
Journal of Research in Teaching 
 

 س پژوهیتدریعلمی فصلنامه 

Vol 7, No 4, Winter 2020  :8931زمستان  –شماره چهارم  –ال هفتمس 132-149صفحات 
 

 محور مغز یادگیری نظریهبراساس  خواندن آموزش روش اثربخشی بررسی
 

 
 غالمعلی سلیمانی داودلی1*، فرهاد خرمایی2 بهرام جوکار3 و مسعود حسین چاری4

 

4Hossein Chari. M & 3rakJo. B. 2 aeemroKh. F, 1* Soleimani Davoodli .A.Gh 

 

 08/03/8931پذیرش مقاله:                  81/09/8931دریافت مقاله: 
Received Date: 2019/06/18           Accepted Date: 2019/11/22 

 

 چکیده 

یری گانه یادگمختلف آموزشی تأثیر فراوانی داشته است. با توجه به اصول دوازده یادگیری مغز محور در مسائل هدف:

شروع خواندن ارائه شود و اثربخشی این روش در دقت، سرعت و  ةمغز محور تالش گردید، روش جدیدی برای مرحل
 با روش رایج، موردبررسی قرار گیرد. درک مطلب خواندن ِفراگیران

 شروع ةمرحل در دبستانیآموزان پیشبر روی دانش محور مغز یادگیری نظریهاساس بر خواندن آموزش روش: روش

 ،تحقیق طرح .است آموزشی در پیشرفت خواندن مؤثرتر سیستم در آموزیکلیِ کلمه خواندنِ  آموزش روش از خواندن

 هرش دبستانی،پیش ةایپ آموزاندانش موردمطالعه جامعه. بود معادل کنترل گروه با آزمونپس نوع از آزمایشی طرح

 هوش تست اجرای از پس شدند انتخاب هدفمند گیرینمونه صورتبه که بودند نفر 05 پژوهش نمونه. بودند مشهد
 گروه ود در ها،آن تولد تاریخ و شنوایی بینایی، سالمت از اطالع جهت آنان بهداشتی پرونده بررسی و کودکانِِ وکسلر

 محورزمغ آموزش روش سپس. شدند انتساب کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفی ورتصبه هاگروه. گرفتند قرار همگن

 روش) آموزیکلمه کلی روش و آزمایش گروه روی بر ساختهمحقق آموزشی ةبست از استفاده با خواندن شروع برای

 شیرازی و پورنیلی خواندن تشخیصی آزمون از اطالعات، آوریجمع برای. درآمد اجرا به دیگر گروه روی بر( رایج
 .گردید استفاده متغیره چند واریانس تحلیل آزمون از هاداده تحلیل برای و( 1395)

 بر داریمعنا طوربه رایج، روش به نسبت محورمغز روشبراساس  خواندن آموزش روش که نتایج نشان داد :هایافته

( p ، 16/17=F≤50/5) خواندن سرعت ،(p، 19/94=F≤50/5) خواندن دقت ،(P، 04/74=F≤50/5) خواندن عملکرد بهبود

 .است داشته تأثیر( P، 26/11=F≤50/5) فراگیران خواندن مطلب درک در همچنین و

 ةمرحل در خواندن آموزش هایروش بهبود بر تواندمی محورمغز آموزش شود که روشگیری میبر این اساس نتیجه

توان تحولی جدید در روش آموزش خواندن پایه اول ابتدایی براین میبنا؛ باشد داشته بیشتری تأثیر خواندن شروع
 های خواندن فراگیران صورت گیرد.کشور، جهت بهبود مهارت
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 و بیان مسئله مقدمه
 هاینظران حوزهصاحب از بسیاری مورد توجه مختلف کشورهای در آن یادگیری و خواندن مسئله

(. Kakavand, 2010) است قرارگرفته...  و فلسفه تربیت، و تعلیم شناسی،زبان شناسی،روان مختلف

 از سطحی به مدرسه پایان با کودکان این اغلب کنند،می آغاز را مدرسه کودک هامیلیون هرساله

 سازش امروز جامعه هایخواسته با را خود تا دهدمی اجازه هاآن به که یابندمی دست خواندن توانایی

 ایهتفاوت و نیستند خواندن یدر زمینه یامشابه هایتوانایی دارای ایمدرسه کودکان تمام اما دهند؛

 از خواندن آموزش (.Dadsetan, 2009) شودمی مشاهده هاآن خواندن پیشرفت بین یامالحظهقابل

 فتپیشر زمینه تواندمی آن در موفقیت و است آموزاندانش صیلیتح برنامه شروع مباحث ترینمهم

 ایگسترده دامنه به دستیابی راه خواندنمهارت  کهجاییازآن. باشد داشته دنبالبه را دروس سایر در

 یادگیریِ  از را او مدرسه، اولیه هایسال در فراگیری خواندن در کودک موفقیتعدم ،است اطالعات از

 مشکالتمعنی است که  این بدان .(Alizadeh & et al, 2014) داردبازمی درسی رنامهب موارد دیگر

 گرددمیر فراگی تحصیلی پیشرفت مانع گوناگون هایحوزه در یادگیری مشکالت سایر از بیش خواندن

(Sprenger, 2013.) 

 05 که است آن از حاکی مختلف کشورهای در خواندن پیشرفت ةزمین در گرفته صورت مطالعات    

 شیوع جهانی، آمار طبق و است خواندن اختالل به مربوط یادگیری هایناتوانایی از درصد 00تا 

باعث  مشکالت خواندن .(Lachmann & Weis, 2018) است درصد 15 تا 4 بین خواندن مشکالت

 ،رکلیوطبه وکند لطمه زدن به فراگیری دانش است و تکرار تجربه شکست را به کودکان تحمیل می

 & Franklin)دهدمی قرار تأثیر تحت را انآموزدانش نفسعزت و کفایت احساسسطح انگیزش، 

Cozolino, 2018 .)نظام خألهای از یکی همواره زبان آموزش متخصصان نیز، ایران آموزشی نظام در 

 ,Office of Curriculum and Writing of Textbooks) دانندمی خواندن مهارت ضعف را آموزشی

 .(Vender, 2017) انددانسته و پردازش آن الفبا شناسایی دشواری را ضعف این دلیل ایعده و (2007

 خواندن آموزش هایروشبر اصالح  و دانسته مشکل این عامل را آموزش نادرست هایروشنیز  گروهی

 زادهکه رسولچنانهم (Karimkhanlooeia & Seifiniya, 2015; Zandi, 2017) اندنموده تأکید

(2018) Rasoulzadeh  در فراتحلیلی نشان داد از بین متغیرهای آموزشی، روش تدریس معلم بیشترین

و برای به دست آوردن آموزش مطلوب، بهترین اقدام را توجه  تاثیر را در مهارت خواندن فراگیران دارد

با این وجود  اما .(Suárez, Sánchez, Jiménez & Anguera, 2018دانند )میتدریس  هایروشبه 

 Office of Curriculum) باشدمی یادگیری و آموزش اصلی مسائل از یکیهنوز هم  خواندن مشکالت

and Writing of Textbooks, 2007 ) ترینمهمیکی از  خواندن غازمرحله آو چگونگی آموزش آن در 

  Lemov, Driggs & Woolway(2016نظرانی همچون)از نظر صاحب مراحل خواندن است.مسائل 

 باشد:می مرحله پنج خواندن شامل آموزش مراحل
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 این ادامه دارد. تولد تا شش سالگی از مرحله این خواندن: شروع شروع برای شدن آماده ةمرحل -1

-شنوایی تمیز ،حرکتی یتوسعه ،گفتنسخن ،دادن گوش ،زبانی هایمهارت ةتوسع شامل مرحله

 .دباشها میفعالیت انجام در حواس تمرکز دقت توانایی و شناختی کرتف و مفهوم تحول ،بینایی

 گردد و برآغاز می و نمادهای نوشتاری صداها ةرابط آموزشِ با مرحله خواندن: این آغازین ةمرحل -2

 رد نفساعتمادبه کردنپیدا ،پایه هایکلمه شناخت بر ،مرحله این در .دارد تأکید کلمه رمز کشف

 سال در خواندن آموزش شروع .شودمی تأکید کلمه تحلیل هایمهارت آموزش و شروع خواندن هنگام

 هایپژوهش اکثر Snow & Juel  (2005) اعتقاد و به پیونددمی وقوع به مرحله این در ،دبستان اول

صورت  مرحله این درنیز  تحوالت و هانوآوری بیشتر همچنین دندهمی اختصاص خود به را خواندن

 .دگیرمی

 خواندن درک بهبودعالقه و  ایجاد ها،کلمه شناسایی در پیشرفتشامل خواندن:  سریع رشد ةمرحل -3

 ساختار درک و معنادهی از است عبارت مطلب درک است.ابتدایی  سوم و دوم هایکالسمربوط به  و

 جامان بایستی خواندن از بعد و خواندن هنگام خواندن، از پیش آموزدانشکه  باشدمی کلمات و جمالت

 (.Bulut, 2017دهد )

 قلمست خواندن بر ،افتدمی اتفاق دبستان آخر هایدر سال که مرحله گسترده: این خواندن ةمرحل -4

 پیوسته و مرورمطلب  درک هایمهارت به یابیدست واژگان، مداوم پیشرفت با که دارد تأکید

 خواندن نهایی هدف حتی و اصلی عناصر از مطلب درک مهارت .یابدمی تحقق کلمه تحلیل هایمهارت

 است آموزدانش آموزشی روند پیشرفت در مهم عاملی مهارت این یادگیری روازاین شودمی محسوب

(Faramarzi & Mohammadzadeh, 2017.) 

 خواندن هایمهارت درک پیشرفت با که شودمی دوره متوسطه دیده در مرحله خواندن: این پاالیش -0

اع نوامختلف و متناسب با  هایهدف برای خواندن ییو کارا دگردمی مشخصان در فراگیر

 .(Rayner, & Pollatsek, 1989) ابدیمی افزایش سرعت با گوناگون ِمطالب

و در  باشدمیانسان  هاییادگیریعامل اصلی  عنوانبهمغز که شناخت کارکرد های اخیر در سال    

 مطالعات مربوطها مورد توجه قرار گرفته است و در این سالکند، یعمل خواندن نقش اساسی را ایفا م

 انسان زمغ کارکرد و ساختار درباره تا هشد باعث امر این است، کرده توجهیقابل رشد به نوروفیزیولوژی

 مغز بر داروها تأثیر و مغزی اختالالت ذهنی، سالمت هاآن محور که گیرد صورت وسیعی هایپژوهش

 وقس آموزشی و تربیتی وجوه سمت به را هاپژوهش المللی،بین عالیق ین در حالی است کها .باشدمی

 ازیسیکپارچه در مغز متنوع هایقابلیت بر علمی هاییافته کهرغم اینعلی. (OECD،2002 است )ه داد

 هایظامنگردد که مشاهده می عمل در اما ددار تأکید واحد تمامیت یک عنوانبه مغز از استفاده و

 شگرانپژوهبسیاری از  علمی هاییافته .کنندمی توجه مغز چپ نیمکره کارکردهای به بیشتر آموزشی

 & Stellern, Gutierrez( 1986)؛ Klinek (2009)؛ Springer & Deutsch  (1985) مانند متخصصان و

Patterson (1996) ؛ Jensen  در مغز مختلف هایبخش موارد اغلب در که است آن مؤید ،مغز ةحوزدر 
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 بازنمایی ابعادش تمام با را واقعی دنیای یک از جامع تصویری کنندمی سعی و اندهبود یکدیگر با تعامل

 است غزمجانبی شدن توجه به  نتیجه کنونی آموزشی نظام مشکالت از بسیاری اگرچه چنینهم. کنند

 دهنادی آموزشی هایمحیط در غلبا که است خاصی یکپارچگی و تمامیت دارای حیاتی عضو این ولی

در مدل خواندن هر دو  Bakker (2006) .گیردمی قرار توجه مورد قطعهقطعه صورتبه و شده گرفته

 -دیداری درکمرحله اول  ،دینمایمرا دارای دو مرحله بیان  و خواندن را فعال دانستهنیمکره مغز 

 چپ نیمکره آن در که خواندن دوم رحلهم و ردیگیم صورت راست نیمکره توسط که کلمه فضایی

 Beyrami et) ردیگیم انجام بیشتری درک و سرعت با خواندن مرحله این در دارد، بیشتری اهمیت

al, 2016.) تسلط میان زیادی بسیار مثبت همبستگی که دهدمی نشان هاپژوهش نتایج از طرفی 

 اهمفر هایفرصت و داشته وجود سهمدر در رفتاری مشکالت و تحصیلی شکست با مغز چپ نیمکره

 از کمتر ،آموزاندانش که شودمی باعث عمالً و شده مغز محرومیت به منجر اغلب مدارس در شده

 هایدیدگاه و نظرات به استناد با Caine & Caine (2005) .نمایند استفاده خود مغزی هایظرفیت

 تحقیق با و Jensen (1996) ؛Diamond( 1985) ؛Stellern (1986) مانند یمتخصصان و نظرانصاحب

 سی،در هایبرنامه تنظیم در هاآن کاربرد چگونگی و مغز مورد در علمی و آموزشی تحقیقات ترکیب و

طور اجمال که به نداشی مطرح کردهآموز نظام در مغز بر مبتنی یادگیری برای را کلی اصل دوازده

 فیزیولوژی کل ،یادگیری (2کند. می پردازش موازی طوربه را مختلف اطالعات مغز( 1 شماریممیبر

 الگوسازی فرآیند طی معنا جستجوی( 4است.  ذاتی امری معنا جستجوی( 3سازد. می درگیر را بدن

 ادراک زمانهم طوربه را و اجزا کل مغز (6دارد.  مهمی نقش الگوسازی در عواطف (0. افتدمی اتفاق

 همواره یادگیری (0است. ( محیط) بافت و توجه ترکیب مستلزم ،ثرمؤ یادگیری( 7کند. می خلق و

 یادگیری و فضایی حافظه نظام نوع دو دارای مغز (9گیرد. برمی در را ذهنی ناهوشیار و هوشیار فرآیند

 ،شوندمی داده جای فضایی ةحافظ طبیعی سیستم در هامهارت و حقایق کهزمانی (15است.  وارطوطی

 طریق از و تقویت چالش، طریق از یادگیری( 11. آوردمی یاد به و نموده درک بهتر را اطالعات مغز

 (.Caine & Caine, 2005 )است فردمنحصربه مغزی هر (12شود. می متوقف تهدید

 درو آزمون آن  خواندن آموزش برای روشی ارائه، پژوهشاین  هدف با توجه به موارد اشاره شده،    

 یممفاه که است محورمغز یادگیری «فراشناختی – شناختی هایجنبه»راساس ب خواندن شروع مرحله

 عواملی ترینمهم از یکی زیرا؛ است بوده Caine & Caine (2005) گانهدوازدهاصول  ،آن دهندهتشکیل

 یرگذارتأث یادگیری مشکالتِ بر غلبه و آمیزموفقیت بلعملکردِ خواندن و درک مط و یادگیری بر که

همچنین  Zhang & Seepho, 2013) ;  (pei, 2014باشد می فراشناختی -شناختی بردهایراه است

 محور برای آموزشط با استفاده از روش یادگیری مغزتا کنون هیچ پژوهشی در ارتبانماید یادآوری می

 شروع خواندن ةمرحلدر  ،دیگر محققیناز  یکهیچهای و پژوهش انجام نپذیرفته است، شروع خواندن

محور و در رابطه با روش یادگیری مغز آنان اتتحقیقارائه روش آموزش خواندن نبوده است بلکه  و

خواندن  مراحله سایر مربوط بکه صورت پذیرفته است در مراحل باالتر ادگیری و خواندن آن بر ی تأثیر
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ونه گاز این هاییه؛ در اینجا به نمونخواندن ندارد شروع ةارتباطی با مرحلباشد و موضوعات آموزش میو 

 کنیم:تحقیقات اشاره می

 یمبتن یادگیری اصول کارگیریبه» عنوان تحت ایپروژه آمریکا مدارس در 2553 تا 2552 سال در    

 در روخوانی، درس نمرات یمقایسه از نتایج حاصل ،درآمد اجرا به دوره دو طی «مدارس در مغز بر

 پیشرفت از فراگیران در درس روخوانی درصد 13 تا 11 ودحدتنها نشان داد که  مدارس از درصد 75

 راهبردهای کارگیریبه که یافت دست نتیجه این به پژوهشی طی Kiedinger (2011اند. )کرده

 ویژهبه انآموزدانش خواندنِ پیشرفتِ در ابتدایی مدارس چارچوب در مغز با سازگار یادگیری

. (Seifi, Ebrahimi Ghavam, Ashayri, Farrokhi & Dortaj, 2017  ) است ؤثرم ضعیف، انآموزدانش

 هایروش به نسبت مغز بر مبتنی تدریس هایروشدر رابطه با  Wortock( 2002) همچنین تحقیق

 (2003) ةبا مطالعو  باشددر یک راستا می ،آموزاندانش تحصیلی پیشرفت افزایش درسنتی  تدریس

Getz های ر پایهادبیات د درس تحصیلی پیشرفت در مغز بر مبتنی یرییادگ مثبت تأثیرتباط با ردر ا

 مغز و با سازگار یادگیری عنوان با Broun, & Oelwein (2007) و با پژوهشباالتر دنبال شده است 

 خواندن هایمهارتدر نتیجه  کند ومی فعال را مغز ةنیمکر دو هرکه  راهبردهایی کارگیریبه

 عنوان با پژوهشی در Hoiland  (2005) همچنین .دنمایمطابقت می ،هددمی گسترش را آموزاندانش

 تیجهن این به خواندن آموزش در مغزمحور پژوهش نتایج از استفاده با معلم و مدیر استنباط و تعبیر

 با را خواندن آموزش هایروش معلمان از درصد 72/ 0 مغزمحور، راهبردهای آموزش از بعد که رسید

نیز  Seifi, Ebrahimi Ghawam & Farrokhi (2010) .کنندمی ادغام محور مغز شآموز راهبردهای

وزان آمبر درک مطلب و سرعت یادگیری دانشثیر آموزش یادگیری مغزمحور بررسی تأ ای بهدر مقاله

ین چهارم یعنی های خواندندر مرحله گسترش مهارتکه های تحقیق یافتهاند. پرداخته سوم ابتدایی

ان درک که آموزش یادگیری مغزمحور بر میزدهد ، نشان میاست از مراحل آموزش خواندنمرحله 

 وجهیتقابلثیر ها تأده و بر افزایش کیفیت یادگیری آنآموزان افزومطلب و سرعت یادگیری دانش

 وهشیپژگونه هیچ گرددمجدداً یادآور می، مطرح شدههای وهشپژ ه بررسیبا توجه ب گذاشته است.

ن کنوتابا آن  محور برای مرحله شروع آموزش خواندن و روشی متناسبروش یادگیری مغزدر رابطه با 

 رد با استفاده از یادگیری مغز محوننمایسعی میحاضر پژوهش  گاننگارندو  استصورت نپذیرفته 

آموزش مرحله از مراحل  دومین که نمایند ارائه برای آموزش شروع خواندن برای اولین بار روشی

 باشد.خواندن می

 پردازد:ذیل می سؤاالتپیش روی به بررسی تحقیق بنابراین  

 خواندن شروع مرحله در را آموزاندانش خواندن پیشرفت میزان محور،مغز خواندن آموزش روش آیا (1

 دهد؟می افزایش آموزیکلمه فعلی روش به نسبت

 خواندن شروع مرحله در را آموزاندانش اندنخو دقت میزان محور،مغز خواندن آموزش روش آیا (2

 دهد؟می افزایش آموزیکلمه فعلی روش به نسبت
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 خواندن شروع مرحله در را آموزاندانش خواندن سرعت میزان محور،مغز خواندن آموزش روش آیا (3

 دهد؟می افزایش آموزیکلمه فعلی روش به نسبت

 خواندن شروع مرحله در را آموزاندانش خواندن رکد میزان محور،مغز خواندن آموزش روش آیا( 4

 دهد؟می افزایش آموزیکلمه فعلی روش به نسبت

 

 پژوهش شناسیروش

 فراگیران را موردمطالعه جامعه. است معادل گواه گروه با آزمونپس نوع از آزمایشی طرح ،پژوهش طرح

-97) تحصیلی در سال مشهد هرش دبستانیپیش مراکز در که دوم نیمه متولدین دو، دبستانیپیش

 از یکی فراگیران از پسر 05 شامل آماری نمونه. نداهداد تشکیل ،بودند تحصیل به مشغول (96

 اجرای از پس هدفمند انتخاب شدند، گیرینمونه صورتبه که بودند مشهد شهر مهدهای نیتربزرگ

 تاریخ و شنوایی و بینایی المتس از اطالع جهت بهداشتی پرونده بررسی کودکان و وکسلرِ هوش تست

 واهگگروه  و آزمایش گروه دو در تصادفی صورتبه هاگروه و گرفتند قرار همگن گروه دو در هاآن تولد

سال،  6 تا 0/0 سن ،(95-110) هوشی ةدارا بودن بهر ،پژوهش ةمالک ورود به نمون .شدند انتساب

ز او مالک خروج  بینایی بوده است و شنوایی هدستگا سالمت وخواندن  و توانایی عدم هرگونه آموزش

روش آموزش  ،مستقل هایمتغیر حاضر پژوهش فراگیران بود. در و بینایی شنوایی ضعفپژوهش، 

ت خواندن و درک دقت خواندن، سرع آموزی و متغیرهای وابسته،دن کلمهخواندن مغز محور و خوان

آوری و با استفاده از تحلیل واریانس ها جمعهیشی، دادمداخله آزمااز است. پس  مطلب خواندن بوده

 تحلیل گردید. 16نسخه  spss افزارنرمدر ( MANOVA) رهیمتغچند 

 

 ابزارهای پژوهش

 کودکان ةبهر بررسی هوش جهت آزمون این چهارم: از ویرایش کودکان وکسلر هوش الف( آزمون

 آزماییِ باز پایایی. است گردیده یابیراعتبا Sadeghi, Rabiee & Abedi (2011) توسط ه کهشد استفاده

. است شده محاسبه 06/5 تا 71/5 از هاآن سازینیمه دو پایایی و 90/5 تا 60/5 از هامقیاس خرده

 وبخ روایی بیانگر آزمون، کل ةنمر با هامقیاس خرده نمرات همبستگی محاسبه طریق از آزمون روایی

 است. شده گزارش 92/5 تا 66/5 از آزمون روایی ضرایب ؛است آزمون بوده این

 خواندنِ  مهارت یادگیری تشخیص و خواندن توانایی سطح گیریاندازه منظوربهخواندن:  ب( آزمون

 Nilipour & Shirazi (2011) خواندن تشخیصی آزمون از خواندن، شروع مرحله در آموزاندانش

 از آن پایایی بررسی برای است، شده ییابهنجار اول کالس آموزدانش 650 روی بر کهه شد استفاده

 و 07/5 خواندن در دقت باالی همبستگی این آزمون در .است شده استفاده همتا هایفرم روش

 حروف خواندن شامل توانایی آزمون این. است آمدهدستبه 94/5 خواندن در سرعت باالی همبستگی

 باشد. درخواندن می سرعت مطلب و درک کلمات، صحیح خواندن ها، تواناییآن آواهای تشخیص و
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 تعداد به و شده سنجیده خواننده خطاهای تعداد طریق از خواندن، در دقت مالک حاضر پژوهش

 به صحیح پاسخ خواننده، مطلب درک مالک چنینهم گردیده، کم بیست از آزمودنی ةنمر خطاها،

 استفاده ثانیه برحسب مانز از خواندن، در سرعت سنجش برای و است بوده مطلب درک هایپرسش

 واندنخ مهارت در فراگیر بیشتر توانایی دهندهنشان باشد، کمتر خواندن زمان چه هر البته. است شده

 .است

ب تناسآموزی مو روش کلی کلمه وپرورشآموزشج( کتاب فارسی بخوانیم کالس اول ابتدایی وزارت 

 با آن.

 یادگیری با ارتباط درCaine & Caine  (2005) گانهدوازده اصولبراساس تهیه شده  روتکلپ د(

 .نگارنده توسط مغزمحور

 
 آموزی:کلمه و خواندنآموزش خواندن مغز محور  ةمداخل ةشیو

)عدم اجازه  مهدکودکمشخص شدن آموزش خواندن، پس از جدید پروتکل و روش  برای سنجش

الزم  اتتوضیحو  عمل آمدعوت بهد از اولیاء کودکان برای اجرای پروتکل در مدارس( وپرورشآموزش

برای آموزش از والدین کتبی  نامهاجازه به آنان داده شد. همچنینآموزش خواندن برنامه  یمورداجرادر 

 سال تحصیلیمدت یکبه ی است که روش فوقیادآورالزم به  .به کودکان دریافت گردیدخواندن 

ه ک تربیتی علوم کارشناسی مدرک با مهدکودک انمربیتن از  توسط دو ،اساس پروتکل ضمیمهبر

نیز  .ه استاجرا در آمد ةبه مرحل اندگذرانده ،نگارنده نظر زیر را خاص آموزشی ةدور ماه یک مدتهب

سابقه گونه هیچتوسط نگارنده تهیه گردیده و در کشور برای اولین بار فوق پروتکل است که  توجهقابل

 طور خالصه شامل:به موردنظرپژوهش  ارائه شده در هایروش قبلی نداشته است.

  (2005) گانهدوازده اصولبراساس  روش محور: این مغز یادگیری روشبراساس  خواندن الف( آموزش

Caine & Caine گیری بهره. نگارنده با باشدمی یادگیری در مورد چگونگی و عملکرد مغز در ارتباط با

 ،روانشناسی آموزش خواندندروس تدریس  در ساله چندینتجربیات ستفاده از فوق و با ااصول  از

را برای  روش جدیدی ها،و دانشگاه معلمتربیتدر مراکز فارسی  تدریس روشو  روانشناسی زبان

 باشد:فوق بدین شرح می داده است که روشارائه آغازین  ةآموزش خواندن کودکان در مرحل

مرتبط با  هدفمند ایکه در زیر آن، جملهدی تصاویری گوناگون همراه با موضوعات متعدابتدا     

سپس  ،آموزشی( هاینگاره) شودمیبه فراگیران ارائه  ،ته شده استنوشجدید  تدریس حرف

را متناسب با  یادگیری گروه و کرده انتخاب را تصویر دلخواه خود عالیق به توجه با ناآموزدانش

 دپردازمی گفتگو و بحث به تصویر خود هر گروه پیرامون و دهندمی شکل جمالت انتخابی خود

س با تدری ای خاص مرتبطدر زیر هر تصویر جمله در این روش .(است فطری امری معنا جستجوی)

برای  آن هایواژه تمام که دانشده انتخاب نحوی به جمالت این و ف جدید نوشته شده استوحر

 .(پیرامونی ادراک و کانونی توجه)باشد می جدید حرف دارایکه  ایواژه جزبهنوس است فراگیران مأ
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بخوانند )الزم به ذکر است که در  یراحتبهرا  موردنظر تا جمله گردانداین امر فراگیران را قادر می

 شوند(.با یکدیگر در یک جلسه آموزش داده می« ب»و « الف»جلسه اول استثنائا دو حرف 

 شده نوشته رنگی صورتبه که را موردنظر ةواژکلید ،خود جمالت خواندن از پس هاگروه از یک هر    

. (زمانهم طورهب یجزئ و کلی عناصر به توجه)کنند می بیانرا  حرف جدید کلمه و داده شخیصت، تاس

 عریش خواندن با و گیردمی صورت معلم توسط آن گذارینام و فراگیران توسط جدید نشانه معرفی

 جهت یبخشفرح و شاد محیطی و افزوده هاآن هیجانات به فراگیران طتوس تکرار و آن نام با ارتباط در

 ةاننش ارائهدر این روش . (است موازی پردازشگر یک مغز) گرددمی فراهم مغز راست ینیمکره فعالیت

 لشک گیریرد وگیرد انجام می فراگیران توسط هاآن کردنلمس و مقوایی هایبرش شکل هب جدید

 جهتبهتر به یادگیریراستای  درتوسط کودکان  مختلف حسی هایکانال انداختن کارهب برای حروف

پس س. (حافظه مختلف هایدستگاه کارگیریبه) گیردمی صورت موردنظر حرفی هاینشانه تشخیص

 راه نآ رویبر  فراگیران و نوشته شده زمین روی بربه شکل خیلی بزرگ  گروه توسط هر جدید ةکلم

 نمایندمی لفظت ترتیبهب را کلمه صداهای پاشوو  بشین بازی با و کنندمی دنبال را کلمه مسیرو  اندرفته

 با یدجد ةنشان ترکیب آنگاهشود.  فراگرفته درستیهب هاآن صوتی توالی و زبانی هایواج آموزش تا

 کیلتش چگونگی سازیالگو و زبان عنصریِ دو هجاهای ساخت برای ،قبلی ةشد خوانده هاینشانه

 ییهجا عناصر این گیرد. ترکیبمی صورت هجا ساخت قواعد به توجه با فارسی زبان آوایی هایساخت

 جهت رد یادگیری تثبیت برای کودکان توسط هاآن خواندن و کلمات ساخت برای یکدیگر با آوایی و

 صورت آن سازی و خوانشجمله موردنظر کلمات ترکیببا  پایان ، درباشدیکپارچه می مجدد توافق

 تحکیم) شودمی انجام شده آموخته مطالب درکِ بهتر فهم برای متن معناییِ عنصر بر تأکید و گیردمی

 .(شناختی ساخت

 ااجر زیر مراحل ،بخوانیم کتاب یکِ هاینشانه تدریس آموزی: درکلمه کلی خواندن آموزش ب( روش 

 :شودمی

 هایمهارت تقویت و هانگاره بخش با ارتباط ظحف ضمن که گرددمی ارائه کلی تصویریدر ابتدا 

 ،بگو و کنگوش فعالیت طریق از و شودمی تأکید خاص هایینشانه آموزش بر زبان، شفاهی

 ویرتص) تصویرک شش تا سه ،تصویر هر زیر در. شودمی گرفته کودکان زبان از درس هایکلیدواژه

 هاواژه. خوانندمی را آن نام ،تصاویر کمک به یرانفراگ و است شده آورده واژه آن نام همراهبه( کوچک

 و «مدیر» ،«مدرسه» هایبرای مثال کلمه هستند؛ دارا نیز را آموزشی حروف از حرف دو یا یک

 برای یکاف تمرین از پس. است شده نوشته قرمز رنگ به که باشدیم( م) ةنشان تدریس برای «پرچم»

 فقط که شودمی تأکید واست  آمده آهنگین االمکانحتی و کوتاه متنی پایان در حرف، هر آموزش

 شدهخوانده  حروف از الزاماً انتخابی کلمات ،آموزیکلی کلمه خواندن روش در زیرا خواندن است برای

 .(Office of Curriculum and Writing of Textbooks, 2007) نیستند
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 پژوهش یهاافتهی
ه داستفاده ش ات پژوهشی از تحلیل واریانس چند متغیرهضخیدر این پژوهش جهت پاسخخگویی به فر

 متغیره پرداخته شده است. که در ابتدا به مفروضات استفاده از تحلیل واریانس چند است

اندک بودن  واسخخخطهبهجهت بررسخخخی بهنجار بودن توزیع متغیرها  :. بهنجخار بودن توزیع متغیرها1 

بودن سطح معناداری آزمون از آلفای  تربزرگ. است هشد حجم نمونه از آزمون شخاپیرو ویلک استفاده

551/5<P نشخان از نرمال بودن توزیع متغیرها دارد (Meyers, 2017). بررسی این مفروضه در  نتایج

 ( آمده است.1جدول )

 
 هانتایج آزمون شاپیرو ویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها به تفکیک گروه :(1جدول )

 سطح معناداری  درجات آزادی  آزمون شاپیرو ویلک  گروه  امتغیره

 30/5  20  96/5  محور مغز  دقت خواندن
 کلمه 

 آموزی
 97/5  20  65/5 

 20/5  20  90/5  محور مغز  سرعت
 کلمه 

 آموزی

 92/5  20  50/5 

 552/5  20  06/5  محور مغز  درک مطلب
 کلمه 

 آموزی

 06/5  20  553/5 

 

تر از داری بزرگسخخطح معنا واسخخطهبهبودن  دهد که مفروضخخه نرمالنتایج جدول فوق نشخخان می    

 در تمامی متغیرها محقق شده است. 551/5

)  از آزمون برابری خطای واریانس لوین هاانسیوار: جهخت بررسخخخی همگنی هخاانسیخوار. همگنی 2

Levene`s test of equality of error variance)شده است. در این آزمون اگر سطح معناداری  استفاده

 سؤالرا زیر  هاانسیوارتساوی خطای  ،مفروضخه هادادهباشخد، بدین معنی اسخت که  50/5بیشختر از 

 ( آورده شده است.2نتایج بررسی این مفروضه در جدول ) (.Brace, 2005)اند نبرده

 
 اهانسیوارنتایج آزمون لوین جهت بررسی برابری  :(2جدول )

 سطح معناداری  F  1df  2dfمقدار   متغیرها

 11/5  40  1  61/2  دقت خواندن

 95/5  40  1  52/5  سرعت
 95/5  40  1  52/5  درک مطلب

 

در جامعه تحقق یافته  هاانسیوارفرض همگنی دهد که نتایج درج شخده در جداول فوق نشان می    

 (.P>50/5)است 

 -های واریانسکوواریانس: جهت بررسی همگن بودن ماتریس -اریانسهای و. فرض همگنی ماتریس3

سخخطح براسخخاس شخخود. اسخختفاده می (M- Box` s)کوواریانس متغیرهای پژوهشخخی از آزمون ام. باکس
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های توان در خصخخخوص همگنی یا عدم همگنی ماتریسدر این آزمون، می آمدهدسخخختبه معنخاداریِ

 ≤50/5تر از بزرگ آمدهدستبهکه اگر سطح معناداری  صورتنیبدکوواریانس قضاوت کرد.  -واریانس

P  ،بالعکس و برابرند هاماتریسباشد (Brace, 2005 .)( آورده 3) نتایج بررسی این مفروضه در جدول

 شده است.

 
 کوواریانس -های واریانسبررسی فرض همگنی ماتریس :(3جدول )

Box` s M  F  df 1  df 2  سطح معناداری 

99/15  71/1  6  13/16693  12/5 

 

 کوواریانس محقق شده است-دهد مفروضخه همگنی ماتریس واریانسنتایج جدول فوق نشخان می    

(50/5<P.) 

( Bartlett's Test)بررسخخی این مفروضخخه با آزمون بارتلت. همبسخختگی چندگانه متغیرهای وابسخخته: 3

بسختگی چند متغیره میان متغیرهای وابسته دهنده هممعنادار این آزمون نشخان د. ضخرایبانجام شخ

نتایج بررسی همبستگی چند متغیره میان متغیرها نشان داد که این مفروضه محقق شده است است. 

(551/5=P ،0=df ،09/429=Bartlett`s 2 .) 

 متغیره محقق شده است. ، مفروضات تحلیل واریانس چندقرار گرفت موردبحثآنچه براساس 

 و محور مغز در دو گروه تفکیک به مطلب درک و سرعت خواندن، نمرات صیفیتو هایشاخص    

 است. شده آورده (4) جدول در آموزیکلمه

 

 ی توصیفی متغیرها به تفکیک دو گروههاشاخص( 4جدول )
 انحراف معیار  میانگین  بیشینه  کمینه  گروه  متغیر

 دقت خواندن
 03/5  00/10  25  17  مغزمحور 
 موزیآکلمه 

 آآموزی

 14  05/10  04/10  14/1 

 سرعت خواندن
 71/26  04/71  127  29  مغزمحور 
 آموزیکلمه 

 آموزی کلمه

 46  143  55/153  40/26 
درک مطلب 

 خواندن

 00/3  04/10  25  0  مغزمحور 
 آموزیکلمه 

 آموزی کلمه
 0  25  40/12  03/3 

 

و در  محور میانگین گروه مغز ،در دقت خواندن و درک مطلب هد کهد( نشان می4نتایج جدول )    

 آموزی ضریب باالتری دارد.سرعت خواندن میانگین گروه کلمه

 شروع مرحله در آموزانپیشرفت خواندن دانش روی بر محور مغز خواندن آموزش : روش1فرضیه 

 است. مؤثرتر آموزی کلمه خواندن آموزش روش نسبت به خواندن
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اسخخاس در ادامه از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت بررسخخی این فرضخخیه اسخختفاده  بر این    

بین گروهی را  هایتفاوتشخخخد. این آزمون در ابتدا ترکیب خطی متغیرهای وابسخخخته را محاسخخخبه و 

های مختلفی وجود دارد که متغیره آزمون چند هایتفاوتدهد. جهت بررسخخی قرار می موردبررسخخی

های معنادار بین گروهی اسخخت. ها نشخان از وجود تفاوتدر آن =50/5از  ترکوچکی ِسخطح معنادار

 ( آورده شده است.0نتایج این تحلیل در جدول )

 
 نتایج آزمون چندمتغیره تحلیل واریانس تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در پیشرفت خواندن :(5جدول )

 آزمون
 ضریب 

 
F 

 سطح معناداری 
مجذور اتای  

 یسهم

توان  

 آزمون
54/74  03/5  اثر پیالیی   5551/5  03/5  1 

54/74  17/5  المبدای ویلکز   5551/5  03/5  1 
54/74  03/4  اثر هاتلینگ   5551/5  03/5  1 

54/74  03/4  بیشترین ریشه روی   5551/5  03/5  1 

 

ای پیشرفت خواندن دو گروه هگونه که در جدول فوق نشخان داده شده است تفاوت میانگینهمان    

 مغزمحور (. میزان تفاوت نمرات گروهP= 5551/5از نظر آماری معنادار است ) آموزیکلمهو  مغزمحور

درصخخد واریانس  03ه اسخخت؛ بدین معنی ک 03/5 مغزمحور روش آموزش تأثیریا اندازه  آموزیکلمهو 

است؛ بدین معنی که  1توان آماری نیز  باشخد. میزانمی مانده متأثر از متغیر مسختقلنمرات کل باقی

های معنادار در سخخطح کامل قرار دارد و حجم نمونه برای ها در کشخخف تفاوتمیزان دقت این تحلیل

 این آزمون کافی است.

متغیره بودن، در ادامه به تفکیک فرضیات پژوهشی به ارائه نتایج  با توجه به معناداری آزمون چند    

 وص دقت خواندن، سرعت خواندن و درک مطلب پرداخته شده است.تحلیل واریانس در خص

 شروع مرحله خواندن کودکان در افزایش مهارت دقت بر خواندن مغز محورموزش روش آ :2 فرضخیه

 است. مؤثرتر آموزیکلمه خواندن آموزش روش به نسبت خواندن

( آورده 6در جدول ) های بین گروهی در دقت خواندنج تحلیل واریانس جهت بررسخخخی تفاوتنتخای

 شده است.

 
 نتایج تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت بین گروهی در مهارت دقت خواندن :(6جدول )

مجموع   منبع تغییرات
 مجذورات

درجات  
 آزادی

میانگین  
 مجذورات

 
F 

سطح  
 معناداری

مجذور  
اتای 

 سهمی

توان  
 آزمون

 1  66/5  5551/5  19/94  00/93  1  00/93  بین گروهی
         99/5  40  03/47  خطا
           05  00/14905  کل
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خواندن آموزی در دقت ِ و کلمه مغزمحورنتخایج جدول فوق گویای آن اسخخخت که تفاوت دو گروه     

دهنده آن اسخخت که دو گروه نشخخان یهانیانگیممقایسخخه (. P ،19/94=F=5551/5) معنادار اسخخت

آموزی در دقت خواندن میانگین باالتری دارند نسخخخبت به گروه کلمه محور مغزهخای گروه آزمودنی

نتیجه  مغزمحور توان افزایش دقت خواندن را در گروه( و بر این اسخخخاس می04/10ر برابر د 00/10)

ر محوخواندن مغزموزش شود. بدین معنی که آاسخاس فرضخیه پژوهش حاضر تأیید می گرفت. بر این

یزان توان باشد. ممیدرصد  66موزش آ تأثیربوده اسخت. میزان  مؤثرکان بر افزایش دقت خواندن کود

در های معنادار ها در کشخخخف تفاوتدین معنی که میزان دقت این تحلیلبود. ب 1برابر با آزمون نیز 

 مهارت خواندن در سطح کامل قرار دارد.

 خواندن شروع مرحله رد کودکان خواندن سرعت افزایش بر محورمغز خواندن آموزش روش :3 هیفرض

 .است مؤثرتر آموزیکلمه خواندن آموزش روش به نسبت

 (7های بین گروهی در مهارت خواندن در جدول )جهت بررسخخخی تفاوت نتخایج تحلیلی واریخانس    

 آورده شده است.

 
 نتایج تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت بین گروهی در سرعت خواندن :(7جدول )

ع مجمو  منبع تغییرات

 مجذورات

درجات  

 آزادی

میانگین  

 مجذورات

 
F 

سطح  

 معناداری

مجذور  

اتای 

 سهمی

توان  

 آزمون
 90/5  26/5  5551/5  16/1  02/1213  1  02/1213  بین گروهی

         03/12  40  36/3394  خطا
           05  55/4201  کل

  

در سخخرعت خواندن  آموزیو کلمه مغزمحورنتایج جدول فوق گویای آن اسخخت که تفاوت دو گروه     

آن اسخخت که  دهندهنشخخانوه دو گر هایمیانگین(. مقایسخخه P ،16/17=F=5551/5) معنادار اسخخت

کمتری  زمانی آموزی در سخخرعت خواندن میانگیننسخخبت به گروه کلمه مغزمحورهای گروه آزمودنی

ود در سخخخرعخت خوانخخدن را در گروه بهبتوان ( و بر این اسخخخاس می55/153برابر  در 04/71دارنخد )

شخخود. بدین معنی که س فرضخخیه سخخوم پژوهش حاضخخر تأیید مینتیجه گرفت. بر این اسخخا مغزمحور

 26موزش آ تأثیربوده است. میزان  مؤثرخواندن مغز محور بر بهبود سخرعت خواندن کودکان موزش آ

ها در نی که میزان دقت این تحلیلدین معب بود، 90/5برابر با  ان آزمون نیزباشد. میزان تومیدرصخد 

 .قرار داردسرعت خواندن در سطح باالیی  های معنادار درکشف تفاوت

 شخخروع مرحله در فراگیران درک مطلب مهارت افزایش بر محورمغز خواندن آموزش روش :4 هیفرضخخ

 .است مؤثرتر آموزیکلمه خواندن آموزش روش به نسبت خواندن

( 0) های بین گروهی در مهارت خواندن در جدولجهت بررسخخخی تفاوت تحلیلی واریانس نتخایج    

 آورده شده است.
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 نتایج تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت بین گروهی در درک مطلب :(8جدول )

مجموع   منبع تغییرات

 مجذورات

درجات  

 آزادی

میانگین  

 مجذورات

 
F 

سطح  

 معناداری

مجذور  

اتای 
 سهمی

توان  

 آزمون
 91/5  19/5  552/5  26/11  12/141  1  12/141  گروهیبین 

         03/12  40  65/651  خطا
           05  55/15760  کل

 

آموزی در درک مطلب و کلمه نتخایج جخدول فوق گویای آن اسخخخت که تفاوت دو گروه مغزمحور    

دهنده آن اسخخخت که انهای دو گروه نشخخخاسخخخت. مقایسخخخه میانگین (P ،26/11=F=552/5معنادار )

آموزی در درک مطلب میانگین باالتری دارند محور نسخخخبخت به گروه کلمه هخای گروه مغزآزمودنی

نتیجه  محور توان افزایش در درک مطلب را در گروه مغز( و بر این اساس می40/12ر برابر د 04/10)

 خواندن مغزموزش ی که آشود. بدین معنفرضیه چهارم پژوهش حاضر تأیید میگرفت. بر این اساس 

باشد. میزان میدرصد  19موزش آ تأثیربوده اسخت. میزان  مؤثرمحور بر افزایش درک مطلب کودکان 

های ها در کشخخخف تفاوتتحلیلبود. بخدین معنی که میزان دقت این  91/5برابر بخا  توان آزمون نیز

 معنادار در درک مطلب در سطح باالیی قرار دارد.

 

 ریگیبحث و نتیجه

 ةوشی با که آموزانیدانش) محورمغز گروه فراگیران که شد مشخص ،حاضر پژوهش نتایج به توجه با

 که آموزانیدانش) آموزیکلمه گروهفراگیران  به نسبت( نداهقرارگرفت آموزش مورد محورمغز یادگیری

؛ اندکرد بهتری داشتهدر پیشرفت خواندن عمل( نداهقرارگرفت آموزش مورد آموزیکلمه متداول صورتبه

 بیترکی روش نوعی که مغزمحور خواندن آموزش روش از استفاده ،نتایج پژوهش به توجه با بنابراین

 در هازآنجاک .باشدمی مؤثر سرعت خواندن و درک مطلب فراگیران کامالً، دقت و باشد بر پیشرفتمی

 أثیرتنتایج  نشد، یافت پژوهشی گونههیچ خواندن شروع ةمرحل در مغزمحور آموزش یادگیری با ارتباط

 Duman (2006) ؛Jensen ( 1996) های؛یافته با فراگیران یادگیری میزان بر محورمغز روش از استفاده

 Seifi (2010) ؛ Karimzade & mojallal (2014) ؛Pociask & Settles( 2007) ؛Hoiland (2005) ؛

Ebrahimi Ghawam & Farrokhi( 2013) ؛Sprenger(2015) ؛ Hasani, Dastjerdi & Pakdaman 

های چنین یافتههم .باشدهمسو میبا پژوهش حاضر  ،بوده است یادگیری مختلف هایزمینه در که

(2010) Seifi & et al و مطلب درک بر مغزمحور یادگیری آموزش تأثیر عنوان با که در پژوهشی 

 میزان بر مغزمحور یادگیری آموزش که بود آن از حاکی ابتدایی، سوم آموزاندانش خواندنِ سرعت

 توجهیقابل تأثیر هاآن یادگیری کیفیت افزایش بر و افزوده آموزاندانش خواندن سرعت و مطلب درک

 یادگیری روش کهنشان داد  Karimzade & mojallal (2014) پژوهشاز طرفی  .است گذاشته

بناب  انشهرست ابتدایی پنجم آموزاندانش یتحصیل پیشرفت بر مشارکتی یادگیری روش و محورمغز
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 هایپژوهش هایدر این زمینه با یافته پژوهش پیش روی دهد، این نتایج نشان میاست داشته تأثیر

 توسط Caine & Caine (2005) گانهدوازده اصولبراساس  که موردنظر پژوهش مذکور مطابقت دارد.

 زشآمو روش که کندمی رهنمون نتیجه این به را آموزشی منظا است، گردیده تدوین و تهیه نگارنده

 که داد نشان روی پیش پژوهش هایافتهی .گردد اجرا و ارائه ابتدایی اول ةپای تدریس در مغزمحور

 از استفاده دلیل به فراگیران مطلب درک و خواندن سرعت دقت، در مغزمحور خواندن آموزش بهبود

 :است هآمد ذیل در آن شرح که است روشی

 با همراه گوناگونی، تصاویری خواندن، آموزش برای کودکان به مغزمحور، خواندن آموزش روش در    

 حرف تدریسِ با مرتبط و هدفمند ایجمله تصویر، هر زیر در که است شده داده متفاوت موضوعات

 این ،محور ودکک ةشیو طریق از تصاویر این نمایش. است شده نوشته رنگی ةکلیدواژ با همراه جدید،

 میان از خواندن فرایند انجام برای را خود موردنظر یجمله و موضوع تا دهدمی کودکان به را حق

 باعث محور، کودک ةشیو از که استفاده معتقدند Lerkkanen et al (2016) .نمایند انتخاب ریتصاو

 مشخص گرفت صورت دفنالن کشور در که تحقیقی در. گرددمی فراگیران خواندن هایمهارت رشد

 استفاده محور کودک و ترکیبی تدریس هایشیوه از ولا کالس معلمان درصد 63 از بیش که گردید

 خوانده حروفبراساس  جمالتی محور، مغز خواندن آموزش روش در (.Tang et al, 2019کنند )می

 و دباشمی مجهول اجو یک دارای تنها که است شده طراحی نگارنده توسط فراگیران برای قبلی ةشد

 شدن فعال سبب امر این که گیرندمی قرار توجه مورد زمانهم صورتبه حرفی عناصرِ و کلمه جمله،

 بلیق دانش و یادگیری یهاوارهطرح ترکیبی، روش در. گرددمی یادگیری فرایند در مغز ةنیمکر دو هر

 مطلب درک بهبود برای را زمینه و (Pack, 2019گردد )می فعال جدید مطالب استنباط و درک برای

 بافت و محیط آن به مربوط جمالت و تصاویر طریق از کلی مفاهیم درک. نمایدمی فراهم فراگیران

 را انفراگیر زبانی درک مهارت تصاویر، از استفاده. آوردمی به وجود جزئیات یادگیری برای را مناسبی

 & Kendeou, Papadopoulosگذارد )می تأثیر آواها و حروف شناسایی بر و داده افزایش

Kotzapoulou, 2013 .)تا نمایدمی فراهم را شرایطی متفاوت، تصاویر و جمالت در تنوع طرفی از 

که  وهیگر یادگیری از و داشته تعامل یکدیگر با خود انتخابی جمالت به توجه با بتوانند فراگیران

 ,Hakimzadeh, Darani, Ghorbani, Mansoubi & Ghajargirباعث پیشرفت یادگیری می گردد)

 کردن فراهم که معتقدند Lerkkanen et al (2016). نمایند استفاده جدید واج کشف جهت در (2015

 در یرانفراگ تا شودمی باعث هاواج شناسایی برای زمینه ایجاد و کودکان عالیق بر مبتنی هایفعالیت

 شناسی،واج هایمهارت. باشند موفق کلمات دنخوان و حرفی -واجی اتصاالت حروف، رمزگشایی

 .(Snow & Matthews, 2016 )دارد فراگیران مطلب درک مهارت با مستقیمی ارتباط

 تا شودمی استفاده جدید یهاحرف گونه گذارینام برای الفبایی شعرهای خواندن از روش ةادام در

 محورغزم یادگیری اصول بر منطبق که یادگیری تثبیت برای بخشفرح و شاد محیطی ترتیب بدین

 ردگیری کلمات، روی رفتنراه مانند آموزشی هابازی انواع از استفاده همچنین .آید فراهم باشد،می
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 هتج در حافظه مختلف مسیرهای شدنفعال باعث برجسته، حروف لمس و انگشت لهیوسبه کلمات

. ستا گرفته قرار تأکید مورد محورمغز ییادگیر روش در امر این که شودمی کودکان یادگیری بهبود

 باعث هابازی و حافظه ةچندگان مسیرهای از استفاده که است باور این بر Susanti( 2017)سوسانتی

 واج یادگیری از پس کودکان پایانی مرحله در .افزایدمی کودکان مطلب درک بر و شودمی معنا تقویت

 فارسی زبان هجایی الگوهای انواع با تا نمایندمی ترکیب یقبل ةشد خوانده هایواج با را آن جدید،

 درک رب مستقیمی تأثیر واژگان آموزش طرفی از. بخوانند را بیشتری هایکلمه بتوانند و شوند آشنا

 هم با قبلی هاییادگیری لذا(. Soodla, Torppa, Kikas, Lerkkanen & Nurmi, 2018) دارد مطلب

 شکاه اطالعات بازخوانی و یادگیری مدت نتیجه در گردد،می برقرار هومیمف ارتباطات و کرده تعامل

 .(Pack, 2019) کندمی پیدا افزایش یادگیری سرعت عبارتیبه و یابدمی

 جدید روش یک عنوانبه مغزمحورکه خواندن آموزش روش از استفاده که داد نشان تحقیق هاییافته

 ؤثرم فراگیران مطلب درک و خواندن سرعت و دقت شرفت،پی بر باشد،می خواندن شروع آموزش برای

 ودکانک با مقایسه در محور مغز خواندن آموزش گروه کودکان که نیست آورشگفت بنابراین؛ است بوده

 .اندداده نشان خواندن مهارت در یامالحظهقابل پیشرفت آموزیکلمه گروه
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