنندمی پیدا دسترسی جدیدی ذهنی به مفاهیم آموزشی، هایبازی ویژه به هابازی

فشار  بدون آموختنی، مطالب بازی حین آورند و درمی دست به ایارزنده تجارب بازی کمک کنند. آنان بهمی کسب

آموزان سطح شود. در این پژوهش سعی شد مهارت خواندن به روش بازی به زبانمی فراگرفته رغبت و میل با و
 شود.ارائه میآموزی تدریس شود. در این بخش اطالعات و آمار بدست آمده مقدماتی فارسی

پسر هم در  16مشارکت داشتند که همگی پسر بودند،  آموز زبان 20آموزی، در گروه آموزش خواندن به شیوه بازی 

 1هایی که در جدول های تحلیل خطا که در بخش قبل ذکر شد، دادهگروه کنترل قرار گرقتند. بر اساس شاخص
 شده است، به دست آمد.نشان داده

 

 آزمون نمرات خطاهای خواندنآزمون و پسهای توصیفی حاصل از اجرای پیش. شاخص1جدول 

 پس آزمون پیش آزمون گروه متغیر

میانگی  

 ن

انحراف 

 معیار

 انحراف معیار میانگین

 0.96 1.10 1.01 1.15 آزمایش جانشینی

 1.34 1.30 1.68 1.25 کنترل

 1.50 0.95 4.01 3.05 آزمایش امتناع

 1.06 1.25 1.20 1.25 کنترل

 0.86 0.70 2.02 1.90 آزمایش تلفظ اشتباه

 0.99 1.05 0.89 1.20 کنترل

 0.41 0.72 0.67 1.08 آزمایش افزودن کلمه

 0.65 0.72 0.63 0.80 کنترل

 0.22 0.05 0.55 0.25 آزمایش حذف کلمه

 0.37 0.17 0.41 0.25 کنترل
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 0.54 0.72 0.55 1.12 آزمایش حذف حرف یا هجا

 0.29 0.17 0.34 0.22 کنترل

 0.33 0.28 0.77 0.82 آزمایش بازگویی اصالحی

 0.32 0.56 0.42 0.67 کنترل

 0.00 0.00 0.22 0.05 آزمایش  جا به جایی

 0.36 0.15 0.36 0.15 کنترل

 
آموزی و کنترل در هشت در جدول فوق میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آموزش بازی

جایی بعد جانشینی، امتناع، تلفظ اشتباه، افزودن کلمه، حذف کلمه، حذف حرف یا هجا، بازگویی اصالحی و جابه
-به( و کمترین مربوط به خطای جاM= 3.05گزارش شده است. بیشترین میانگین در پیش آزمون مربوط به امتناع )

دهد که خطاهای خواندن در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل شان می( است. همچنین میانگین نM= 0.05جایی )
 است.

 آزمون درک مطلب خواندنآزمون و پسهای توصیفی حاصل از اجرای پیش. شاخص2جدول 

 آزمونپس آزمونپیش تعداد گروه متغیر

انحراف  میانگین   

 معیار
انحراف  میانگین

 معیار

 آزمایش درک مطلب خواندن

 کنترل

20 4.25 1.91 6.85 1.08 

20 3.80 1.24 4.20 1.43 

 

گروه آزمایش در پیش آزمون  آموزانزبانباتوجه به ارقام مندرج در جدول فوق، میانگین درک مطلب خواندن در 
می باشد. میانگین درک مطلب  1.08با انحراف معیار  6.85آزمون و در موقعیت پس 1.91با انحراف معیار  4.25

با  4.20آزمون و در موقعیت پس 1.24با انحراف معیار  3.80آزمون گروه کنترل در پیش آموزانزبانخواندن در 

آموزی خطاهای خواندن )خطاهای جانشینی، می باشد. بنابراین آموزش خواندن به روش بازی 1.43انحراف معیار 
گروه  آموزانزبانجایی(  جا، بازگویی اصالحی، جابهامتناع، تلفظ اشتباه، افزودن کلمه، حذف کلمه، حذف حرف یا ه

 نسبت به گروه کنترل بصورت معناداری کاهش داده است.  مداخله را

های آزمون کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آزمون لِوِن درباره فرضقبل از آزمون فرضیه، ابتدا پیش
و p ،0.46 =(1= 0.49(، تلفظ اشتباه )F(38و 1)= p،0.29= 0.59ها نشان داد که که در متغیرهای امتناع )همگنی واریانس

38)F( افزودن کلمه ،)0.88 =p ،0.02 =(1 38و)F( حذف حرف یا هجا ،)0.07 =p ،3.3 =(1 38و)F بازگویی اصالحی ،)
(0.22 =p ،1.50 =(1 38و)Fو جابه )( 0.84جایی =p،0.04 =(1 38و)Fواریانس ) ها همگن هستند. اما در حذف کلمه و

(. آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره که در آن نمرات خطاهای p > 0.05جانشینی همگنی رعایت نشده است )

آزمون به عنوان عنوان متغیر مستقل و پیشآزمون به عنوان متغیر وابسته، گروه به در مرحله پس آموزانزبانخواندن 
 هم متغیر وارد شده در ذیل آمده است. 
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 آزمونها با کنترل اثر پیشدر گروه آموزانزبانآزمون خطاهای خواندن . مقایسه پس3جدول 

منبع 

 تغیرات

مجموع  متغیر

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 اندازه اثر

 

 
 
 

 پیش آزمون

 0.71 0.000 76.534 30.953 1 30.953 جانشینی

 0.48 0.000 28.734 27.534 1 27.534 امتناع

 0.001 0.85 0.34 0.015 1 0.015 تلفظ اشتباه

افزودن 
 کلمه

2.426 1 2.426 13.59 0.001 0.31 

 0.007 0.65 0.20 0.21 1 0.21 حذف کلمه

حذف 

حرف یا 
 هجا

0.034 1 0.034 0.17 0.68 0.006 

بازگویی 

 اصالحی

0.15 1 0.15 1.23 0.27 0.03 

 0.70 0.000 93.00 1.78 1 1.78 جا به جایی

 
 

 

 

 

 

 

 

 گروه

 
 

 جانشینی

 
 

0.35 

 
 

1 

 
 

0.35 

 
 

0.88 

 
 

0.35 

 
 

0.02 

 0.12 0.04 4.36 4.18 1 4.18 امتناع

 0.06 0.16 2.07 0.94 1 0.94 تلفظ اشتباه

افزودن 

 کلمه

1.40 1 1.40 7.87 0.009 0.20 

 0.01 0.45 0.58 0.06 1 0.06 حذف کلمه

حذف 
حرف یا 

 هجا

0.40 1 0.40 2.04 0.16 0.06 

بازگویی 
 اصالحی

0.37 1 0.37 3.02 0.09 0.09 

 0.01 0.46 0.56 0.01 1 0.01 جا به جایی

 

 آموزانزبانآزمون خطاهای خواندن کنید، نتایج بدست آمده از مقایسه پسطور که در جدول فوق مشاهده میهمان
آموزی و گروه کنترل که بین دو گروه آموزش به روش بازی آزمون حاکی از این استها با کنترل اثر پیشدر گروه

( از لحاظ آماری تفاوت F(30و 1)= p ،7.87= 0.09( و افزودن کلمه  )F(30و 1)= p ،4.36= 0.04در نمرات امتناع  )
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توان دریافت که گروه آزمایش در کاهش خطاهای خواندن نسبت به گروه کنترل به طور معناداری وجود دارد و می
تفاوت آماری معناداری مشخص  تر بوده است. در سایر نمرات خطاهای خواندن بین دو گروهمعناداری اثربخش

 نگردید.

گروه مداخله را نسبت به  آموزانزبانآموزی درک مطلب خواندن در بررسی این که آموزش خواندن به روش بازی
های های آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که همگنی شیبفرضدهد یا نه، پیشگروه کنترل را تغییر می

مستقل برای مقایسة  t(. لذا برای کاهش خطا از آزمون F( 1و 36)= p ،7.67= 0.009رگرسیونی رعایت نشده است  )
 ذکر شده است. 4دو گروه استفاده شد که نتیجه آن در جدول 

 آموزی و کنترلدر درک مطلب دو گروه آموزش بازی t. نتایج حاصل از آزمون 4جدول 

 df t p دو میانگین تفاوت متغیر

 0.000 6.57 38 2.650 درک مطلب خواندن

 
ها گرفته شد که نتایج آن نشان داد واریانس دو گروه در مقیاس درک در ابتدا آزمون لون برای برابری واریانس

بنابراین فرض  (.p ،1.828 =F= 0.184بودند ) 0.05به دست آمده بزرگتر از  pمطلب خواندن برابر است چون 
نشان داد که بین درک مطلب دو گروه  tد شد. نتایج آزمون ها با هم برابر هستند تائیکند واریانسصفر که بیان می

توان گفت (  بطوری که میp  ،6.57 =t=0.000و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد )  آموزیبازیآموزش 

 آموزان را به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش دهد.مداخالت توانست میزان درک مطلب زبان
 

 گیریخالصه و نتیجه-5 
گیرد. بنابراین مهارت خواندن و درک مطلب از های درسی از طریق مهارت خواندن صورت میاغلب یادگیری

است. خواندن توانایی استخراج اطالعات بینایی از متن و درک معنای آن  آموزانزبانمهمترین نیازهای یادگیری 

دانش قبلی است. آید و محصول توانایی شناختی، زبان و ای زبان به حساب میاست. خواندن به عنوان فرایند پایه
است. از طرفی روانشناسان بر اهمیت بازی  آن درک دستیابی به معنای متن خوانده شده و خواندن هدف نهایی از

و با استفاده از این عامل تاثیرات تاکید دارند و نشان داده اند که می توان توسط برنامه ریزی های علمی و تخصصی 

 متغیری عنوان به بازی امر به اساساً این پژوهش شگرفی در فرایند یادگیری خصوصا در دوره ابتدایی ایجاد کرد. در

 شده است. توجه شود،خواندن می پیشرفت در که باعث تأثیر

در گروه ها با کنترل اثر پیش آزمون حاکی از  آموزانزباننتایج بدست آمده از مقایسه پس آزمون خطاهای خواندن 
و افزودن کلمه از لحاظ  آموزی و گروه کنترل در نمرات امتناعاین است که بین دو گروه آموزش به روش بازی

آماری تفاوت معناداری وجود دارد، در واقع می توان دریافت که گروه آزمایش در کاهش خطاهای خواندن نسبت به 

گروه کنترل به طور معناداری اثربخش تر بوده است. در سایر نمرات خطاهای خواندن بین دو گروه تفاوت آماری 
آموزی خطاهای خواندن )خطاهای جانشینی، زش خواندن به روش بازیمعناداری مشخص نگردید. در مجموع آمو

گروه  آموزانزبانجایی(  امتناع، تلفظ اشتباه، افزودن کلمه، حذف کلمه، حذف حرف یا هجا، بازگویی اصالحی، جابه

های سلیمانی و مداخله را نسبت به گروه کنترل بصورت معناداری کاهش می دهد. این نتایج با یافته
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(، پیرزادی و 1390)(، روحی وهشتجین1389(، اعظمی)1388(، مفیدی و سبزه)1388همکاران)
 ( مطابقت دارد.2011(،اسکیپ و همکاران)1391همکاران)

و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود  آموزیبازیهمچنین نتایج نشان داد که بین درک مطلب دو گروه آموزش 

ری نسبت به گروه آموزان را به طور معناداتوان گفت مداخالت توانست میزان درک مطلب زباندارد. بطوری که می
 ( مطابقت دارد.2010(، لمونز و فوچز)2000( ، گلون)1391کنترل افزایش دهد. این نتایج با یافته های علی نژاد)

آموزان و پیشرفت ( درک مطلب اهمیت زیادی در رشد مهارت های خواندن زبان2002انجمن ملی خواندن) از نظر
برای یادگیری و همه حوزه های درسی بلکه برای یادگیری در تمام طول  تحصیلی آنها دارد. درک مطلب نه تنها

 زندگی بشر است. 

( معتقدند که زمانی که با برنامه های 2002لعات ملی خواندن )در این زمینه انجمن مطالعات خواندن و گروه مطا
ره ارائه شود، موثر تراند. دورة ابتدایی آموز ادغام شود و در همان محتوای برنامه ی درسی روزمدرسی روزانة زبان

ر زیادی که در های درک مطلب دارند. همچنین مطالعات بسیانیاز به آموزش های خاص در زمینة اموزش استراتژی

( و 2002( و دانیل و زی میلمان )2002های درک مطلب از جمله، بالک و پیرسلی )زمینة امادگی معلمان و استراتژی
( به نقل از 2001( و هایوک و جرالد و هانگ ) 2002( و به نقل از بالک و پیرسلی  )2000و هاموند )  دارلینگ

( به نقل از بالک و 2002( و تحقیقات بخشی سیاست گذاری و برنامه ریزی درسی امریکا )2002بالک و پیرسلی )

لمان از روند اموزش استراتژی درک ( انجام گرفته همگی موید این مطلب می باشند که اگاهی مع2002پیرسلی )
 دارد. آموزان و موفقیت در اجرای ازمون های درک مطلب مطلب همبستگی بسیار باالیی با موفقیت تحصیلی زبان

آموزان روشن نماید و های پژوهش حاضر توانستند تاثیر آموزش از طریق بازی را بر درک مطلب خواندن زبانیافته
ه روش تدریس به دار بودن درک مطلب بین دو گروه را به وضوح نشان دهند. در واقع نتایج بیانگر این است کمعنی

آموزان تاثیر دارد و باعث افزایش انگیزه و عالقه به یادگیری و بر میزان انگیزه و یادگیری زبان آموزیبازیشیوه 

 شود.یآموزان مشکوفایی استعدادهای خالقانه و پیشرفت تحصیلی در زبان
های اتباطی و تواند در ایجاد مهارتنشان داد، بازی می های پیشین و نتایج این پژوهشهمانطور که نتایج پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به ضرورت مداخله برای افزایش مهارت ذهنی نظیر خواندن در کودکان اثربخش باشد. 

ای ای برای افزایش مهارت خواندن و همچنین کاربرد شیوهداخلههای مآموزان و اهمیت اتخاذ شیوهخواندن دانش
تواند موثر و در عین حال جذاب و انعطاف پذیر برای مداخله و افزایش مهارت خواندن انجام شد. این پژوهش می

دانش  شناختی را به عنوان تکنیکی اصلی وارد جلسات آموزشی کند و بههای زبانای خالق و نو بازیبا معرفی شیوه

مندان روانشناسی و تعلیم و تربیت  و متخصصان توانبخشی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه و اطالعات عالقه
تر و ها به بازی جالبآموزان، به دلیل عالقه وافر آنرسد این شیوه نسبت به کار مستقیم با دانشبیفزاید. به نظر می

کند. لذا تنش ها را بیشتر متمرکز میزان را افزایش داده و توجه آنتر است، و در نتیجه انگیزه دانش مولذت بخش
ها، خطرات و عوارض فضاهای آموزشی و درمانی و نگرانی از نحوه عملکرد را به دنبال ندارد و نیز محدودیت

 ود.ای ارزان و آسان و در دسترس نیز محسوب می شجانبی سایر مداخالت را به همراه ندارد. ضمن آن که  شیوه

ت تحصیلی و افزایش یادگیری خواندن و انگیزه در توان گفت شیوه آموزش به روش بازی در پیشرفبنابراین می   
شود مطالعاتی برای ارزیابی ثبات یادگیری، سطوح باالی یادگیری آموزان تاثیر دارد. در نهایت پیشنهاد میزبان

 های فعال مثل بازی در آموزش انجام شود.شناختی و توانایی حل مسئله در اثر بکار گیری روش
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