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سرآغاز  

  ،                                       رویددادهای یدادگیری خزانده ی داندش      .                                                   هر یك از مابه آن چه رسیده ایم در سایه ی آموختن است

  و       هدا                                 ره ی زنددگی در همده ی زمدان    ت          د که در گس   زنن    می            ی ما را رقم   ها                 شناخت و شایستگی  ،      مهارت

                      کده نده تنهدا بده       ،      اسدت           خوانددن   ،                  ی دانستن و آموختن  ها                    یکی از مهمترین راه  .    دهد    می    روی     ها      مکان

                              ی کارآمدد آن تعیدین کنندده      ها         و مهارت    ها                                                  خودی ی خود اهمیت دارد بلکه چگونه خواندن و راهبرد

    .               شناختی آن است                       درك درست و سازمان دهی  ،                     ی کیفیت فراگیری دانش

               ایدن فرایندد     .                                                                                  خواندن یك فرایندد پیییدده ی شدناختی بدرای سداختن و رسدیدن بده معندا اسدت         

          ی پیشدین      هدا           و نگدرش     ها       تجربه  ،       و دانش   "       خواننده "  و    "     نوشته   "                                دربردارنده ی تعامل همه سویه بین 

           به میدزان     "        درك مطلب "  ،                 در فرایند خواندن  .    دهد    می                                       وی است که در بستری فرهنگی و اجتماعی رخ 

  ،                                                           کند تدا بتواندد مفداهیم را بدا یکددیگر ارتبداط دهدد           می                                          فهم پیام متن اشاره دارد که به خواننده کمك 

                                                                                                تحلیل و تفسیر کند و به یك معنای شخصدی از آن چده خواندده برسدد و بتواندد آن را در زمینده ی       

                   رد کده موجدب راه                                          به نیروی رانشی برای خوانددن اشداره دا     "             انگیزش خواندن "  .                    دیگرنیز به کار گیرد

    .                                        شود و پیامد آن بهبود شرایط یادگیری است    می                            اندازی و نگهداری کنش خواندن 
          یدادگیری    .                             رشد و ناب سازی مدداوم اسدت    ،                                     ی خواندن آموختنی است و نیازمند تمرین  ها       مهارت

   لی              ایدن در حدا    .      دهدد       مدی                                             بلکه انگیزش افراد را نیز برای آموختن افزایش     ها                          ی خواندن نه تنها توانایی

                           تدا دانشدگاهی ناشدناخته        می     عمدو     می      ی رسد     هدا                           ی خواندن از ابتدای آموزش  ها                    است که اهمیت مهارت

    .                                                                                مانده و به حال خود رها شده تا آموزنده گان خود برای فراگیری آن تدبیری بیاندیشند

                                                                          ی برون مرزی در این زمینه نیز آشکار سداخت کده اگرچده گداه و بدی گداه         ها                مروری بر پژوهش

                                                                   ی گوناگون اوج گرفته ولی هر بار به زودی تاکید از خوانددن برداشدته     ها         در دوره   "    اندن  خو "        توجه به 

                   رویکردهای عمید  و    ،                یادگیری معنادار  ،          ی یادگیری  ها                     ی دیگری چون؛ راهبرد  ها                     شده و به آن در قالب

    .                                سطحی و نظیر آن پرداخته شده است

              ی سدوادآموزی      هدا                تدرین پایده                         ی خواندن که از اصدلی   ها                           ی بی توجهی به پرورش مهارت  ها       نشانه

                   از طرفدی در پدیش     .                              ی جهانی مانند پرلز آشکار شدد   ها                                            است در کارکرد دانش آموزان ایرانی در مسابقه



                           و بسدته شددن بسدیاری از          هدا                                                      ی نامناسدبی چدون حدذس پسدت کتابددار از مدرسده          هدا               گرفتن رویده 

                      دامدن زده و دسترسدی          مینده            در ایدن ز         ی موجود   ها                      نیز به مشکالت و کاستی    ها            ی آموزشگاه  ها          کتابخانه

    .                     ی دیگرکمتر کرده است    ها                                  دانش آموزان را به کتاب و خواندنی

                                                                        ی درسی تربیت معلم / دبیر نیز روشن شد که به این مهم تنها در حاشدیه و در    ها                 در بررسی برنامه

       ی روان     هدا                                روشدهای تددریو و برخدی درس     ،                                      یی چدون؛ روشدهای مطالعده و تحقید       ها          قالب درس

    .     شود    می                            و به طور غیر مستقیم پرداخته             شناختی دیگر 

                                           تالشی است برای جلب توجده آموزشدکاران بده      ،                                      کتاب پیش رو به عنوان یك منبع کمك درسی

            ی ندوین در      هدا                                                                  ی خواندن و فراهم کردن زمینه ی آشنایی آنها با رویکردها و نظریده   ها             اهمیت آموزش

  ی     هدا                              یی مناسب برای پرورش توانایی                                       درك مطلب و انگیزش خواندن و ارایه ی الگو  ،              باره ی خواندن

    .    آن

  ی     هدا           و رشدته     ها                                                برای استفاده ی دانش آموزان و دانشجویان در دوره  ،                        عالوه بر این محتوای کتاب

                 ی خوانددن پدیش       هدا                     زیرا بهبود مهدارت   .                                                    گوناگون و هر خواننده ی عالقه مند دیگر نیز سودمند است

    .             وآموزشی است   ی م    ی عل  ها                                        نیاز و زمینه ساز پیشرفت در همه ی زمینه
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