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 چكیده

ضروری به نظر مي رسد. پژوهش حاضر با  خواندن مهارت درها  مولفه این خواندن، بررسي توسعه برای ه به اهمیت زبانبا توج

پژوهش حاضر یک مطالعه كیفي،  انجام شد. دانش آموزان پایه اول ابتدایي خواندن مهارت در پایه زباني های مولفه هدف بررسي

نمونه پژوهش . گذاری آن در سه مرحله : باز، محوری و انتخابي صورت گرفت است كه كد استقرایي محتوای با روش تحلیل

 كتب مرتبط با مهارت مقاالت و مورد از 38محتوای   و معلمان مصاحبه نیمه ساختار یافته از شده استخراج های متن شامل

 بررسي اطالعات انتخاب شدند. برایتا رسیدن به اشباع  تدریجيخواندن بود كه از طریق نمونه گیری مبتني بر هدف به صورت 

 پایایي و بررسي متخصصان طریق از آن روایي كه شد استفاده ساخته محقق پرسشنامه ارائه شده از مفهومي الگوی دروني اعتبار

 رفتند، گ قرار استقرایي محتوای تحلیل مورد كیفي های داده پژوهش، این آمد. در دست به 83/0 كرونباخ آلفای از استفاده با آنها

 استخراج (RAN)خودكار سریع گذاری شفاهي و نام بیان شناختي، مهارت واج نهایي شامل آگاهي مقوله 3 مفهوم و 13پایان   در

شد. یافته های این مطالعه نشان داد با توجه به الگوی مفهومي به دست آمده  طراحي عناصر ی در برگیرنده الگوی مفهومي و

 .كرد استفاده آموزان دانش خواندن های مهارت بهبود برای  خواندن پایه در زباني یها مي توان از عوامل مهارت

 خواندن زباني ، مهارت یابي اعتبار طراحي، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 های دستورالعمل با همراه زباني، به مهارت های كودكان بیشتر هرچه سازی غني آوردن فرصت های آموزشي جهت فراهم

( و خواندن به 2019و همکاران، 2؛دیکینسون 2011لیوو، ، ورمیر، ون1است)ورهوون مهم خواندن به مربوط وسعهت برای مناسب

3ون رنه)عنوان منبع دانش یکي از فعالیتهای بسیار هوشمندانه ای است كه انسان در طول زندگي یاد مي گیرد )قره  (2018،

ها و اكتساب های آموزشگاهي در سالهای اول مدرسه، از اهمیت  (. مهارت خواندن در میان مهارت138۷گوز و سیف نراقي، 

ویژه ای برخوردار است. مشکل یادگیری تطبیق لغات با اصوات زباني، یعني خواندن كلمات نوشته شده )معموال كژخواني یا 

(. یادگیری خواندن 2000دیسلکسي نامیده مي شود( یکي از شایع ترین عالیم اختالل یادگیری ویژه است )سادوک و سادوک، 

منوط به درک كودک از این موضوع است كه كدهای الفبایي نمایانگر واجهای زبان مي باشند و اینکه واژه های نظام نوشتاری 

4نشانه های رمزگذاری شده ی زبان گفتاری هستند، این امر مستلزم آگاهي واج شناختي كودک مي باشد )موتر و همکاران  :

ي درست و روان كلمات، فقر هجي كردن و توانایي رمزگشایي از جمله مشکالت خواندن است. این ( مشکالت بازشناس1998

مشکالت به نقص هایي در ارتباط با سایر توانایي های شناختي منجر مي گردد و مانع رشد دانش واژگان و زمینه ای مي شود 

5)انجمن بین المللي نارساخواني خواندن  مشکالت دچار كافي رسمي آموزش و طبیعي هوش وجود (. برخي كودكان با2008، 

 اكثر. است متعدد زباني-شناختي های نقص شامل بیماری این كه داد نشان اختالل خواندن درمورد زیادی تحقیقات ، هستند

قرار  ایشآزم مورد زبان از بسیاری در كالمي مدت كوتاه حافظه و خودكار سریع نامگذاری واجي، آگاهي بر متمركز مطالعات این

6همکاران و وانگ) گرفته است ،201۷). 

پژوهش های فرواني در حوزه مشکالت خواندن صورت گرفته كه عمدتا مولفه های مهارت زمینه ای خواندن  را به صورت 

 اند. پرداخته شناختي عصب های مهارت دیدگاه از خواندن ای زمینه های مهارت به ها پژوهش موردی بررسي كرده اند برخي

۷كربي و نقلیری ، سدا  پردازش» ،«توجه» ،«ریزی برنامه» اساس بر را شناختي پردازش از جدیدی سازی مفهوم (199۷)

 را خودتنظیمي و عمدی ، دانش و فرآیندها از استفاده و شناختي كنترل ، ریزی برنامه. دادند ارائه «پیاپي پردازش» و «همزمان

 زمان طول در را انتخابي و متمركز شناختي فعالیت توجه كه حالي در ، كند يم فراهم نظر مورد هدف یک به دستیابي برای

 پردازش و كند ادغام واحد گروه یا كل یک در را جداگانه های محرک دهد مي امکان فرد به همزمان پردازش. كند مي فراهم

به نقل از )كند مي ادغام دهد مي تشکیل را زنجیره مانند پیشرفت یک كه خاص سریال ترتیب یک به را ها محرک پي در پي

8الیننجر  واج آگاهي . پژوهش های متعددی به بررسي سایر مهارت های بنیادی از جمله مهارت(201۷همکاران، و 

9لپپنن)شناختي 1لي ؛2008همکاران، و  0 1پفوست ؛2019همکاران، و  1 1الکس)فضایي، (2019همکاران، و  2  ؛2019 همکاران، و 

1اكستران 3 1نوریس)بصری ، ادراک(2019همکاران، و یابلونسکي ؛2008همکاران، و دیفیور)موفولوژی مهارت ،(9120همکاران، و  4  
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 (2016همکاران، و كاسیوپا ؛2013، لي و لیو)چشم حركت و چشمي تمركز ، موقعیت(2013الزندیک،-كربس و تفت ؛2013،

 پرداخته اند.

 این شکالتم به توجه در تاخیر گونه هر شوند، مي حسوبم تحصیلي دیگر های فعالیت برای ای پایه مهارت خواندن مهارت

 های حوزه در یرییادگ مشکالت سایر از بیش خواندن مشکالت دیگر عبارت به. داشت خواهد دنبال به را باری زیان آثار كودكان

 كودک موفقیت معد و است اطالعات از ای گسترده دامنه به دستیابي راه خواندن زیرا گردد مي تحصیلي پیشرفت مانع گوناگون

 علت واقع در امر ینا و دارد مي باز نیز درسي مواد سایر از موثری طور به را او ، مدرسه اولیه سالهای در خواندن یادگیری در

 در مدوني رنامهب با توجه به اهمیت خواندن و اینکه ( 2018، ون رنه)باشد تواند مي نیز دروس سایر در تحصیلي پیشرفت عدم

 دی كالمي خواندن،بنیا های مولفه استخراج با تواند مي حاضر ، پژوهش نداریم خواندن مشکل با آموزان دانش برای يفارس زبان

 .باشد راهگشا بهنگام مداخله و جهت پیشگیری

 روش 

ورت نتخابي صنوع تحلیل محتوای استقرایي بوده است كه در سه مرحله كدگذاری باز،محوری و ا از پژوهش این روش تحقیق در

 و مفهوم د،ك كلیدی عنصر طي انجام مراحل كد گذاری، سه .است شده آورده گزاری كد این نمونهء 1 جدول مي گیرد كه  در

 كلیدی، نکات آنکه از گیرد پسمي شکل هاداده سازیمفهوم آن پایه بر كه است تحلیل خرد واحد كد،. حاصل مي شوند  مقوله

 این. وندش مي بندی گروه دارند «مشترک موضوعي» به اشاره كه كدها از دسته آن و تحلیل حاصل كدهای شدند، گذاری كد

 یکدیگر اركن در مشترک مفاهیم مفاهیم، احصای از بعد. سازد مي متجلي «مفهوم» نام به عنواني در را خود مشترک محور

 بوده تر انتزاعي مفاهیم، با مقایسه در هااست مقوله شده داده نشان   1 -ستون آخر جدول در كه دهند مي مقوله یک تشکیل

با پیوند دادن مقوله ها و  كه كنندمي فراهم ابزاری و هستند الگو ساختن شالوده هامقوله. دهندمي نشان را باالتر سطحي و

 (.1384شود )دانایي فرد، یکپارچه تواندمي الگو بررسي پیوند بین مفاهیم،

1گال) هدفمند نمونه گیری را آن كه كیفي، پژوهش نمونه گیری در 5  كرسول،) نمونه گیری تئوریکي یا (1398و همکاران، 

 پژوهشگر بتوانند و باشند اطالعات از سرشار تحقیق، به هدف توجه با كه است مواردی انتخاب پژوهشگر هدف نامند، مي (200۷

 اشباع اطالعات و داده ها به مربوط قه بندیطب كه مي یابد ادامه جایي تا این كار. دهند خود یاری نظری مدل دادن شکل در را

1پاتون مایکل.(200۷شود)كرسول، تشریح دقت با و  جزئیات تمام با نظر مورد و نظریه شود 6 نمونه  ایده آل شیوه است ، معتقد 

د)گال و یاب ادامه آید(نمي دست به جدیدی اطالعات آن پس از كه موردی زائد) موارد به رسیدن تا كه است این كیفي، گیری

 در كنندگان مشاركت و است شده انجام با كد كذاری نکات كلیدی  اطالعات كیفي پژوهش، گردآوری این در .(1398همکاران،

منبع كتبي در حوزه اختالل یادگیری ومفاهیم  38 شد و تا اشباع در نهایت تعداد انتخاب هدفمند نمونه گیری به شیوه پژوهش

معلمان با سابقه در حوزه اختالل یادگیری بوده اند كه مورد مطالعه قرارگرفت و به روش نکات  نفر از 14زمینه ای خواندن  و 

 .(1جدولكلیدی كد گذاری شدند)

 : مثالی از نحوه کد گذاری1جدول

 كد گذاری انتخابي كد گذاری محوری كدگذاری باز گزاره منتخب نشانگر

c8H مورفولوژیکي ظلحا از كه است جدید كلمات شامل واژگان، آموزش 
 دیدج واژگان این(. sleepnuleمثال: عنوان به) بودند یافته ساختار

ساقه " معاني بر( nule) جدید كه  پسوند اند شده تعریف ای گونه به

 (2018)راستل،.گذارد مي تأثیر مداوم طور به "كلمه

 مورفولوژی پسوند

 
  زبانی مهارت

بررسي  طریق از آن روایي كه شد استفاده ساخته محقق پرسشنامه ئه شده ازارا مفهومي الگوی دروني اعتبار بررسي برای

 آمد. دست به  83/0 كرونباخ آلفای از استفاده با آنها پایایي و متخصصان

                                                             
1 5 Gall 
1 6 Michael Patton 



 نتایج 

 استخراج مفهوم 13 و نهایي مقوله 3 پایان در و گرفتند قرار استقرایي محتوای تحلیل مورد كیفي های داده پژوهش،  این در

 ) . 2 شکل (گردید تدوین و طراحي بود عناصر این همه ی برگیرنده در كه دید كه در انتها الگوی مفهوميگر

 
 مدل مفهومی مهارت کالمی پایه در خواندن.2 شكل

 

 

 شفاهی :گفتار1مقوله

 و جمله ، كلمه حسط در زبان بازنمودهای به ها ایده بازگرداني در شفاهي زبان های مهارت: ای زمینه دانش و لغات دامنه

1برنینجر. )است گفتمان ۷  متوسط های پایه تا گرفته مهدكودک از كودكان به شفاهي زبان مهارتهای (. 1992 ، همکاران و 

هوپر، رابرتز ، كمک مي كند تا در مهارت های پیچیده زباني  از جمله خواندن و نوشتن به خوبي عمل كنند) ابتدایي مدرسه

1فانین-رانلسون، زایزل و كاسامب 8 تا در بازشناسي  گیرند مي كار به را خود واژگان دانش نویسندگان ، مثال عنوان به (.2010؛

 تلقي كسب مهارت خواندن برای اساسي گام یک تواند مي متنوع و غني واژگان پیشرفت ، بنابراین لغات از آن استفاده كنند

1گراهام و ، گرستن ، بیکر) شود 9  ، 2003 ) 

2كویریرهستند) ها ایده بین در پیچیده روابط بیانگر آنها زیرا ، شوند مي تلقي مهم گرامری های ارتمه: نحوی مهارت 0  ،1996.) 

كه درک روابط اعضای  تر كوتاه متن های و تبدیل شدن جمله به درک مطلب مانع است ممکن كافي گرامری های مهارت فقدان

2گراهام و سدلر)جمله با مشکل مواجه شوند 1  ، گفتمان مهارت و نحوی های مهارت مانند ، متن با مرتبط مهارتهای (. 2005 ، 

2یانگ .هستند مهم پاراگراف یا جمله سطح در زبان پردازش در 2  مهارت باشیم داشته انتظار كه است ( منطقي2013و همکاران ) 

 را مطلب درک و نحوی هارتم بین نزدیکي ، رابطه شماری بي تجربي مطالعات. دارند متن خواندن در مهمي نقش نحوی های

2گومبرت و مثال گاكس عنوان به) است داده نشان 3 2 تامپسون و مختاری ؛1999 ،  4 ، 2006 ) 

2 كارالیل نظر طبق: (مورفولوژی)صرفی مهارت 5  ساختار در دستکاری و بر تأمل توانایي به مورفولوژیکي آگاهي ،( 2003)

2پیک و ولتر. دارد اشاره ها كلمات مورفولوژیکي 6  و درک در ریشه یابي توانایي مورفولوژیکي آگاهي كه داشتند اظهار( 0152) 
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 پیچیده های فرم توسعه  پسوندها و پیشوندها ، پایه های ریشه/  كلمات مانند: زبان دار كوچکتر معني های بخش دستکاری

 بررسي ، واژگان دانش های موارد جنبه رسای با آن ارتباط و مورفولوژیکي آگاهي زباني ماهیت به توجه با .(مانند:فهم و مفهوم )

 است. مهم بسیار زبان برای مهارت این پیشرفت

است )هماوندی، رضایي و مزدیاسنا،  مهم خارجي یا بومي ، زبان یک به تسلط در مورفولوژی و زبان دستور به دستیابي

 شوند مي برده پي ها ساقه به مورفولوژیکي های ضمیمه افزودن با سازی كلمه و زبان دستور ، ها زبان از بسیاری در (.201۷

 كسب اصلي نقش بر شود. پژوهشگران مي تبدیل "گر+  كار" جمع شکل به ، شود مي اضافه پسوند یک مثال عنوان به)

 درک توسعه در مهمي نقش همچنین آموزان زبان مورفولوژیکي آگاهي.كنند مي تأكید دوم و اول زبان یادگیری در مورفولوژی

2كند)ماهوني، سینگسون و مان مي ایفا خواندن با مرتبط مهارتهای و مطلب ۷ ؛ ناگي ، دبلیو ، برنینگر ،ابوت ، واگان و  2000؛

2ورمولن 8 اند)كیفر و  داده نشان را مطلب درک در مورفولوژیکي آگاهي فرد به منحصر سهم مطالعات (. اكثر2003 ،

2لساكس 9 3؛ كو و اندرسون 2008، 0 3ن؛ وانگ چنگ ، و چ2003،  1  ( نشان201۷هماوندی و همکاران ) (.  نتایج پژوهش 2006، 

 تأثیر كه هنگامي نیز را مطلب درک خواندن بلکه ، دارد بسزایي نقش واژگان دانش در تنها نه مورفولوژیکي آگاهي كه مي دهد

 .كرد بیني پیش شد حذف واژگان دانش

 شناختی واج : آگاهی2مقوله

 كه است فرا زباني توانایي نوعي شناختي واج است آگاهي معنای بدون توجه به فتاریگ صداهای درک شناختي، واج آگاهي

 در صداها دستکاری توانایي شامل این است آن مورد در اندیشیدن و گفتاری زبان صوتي ساختار به نسبت حساسیت به مربوط

 پیشرفت به منجر آن (. آموزش32،2004رلساست )ساوجیا و كا صداها و ها سیالب جایي جابه و اضافه طریق حذف، از كلمه یک

 (.33،2008شود) رایدر، تانمر، گرینیکي مي خواندن اختالل به مبتال كودكان در رمزگشایي مهارت

3خواندن باشد)ریف و استرن پیش زمینه  های یکي از مهارت تواند مي شناسي، واج در دار نظام در نتیجه آموزش 4   ،139۷ 

 انجامد مي ای پایه خواندن موفقیت به مستقیما كه است شناسي واج آگاهي مقیاس زیر واجي، ترجمه محمد اسماعیل(. آگاهي

 خوبي به تا كند مي قادر فرد را كه است شفاهي زبان های مهارت از ای مجموعه واجي، آگاهي. كه است كلماتي درک شامل و

 شامل و گردد مي باز شناسي، واج آگاهي های هارتم سطح باالترین به واجي، آگاهي .كند دستکاری را زبان صداهای و بشنود

 است. زیر های توانایي

 كه ودش پرسیده آموز دانش از است ممکن مثال برای یک جمله؛ در مجزا كلمات كردن مشخص و دادن تمییز: کلمه تفكیک

 : «پرداخت هوا به گرگم بازی به پسر» دارد وجود جمله در چند كلمه

 ( توت - توپ - سوپ)دهد تشخیص را دار های قافیه كلمه بتواند باید آموز دانش: قافیه تشخیص یا شناسایی

 آغاز كه كند عنوان را ای كلمه یا و باشد( م) آن آغاز و( ات) اش قافیه كه بگوید ای كلمه بتواند باید آموز دانش: قافیه تكمیل

 .باشد( ج) پایانش و (تا) آن

 ( زیر - سیر -شیر. )باشد( ر)  آهنگ با آن قافیه كه بگوید كلمه دو: قافیه تولید

 ( .ني - سي ، وار - شل: )سیالب ها ترکیب

 كنید. تشویق را آموز دانش سیالب، هر عنوان كردن برای كنید سعي ،«شکالت» كلمه در: سیالب ها تفكیک 

 واژه در اگر.  آن مورد رد آموز دانش از پرسش و " برف ریزان" مركب كلمه در«  ریزان»  واژه حذف مانند:  سیالب حذف 

 "جو" «سودجو كلمهي در شود؟اگر مي تشکیل ای كلمه چه اضافه كنیم، را "چهر" واژه و برداریم را «كمان» «كمان رنگین»

                                                             
2 7 Mahony ،Singson ،& Mann 
2 8 Nagy ،Berninger Abbott ،Vaughan ،& Vermeulen 
2 9 Kieffer & Lesaux 
3 0 Ku & Anderson 
3 1 Wang Cheng ،& Chen 
3 2 Savag RS, Carless S 
3 3 Ryder JF, Tunmer WE, Greaney KT 
3 4 Sandra Reef and Judith Stern 



3)ریف و استرن شود؟ مي ساخته ای كلمه چه .كنیم اضافه را «خواه» و برداریم را 5  ترجمه محمد اسماعیل(. 139۷،  

 (RAN)خودکار سریع گذاری : نام3مقوله
3است)رایدر، تانمر، گرینیکي مدت بلند حافظه از نمادین اطالعات سریع بازیابي شامل ، سریع خودكار نامگذاری 6 ،2008.)  

 اجرایي عملکردهای جمله از ، هماهنگي فرآیند چندین سازی یکپارچه به نیاز كه ، است پیچیده كار یک سریع خودكار نامگذاری

. دارد( كالمي و بینایي اتصاالت ، واجي بازیابي ، مثال عنوان به) زباني فرآیندهای و( مهاری كنترل ، كار هحافظ ، مثال عنوان به)

 عصبي و شناختي های مکانیسم مطالعه برای آن  از ، دهد مي قرار تأثیر تحت را عصبي عملکردهای از وسیعي طیف كه آنجا از

است)ساوجیا و  شده استفاده فعالي بیش/  توجه كمبود اختالل و ویژه زبان در اختالل ، نارساخواني جمله از اختالل چندین

 (.2013، 38كیگل ، شو و ؛ پان ، یان ، لوبراک3۷،2004كارلس

3پنسیلینگ و مارتینز كاردوسو. دارد خواندن بیني پیش در مهمي نقش ، حروف و رقم در ویژه به سریع خودكار نامگذاری 9  

كند)پن  مي بیني پیش را انگلیسي زبان به تسلط و خواندن مهدكودک در ارقام و حروف یعسر نامگذاری كه دریافت (2004) 

4و شو 0 ، 2014.)  

 هر نمره ،لیکرت مقیاس در پرسشنامه گذاری نمره های درجه به توجه با نتایج اعتبار یابی درونی از دیدگاه متخصصان:

 وارد با. دباش 45 نمره بیشترین و 9 نمره كمترین دارای توانست مي ترتیب به همه سؤاالت به دادن جواب فرض با متخصص

 از اطالعات كه ورط همان. آمد دست به 3جدول نتایج ها، نمره معیار انحراف و میانگین محاسبه و SPSSبرنامه  به ها نمره كردن

رتي متخصصان ست. به عباآمده ا دست سؤال به هر برای (3 )عدد میانگین از باالتر ها سؤال همه میانگین است، مشخص جدول

 ددر ارزیابي خود معتقد بودند كه مي توان از این الگو برای ارتقاء سطح مهارت كالمي خواندن استفاده نمو

 خواندن ای زمینه های مهارتپرسشنامه اعتبارسنجی درونی الگوی  : 3جدول

 انحراف استاندارد میانگین سوال ردیف

 81/0 21/4 ؟مي باشدكامل  خواندن كالمي های مهارتمفهومي  الگویتا چه اندازه ابعاد  1

 ۷1/0 89/3 باشد؟ مناسب مي خواندن كالمي های مهارت الگوی مولفه هایتا چه اندازه نوع چینش  2

 ۷8/0 18/4 مناسب است؟  خواندنتا چه اندازه برای آموزش  ارائه شدهالگوی  3

دگیری الگو برای افزایش سطح یابطور كلي تا چه اندازه پیشنهاد مي كنید از این  4

 روخواني ، روانخواني استفاده شود؟

12/4 ۷6/0 

داختالل بهبوپیشنهاد مي كنید از این الگو برای  شما به عنوان متخصص تا چه اندازه 5

 استفاده شود؟  كالمي خواندن

09/4 64/0 

 الميك های مفهومي مهارت الگوی مولفه های ارائه شده درتا چه اندازه تعامل بین  6

 مناسب است؟ خواندن

13/4 ۷9/0 

 ۷0/0 85/3 قابل اجرا است؟ ارائه گشته یالگو یاندازه راهبردها چهتا  7

به  نخواند كالمي های مفهومي مهارت در الگوی ذكر شده  مولفه هایتا چه اندازه  8

 ارتباط دارند؟ اختالل خواندن

39/4 ۷2/0 

جامع و  راكه ارائه گشته است  خواندن كالمي های مفهومي مهارت الگویتا چه اندازه  9

 مانع مي دانید؟

19/4 55/0 

 

 بحث و نتیجه گیری
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 پایه ای دارد؟ برای زباني های خواندن دانش آموزان پایه اول ابتدایي چه مولفه كه مهارت بود این پژوهش این اصلي پرسش

 نیمه برای استفاده از تجارب متخصصان آموزش مصاحبه هایسوال منابع موجود مورد تحلیل قرار گرفته سپس  این به پاسخ

بررسي همراه كد های حاصل  سطر به سطر صورت به سازی، پیاده از پس ضبط شده مصاحبه های شد، انجام ساختاریافته ای

 مقوالت و یممفاه باز، كدهای بین مشترک و ویژگي های مفهومي ارتباط مشابهت، اساس بر سپس و بندی مقوله از منابع كتبي،

 های مهارت الگوی شد و ساماندهي تحلیل محتوای استقرایي چارچوب نهایت در در یافته ها نیز تحقیق این در. شدند مشخص

 این و شدند دسته بندی مفهوم 13 در كه آمد دست به باز كدگذاری در مفهوم 153 مرحله در این. شد خواندن ارائه كالمي

 . گرفتند یجا مقوله كلي 3 در نیز مفاهیم

تشکیل  مولفه های شناسایي خصوص در متعددی كه تحقیقات گفت باید تحقیق ادبیات خصوص در كلي جمع بندی یک در

 ؛ ولتر2013؛ یانگ و همکاران ،2010فانین،-)هوپر، رابرتز ، نلسون، زایزل و كاسامبرا است گرفته صورت دهنده مهارت خواندن 

 شرایط و نگاه به نوع توجه با ( كه2013كیگل،  ، شو و پان ، یان ، لوبراک ؛201۷زدیاسنا، ؛ هماوندی، رضایي و م 2015، پیک و

چارچوب  و الگوها و همچنین است گرفته قرار بررسي مورد مختلفي مولفه های و انجام شده، ابعاد آن در مطالعات كه مقتضیاتي و

 .است شده طراحي المللي بین و ليم سطح در كمتر و سطح دانشگاه ها در عمدتا دنیا در مختلف های

متفاوت سني قرار گیری این  موقعیت های تحت تفاوت مولفه های آشکار مي شود مطالعات این به نگاه با كه چیزی آن اما

. است بوده زبان فارسي برای مهارت های كالمي خواندن و بومي خاص الگوهای به نیاز و الگوها به نیاز ساختار زباني، كودكان و

 .است شده ارایه زبان فارسي به شرایط توجه با الگو این طراحي الذ

برداری از آن بستگي دارد به منظور بررسي این شده  از تحقیق و قابلیت بهرهطوركلي اعتبار هر پژوهشي به نتایج استخراجبه

ار دادن بررسي شده كه اعتبار مهم در این پژوهش اعتبار دروني پژوهش از طریق تهیه پرسش نامه و در اختیار متخصصان قر

 دروني پژوهش توسط متخصصان الگوی های زباني در كودكان تایید شده است. 
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Abstract 

Given the importance of language for reading development, it seems necessary to examine these 

components in reading skills. The purpose of this study was to Evaluation of Basic Linguistic 
Components in Reading Skills. The present study is a qualitative study with inductive content analysis 

method which was coded in three stages: open, axial and selective. The research sample consisted of 

extracts from semi-structured interviews of teachers and content of 38 articles and books related to 
reading skills that were selected through purposeful sampling gradually until information saturation. 

The researcher-made questionnaire was used to assess the internal validity of the conceptual model. 

In this study, qualitative data were analyzed by inductive content. Using inductive content analysis in 
the qualitative part of the research, 13 concepts and 3 final categories including phonological 

awareness, verbal articulation skills and automatic rapid naming (RAN) were extracted and conceptual 

model was designed. The findings of this study showed that based on the conceptual model obtained, 

basic language reading skills factors can be used to improve students' reading skills. 
 
Keywords: Design, Validation, language Reading Skills 
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