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خواندن، نوشتن   هایمهارت بر خوانا مدرسه  بسته تحولیاجرای  تأثیر

 1ابتدایی  دوره  آموزاندانش زندگی هایمهارتو آداب و 
  2ایزان  محسن

   3آبادی  علی احمدی افسانه

 

   چکیده
  خواندن،   هایمهارت  بر  خوانا  اجرای بسته تحولی مدرسه  تأثیر   بررسیاین پژوهش با هدف  

گرفت.   انجام  پیرانشهرشهر    یابتدای  دوره  آموزاندانش  زندگی  هایمهارت  و  آداب  و  نوشتن

  دو   و  آزمایش  گروه   دو  با  آزمونپس-ن  آزموپیش  طرح  نوع  از  و  تجربیشبه  پژوهش،  روش

 پیرانشهر   شهرابتدایی    چهارمپایه    آموزاندانش  کلیه  پژوهش  آماریجامعه  .بود  کنترل  گروه

  یعنی (  نفر  140)  کالس  چهارای،  مرحلهچند  تصادفی   گیرینمونهروش    از  استفاده   با   . بودند

شدند (  نفر  70)  کنترل  گروه  کالس  دو  و(  نفر  70)  آزمایشی   گروه   کالس  دو در    .انتخاب 

دادهجمع آمآوری  آزمونهای  از  خواندنتشخ   ساختهمحقق  اری،  سطح  نوشتن    یصی  و  و 

مهارتمحقق  نامهپرسش یادگیری  زندگیساخته  است.  های    و  صوری  روایی  استفاده شده 

  تربیتی   علوم  و  زندگی  هایمهارت  نظرانصاحب  و  اساتید  توسط  هانامهپرسش  این  محتوایی

آزمونگردید.    تأیید  یا  موازی  روش  به  نوشتن  و  خواندن  آزمون  دو  به  پایایی  همتا  های 

پایایی  نباخکرو  لفایآضریبو    82/0و    87/0ترتیب   زندگی  مهارت  نامهپرسش  برای  های 

دست  78/0   SPSSافزار  نرم  با  و  کوواریانس  تحلیل  نآزمو  از  استفاده  با  هاداده  .آمد  به 

کهدانش  داد  نشان  ها یافته.  شد  تحلیل  26  نسخه خوانا  آموزانی  مدرسه  تحولی  را   بسته 
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در   بودند،  کرده  خواندنمهارتدریافت  زندگی مهارتو    نوشتن،  های  با    های  مقایسه  در 

؛  اندشتری کسب کردهه بیرا دریافت نکرده بودند، نمر  بسته تحولی مدرسه خواناگروهی که  

زبانی    هایمهارت  رویکرد تلفیقی، اهتمام به تقویت  یریکارگبهبهتر است معلمان با    نیبنابرا

 مختلف داشته باشند. درسی  هایبرنامه  در فراخور  به های زندگیو مهارت

  وره د ،های زندگیمهارت نوشتن، آداب و مهارت ،مهارت خواندن، خوانامدرسه طرح   :هاکلید واژه

 . ابتدایی
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 مقدمه . 1

زیرا سنین کودکی و   است. وپرورشآموزشیی و پنجره فرصت الدوره ابتدایی دوره ط

پایه دوره  ابتدایی،  کودک،  دوره  رفتاری  و  رشد    یریگشکلریزی ساختار شخصیتی 

بنیادی و حرکتی    هایمهارتنی، اجتماعی و عاطفی و شخصیت آدمی و توسعه  العق 

آدم زبانی  هارتماست.    ی فرزند  چهارگانه  نوشتن،)های  و  و    دادن گوش  خواندن 

های اصلی و اساس و  های زندگی، هدف و آداب و مهارت  کردنحساب،  (کردنصحبت

بهآموزشپایه   می  ژهیووپرورش،  تشکیل  را  ابتدایی  دوره  های  پژوهش.  دهنددر 

گذارند و  صحه می  یهای خواندن و نوشتن در دوره ابتدای متعددی بر اهمیت مهارت

موضوع  صاحب این  بر  توانایی  د یتأکنظران  و  زبان  که  از  دارند  زبانی  چهارگانه  های 

فعالیت زیربنای  و  ارتباط  برقراری  کلیدی  بخش  ابزارهای  و  هستند،  آدمی  های 

اط  یتوجهقابل احساسات،  افکار،  تبادل  فرایند  والاز  رمزگشایی    عات  بشری،  دانش 

تجربه بشری، کسب آداب و    انتهای خایر بیذا، دستیابی به  نهای ناآشمتن  کلمات و

به دیگران    دادن گوشهای اجتماعی مانند تعامل با دیگران، تشکر و قدردانی،  مهارت

فکر   انتقال  انجام می آن  له یوسبهو  و مهارتبرآنعالوهگیرد.  ها  زبان  یادگیری  های  ، 

یادگیری وسیله  نوشتن  و  دانشخواندن  دهای  حوزهآموزان  مانند  ر  مختلف  های 

های کودکان و  ه، رشد مهارتئلمس   ریاضی، علوم، جغرافی، تاریخ و غیره، تفکر و حل 

آن تحصیلی  دقیقتوانایی  تعبیری  به  یا  یادگیریها،  تمام  کلید  هستتر،  هم    . ها 

مهارت و  آداب  یادگیری  زندگی  همچنین  اول  خشت  دوره  این  در  زندگی  های 

م محسوب  افراد  آنیاجتماعی  یادگیری  با  و  در    توان یمها  شود  فرد  داشت  انتظار 

ای داشته باشد. بنابراین یادگیری  زندگی خانوادگی و اجتماعی نقش مفید و سازنده

مهارت و  مهارتزبان  و  آداب  و  زبانی  میهای  زندگی  و  های  تحصیلی  آینده  تواند 

عدم و  تضمین  را  فرد  یا    اجتماعی  تحصیلی  شکست  سبب  آن  اجتماعی  یادگیری 

؛ به نقل  2017، 2؛ پیتان 2008، 1وایلد، ماییوکس و ادموندز) آموز در آینده شود دانش

 (.3: 1400اجرایی طرح مدرسه خوانا،  نامهوهیشاز 
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و    دادن گوشخواندن و نوشتن،  )گانه زبانی  4های  وضعیت موجود سطح مهارت

مناسب نیست.  ایی  آموزان دوره ابتدهای زندگی دانشو آداب و مهارت   ( کردنصحبت

ارزشیابی دانشزیرا  نوشتن  و  خواندن  وضعیت  از  ملی  در  های    ی هادورهآموزان 

این زمینه  توجهقابلهای  مختلف از ضعف برای مثالدر  سلسبیلی    ،ها حکایت دارد. 

(1398  ،)« پژوهش  ابتدر  اول  دوره  فارسی  درسی  برنامه  سطح  دارزشیابی  در  ایی 

اجراش دهدبرنامه درسی  نشان  که چالش«  و کاستیاد  نظر    ها  از  توجهی  قابل  های 

موقعیتویژگی آموزش،  روش  محتوایی،  آموختههای  از  ارزشیابی  یادگیری،  ها،  های 

زمان آموزشی،  منابع  و  مواد  اجرایی  کاربرد  بستر  و  آموزش،  فضای  و  مکان  بندی، 

  زبانه. از نظر آموزش خط تحریری و محتوا، و روش آموزش در مناطق دووجود دارد

دوره اول    ی فارسی های قابل توجهی در برنامه درسی اجرا شدهنیز، موانع و کاستی

 ابتدایی مشهود است. 

شر دانش  یف ی پاشا  )و  زبان  (1383پژوه  تحصیلی  پیشرفت  ملی  سنجش  طرح  در   ،

آموزان در خواندن و فهمیدن متون، درک  ضعف عمدة دانشفارسی نشان دادند که  

که حتی از حداقل سطح مورد    باشد می، دستور و آیین نگارش  اهمعنا و کاربرد کلمه

پایین 60)انتظار   آزمون(  نمرة  استدرصد  متغیر    بهباتوجههمچنین،  .  تر  عملکرد 

دانش  این  ی هاافتهیجنسیت   تحصیلی  عملکرد  متوسط  که  داد  نشان  آموزان طرح 

 .پسر است  آموزاندانشتحصیلی    دختر، باالتر از متوسط عملکرد 

-دانش  ی کلاز ضعف    ،(173-174:  1398)های عباسی، دانشگر و خسروی  تهیاف 

ریشه که  دارد  حکایت  متوسطه  دوره  ابتدایی  آموختگان  دوره  در  باید  را  آن  های 

-آموزان پایه دانش  هیتکرار پا یل  الن دیترمهم  وه بر این، یکی ازالجو نمود. عوجست

های زندگی  آداب و مهارت  تن وها در خواندن و نوشتر، ضعف اساسی آن های پایین

  روندیم آموزان در حال حاضر به مدرسه  توان گفت هرچند دانشاست. به عبارتی می

خ در  برنامهالو  میل  نوشتن  و  خواندن  این  درسی  اما  توانایی  آموزند؛  شامل  بیشتر 

دانش و  است  رونویسی  و  مهم  روخوانی  بسیار  موضوع  در  مهارت  سطح  به  آموزان 

و دشون  خواندن  نمی تن  پیدا  دانش.  کنندست  آزمون  نتایج  در  ایرانی  آموزان 

نوشتن    یالمللنیب و  است.    (1پرلز)خواندن  وضعیت  این  بر  تأییدی  های  گزارشنیز 

 
1. Pirls 



                               177   و...   محسن ایزان   / ....خواندن   های مهارت  بر   خوانا   مدرسه   تحولی   بسته   اجرای   تأثیر 

میان سی    2001مرکز ملی مطالعات پرلز حاکی از آن است که جایگاه ایران در پرلز  

ج نظام آموزشی  و پن  میان چهل 2006در پرلز    ،32کننده رتبۀ  و پنج کشور شرکت

و در    38میان چهل و پنج نظام آموزشی جهان رتبۀ    2011در پرلز    ،40جهان رتبۀ  

است و همچنین، عملکرد    بوده  45نظام آموزشی جهان رتبۀ    پنجاهمیان    2016پرلز  

، کریمی و  آموزان پسر بوده است )کبیریآموزان دختر در ایران بهتر از دانشدانش

دوره  1  شماره  جدول  (.22:  1396زاد،  بخشعلی در  را  کشور  مختلف  وضعیت  های 

 . دهدآزمون پرلز نشان می 

 آموزان ایرانی در آزمون پرلز : نمرات دانش 1جدول  

رتبه  سال 

 ایران 

نمره  

 ایران 

تعداد  

 کشورها 

نمره  

میانگین  

 المللی بین

2001 32 414 35 500 

2006 40 421 45 500 

2011 38 457 45 500 

2016 45 428 50 500 

های زندگی مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی  زیرساخت نظری آموزش مهارت

بندورا است که به نحوة یادگیری کودکان و نوجوانان از طریق مشاهدة رفتار دیگران  

یادگیری   بندورا،  اجتماعی  یادگیری  نظریه  دارد. در  تأکید  آن  پیامدهای    ی ندیفراو 

نه در جریان یادگیری و آموزش،  المشارکت فعا   ان بافراگیرو  مدار است  فعال و تجربه

: 1394پرتو،  ؛ به نقل از  1998،  1شایر و پوتوین)  گیرندهای زندگی را یاد می مهارت

150-149 .) 

بـرای افـراد امکـان یـك زندگی  های خاصی هستند که  ی زندگی، مهارتهامهارت

می فراهم  را  رضایت  با  شیوهتوأم  رویـارویآورند.  بـاهـای  و    ی  موجـود  مـسائل 

فـشارهای   دیگران،  با  ارتبـاط  نحـوه  تغییرات،  با  سازگاری  و  هماهنگی  نوظهـور، 

نمونه محیطـی،  شـرایط  از  که  ناشـی  هستند  مسائل  از  عصر    شی ازپشیبهایی  در 

می مطرح  مهارتجدید  شرایطی  چنین  در  زنـدگی  بنـابراین  خاص  شوند.  های 

 
1. Scheier & Botvin 
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که بتواند بـرای فـرد، درسـت زیستن یعنی زندگی  ی  های طلبد. مهارتخودش را می

و   صلح  توأمسالم  و  نشاط  بیاورد  با  ارمغان  به  را  کارآمدی  و  بالندگی  و    و  )ماتیو 

 .(270: 2015، 1همکاران 

برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی    2که سازمان بهداشت جهانی   ییهامهارت

است کرده  معرفی  خودآگاهیم  -1:  موفق  مهارت    -3  ،همدلی  ارت مه  -2،  هارت 

ارتباط    -4،  یفردنیبروابط   استرس  -5،  مؤثرمهارت  با  مقابله  مهارت    -6،  مهارت 

تفکر    -9،  یریگ می تصممهارت    -8،  مهارت حل مسئله  -7،  مدیریت هیجان مهارت 

 (.35: 1377سازمان بهداشت جهانی، ) مهارت تفکر نقادانه -10، خالق

های ادب،  ر طرح مدرسه خوانا، مهارتد  دیتأکهای زندگی مورد  آداب و مهارت

ای عمل  ادب باید به گونه  در پرورش مهارت   ورزی هستند.پذیری و جرئتمسئولیت

که   و  آموزان  انشدکرد  اختیار  انتخاب،  با  خود،    دارانهشتنیخوآگاهانه،  خالق،  به 

دوستان،  )  دیگران هم  وطنان همخانواده،  محیطو  و  و  )  نوعان(  طبیعت  اماکن، 

شان  احترام بگذارند، ارزش قائل شوند و رفتار و کردارشان نشانگر ادب(  ستی زطیمح

مسئولیت  همچنین،  باشد. مهارت  پرورش  دانشدر  خود،    آموزانپذیری،  به  نسبت 

به هر رفتار و   دیگران و محیط احساس تعهد، وابستگی و مسئولیت کنند و نسبت 

که   آنعملی  قبال  میدر  انجام  پاها  باید  باشدهند  مهارت  و    ند سخگو  پرورش  در 

توانمندیمندی،  جرئت از  و  باشند  داشته  گفتن  نه  قابلیتتوانایی  و  فردی،  ها  های 

بهره برای  غیره  و  سازمانی  یا  خانوادگی،  ظلم  دیگران،    سوءاستفاده کشی،  از 

بهره  ستی زطیمح با  بپرهیزند.  غیره  قابلیتو  از  قابلیتگیری  دیگر  و  زبانی  ها  های 

اح حق برای  خود،  قاق  باشند  ستی زطیمحوق  داشته  آگاهانه  حمایت  غیره    و 

 (. 3: 1400اجرایی طرح مدرسه خوانا،  نامهوهیش)

های چندانی وجود  های زندگی در دوره ابتدایی نیز پژوهشدرباره آداب و مهارت

این پژوهشندارد و یافته نیز های  از مسئله  ها  .  بودن آن داردمتناقض است و نشان 

پژونتیجه جوادی ی  نوروززاده  هش  و  عزیزی  عنوان  (،  1393)پور،  تحقق  » با  میزان 

مهارت دانشاهداف  در  زندگی  ابتدایی های  دوره  که  «  آموزان  است  آن  از  حاکی 

 
1. Matthew et al 

2. World Health Organization 
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خمهارت تفکر  محورهای  در  زندگی  تصمیمالهای  اجتماعی،  ق،  ارتباطات  گیری، 

ارتباط   همدلی،  بایفردنی بخودآگاهی،  مقابله  مسئله،  حل  با  هیجا   ،  مقابله  و  ن 

است،    افته یتحققهای استان تهران  آموزان دوره ابتدایی شهرستاناسترس در دانش

نتیجه صمدی  اما  و  یوسفی  پژوهش  عنوان  ،  (141:  1396)ی  موفقیت  »با  میزان 

بر کسب مهارت حل    (طرح کرامت)می  الهای زندگی اسبرنامه درسی آداب و مهارت

دا  «آموزاندانشمسئله اسنشان  برنامهده  موفقیت  مهارتت که  و  آداب  آموزش  -ی 

آموزان،  دانشمسئلهبر کسب توانایی مهارت حل  (طرح کرامت)می  الهای زندگی اس

 .نیازمند رشد و بالندگی بیشتری است

دهقانییاسدالله و  زاده  قاسمی  پژوهشی  ،(79:  1395)  ،  عنوان    در  تحلیل  »با 

اس بر  ششم  اجتماعی  تعلیمات  کتاب  بنیادین  ی هامؤلفهاس  محتوای  تحول    « سند 

به آداب و مهارتکنند که در کتاب مطالعات اجتماعی پایهتأیید می  های  ی ششم، 

، (9-1:  2020)  1متوسط توجه شده است. همچنین لی و همکاران  زندگی در سطح

های زندگی بر افسردگی و تنظیم هیجانی  تأثیر آموزش مهارت  هدف  بادر پژوهشی  

ابدانش آموزش  تدایی  آموزان  که  رسیدند  نتیجه  این  به  تجربی  کار  یك  قالب  در 

کاهش  مهارت و  هیجانی  تنظیم  رشد  به  منجر  ابتدایی  شاگردان  برای  زندگی  های 

 . شودمی( نه دختران)ئم افسردگی در بین پسران  الع

می نشان  فوق  نتایج  در  که  تعمق  ابتدایی    وپرورشآموزشدهد  دوره 

ا یك مسئله بسیار اساسی و اثرگذار مواجه است.  ور بش ک(  و دبستانی   یدبستان شیپ)

با هدف تسهیل یادگیری  وپرورشآموزشمسلماً نظام   ابتدایی  آموزش  های پایه و  و 

ت  گرفتهشکلآموزان  اساسی دانش تمامی  و  این هدف است  ها  شالو درصدد تحقق 

برنامه تدوین  روشبرای  و  یادده های درسی جدید  نوین  دی  -ی  های  این  ادگیری  ر 

انجام می اما چنین مسئلهراستا  معاونت  شود.  بنابراین  است.  ویژه  توجه  نیازمند  ای 

تا    شد  بر آن  1399-1400تحصیلی  در سال  وپرورشآموزشوزارت    آموزش ابتدایی

مدرسه خوانا: تقویت و ارتقای تلفیقی، مشارکتی و مدرسه محور  »راهکاری با عنوان  

آ مهارت و  زبانی  چهارگانه  و  های  نماید.    « زندگی  ی هامهارتداب  اجرا  و  طراحی  را 

کلمهکلمه اول،  حروف  اتصال  حاصل  خوانا  و  ی  آداب  و  نوشتن  خواندن،  های 

 
1. Lee, & et al. 
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تلفیق مهارت  های مهارت ورزی و  ادب، جرئت)های زندگی  زندگی است و هدف آن 

-ها، ضعف دانشاز طرفی نتایج پژوهش.  های زبانی استبا مهارت  (پذیریمسئولیت

اند و از  های زبانی نشان دادهرا در مقاطع مختلف تحصیلی در مورد مهارتزان ما  آمو

های زبانی و  یی برای توجه به پرورش مهارتالی طی ابتدایی، دورهطرف دیگر دوره

اجرای طرحی که پرورش هر دو مهارت    رونیازا.  های اجتماعی استآداب و مهارت

آ در  بهذکرشده  ضروری  است،  شده  لحاظ  چند  .  رسدیم نظر    ن  دارای  که  طرحی 

نوآوری اول: ایجاد تحول در نظام آموزشی  :  باشدنوآوری بسیار مهم به شرح ذیل می

اساس و  چرخش  بر  اساسی  از    نیآفرتحولهای  حرکت  یعنی  بنیادین  تحول  سند 

  ، 16-1و راهکار    17-3راهکار  )قیت  المحوری و پرورش خ  محوری به مهارت  حافظه 

اص بر  روش  د ی تأکبا    تیوتربمی تعل  یهاروش  ی روزآوربهو  ح  المبنی  و  بر  فعال  های 

فعالیتالخ و تغییر    ( های تربیتی های یادگیری مهارتی در تمام ساحت ق و طراحی 

مربی   به  معلم  آنان   11-6راهکار  )نقش  مربیگری  نقش  تقویت  و  معلمان    (راهبری 

بهره  .است دوم:  جدیدترین  نوآوری  از  ز  علمی  یهاافتهیگیری  و  میندر  تغییرات  ه 

تلفیقیالتحو یعنی  آموزشی،  محیط   ت  بر  بودن  مبتنی  و  بودن  مشارکتی  بودن، 

هاست، که فعالیتی بسیار ضروری  آن  بر اساسو انجام عملی طرح    (مدرسه محوری )

است پیچیده  سوم:  .و  یافته  یریگبهره  نوآوری  جدیدترین  زمینه  از  در  علمی  های 

اجرای طرح مدرسه    تأثیر  ش حاضر، بررسی هدف پژوه  ؛ لذاهای آزمایشی استپروژه

ی  آموزان پایههای زندگی دانشآداب و مهارت  و   های خواندن، نوشتنمهارت  بر  خوانا

ابتدایی به    .باشدیم  پیرانشهر  شهر  چهارم مدارس  -مؤلفهشکل زیر تماتیك مربوط 

 .دهددر طرح خوانا را نشان می  های زبانی پایه چهارمهای مهارت
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 ا مربوط به طرح خوان  پایه چهارم  های زبانیهای مهارتلفهمؤ   .1شکل  

خواناآیا    پژوهش:   اصلی  سؤال .1-1 مدرسه  طرح  ارتقای    به  منجر  اجرای 

مدرسه و  مشارکتی  زبانی مهارتمحور  تلفیقی،  و  )  های  نوشتن(  و  خواندن 

 ؟ شودمی چهارم ابتدایی پایه  آموزاندانش های زندگی آداب و مهارت

  قیق تح سؤاالت

خوانااجرای  آیا  .  1 مدرسه  خواندن  به  منجر  طرح  عملکرد    پایه  آموزاندانش  بهبود 

 ؟ شودمی ابتدایی چهارم 

خواناآیا  .  2 مدرسه  طرح  دانش  عملکرد   بهبود   به  منجر  اجرای    پایه  آموزاننوشتن 

 ؟ شودمی ابتدایی  چهارم

-دانش  گی د زن  هایآداب و مهارت  ارتقای  به  منجر   اجرای طرح مدرسه خوانا  آیا  .3

 ؟شودمی ابتداییچهارم  پایه آموزان
 

 پژوهش  روش .1-2

هدف به  دارد  بستگی  خاص  طرح  یك  عوامل انتخاب  و  متغیرها  نوع  آزمایش،  های 

در تحقیق رفتاری    ازآنجاکهگیرد.  ای که تحقیق در آن شرایط انجام میمحدودکننده

آزمودنی و  انتخاب  گروهآن  قراردادنها  در  و  انمکا  ندرت بهها  ها  است  پذیر 

گیرد، طرح این پژوهش از  های آزمایشی و گواه به طریق تصادفی انجام نمیمداخله
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شبه متغیرنوع  است.  خوانا  پژوهش،  این  در   مستقل   آزمایشی  مدرسه  طرح    اجرای 

مهارت  هایمهارتآموزش  ) و  آداب  و  نوشتن  زندگی خواندن،    متغیر  و  است(  های 

مهارت  نوشتنندن،  خوا  عملکرد  نمرة  وابسته، و  آداب  زندگیو    دوره  پایان  در  های 

 باشد.می تحصیلی  نوبت یك  شامل  که بود آموزش

دانش  پژوهش  این   آماری   جامعۀ تمامی  پایه  آموزان شامل  پسر  و  چهارم    دختر 

در پیرانشهر  شهر    آزمایشی   پژوهش  در  بود.   1400-1401  تحصیلی   سال  ابتدایی 

  تأثیر   تا   است   آماری  جامعۀ  نمودن  کوچك  بر  سعی   مطالعه،   دقت   افزایش  منظوربه

  رونیازا.  گیرد  قرار   مداقه  مورد   تردقیق  صورتبه  وابسته   متغیرهای   بر  مداخله

  ایخوشه  گیرینمونه  از   پژوهش،  اجرای   جهت  مدرسه،  چند   انتخاب  منظوربه

ر  مختلف شه  برای انجام آن نخست از چهار بخش  .است  شده   استفاده   یاچندمرحله

دبستا  پیرانشهر، پسرانه(  چهار  و  دخترانه  دبستان  )دو  شدند.    تصادفبهن  انتخاب 

چهارم   کالس  یك  دبستان  هر  از  چهارم    تصادف بهسپس  کالس  چندین  میان  از 

  کالس  دو  یعنی(  نفر  140)  کالس  چهار  لگروه نمونه شامانتخاب شد. بدین ترتیب،  

  دو   انتخاب  علت  .دبو  ،(نفر  70)  کنترل  گروه  کالس  دو  و(  نفر   70)  آزمایشی  گروه

  و  آزمونپس  و  آزمونشیپ   دشواری  سطح  کنترل  دوم،   کنترل  و   آزمایش  گروه

گروه آزمایش  .  است اول کنترل   و آزمایش  گروه های آزمودنی تعامل  کنترل  همچنین، 

مستق  هی  لمتغیر  کنترل  گروه  و  کرد  دریافت  را  آموزشچ مداخله  را    جدیدی  گونه 

 .  دریافت نکرد

   آوری اطالعات موردنیاز از ابزارهای زیر استفاده شد:جمع برای ن پژوهشدر ای

نوشتن  عملکرد خواندن    جهت سنجش .  1   محقق ساخته  آزمون  آموزان، دو دانشو 

آزمون مجموعه  آزمون،  دو  این  تدوین  جهت  شد.  تحصیلی  تهیه  پیشرفت  های 

سپس  قرار گرفت و  های مشابه مورد بررسی  تیزهوشان، نمونه دولتی، تیمز و آزمون

فارسی )خوانداری و نوشتاری(    اهداف آموزشی کتاب  بر اساس  یسؤال  50  یك نمونه

آموزان چهار  ها به طور نمونه بر روی دانشپایه چهارم ابتدایی تهیه شد. این آزمون

تمیز   و  دشواری  میزان  شد.  اجرا  و    سؤاالتکالس  گردید  محاسبه    سؤاالتآزمون 

باقی ماند که به دو فرم همتا )دو نمونه    ال سؤ  40نهایت  نامناسب حذف گردید. در  

  6ها توسط  آزمون تبدیل گردید. روایی این آزمونآزمون و پستایی( برای پیش  20
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شد و پایایی این آزمون به روش موازی یا   دییتأنفر از معلمان پایه چهارم بررسی و  

خواندن  آزمون آزمون  برای  همتا  نو  87/0های  آزمون  برای  دست    به  82/0شتن  و 

   آمد. 

میزان    منظوربه.  2 زندگیمهارت  یادگیریسنجش    محقق  نامه پرسشاز  ،  های 

بر  ساخته مشتمل  مهارتای  و  آداب  بعد  )عزتدو  تجویزی  مسئولیتهای  و  -نفس 

این    سؤاالت.  پذیری( و نیمه تجویزی )حل مسئله، تفکر نقاد و خالق( استفاده شد

به  گزینه  5  نامهپرسش و  لیکرت  ای  مست روش  طور  معکوس  به  و    ی گذارنمرهقیم 

های  و مهارت  است دو بعد مذکور  ذکرانیشا.  است  250تا    50شده و نمره نهایی آن  

اشاره شده است.    هااجرایی طرح مدرسه خوانا به آن  دستورالعمل، در  هامربوط به آن

و  روایی   و صاحب  نامهپرسشاین  محتوایی  صوری  اساتید  مهارتوسط  های  تنظران 

  78/0وم تربیتی تأیید گردید. پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ،  دگی و علزن

 . محاسبه گردید

آموزش   آزمون،پیش  اجرای  از  پس  پژوهش،  انجام  برای و  خوانا  مدرسه  طرح 

-های زندگی( در کالسهای مربوط به آن )خواندن، نوشتن و آداب و مهارتمهارت

گروه مدت    آزمایشی  های  نوبت  به  شد  تحصیلی،یك  گروه    . اجرا  آموزش  جهت 

درس طرح  جلسه  هر  روش  آزمایش،  میبه  کار  به  تجربی  و  علمی  که  های  رفت 

این طرح نمونه از  است.درس  ای  آورده شده    دو   هر  برای  هاآموزش  اتمام   از  بعد  ها 

  تعداد،)  توصیفی   آمار  بخش   دو  در   ها داده  نهایت   در  و  گردید   اجرا  آزمونپس  گروه

-نرم  از   استفاده  با   و(  کواریانس  تحلیل   آزمون)  استنباطی  و(  معیار   انحراف  و  میانگین

 . گرفتند قرار  لیوتحلهیتجز مورد  26 نسخه  Spss افزار
 

 های پژوهش یافته. 2

-پیش   در  تحقیق متغیرهای استاندارد  انحراف و  میانگین  (، 1)  جدول شماره در

 است. شده ارائه آزمونپس و آزمون
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های خواندن، نوشتن  کنترل در آزمون  و  آزمایش  گروه  نمرات  استاندارد   انحراف  و  میانگین  .1جدول  

 های زندگیو مهارت
 

 متغیرها

 

 ها گروه

 آزمون پس آزمون شیپ

انحراف   میانگین 

 استاندارد 

 انحراف استاندارد  میانگین 

 015/1 20/18 693/1 27/15 آزمایش  خواندن 

 039/1 85/15 592/1 41/15 کنترل

 612/1 51/17 467/1 85/14 آزمایش  ن نوشت

 837/0 37/15 229/1 90/14 کنترل

های  مهارت

 زندگی

 641/20 85/204 180/37 64/157 آزمایش 

 436/28 35/171 254/37 71/160 کنترل

 

توان چنین  (، می1های توصیفی )جدول  از شاخص  آمدهدستبهاساس نتایج    بر

میانگین   که  کرد  کنعنوان  گروه  آزمادو  و  مرحلۀ  ترل  در  تفاوت    آزمونشیپیش 

  دهد.تفاوت نشان می آزمونپسزیادی وجود ندارد، ولی در مرحلۀ 

اول:   مدرسه خوانافرضیه  -دانش  بهبود عملکرد خواندن  به  منجر  اجرای طرح 

 .شودیم  پیرانشهر  شهر چهارم مدارس ابتدایی پایه آموزان

گر  یهاتفاوت  دار یمعن بررسی    منظوربه از  دو  کوواریانس  وه  تحلیل  روش 

( در جداول  نتایج  که  است.7،5،3استفاده شد  ارائه شده  ابتدا    (    ی هافرضشیپدر 

در متغیر وابسته و همگن بودن    هاگروه  ی هاانسیوارتحلیل کوواریانس یعنی برابری  

ح  شیب رگرسیون و نرمال بودن متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفت و با سط 

 است.  شده  تأیید  α= 05/0 یدار یمعن

خطای نمره خواندن در بین    یهاانس یوار. نتایج آزمون لوین جهت بررسی همگنی  2جدول    

 های آزمایش و کنترل گروه 
 df 1 df F 2 سطح معناداری 

061/0 138 1 565/3 

معنادار نبود،   α=05/0لوین در سطح    F(، مقدار  2نتایج جدول فوق )  بهباتوجه 

ها مورد استنباط قرار گرفت و استفاده از  داده  انسیکووارهمگنی    مفروضۀبراین،  بنا
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تحلیل   فرضیه  انسیکووارآزمون  بررسی  پیشبرای  با  کواریانس  ها  همگنی  فرض 

 بالمانع ارزیابی شد. 

 آموزان خواندن دانشعملکرد  . نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر عمل آزمایشی بر  3جدول  
منبع 

 ییراتتغ

مجموع  

 جذورات م

درجات  

 آزادی

میانگین  

 مجذورات 

F   سطح

 داریمعنی

ضریب  

 تأثیر اتا

توان  

 آماری

  000/0 050/77 014/52 1 014/52 آزمون شیپ

684/0 

 

000/1 

 
اجرای  اثر 

 طرح خوانا 

415/198 1 415/198 915/293 000/0 

   675/0 136 810/91 خطا 

  140 40934 جمع کل 

 

در متغیر    دهد یم( نشان  3ئه شده در جدول )کوواریانس اراآزمون تحلیل    نتایج 

  اندازهبهباشد که منجر  می  415/198 مجموع مجذورات متغیر مستقل برابر  خواندن

معنادار    =05/0αدر سطح    Fاست که اندازه این آزمون    شده   F =915/293آزمون  

، بین دو  گریدعبارتبهود.  شاطمینان تأیید می  %95است، بنابراین فرض پژوهش با  

 به باتوجه. باشدیم تفاوت معنادار  آزمون شیپگروه کنترل و آزمایش بعد از تعدیل اثر  

رسید که    توانیم آزمون به این نتیجه  میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در پس

خوانا مدرسه  طرح  با    اجرای  مقایسه  مهارتدر  آموزش  آنعدم  در  مدنظر  در    های 

خوان  نۀیزم ابتداییپایهآموزان  دانش  دنعملکرد  چهارم  نشان    ی  را  بیشتری  تأثیر 

 دهد. می

خوانا مدرسه  طرح  اجرای  دوم:  دانش  به  منجر   فرضیه  نوشتن  عملکرد  -بهبود 

 .شودیم  پیرانشهر  شهر ابتدایی چهارم مدارس  پایه آموزان

کوو  یهاتفاوت  دار یمعن بررسی    منظوربه تحلیل  روش  از  گروه  اریانس  دو 

در  استفاده   نتایج  که  است.3و    5جداول )شد  ارائه شده  ابتدا    (    یها فرضشیپدر 

ها در متغیر وابسته و همگن بودن  های گروهتحلیل کوواریانس یعنی برابری واریانس

شیب رگرسیون و نرمال بودن متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفت و با سطح  

 ت.اس  شده  تأیید  α= 05/0 یدار یمعن
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خطای نمره نوشتن در بین    یهاانس یوارین جهت بررسی همگنی  یج آزمون لو. نتا4جدول    

 های آزمایش و کنترل گروه 
 df 1 df F 2 سطح معناداری 

07/0 138 1 25/18 

معنادار نبود،   α=05/0لوین در سطح    F(، مقدار  4نتایج جدول فوق )  بهباتوجه 

دا  مفروضۀبنابراین،   کواریانس  استنباطدههمگنی  مورد  استفا   ها  و  از  قرار گرفت  ده 

فرضیه بررسی  برای  کواریانس  تحلیل  پیشآزمون  با  کواریانس  ها  همگنی  فرض 

 بالمانع ارزیابی شد. 

 آموزان نوشتن دانش  عملکرد  . نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر عمل آزمایشی بر5جدول  
منبع 

 تغییرات

مجموع  

 مجذورات 

درجات  

 آزادی

نگین  میا

 مجذورات 

F ح  سط

 داریمعنی

ضریب  

 تأثیر اتا

توان  

 آماری

  000/0 648/63 042/64 1 042/64 آزمون شیپ

386/0 

 

000/1 

 
اجرای  اثر 

 طرح خوانا 

862/85 1 862/85 334/85 000/0 

   006/1 136 843/136 خطا 

  140 38240 جمع کل 

 

د در متغیر  هد( نشان می5دول )نتایج آزمون تحلیل کوواریانس ارائه شده در ج

برابر  نوشتن مستقل  متغیر  مجذورات  منجر  می  862/85 مجموع  که    اندازه بهباشد 

آزمون    شده   F =334/85آزمون   این  اندازه  معنادار    =05/0αدر سطح    Fاست که 

، بین دو  گریدعبارتبهشود.  اطمینان تأیید می  %95است، بنابراین فرض پژوهش با  

 به باتوجه. باشدیم آزمون تفاوت معنادار یل اثر پیشزمایش بعد از تعدگروه کنترل و آ

رسید که    توانیم آزمون به این نتیجه  میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در پس

خوانا مدرسه  طرح  با    اجرای  مقایسه  در    شرایط در  تدریس  عملکرد    زمینۀ معمول 

 دهد.  ر بیشتری را نشان میتأثیی چهارم ابتدایی پایهآموزان دانش نوشتن

خوانا مدرسه  طرح  اجرای  سوم:  مهارت  به   منجر  فرضیه  و  آداب  های  افزایش سطح 

 .شودیم  پیرانشهر شهر ابتدایی  چهارم مدارس پایه آموزاندانش زندگی 
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های  خطای نمره آداب و مهارت  یهاانس یوار. نتایج آزمون لوین جهت بررسی همگنی  6جدول  

 های آزمایش و کنترل زندگی در بین گروه
 df 1 df F 2 سطح معناداری 

065/0 138 1 186/25 

  

معنادار نبود،   α=05/0لوین در سطح    F(، مقدار  6نتایج جدول فوق )  بهباتوجه 

داده  مفروضۀبنابراین،   کواریانس  از  همگنی  استفاده  و  قرار گرفت  استنباط  مورد  ها 

فرضیه بررسی  برای  کواریانس  تحلیل  پیشها  آزمون  کواریانس  با  همگنی  فرض 

 بالمانع ارزیابی شد. 

های  . نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر عمل آزمایشی بر سطح آداب و مهارت7جدول  

 زندگی
منبع 

 تغییرات

مجموع  

 مجذورات 

درجات  

 آزادی

میانگین  

 مجذورات 

F   سطح

 داریمعنی

ضریب  

 تأثیر اتا

توان  

 آماری

  000/0 708/287 171/52347 1 171/52347 آزمون شیپ

760/0 

 

000/1 

 
اثر اجرای  

طرح  

مدرسه  

 خوانا 

467/78155 1 467/78155 555/429 000/0 

   945/181 136 572/24744 خطا 

  140  جمع کل 

 

در متغیر    دهد می( نشان  7نتایج آزمون تحلیل کوواریانس ارائه شده در جدول )

مهارت و  مجموع  آداب  زندگی  برابرمجذهای  مستقل  متغیر    467/78155 ورات 

  Fاست که اندازه این آزمون    شده  F =  555/429آزمون    اندازهبهکه منجر    باشدیم

سطح   با    =05/0αدر  پژوهش  فرض  بنابراین  است،  تأیید    %95معنادار  اطمینان 

آزمون  ، بین دو گروه کنترل و آزمایش بعد از تعدیل اثر پیشگریدعبارتبهشود.  می

پس   بهباتوجه.  باشدیم معنادار    وتتفا در  کنترل  و  آزمایش  گروه  نمرات  -میانگین 

  شرایطرسید که اجرای طرح مدرسه خوانا در مقایسه با  توانیم آزمون به این نتیجه 

در   تدریس  مهارت  زمینۀمعمول  و  دانشآداب  زندگی  پایههای  چهارم    ی آموزان 

 دهد. ابتدایی تأثیر بیشتری را نشان می
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 گیری  ث و نتیجهبح. 3

زبانی   مهارت  چهار  پرورش  شامل  خوانا  و  کردنصحبت،  دادن گوشطرح  خواندن   ،

-وه بر رشد این مهارت ال هایی است. عنوشتن است که هر بخش شامل خرده مهارت

های  های زبانی با آداب و مهارتهای زبانی از دیگر اهداف طرح خوانا تلفیق مهارت

ابتدایی عآموزگ   اساسنیبرازندگی است.   بر تقویت مهارتالاران دوره  های زبانی  وه 

بودند   آن  دنبال  به  نگارشی  و  خوانداری  فارسی  کتب  در  سابقاً  با  الکه  تا  است  زم 

در کنار این    ( پذیریورزی و مسئولیتادب، جرئت)های زندگی  تلفیق آداب و مهارت

 .سازند  را برای زندگی بهتر آماده  آموزاندانشهای زبانی، مهارت

تحقیق   این  مدرسه   تأثیر در  تحولی  بسته  تلفیقی،    بر  خوانا   اجرای  ارتقای 

مدرسه و    زندگی  های مهارت  و  آداب  و   نوشتن  خواندن،  هایمهارتمحور  مشارکتی 

چهارم    آموزاندانش گرفتشهر  ابتدایی    مقطعپایه  قرار  بررسی  مورد  .  پیرانشهر 

بود که   این  بر  اول تحقیق مبتنی  م  اجرایفرضیه  بهبود   به  منجر  درسه خواناطرح 

خواندن ابتدایی  پایه  آموزاندانش  عملکرد  گروهدانش  .شودیم  چهارم  های  آموزان 

ابعاد   در  را  خود  خواندن  مهارت  که    خواندن  مطلب،  درک  ،یخواندرستآزمایش 

یاد    و  مستقل  اراده  وجود،  ابراز  دادن،  نظر  انتقادی،  خوانا  طرح  از  استفاده  با  غیره 

دانشبودند  گرفته  به  نسبت  عملکرد  ،  آزمون  در  باالتری  نمرات  گواه،  گروه  آموزان 

  طرح  تأثیردر بررسی پیشینه پژوهش، پژوهشی یافت نشد که  خواندن کسب کردند.  

دانش  مدرسه خواندن  عملکرد  بر  را  نمایدآموزان  خوانا  لذابررسی  و    ؛  همسویی 

 نیست. یبررسقابلدیگر   یهاپژوهشناهمسویی این یافته با 

)  یرنجبر افراشته  بر 1399و  خوانا  طرح  که  دادند  نشان  خود  پژوهش  در   ،)

خودکارآمد  ی ل یتحص  شرفت یپ ابتدادانش  یو  دوره  تأث  یی آموزان  بندرعباس    ر یشهر 

همچن  خودکارآمد  یلیتحص  شرفت یپ   نیب  ن،یدارد.  وجود دانش  یو  رابطه  آموزان 

همچن پژوهش 1399)  یرنجبر  ن، یدارد.  در  دا  گرید   ی(،  طر  دنشان  بر  که  خوانا  ح 

دارد و    ریشهر بندرعباس تأث  یی آموزان دوره ابتدادانش  تیو خالق   ی لیتحص  شرفت یپ

 آموزان رابطه وجود دارد. دانش تی وخالق  یل یتحص شرفتیپ نیب

موضوع از  مییکی  خواندن«  »یادگیری  یادگیری،  مهم  ارکان  های  از  که  باشد 

مهمزبان از  خواندن  است.  مآموزی  و  هارتترین  آموزش  بهبود  برای  که  است  هایی 



                               189   و...   محسن ایزان   / ....خواندن   های مهارت  بر   خوانا   مدرسه   تحولی   بسته   اجرای   تأثیر 

گیریم.  یادگیری به آن نیازمندیم. با خواندن کتاب، درباره موضوعات مختلف یاد می 

برای انجام شغل و زندگی روزمره به آن نیازمندیم؛ بنابراین خیلی مهم است که در  

،  لدوند؛ نقل از و2005بر پیشرفت خواندن بدانیم )کیج و راوسون،    مؤثرمورد عوامل  

1389 :72 .) 

به برخی    دنی کشرونیب  ند یفراعنوان    خواندن  برای  شده  نوشته  مـتن  از  معنی 

اسـتهدف شـده  تعریـف  بـه .  هـا  مـتن  از  معنی  درک  نیازمند  خواندن  مهارت 

پیچیده، وابسـته بـه رشـد دو فراینــد تشــخیص    ندیفراصـورت پیوسته است. این  

های  های نوشته شده، بازنمایی رمزی واژهواژه.  ـدباشـهــا و درک مطلــب مــیواژه

واژه و  هستند  تجربـهگفتـاری  رمزی  بازنمایی  گفتاری  نامهای  و  محیطی  ها  هـای 

بنابراباشـندمی مهـارت  نی؛  فراگیـری  نیازمنـد  خوانـدن  یـادگیری  و  توانـایی  هـا 

-غیرزبانی وابسته   ـانی و هـای شـناختی زبهـای گوناگونی است که به تواناییدانـش

 . (5: 2004، 4و اسکنلون  3، اسنولینگ2، فلچر 1)ولوتینو  انـد

های یادگیری خواندن  ها برای آموزش استراتژی( بهترین تمرین2:  2008)  5مور

ادامه پایه اول دبستان، آموزش و توضیح شفاف و مستقیم،    بر اساس شامل: آموزش  

دانش همکاری،  تشویق  به  بچهخو  کردنمتصلآموزان  از  اندن  بیرون  زندگی  به  ها 

می  بیان  عملی  کاربرد  و  انتقالی  یادگیری  توسعه  متمرکز،  آموزش    کند. مدرسه، 

(، نشان داد که سه عامل خانه، مدرسه و کالس از  33:  2006)  6و همکاران   مولیس

 دارد.  تأثیرآموزان جمله عوامل بیرونی هستند که بر پیشرفت سواد خواندن دانش 

د که  تح  م وفرضیه  بود  این  بر  مبتنی  خواناقیق  مدرسه  طرح    به  منجر  اجرای 

-آموزان گروهدانش  .شودیم   ابتدایی  چهارم  پایه  آموزانبهبود عملکرد نوشتن دانش

درست ابعاد  در  را  خود  نوشتن  مهارت  که  آزمایش  بیان  یسیبانویزنویسی،  های   ،

یاد  اده از طرح خوانا  ا استف ها و نگارش خالق و انتقادی بافکار، احساسات و خواسته

 
1. Vellutino 

2. Fletcher 

3. Snowling 

4. Scanlon 

5. Moore 

6. Mullis et al 
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دانش  گرفته  به  نسبت  عملکرد  بودند،  آزمون  در  باالتری  نمرات  گواه،  گروه  آموزان 

 نوشتن کسب کردند. 

زبانمهم  کودک  تربیتی  نیاز  است.ترین  که    آموزی  است  مدرسه  به  ورود  با 

مهارت میکودکان  فرا  نوشتن  و  خواندن  قبیل  از  را  تازه  برای های  کودک   گیرند. 

ن و نوشتن باید آمادگی داشته باشد. منظور از آمادگی این است که کودک از  خواند

مهارت زباننظر  اصالح خوب شنیدن،  های  و  آموزش  تحت  از    گفتنسخنآموزی  و 

، یکی از  مثالعنوانبهنظر سوادآموزی در مراحل اولیه خواندن و نوشتن قرار گیرد.  

ست که کودک بتواند برخی از این ا  نویسیشرایط ضروری برای کسب مهارت دست

انجام دهد و قبل از یادگیری نوشتن    یخوببهحرکات هماهنگ بین دست و چشم را  

پیدا کرده   قوت دست  نوشتن،  و  مداد  گرفتن  در  کودکان  است  باشند؛  حروف الزم 

صورتتقلید شکل  ییتوانا  یعنی و  )ها  کند  را کسب  مختلف حروف  پورهای  ،  صفار 

1376 :42 .) 

  ت ، رشد این مهـار(41:  1999)  1رشد مهارت نوشتن هندرسون ریه  نظق  بر طب

: در این مرحله نوشتن  2یسوادآموز. مرحله قبل از  1:  شودیمشـامل پـنج مرحلـه  

شامل   مرحله  یخط خطکودک  این  طول  در  است.  برخی حروف  نوشتن  و  نقاشی   ،

جهت نقاشی،  و  نوشتار  بین  تمایز  چون  مفاهیمی  )ایکودک  خط  خمندی  طی  نکه 

می پردازش  چپ  به  راست  از  فارسی،  از  مانند  و  پایه  نییپاباالبهشود  و  های  است( 

: در این مرحله، آگاهی واجی  3گذاری حروف . مرحله نام2آموزد.  آگاهی واجی را می

نوشتارهای  برد.  یابد و اصل الفبایی را در نوشتن خود به کار میکودک گسترش می 

مرح این  در  کودک  حروف   اساسبر  له  اختراعی  نام  از  منظور  است.  حروف  نام 

نام آن می الگوهای درون3باشد.  شباهت آوایی بین صدا و  این  4ای واژه. مرحله  : در 

های کوتاه و بلند دخیل  مرحله الگوهای خطی مانند الگوهایی که در استفاده از واکه

آموخته می اشوند. عالوه  هستند،  نونیبر  از اصل معنایی در  های خود  شته، کودک 

 
1. Henderson 

2. Preliterate stage 

3. Letter – name stage 

4. Within-word patterns stage 
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و توجه    ی سازمضاعف: در این مرحله، اصل  1. مرحله پیوند هجایی 4کند.  استفاده می

. مرحله  5شود.  به الگوهای حاضر در هجاهای دارای تکیه و بدون تکیه آموخته می

-ها را میهای آنها و اشتقاقهای واژه: در این مرحله، کودک ریشه2ثبات اشتقاقی 

رسد  کند. به نظر میای با ثبات استفاده میو به گونه  یوبخبهآموزد و از این دانش  

 کند. ها توصیف میرا بدون توجه به توانایی زبانی آن  این مراحل رشد نوشتن کودک

)صمدی،  مونته و    (67:  1387سوری  چهار  سنین  در  تمایلی  است  معتقد 

به    ی سالگپنج میل  مختل  یخطخط)افزایش  اشکال  و  تصاویر  رسم  و  دکردن  ر  ف( 

نمایان   می  شود میکودک  نوشتن  مهارت  پرورش  برای  گرایشی  چنین  از  توان  که 

 بهره گرفت.

دانش  کهییازآنجا نوشتن  و  خواندن  سواد  پیشرفت  و  اصلی  بهبود  وظایف  از  آموزان 

مهارت،  نظام این  ارتقای  کشورهاست،  آموزشی  و    عنوانبههای  نتایج  از  یکی 

نظام قطعی  آموزشی پیامدهای  گونهبایس   های  به  به  تی  نیازی  دیگر  که  باشد  ای 

 های تکمیلی سواد خواندن و نوشتن نباشد.برنامه

خوانا  سومفرضیه   مدرسه  طرح  اجرای  که  بود  این  بر  مبتنی   به   منجر  تحقیق 

مهارت و  آداب  زندگیارتقای  ابتدایی  پایه  آموزاندانش  های    .شودیم   چهارم 

گروهدانش مهارآموزان  که  آزمایش  خوانا    هایتهای  طرح  قالب  در  را    ادی زندگی 

دانش  گرفته به  نسبت  مربوطه  بودند،  آزمون  در  باالتری  نمرات  گواه،  گروه  آموزان 

( همسویی  1399نتایج این یافته با نتایج پژوهش رنجبری و افراشته )  کسب کردند. 

)  دارد. پرتو  با عنوان  1394اما  آموزش »(، در پژوهش خود  برنامه  اثربخشی  بررسی 

و  تمهار خودکارآمدی  بهبود  بر  زندگی  دانشجرئتهای  در  اول  ورزی  پایه  آموزان 

که  متوسطه داد  نشان  اجرا«  دلیل  مهارت  آموزشدرس  شده  برنامۀ  به  زندگی  های 

کاستی و  برنامۀ  ضعف  زمینه  در  اساسی  ص شدة  اجرا  های  ویژگیالو  و  های  حیت 

 آموزان است.  ودکارآمدی دانشخو  ورزیجرئتفاقد تأثیر معنادار در ارتقای ، معلمان

از   فاقد مهارت  آموزاندانشبسیاری  زندگی  با مسائل  تواناییدر رویارویی  -ها و 

آموزشالهای   و  هستند  یادگیریزم  قالب  در  مرسوم  و  سنتی  درون  های  های 

 
1. Syllable juncture stage 

2. Syllable juncture stage 
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آننتوانسته  یامدرسه زندگی اند  مسائل  حل  در  را  کنند ها  : 2016،  1)گلیك  یاری 

افرادها و تواناییارتفقدان مه (.38 در مواجهه با    را  های عاطفی، روانی و اجتماعی، 

ت روانی، اجتماعی  الالها را در معرض اخت پذیر نموده و آنت آسیبالمسائل و مشک

قرار   رفتاری  مهارتدهدمیو  رسمی  آموزش  و  .  نوجوانان  کودکان،  به  زندگی  های 

رار گرفته است و امروزه بخشی  ول ق ها مورد قبسایر افراد جامعه به دلیل اهمیت آن

برنامه تحصیلی  از  گوناگون  تواناییهای درسی سطوح  افزایش  و  با هدف  روانی  های 

،  2)اشنایدر و زیمان   است  افتهی اختصاصبه آموزش این مهارت  آموزان  اجتماعی دانش

بنابرا(287:  2018 مهارت  یادگیری،  نی؛  و  زندگی  آداب  اول  خشت  زندگی  های 

 . کندشود و آینده تحصیلی و اجتماعی فرد را تضمین میمحسوب می فراداجتماعی ا 

 : مدارس در رد  خوانا طرح اجرای معاونت آموزش ابتدایی امیدوار است در اثر 

های چهارگانه زبانی و آداب  : نتایج این طرح سبب بهبود و ارتقای مهارتمدتکوتاه

های دروس  و یادگیری  (قیم مست  نتایج )آموزان گروه نمونه  های زندگی دانشو مهارت

غیرمستقیم )دیگر   مهارت  (نتایج  این  ارتقای  برای  ملی  و  بومی  راهکاری  و  ها  شود 

شود جایگاه جمهوری  مدتانیم   .ارائه  ابتدایی،  آموزش  جامعه  در  طرح  اجرای  با   :

ایران در آزمون بینالاس یابد و دانشمی  ارتقا  آموزان  المللی سواد خواندن و نوشتن 

 . ه جایگاه واقعی خود در سطح جهانی دست پیدا کنندنی بایرا

توسعه   در مناطق دوزبانه،  زبان ملی  تقویت  باعث  این طرح  بلندمدت: دستاوردهای 

یرانی در کشور شود و کشور با  ا  -ی  مالعدالت آموزشی و تربیتی و تقویت هویت اس

 .  کند کت آموختگانی فرهیخته از نظر تحصیلی و اجتماعی به سمت آینده حردانش

هایی مواجه بود که از آن جمله،  ها، با محدودیتاین تحقیق نیز مانند سایر پژوهش

 باشد: موارد زیر می

محدودیت  -1 از  نمونه یکی  روش  پژوهش  این  که  های  است  انتساب    یجابهگیری 

آزمودنی گروهتصادفی  به  کالسها  خود  نمونه  عنوانبهها  ها،  انتخاب  واحد  گیری 

آورد.  در می  یتجربمهی ن  صورتبهگیری تحقیق را  ، چنین نمونه گریدعبارتبهاند.  شده

اعمال    کهانچن کنترل  گیرد،  صورت  تجربی  کامالً  نیز  تحقیقات    صورتبهشده 

 
1. Gilak 

2. Schneider & Zimman 
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به    ی امالحظهقابل محدود  نمونه،  حجم  همچنین،  یافت.  خواهد    ۀ یپاك ی افزایش 

 محدود سه ماه است.   زمان مدتتحصیلی و در 

خوانااجرای    تأثیر  ررسیب  -2 مهارت  طرح  مهارتبر  و  نوشتن  خواندن،  های  های 

  بوده، بنابراین محقق نتوانستهمجری طرح  مدارس  چهارم    ۀیپاتنها محدود به  زندگی  

پایه  تأثیر سایر  در  را  طرح  نمونهاین  یا  و  نماید  بررسی  را  ها  همه  از    گیری  بین 

 به عمل آورد.  مدارس

د  -3 پژوهش  این  ابتدایی  دانشرباره  چون  مقطع  به    گرفتهصورتآموزان  است، 

 مقاطع دیگر تحصیلی قابل تعمیم نیست. 

طرح    تأثیراینکه    بهباتوجه  این  آاجرای  اهداف  پیشبرد  پژوهش  در  این  در  موزشی 

ارائه    بیشتر آن   بهتر و  جرایزیر در راستای ا  کاربردی   یشنهادهایپ مشخص گردیده،  

 گردد:می

دور.  1 ابتدآموزگاران  نوشتن  ایی در کالسه  و  آموزش خواندن  به  های درس صرفاً 

این  ن کنار  در  بلکه  مهارت  های مهارتپردازند،  تقویت  به  مانند  مهم  مغفولی  های 

 . نیز توجه کنند کردن صحبتو  دادنگوش

های زندگی، الزم است تا آموزگاران دوره ابتدایی  اهمیت آموزش مهارت  بهباتوجه.  2

آموزش کنار  مهارتمهارت  در  تلفیق  به  زبانی  جرئتهای  ادب،  مانند  و  هایی  ورزی 

 .پذیری در دروس مختلف مبادرت ورزندمسئولیت

های مهم خواندن، درک مطلب است، انتظار  اینکه یکی از خرده مهارت  بهباتوجه .  3

ها و متون مختلف یا پخش  خوانی داستانرود که آموزگاران دوره ابتدایی با لحنمی

 .ربوط به دروس موردنظر، به رشد درک مطلب شاگردان کمك کنندل صوتی مفای

  ههای مختلف صرفاً محدود باینکه رشد مهارت نوشتن شاگردان در پایه  بهباتوجه .  4

جمله و  میانشانویسی  انتظار  نیست،  دانشسازی  ابتدایی  دوره  آموزگاران  که  -رود 

ن نگارش  به  بر رونویسی دروس  یفی، داستانی و گزارشی  وشتار توص آموزان را عالوه 

 .تشویق نمایند

تدر  بهباتوجه.  5 هنگام  معلم  است  بهتر  طرح،  این  در  انتقادی  خواندن  یس  اهمیت 

فارسی،   مانند  و   یهاهیهددروس مختلف  پژوهش  و  تفکر  ارائه  ...    آسمان،  در حین 
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ت  خود را نسب  داستان یا در انتهای آن، از شاگردان بخواهد تا پیشنهادها و انتقادات

 .به وقایع و عناصر داستان ابراز نمایند

با    -6 تلفیقی  یریکارگبهمعلمان  اهتمام  رویکرد    به   زبانی  هایمهارت  تقویت  به، 

 مختلف داشته باشند.  درسی های برنامه در فراخور

  و  مجزا  موضوعات  آمیختن  درهم   رویکرد تلفیقی، سعی به  یریکارگ بهمعلمان با    -7

 داشته باشند. یادگیری  هم  از جدا و متکثر  اجزاء  نبی ارتباط  برقراری

  هایهمایشخوانا،  مدرسه  جهت آشنایی عوامل اجرایی و معلمان با بسته تحولی    -8

و و دورهمنطقه  علمی  و مدرسه  های ضمن خدمت  ای  تلفیقی، مشارکتی  با رویکرد 

 تر گردند.برگزار گردد و مطالب آموزشی در این زمینه غنیمحور 

برنامهریزامهبرنا  -9 طراحی  در  درسی  تجربیات    هاین  از  اجرای  درسی  در  معلمان 

طرح متولیان    این  و  برای    وپرورشآموزشاستفاده  الزم  این   مؤثرتراجرای  شرایط 

 . نمایندفراهم   را در نظام آموزشی و مدارسطرح 

  یکدیگر،   توانند با مشارکتهمکاری و مشارکت معلمان با یکدیگر؛ معلمان می  -10

این  مسائل و   آنان پیش می  طرحسؤاالتی را که در حین اجرای  به بحث  برای  آید، 

راه و  آنحلبگذارند  برای  مناسب  خواهند  های  را  این حس  آنان  بنابراین  بیابند.  ها 

آموزش بر  عالوه  که  کردهداشت  دریافت  که  رسمی  میهای  کمك اند،  های  توانند 

مدیران و مسئوالن ستادی است که  ا وظیفه  تر از همکاران خود بگیرند. در اینج بیش

های الزم را  چنین جلساتی را برای آنان تضمین کنند و حمایت  دادنلیتشکامکان  

 .آورندعملبه 

 منابع 

ع، قاسمیاطمه، فیاسدالله ی  لیرضازاده،  )و دهقانی،  تعلیمات  (.  1395وسف  تحلیل محتوای کتاب 

اس بر  ششم  مؤلفاجتماعی  بنیادین،  هاس  تحول  سند  برنامه های  در  درسی پژوهش  ،  ریزی 

13(23)،  81-79. 

شر دانشیفیپاشا  حسن؛   ،( زهرا  فارسی1383پژوه،  زبان  تحصیلی  پیشرفت  ملی  سنجش    ؛ (. 

 .7-50  ،79، شماره  تیوتربم یتعل

برنامه آموزش مهارت1394پرتو، مسلم ) اثربخشی  بر بهبود خودکا(. بررسی  رآمدی و  های زندگی 

 .145-170  ،122، شماره  تیوتربم یتعلفصلنامه آموزان پایه اول متوسطه.  ورزی در دانش جرئت
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  زندگی   هایمهارت  اهداف  تحقق  میزان(.  1393) رضا  نوروززاده،  پروین؛  عزیزی،  محمد؛  پور،جوادی 

-128  ،(4)21،  (رفتار   دانشور)  یادگیری  و   آموزش  یهاپژوهشابتدایی.    دوره  آموزاندانش  در

113. 

( الهام  خوانا  (.  1399رنجبری،  طرح  پتأثیر  دانش   شرفتیبر  خالقیت  و  آموزان  تحصیلی 

و مشاوره )با    یشناسروان در    یاحرفه   یهاپژوهش . سومین همایش ملی  ابتدایی شهر بندرعباس

 رویکرد از نگاه معلم(. 

تحصیلی    شرفت یپبر  انا  طرح خو  تأثیر (.  1399رنجبری، الهام، رنجبری، الناز و افراشته، حلیمه )

دانش خودکارآمدی  بندرعباسو  شهر  ابتدایی  ملی  آموزان  همایش  سومین    ی هاپژوهش . 

 و مشاوره )با رویکرد از نگاه معلم(.   یشناسروان در    یاحرفه 

( جهانی  بهداشت  مهارت (.  1377سازمان  آموزشی  نوری  برنامه  ترجمه  زندگی،  های 

 کشور.   بهزیستی سازمان  پیشگیری  و  فرهنگی  امور  معاونت:  . تهرانو محمدخانی یآبادقاسم 

( نادر  درسی  (.  1398سلسبیلی،  برنامه  در سطح  ابتدایی  اول  دوره  فارسی  درسی  برنامه  ارزشیابی 

 .141-176  ،55، سال چهاردهم، شماره  فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران اجراشده،  

پور  )صفار  عبدالرحمان  )پا  یهامهارت آموزش  (.  1376،  .  معلمان(   یهاپرسش به  سخ  زبانی 

 ریزی آموزشی )مدرسه(. تهران: سازمان پژوهش و برنامه 

تهران:  ماریا مونته سوری )نظام نوین تربیتی و آموزشی کودکان(. (.  1387صمدی، سید علی )

 انتشارات دانژه 

مر  ،یعباس دانشگر،  خسرو  میزهرا؛  تحل1398)  نی ام  ، یو  دانش  لی(.  خواندن  آموختگان  مشکالت 

-204(،  6)10  ،یپژوهش  یآزمون امزا، دوماهنامه علم  یتوسطه شهر تهران بر اساس داده هانظام م

173  . 

: 2016های ملی پرلز  یافته(.  1398هرناز )و بخشعلی زاده، ش   بدالعظیمکریمی، ع  سعود؛کبیری، م

 . تهران: منادی تربیتالمللآموزش و یادگیری خواندن در سطح ملی و بین

ابتدا آموزش  شیوه(.  1400)  ییمعاونت  و  کلی  وزارت  چارچوب  خوانا  طرح  اجرایی  نامه 

 ایران  وپرورشآموزش 

( ناهید  ویژگی(.  1389ولدوند،  متغیرهای  بین  رابطه  پیشرفت  بررسی  با  معلم  شغلی  های 

دانش خواندن  ابتدایی  سواد  چهارم  پایه  اساس آموزان  پرلز  داده  بر  دانشگاه  2000های   ،

 و علوم تربیتی.  یشناسروان ، دانشکده  معلمتیترب

( پروین  صمدی،  ربابه؛  مهارت(.  1396یوسفی،  و  آداب  درسی  برنامه  موفقیت  زندگی  میزان  های 

حل  الاس  مهارت  کسب  بر  برنامه آموزان،  دانش  مسئلهمی  در  درسیپژوهش    ، ( 52)14،  ریزی 

153-141. 
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 فارسی چهارم(   6نمونه طرح درس مربوط به طرح خوانا )درس  

 خواندن مهارت 

 (( خرده مهارت ))درک مطلب

  خواندن مهارت زبانی:    () آرش کمانگیر  6***درس:   فارسی: ***کتاب درسی  چهارمپایه تحصیلی: 

 پذیری و جرئت ورزی سئولیت م*** مهارت زندگی:  درک مطلب*** خرده مهارت زبانی: 

 هدف: 

 آموزان در دانش خواندن یادگیری مهارت . 1

 آموزان ورزی در دانشپذیری و جرئتهای مسئولیت یادگیری مهارت . 2
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تصاویر کتاب و لوح فشرده کتاب گویا، صوت شعر داستان آرش    آموزشی:    یهارسانه *وسایل و  

 ... حماسی و  کمانگیر، فایل صوتی درس، تصاویر

 آموزان و برقراری ارتباط عاطفی با دانش اب یحضوروغ* 

های  آموزان درباره شاهنامه، داستانعات دانش الی درباره اطالتپرسیدن سؤا*ارزشیابی تشخیصی: 

 ... و  های شاهنامهاسی، اسامی پهلوانان و شخصیتحم

انگیزه:   داستان*ایجاد  صوتی  بارگذاری  یا  خواندن  با  بههای  معلم  نیز  حماسی  و  شاهنامه  ویژه 

دانش  دادننشان  درس،  موضوع  به  مربوط  میتصاویر  تشویق  را  و  آموزان  بحث  آن  درباره  تا  کند 

 .گفتگو کنند
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  را طراحی کرده و همراه خود به کالس درس   ی سؤاالت. معلم از متن درس آرش کمانگیر  1

آموز درباره موضوع یا  ها نیازمند درک مطلب دانشکه پاسخگویی به آن  یسؤاالتآورد.  می

 متن درس است. 

و یکبار متن    کندمی  آموزان پخشرا برای دانشفایل صوتی درس آرش کمانگیر    . معلم2

خواهد که با دقت به متن و جزئیات  آموزان میو از دانش  خواندمی  با صدای بلنددرس را  

دانشآن   دهند، سپس  را  گوش  درس  متن  بار آموزان  و    چند  جزئیات  و  بخوانند  دقت  با 

 نکات مهم آن را درک کنند. 

، سپس متن درس را با  ددهنبا دقت به متن و جزئیات آن گوش میابتدا  آموزان  دانش .  3

 .  کننددقت مطالعه می

   :پرسدت زیر را سؤال به سؤال میالمعلم از متن درس سؤا. 4

 اصلی درس چیست؟  موضوع ✓

 شرایط ایرانیان در برابر تورانیان چگونه بود؟ ✓

می ✓ اینکه  با  آرش  را  چرا  کار  این  مرد،  خواهد  تیر  پرتاپ  از  بعد  دانست 

 پذیرفت؟ 

 افتاد؟پذیرفت چه اتفاقی مینمی اگر آرش پرتاپ تیر را  ✓

 به نظر شما دلیل اصلی موفقیت آرش چه بود؟  ✓

 دارد؟ دیتأکمی نویسنده در این درس به چه چیز مه ✓

و خود مطالعه کردند( پاسخ    دندیشن  یصوت  لیمتن )که از فا  یادآور یآموزان با  .  دانش5

ها  آموزان به آندانش  یها پاسخ  ی. معلم با بررس6کنند.  ی م  انیب  ای  سندینوی سؤاالت را م

 دهد.  یبازخورد مناسب م
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داستانی از   مراجعه به کتابخانه شهر، مدرسه یا منزل  با خواهدآموزان میمعلم از دانش 

و به   مطالعه نمایند انتخاب و های مهم حال حاضر کشور راهای شاهنامه یا داستانداستان

 . زیر پاسخ دهند سؤاالت 

 موضوع داستان چیست؟  ✓

 در داستان چه اتفاقاتی رخ داد؟ ✓

 نتیجه داستان چی بود؟  ✓

✓ ...... 


