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ABSTRACT  ARTICLE 

INFORMATION 

The present study was conducted with a combined design of 

alignment type and data conversion model. In a small part, using the 

checklist made by the researcher, the required data is collected; And 

with Fry method and Ganning index, the readability level of the first 

grade Persian text was evaluated. In the qualitative part, through the 

interview method, the information was collected, summarized, and 

finally turned into quantitative data. The statistical population of the 

research in the qualitative part of the potential participants was the 

first grade teachers of Sepidan city that 75 teachers were selected as 

the participants of the research by purposive sampling method. The 

results of their research showed that in the book of writing 

phonological exercises of the type of fragmentation and composition, 

more attention has been paid and in the book of reading, important 

phonological skills have been neglected. 
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  مقدمه

آموزش و  یبرا یموضوع و ابزار کی یمطالعه رسم یاست که به عنوان منبع استاندارد اطالعات برا ابزاری یکتاب درس

کتاب های درسی منابعی در اختيار معلمان هستند که آنها را راهنمایی و به کار و فعاليت معلمان جهت می شود. یاستفاده م یريادگی

دهد. عالوه بر این کتاب های درسی نوعی امنيت و اطمينان را برای معلمان تازه کار و بی تجربه فراهم می کند تا بتوانند تدریس خود 

کتاب های درسی فارسی خوانداری و نگارش، مهمترین وسيله کمک .(Graves, 2000) ر کالس درسی را سازماندهی و اجرا کنندد

که تمامی معلمان از آن استفاده می کنند و نقش ویژه ای در تدریس و یادگيری مهارت های زبان فارسی دارند.کتاب  آموزشی است

و اصلی در فرایند آموزش و یادگيری در مدارس است، و الزم است کليه عناصر کتابها از جمله  های درسی یكی از ابزار ها پر کاربرد

متن، تصاویر و تمرین ها بر اساس اصول روانشناسی و متناسب با اهداف کلی و جزئی هر درس انتخاب شوند و برنامه ریزان و طراحان 

کيفيت باالی عناصر محتوایی کتاب های فارسی پایه دقت را داشته باشند.در انتخاب تصاویر، کلمات، متن و تمرین ها نهایت تامل و 

 اول می تواند آغاز فرایند یادگيری مهارت های خواندن و نوشتن زبان فارسی را برای دانش آموزان تسهيل نماید.

های فارسی می  صرف تدریس کتابساعت کالسهای درس خود را  25ساعت از  11معلمان پایه اول ابتدایی در طول هفته، 

 ، اختصاص نيمی از زمان آموزشی پایه اول به فعاليت های زبان آموزی نشان از اهميت فراوان کتاب فارسی در این پایهاست. درکنند

فارسی خوانداری از تصاویر و کليد واژه ها در آموزش حروف الفبای فارسی و از متن ها برای تمرین روخوانی و در کتاب  کتاب

رین های متفاوت برای آموزش نوشتن به دانش آموزان استفاده می شود. بر اساس تشخيص دفتر تاليف محتوای برنامه زبان نگارش از تم

آموزی دوره دبستان، با توجه به مهارتهای زبان ) گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن( درس فارسی دوره ابتدایی در دو قسمت:  

ب فارسی نگارش، سازماندهی گردیده است. در کتاب فارسی خوانداری، در تدریس مهارت الف: کتاب فارسی خوانداری ب: کتا

خواندن و آموزش حروف الفبای فارسی بر روش تدریس از کل به جزء و در تمرین مهارت نوشتن در کتاب نگارش بر استفاده از 

 (.2003,1ERPOروش تدریس از جزء به کل تاکيد شده است)

با توجه به اهميت فراوان کتاب درسی در سيستم آموزشی ایران و تاثير فراوان کتاب فارسی در پایه اول، تحقيقات انجام شده در 

بررسی و تحليل محتوای کتاب فارسی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این بررسی ها نشان داد اکثر محققان جنبه ای خاص از کتاب را 

ارد بررسی شده اهميت تدریس معلمان نادیده گرفته شده است. از آنجا که عناصر اصلی کتاب فارسی پایه بررسی کرده اند و در مو

اول از جمله کليد واژه ها، تصاویر و متن کتاب درسی با همدیگر چارچوب اصلی کتاب را شكل می دهند و کميت و کيفيت هر کدام 

خواندن و نوشتن دارد. برای بررسی کمی این عناصر تحليل محتوای کمی کتاب از این عناصر تاثير قابل توجهی بر آموزش و یادگيری 

درسی الزم است و برای درک بهتر نقش هر کدام از این عناصر، بررسی تجارب زیسته معلمان با تجربه تدریس در پایه اول می تواند 

 کمبود ها و ضعف های موجود را نمایان سازد. 

 first).، و روانخوانی تشكيل شده است2، نشانه های 1از بخش های نگاره، نشانه های کتاب فارسی خوانداری پایه اول 

reading book) .هدف بخش نگاره ها بطور کلی کمک به افزایش دایره لغات کودکان و افزایش مهارت سخن گفتن آنها می باشد

و ميزان حساسيت شنيداری آنها را نسبت به حروف بخش نگاره ها فرصت مناسبی است تا آگاهی واج شناختی دانش آموزان را تقویت 

                                                           
1- Educational Research and Planning Organization 
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الفبا افزایش دهد تا در بخش ها بعدی کتاب و در تدریس حروف الفبا دانش آموزان از مهارت شنيداری مطلوبی برخوردار 

 (Teacher's guidebook, 2003).باشند

بعد از تدریس و تمرین نگاره ها، زمان آموزش دادن حروف الفبای فارسی به صورت خوانداری و نوشتاری فرا می رسد و 

کلمه محور است و در آن  -مهمترین فعاليت معلمان پایه اول شروع می شود. روش آموزش حرف الفبای فارسی در پایه اول روشی آوا

لی و کلی به طور همزمان استفاده گردد تا حد امكان از معایب هر کدام از آنها مبرا باشد. سعی شده است تا از مزایای روشهای تحلي

یادگيری از  –، پيشروی مراحل تدریس «از کل به جزء» آنچه از روش کلی واژه محور استفاده می گردد استفاده از اصل روانشناختی 

و درک مطلب و سرعت مناسب در خواندن می باشد که کتاب  صورت های کلی به صورت های جزئی زبان، خواندن همراه با فكر

مهارت خوانداری بر این اصل تاکيد دارد. آن چه از روش تحليلی آوا محور در روش ترکيبی ایران وارد شده است عبارت است از 

سایی کلمات جدید آموختن شكل حروف و صدای آنها، تاکيد بر تلفظ صحيح کلمات و تقویت مهارت های دانش آموزان برای شنا

 مراحل روش تدریس ترکيبی ایران مبتنی بر مشارکت دانش آموزان و معلم می باشد، و این مراحل عبارتند از :. (Zandi,2016)است 

. دانش آموزان به صورت بارش مغزی کلمه های مربوط به تصویر عنوانی درس را بيان می کنند و معلم کلمه های مهم 1

 کند. و کليدی را انتخاب می

 . معلم به صورت ناخودآگاه و غير مستقيم کلمه های انتخابی را به هجا های سازنده آن تجزیه می کند ) تقطيع هجایی(2

 . معلم به همراه دانش آموزان کلمات را هجی می کنند ) تقطيع واجی(3

 . معلم کلمه ها را روی تخته می نویسد و در معرض دید دانش آموزان قرار می دهد.4

 .معلم کلمه های نوشته شده را می خواند و دانش آموزان تكرار می کنند .5

 . حروف خواندن شده کلمه توسط معلم بيان می شود تا دانش آموزان تشخيص دهند کدام حرف کلمه، جدید است.6

 . کلمات کليد توسط دانش آموزان تكرار و معلم بر حرف جدید و خوانده نشده تاکيد می کند.7

 تن کتاب را می خواند و دانش آموزان نيز متن کتاب را تكرار می کنند.. معلم م8

. معلم حرف جدید را به طور کامل معرفی می کند و آن را در جدول نشانه های الفبای فارسی می 9

 .(Zandi,2016)نویسد

بر نقش آنها در آموزش و و تاکيد  "کليد واژه"هدف از بيان مراحل روش تدریس ترکيبی ایران، نشان دادن اهميت فراوان 

مرحله اول تدریس الفبای فارسی تمامی فعاليت های کالسی بر اساس انتخاب کليد  7تدریس کتاب فارسی اول ابتدایی می باشد. در 

 واژه  است. این امر نشان می دهد اگر در انتخاب و طرح کليد واژه های کتاب فارسی اول ابتدایی کوتاهی و سهل انگاری شود به طور

اگر کلمه های کليد هر درس به گونه ای کل فرایند تدریس و یادگيری حروف الفبا مختل و جریان یادگيری سخت خواهد شد. 

برخی از کودکان علی الرغم یادگيری زبان گفتاری انتخاب گردند که هم قافيه باشند، دانش آموزان براحتی آنها را به ذهن می سپارند. 

يل ناقص بودن دایره لغاتشان، در صحبت کردن با دیگران و درک معانی سخنان دیگران ضعيف عمل می قبل از ورود به مدرسه؛ بدل

برای تسهيل فرایند  (Trehearne,& et al, 2003).کنند و این ضعف می تواند فرایند یادگيری خواندن و نوشتن را مشكل سازد

آموزش و یادگيری حروف الفبای فارسی باید ساده ترین و ملموس ترین کليد واژه را انتخاب و با آنها تدریس را شروع کرد. مهمترین 

 ویژگيهای یک کليد واژه  مناسب عبارتند از:

 .قابل تصور و تجسم باشد ) از محيط زندگی دانش آموزان انتخاب گردد( .1
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 دانش آموزان روشن باشد.معنی آن برای  .2

 در آن تنها یک حرف تازه )  خوانده نشده( وجود داشته باشد. .3

 تا آنجا که ممكن است کلمه ای یک بخشی باشد. .4

 کليد واژه ها در متن درس به کار گرفته شوند. .5

 .(Zandi,2016)تا حد ممكن حرف تازه که موضوع تدریس است در پایان کلمه کليد واقع شود .6

در بحث اهميت توجه به مطلوب بودن و تناسب کليد واژه ها، الزم است عالوه بر ویژگی های شش گانه باال، به نقش کلمات 

کليد در تمرین و افزایش آگاهی واج شناختی دانش آموزان نيز توجه شود. آگاهی واج شناختی عبارت است از توانایی فرد به تفكر 

و دستكاری ساختار کلمات گفتاری که در رشد مهارت خواندن نقش خيلی مهمی را بازی می کردن درباره صدای کلمات و آگاهی 

دانش مربوط به ساختار واجی زبان اغلب آگاهی واجی ناميده می شود و یكی از (. (Knoop-van campen, & et al, 2018کند 

( نتایج تحقيقات نشان می McShane, & Dakral,2001علل اشكاالت خواندن، آگاهی واجی ضعيف از ساختار لغات می باشد) 

دهند، در کودکان عادی و کودکانی دارای اختالل در زبان و گفتار، آموزش آگاهی واج شناختی می تواند موجب پيشرفت آنها در 

تشخيص صداهای کلمه، دستكاری، حذف و جایگزینی صداها، از .(Soleimani, & Dastjerdi Kazemi, 2004)خواندن گردد 

صی ترین مهارت های واج شناختی هستند. تشخيص تعداد کلمه های یک جمله، درک تعداد هجا های یک کلمه، و درک و تخص

. با توجه به  (Trehearne,& et al, 2003)تشخيص قافيه، مهارت های کلی تر هستند و از پيچيدگی و عمق کمتری برخوردارند

توان این مهارت ها را در انتخاب کلمات کليد مورد توجه قرار داد و با روش های اهميت فراوان مهارت های آگاهی واج شناختی، می 

متنوع و بازیگونه، ميزان آگاهی و حساسيت دانش آموزان نسبت به صداهای تشكيل دهنده کلمات، را افزایش داد تا در نهایت مهارت 

 خواندن و نوشتن دادن آموزان توسعه پيدا کند.

لفبا زبان فارسی عالوه برکلمات کليد، تصاویر کتاب نيز در آموزش و تدریس معلم استفاده زیادی در فرایند تدریس حروف ا

دارند. تعداد باالی تصاویر کتاب درسی نشان دهنده اهميت آنها در تدریس معلم می باشد. تصاویر برای دانش آموزان دوره ابتدایی 

در پایه های باالتر از تصاویر برای توضيح موضوعات پيچيده استفاده می  جذاب و برای معلمان ابزاری موثر در جریان تدریس است.

شود تا دانش آموزان موضوع را به راحتی و به صورت عينی مشاهده کنند. استفاده از تصاویر می تواند برای یک یا چند هدف در 

جریان آموزش نقشهای زیر را ایفا می تصاویر در ( 1991Hartley,) به نظر هارتلی (Armand,2005).کتاب درسی گنجانده شود

 کنند:

 نقش عاطفی: برای افزایش عالقه و انگيزه در خواننده   الف.

 نقش جهت دهنده: با هدف جلب توجه و جهت دادن به آن  ب.

 افزایش توان یادگيری در افراد کم توان :نقش حمایتی ج.

 نقش آموزشی: تسهيل یادگيری د.

 .(Armand,2005)ل یادآوری مطالب بعد از یک دوره طوالنی نقش یادسپاری: کمک و تسهي و.
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(، عملكرد دانش آموزان ایرانی در مقایسه با 2006و  PIRLS1 ،2001با توجه به نتایج مطالعه بين المللی پيشرفت سواد خواندن) 

به نتایج این مطالعات در سالهای  سایرکشور های شرکت کننده به طور معنا داری پایين تر از ميانگين بين الملليمی باشد. با توجه

گذشته، و عملكرد ضعيف دانش آموزان ایرانی در زمينه سواد خواندن، الزم است تمامی عوامل تاثير گذار بر پيشرفت سواد خواندن 

از مهمترین  دانش آموزان را با حساسيت و دقت باال مورد بررسی قرار داد. در بررسی عوامل موثر بر سواد خواندن دانش آموزان، یكی

اندر پرسشنامه معلم عوامل، کتاب های درسی هستند که در بسياری از مدارس تنها منبع در دسترس دانش آموزان می باشد. بخش

کشور  45به اتفاق  بیدر آموزش خواندن در اکثر قر یعنصر اساس کیخواندن  یدهد که کتاب درس ینشان مآزمون بين المللی پرلز 

 هيدر آموزش اول یدرس یبه نقش برجسته کتاب ها ( 2011Nodson et al,)نودسن و همكاران.ه استشرکت کننده در مطالع

 یمتحده نشان م االتیرا در مورد ا یمشابه تياز مطالعات وضع یکند، و تعداد یاشاره م لیخواندن در نروژ ، سوئد، فرانسه و برز

 .دهند

همچنين کتاب فارسی پایه اول را مورد بررسی قرار داده اند و هرکدام از برخی از محققان کتاب های درسی دوره ابتدایی و 

زاویه ای خاص محتوای کتاب فارسی را مورد ارزیابی قرار داده اند که در ادامه به چند مورد از این تحقيقات اشاره شده است. برای 

اب فارسی اول ابتدایی را با اهداف کلی و جزئی این ارتباط متون نوشتاری، تصاویر و تمرین های کت)nooreiyan,2007)مثال:نوریان

درصد از هدف های جزئی بدون متن نوشتاری،  7/25کتاب مورد تجزیه و تحليل قرار داده است. نتایج این تحقيق نشان داده است که 

کلی نيمی از هدف  درصد از هدف های جزئی بدون تمرین می باشند. به طور 7/14درصد از هدف های جزئی بدون تصویر و  1/43

های جزئی برنامه با الگوی نظری تحقق هدف های یادگيری خواندن و نوشتن مطابقت ندارد که می تواند فرایند آموزش را با مشكل 

تاثير آموزش آگاهی واج شناختی بر مهارت های خواندن کودکان را مورد ،( 2019Pfest et al,)مواجه سازد.پی فست و همكاران

دادند. آنها ترکيب آگاهی واجی با آموزش شناخت حروف را تجزیه و تحليل کردند. نتایج این بررسی ها نشان داد که بررسی قرار 

آموزش آگاهی واجی برای گروهی از کودکان با سطح عملكردی پایين مفيد است و موجب بهبود مهارت خواندن آنها می شود، در 

، (2012Chubqlu and Tamjid Tash,)کودکان است.چوبقلو و تمجيد تاش حالی که این اثرات تحت تاثير ویژگی های فردی

کتاب فارسی پایه اول را از نظر زبان آموزی در مناطق دو زبانه و ميزان توجه به مهارت های چهار گانه زبان آموزی بررسی کرده و 

مناطق دو زبانه مناسب نيست و توان ایجاد  چنين نتيجه گرفته اند که محتوای زبان آموزی در این کتاب درسی برای دانش آموزان

 Soleimanzadeh and Nowruz)مهارت های زبان فارسی به طور مطلوب را ندارد.سليمان زاده و نوروزی داود خانی

Davoodkhani,2015) اشكال و تصاویر کتاب فارسی اول را بررسی و تجزیه و تحليل و بيان کرده اند که در این کتاب درسی ،

نماد های بكار رفته دانش آموزان را قادر به شناخت بهتر موضوع درسی می کند و درک مفهوم درس را آسان کرده و ذهن  اشكال و

، در تحقيق خود زاویه (Bagheri Lori and Bazaz brothers,2016)دانش آموزان را خالق می کند. باقری لری و برادران بزاز

ررسی کرده اند و بر اساس نتایج این تحقيق اکثر تصاویر کتاب فارسی بخوانيم دارای زاویه دید تصاویر کتاب فارسی اول ابتدایی را ب

دید روبرو بوده و با محتوای مربوطه هماهنگ بوده است و تنها در موارد اندکی تصاویر از زاویه دید مناسبی برخوردار نبوده است.نتایج 

کتاب فارسی پایه اول از  در تحليل تصاویر کتاب فارسی پایه اول نشان داده است (,al Khazaei et2018) تحقيق خزائی و همكاران

نظر اصول تصویرگری در رعایت مفاهيم روانی رنگها با توجه به شرایط کودکان، در این سن دارای نقایصی بوده و نيازمند بازنگری و 

                                                           
1Progress in international reading literacy study 
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در مقاله خود در مورد ، (,Ferman and Connor0112)فرمن و کانرد.تغيير و اصالح محتوای تصویری برخی از دروس می باش

انجام  2011و  2000 یسال ها نيخواندن را که ب هياز مطالعات مربوط به آموزش اول ی، تعداد قابل توجهییابتدا دانش آموزانخواندن 

 یها هیو از زاو تنوعم یخواندن به روش ها رياخ قاتيکه تحق بودنیآنها ا یاصل یها یريگ جهياز نت یكکردند. یشده است، مرور 

خواندن دانش آموزان  یاز رشد مهارت ها تیحما یخواندن برا هيآموزش اول یمتعادل برا كردیرو کیدهد که  یمختلف نشان م

، رنديگ یبهره م محور و معنا ییدهد دانش آموزان از هر دو روش آوا یبر کالس نشان م یمبتن یطالعات مداخله ا.متاس نیکارآمدتر

 & Xue)را در مهارت خواندن دانش آموزان دارند ريتأث نیتر یکنند قو یم بيرا ترک كردیدو رو نیکه ا یآموزش یها یراتژاما است

Meisels, 2004) . 

بررسی تحقيقات انجام شده با موضوع کتاب فارسی پایه اول نشان می دهد هر کدام از محققان به بررسی یک عنصر از کتاب 

کتاب فارسی اول در تدریس معلم توجه نشده است؛ و ميزان  "کليد واژه های"تحقيقات انجام شده، بر نقش اکتفا کرده اند، و در 

با کيفيت،در مطالعات انجام شده مغفول مانده است. با توجه به  "کليد واژه های"توجه به مهارت های آگاهی واج شناختی در انتخاب 

ر پيشرفت سواد خواندن دانش آموزان، و خال موجود در تحقيقات انجام شده در نقش تعيين کننده کيفيت کتاب های درسی فارسی د

رابطه با نقش سيستماتيک عناصر کتاب فارسی پایه اول در تدریس معلمان و یادگيری خواندن و نوشتن توسط دانش آموزان، هدف 

، و "سطح خوانایی متن"، "مطلوبيت کليد واژه ها"این تحقيقبررسيمهمترین عناصر اصلی کتاب فارسی پایه اول ابتدایی یعنی: ميزان 

 کتاب در تدریس معلمان می باشد. بر این اساس سواالت تحقيق در بخش های کمی، کيفی و ترکيبی عبارتند از:"نقش تصاویر"

 سوال های بخش کمی

 . کليد واژه های کتاب فارسی خوانداری تا چه اندازه برای فراگيران مطلوب هستند؟1

 انتخاب کليد واژه های کتاب فارسيچقدر به مهارت های واج شناختی توجه شده است؟. در 2

 . در کتاب فارسی نگارش چقدر به مهارت های واج شناختی توجه شده است؟3

 . متن های پایانی کتاب فارسی به چه ميزانبا توان خوانداری دانش آموزان پایه اول تناسب دارند؟4

 سوال های بخش کیفی

 ان مطلوب بودن کليدواژه های کتاب فارسی خوانداری را چگونه توصيف می کنند؟. معلم1

 . معلمان ميزان توجه به مهارت های واج شناختی در کتاب های فارسی خوانداری و نگارشرا چگونه توصيف می کنند؟2

 . معلمان سطح تناسب متن های کتاب خوانداری برای دانش آموزان راچگونه توصيف می کنند؟3

 . معلمان نقش تصاویر کتاب فارسی خوانداری در تدریس را چگونه توصيف می کنند؟4

 سوال ترکیبی

شواهد حاصل از بررسی نظرات معلمان و داده های به دست آمده از تحليل محتوای کتاب فارسی تا چه اندازه همدیگر را تایيد 

 می کنند؟

 روش شناسی پژوهش

زی و مدل تبدیل داده ها می باشد که دو بخش کمی و کيفی به طور همزمان انجام شدند پژوهش با طرح ترکيبی از نوع همسوسا

و در مرحله نتيجه گيری، یافته های کيفی به کمی تبدیل شدند. در مرحله بعد مجموعه داده های کمی و یافته های کيفی، با همدیگر 

 (. 2007Clark, Creswell & Planoر شد )مقایسه شدند و ارتباط ميان آنها تجزیه و تحليل، و در نهایت تفسي
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 بخش کمی -1

 : کتاب  فارسی خوانداری و نگارش پایه اول ابتدایی جامعه آماری-1-1

برای گردآوری داده ها در بخش کمی، از چک ليستهای محقق ساخته استفاده شد. با توجه  ابزار گردآوری داده ها:-1-2

چک ليست سنجش کيفيت کليد واژه های کتاب فارسی تهيه و برای سنجش ميزان ،(Zandi,2016)به منبع روش تدریس زبان فارسی 

توجه به آگاهی واج شناختی در انتخاب کليد واژه های کتاب، چک ليستی بر اساس آزمون سنجش مهارت های واج شناختی 

(Soleimani&Dastjerdi Kazemi,2004 ،)قش تصاویر کتاب در تدریس معلمان ساخته شد. برای ساخت چک ليست ارزیابی ن

نيز از نظریه نقش تصاویر کتاب های درسی در تدریس معلمان استفاده شد. بر این اساس با استفاده از این سه چک ليست محقق ساخته 

 داده های مورد نياز گردآوری شدند.

ی و گانينگ استفاده شد. چگونگی برای ارزیابی ميزان تناسب متن های کتاب درسی برای دانش آموزان از دو شاخص فرا

 استفاده از این دو شاخص به طور مختصر به شرح زیر می باشد:

فرای معتقد بود هر چه طول جمالت و کلمات کوتاه تر باشد یادگيری و یاد آوری آن متن برای فراگيران  الف: روش فرای:

متن از ابتدا، وسط و  3متنهای یک کتاب الزم است حداقل  ساده تر و سریع تر خواهد بود. در این روش برای تعيين سطح خوانایی

پایان کتاب انتخاب و ميانگين جمالت و ميانگين هجای متن های انتخابی محاسبه شود. ميانگين جمالت از تقسيم تعداد کل جمله های 

دست می آید. در گام بعد، ميانگين جمله ها  متن بر تعداد متن ها به 3متن بر تعداد متن ها و ميانگين هجاها نيز از تقسيم کل هجاهای  3

در محور افقی و ميانگين هجا ها در محور عمودی نمودار تعيين سطح خوانایی فرای، مشخص کننده سطح خوانایی متن از نظر درجه 

 (.Shabani & Memari, 2013سادگی یا دشواری است) 

عداد کلمه های دشوار محاسبه می گردد. با انتخاب در این شاخص طول جمله ها و ت ب: شاخص سطح خوانایی گانینگ:

کلمه ای از بخش های مختلف محتوای مورد نظر، ميانگين طولجمله ها و تعداد کلمه های دشوار ) چهار بخشی یا بيشتر(  100سه متن

است. برای مثال اگر  در سه متن محاسبه می گردد، عدد به دست آمده نشان می دهد متن های انتخابی برای چه سطح آموزشی مناسب

برسيد، بدین معنا است که متن مورد نظر در سطح کسانی است که به اندازه هفت سال و چهار ماه  4/7در پایان محاسبه شما به عدد 

 .((Yarmohammadian,2006درس خوانده اند 

وش های آمار توصيفی، داده های حاصل از تكميل چک ليست ها، با استفاده از ر روش تجزیه و تحلیل داده ها:-1-3

کلمه ای از پایان کتاب فارسی خوانداری انتخاب و با روش فرای و شاخص گانينگ  100متن  6شمارش، خالصه و طبقه بندی شدند. 

 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 گرد آوری داده ها

QUAN 

 گرد آوری داده 

QUAl 

 QUANتحلیل داده های    

 تحلیل داده ها

QUAl 

  QUALتبدیل داده های 

 quanبه داده  

مقایسه و ارتباط دو 

مجموعه داده  

QUAN 

 تفسیر

QUAN + QUAL 

(70، ص 1-4، شکل 2007کرسول و پالنو کالرک، ) برگرفته از   
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 یافته های بخش کمی -1-4

 هستند؟ . کلید واژه های کتاب فارسی خوانداری تا چه اندازه برای فراگیران مطلوب1سوال 

در تدریس حروف الفبای فارسی در کتاب خوانداری، تمامی معلمان از کليد واژه های کتاب استفاده می کنند و کليد واژه ها 

جزء جدای ناپذیر روش تدریس تمامی معلمان است. کليد واژه مطلوب و مناسب می تواند تدریس و یادگيری حروف جدید را تسهيل 

( شش ویژگی بيان شده است که هر کدام از 1رایند آموزش و یادگيری را کند می کند. در جدول شماره )کند و کليد واژه نامناسب ف

کليد واژه های انتخابی معلم در تدریس اگر این شش ویژگی را داشته باشند از کيفيت مناسب برخوردار هستند و می توانند به خوبی 

 .(Zandi,2016)ی دانش آموزان پایه اول تسهيل کنندفارسی را برا فرایند تدریس و یادگيری حروف الفبای

 
 میزان مطلوب بودن کلید واژه ها ی کتاب خوانداری  . اطالعات توصیفی1جدول شماره

 

برای  "کليد واژه" 5و برخی  "کليد واژه" 3وجود دارد. برخی از درس های کتاب  "کليد واژه" 164در کتاب فارسی پایه اول 

آنها تعيين شده است.در درس های ابتدایی کتاب به دليل محدود بودن کلمه های مناسب، دست مولف و معلم در استفاده از کليد واژه 

ای : آب، باد، بابا، آبی، دریا، باران در چند درس تكرار شده اند و نمی توان بر آنان خرده گرفت. در های متنوع بسته است و کلمه ه

هم الزم به توضيح است به دليل دو یا چند شكلی بودن حروف الفبای فارسی، نشانه جدید باید در ابتدا، وسط و پایان  6ویژگی شماره 

رخی شروع آموزش از کلمه ای که حرف جدید در پایان آن وجود داشته باشد راحت تر کلمه های کليد آورده شوند ولی بنا به نظر ب

 می باشد و این مورد بستگی به روش تدریس معلم دارد. 

(، نشان می دهد کليد واژه های کتاب برای تمامی دانش آموزان آشنا، ملموس و قابل تصور است و از 1اطالعات جدول شماره )

زان و محيط اطراف آنها انتخاب شده است و معانی آنها برای دانش آموزان روشن و واضح است. اما این زندگی روزمره دانش آمو

مطلوبيت و کيفيت الزم را نداشته اند و به ندرت در متن هر درس مورد استفاده قرار گرفته اند. به  5و  4کلمات در ویژگی های شماره 

آموخته است در متن همان درس مورد استفاده واقع نشده است. به کار بردن کليد  عبارتی کلمه ای را که دانش آموزان در یک درس

 ( می باشد. 10/0دارای کمترین ميزان توجه ) 2واژه های یک بخشی، در بخش نشانه های 

 . در انتخاب کلید واژه های کتاب فارسی خوانداری چقدر به مهارت های واج شناختی توجه شده است؟2سوال 

صدا می باشد. هدف  –آگاهی واج شناختی یک مهارت زبان گفتاری است که پيش نياز درک و فهميدن رابطه ميان حرف 

آگاهی واج شناختی آگاه کردن کودکان از عناصر تشكيل دهنده کلمات است و به فرایند های ذهنی مانند تفكر درباره صداهای یک 

ياز دارد. یک کودک می تواند بياموزد که کلمات از ترکيب صدا ها و کلمات زبان، تشخيص، تمایز، اکتشاف و تشخيص دادن ن

ساخته شده اند و همچنين می تواند هجا های یک کلمه را تجزیه و ترکيب کند و با تغيير دادن یكی از صداهای کلمه، کلمه های 

رت تجزیه کلمات در سطوح مختلف و مجزا جدیدی را خلق کند. به طور خالصه، آگاهی واج شناختی را می توان توانایی یا مها

 (Erdogan,2011).تعریف کرد 

 2کليد واژه های بخش  1کليد واژهای بخش  ویژگيهای یک کليد واژه مطلوب

 % 98 % 97 .قابل تصور و تجسم باشد1

 % 98 % 95 و واضح باشد .معنی آن برای دانش آموزان روشن2

 % 100 % 61 .در آن تنها یک حرف تازه خوانده نشده وجود داشته باشد3

 % 10 % 32 . کلمه کليد یک بخشی باشد4

 % 35 % 68 .در متن درس گنجانده شود5
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آگاهی واج شناختی شامل سه بخش آگاهی هجایی، آگاهی واحد های درون هجایی و آگاهی واجی است. هر کدام از این  

 مهارت شامل مهارت های جزئی تری می باشند که زیر بيان شده است:

 کلمه سازی(، تقطيع هجایی) بخش کردن کلمه(الف .آگاهی هجایی: ترکيب هجایی ) 

 ب .آگاهی واحد های درون هجایی: تشخيص تجانس، تشخيص قافيه

ج. آگاهی واجی: ترکيب واجی، تقطيع واجی ) صدا کشی(، تشخيص کلمات دارای واج آغازین یكسان) هم آغاز(، تشخيص 

 نی، ناميدن و حذف واج ميانی، ناميدن و حذف واج آغازینکلمات با واج پایانی یكسان) هم پایان(، ناميدن و حذف واج پایا

، ليست شدند. ارتباطات ظاهری و واج شناختی ميان کلمات 2و  1کليد واژه کتاب فارسی خوانداری در دو بخش نشانه های  

( به طور 2ر جدول شماره )مانند هم قافيه، هم آغاز و هم پایان بودن آنها با همدیگر مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت و نتایج آن د

 خالصه بيان شده است.

 . فراوانی توجه به خرده مهارت های واج شناختی در کتاب فارسی خوانداری و نگارش2جدول شماره

 نگارش فارسی خوانداری مهارت واج شناختی

 10 .................. تقطيع هجایی ) بخش کردن(

 10 .................. ترکيب هجایی) کلمه سازی(

 10 8 تجانس

 5 8 قافيه

 15 .................. تقطيع واجی ) صداکشی(

 15 .................. ترکيب واجی)ترکيب صامت و مصوت(

 15 20 یكسانی واج آغازین کلمه ها )هم آغاز(

 5 12 یكسانی واج پایانی کلمه ها )هم پایان(

 ................. .................... حذف واج آغازین کلمه

 .................. .................... حذف واج ميانی کلمه

 ................. ................... حذف واج پایانی کلمه

 

واج شناختی  (، نشان می دهد در انتخاب کلمات کليد کتاب فارسی خوانداری، از ميان مهارت های2داده های جدول شماره )

خرده مهارت های تجانس، قافيه، هم آغاز و هم پایان وجود دارند. هر چند این خرده مهارت ها خيلی اندک مورد توجه قرار گرفته اند 

مورد( را داشتند. خرده مهارت های تقطيع هجایی، ترکيب هجایی، تقطيع واجی، ترکيب  20و کلمات هم آغاز بيشترین فراوانی ) 

 اج آغازین، حذف واج ميانی و حذف واج پایانی موردی در کتاب فارسی خوانداری وجود ندارد.واجی، حذف و

 . در کتاب فارسی نگارش چقدر به مهارت های واج شناختی توجه شده است؟3سوال

يه، خرده مهارت های آگاهی واج شناختی را می توان به دو دسته گفتاری و نوشتاری تقسيم کرد. خرده مهارت های هم قاف

متجانس، هم آغاز و هم پایان را می توان در دسته گفتاری قرار داد و می بایست در کتاب فارسی خوانداری به آنها توجه شود. دیگر 

خرده مهارت ها مانند، ترکيب و تقطيع هجا، ترکيب و تقطيع واجی، حذف واج ها را می توان به صورت گفتاری و نوشتاری تمرین 

خرده مهارت ها در کتاب نگارش مورد توجه قرار گيرند. نتایج تحليل محتوای کتاب نگارش در جدول  کرد. پس الزم است این

(، نشان می دهد بيشترین توجه به خرده مهارت های ترکيب و تقطيع واجی شده است و دیگر خرده مهارت ها مانند حذف 2شماره )

 در کتاب نگارش موردی از این خرده مهارت واج شناختی وجود ندارد. واج آغازین، ميانی و پایانی، مورد توجه قرار نگرفته است و
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 . متن های پایانی کتاب فارسی به چه میزان با توان خوانداری دانش آموزان پایه اول متناسب هستند؟4سوال 

ن های بخش پایانی کتاب فارسی خوانداری شامل متن هایی برای تمرین مهارت روخوانی دانش آموزان است. انتخاب مت

استاندارد و در حد توان دانش آموزان پایه اول می تواند کمک بسياری به رشد و تقویت مهارت خواندن دانش آموزان کند. برای 

بررسی سطح دشواری متن های کتاب درسی و ميزان تناسب و تطابق آن با توانایی های خوانداری دانش آموزان، الزم بود هم به کلمه 

هم به ساختار متن ها و سطح سادگی و دشواری آنها توجه شود. پس الزم شد از دو شاخص تحليل محتوای متن های کوتاه و بلند و 

کلمه ای از درس های پایانی کتاب خوانداری  100متن  6همزمان استفاده شود.  "شاخص گانينگ"و  "روش تحليل فرای"یعنی 

 ( مشاهده می شود.3نتيجه این تجزیه و تحليل در جدول شماره ) انتخاب و با هر دو شاخص مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند
 

 کلمه ای برای تعیین سطح خوانایی فرای و گانینگ 100. اطالعات توصیفی شش متن 3جدول شماره 

 سطح خوانایی گانينگ  کلمه های دشوار طول جمله تعداد هجا تعداد جمله کلمه 100

 92/3 4 8/5 194 17 1متن 

 4 3 1/7 173 14 2متن 

 4/3 2 6/6 195 15 3متن 

 8/3 4 5/5 203 18 4متن 

 4/4 5 4/4 180 16 5متن 

 3/2 2 2/3 195 16 6متن 

 6/3 33/3 43/5 190 16 ميانگين

 

کلمه ای محاسبهگردید. در این  100برای تعيين سطح خوانایی گانينگ دو عامل طول جمله و طول کلمه ها در شش متن 

شاخص برای زبان فارسی کلمه های دشوار چهار هجایی و بيشتر از چهار هجا عاملی تعيين کننده در تعيين دشواری متن می باشد. در 

ن های انتخابی برای کسانی مناسب است که حداقل سه سال آموزش دیده باشند )ميانگين ستون سطح خوانایی مشاهده می شود که مت

سال( و به عبارتی دیگر در کالس سوم باشند. این نتایج نشان می دهد متن های کتاب هر چند از نظر تعداد جمله ها و تعداد هجا ها  6/3

 ن باال است و باید متن هایی با کلمه های ساده تر در کتاب آورده شود. مناسب پایه اول می باشند ولی تعداد کلمه های دشوار این متو

در روش تحليل فرای اعتقاد بر این است که هر قدر طول کلمه ها و طول جمله های متن کوتاه تر باشد، به همان ميزان قدرت 

ی اقتضا می کند تعداد جمله های متن های خوانایی متن برای فراگيران بيشتر است. همچنين اصل سير از سادگی به دشواری متن درس

ابتدایی کتاب زیاد و طول جمله ها کوتاه باشد و در متن های ميانی و پایانی کتاب به تدریج بر طول جمله ها اضافه و تعداد جمله ها 

( نشان دادند که متن 3ه کاهش یابد. در تجزیه و تحليل شش متن انتخابی از کتاب با روش فرای، نتایج ) ستون دوم و سوم جدول شمار

های کتاب برای پایه اول مناسب و دارای سطح دشواری متوسط است و هر شش متن از نظر دشواری، تعداد جمله، تعداد هجا و طول 

 جمله ها مشابه همدیگر بودند و متن های انتخاب شده از کتاب درسی از نظر طول جمله و تعداد هجا مطلوب بودند.

 

 بخش کیفی:-2

 شهرستان سپيدان معلمان دارای تجربه تدریس در پایه اول  شارکت کنندگان بالقوه و روش نمونه گیری:م-2-1

به عنوان مشارکت کنندگان از نوع در دسترس نفر با روش نمونه گيری هدفمند  75مشارکت کنندگان بالقوه بودند که از ميان آنها 

 پژوهش انتخاب شدند. 
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ابزار گردآوری اطالعات همان چک ليست های بخش کمی در مورد ویژگی   ها: روش و ابزار گردآوری داده-2-2

که به صورت سازمان یافته از معلمان مصاحبه به عمل  در تدریس بودند "نقش تصاویر"و  "آگاهی واج شناختی"، "کليد واژه ها"

خود را به آن اضافه کردند و همگی به  هر چک ليست توسط معلمان پاسخ داده شد و نظرات شخصی آمد.مولفه های خواسته شده در

 صورت کتبی ثبت شدند. 

اطالعات چک ليست های تكميل شده توسط معلمان استخراج و به کمک روش تجزیه و تحلیل داده های کیفی: -2-3

مضمامين و مقوله ها به مشارکت کنندگان تحقيق بازگردانده شد  ، خالصه، مقوله بندی و به داده های کمی تبدیل شدند.wordبرنامه 

 و اعتبار یافته ها تایيد گردید. همچنين دو نفر از سرگروه های آموزشی پایه اول به عنوان مميز بيرونی تمام مراحل مطالعه و مصاحبه با

 معلمان را مطالعه و تایيد کردند.

در تحليـل کمـی مـتن صاحبه شامل تحليل کمی، ساختاری و تفسيری می باشد. روش های تجزیه و تحليل داده های حاصل از م

تحليل ميگردد. در تحليـل سـاختاری مـتن  توصيفی نوشـتاری مصـاحبه هـا رمزگذاری و شمارش ميشود و با استفاده از روشهای آمار

ارش و تحليل ميشود. در تحليـل تفسـيری، پژوهشـگر نوشـتاری، بـر حسب تعداد واژهها، اصطالحات و مفاهيم و ميزان تكرار آنها شم

توسعه دهد یا را صدد است تا پيامدهای نهفته در متن نوشتاری مصاحبه را آشكار سازد و براسـاس آن، نظریـۀ از قبـل تعيـين شـده 

 (Karimi & Nasr, 2012 ).کندنظریۀ زمينه ای را ارائه 

علمان، رمز گذاری و شمارش شد و در جدول توزیع فراوانی ثبت گردید. سپس در این تحقيق، داده های حاصل از مصاحبه م

نقش "و  "کليد واژه "اطالعات موجود در جدول با استفاده از روش های آمار توصيفی متناسب با جزئيات مربوط به هر کدام از عناصر

گزارش شده  6و  5، 4تبدیل و در جدول های  کتاب درسی تجزیه و تحليل و در پایان داده های جدول فروانی به درصد "تصاویر

 است.

 یافته های بخش کیفی-2-4

استفاده می کنند تا حرف  "کلمه کليد"معلمان پایه اول در اولين مرحله تدریس حرف الفبای فارسی، از کلمه هایی به عنوان 

تمامی متون و راهنمای تدریس معلمان پایه اول بر استفاده موثر و کافی از کليد واژه  جدید و مورد نظر را به دانش آموزان معرفی کنند.

 حروف الفبا یريفرایند آموزش و یادگ کنندهکلمه های کليد در صورت داشتن کيفيت های الزم می تواند تسهيل  تاکيد شده است.

 باشد.  توسط دانش آموزان

 کتاب فارسی خوانداری را چگونه توصیف می کنند؟ . معلمان مطلوب بودن کلید واژه های1سوال 

دیدگاه و نگرش معلمان درباره کيفيت های الزم کلمات کليد کتاب فارسی گردآوری شد. سپس نظرات معلمان خالصه و طبقه 

رضایت  بندی شد. مهمترین کلمه ها و نكات بيان شده توسط معلمان در باره کيفيت کلمات کليد کتاب فارسی خوانداری و درصد

 ( خالصه شده است.4معلمان نسبت به کلمات کليد در جدول شماره )

 

 . نظر معلمان درباره میزان مطلوبیت کلید واژه های کتاب فارسی خوانداری4جدول شماره 

 

 ویژگيهای یک کليد واژه مطلوب
 

 شواهد

درصد مطلوبيت 

 از نظر معلمان

زندگی انتخاب شده اند، شناخته شده هستند، واقعی هستند، از محيط  .قابل تصور و تجسم باشد1

 قابل مشاهده هستند

95 % 

.معنی آن برای دانش آموزان روشن و واضح 2

 باشد

قابل درک هستند، دانش آموزان مشكلی ندارند، واضح هستند، بچه 

 ها لذت می برند

95 % 
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به طور کامل برای دانش آموزان واضح، روشن، آشنا و ملموس هستند. نظرات  از نظر معلمان کليد واژه های کتاب فارسی

معلمان نشان داد کليد واژه ها اغلب دو یا چند بخشی هستند و کمتر از کلمه های یک بخشی و آسان تر استفاده شده است. تقریبا نيمی 

ه کلمات کليد مناسب برای شروع تدریس می بایست از این کلمات در متن درس ها گنجانده شده است. همچنين اظهار می کردند ک

توسط خود معلمان انتخاب شود و در صورت لزوم این کلمات می توانند خارج از کتاب درسی نيز باشند. عالوه بر نقش مهم کلمات 

ای واج شناختی کليد در تدریس معلمان، یک کلمه کليد مناسب و مطلوب می تواند ابزاری کارآمد برای تمرین و تقویت مهارت ه

 دانش آموزان باشد.

. معلمان میزان توجه به مهارت های واج شناختی در کتاب های فارسی خوانداری و نگارش را چگونه توصیف 2سوال

 می کنند؟

برخی از معلمان مهارت های واج شناختی را در کالس درس با دانش آموزان تمرین می کنند ولی از عناوین این خرده مهارت 

شناختی آشنایی آکادميک ندارند. الزم بود ابتدا در این مورد برای آنها توضيح داده شود. بعد از شناخت کامل خرده مهارت  های واج

های واج شناختی، نظرات آنها درباره ميزان توجه به این مهارت ها در کتاب فارسی بررسی و ثبت گردید. نظرات معلمان در این باره 

 ه شده است.(، خالص5در جدول شماره ) 

 
 . نظر معلمان درباره میزان توجه به مهارت های واج شناختی در کتاب فارسی خوانداری و نگارش5جدول شماره 

ميزان توجه در فارسی  شواهد مهارت واج شناختی

 خوانداری

ميزان توجه در 

 نگارش

تقطيع هجایی ) بخش 

 کردن(

در نگارش خيلی استفاده می شود، بخش کردن کلمات را زیاد 

 تمرین می کنيم، به صورت شفاهی تمرین می کنيم 

10 % 85 % 

ترکيب هجایی) کلمه 

 سازی(

در نگارش بخش ها را ترکيب و کلمه جدید می نویسند، به اندازه 

 کافی تمرین هست، تكليف در خانه می دهيم

10 % 85 % 

نيست، نمی دانم، نمی شناسم، خيلی کم است، تجانس در کتاب  تجانس

 چيست؟

10 % 10 % 

تجه نشده است، تمرین نداریم، استفاده نمی کنيم، در کتاب  قافيه

 وجود ندارد، الزم نيست در کتاب باشد

8 % 5 % 

کتبی و شفاهی خيلی استفاده می کنيم، تكليف خانه می دهيم، در  تقطيع واجی ) صداکشی(

 زیاد است، می گویند زیاد تاکيد نكنيد کتاب نگارش

10 % 90 % 

.در آن تنها یک حرف تازه خوانده نشده 3

 وجود داشته باشد

ی انتخاب این نوع کلمات مشكل است، در دس در درسهای ابتدای

 های آخر کتاب رعایت شده، توجه نكردم

70 % 

اکثرا دو بخشی هستند، یک بخشی خيلی کم است، تفاوتی ندارد  . کلمه کليد یک بخشی باشد4

 یک بخشی باشد یا نه

20 % 

برخی از درس ها در درس های ابتدایی خيلی کم استفاده شده، در  .در متن درس گنجانده شود5

 اصال استفاده نشده است، بهتر است بيشتر استفاده شود

45 % 

.حرف تازه در پایان کلمه کليد واقع شده 6

 باشد

الزم نيست، خودمان پيدا می کنيم، حروف فارسی چند شكلی 

 هستند، دو یا چهار نوع کلمه کليد الزم داریم 

25 % 
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ترکيب واجی)ترکيب 

 صامت و مصوت(

در کالس نصب کرده ایم، در کتاب هست، خيلی تمرین می 

 کنيم، شفاهی و کتبی تمرین می کنيم

15 % 90 % 

یكسانی واج آغازین کلمه 

 ها )هم آغاز(

تهيه می کلمات هم آغاز در کتاب خوانداری داریم، من خودم 

 کنم، در کتاب اشاره کمی شده است، باید بيشتر باشد

60 % 15 % 

یكسانی واج پایانی کلمه ها 

 )هم پایان(

استفاده می کنم، کم استفاده می کنم، در کتاب نگارش کم 

 است، باید بشتر باشد

60 % 5 % 

با بچه ها نمی شناسم، نداریم، در کتاب ها وجود ندارد، من خودم  حذف واج آغازین کلمه

 تمرین می کنم

.................... ........... 

وجود ندارد، به نظر می رسد سخت باشد، در کتاب نيست، نمی  حذف واج ميانی کلمه

 شناسم، الزم نيست

.................... ........... 

در کتاب وجود ندارد، اطالعی ندارم، نمی شناسم، خوب است  حذف واج پایانی کلمه

 اگر باشد

................... ........... 

 

(، نشان می دهد نظر معلمان بر این است که در کتاب فارسی خوانداری بيشترین توجه 5یافته های خالصه شده در جدول شماره )

معلمان در به خرده مهارت های تشخيص کلمات هم آغاز و هم پایان بوده است و دیگر خرده مهارت ها هر چند توسط برخی از 

کالس درس تمرین و تكرار می شد ولی در کتاب فارسی خوانداری به ندرت به این مهارت ها توجه شده است.نظرات معلمان نشان 

%(، بيشتر از دیگر خرده مهارت ها مورد توجه است.  60%( و هم پایان ) 60داد در کتاب فارسی خوانداری دو خرده مهارت هم آغاز )

%(  90%( و ترکيب واجی ) 90%(، تقطيع واجی ) 85%(، ترکيب هجایی ) 85چهار خرده مهارت تقطيع هجایی )  در کتاب نگارش نيز

بيش از دیگر خرده مهارت ها مورد توجه معلمان است. سه خرده مهارت حذف واج آغازین، ميانی و پایانی در هيچكدام از کتاب های 

( داده های حاصل از تحليل محتوای کتاب را به طور کامل 5های جدول شماره )خوانداری و نگارش مورد توجه نيست. تمامی داده 

 تایيد می کند.

 
 . معلمان سطح تناسب متن های کتاب خوانداری برای دانش آموزان را چگونه توصیف می کنند؟3سوال 

تاب درسی گنجانده شده متن های بخش پایانی کتاب فارسی خوانداری با هدف تقویت مهارت روانخوانی دانش آموزان در ک

است. در بررسی تناسب متن های کتاب درسی طول جمله ها و کلمه های استفاده شده، مهم و تعيين کننده هستند. به عبارتی در پایه 

های اول و دوم ابتدایی می بایست از کلمات و جمالت کوتاه و ساده استفاده شود و به تدریج متناسب با افزایش مهارت روخوانی 

 . (Yarmohammadian, 2006)ش آموزان بر سطح دشواری متن افزوده شوددان

نظر معلمان درباره مسائل و  تحقيق با هدف بررسی تناسب متن کتاب درسی برای دانش آموزان پایه اول، در بخش کيفی

به متن های کتاب  مشكالت دانش آموزان در روخوانی بخش پایانی کتاب گرد آوری شد. نظرات معلمان درباره سطح خوانایی

مقوله صورت متن نوشته شد مضامين پایه تعيين شدند. مضامين مرتبط با همدیگر تحت عنوان مضامين سازمان دهنده مقوله بندی شدند، 

ب عبارتند از: متن ها ساده هستند، دانش آموزان به راحتی آنها را می خوانند، جمله های کتاب کوتاه و مناس یا مضامين سازماندهند ها

است، کلمه های سخت و پيچيده ندارد، می توان از متن های مشكل تر هم استفاده کرد، دانش آموزان متن ها را دوست دارند و از 

خواندن آنها لذت می برند، متن ها آموزنده هستند، متن ها زیبا هستند. مقوله های بيان شده حاکی از نظر مثبت معلمان نسبت به متن ها 
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متن های کتاب فارسی برای دانش آموزان پایه اول بود. یافته های حاصل از مصاحبه با معلمان با نتایج حاصل از و همچنين تناسب 

 تحليل کمی متن ها با شاخص فرای همسو و هماهنگ بود و نتایج بخش کمی را تایيد می کرد.

 کنند؟. معلمان نقش تصاویر کتاب فارسی خوانداری در تدریس را چگونه توصيف می 4سوال 

معلمان در فرایند تدریس عالوه بر استفاده از فلش کارت ها، دائما از تصاویر کتاب های درسی نيز استفاده می کنند. تصاویر 

کتاب می تواند نقش های چند گانه ای را در تدریس معلمان داشته باشند. دیدگاه معلمان درباره نقش تصاویر کتاب فارسی در تدریس 

کمی ذکر شده در بخش روش شناسی کيفی مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت و داده های حاصل از مصاحبه با با روش تحليل  آنها

 ( خالصه شده است.6در جدول شماره )توجه به فراوانی مشاهده شده به درصد تبدیل و 

 

 ، نظر معلمان درباره نقش تصاویر بخش های مختلف کتاب در تدریس کالس درس6جدول شماره 

 

نشان داد تصاویر عنوانی در کتاب فارسی خوانداری نقش های عاطفی و جهت دهنده در تدریس معلمان نتایج نظرات معلمان 

دارند و اکثر معلمان از این تصاویر در ابتدای تدریس خود با هدف جلب توجه و آماده سازی دانش آموزان استفاده می کردند و بر 

ر تدریس نشانه های الفبایی فارسی تاکيد داشتند. تصاویر سایر بخش های کتاب ارتباط تصاویر عنوانی و کليد واژه های مورد استفاده د

) نگاره ها، ببين و بگو، سایر تصاویر( نيز در جذاب کردن تدریس معلمان و جلب توجه دانش آموزان نقش مهمی داشتند. نقش 

به کودکان کم توان و یادآوری مطالب و حمایتی و یادآوری تصاویر کتاب درسی بسيار پایين بود و معلمان با هدف های کمک 

محتوای کتاب درسی کمتر از این تصاویر استفاده می کردند. به طور کل نقش های عاطفی، جهت دهنده و آموزشی تصاویر بخش 

 های مختلف کتاب مورد توجه بوده است و از تصاویر با نقش های حمایتی و یادآوری کمتر استفاده شده است.

 یبحث و نتیجه گیر

مطالعه حاضر بر اهميت کيفيت بخشيدن به کتاب های درسی دوره ابتدایی تاکيد دارد. اهميت مطالعه از آن جهت است که به 

معلمان، برنامه ریزان و مولفان کتاب های درسی کمک می کند تا نسبت به نقش و تاثير عناصر کتاب درسی فارسی پایه اول در 

ندن و نوشتندرک و فهم عميق تری پيدا کنند. در این تحقيق عالوه بر تحليل محتوای عناصر تدریس و یادگيری مهارت های مهم خوا

اصلی کتاب فارسی، نظرات معلمان با تجربه تدریس در پایه اول گردآوری شد تا بر غنای نتایج به دست آمده از بررسی عناصر کتاب 

 افزوده شود.

مهم خواندن و نوشتن، تحليل محتوای کتاب های درسی فارسی می تواند  در بررسی مشكالت دانش آموزان در دو مهارت زبانی

روشنگر علل برخی از مشكالت و ضعف های موجود در عملكرد دانش آموزان باشد. نامناسب بودن محتوای کتاب فارسی می تواند 

ب باالی عناصر اصلی کتاب درسی و کيفيت و تناسخود موجب نارسایی هایی در فرایند یادگيری مهارت های خواندن و نوشتن گردد. 

 یادآوری حمایتی آموزشی جهت دهنده عاطفی نوع تصاویر 

تصاویر و نقش آنها 

 در تدریس معلمان

 % 30 % 20 % 90 % 90 % 90 نگاره ها

 % 20 % 10 % 90 % 80 % 80 ببين و بگو

 % 30 % 10 % 70 % 95 % 95 تصاویر عنوانی

 % 25 % 10 % 30 % 90 % 90 سایر تصاویر
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ا بهبود ببخشد. رهمچنين توجه به عوامل تاثير گذار بر مهارت خواندن و نوشتن دانش آموزان می تواند سواد خواندن دانش آموزان 

دبستان و یكی از این عوامل تاثير گذار بر کسب مهارت خواندن و نوشتن، مهارت های آگاهی واج شناختی است که در سالهای قبل از 

 همچنين در سال اول دوره ابتدایی رشد کرده و با مهارت خواندن دانش آموزان ارتباطی دوسویه دارد.

نتایج این مطالعه در بخش کمی و کيفی نشان داد در کتاب نگارش پایه اول، برخی از مهارت های واج شناختی مانند: مهارت 

مهارت های تقطيع ) بخش کردن و صدا کشی( مورد توجه قرار گرفته است و  های ترکيب ) هجا سازی، کلمه سازی و جمله سازی( و

در کتاب خوانداری مهارت های واج شناختی )هم آغاز و هم پایان( در سطح محدودی وجود دارد. تمامی معلمان اهميت تمرین های 

به این مهارت ها توجه الزم را دارند.  واج شناختی مانند: کلمه سازی، بخش کردن و صدا کشی را به خوبی درک و در تدریس خود

دو مهارت شناخت قافيه و درک تجانس هم در کتاب خوانداری و هم در نگارش، مورد توجه قرار نگرفته و این عدم توجه در بخش 

ه هيج حذف یكی از صدا های کلمه ب واج شناختياز نوعمهارت های نتایج تحقيق نشان داد ها مختلف کتاب، مشهود و محسوس است. 

 وجه در کتاب های خوانداری و نگارش وجود ندارد و معلمان هم از این خرده مهارت های واج شناختی اطالعی نداشتند. 

با کليد واژه های مطلوب و دارای کيفيت های چندگانه و  انتخاب مناسب کليد واژه های کتاب، فواید بسياری را به همراه دارد

ر می شود و هم با استفاده از این کلمات در متن درس، دانش آموزان با اعتماد به نفس باالتری هم تدریس و یادگيری حروف آسان ت

متن را می خوانند و  مهارت روخوانی و روانخوانی دانش آموزان سریع تر رشد پيدا می کند. نتایج تحقيق نشان داد کليد واژه های 

معنا دار هستند در حالی که تعداد کلمه های کليد کوتاه و یک بخشی کم کتاب فارسی خوانداری برای دانش آموزان کامال ملموس و 

بودند. کليد واژه های برخی از درس ها در متن درس مربوطه استفاده نشده اند. استفاده از کلمات کليد در متن ها می تواند موجب 

یک متن مناسب باید همگام با فرایند یادگيری و  تقویت و تثبيت یادگيری دانش آموزان شود و سطح خوانایی متن ها را افزایش دهد.

متناسب با توانایی های دانش آموزان باشد. برخی از دانش آموزان در پایه های مختلف نمی توانند به درستی متن های کتاب را بخوانند 

 و یكی از علت های آن می تواند نامناسب و نامتناسب بودن متن کتاب باشد.

پایه اول و دوم اهميت فراوانی دارد چون مهارت روخوانی دانش آموزان در مرحله ای حساس و  متن مناسب و متناسب در

درحال شكل گيری است. در تحليل متن کتاب در روشهای مختلف، سه متن صد کلمه ای انتخاب و تجزیه و تحليل می شود. در این 

و روش فرای مورد بررسی قرار گرفت. در تحليل این شش تحقيق برای اطمينان بيشتر شش متن انتخاب و بر اساس شاخص گانينگ 

متن بر اساس روش فرای تعداد جمله ها و هجا ها مناسب پایه اول بود ولی در شاخص گانينگ این متن ها مناسب برای دانش آموزان 

اشد. این نشان می دهد استفاده از پایه سوم است و تعداد کلمه های دشوار متن های پایانی کتاب برای دانش آموزان پایه اول زیاد می ب

کلمه های ساده و حداکثر سه بخشی می تواند فرایند تثبيت یادگيری دانش آموزان را بهبود بخشد و حتی سرعت روانخوانی آنها را 

 افزایش دهد.

از مفاهيم را  تصاویر می توانند مكمل متن کتاب باشند تا عالوه بر زیبایی و جذاب کردن کتاب درسی، درک و دریافت برخی

برای دانش آموزان تسهيل کنند. فراوانی تصاویر در کتاب های دوره ابتدایی نشان از اهميت این عنصر دارد. تصاویر توجه دانش 

آموزان را به موضوع درس جلب می کند و انگيزه الزم برای فعاليت و یادگيری را در آنها ایجاد می کند. در پایه های باالتر مانند 

جم نقش آموزشی تصاویر بسيار پر رنگ است. بر اساس نظر معلمان پایه اول تصاویر کتاب فارسی بيشتر با هدف جالب کردن کالس پن

نقش اصلی تصاویر آموزش مفاهيم و موضوعات « ببين و بگو»کتاب آورده شده است و تنها در تصاویر بخش نگاره ها و تمرین 

ی از فرایند تدریس معلم در آموزش حروف الفبا است شامل موضوعات سرگرم کننده و مختلف می باشد. تصاویر عنوانی که جزء مهم

 روزمره است و بعد آموزشی آنها بسيار کم می باشد. 

یافته های بخش کيفی و داده های بخش کمی، کامال مطابق و موافق همدیگر بودند و نظرات معلمان نشان دهنده نقاط ضعف و 

هر دو بخش نشان دادند در کتاب فارسی پایه اول به برخی از مهارت های آگاهی واج شناختی توجه شده قوت کتاب درسی بود. نتایج 
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و برخی از مهارت های مهم و کاربردی مانند حذف واج کلمه ها و ساخت کلمه های جدید مغفول مانده است. تصاویر بيشتر با هدف 

های آموزشی، حمایتی و یادآوری کمتر توجه شده است. کليد واژه  جلب توجه دانش آموزان در کالس استفاده می شود وبه نقش

های کتاب کافی می باشند ولی در برخی از موارد می توان کليد واژه های مناسب تری انتخاب کرد. تعداد کلمه های دشوار ) 

انی کتاب زیاد است و باید با کلمه های مسلمانان، مرغابی ها، پروردگارت، فرشته ای، نمی نشست، گرفته اند، ...( در متن های بخش پای

 ساده تر جایگزین شوند.

با توجه به ضعف سواد خواندن دانش آموزان ایرانی در آزمونهای بين المللی پرلز، تحليل محتوای کتاب های درسی و بررسی 

مفيد باشند. کتاب درسی نقشی مهم  نظرات معلمان با تجربه می تواند در فرایند تقویت و متناسب سازی کتاب های درسی بسيار موثر و

در تدریس معلمان دارد و الزم است فرایند طراحی و توليد این ابزار آموزشی با توجه به تغييرات سریع و همه جانبه جامعه، مداوم، 

در تدوین کتاب پيوسته و پویا باشد. بر اساس نتایج این تحقيق پيشنهاد می شود از مهارت های واج شناختی به طور کامل و گسترده 

فارسی پایه اول استفاده شود و معلمان پایه اول نيز در زمينه انواع خرده مهارت های آگاهی واج شناختی و نقش کلمات کليد در 

تدریس حروف الفبا آموزش های الزم را به صورت ضمن خدمت دریافت کنند. با طراحی و اجرای دوره های آموزشی درباره نحوه 

مطلوب توسط معلمان با توجه به شرایط زندگی و تجارب روزمره دانش آموزان، و همچنين آگاهی از نقش مهم  انتخاب کليد واژه

مهارت های چند گانه واج شناختی در رشد سریع مهارت های خواندن و نوشتن می توان برخی از نقایص موجود در کتاب فارسی پایه 

ند با آگاهی از روش های مختلف سنجش سطح خوانایی متون کتاب، تناسب یا اول را برطرف ساخت. عالوه بر این معلمان می توان

عدم تناسب متن های موجود برای دانش آموزان کالس خود را مورد ارزیابی قرار دهند و در صورت نياز با انجام تغييرات الزم، به 

ی مهم خواندن و نوشتن را برای دانش آموزان خود متناسب سازی متن ها اقدام کنند و با این اقدامات شرایط رشد و توسعه مهارت ها

فراهم نمایند. در پایان به محققان پيشنهاد می شود در زمينه فراهم آوردن مجموعه ای از کلمات کليد مطلوب، ملموس، مناسب و با 

اطق مختلف کشور را مورد بررسی قرار کيفيت باال تحقيقاتی را انجام دهند و در این باره، تجربيات زیسته معلمان با تجربه پایه اول در من

 دهند.
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