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Abstract:  

Preschool education is very important for the overall and comprehensive 

development of children. Among the factors that add to the importance of 

this course are the flexibility of children's brains and the existence of a 

sensitive period for language learning in this course. New teaching methods 

may be needed to make the most of the flexibility of the brain and the critical 

period of language learning, giving them the opportunity to succeed in 

mastering the language more in the early childhood years. Accordingly, the 

present study was conducted to present and evaluate the language learning 

model for preschool children, which promotes education in a holistic manner 

and is based on a cognitive approach with play. Language is the most 

powerful tool for learning and acquiring different skills. Children who are 

linguistically strong often have fewer developmental and communication 

problems. Linguistic arts include four basic areas: listening, speaking, 

reading, and writing. In the meantime, reading skills, which is the main 

subject of this research, are defined as an individual's ability to understand 

and use written language that is socially desirable or valuable to him. The 

traditional method of teaching reading in Persian has been based on the 

phonetic method. In this approach, education begins with the smallest and 

smallest elements of language and script, i.e. sounds, words or syllables, and 

ends with general elements. But due to the prevalence of reading problems 

and common reading inconsistencies, the whole-word reading pattern 
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emerged in the 1980s to help teach children to read. In this teaching method, 

the word itself is considered as a whole unit and students relate it to their 

previous knowledge. Whole-word reading helps poorly read children to 

develop a meaningful vocabulary of familiar words and to be able to read 

more fluently through it. In order to be able to use the reading pattern more 

effectively for children, it is necessary to use teaching methods based on 

cognitive learning approach as the basis of education. The three main models 

of teaching the cognitive approach are: the mnemonic model, the picture-

word inductive model, the attaining concept model. These three teaching 

models were used in designing the language learning model of the present 

study. Since any training for children, especially language training will be 

more effective and enjoyable if accompanied by play, it is necessary to use a 

variety of educational games. Given these cases, the main issue of the present 

study was what characteristics should have a teaching model that is suitable 

for whole-word reading and how can cognitive teaching models as well as 

valid and evidence-based educational games be used in developing this 

model? This issue was investigated with a combined approach (with two 

parts, quantitative and qualitative). In the qualitative part, the method of 

regular review of library resources including books, articles and research 

reports was used, and in the quantitative part, the survey method was used to 

validate the model. In order to gather resources, the keywords whole word 

reading, whole language, mnemonically learning, picture-word inductive 

model, PWIM, concept attainment, play, instructional games were 

considered. These words have been used in domestic library resources and 

Internet sites (Normagz, Magiran, Jahad Daneshgahi and Irandoc scientific 

databases) and foreign Internet sites (Science Direct, Core, Google scholar, 

Knowledge E and library Genesis). The target period for the search was from 

2011 to 2020. After gathering the sources and reviewing the title and abstract, 

the items that dealt exactly with the subject of language learning and 

preschool and primary school children were purposefully selected and 

studied. To design the proposed model, themes that were frequently 

referenced in these sources were extracted and put together. Then they were 

compared and prioritized and the components of the model were organized in 

order. In other words, six elements of the pattern and the order and sequence 

of steps of the proposed pattern were designed. In the quantitative part, a 

researcher-made questionnaire was used to validate the proposed model. This 

questionnaire has 19 items that according to the components of the model 

including objectives (7 questions), content (3 questions), teaching and 
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learning method (3 questions), learning environment (2 questions), learner 

characteristics (2 questions) and evaluation. (2 questions) was designed. 

Answer options also include high, medium and low. The community of the 

quantitative research section includes all specialists in educational sciences 

and educational psychology with teaching experience in the university, and 

the sample was purposefully selected people who were active in the field of 

language learning and agreed to participate in the research. Based on the 

findings of a review of valid and relevant scientific sources, a model for 

language learning was proposed, the components of which were defined 

according to the principles of education in the cognitive approach, the use of 

educational games and improving reading skills of preschool children. This 

template has six components (objectives, content, teaching-learning method, 

learning environment, learner characteristics and evaluation). In the second 

stage of the research, the steps of implementing the language learning model 

were developed by combining the educational activities in the three cognitive 

teaching methods, and appropriate educational games were suggested in 

several stages. These include: selecting the picture by the instructor, 

identifying images and correcting the image-word vocabulary, reviewing the 

image-word vocabulary, fully purposeful educational game, 

conceptualization, word classification, and finally evaluation. According to 

the quantitative findings of this study, which resulted from the 

implementation of a validation questionnaire among specialists related to the 

field of language learning, it can be said that all components of the proposed 

model have good validity and more accurately have a relatively good credit 

components component. The language learning model designed in this study 

can be generalized to language learning programs that are designed 

specifically for preschool children. Therefore, its use is recommended for 

preschoolers and educators. Other researchers are also encouraged to evaluate 

the effectiveness of this language learning model on reading skills in the 

early years of primary school and the development of children's interest in 

reading. 

Keywords: language learning model, whole-word reading, cognitive approach, 

educational games, preschool children. 
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خوانی و مبتنی بر رویکرد شناختی به کل آموزی به شیوهتدوین الگوی زبان

 دبستانیهمراه بازی برای کودکان پیش

  ۳، مهدی دستجردی کاظمی۲، آمنه عالی۱پریا سادات معراجی سعید

 چکیده

 شد که به شیوهدبستانی انجام آموزی برای کودکان پیشپژوهش حاضر در راستای ارائه الگوی زبان

برد و مبتنی بر رویکرد شناختی به همراه بازی است. روش پژوهش خوانی آموزش را پیش میکل

ای و در بخش کمی از روش ترکیبی )کیفی و کمی( بود که در بخش کیفی از مرور منظم کتابخانه

منابع  ل کلیهپژوهش در بخش کیفی شام یابی الگو استفاده گردید. جامعهپیمایشی برای اعتبار

 تا ۲011 های اطالعاتی داخلی و خارجی از سالی مربوط که در پایگاهعلمی اعم از کتاب و مقاله

برای تحلیل انتخاب شدند. در  دسترسقابل، منابع مرتبط و هاآناست. از بین  افتهیانتشار ۲0۲0

علوم تربیتی و متخصصان  یجامعهاز  شده،منظور تعیین اعتبار الگوی طراحیبخش کمی نیز به

ی محقق ساخته را تکمیل نامهنفر به روش هدفمند انتخاب شدند و پرسش 1۶شناسی تربیتی روان

بر اساس تحلیل کیفی و استخراج مضامین اصلی و پرتکرار در  آموزیکردند. در نهایت، الگوی زبان

یادگیری، محیط -ددهیاهداف، محتوا، روش یا( مؤلفهمنابع طراحی شد. این الگو دارای شش 

یادگیرنده و ارزشیابی( و هفت گام آموزشی برای اجرای )انتخاب تصویر،  یهایژگیویادگیری، 

-واژه، مرور، بازی، دستیابی به مفهوم، طبقه-فرهنگ واژگان تصویر درست کردنشناسایی تصاویر و 

آزمون خی دو، از نظر  و نتایجتحلیل توصیفی باشد. اعتبار الگو نیز طبق بندی و ارزشیابی( می

 متخصصان تأیید شد.

-کودکان پیشخوانی، رویکرد شناختی، بازی آموزشی، آموزی، کلالگوی زبان: واژگان کلیدی

 دبستانی
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 مقدمه

 دوره نیا درآموزش کند. نقش بسیار حیاتی در جامعه ایفا می دبستانشیپ یدوره وپرورشآموزش

. ازجمله عواملی که به اهمیت این دوره کودکان دارد یجانبهو همه یرشد کل یبرا ییبه سزا تیاهم

 دوره نیزبان در ا یریفراگ یحساس برا یوجود دورهو  کودکان مغزبودن  ریپذانعطافافزاید می

کوتاه توجه و اشتیاق  دبستانی، ازجمله آستانههای خاص کودکان پیش(. ویژگیGiles, 2008است )

پذیری مغز های جدید تدریس نیاز باشد تا بتوان از انعطافشود به شیوهباعث می به فعالیت و بازی،

حساس فراگیری زبان نهایت استفاده را برد و فرصت موفقیت در تسلط بیشتر بر زبان را در  و دوره

 های مدرسه برایشان فراهم کرد. اولین سال

های مختلف است. کودکانی که به لحاظ زبانی ترین ابزار برای یادگیری و کسب مهارتزبان قوی

های شوند. مهارتاز لحاظ رشدی و ارتباطی نیز با مشکالت کمتری مواجه می غالباًقوی هستند 

دادن گفتن، خواندن و نوشتن. گوش، سخندادنگوش: رندیگیبرمی اساسی را در زبانی چهار زمینه

اند و خواندن و نوشتن ارکان دیداری یا ثانویه زبانی ی زبانیگفتن از ارکان شنیداری و اولیهو سخن

 (. Karimi, Alizade, Pirzadi & Karimi, 2017هستند )

 ایدهیچیپ اریبس یشناخت ندیفرازبانی است که  هایترین مهارتبین، خواندن یکی از مهمازاین

 ییهدف نهاباشد. دشوار برای کودکان در فرایند آموزش می نسبتاًدارد و تسلط بر آن تکلیفی 

 Seifertشده است )متن خوانده یبه معنا یابیدست ای مطلبدر خواندن، همان درک  یپردازش زبان

& Sutton, 2009).  ی بینمطالعهدر( المللی پیشرفت سواد خواندنPIRLS, 2021)  مهارت خواندن

مطلوب  ی،اجتماع ازنظرکه  شده است فیتعر یفرد در درک و استفاده از زبان کتب ییتوانا عنوانبه

به  خواندننیز  (PISA, 2018آموز )المللی سنجش دانشی بینمطالعهدر . ارزشمند است یو یبرا ای

 ،یبه اهداف شخص دنیرس منظوربهبا آن  رشدنیدرگ، کاربرد، تفکر بر متن و درک ییتوانا معنای

)نقل در  شده استمطرح یاعهای اجتمو شرکت در فعالیت توانایی خوددادن به دانش و شکل

OECD, 2019 .)این تعاریف، پیشرفت کودکان چه در مدرسه و چه در زندگی شخصی به  به توجه با

 خورده است.این مهارت گره

یکی از  1خوانیااز سویی دیگر، ضعف در این مهارت زبانی مشکالتی را به همراه دارد. نارس 

صورت تفاوت سنتی اختالل خواندن به طوربهآید. حساب میدوران کودکی به یهااختاللترین شایع

                                                      
1. dyslexia  
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 ,Karimi, Alizadeرود تعریف شده است )بین عملکرد فرد در خواندن و آنچه از هوش او انتظار می

Pirzadi & Karimi, 2017( افزایش شیوع اختالل خواندن .)Karimi, Alizade, Pirzadi & Karimi, 

 ,Kabiriپیشرفت سواد خواندن ) یالمللنیبی آموزان ایرانی در مطالعهاه پایین دانش( و جایگ2017

Karimi & Bakhshizade, 2019آموزی و آموزش خواندن های زبان(، حاکی از نیاز به تغییر در شیوه

 باشد.به کودکان می

اندن با استفاده خواست. در این رویکرد  1ی سنتی در آموزش خواندن مبتنی بر روش آواییشیوه

و تلفظ  صدا، ترکیب صداها کردن نیگزیجامانند مقایسه صداها، تجزیه صداها،  ییهامهارتاز 

عناصر زبان و خط  ترینترین و کوچکشود. در این رویکرد آموزش از جزئیآموزش داده می کلمات

. اما امروزه (Poulton, 2007)شود می و به عناصر کلی ختم ها یا هجاها شروعیعنی صداها، حرف

ترین علت شایع ،یو واج ییآوا یرمزگشا یهامهارتدر  تأکیداند که نشان داده یمطالعات علم

دشوار و پرزحمت برای یادگیرنده خواندن مستقل را که  است مقدماتی خواندن ندیدر فرا یدشوار

برای حل (. Karemaker, Pitchford & O'Malley, 2010)شود افزایش خطا میو منجر به  کندیم

 یریادگیآموزش داده شود.  شدهتفکیک یاعنوان نمادها و صداهبه دیخواندن نبااین مشکل، 

 الگوی باشد. یزندگ هایها و کلمات معنادار برگرفته از تجربهمتن یخوانکلصورت به دیخواندن با

کمک به آموزش خواندن به کودکان  یبرا ییکایآمر انیاز مرب یتوسط گروه ۸0در دهه  ۲یخوانکل

که شکستن حروف  فرض استوار است نیبر ا آموزش نوع نیا(. Julian Joven, 2016) به وجود آمد

صورت کل واحد در نظر بلکه خود کلمه به ،ستیخواندن ن ی یادگیریالزمهجداگانه  صداهایبه 

در این روش، یادگیرنده با  .دهندیخود ربط م یآموزان آن را به دانش قبلو دانش شودیگرفته م

که  یکند. زمانرا بالفاصله در حافظه فعال می هاآن یتلفظ و معن ،یکلمات، شکل نوشتار دنید

کشف  یبرا ادیبدون تالش و توجه ز تواندیخواننده م ،شناخته شدند خوبیبهشده کلمات دیده

این  .(Harris & Moreno, 2006) دیادآوری کنکلمات را  یتلفظ و معن خودکارصورت کردن کلمه به

ی موفق، کودکان خواننده کیبه  شدنتبدیل یبراشود زیرا فرایند موجب تسلط فرد در خواندن می

را  هاآن یمعنا حالدرعین و کنند ییخودکار و روان شناسا طوربهکلمات را در متن  رندیبگ ادی دیبا

 (.(Karemaker, Pitchford & O'Malley, 2010 درک کنند زین

                                                      
1. Phonics approach  

2. Whole-word reading  
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در تالش است تا  روش نی. ازبانی دارد دانش در ساختکودک نقش فعال  یخوانکل در آموزش

 ,Herlinaرشد کند ) کپارچهیصورت کودکان به یزبان یهارا فراهم کند که مهارت هاییموقعیت

Arifin & Anan, 2020)یاست که به هنگام خواندن فرد الگو یروشخوانی دیگر، کلعبارت. به 

 دهدمی قیآن کلمه تطب شده ازذخیره یصوت یسپارد و با الگویم خاطربهکلمه را  ینوشتار

(Verruci, Menghni & Vicari, 2006)مختلف(،  ی)حروف با صداها قاعدهیکلمات ب که. ازآنجایی

 ادیدارند  ازیکودکان ن خورد،یاند به چشم مشروع به خواندن کرده تازگیبهکه  یکودکان یهادر متن

هنگام  یتا از خطاها دنریکلمه در نظر بگ-تمام یعنوان واحدهاکلمات را به نیکه ا رندیبگ

 (.(Karemaker, Pitchford & O'Malley, 2010 ودش یریجلوگ رمزگشایی

، حروف صیاز خواندن برسند که بدون تشخ یامرحله توانند بهمی در این الگو آموزاندانش

. در مراحل شودینم ییاما حروف آن کلمه شناسا شودیم ییکلمه شناسا ،درواقعکلمات را بخوانند. 

 یاز همان ابتدا معنادارکه کلمات  یاما در شکل ؛شودیو بگو استفاده م نیبب فنروش از  نیا یبعد

 شودآموزش داده می دیگر ابزار ها وفلش کارت ر،ی. کلمات با استفاده از تصاوشوندیکار شروع م

(Doyle, 2002 .)عنوان آموز محور است و معلم بهکالس دانش ،بردیبهره م کردیرو نیاز ا کهی کالس

آموزان دانش زهیمعلم همواره حفظ انگ یهااز دغدغه یکیو  دیآیم حساببه یانجیو م کنندهتسهیل

 Herlina, Arifin & Anan, 2020)) است

-شده میخوانی و درک معنی متن خواندهروانخوانی عالوه بر اینکه باعث ها، کلطبق پژوهش

شد، ما  ییرمزگشا درستیبه یاکلمه یوقتکند. شود، به درست نوشتن شکل کلمه نیز کمک می

. عالوه بر این، آموزش با رویکرد کلی، خواندن را ترغیب میداریآن را در حافظه نگه م یشکل نوشتار

های دهد. این الگو بر ادغام مهارتسوق می سوی ادبیات اصیلآموزان را بهکند و دانشمی

دهد معنادار آموزش می درزمینههای زبان را دادن، خواندن و نوشتن تأکید دارد و مهارتگوش

(Chavas, Ginestet & Bosse, 2020; Krashen, 2002) 
ست خوانی بهره برد، نیاز اخصوص کلهای خواندن بهبرای اینکه بتوان از رویکردها و مدل

 یشناخت هایهای تدریس مبتنی بر رویکرد یادگیری شناختی مبنای آموزش قرار گیرد. نظریهروش

 یبرا کنند،یتأکید م یریادگیرفتار و  رییدر تغ طیکه بر نقش مح یرفتار یهاهینظر برخالف

عنوان به یریادگها ی(. در این نظریهSeif, 2013اند )قائل یترمهمنقش  یریادگی جادیدر ا رندهیادگی

تأکید پردازش اطالعات  یندهایو فرا ی ذهندرون یاختارهامدنظر است و بر س دانش یسازمان درون

 دیجد یساختارها ای نشیب رندگانیادگی ییگراشناخت دگاهیبنا بر د (.Svinicki, 1991) شودمی
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 یمیقد هایبینشو  یشناخت یو در ساختارها کنندیحل مسئله کسب م ندیفرا یرا در ط یشناخت

 شیدانش خو کنندهخلقعنوان را به رندهیادگها ی(. این نظریهSeif, 2013) کنندیم جادیا رییخود تغ

از: الگوی  اندعبارتسه الگوی اصلی تدریس رویکرد شناختی  .(Kridel, 2010) کنندیم یمعرف

 .( Joyce, Weil & Calhoun, 2015)3، الگوی کاوش مفاهیم۲واژه-، الگوی استقرایی تصویر1یادیارها

عالوه بر  دیآیم انیخوب به م رندگانیادگیبه  شدنلیتبد یحرف از رشد کودکان برا کهیهنگام

چراکه داربست  م؛یدار ازیاست که ما به آن ن یزیآن چ یکارآمد و فعال، باز سیتدر یکاربرد الگوها

 کودکان یکه برا ی(. هر آموزشNielsen, 2020) سازدیهاست را متجربه یریادگیشناخت که اساس 

 یخواهند بود. باز تربخشلذتو  تراثربخشهمراه شوند،  یاگر با باز ،یزبان یهاآموزش ژهیواست، به

 کندیکودکان فراهم م یبرا یو شناخت یجسم ،یعاطف ،یاز نظر اجتماع یاگسترده یهافرصت

(Sim, 2015کودکان در خالل باز .)یدیجد یذهن میبه مفاه یآموزش یهایباز ژهیوبه های 

(. ازجمله Parsons, 2014کنند )یکسب م یو بهتر شتریب یهاو مهارت کنندیم دایپ یدسترس

واژه،  میتوان به پانتومیاستفاده کرد م هاآنآموزش زبان از  یتوان برایکه م یآموزش یهایباز

کلمه،  نگیپازل کلمات و جمالت، بول نگو،یواژه، مسابقه فرهنگ لغت، ب افتنیتاس،  یهاواژه

کلمات و ستون کلمات اشاره کرد.  یریگیسبز، ماه یقرمز و کلمه یکلمات، کلمه یجاده ،یسازبرج

کودکان و  یزبان یهاییبر درک مطلب، توانا یمثبت ریتأث یاز آن است که باز یها حاکپژوهش

کالس اول  درخواندن  یریادگی(، Moedt & Holms, 2020;  Toub, 2018واژگان ) یرهیدا شیافزا

(Ghafari, Davudi, Mohammadi & yasbolaghi Sharahi, 2019 و )کودکان  یواج یآگاه شیافزا

(Qasemzadeh, et al, 2018.دارد ) 

اهمیت بسزایی از  دبستانپژوهشی، آموزش زبان در پیش یهاافتهیاینکه طبق  به توجه با

رویکرد برنامه درسی  عنوانبهخوانی هدف ارزشمندی است که ( و کلGiles, 2008برخوردار است )

موجب  کهیدرحال(، Froodmurjani, 2011است ) موردتوجهدر نظر گرفته شده اما در عمل کمتر 

 Amirian & Azariخوانی، درک معنی متن، افزایش واژگان )تر خواندن، روانیادگیری آسان

Noughabi, 2016 و امالی بهتر )(Babayi & Fath Abadi, 2019 )شود، مسئلهآموزان میدر دانش-

هایی خوانی است باید دارای چه ویژگیی پژوهش حاضر این است که الگوی تدریسی که مناسب کل

                                                      
1. Mnemonically 

2. Picture word inductive model 

3. Concept attainment 
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های آموزشی معتبر و شواهد توان از الگوهای تدریس شناختی و همچنین بازیباشد و چگونه می

در قالب سه سؤال بررسی شده  تریاختصاص طوربهمحور در تدوین این الگو بهره برد. این مسئله 

 است: 

منظور بهبود آموزی مبتنی بر رویکرد شناختی به همراه بازی بههای الگوی زبانمؤلفه (1

 اند؟دبستانی کدامخوانی کودکان پیشمهارت کل

منظور آموزی مبتنی بر رویکرد شناختی به همراه بازی بهالگوی زبان مراحلترتیب و توالی  (۲

 دبستانی چگونه است؟خوانی کودکان پیشبهبود مهارت کل

مهارت منظور بهبود آموزی مبتنی بر رویکرد شناختی به همراه بازی بهاعتبار الگوی زبان (3

 دبستانی ازنظر متخصصان چگونه است؟خوانی کودکان پیشکل

 پژوهش روش

باشد. در بخش کیفی رویکرد کلی این پژوهش ترکیبی است و دارای دو بخش کمی و کیفی می

های پژوهشی استفاده شد و در ای اعم از کتاب، مقاله و گزارشاز روش مرور منظم منابع کتابخانه

منظور گردآوری منابع ابتدا شد. به به کار بردهالگو روش پیمایشی  یابیاعتباربخش کمی برای 

واژه، الگوی استقرایی -خوانی، رویکرد کلی، الگوی یادیارها، الگوی استقرایی تصویرهای کلکلیدواژه

نگاره، الگوی کاوش مفاهیم، الگوی فراگیری مفهوم، بازی و بازی آموزشی؛ و در منابع خارجی -کلمه

 ,Whole word reading, whole language, mnemonically learningهای اده از کلیدواژهبا استف

picture-word inductive model, PWIM, concept attainment, play, instructional games 
های اینترنتی داخلی )نورمگز، مگیران، موردنظر قرار گرفتند. این واژگان در منابع کتابخانه و پایگاه

 ,Science Directهای اینترنتی خارجی )پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و ایرانداک( و پایگاه

Core, Google scholar, Knowledge E and library Genesis۲0۲0تا   ۲011های ( از سال 

 3۲مورد داخلی ) 109آوری منابع و مرور عنوان و چکیده از جستجو و گردآوری شدند. پس از جمع

دبستان و آموزی و کودکان پیشدقیقاً به موضوع زبان کهمقاله(، مقاالتی  77مقاله( و خارجی )

 صورت هدفمند انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. مقاله( به 51دبستانی پرداخته بودند )

خام در  یهادادهجهت طراحی الگوی پیشنهادی، از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد. 

ین مطالعه متن کتب و مقاالت بودند که در وهله اول جمالت و عبارات مهم با مرور دقیق و خط به ا

مفاهیم پرتکرار طراحی گردید.  بر اساسخط متن اصلی هر منبع استخراج شد. سپس مضامین اولیه 

مضمون اصلی طبق  ۶ی شدند و در قالب بندتیاولودر مرحله بعد این مضامین اولیه مقایسه و 
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 روایی و پایایی مضامین استخراج شده، پژوهشگر همکار دییتأالگو سازمان یافتند. برای  یهامؤلفه

درصد از متون را استخراج کرد که تا حد زیادی با تحلیل اولیه پژوهشگر هماهنگ  ۲0 نیمضامنیز 

 ینامهپرسشی متخصصان از منظور اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی در جامعهبود. بخش کمی نیز به

های الگو شامل مؤلفه گویه است که مطابق با 19دارای  نامهپرسشمحقق ساخته استفاده شد. این 

سؤال(،  ۲سؤال(، محیط یادگیری ) 3سؤال(، روش یاددهی و یادگیری ) 3سؤال(، محتوا ) 7اهداف )

سخ نیز شامل زیاد، های پاسؤال( طراحی شد. گزینه ۲سؤال( و ارزشیابی ) ۲های یادگیرنده )ویژگی

و با  اعتبارسنج یهانامهپرسشقالب کلی  بر اساس نامهپرسشباشد. سؤاالت می متوسط و کم

محتوای الگوی استخراج شده طراحی شد و روایی صوری آن توسط چند نفر از  درنظرگرفتن

ی متخصصان علوم تربیتی و ی بخش کمی پژوهش شامل کلیهمتخصصان تأیید شد. جامعه

صورت هدفمند افرادی باشند و نمونه نیز بهی سابقه تدریس در دانشگاه میداراشناسی تربیتی روان

اعم از تدریس و چاپ کتاب و  یاحرفهآموزی تخصص یا فعالیت زبان درزمینهانتخاب شدند که 

ل در از طریق ایمی هانامهپرسشمقاله داشتند و برای مشارکت در پژوهش موافقت کردند. درنتیجه، 

دریافت شد. برای  نامهپرسش 1۶اختیار اساتید قرار گرفت تا تکمیل و ارسال کنند و از این طریق 

های آماری شامل آمار توصیفی )جدول توزیع فراوانی و درصد( و آمار ها از تکنیکوتحلیل دادهتجزیه

 . استفاده شداستنباطی )آزمون خی دو( 

 هایافته

آموزی پیشنهادی، بر اساس تحلیل کیفی متن منابع منتخب، در زبانچهارچوب نظری الگوی 

های یادگیرنده یادگیری، محیط یادگیری، ویژگی-های یاددهیقالب شش مؤلفه )هدف، محتوا، روش

 ۲و  1ها به ترتیب در جداول و ارزشیابی( و همچنین هفت گام آموزشی طراحی شد. این یافته

 شده است.ارائه
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 آموزیهای الگوی زبانی مؤلفهصه: خال1جدول 

های مؤلفه

 الگو
 منابع هایافته

 اهداف

هدف اول: رشد سطوح باالی 

 تفکر و فراشناخت

-هدف دوم: ترغیب دانش

آموزان به بازبینی و اصالح فرایند 

 خواندن

-هدف سوم: پرورش مهارت

 های استدالل استقرایی و منطقی

هدف چهارم: پرورش 

 و خالقیت های تفکر واگرامهارت

هدف پنجم: پرورش مهارت 

 حل مسئله و افزایش تحمل ابهام

-هدف ششم: پرورش مهارت

 های اجتماعی

(، 197۸(، گودمن و پیج )199۸(، ویور )199۸گودمن )

(، 199۸(، مرگل )۲009(، سیفرت و ساتون )۲00۶هیز )

، (1394 ،یبهرنگی ترجمه؛ ۲015جویس، ویل و کالهون )

 (۲015(و سیم )۲019پاتیل )(، ۲004جویس و ویل )

 محتوا

 جذاب و مهیج

تمرکز بر ایجاد انگیزه برای 

 یادگیری و یادگیری پایدار

شده از دایره واژگان استخراج

 شنیداری و زبانی کودکان

(، جویس، ویل و کالهون ۲015(، سیم )1999کالهون )

و جویس، کالهون و هاپکینز،  (1394 ،یبهرنگی ترجمه؛ ۲015)

 (1395ی مهر محمدی و عابدی، ؛ ترجمه۲00۲)

روش 

یادگیری و 

 یاددهی

آموز محور و تدریس دانش

 جوییربه دور از اقتدا

 خوانی کلماتکل

بازی آموزشی برای درک و 

 تمرین

الگوهای تدریس رویکرد 

شناختی )الگوی یادیارها، الگوی 

واژه و الگوی -استقرایی تصویر

 کاوش مفاهیم(

، کریکارم( و ۲01۶(، رید )19۸9(، گودمن )۲00۲کراشن )

 (۲010)و اومالی  چفوردیپ

محیط 

 یادگیری

وضعیت محیط یادگیری: 

فضایی مناسب بازی و تعامل 

، (1394 ،یبهرنگی ترجمه؛ ۲015جویس، ویل و کالهون )

ی مهر محمدی و ؛ ترجمه۲00۲جویس، کالهون و هاپکینز، )
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 گروهی

دهی مربی: مسئول سازمان

محیط یادگیری و تسهیلگری 

 یادگیری

فناوری آموزشی: استفاده از 

 موردنظرهای تصویر و ابزار بازی

(، ولدمن، دوالارد، بکر و 1999(، کالهون )1395عابدی، 

 (۲0۲0سنیجرز )

-ویژگی

 های یادگیرنده

آموز در فعال بودن دانش

 فرایند یادگیری

آموز آمادگی و توانایی دانش

 میمفاه یریادگی ،یبندمقولهدر 

 خود تفکر یچگونگ یو بررس

(، جویس، ۲015(، بهارگاوا )۲0۲0) و آنان نیفیآر نا،یهرل

ی مهر محمدی و عابدی، ؛ ترجمه۲00۲کالهون و هاپکینز، )

 (1999( و کالهون )1395

 ارزشیابی

جای فرایند محور بودن به

 ننتیجه محور بود

 های درونیاستفاده از مالک

 خودارزیابی

؛ ۲00۲(، جویس، کالهون و هاپکینز، )۲015سیم )

 (1395ی مهر محمدی و عابدی، ترجمه

 

 آموزیاز الگوی زبان ها در هر گامها و بازیها و نام فعالیتی گامخالصه: ۲جدول 

 هاها و بازیفعالیت عنوان مراحل ترتیب مراحل

 - تصویرانتخاب  گام اول

 گام دوم
فرهنگ  درست کردنشناسایی تصاویر و 

 واژه-واژگان تصویر
 واژه-ساخت فرهنگ واژگان تصویر

 تصویر مناسب با کارت واژه را پیدا کن واژه-مرور فرهنگ واژگان تصویر گام سوم

 تمرین و به یادسپاری کلمات موردنظر گام چهارم

صورت تبدیل شکل کلمه به تصویر به

 طنزآمیز

 پازل کلمه

 سراییداستان

 هابازی ارتباط دستیابی به مفهوم گام پنجم

 بندی واژگانطبقه گام ششم
 هابازی دایره

 بازی کارت من

 آموزانارزشیابی یادگیری دانش گام هفتم
 سازیبازی جمله

 ی کلماتبازی زنجیره
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ی نفر از متخصصین نمونه 1۶بین در  نامهپرسشآموزی از طریق اجرای الگوی زبان یابیاعتبار

  باشد.یم 3ها به شرح جدول پژوهش انجام گرفت. فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ

 

 اعتباریابی ینامهپرسشهای توصیفی سؤاالت شاخص: ۳جدول 

 هامؤلفه
 تعداد

 پرسش

 شماره

 هاپرسش

 زیاد متوسط کم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 %4۶ 5۲ %47 53 %۶ 7 7-1 7 اهداف

 %۶9 33 %31 15 %0 0 10-۸ 3 محتوا

روش یادگیری و 

 یاددهی
3 11-13 0 0% ۲0 4۲% ۲۸ 5۸% 

 %5۶ 1۸ %31 10 %13 4 15 و 14 ۲ محیط یادگیری

 %۶۶ ۲1 %34 11 %0 0 17 و 1۶ ۲ ویژگی یادگیرنده

 %44 14 %47 15 %9 3 19و  1۸ ۲ ارزشیابی

 

های مربوط به پرسش ،هادرصد از پاسخ 4۶در  الگو اهداف اعتبار، 3بر اساس اطالعات جدول 

 ،درصد 5۶در  یریادگی طیمح ،درصد 5۸در  یاددهیو  یریادگیروش  ،درصد ۶9محتوا در 

شد.  یابیارز ادزیها پاسخاز درصد  44الگو در  یابیدرصد و ارزش ۶۶در  رندهیادگیهای ویژگی

در  جی. نتاگردید یبررس یبا استفاده از آزمون مجذور خهای توصیفی این یافته یآمار یمعنادار

 شده است.گزارش 4جدول 

 هانتایج آزمون مجذور خی جهت بررسی معناداری پاسخ ۴جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار آزمون مجذور خی هامؤلفه

 0،01 ۲ 3۶،9۸۲ اهداف

 0،01 ۲ 34،1۲5 محتوا

 0،01 ۲ ۲۶،000 یادگیری و یاددهیروش 

 0،01 ۲ 9،۲50 محیط یادگیری

 0،01 ۲ ۲0،۶۸۸ ویژگی یادگیرنده

 0،01 ۲ ۸،313 ارزشیابی
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مورد انتظار در  یشده با فراوانمشاهده یفراوان نیتفاوت ب 4شده در جدول ارائه جیبه نتا با توجه

ی از نظر متخصصان نمونه نانیدرصد اطم 99الگو با  یهای مؤلفهمعنادار است و همه 01/0سطح 

 .باشندمی پژوهش معتبر

 گیرینتیجه

های حاصل از مرور منابع علمی معتبر در راستای پیگیری هدف پژوهش حاضر و بر اساس یافته

اصول آموزش در رویکرد  با توجه بههای آن آموزی پیشنهاد شد که مؤلفهو مرتبط، الگویی برای زبان

 دبستان تعریف شدند.خوانی کودکان پیشهای آموزشی و بهبود مهارت کلشناختی، کاربرد بازی

ها، رشد سطوح باالی تفکر و ی این الگو، اهداف آموزشی است. طبق این یافتهاولین مؤلفه 

های دیدگاه راتژی( وظایف و است1998)  Mergel یفراشناخت اولین هدف آموزشی است. به گفته

تری از تفکر است. ترغیب تر نیازمند پردازش در سطوح پیشرفتهشناختی برای یادگیری عمیق

شده است. عنوان دومین هدف این الگو در نظر گرفتهنوآموزان به بازبینی و اصالح فرایند خواندن به

 رندیگیم ادیه افراد چیزی را گرایی بر این باور استوار است کرویکرد شناختی همانند رویکرد سازنده

های استدالل (. سومین هدف الگو، پرورش مهارتSeif, 2013) خودساخته باشندفهمند که و می

 طور کهباشد که ازجمله زیربناهای کلیدی در درک مطلب است. هماناستقرایی و منطقی می

Kucer (2009بیان می )آموزان برای اینکه به دانش ی خواندن است وکند، درک مطلب دومین مؤلفه

های نیاز به درک مطلب قوی دارند. چهارمین هدف، پرورش مهارت شوند لیتبدخوانندگانی ماهر 

 & Mohammadtash (2014 ،)Mourgues, Preissهای تفکر واگرا و خالقیت است. پژوهش

Grigorenko (2014 و )Wang  (2020به این نتیجه رسیدند که خواندن یکی از پ )های بینیش

خالقیت است. پرورش مهارت حل مسئله و افزایش تحمل ابهام پنجمین هدف الگو است. برای ایجاد 

 Mergelبینش و یادگیری باکیفیت توجه به این هدف در الگوی آموزشی ضرورت دارد. همچنین 

اطالعات، کند که آموزش در چارچوب رویکرد شناختی به دلیل تأکید بر پردازش ( بیان می1998)

های اجتماعی بخشد. هدف ششم، پرورش مهارتآموزان را بهبود میی دانشمهارت حل مسئله

آموزان برای موفق شدن در داخل و خارج از مدرسه، باید یاد بگیرند چگونه با دیگران است. دانش

ی در کودکان بخوبهتواند این مهارت را های گروهی در این الگو میها و بازیهمکاری کنند. فعالیت

 را فراهم کند.  کارکردنتقویت کند و فرصت با یکدیگر 
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آموزی باید ها، محتوای الگوی زبانی این الگوی پیشنهادی است. طبق یافتهمحتوا دومین مؤلفه

شده از دایره واژگان شنیداری و زبانی ازجمله جذابت و مهیج بودن، استخراج ییهایژگیودارای 

دبستانی به یجاد انگیزه برای یادگیری و یادگیری پایدار باشد. کودکان پیشکودکان و تمرکز بر ا

مدت، نیاز به محتوایی دارند که جذاب و مهیج باشد تا دلیل تمایل به خودمحوری و توجه کوتاه

 (. Mofidi, 2007تقویت کند و به یادگیری منجر شود ) هاآنانگیزه را در 

ین مؤلفه در الگو، چهار ویژگی اصلی دارد. اول اینکه عنوان سومیادگیری به -روش یاددهی

آموزان واژگان درس را پیشنهاد جویی است، زیرا دانشراز اقتدا دوربهآموز محور و روشی دانش

خوانی کلمات است. ی کلها مشارکت دارند. دوم اینکه، آموزش به شیوهکنند و در همه فعالیتمی

-ایی دارد و مسئولیت یادگیری را تا حد زیادی بر دوش دانشگرخوانی ریشه در دیدگاه ساختکل

(. Herlina, Arifin & Anan, 2020گذارد تا از طریق ایفای نقش فعال، زبان را بیاموزد )آموز می

 & Goodman & Page  (1987،)Goodman (1989،) Hayes  (2006 ،)Seifert هایطبق یافته

Sutton (2009 و )Karemaker, Pitchford & O'Malley (2010آموزش کل ) خوانی در قالب

های فراشناخت، ترغیب نوآموزان به بازبینی و آموز محور باعث رشد مهارتالگوهای تدریس دانش

شود. های گروهی و پرورش مهارت حل مسئله میاصالح فرایند خواندن، ترغیب به انجام فعالیت

های آموزشی است. بازی یک ابزار برای دی، کاربرد بازیسومین ویژگی محتوایی در الگوی پیشنها

(. در حین بازی Anderson, 2010تواند در کودکان ایجاد انگیزه کند )تدریس فعال است و می

آموزند. چهارمین ویژگی، استفاده از آموزان مطالب را بدون فشار و با میل و رغبت میدانش

واژه و الگوی کاوش -یارها، الگوی استقرایی تصویرهای تدریس رویکرد شناختی )الگوی یادروش

   Joyce, Calhoun & Hopkins (2002 ،)Joyce, Weil & Calhoun با توجه بهمفاهیم( است. 

(2015) ، Patil(2019 و )Calhoun (1999 تدریس رویکرد شناختی با اهداف این الگو ازجمله ،)

را و خالقیت و همچنین با محتوای الگوی پرورش مهارت استدالل استقرایی و منطقی، تفکر واگ

 باشد.ی که تمرکز بر لذت بردن و ایجاد انگیزه است همسو میشنهادیپ

های یاددهی و یادگیری منطبق باشد تا چهارمین مؤلفه، محیط یادگیری است که باید با روش

آزاد و تعامل دستیابی به اهداف ممکن گردد؛ یعنی محیطی مناسب برای بازی که امکان فعالیت 

دهی محیط یادگیری و تسهیلگری یادگیری سازد و مربی مسئول سازمانگروه همساالن را فراهم می

 موردتوجه است. است. در این محیط استفاده از تصویر و ابزارهای بازی
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آموز محور دارد، دانش های یادگیرنده نیز در این الگو که قالبیی پنجم، یعنی ویژگیمؤلفه

است. نوآموز برای رسیدن به اهداف ازجمله هدف پرورش تفکر استقرایی و منطقی و  موردتوجه

 یو بررس میمفاه یریادگی ،یبندمقولهپرورش سطوح باالی تفکر و فراشناخت باید آمادگی و توانایی 

 را داشته باشد. خود تفکر یچگونگ

، فرایند محور است و بر جای نتیجه محور بودنآخرین مؤلفه در این الگو یعنی ارزشیابی، به

( ارزشیابی فرایند محور را برای 2013) Seifکند. های درونی و خودارزیابی تأکید میاستفاده از مالک

کند که داند و بیان میآموزان در طول مدتی معین مناسب میها و پیشرفت دانشتوانایی دادننشان

ی دهد. همچنین این روش دربارهرا میآموزان فرصت بررسی فرایند یادگیری این کار به دانش

آموزان اطالعات اند( به دانشچگونگی تفکر )فراشناخت و حل مسئله که از اهداف الگوی پیشنهادی

 دهد. بیشتری می

آموزشی  یهاتیفعالآموزی از ترکیب های اجرای الگوی زباندر دومین مرحله از پژوهش، گام

گیری روش یادیارها، روش تصویر واژه و روش شکل تدریس شناختی، یعنی موجود در سه روش

های آموزشی مناسب پیشنهاد شد. اولین گام، انتخاب مفهوم، تدوین شد و در چند مرحله بازی

تصویر مناسب توسط مربی است. در ابتدای فرایند یادگیری تصویری بزرگ در کالس نمایش داده 

سازد؛ کند؛ درک معنی کلمات را ممکن میال میشود. این تصویر تجارب پیشین یادگیرنده را فعمی

ی تصویری را برای همراهی با کلمات جدید کند و حافظهتوجه نوآموزان را به موضوع اصلی جلب می

 سازد. فعال می

واژه است. طی این مرحله -فرهنگ واژگان تصویر درست کردندومین گام، شناسایی تصاویر و 

کنند و حتی ممکن است با کلمات جدیدی نایی اولیه پیدا میکودکان با شکل نوشتاری کلمات آش

( بر این 2002) Joyce, Calhoun & Hopkinsی واژگانشان افزایش پیدا کند. مواجه شوند و دایره

بصری داشته باشند.  توجهقابلی باورند که کودکان برای فراگیری خواندن و نوشتن باید یک خزانه

گیری و ...( های اجتماعی )نوبتاین فعالیت هدف پرورش مهارت عالوه بر این، در حین انجام

 شود. خوبی برآورده میبه

 قرار گرفتهواژه است. این مرحله به این دلیل در گام سوم -گام سوم مرور فرهنگ واژگان تصویر

نوشتاری کلمه و معنای آن را به شکل صورت کلی با واژگان آشنا شوند و است که نوآموزان به

مدت به ی بلندمدت خود انتقال دهند. یادگیرندگان برای انتقال اطالعات از حافظه کوتاهظهحاف

. اجرای (Olson & Hergenhahn  ،2008ذهنی و تمرین بیشتری دارند ) مروربهحافظه بلندمدت نیاز 
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کند و فرصت خوبی برای خودارزیابی تر میها در این مرحله این مرور ذهنی را جذاببازی با کارت

 کند. کودکان فراهم می

چند فعالیت و بازی آموزشی کاماًل هدفمند که در آن از فنون  دادنانجامدر چهارمین گام با 

ت بسط معنایی سرایی، کلماشود، مانند پازل کلمات، تصویرسازی و داستانیادیارها استفاده می

-( سهولت استفاده، لذت2020) Kurniati, Rukmini, Saleh & DwiAngganiیابند. پژوهش می

کند. در طی این فعالیت اهداف الگو ازجمله بخش و برانگیزاننده بودن فنون یادیارها را تأیید می

ها ن فعالیتشود. همچنین ایپرورش فراشناخت و سطوح باالی تفکر و پرورش خالقیت برآورده می

کند و مربی صرفًا تسهیلگر است. به آموز محور بوده و نقش فعال را یادگیرنده ایفا میکاماًل دانش

ها مبتنی بر برقراری ( به دلیل آنکه این فعالیت2002) Joyce, Calhoun & Hopkinsی گفته

 با یذهن ریتصاو نیب ینهمچنو  شدهشناختهنکات  ای ریو ناآشنا با تصاو دیمطالب جد ها بینارتباط

 پرورش یابد. تشانیخالقکند تا خارج از چهارچوب فکر کنند و ، به کودکان کمک میهاستواژه

-گام پنجم دستیابی به مفهوم است که از طریق الگوی کاوش مفاهیم به همراه بازی اجرا می

شود. ازآنجاکه در این گام نیاز است نوآموزان تا حدی بر مفاهیم موردنظر تسلط داشته باشند، پس 

و patil (2019 ). بنا بر مطالعات گرفته استاز گام بازی با کلمات و استفاده از فنون یادیارها قرار 

Joyce, Weil & Calhoun  (2015)ویت مهارت، موجب پرورش مهارت تفکر استقرایی و منطقی، تق-

 شود.گیری میوتحلیل و نتیجههای همیاری کودکان، پرورش مهارت تجزیه

بندی واژگان با معیارهای بندی واژگان است. برای اینکه نوآموزان توانایی طبقهگام ششم طبقه

های مختلف واژگان آشنا شوند و این ها و ویژگیمتفاوت را داشته باشند ابتدا نیاز است که با جنبه

افتد. در این الگو خوبی در گام پیشین و در استفاده از الگوی کاوش مفاهیم اتفاق مینایی بهآش

-خوبی پرورش پیدا میهای اجتماعی آنان بهمهارت تفکر استقرایی و منطقی یادگیرندگان و مهارت

این  که واژه-کنند که الگوی استقرایی تصویر( بیان می2020) Wakhidah, Zulaeha & Yusufکند. 

 یزبان یهاپرورش مهارتبرای پرورش تفکر استقرایی و  شده است،ی پنجم آن اقتباسگام از مرحله

 .شده استباالتر طراحی حوسط یو حت ییدر سطح ابتدا کارتازهخوانندگان  یبرا خصوصبه

خودارزیابی خوانی مبتنی بر کل بخشلذتدر آخرین گام یعنی ارزشیابی، با استفاده از یک بازی 

گیرد تا کودک از میزان یادگیری خودآگاه شود. چنانچه نیاز باشد کودکان بخشی از صورت می

از زور و اجبار است و همچنان کودک  دوربهشود زیرا بازی یادگیری خود را اصالح کنند، ناامید نمی

 & Karemaker, Pitchfordی کند و فرصت اصالح دارد. به گفتهنقش فعال و اصلی را ایفا می
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O'Malley (2010کل ،)دهد، خوانی در کل احتمال ناامید شدن کودکان ضعیف را کاهش می

 خوانی در یک محیط تعاملی و جذاب باشد.خصوص اگر یادگیری کلبه

در بین متخصصان  اعتباریابی ینامهپرسشهای کمی این پژوهش که حاصل اجرای مطابق یافته

های الگوی پیشنهادی از اعتبار توان گفت تمامی مؤلفهآموزی است، میی زبانمرتبط با حوزه

 ی اهداف اعتبار نسبتاً مناسبی دارند.تر مؤلفهصورت دقیقمطلوبی برخوردار هستند و به

باشد که زی میآموهای زبانتعمیم به برنامهشده در این پژوهش قابلآموزی طراحیالگوی زبان

دبستانی ریزان و مربیان پیش، کاربرد آن به برنامه؛ لذاشونددبستانی طراحی میی کودکان پیشویژه

آموزی شود که اثربخشی این الگوی زبان. همچنین به سایر پژوهشگران پیشنهاد میشودیمتوصیه 

 ندن در کودکان بررسی کنند.های اولیه دبستان و ایجاد عالقه به خوارا بر مهارت خواندن در سال

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با اخالق حرفهدر جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول 

 پژوهش رعایت شده است.

 حامی مالی

 شده است. تأمینهای پژوهش حاضر توسط نویسندگان مقاله کلیه هزینه

 تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. این مقاله قبالً در هیچ 

لنامه صو چاپ به ف ده است و صرفًا جهت بررسیای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشنشریه

 ارسال شده است. یپژوهدرس
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