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ارزیابی عملكرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دوره ابتدایی مدارس سما
(واحد خرمآباد) و شناسایی عوامل مرتبط
حسن جعفری ،1علی قبادی
تاریخ دریافت59/3/02 :

کیا2

پذیرش نهایی59/12/11 :

چكیده

این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد خواندن و نو شتن دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس سما(واحد خرم آباد) و شنا سایی
عوامل مرتبط با آن انجام و به روش توصییفی و از نوع پیمایشیی (زمینهیابی) صیور ررتته اسی و کاربردی محسیوب
میشییودا از تعداد  044نفرجامعه آماری ،تعداد  244دانشآموز ( 112دختر و  22پسییر) به عنوان نمونه آماری بر اسییاس
ترمول کوکران و به شیوهی نمونهریری ت صادتی طبقهای ن سبی انتخاب رردیدا در جمعآوری دادههای آماری ،از آزمون
تشخیصی سطح خواندن برای دانشآموزان ابتدایی و آزمون استاندارد شدهی پیشرت تحصیلی زبان تارسی استفاده شده
ا س ا ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی پر س شنامه عملکرد خواندن  4/28و برای پر س شنامه عملکرد نو شتن  4/22به
د س آمدا برای تحزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای مجذور خی ،مان -ویتنی و تحلیل ررر سیون چندرانه ا ستفاده شدا
نتایج نشیییان داد که عملکرد خواندن و نوشیییتن دانش آموزان در حد خیلی خوب اسییی  ،بین میان ین عملکرد خواندن
دانشآموزان دختر و پسییر تفاو معنی دار وجود ندارد و عوامل مهم مرتبط با عملکرد خواندن و نوشییتن عبارتند ازم میزان
مطالعه پدر ،میزان مطالعه غیردرسی و درآمد ماهیانه خانوادها
واژههای کلیدی :عملکرد ،عملکرد خواندن ،عملکرد نوشتن ،مدارس سما
مقدمه

براساس آنچه خداوند در قرآن میترمایدم «الرّحمن ،علّم القرآن ،خلق االنسان ،علّمه البیان» (آل عمران ،آیه 1
تا  ،)0میتوان رف که زبان موهبتی اس خدادادی که در وجود انسان به ودیعه رذاشته شده اس ا از این روی
زبان یك پدیدهی ذهنی ،اجتماعی اس وکودك بدون هیچرونه آموزش مستقیمی آن را از محیط جامعه ترا
میریردا همچنین زبان نظامی از نشانههای قراردادی اس که اعضای هر جامعهای با استفاده از آن نظام با یکدی ر
ارتباط شفاهی یا نوشتاری برقرار میکنندا این نشانههای قراردادی چه به صور شفاهی و چه کتبی بر یك خط
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ر ضای

شغلی معلمان ،تعداد دانشآموزان کالس ،دا شتن کتابخانه در منزل ،میزان عالقه به ان شاء و جملهنوی سی ،میزان

جریان دارند و مانند حلقههای زنجیر به هم پیوستهاند و کلمهها ،جملهها و سر انجام یك متن شفاهی و یا مکتوب
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1ا دکترای مدیری آموزشی ،رروه علوم تربیتی ،دانش اه ترهن یانا
 2اکارشناس ارشد زبان و ادبیا تارسی دانش اه بیرجندا (نویسنده مسئول)ا Email: adabnak93@gmail.com

حسن جعفری و علی قبادی کیا ،ارزیابی عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دوره ابتدایی ا ا ا

را میسازندا زبان دارای مهار هایی اس که عبارتند از روشکردن ،سخن رفتن ،خواندن و نوشتنا که دو رکن
اول را مهار های شفاهی زبان و دو رکن دوم را مهار های کتبی زبان مینامند (رروه مؤلفان)1121،ا
خواندن صحیح ،نیاز به تفکر و درك پیام نویسنده داردا مطمئنا واژه ها ،ابزارهای ضروری خواندن هستند ،اما
آنچه که مهمتر اس اینکه وقتی که ترد واقعا در ترایند خواندن درریر میشود باید بر معنای تراتر از واژه تمرکز
یابد تا بتواند ایدههای نویسنده را بفمهدا خواندن یك ترایند اس و یك ترایند ،همواره شامل تغییر میباشدا خواندن
صحیح ،واژههای نوشتاری را به تفکر معنیداری که خواننده میتهمد ،تغییر میدهد (ایزدی)1121،ا عالوه بر این،
یکی از مواردی که دانشآموز باید از طریق آن به یادریری دس یابد و سازراری بهینه را با محیط اطراف خود به
دس آورد ،متون نوشتاری اس ا بدیهی اس که انتقال دانش غالبا از طریق نوشتار صور می یابد و هرچه سطح
یادریری باالتر رود ،نقش معلم در انتقال مستقیم دانش کاهش مییابد و ماهی و حجم دانش اقتضا میکند که
دانشآموز خود با استفاده از متون نوشتاری یادریری خویشتن را سامان دهد و بتواند به درك معنای نمادهای
نوشتاری نائل ررددا
پژوهش حاضر به هدف ارزیابی عملکرد خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی و شناسایی عوامل مرتبط
با آن انجام و به روش توصیفی و از نوع پیمایشی (زمینهیابی) صور ررتته اس ا سئوال اصلی تحقیق حاضر این
اس که وضعی عملکرد خواندن و نوشتن در بین دانشآموزان مدارس ابتدایی سما(واحد خرم آباد) چ ونه اس ؟
و چه عواملی می تواند با عملکرد خواندن و نوشتن دانش آموزان ،مرتبط و بر آنها تأثیر رذار باشد؟

یادگیری خواندن

یکی از موضوعهای مهم یادریری« ،یادریری خواندن» میباشد که از ارکان زبانآموزی اس ا از سویی خواندن از
مهمترین مهار هایی اس که برای بهبود آموزش و یادریری به آن نیازمندیما با خواندن کتاب ،درباره موضوعا
مختلف یاد میریریما برای انجام شغل و زندری روزمره به آن نیازمندیم؛ بنابراین خیلی مهم اس که در مورد
عوامل مؤثر بر پیشرت خواندن بدانیم (کیج و راوسون2448 ،1؛ نقل از ولدوند)1121 ،ا در صورتی که خواندن
پیش از نوشتن ،آموزش داده شود می تواند در نوشتن بسیار مؤثر باشدا پس از آن که کودك مفاهیم و کلمه های
ساده را یاد ررت  ،می تواند جمله سازی کند و سپس با استفاده از کلما و مفاهیم یادررتته شده و نیز با ترکیب
حروف با یکدی ر بخشهایی با معنی بسازد مهمترین نیاز تربیتی کودك ،زبان آموزی اس (راه پیما ،1121 ،به
نقل از شهودی و همکاران ،1112 ،صم)0ا

-Cage & Rawson
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خواندن در برریرندهی محموعهای از مهار هاس که پایهی مشترك موتقی در همهی زمینههای تحصیلی
محسوب میشودا محور اصلی سوادآموزی ،خواندن اس و از هر کسی انتظار میرود که خواندن و نوشتن را به
درستی بداندا اکثر کودکان با شوق یادریریِ خواندن به مدرسه میروند و تحصیال رسمی خود را با خواندن و
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نوشتن شروع میکنند (صفری)1128 ،ا هریس و سایپی )1121( 1خواندن را ،تفسیر معنادار نمادهای کالمی نوشته
شده و یا چاپ شده میدانند (رالور و برونینگ1114،2؛ ترجمه خرازی ،1121 ،ص )171ا مهار های اساسی مورد
نیاز برای خواندن شامل (1درك معنی و شکل متن  )2تجسم بر اساس متن و مهمترین مورد (1انسجام و تکمیل
متن میباشدا مهار های تهمیدن نیز شامل  )1دانش کلی در مورد کلما  ،چ ون ی کار اشیاء و امثال آنها (2دانش
زبانی که شاملم صرف و نحو ،تشابه ،شکل و ترکیبا  )1لغ که شامل داشتن ترهنگ نامه مخصوص معنی،
امال درس و مشخصا شکلی کلما میباشدا ارزشیابی در هر تعالیتی که بر اساس برنامه برای تحقق هدفها
انجام میشود ،وجود دارد (ولدوند)1121 ،ا
نتایج منتشر شده جهانی مطالعه پرلز 1نشان میدهد که جای اه ایران در همة مطالعا ادواری تیمز 18 0تا
 2447و پرلز  2441تا  2441پایینتر از میان ین بینالمللی بوده اس ا متوسط عملکرد دانشآموزان ایران در پرلز
 2441از  010به  021در پرلز  2441ارتقا یاتته اس (میان ین جهانی در هر دو مطالعه پرلز  844اس )؛ بنابراین
عملکرد دانشآموزان ایران در تاصلهی  2441تا  2441به میزان  7نمره پیشرت داشته اس اما این پیشرت از
نظر شاخصهای آماری معنیدار نیس (مرکز ملی مطالعا بین المللی پرلز و تیمز)1122 ،ا مطالعا زیادی مرتبط
با پیشرت تحصیلی دانشآموزان و پیشرت سواد خواندن و عوامل مؤثر بر آن انجام شده اس از جملهم مور

8

( ،2442ص  )2بهترین تمرینها برای آموزش استراتژیهای یادریری خواندن شاملم آموزش بر اساس ادامه پایه
اول دبستان ،آموزش و توضیح شفاف و مستقیم ،تشویق دانشآموزان به همکاری ،متصل کردن خواندن بچهها به
زندری بیرون از مدرسه ،آموزش متمرکز ،توسعه یادریری انتقالی و کاربرد عملی بیان میکندا
مورتی ،2442( 1ص  )1ترکیب عوامل مدرسه و معلم را از عوامل مؤثر بر پیشرت سواد خواندن بیان میکندا
تأثیر مدرسه بر پیشرت

سواد دانشآموزان ابتدایی  2/1درصد اس و تأثیر معلمان  08/8درصد میباشدا در

مطالعا بعدی نیز مدرسه تقط  4/1در پیشرت تحصیلی دانشآموزان تأثیر داش ا با توجه به این نتایج مدرسه
تأثیر کمی در پیشرت تحصیلی دارد (راو ،2441 ،ص )11
تحقیق مولیس ،2441( 2ص  )28نشان میدهد که سه عامل خانه ،مدرسه و کالس از جمله عوامل بیرونی
هستند که بر پیشرت سواد خواندن دانشآموزان تأثیر داردا صالحی معلمی یکی از عوامل مؤثر بر پیشرت
تحصیلی دانشآموزان اس که بیشرین تأثیر را در پیشرت سواد خواندن دانشآموزان نداردا در بیان اهمی کالس
در پیشرت سواد خواندن مولیس و همکاران ( ،2441ص  )11رفتهاند که تعالی های خارج از کالس بچهها به

-Harris& Sippy
-Gelaver& Browning
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یاتتههای تحقیق راو و هیل )1112( 7که با مطالعه بر روی دانشآموزان از  14کشور جهان انجام شد نشان داد که
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)- Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS
)- Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS
5
- Moore
6
- Murphy
7
- Rrow & Hill
8
-Mullis
4

حسن جعفری و علی قبادی کیا ،ارزیابی عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دوره ابتدایی ا ا ا

صور غیررسمی بوده و ساختار کمتری دارند در حالی که تجربیا ویژه و ساختارمند به عنوان بخشی از آموزش
خواندن در کالس رخ میدهدا تأثیر معلم در کالس بیشتر از دی ر عوامل تعریف شده اس ا این تأثیر معلم شامل
آموزش ،استفاده از رویکردهای آموزشی ویژه و تجربیا یاددهی -یادریری اس (لندبرگ و لیناکیال ،1111 ،1به
نقل از مولیس و همکاران)2441 ،ا پاپاناستازیو )2442( 2پژوهشی را با عنوان عواملی که کمترین و بیشترین تأثیر
در پیشرت سواد خواندن دارند ،انجام دادا او این مطالعه را بر اساس اطالعاتی که از پرسشنامه دانشآموز و آزمون
پیشرت سواد خوانن پرلز  2441به دس آمده بود انجام دادا پاپاناستازیو تاکتورهای مؤثر بر خواندن را به ترتیب
الوی نام بردا اولین عامل که قویتر از دی ر عوامل اس  ،تعالی های تکمیلی خواندن در کالس ،دومین عامل
تعالی های خارج از مدرسه ،سومین عامل زمان صرف شده برای انجام تکلیف در خانه ،چهارمین عامل ،ن رش
دانشآموزش به خواندن ،عامل پنجم تعالی هایی اس که در جریان تدریس انجام میشود و عامل ششم ،جو
مدرسه میباشدا این یاتتهها با نظرا مولیس و اتراد دی ری که نظرا آنها ذکر شد مطابق دارد و نقش معلم
در همه این نظرا قابل توجه اس ا
نتایج ملی مطالعا پرلز  2441و  2441حاکی از آن اس که دانشآموزانی که هر روز یا تقریبا هر روز در خارج
از مدرسه ،داستان یا رمان میخوانند با میان ین عملکرد  018نسب به دانشآموزانی که هیچ وق یا تقریبا داستان
نمیخوانند (با میان ین  ،)181عملکرد باالتری دارند ،بین ن رش والدین نسب به خواندن و میان ین عملکرد
دانشآموزان رابطه مثب وجود داردا در ایران میان ین عملکرد دانشآموزانی که والدینشان ن رش باالیی به خواندن
داشتند ( )001نسب به دانشآموزانی که والدینشان ن رش پایینی به خواندن داشتند ( )177باالتر بود ،بین میزان
والدینشان بیش از  8ساع در هفته مطالعه میکنند ( )008باالتر از میان ین عملکرد دانشآموزانی اس که والدین
آنها بین  1-8ساع در هفته ( )012یا کمتر از یك ساع در هفته مطالعه میکنند ( ،)042درصد دانشآموزانی
که ن رش باالیی نسب به «درس خواندن» داشتند عملکردشان نسب به پرلز  2441اتزایش داشته اس ا میان ین
عملکرد این دانشآموزان نسب به دانشآموزانی که ن رش متوسطی به خواندن داشتند ،باالتر بوده اس (میان ین
 017در مقابل )122؛ بین سطح تحصیال والدین و میان ین عملکرد دانشآموزان رابطة مثبتی وجود داردا در
ایران دانشآموزانی که والدین آنها تحصیال دانش اهی داشتند نسب به دانشآموزانی که والدینشان تحصیال
زیر دورة راهنمایی داشتند ،عملکرد باالری داشتند (میان ین  842در مقابل  ،)178تفاو عملکرد دختران نسب به
پسران در ایران با یك اتزایش  14نمرهای از سال  1118تا  2447در مقایسه با میان ین بین المللی یك استثناء
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مطالعه والدین و پیشرت عملکرد دانشآموزان رابطة مثبتی وجود داردا در ایران میان ین عملکرد دانشآموزانی که

بوده اس (مرکز ملی مطالعا بین المللی پرلز و تیمز)1122 ،ا
همچنین نتایج بینالمللی مطالعا پرلز  2441و  2441نشان داد که نقش معلم و آموزش مهار های تدریس

- Lendberg & Linnakyla
- Papanastasio
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به آنها در کارایی نظام آموزشی مؤثر اس ا سابقه و تجربه معلمان با کارایی و عملکرد مثب آنها در ترایند یاددهی-
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یادریری تأثیر داردا بین ن رش مثب نسب به موضوع درسی با عملکرد دانشآموزان در آن در س رابطه مستقیم
وجود داردا هر قد ر تراکم دانشآموزان در یك کالس کمتر باشد عملکرد تحصیلی آن دانشآموزان نسب به
کالس های پرجمعی باالتر اس ا هرقدر میزان ساعا اختصاص یاتته به آموزش محتوای درسی بیشتر باشد
میزان یادریری و پیشرت تحصیلی دانشآموزان بیشتر اس ا سواد خواندن دانشآموزان دختر در همه کشورها در
پرلز  2441و پرلز  2441باالتر از پسران اس ا هرقدر منابع کمك آموزشی درسی و غیردرسی در مدارس بیشتر
باشد عملکرد تحصیلی دانشآموزان باالتر اس ا بین عملکرد دانشآموزان با میزان وق رذاری برای مطالعه
کتابهای غیردرسی رابطه وجود داردا هرقدر همکاری والدین با دانشآموزان در زمینة تکالیف درسی بیشتر بوده
اس عملکرد ترزندان آنها نیز باالتر بوده اس ا دانشآموزانی که والدین آنها بیش از یکصد جلد کتاب کودك در
خانه داشتند در مقایسه با دانشآموزانی که والدینشان کمتر از ده جلد کتاب کودك در خانه داشته اند ،عملکرد
باالتری دارندا رروهبندی دانشآموزان و استفاده از روش یادریری مشارکتی نقش مهمی در اتزایش عملکرد
تحصیلی دانشآموزان داردا هرقدر تعامل بین خانه و مدرسه بیشتر باشد عملکرد تحصیلی دانشآموزان در آن
مدرسه بیشتر اس ا هرقدر رضایتمندی شغلی معلمان بیشتر باشد عملکرد تحصیلی دانشآموزان نیز بیشتر اس ا
هرقدر طول دورة آموزش پیش دبستانی کودکان بیشتر باشد شاخص عملکرد تحصیلی دانشآموزان در دوره های
بعدی اتزایش مییابد (همان منبع)ا
پیشینهی پژوهشی

عاطفی و همنوایی رروهی داخلی و عاد های مطالعة آن ،با مهار خواندن و نوشتن و پیشرت تحصیلی کودکان
آن خانواده رابطه مستقیم وجود داردا توحیدلو( )1121تحقیقی با عنوان «عوامل موثر بر پیشرت مهار خواندن
دانشآموزان پایه چهارم کشوربراساس داده های مطالعهی پرلز ( »)2441انجام دادا نتایج آن حاکی از این اس
که با ایجاد و تقوی عوامل زمینه ساز که مبنا و اساس یادریری در دانشآموزان اس می توان مهار خواندن را
در آنها اتزایش دادا عمرانی( )1121در پژوهشی با عنوان «بررسی میزان مهار خواندن و نوشتن دانشآموزان
دختر پایه اول ابتدایی شهر تهران و تأثیر بر پیشرت تحصیلی آنان از دیدراه معلمان» ،مشان داد که بین توانایی
دانشآموزان در تشخیص کلما  ،درك مطلب خواندن ،میزان عالقه دانشآموزان به خواندن مطالب نوشتاری،
توانایی دانش آموزان در استفاده از مطالب خواندنی ،توانایی قالب بندی جمال  ،بیان ایده ها و اتکار به طور
نوشتاری و آداب صحیح نوشتن با پیشرت تحصیلی دانشآموزان رابطه وجود داردا بهمنی( )1127در تحقیق خود
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چریان1110( 1؛ به نقل از توحیدلو ،)1121 ،با انجام پژوهشی چنین نتیجه میریرد که بین نوع خانواده از لحاظ

با عنوان «تأثیر دسترسی به کتاب بر پیشرت سواد خواندن دانشآموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهر تهران»
سواد خواندن داردا در پژوهشی دی ری که در سال  1127توسط حسین پور تح عنوان «بررسی علل ضعیف
1

.Cherion
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نشان داد که میزان دسترسی به کتاب ،کامپیوتر و نیز توجه والدین (با سواد یا بی سواد) تأثیر مثبتی در پیشرت

حسن جعفری و علی قبادی کیا ،ارزیابی عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دوره ابتدایی ا ا ا

بودن مهار خواندن در دانشآموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان صومعه سرا» صور ررت  ،نتایج بدس آمده
نشان داد که ضعیف بودن مهار خواندن و یادریری دانشآموزان به دلیل اشکال در شیوه های تدریس مبتنی بر
تاکید معلمان به حفظ معلوما کتابی و کم توجهی به خالقی و باز تولید تکری دانشآموزان و تقر آراهی از
راهبردهای صحیح مطالعه و یادریری اس ا براساس نتایج مطالعا پرلز( ) 2441در زمینه رابطه وضع اقتصادی
دانشآموزان و نمره کلی خواندن چنین آمده اس کهم «بین وضعی اقتصادی دانشآموزان و عملکرد خواندن آنان
تفاو معناداری وجود داردا» یعنی با باال رتتن وضعی اقتصادی دانشآموزان ،عملکرد خواندن آنان نیز باال رتته
اس ولی در دانشآموزانی که متعلق به خانواده بسیار مرته هستند تفاو عملکرد نسب به سایر خانواده ها دیده
نمی شود (کریمی)1120 ،ا
یادگیری نوشتن

مؤلفة مهم دی ر یادریری «یادریری نوشتن» اس ا با ورود به دوره دبستان ،آموزش نوشتن به طور رسمی شروع
میشود ،با این وجود ،برای شروع به نوشتن باید پیش از آن مهار های متعدد کسب شده باشد که بسیاری از
این مهار ها شامل شنیدن ،درك اصوا  ،طرز صحیح قلم به دس ررتتن در دوران پیش از دبستان ،آموزش
داده می شود ،زیرا در سلسله مراتب زبان ،نوشتن آخرین مرحلهای اس که باید آموخته شودا تجربه های مفید
مهارتهای زبانی در روش دادن و خواندن در واقع پیش نیازی برای نوشتن محسوب می شود که شکل ریری اولیة
این مهار در آموزش های پیش از دبستان صور میریرد (مصلحی و عس ری1120 ،؛ نقل از شهودی و
آنچه زمینه را برای ترایند نوشتن تراهم می سازد ،عبار از شرایط شناختی و جسمی ،تسلط بر عضله ها و داشتن
ال ویی برای تقلید اس ؛ بنابراین ،ضروری اس تعالیتهایی به منظور آماده نمودن کودکان جه یادریری این
ترایندها ،در آموزش پیش از دبستان رنجانده شودا به دی ر سخن ،مجموعة این تعالی ها ،زمینه را برای خواندن
و نوشتن تراهم میسازد (نجفیان)1121 ،ا
مهارتهایی چون دس خط ،هجی کردن یا امال ،انشاء یا بیان نوشتاری جز نوشتن به حساب میآیند دس خط
یکی از عینی ترین مهار

ها ی ارتباط ی اس ا دس خط می تواند به طور مستقیم مورد مشاهده و ارزیابی قرار

ریرد و برونداد را به طور دائم ثب نماید (راغب)1120 ،ا مهار امال نویسی یکی از مهم ترین مهارتهای نوشتاری
اس ا این مهار به معنی توانایی جانشین کردن صحیح صور نوشتاری حروف ،کلما و جمله ها به جای
صور آوایی آنهاس دانشآموزان باید به این مهار دس یابند تا بتوانند به خوبی بین صور تلفظی کلمه ها
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همکاران ،1112 ،ص)1ا نوشتن به مجموعه ای از مهارتهای نوشتاری که با یکدی ر مرتبط هستند اشاره می کندا

وحروف سازنده آنها پیوند مناسبی بر قرار کنند بدین ترتیب زمینه ی الزم برای پیشرت آنان در درس های جمله
از آنجایی که بهبود و پیشرت

سواد خواندن و نوشتن دانشآموزان از وظایف اصلی نظامهای آموزشی

کشورهاس  ،ارتقای این مهار  ،به عنوان یکی از نتایج و پیامدهای قطعی نظامهای آموزشی بایستی بهرونهای
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نویسیا انشا و به طور کلی مهار نوشتن بهتر تراهم می شود (زندی ،1171 ،ص )18ا
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باشدکه دی ر نیازی به برنامههای تکمیلی بهبود سواد خواندن و نوشتن دانشآموزان نباشدا براین اساس و با توجه
به این که مرکز آموزشی و ترهن ی سما واحد خرمآباد ،دارای  2مدرسه (پسرانه و دخترانه) در مقطع ابتدایی اس
که در مجموع حدود  244دانشآموز در آن مشغول به تحصیل میباشندا پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن تعیین
عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان این مرکز به شناسایی عوامل مرتبط با آن بپردازدا
اهداف تحقیق (كلی و ویژه)
هدف كلی

تعیین عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان مقطع ابتدایی مدارس سما واحد خرمآباد
اهداف جزئی

 -1تعیین عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان پسر مقطع ابتدایی
 -2تعیین عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دختر مقطع ابتدایی
 -1مقایسه عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دختر و پسر
 -0شناسایی عوامل مرتبط با عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان
 -8مقایسه عوامل مرتبط با عملکرد خواندن و نوشتن در بین دانشآموزان دختر و پسر
سئواالت تحقیق
سئوال كلی

سئواالت جزئی:

 -1وضعی عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان پسر مقطع ابتدایی مدارس سما چ ونه اس ؟
 -2وضعی عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دختر مقطع ابتدایی مدارس سما چ ونه اس ؟
 -1آیا بین عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دختر و پسر تفاو معناداری وجود دارد؟
 -0عوامل مرتبط با عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان کدامند؟
 -8آیا بین عوامل مرتبط با عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دختر و پسر تفاو معناداری وجود دارد؟
روش پژوهش

از آنجایی که هدف پژوهش حاضر بررسی وضعی موجود عملکرد خواندن دانشآموزان مقطع ابتدایی مدارس سما
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وضعی عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان مقطع ابتدایی مدارس سما واحد خرمآباد چ ونه اس ؟

واحد خرمآباد اس و محقق قصد دستکاری در متغیرهای مورد مطالعه را ندارد ،لذا روش تحقیق توصیفی از نوع
خواندن و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد خواندن در بین دانشآموزان بود؛ لذا این تحقیق از نوع کاربردی
محسوب میررددا
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پیمایشی (زمینهیابی) میباشد و از آنجایی که محقق در تحقیق حاضر به دنبال شناسایی عوامل مرتبط با عملکرد

حسن جعفری و علی قبادی کیا ،ارزیابی عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دوره ابتدایی ا ا ا

جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری

جامعه آماری تحقیق حاضر ،شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی مدارس سما واحد خرمآباد اس
که در سال تحصیلی  1111-12مشغول به تحصیل میباشند که تعداد آنها براساس آمارنامه معاون سما واحد
خرمآباد 044 ،نفر اس ( 224دختر و  124پسر)ا
نمونه آماری؛ در تحقیق حاضر بر اساس ترمول کوکران 1تعداد  244دانشآموز ( 112دختر و  22پسر) به عنوان
نمونه آماری انتخاب رردیدا
N × t2 × p × q
400 × 1.962 × 0.5 × 0.5
=
≈ 197
N × d2 + t 2 × p × q 400 × 0.052 + 1.962 × 0.5 × 0.5

=𝑛

در ترمول توق حداکثر اشتباه مجاز () dمعادل  ،4/48ضریب اطمینان  t=1/11 ،4/18و مقادیر  pو  qنیز هرکدام
معادل  4/8و  N= 044در نظر ررتته شده اس ا از آنجایی که جامعه آماری تحقیق حاضر از دو رروه دانشآموزان
دختر و پسر تشکیل رردیده اس  ،لذا در این تحقیق از شیوهی نمونهریری تصادتی طبقهای نسبی استفاده شده
اس ا
ابزار گردآوری دادهها

در این پژوهش آزمون تشخیصی سطح خواندن برای دانشآموزان ابتدایی که توسط عابدی و عزیزیان ()1122
تدوین و هنجاریابی شده اس برای تعیین عملکرد خواندن به کار رتته اس  ،این آزمون شامل  2خرده آزمون
دانشآموزان میپردازد و برای تعیین عمکرد نوشتن دانشآموزان ،آزمون استاندارد شدهی پیشرت تحصیلی زبان
تارسی که توسط شریفی ( )1177ساخته شده به کار برده شده اس ا با وجود این که پرسشنامه های مورد استفاده
در تحقیق حاضر ،استاندارد و هنجاریابی شده بودند با این وجود روایی پرسشنامه ها با استفاده از روش روایی
محتوایی 2تعیین رردید و برای تعیین پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ 1استفاده شد که بر اساس
محاسبا انجام شده؛ ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکرد خواندن  4/28و برای پرسشنامه عملکرد
نوشتن  4/22به دس آمدا
یافتهها
سئوال كلی :وضعیت عملكرد خواندن و نوشتن دانشآموزان مقطع ابتدایی مدارس سما واحد خرمآباد چگونه
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اس که در سه حیطه ی صح خواندن ،درك مطلب و آراهی های واجی به تشخیص سطح مهار خواندن

است؟

با توجه به این که دادههای جمعآوری شده در سه سطح قابل قبول ،خوب و خیلی خوب طبقهبندی شدهاند،

-Cochran
- Content validity
3
-Cronbach's alpha
2
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برای بررسی و تحلیل دادههای مربوط به وضعی عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان از آزمون ناپارامتریك
مجذور خی (خیدو) ،استفاده رردید که نتایج آن در قالب جداول شماره ( )1نشان داده شده اس ا
جدول ()1م نتایج آزمون مجذور خی مربوط به عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان
عملکرد

طبقه

قابل قبول
خوب
خواندن
خیلی خوب
کل
قابل قبول
خوب
نوشتن
خیلی خوب
کل

تراوانی مشاهده شده تراوانی مورد انتظار باقیمانده آماره مجذور خی درجه آزادی سطح معنیداری
12
11
111
244
00
02
110
244

1167
1167
1167

-8067
-0767
14261

1167
1167
1167

-2267
-2067
0761

2186114

846004

2

2

46444

46444

همانطوری که نتایج جدول شماره ( )1نشان میدهد ،در خصوص عملکرد خواندن ،مقدار به دس آمده برای
آماره مجذورخی ( )218/114در سطح آلفای  α = 4/41معنیدار اس ( ،)sig> 4/41همچنین در ارتباط با عملکرد
نوشتن ،مقدار به دس آمده برای آماره مجذور خی ( )84/004در سطح آلفای  α = 4/41معنیدار اس (4/41
> ،)sigبنابراین چنین استنباط میشود که بین تراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار ،تفاو معنیدار وجود داردا
بر این اساس و با توجه به تراوانیهای مشاهده شده برای هر طبقه ،چون بیشترین تراوانی مشاهده شده در هر دو
دانشآموزان مقطع ابتدایی مدارس سما واحد خرمآباد ،در حد خیلی خوب میباشدا
سئوال ( :)1وضعیت عملكرد خواندن و نوشتن دانشآموزان پسر مقطع ابتدایی مدارس سما چگونه است؟

عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان پسر از آزمون

برای بررسی و تحلیل دادههای مربوط به وضعی

ناپارامتریك مجذور خی (خیدو) ،استفاده رردید که نتایج آن در قالب جداول شماره ( )2نشان داده شده اس ا
جدول ()2م نتایج آزمون مجذور خی مربوط به عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان پسر
عملکرد

طبقه

تراوانی مشاهده شده تراوانی مورد انتظار باقیمانده آماره مچذور خی درجه آزادی سطح معنیداری

قابل قبول

8

2161

-2061

خوب
خواندن
خیلی خوب

14
71

2161
2161

-1161
0167

قابل قبول

22

2161

-761

خوب

12

2161

-1161

خیلی خوب

02

2161

1267

کل

22

9

12611

2

46444
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نوشتن

کل

22

176112

2

46444
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مورد مربوط به طبقهی خیلی خوب اس  ،میتوان چنین استنباط نمود که وضعی عملکرد خواندن و نوشتن

حسن جعفری و علی قبادی کیا ،ارزیابی عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دوره ابتدایی ا ا ا

همانطوری که نتایج جدول شماره ( )2نشان میدهد ،در ارتباط با عملکرد خواندن دانشآموزان پسر؛ مقدار به
دس آمده برای آماره مجذور خی ( )17/112در سطح آلفای  α = 4/41معنیدار اس ( ،)sig> 4/41بنابراین
چنین استنباط میشود که بین تراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار ،تفاو معنیدار وجود داردا بر این اساس و
با توجه به تراوانی های مشاهده شده برای هر طبقه ،چون بیشترین تراوانی مشاهده شده مربوط به طبقهی خیلی
خوب اس ( 71نفر از  22نفر) ،میتوان چنین استنباط نمود که وضعی عملکرد خواندن دانشآموزان پسر مقطع
ابتدایی مدارس سما واحد خرمآباد ،در حد خیلی خوب میباشدا از طرتی ،در ارتباط با عملکرد نوشتن دانشآموزان
پسر؛ مقدار به دس آمده برای آماره مجذور خی ( )12/411در سطح آلفای  α = 4/41معنیدار اس (4/41
> ،)sigبنابراین چنین استنباط میشود که بین تراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار ،تفاو معنیدار وجود داردا
بر این اساس و با توجه به تراوانیهای مشاهده شده برای هر طبقه ،چون بیشترین تراوانی مشاهده شده مربوط
به طبقهی خیلی خوب اس

( 02نفر از  22نفر) ،میتوان چنین استنباط نمود که وضعی

عملکرد نوشتن

دانشآموزان پسر مقطع ابتدایی مدارس سما واحد خرمآباد ،در حد خیلی خوب میباشدا
سئوال ( :)2وضعیت عملكرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دختر مقطع ابتدایی مدارس سما چگونه است؟

برای بررسی و تحلیل دادههای مربوط به وضعی

عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دختر از آزمون

ناپارامتریك مجذور خی (خیدو) ،استفاده رردید که نتایج آن در قالب جداول شماره ( )1نشان داده شده اس ا
جدول ()1م نتایج آزمون مجذور خی مربوط به عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دختر

خواندن

نوشتن

قابل قبول

7

1761

-1461

خوب

2

1761

-2261

خیلی خوب

11

1761

8267

کل

112

قابل قبول

22

1761

-1861

خوب

20

1761

-1161

خیلی خوب

11

1761

2267

کل

112

1126111

116471

2

2

46444

46444

همانطوری که نتایج جدول ( )1نشان میدهد ،در ارتباط با عملکرد خواندن دانشآموزان دختر؛ مقدار به دس
آمده برای آماره مجذور خی ( )112/111در سطح آلفای  α = 4/41معنیدار اس ( ،)sig> 4/41بنابراین چنین
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عملکرد

طبقه

تراوانی مشاهده شده تراوانی مورد انتظار باقیمانده آماره مجذور خی درجه آزادی سطح معنیداری

استنباط میشود که بین تراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار ،تفاو معنیدار وجود داردا بر این اساس و با
خوب اس ( 11نفر از  112نفر) ،میتوان چنین استنباط نمود که وضعی عملکرد خواندن دانشآموزان دختر مقطع
ابتدایی مدارس سما واحد خرمآباد ،در حد خیلی خوب میباشدا از طرتی ،در ارتباط با عملکرد نوشتن دانشآموزان
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توجه به تراوانیهای مشاهده شده برای هر طبقه ،چون بیشترین تراوانی مشاهده شده مربوط به طبقهی خیلی
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دختر؛ مقدار به دس آمده برای آماره مجذور خی ( )12/411در سطح آلفای  α = 4/41معنیدار اس (4/41
> ،)sigبنابراین چنین استنباط میشود که بین تراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار ،تفاو معنیدار وجود داردا
بر این اساس و با توجه به تراوانیهای مشاهده شده برای هر طبقه ،چون بیشترین تراوانی مشاهده شده مربوط
به طبقهی خیلی خوب اس

( 11نفر از  112نفر) ،میتوان چنین استنباط نمود که وضعی

عملکرد نوشتن

دانشآموزان دختر مقطع ابتدایی مدارس سما واحد خرمآباد ،در حد خیلی خوب میباشدا
سئوال ( :)3آیا بین عملكرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟

از آنجایی که داده های مربوط به عملکرد خواندن و نوشتن دارای مقیاس رتبهای هستند ،لذا برای مقایسه
این متغیرها ،در بین دانشآموزان دختر و پسر از آزمون ناپارامتریك مان ویتنی استفاده رردید که نتایج آن در
قالب جدول شماره ( )0نشان داده شده اس ا
جدول ()0م نتایج آزمون مان ویتنی مربوط به مقایسه عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دختر و پسر
عملکرد
خواندن

نوشتن

دختر

11

141614

پسر

22

11614

کل

244

دختر

112

141642

پسر

22

17614

کل

244

02406844

01016444

46021

46772

46121

46011

همانطوری که نتایج جدول ( )0نشان میدهد ،در ارتباط با عملکرد خواندن دانشآموزان؛ مقدار به دس آمده
برای آماره  zآزمون مان ویتنی ( )4/021در سطح آلفای  α = 4/48معنیدار نیس ( ،)sig< 4/48بنابراین چنین
استنباط میشود که بین میان ین رتبه ها برای عملکرد خواندن دانشآموزان دختر ( )141/14و دانشآموزان پسر
( ،)11/14تفاو معنیدار وجود نداردا از طرتی ،در ارتباط با عملکرد نوشتن دانشآموزان؛ مقدار به دس آمده برای
آماره  zآزمون مان ویتنی ( )4/772در سطح آلفای  α = 4/48معنیدار نیس ( ،)sig< 4/48بنابراین چنین استنباط
میشود که بین میان ین رتبه ها برای عملکرد خواندن دانشآموزان دختر ( )141/42و دانشآموزان پسر (،)17/14
تفاو معنیدار وجود نداردا
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جنسی

تعداد

میان ین رتبهها

آماره مان ویتنی

آماره Z

سطح معنیداری

سئوال ( :)4عوامل مرتبط با عملكرد خواندن و نوشتن دانشآموزان كدامند؟

به رام استفاده شده که در این تحلیل عملکرد خواندن و نوشتن با هم ادغام شده و به عنوان متغیر مالك در نطر
ررتته شده اس و متغیرهایی از قبیل داشتن کتابخانه در منزل ،میزان مطالعه پدر ،میزان عالقه به انشاء و جمله
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برای تعیین عوامل مرتبط با عمکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان ،از تحلیل رررسیون چندرانه به روش رام

حسن جعفری و علی قبادی کیا ،ارزیابی عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دوره ابتدایی ا ا ا

نویسی ،میزان رضای شغلی معلم ،میزان مطالعه غیردرسی وااا به عنوان متغیرهای پیشبین وارد تحلیل شده اند
که نتایج آن در قالب جداول شماره ( )8و ( )1نشان داده شدهاندا
جدول ()8م ضرایب همبست ی چندرانه و ضرایب تعیین تعدیل شده به همراه آزمون معنیداری مدلهای رررسیونی
مدل

همبست ی چندرانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار برآورد

آمارهF

سطح معنیداری

1

46011

46212

46117

4618841

106420

46444

2

46801

46212

46274

4611281

146211

46444

1

46102

46012

46177

4611211

116174

46444

0

46114

46071

46011

4621211

116127

46444

8

46711

46817

46017

4622102

146278

46444

1

46701

46811

46848

4627221

146442

46444

7

46724

46142

46802

4621114

146111

46444

بر اساس نتایج جدول ( ،)8شش مدل رررسیونی برازش داده شده اس که با توجه به ضرایب تعیین تعدیل
شده ،مدل  1حدود  24درصد واریانس عملکرد خواندن و نوشتن را تبیین میکند ،مدل  2حدود  27درصد؛ مدل 1
حدود  12درصد؛ مدل  0حدود  01درصد؛ مدل  8حدود  07درصد؛ مدل  1حدود  84درصد؛ مدل  7حدود 88
درصد؛ واریانس عملکرد خواندن و نوشتن را تبیین میکندا مقادیر به دس آمده برای آمارههای  Fهم ی در سطح
لحاظ آماری معنیدار میباشندا
جدول ()1م ضرایب رررسیونی (استاندارد نشده ( )bو استاندارد شده ( ))βدر مدل نهایی (مدل شماره  )7و آزمون معنیداری مربوطه
ضرایب استاندارد

آمارهt

سطح معنیداری

116211

46082

-

026111

46444

داشتن کتابخانه در منزل

46028

46421

46821

86212

46444

میزان مطالعه پدر

46148

46411

46101

16017

46441

میزان عالقه به انشاء و جمله نویسی

46107

46412

46114

16220

46444

میزان رضای شغلی معلم

46711

46171

46211

06411

46444

میزان مطالعه غیر درسی

46144

46418

46221

26287

46441

تعداد دانشآموز کالس

-46471

46421

-46171

-16100

46441

درآمد ماهیانه خانواده

46418

46422

46217

26188

46421

متغیرهای پیشبین
مقدار ثاب

ضرایب غیر استاندارد

(عملکرد خواندن و نوشتن) را تبیین میکند؛ متغیرهای پیش بین در این مدل ،عوامل مرتبط و تاثیر رذار بر عملکرد

02
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بر اساس نتایج جداول ()1؛ با توجه به مدل نهایی (مدل  )7که حدود  88درصد تغییرا مربوط به متغیر مالك
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آلفای  α= 4/41معنیدار هستند ()sig>4/41؛ لذا چنین استنباط میشود که کلیه مدلهای برازش داده شده از
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خواندن و نوشتن دانشآموزان مقطع ابتدایی مدارس سما واحد خرمآباد میباشند که به ترتیب اولوی عبارتند ازم
 -1میزان رضای شغلی معلمان ( -2 ،)β=4/211تعداد دانشآموزان کالس ( -1،)β=-4/171داشتن کتابخانه در
منزل ( -0 ،)β=4/821میزان عالقه به انشاء و جمله نویسی ( -8 ،)β=4/114میزان مطالعه پدر (-1 ،)β=4/101
میزان مطالعه غیر درسی ( )β=4/221و  -7درآمد ماهیانه خانواده ( )β=4/217که در این بین بجزء تعداد
دانشآموزان کالس که تاثیر منفی در عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دارد سایر عوامل یاد شده تاثیر مثب
دارند ،یعنی با اتزایش این متغیرها عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان بهبود مییابدا
سئوال ( :)5آیا بین عوامل مرتبط با عملكرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟

برای پاسخ به سئوال توق ،تحلیل رررسیون چندرانه به روش رام به رام به تفکیك جنسی انجام ررتته که
نتایج آن در قالب جداول شماره ( )7آورده شده اس ا
جدول ()7م ضرایب همبست ی چندرانه ،ضرایب تعیین تعدیل شده ،ضرایب بتا ( )βو آزمون های معنیداری مربوطه
جنسی

مدل
1

همبست ی

ضریب تعیین

چندرانه

تعدیل شده

46121

46118

آمارهF
11641

سطح

متغیرهای پیشبین

ضرایب

آماره

سطح

معنیداری

برای مدل ()2

استاندارد شده

t

معنیداری

46141

06112

46444

46442

دختر

1

46021

46182

16880

46411

2

46824

46211

76102

46441

خانواده
داشتن کتابخانه در
منزل
میزان مطالعه پدر
میزان تجهیزا و
امکانا

46810

06111

46441

46011

16214

46441

46042

26111

46410

بر اساس نتایج جدول  ،1-22برای هر یك از رروههای جنسیتی دختر و پسر 2 ،مدل رررسیونی برازش داده
شده اس که با توجه به ضرایب تعیین تعدیل شده ،برای دانشآموزان دختر ،مدل  1حدود  11درصد و مدل 2
حدود  18درصد واریانس عملکرد خواندن و نوشتن را تبیین میکند و برای دانشآموزان پسر ،مدل  1حدود 18
درصد و مدل  2حدود  14درصد واریانس عملکرد خواندن و نوشتن را تبیین میکندا مقادیر به دس آمده برای
آمارههای  Fهم ی در سطح آلفای  α= 4/41معنیدار هستند ()sig>4/41؛ لذا چنین استنباط میشود که کلیه
مدلهای برازش داده شده از لحاظ آماری معنیدار میباشندا با توجه به مدلهای نهایی (مدل  ،)2عوامل مرتبط
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پسر

2

46228

46101

24611

46444

درآمد ماهیانه

و تاثیررذار بر عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دختر مقطع ابتدایی مدارس سما واحد خرمآباد به ترتیب
اولوی عبارتند ازم -1درآمد ماهیانه خانواده ( -2 ،)β=4/141داشتن کتابخانه در منزل ()β=4/810؛ اما در بین
( -2 ،)β=4/011میزان تجهیزا و امکانا مدرسه و کالس درس ()β=4/042ا لذا با مقایسهی عوامل مذکور
میتوان نتیجه ررت که بین عوامل مرتبط با عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دختر و پسر تفاو وجود
03
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دانشآموزان پسر عوامل موثر بر عملکرد خواندن و نوشتن به ترتیب اولوی عبارتند ازم -1میزان مطالعه پدر

حسن جعفری و علی قبادی کیا ،ارزیابی عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دوره ابتدایی ا ا ا

داردا
نتیجهگیری

ترایند خواندن ،به ویژه در سالهای آغازین مدرسه از اهمی ویژه ای برخوردار اس ا اغلب کودکان قبل از ورود
به مدرسه به رونه ای تجاربی از مهار نقاشی و نوشتن (رونویسی) را همراه داشته ،با مفاهیم کمی ریاضی (مثل،
کم ،زیاد ،کوچك ،بزرگااا) آشنا هستند ،اما عموما بهره ای از مهار خواندن به معنای دقیق آن ندارندا ترایند
خواندن مستلزم بکارریری همزمان چندین مهار و کنش حسی و ذهنی اس  ،از همین رو بچه ها در سال اول
مدرسه و پس از آن نیاز دارند که با صبوری و دق و اکتساب مهارتهای پیشنیاز و تمرین مستمر ،قابلی خواندن
را بیابندا خواندن هم برای کودکان لذ بخش اس و هم برای اولیا و مربیان آن ها مطلوب می باشدا بسیاری از
معلمان دوره ابتدایی و کارشناسان روانشناسی و متخصصان تعلیم و تربی از طریق بررسی چ ون ی مهار
دانشآموز در امر خواندن می توانند رتتار تحصیلی ایشان را به طور جدی پیش بینی کنند ،به عبار دی ر همواره
یك رابطه و درجه همبست ی توق العاده ای بین مهار خواندن در دانشآموزان سالهای اول ابتدایی و پیشرت
تحصیلی آن ها مشاهده می شودا بدیهی اس دانشآموزی که قادر اس با عالقه وا مهار متن کتاب درسی،
متون کتابهای کمك آموزشی و دی ر منابع مطالعاتی متناسب را بخواند و بفهمد به راحتی می تواند با خواندن
کتاب های ریاضی ،علوم و علوم اجتماعی پیشرت قابل مالحظه ای نیز در این دروس داشته باشدو زمینه ای
مطلوب برای پیشرت تحصیلی ایشان می باشد ،چرا که خواندن به معنای دس یابی به آثار مکتوب و شناخ
آدمی در تحول شخصی و سازماندهی ذهن و بهداش روانی انسان تأثیر بسزایی داردا
یاتتههای حاصل از تحلیل سواال تحقیق هم ی از مطلوب بودن (حد خیلی خوب) خواندن و نوشتن در دوره
ابتدایی مدارس سما خرمآباد حکای داردا این امر نشان دهنده این واقعی اس که مدیران مدارس وظیفه اصلی
خود را که همانا تراهم کردن زمینهی تفکر برای دانشآموزان تراهم میکنندا شاید یکی از علل وضعی خیلی
خوب خواندن در مدارس سما خرمآباد این باشد که اغلب دانشآموزان دوره پیشدبستانی را رذرانده و معلمان آنان
از ترآیند خواندن و نوشتن و نظریههای آن ،اصول خواندن و نوشتن خطایی آن ،ارزشیابی از خواندن و نوشتن،
مشکال خواندن و نوشتن و روشهای خواندن و نوشتن با اطالع هستند و اغلب دوره مربوط به خواندن و نوشتن
را رذرانده باشندا
ررچه دی 1روانشناسی معروف در تحصیال خود به این نتیجه رسیده که دختران در دوره کودکی خزانه لغوی
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غنیتری دارند و از توانایی بیشتری در ساختن انواع جمله در مقایسه با پسران برخوردارند ،اما تحقیق حاضر نشان
اجتماعی و ترهن ی متفاو ایران و امریکا باشدا کریمی ( )1120بیان می دارد که کوی دارای باالترین حد
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داد که تفاو معناداری بین خواندن و نوشتن پسران و دختران جود نداردا عل این امر شاید شرایط اقتصادی،
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اختالف عملکرد پسران و دختران در خواندن و نوشتن اس و کمترین حد اختالف بین عملکرد پسران و دختران
متعلق به کشور ایتالیاس ا نتایج پژوهشهای انجام شده داخلی در مورد رابطه بین رشد خواندن و نوشتن با جنسی
نیز متفاو اس در حالی که توحیدلو ( )1121و کردی ( )1127بر وجود تفاو معنادار بین عملکرد دانشآموزان
دختر و پسر تاکید دارندا
با توجه به اینکه عزیزی ( )1124معتقد اس که بین عملکرد خواندن و نوشتن دختر و پسر تفاو معناداری
وجود ندارد ،لذا در پاسخ سئوال چهارم تحقیق حاضر و تحلیل دادهها ،نتایج نشان داد که عوامل مرتبط و تاثیررذار
بر وضعی خواندن و نوشتن دانشآموزان دوره ابتدایی مدارس سما خرمآباد به ترتیب اولوی عبارتند ازم میزان
رضای شغلی معلمان ،جمعی کالس ،دانستن کتابخانه در منزل ،میزان عالقه به جملهنویسی و انشاء تا میزان
مطالعهی والدین ،میزان مطالبهی خبر درسی ،درآمد ماهیانه خانواده که در این بین بجز جمعی کالس که تاثیر
منفی در عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دارد سایر عوامل یاد شده تاثیر مثب دارند؛ یعنی با اتزایش متغیرها
عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان بهبود مییابدا انجمن بین المللی پیشرت تحصیلی در سال ( )2441توانایی
خواندن دانشآموزان باید چهارم ابتدایی در  18کشور جهان را مورد بررسی قرار دادا در این بررسی اعالم شد که
تعالیتهای خواندن (کتابخوانی ،قصه رویی ،شعرخوانی ،بازی با حروف الفبا و بازی با کلما ) تاثیر بسزایی در
پیشرت خواندن دانشآموزان داردا
بررسی ها نشان داد که نتایج حاصل از یاتته های تحقیق حاضر در ارتباط با عوامل مرتبط با عملکرد خواندن
و نوشتن ،با نتایج حاصل از یاتتههای تحقیقا رذشته؛ همخوانی داشته و این نتایج را مورد تایید قرار میدهندا
که عوامل عمده و اثررذار به خواندن و نوشتن دختران درآمد ماهیانه ی خانواده و داشتن کتابخانه شخصی اس ،
اما عوامل عمده و اثررذار بر خواندن و نوشتن دانشآموزان پسر میزان مطالعه والدین و میزان تجهیزا و امکانا
مدرسه و کالس درس اس ا
پیشنهادات

 -1بر اساس یاتتههای سئوال کلی تحقیق و همجنین سئواال جزئی  1و  ،2وضعی عملکرد خواندن و
نوشتن دانشآموزان مقطع ابتدایی مدارس سما واحد خرمآباد ،در مجموع در حد خیلی خوب میباشد؛ با این وجود
یاتتهها حاکی از آن اس که از لحاظ خواندن  20درصد از دانشآموزان از عملکرد در حد خیلی خوب برخورارند و
از لحاظ نوشتن  87درصد از عملکرد خیلی خوب برخوردارند ولی حدود  01درصد در طبقا خوب و قابل قبول
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همچنین یاتتههای تحقیق نشان داد که ترتیب عوامل تاثیررذار دانشآموزان دختر و پسر متفاو اس  ،به طوری

قرار دارند ،لذا پیشنهاد میشود که مسئواالن آموزش و پرورش ،بخصوص مسئواالن دوره ابتدایی با بررزاری
برای کسب مهار های الزم در بین آموزراران و معلمان دوره ابندایی تراهم نمایند تا از این طریق بتوانند با انتقال
این مهار ها به دانشآموزان ،عملکرد نوشتن دانشآموزان را بهبود بخشندا
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دورههای آموزشی ،تهیه نرم اتزارهای آموزشی ،تهیه کتابهای آموزش نوشتن ،آموزش رسمالخط وااا زمینه را
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 بین عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دختر و پسر تفاو معنادار، تحقیق1  بر اساس یاتتههای سئوال-2
 میان ین عملکرد خواندن و نوشتن در بین دانشآموزان دختر بیشتر از میان ین عمکرد، با وجود این،وجود ندارد
 لذا پیشنهاد میشود با تعامل با آموزراران زن و همچنین شیوههای، خواندن و نوشتن در بین دانشآموزان پسر اس
مورد استفاده دانشآموزان دختر در ارتقاء عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان پسر رام برداش ا
 عوامل مهم مرتبط با عملکرد خواندن و نوشتن عبارتند ازم میزان رضای، تحقیق0  بر اساس یاتتههای سئوال-1
 میزان، میزان عالقه به انشاء و جمله نویسی، داشتن کتابخانه در منزل، تعداد دانشآموزان کالس،شغلی معلمان
 میزان مطالعه غیر درسی و درآمد ماهیانه خانوادها لذا پیشنهاد میشود که در جه ارتقاء و بهبود،مطالعه پدر
 همچنین ایجاد، با مشوقهای مختلف از جمله مشوقهای مالی و معنوی،عملکرد خواندن و نوشتن دانشآموزان
تضای صمیمی و جو همکاری میزان رضای شغلی معلمان را اتزایش داد؛ تعداد دانشآموزان کالسها را تا جایی
 نفر تشکیل داد؛ والدین را تشویق نمود تا در منزل کتابخانه تشکیل24  الی18 که امکان دارد در حد استاندارد
دهند؛ همچنین آنان را به مطالعه تشویق نمود چرا که این امر در ال و برداری دانشآموزان موثر اس ؛ با ارائه
عملکرد
11  موجبا بهبود،بنهای خرید کتاب به دانشآموزان و خانوادهای آنها و ترغیب آنها به مطالعه غیر درسی
خواندن و نوشتن دانشآموزان را تراهم آوردا
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Abstract
The aim of this research was to investigate of reading, and writing performance
among students of SAMA primary schools in Islamic Azad University branch of
khorramabad. The method of this research was descriptive survey type. As
researcher investigated the factor that effect on reading and writing of students,
this research was from applied kind of research. Statistical population was
consisted 400 students (220 girls and 180 boys), and according Cochran formula
200 students (112 girls and 82 boys) determined and selected by relative stratified
random sampling method. The research tools were; 1)diagnostic evalution test for
reading and writing level, made by Abedi and

2) standard test for academic

achievement, made by sheriff. The validity of first one calculated by the use of
coronbach alpha (reading %85 and writing %82). Data were analyzed by K-square,
U-test and multiple- regression. The result showed that the student's performance
of reading and writing were in very good situation. There weren’t a difference
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between girls and boys reading and writing performance. The major factors that
were related with performance of students were: teacher satisfaction, class
population, private library in home, consideration to writing words and sentences,
amount of study, and at last family quantity of earnings.
Keywords: Performance; Reading Performance; Writing Performance; SAMA
Schools
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