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ﭼﮑﻴﺪه
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ روش ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﻳﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ،ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ
روش ،ﺑﺎ ﻃﺮح ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﮐﻨﺘﺮل در ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ از ﻧﻮع
ﺗﺤﻘﻴﻖ »ﺷﺒﻪ آزﻣﺎﻳﺸﯽ« اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری آن را  ٤٠٤٣٨داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻬﺎرم و  ٤٠٢٦٣داﻧﺶ آﻣﻮز
ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن و ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷﻪ ای ﭼﻨﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ای  ٣٨٤داﻧﺶ آﻣﻮز در ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻬﺎرم و  ٣٨٤ﻧﻔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻨﺠﻢ در  ٤٠ﮐﻼس درس از ٥
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن در دو ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ و ﻣﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،رواﻳﯽ آن ﻫﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ آزﻣﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از
روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﯽ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ  ٠/٩٢و ﻣﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  ٠/٨٨ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ 87/12/14 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ88/10/23 :
* ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ87/9/18 :
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2ــ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﺎﺭی
3ــ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ؛
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روش های فعال تدریس در پیشرفت سواد خواندن متنهای ادبی و اطالعاتی دانش آموزان پایه های چهارم
و پنجم ابتدایی مؤثرند؛ همچنین میان پیشرفت سواد خواندن متن های ادبی و اطالعاتیِ دانش آموزان
پایه های چهارم و پنجم ابتدایی که بر اساس روش های فعال تدریس آموزش دیده اند ،تفاوت معناداری
وجود ندارد.

کلید واژهها :روش فعال تدریس  ،سواد خواندن  ،متن ادبی  ،متن اطالعاتی .
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مقدمه

مهارت خواندن یکی از مهم ترین نیازهای یادگیری دانش آموزان در زندگی امروز است.
توانایی درک مطلب و تفسیر و استنتاج از متون درسی و غیر درسی ،دانش آموزان را با افکار و
اطالعات جدید آشنا می کند تا راه «بهتر اندیشیدن» و «بهتر زیستن» را بیاموزند (کمبل.)2001،
به عبارت دیگر« ،سواد خواندن» 5به معنای علمی و جامع آن ،وسیله ای است که از طریق آن
می توان به ذخایر بی انتهای تجربه بشری دست یافت .در حقیقت یادگیری مهارت خواندن ،کلید
یادگیری همه یادگیریهاست ،زیرا بیشتر یادگیریهای درسی از آن طریق صورت میگیرد .برای
یادگیری دروس دیگر مانند:ریاضی ،تاریخ و جغرافیا نیز باید به مهارت درک مطلب و توانایی
خواندن مسلط بود (کریمی.)13:1384 ،
اهمیت بنیادی سواد خواندن هنگامی آشکارتر می شود که بدانیم در جهان امروز گستره
موضوع «خواندن» و ابعاد پیچیده و متنوع آن ،فقط به درک نشانه های نوشتاری و رمزهای
کالمی محدود نمی شود ،بلکه فراتر از آن خواندن عالئم بصری« ،نشانه های الکترونیکی»
و «متن های دیجیتالی» ،از جمله تحوالتی است که در قلمرو «سواد خواندن» به شکل بسیار
جدی و فراگیر مطرح است.
موضوع آموزش خواندن ،به ویژه در سال های نخستین آموزش به دلیل اهمیت ،حجم عظیمی
از پژوهش های آموزشی را به خود اختصاص داده است؛ مواردی مانند:
خواندن و نوشتن را از چه سالی شروع کنیم که کودک از نظر رشد ذهنی ،آماده یادگیری
مفاهیم زبان گفتاری و نوشتاری باشد؟
 Active Methods of Teachingــ 1
 Reading Literacyــ 2
 Literary Textــ 3
 Informational Textــ 4
 Literacyــ 5
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ترفندهایی که می توان برای آماده سازی کودک فراهم آورد ،چیست و چگونه می توان این
آمادگی را سنجید؟
مشکل تفاوت زبان مادری و رسمی و شیوه های ایجاد ارتباط میان زبان گفتاری و نوشتاری
کدامند؟
بخش کوچکی از مسائل و پرسش هایی را تشکیل می دهند که ذهن پژوهشگران و معلمان
را همواره به خود مشغول داشته است .در همین راستا «انجمن بین المللی ارزیابی پیشرفت
تحصیلی» ( 1، )IEAمطالعه ای تطبیقی با عنوان «مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن» (پرلز
 2)PIRLSرا در زمینه سواد خواندن کودکان  9ساله در میان کشورهای دنیا انجام داد؛ این سن در
بیشتر کشورها ،دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی را در برمی گیرد.
مطالعه پرلز ،یکی از مجموعه مطالعات گسترده این انجمن است و به فاصله هر پنج سال یک
بار در میان دانش آموزان کشورهای داوطلب برگزار میشود؛ نتایج این مطالعه نشان می دهد:
الف) جایگاه سواد خواندن دانش آموزان ایرانی در پرلز ( )2001از میان  35کشور شرکت
کننده ،در رتبه  ،32یعنی جلوتر از سه کشور (کویت ،مراکش و بلیز) است .متوسط عملکرد
سواد خواندن این دانش آموزان در متون ادبی  ،421متون اطالعاتی  408و میانگین کل 414
است و از کل تعداد  7430دانش آموز ،فقط  21دانش آموز کل نمره آزمون را کسب کرده اند؛
بیش از  60درصـد دانش آموزان نتـایج ضعیف و خیلی ضعیف 22 ،درصد متوسط ،و فقط 18
درصد عملکرد خوب و خیلی خوب داشتند (مارتین ،موریس و کندی،203به نقل از کریمی،
 37 :1384و .)78
ب) جایگاه سواد خواندن دانش آموزان ایرانی در پرلز ( )2006از میان  45کشور شرکت
کننده ،در رتبه  ،40یعنی جلوتر از پنج کشور (اندونزی ،قطر ،کویت ،مراکش و آفریقای جنوبی)
است .متوسط عملکرد سواد خواندن این دانش آموزان در متون ادبی  ،426متون اطالعاتی 420
و میانگین کل  421است (کریمی.)17 :1386 ،
ج) میانگین کل نمرات جهانی در هر دو مطالعه  500است و میانگین کل نمرات دانش آموزان
ایرانی در هر دو مطالعه در هر سه حالت ــ میانگین کل ،میانگین متون ادبی و میانگین متون
اطالعاتی ــ به طور معناداری کمتر از میانگین جهانی می باشد.
د) متوسط عملکرد دانش آموزان ایرانی در پرلز ( ،)2001در پاسخ به سؤاالت متن ادبی 421
)  International Association for the Evaluation of Educational Achievement ( IEAــ 1
)  Progress in International Reading Literacy Study ( PIRLSــ 2
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و متن اطالعاتی  408بود که از  13نمره تفاوت حکایت دارد؛ همچنین در پرلز ( )2006نیز
متوسط عملکرد دانش آموزان ایرانی در پاسخ به سؤاالت متن ادبی  426و متن اطالعاتی  420بود
که از تفاوت  6نمره ای حکایت می کند.
هر چند مقایسه نتایج این مطالعه در پرلز ( )2001و ( )2006نشان می دهد میانگین نمرات
دانش آموزان ایرانی در دو مرحله آزمون به میزان  7نمره رشد داشته است ،اما این میزان رشد از
نظر آماری معنادار نیست و متأسفانه ضعف مفرط دانش آموزان ایرانی را در زمینه سواد خواندن
نشان می دهد و نظام آموزشی ما را با چالشی جدی و بزرگ مواجه کرد.
همان طور که می دانیم ،بهبود و پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان از وظایف اصلی نظام
آموزشی کشورهاست ،و ارتقاء این مهارت باید یکی از نتایج و پیامدهای قطعی تعلیم و تربیت
رسمی باشد ،به گونه ای که دیگر نیازمند برنامه های تکمیلی بهبود مهارت خواندن دانش آموزان
نباشیم؛ بنابراین بررسی و تحلیل چیستی ،چرایی و عوامل مؤثر در ضعف دانش آموزان بر عهده
متولیان تعلیم و تربیت است.
زیرسازهای اصلی سواد خواندن ارتباطی بنیادی با یادگیری خواندن دارد؛ باید دانست ،حال
که دانش آموزان ما در زمینه سواد خواندن ضعف دارند:
چگونه می توانیم توانایی ادراک در خواندن را به بهترین وجه در کودکان تقویت کنیم؟
روش های نوین و اثربخش در پرورش مهارت های خواندن کدامند؟
«روش های فعال تدریس» 1به گونه ای هستند که ذهن انسان در آن فعال است و معلم شرایط
یادگیری را فراهم می کند و مهارت های ذهنی و قابلیت های تفکر را تقویت می نماید .روابط
میان گروهی و همکاری تقویت شده ،با حس اعتماد به نفس فردی ،روحیه کاوشگری ،
مفهوم سازی ،توضیح و تحلیل مسئله رشد کرده ،شاگرد به ردیابی موضوع و تحمل ابهام
رهنمون می شود؛ روح خالقیت و استقالل فرد ،تقویت می شود؛ ماهیت روش های فعال
تدریس به گونه ای است که کالس را به منزله ادامه تفکر ،مرکز تفکر و رهبری تربیتی جریان تفکر
برمی شمارد (سلیمانپور.)4 :1384 ،
3
«یادگیریِ یادگیری» 2یکی از پیامدهای آموزش بر اساس رویکردهای فراشناختی است و کاربرد
 Active Methods of Teachingــ 1
 Learning to Learnــ 2
 Metacognitionــ 3
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روش های فعال تدریس می توانند بهطور مؤثری در ایجاد آن دخیل باشند .تدریس یکی از اساسی ترین
مهارت های معلمان به شمار میآید و می تواند نقش تعیینکننده ای در یادگیری دانش آموزان داشته
باشد؛ بنابراین با توجه ویژه به اهمیت موضوع سواد خواندن و نتایج ضعیفی که در دو مرحله آزمون
پرلز و بهکارگیری روش های فعال تدریس در فرایند یاددهی  -یادگیری به دست آمده است ،می تواند
ابزار سودمندی برای بهبود وضعیت سواد خواندن دانش آموزان باشد؛ حال باید پرسید:
آیا روش های فعال تدریس ،در پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان مؤثرند؟
محقق در این پژوهش به دنبال « بررسی تأثیر روش های فعال تدریس بر پیشرفت سواد خواندن
دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی استان مازندران» است و سواد خواندن دانش آموزان
را در متون « ادبی» 1و «اطالعاتی» 2مورد ارزیابی قرار می دهد.
ادبیات پژوهش:

خواندن مهارتی است که با آن می توان از مطالب نوشتنی اطالع به دست آورد .تعریف کامل تر
مهارت خواندن ،چنین است« :خواندن فرایند فعالی است که خواننده ،از طریق آن به پیامی که
درون نوشته وجود دارد ،پی می برد» .خواننده بر اساس آنچه پیش از این یاد گرفته ،مدام در پی
کشف چیزهای تازه است؛ بدین ترتیب با بهره گیری از تجربیات پیشین و آنچه قب ًال از زبان آموخته
است ،متن برای او معنا می یابد و البته قطعات نوشته بیش از کلمات مجزا می توانند جمعی از معنا
را به خواننده انتقال دهند» (سنگری.) 6 :1385 ،
«یادگیری خواندن» 3دستاورد حیرت آور شناختی و زبانی به شمار می آید .به نظر می رسد
خواندن رمزگشایی واژه به واژه باشد ،اما در واقع فرایندی چند وجهی است که در آن باید همه
ابعاد شناخت و زبان هماهنگ شوند (آر.سی.اندرسون 1985به نقل از سنگری)١٨:138٥،
خواندن واقعی به توجه به واژه و مشخصات متن نیاز دارد.
بسیاری از کودکان با یادگیری خواندن ،از مرحله ای می گذرند که به نظر می رسد نخست بر
نشانه های دیداری متن مانند شکل واژه ها تکیه دارد .در هر برنامه کارآمد آموزش خواندن ،باید
 Literaryــ 1
 Informationalــ 2
 Literacy Learningــ 3
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تأکید بر خواندن ،همچون فرایندی با معنا ،رعایت شود .دانش آموزان پس از یادگیری خواندن
وارد مرحله «خواندن برای یادگیری» 1می شوند .تکالیف خواندنی از جمله مهم ترین راهبردهایی
است که معلمان برای تحقق یادگیری های جدید به کار می برند .با آغاز سال سوم ابتدایی ،که
بیشتر دانش آموزان نخستین مهارت های خواندن را به دست آورده اند ،تأکید خواندن از «یادگیری
خواندن» به«خواندن برای یادگیری» منتقل می شود .هر چه دانش آموزان بیشتر بالغ می شوند،
تأکید آنان بر خواندن همچون روش جدیدی برای یادگیری مطالب آشکارتر می شود .یادگیری
از طریق خواندن مطالب ،چنان حوزه مهمی در آموزش است که موجب آفرینش انبوهی از آثار
تحقیقی شده است (سنگری.)19 :1385 ،
یادگیری و جریان آن ،یکی از ارکان اصلی برنامه تربیتی به شمار می آید .یادگیری اساس رفتار
افراد را تشکیل می دهد .فرد از طریق یادگیری ،با محیط خود آشنا می شود ،گاه در مقابل محیط
ایستادگی می کند ،گاه از محیط برای تأمین نیازهای خود بهره می گیرد ،گاه محیط را تحت تسلط
و فرمان خود در می آورد و زمانی با آن سازگار می شود .بنابراین توجه به اصول یادگیری در
فعالیت های تربیتی ،شرط اساسی موفقیت هر مربی است .در گذشته ،تدریس از دیدگاه عده ای
از متخصصان تعلیم و تربیت ،به معنی انتقال معلومات بود ،حال آن که صاحب نظران جدید تعلیم
و تربیت بر این باورند که معلم باید راه و روش دانستن را به دانش آموزان بیاموزد و به انتقال
فرمول ها و معلومات اکتفا نکند.
2
روش های تدریس مبتنی بر رویکرد ساخت گرایی (سازندهگرایی) بهطور مستقیم بر مبنای باورها
و فرض هایی که برای بسیاری از نظریه های یادگیری و رشد شناختی مانند« :یادگیری جدید بر مبنای
یادگیری پیشین است ،یادگیری در برگیرنده پردازش اطالعات است ،معنا وابسته به روابط است و در
تدریس و یادگیری باید بر روابط و راهبردها تأکید شود» ،استوار است.
تأکید کالس های درس ساخت گرایی بر «تجربه های علمی ،تأمل انفرادی ،پردازش اطالعات
و همیاری گروهی» است .در این رویکرد دانش آموز پذیرنده منفعل دانش و اطالعات نیست،
بلکه با دانش ،مهارت و نگرش از پیش آموخته ،به کسب دانش جدید ،پردازش آن و بسط روابط
درونی و ارتباط با پیش دانسته ها با رویکردی جمع محور می پردازد .همچنین در ساخت گرایی،
یادگیری فرایند فعالی است که در آن یادگیرنده از درون داده ای حسی بهره می گیرد و به اطالعات
دریافتی معنا می دهد (آقازاده.)47 :1385 ،
 Reading for Learningــ 1
 Constructivismــ 2
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ساخت گرایی در اصل بر آن است که «ما از طریق فرایند پیوسته بازنمایی واقعیت بر مبنای
تجربه های خود از واقعیت ها می آموزیم؛ یادگیری شامل عناصر اجتماعی است و رشد مفهومی،
از تسهیم نظرگاه ها و اصالح تجسم درونی در برابر تسهیم به دست می آید».
رویکردهای شناختی که یکی از زیرسازهـای رویکرد ساخت گرایی است ،نحوه سازماندهی
و تفسیر اطالعات و بررسی روابط میان اطالعات ،برای استخراج معنا از تجارب را مورد پرسش
قرار می دهند .افزون بر این در رویکردهای شناختی ،نحوه سازماندهی و ذخیره سازی معنا و نحوه
فرایندهای تفکر مورد استفاده برای ذخیره سازی معنا بررسی می شود (آقازاده.)45 :1385 ،
رویکرد همیاری که زیرساز دیگر رویکرد ساخت گرایی به شمار می آید ،تأکید عمده ای بر
تعامل گروهی و جمع افزایی می کند .دانش آموزان در یادگیری به شیوه همیاری ،به جمع دل
می سپارند و هرچه دارند در اختیار یاران گروه قرار می دهند تا خودشان هم از یاری دیگران بهره
گیرند .دانش آموزان از طریق همیاری ،کاربرد و چگونگی بهره جویی از مهارت های اجتماعی،
مهارت تفکر در سطح عالی و مهارت برقراری ارتباط را می آموزند .یادگیری از طریق همیاری
نظم و ساختار دارد و تمرکز اساسی آن ،بر اطمینان یافتن از رخ دادن یادگیری است.
نوع آموزشهای مبتنی بر رویکرد ساخت گرایی ،آموزش «یادگیرنده ــ محور» 1است ،یعنی
یادگیرنده مسئولیت یادگیری و درک و فهم مطالب را خود بر عهده می گیرند (سیف.)524 :1386 ،
مزیت این رویکرد آن است که هرگاه دانش آموز راهی علمی برای حل مسئلهاش بیابد ،آن راه حل،
بخشی از خود او می شود و این همان یادگیری پایدار است .و ما از این طریق یادگیرندگانی را پرورش
داده ایم که تفکر انتقادی ،حل مسئله و یادگیری مادام العمر خواندن دارند.
رویکردهای ساخت گرایی ،بیش از آن که معلم گرا باشند ،دانش آموزگرا هستند؛ معلمان
نقش مربی و تسهیل کننده را ایفا می کنند و یادگیرنده ،نقش اساسی در یادگیری و ساخت دانش
خویش رابر عهده دارد (آقازاده.)39 :1385 ،
رویکردهای ساخت گرایی بر خالف الگوها یا روش های رفتارگرایانه ،با برداشت های
جدیدتر درباره نحوه یادگیری دانش آموزان ،مفهومی از تدریس ارائه می دهند که بر پرورش
دانش آموزان فکور تأکید می ورزند؛ دانش آموزانی که قدرت شناخت و استفاده از آموخته های
خود را دارند .بنابراین از دانش آموزانی که بر اساس این رویکرد آموزش می بینند ،انتظار می رود
در جهت شناخت محیط و بهبود ساخت شناخت خویش تحرک ،پویایی و تالش داشته باشند و
روابط میان پدیده ها و اشیا را درک کنند.
 Learner - Centeredــ 1
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ژان ژاک روسو ،دانشمند بزرگ فرانسوی از جمله کسانی است که در آموزش و یادگیری بر
فعالیت فراگیر تأکید می کند و در نوشته های خود بسیار بدان اشاره کرده است؛ روسو می گوید:
« در امر آموزش ،خود دانش آموز باید فعالیت کند و کمک دیگران به او ،به گونه ای نباشد که همه
چیز را در اختیار او بگذارند و خودش هیچ تالشی برای یافتن پاسخ نداشته باشد»؛ او می گوید«:
پر کردن ذهن کودکان از مطالب که با فکرشان متناسب نیست ،موجب می شود آن ها مطالب را
طوطی وار تکرار کنند» (به نقل از یادگارزاده138٧ ،ص )18
جان دیویی ،تأکید بسیاری بر تجربه فراگیرنده در جریان یادگیری دارد .او در کتاب «تجربه و
آموزش و پرورش ،می گوید« :دانش آموز موجودی فعال و کنشگر است که در محیط خود دخالت
می کند و با آن عمل متقابل انجام می دهد .دانش آموز از طریق فعالیت های خود می آموزد و ذهن
خود را از طریق رفتاری که در آن مشارکت دارد می سازد» .به نظر دیویی وظیفه معلم راهنمایی
فکری است و معلم باید عادت کند تفکر را در دانش آموزان پدید آورد (به نقل از سلیمانپور،
.)19 :1384
ژان پیاژه ،دانشمند سوئیسی ،از جمله کسانی است که بیش از همه به اهمیت روش های فعال
پی برد و به کارگیری آن ها را توصیه کرد .پیاژه که یکی از طرفداران رویکرد شناختی در تعلیم و
تربیت است ،درنوشته های خود همواره بر فعالیت فراگیرنده در جریان یادگیری تأکید دارد .او
می گوید« :وقتی دانش آموز فعال نباشد ،یعنی در وضعیت کنش پذیر قرار داشته باشد ،به صرف
شنیدن سخن دیگران چیزی یاد نمی گیرد؛ شناخت هایی که فرد بدان ها نایل می شود ،حاصل
درون سازی فعال اشیاء است» (به نقل از عباسیان.)30 :1376 ،
جروم برونر 1،1996یکی دیگر از طرفداران روش های فعال تدریس و ابداع کننده روش
«آموزش اکتشافی» است .بیشتر نظریه های او در این زمینه ،در کتاب «به سوی یک نظریه
آموزشی» آمده است؛ او معتقد است «:قرار دادن پاسخ مستقیم در اختیار دانش آموزان ،آنان را
به کتاب و متن فعلی متکی می کند و موجب می شود از خود کوشش نشان ندهند .در نتیجه آنان
از یادگیری رضایت خاطر به دست نمی آورند و انگیزه های یادگیری در آن ها ضعیف می شود» (به
نقل از فضلی خانی.)69 :1385 ،
البته باید خاطر نشان کرد که هیچ یک از روش های تدریس به خودی خود خوب یا بد نیستند،
بلکه نحوه و شرایط استفاده از آن ها موجب قوت یا ضعفشان می شود.
 G .Bronerــ 1
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بروس جویس 1در این باره می گوید«:دانش آموزان بخش مهمی از محیط یادگیری را شامل
می شوند و واکنش های متفاوت نسبت به مدل های گوناگون از خود نشان می دهند .ساختار
شخصیت ،استعداد ،توانایی های ذاتی و آموخته های پیشین دانش آموزان ،موجب شکل گیری
سبک های مختلف یادگیری می شود» .این حقیقت را باید بپذیریم که تربیت و پرورش انسان که
وظیفه اصلی آموزش و پرورش است ،مستلزم تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی دقیق و مدبرانه
است .در این راستا بهترین و سریع ترین راهی که ما را به هدف مطلوب می رساند ،همانا آموزش
درست و اصولی معلمان و سرمایه گذاری بر نگرش ،دانش و مهارت های آن هاست (معتمدی،
.)17 :1384
پژوهش های زیادی در مورد روش های فعال تدریس صورت گرفته است .بیشتر این تحقیقات
درکشورهای اروپایی و آمریکایی بوده است .به طور کلی بررسی تحقیقات درباره روش های
تدریس فعال و غیر فعال نشان می دهد همواره روش های فعال کاراتر و مؤثرتر بوده اند.
بررسی تحقیقات مربوط به تدریس و یادگیری سطوح باالی شناختی که به همت توبین ()1988
انجام گرفت ،نشان داد توانایی استدالل منطقی ،ارضاء نیازهای شناختی دانش آموزان ،انگیزش
برای یادگیری ،مدیریت صحیح کالس و گروه بندی فعالیت های دانش آموزان ،از راه تدریس
فعال و اعمال اصول آن ممکن می شود(.به نقل از سلیمانپور.)٣٥ :138٠ ،
کنت جونز و الیزگی ( )1984نشان داده اند تدریس فعال موجب همکاری بیشتر دانش آموزان
با هم و کاهش مشکالت مدیریت کالس می شود (به نقل از فضلی و جوادی.)23 :1383 ،
گیج و برالینر ( )1984در تحقیقی نشان داده اند کیفیت یادگیری در روش های تدریس فعال
از جمله روش های بحث گروهی ،بیشتر از روش های غیر فعال ،مانند :سخنرانی ،تمرین و
تکرار است.
2
رابرت اسالوین ( )19٩١در مطالعه ای با جمع بندی تحقیقات انجام شده ،نشان داد یادگیری
مشارکتی که اساس روش های تدریس فعال است ،موجب تغییرات مطلوب در شخصیت
دانش آموزان می شود و بر کیفیت آموزش اثر می گذارد.
3
پژوهش های پالینسگار ،براون و کمپیون ( )1991و پالینسگار و کلنک ( )1992نشان
می دهد یک روش آموزشی وقتی مؤثر است که دانش آموزان در درک خواندن خود و توانایی
 B .Goysــ 1
 R .E .Slavinــ 2
 Klenkــ 3
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تلخیص ،پرسش گری ،روشن سازی و پیش بینی عبارت های متن پیشرفت کنند(.بهنقل از
ایزدی.)٩3 :138٤ ،
رونالد ( )1997در تحقیقی درباره یادگیری مشارکتی نشان داد کاربرد این رویکرد در تدریس
اهمیت فوق العاده ای دارد و شاگردان از طریق بحث و مشورت در قالب گروه ها می توانند
راه حل های گوناگونی را برای حل مسئله ارائه دهند (به نقل از کرامتی.)10 :1384 ،
«فاطمه فقیهی قزوینی» ،به نقل از تحقیقاتی رابرت اسالوین می گوید« :کالس های معلمانی که با
روش یادگیری مشارکتی اداره می شوند ،موفق  تر از کالس هایی است که معلمان آنها با روش سنتی
آموزش می دهند و این تفاوت ،قابل توجه و معنادار است» (بهنقل از عباسیان.)30 :1376 ،
محقق دیگری به نام « تورمن » می گوید «:تعجب آور است که ما غالب ًا از شاگردان توقع
داریم بیاموزند ،ولی به ندرت چگونه آموختن را به آن ها می آموزیم؛ ما از آن ها انتظار داریم به
حل مسائل بپردازند؛ ولی به ندرت چگونگی حل مسائل را به آنان آموزش می دهیم» (بهنقل از
عباسیان.)31 :1376 ،
تحقیقاتی در داخل کشور نیز درباره اثر بخشی الگوها و روش های تدریس انجام گرفته است
که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم:
شعبانی ( )1374نشان داد روش های فعال تدریس در افزایش توانایی های شناختی،
عاطفی و رفتاری دانش آموزان نظام جدید مؤ ّثر هستند .عباسیان ( )1376نیز در پژوهشی که
درباره تأثیر روش های تدریس بر پیشرفت درسی دانش آموزان انجام داد ،به این نتیجه رسید
که دانش آموزان گروه آزمایش که بر اساس الگوها و روش های فعال تدریس آموزش دیده
بودند ،به مراتب موفق تر از دانش آموزان گروه گواه بودند که با روش های معمولی آموزش
می دیدند.
همچنین اصابت طبری ( )1379در تحقیق خود با عنوان «بررسی مقایسه ای اثرات آموزش
روش های فعال تدریس بر افزایش میزان خالقیت دانش آموزان» نشان داد اثربخشی روش گردش
علمی در پس آزمون خالقیت نسبت به مرحله پیش آزمون ،در میان گروه ها ،موجب افزایش
خالقیت شد و بقیه روش ها ــ روش حل مسئله ،روش آزمایشی ،روش گروه های کوچک ،روش
اکتشافی و روش واحد کار ــ به ترتیب در مراحل بعدی قرار گرفتند.
فضلی و جوادی ( )1383نیز پژوهشی در مقایسه روش های تدریس فعال و غیر فعال
انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که روش های تدریس فعال بر پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان در سه حیطه شناختی ،مهارتی و نگرشی درس اجتماعی مؤثر هستند .حاجی
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حسین نژاد و بالغی زاده ( )1383در همین راستا پژوهشی در مورد روش تدریس مبتنی بر
نظریه گاردنر انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که متوسط عملکرد دانش آموزانی که با
بهره گیری از نظریه گاردنر آموزش دیده بودند ،در سؤال های سطح دانستن ،به کارگیری
مفاهیم ،حل مسائل متداول و سطح استدالل ریاضی در مقایسه با دانش آموزانی که با شیوه
سنتی آموزش دیده بودند ،بیشتر است و مقدار این تفاوت از لحاظ آماری معنادار می باشد.
ایزدی ( )1384نیز در پژوهشی در باب اثربخشی راهبردهای یادگیری و مطالعه به این نتیجه
دست یافت که آموزش دوجانبه و خواندن مشترک راهبردی بر درک خواندن و خودپنداره
تحصیلی دانش آموزان مؤثر هستند.
یافته های پرلز:

1

نتایج مقایسه ای مطالعات پرلز ( )2001و (  )2006به طور کلی نشان می دهد:
1ــ وضعیت دانش آموزان دختر در پاسخ گویی به سؤاالت (متون ادبی و متون اطالعاتی) در
هر دو مطالعه بهتر از وضعیت دانش آموزان پسر بوده است.
2ــ وضعیت دانش آموزان در پاسخ گویی به سؤاالت متون ادبی بهتر از وضعیت آنان در پاسخ
گویی به سؤاالت متن اطالعاتی بوده است.
3ــ میانگین کل نمرات جهانی در هر دو مطالعه  500است و میانگین کل نمرات دانش آموزان
ایرانی در هر دو مطالعه در هر سه حالت ــ میانگین کل ،میانگین متون ادبی و میانگین متون
اطالعاتی ــ به طور معناداری کمتر از میانگین جهانی است.
4ــ وضعیت دانش آموزان در فرایندهای درک مطلب در پاسخ گویی به سؤاالتی که جنبه
استخراج صریح اطالعات از متن داستان داشته است ،بهتر از مواردی بود که نیاز به استنباط،
استنتاج و ارزیابی داشت.
  5ــ در پرلز ( )2006تقریب ًا تمام دانشآموزان ( 95درصد یا بیشتر) با کسب حداقل امتیاز سطح
ضعیف در معیار بینالمللی ،نشان دادند درک پایه و اولیه از خواندن را دارند( .اطالعات مستقیمی
در متن ارائه شده است را پیدا می کنند و نتایج واضحی از آن به دست می آورند) .همچنین به طور
کلی ،تقریب ًا سه چهارم دانشآموزان در نیمی از کشورهای شرکت کننده ،به نقطه معیار متوسط
 1ــ نتایج انتشار یافته توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،مرکز ملی مطالعه بین المللی تیمز و پرلز (،)1386
نگاهی به مهم ترین نتایج م ّلی پرلز ( )2006در مقایسه با پرلز ( )2001صص  43ــ .29
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در مقیاس بینالمللی دست پیدا کردند (اطالعاتی که در بخشهای گوناگون متن وجود دارد را
می یابند و میتوانند ترتیب آن ها را در متن پیدا کنند) و تقریب ًا دو پنجم به کسب نقطه معیار پیشرفته
( بسیار باال) در مقیاس بینالمللی دست یافتند (پیامهای عمیق متن را تشخیص داده ،برای ایده و
پیام کلی توضیح ارائه می کنند).
  6ــ کشورهایی که در پرلز ( )2006نسبت به پرلز ( )2001متوسط عملکرد خواندن در آن ها
افزایش داشتند ،بیشتر در هر دو بخش از اهداف خواندن و فرایندهای درک ،پیشرفت داشتند و
به طور مشابه کشورهایی که در پرلز ( )2006نسبت به پرلز ( )2001در متوسط عملکرد خواندن
افت داشتند ،بیشتر در هر دو بخش از اهداف خواندن و فرایندهای درک افت کردند.
7ــ بیگانگی و نامأنوس بودن بیشتر دانش آموزان ایرانی با بخشی از متن های آزمون پرلز،
به ویژه بخش اطالعاتی نیز از دیگر موارد قابل توجه است که متأسفانه این گونه متن ها را در
کتاب های درسی خود بسیار کم تجربه کرده اند.
مهم ترین نکته در زمینه وضعیت نازل دانش آموزان ایرانی در آزمون پرلز ،نارسایی و ضعف
برنامه ریزی آموزشی و شیوه های تدریس در مدارس ایران است که دانش آموزان را بیشتر بر اساس
پاسخ های از پیش تعیین شده و اندوختن معلومات کتابی به جای تجزیه و تحلیل و تفسیر مطالب
درسی عادت داده اند.
دانش آموزان ایرانی بر این اساس با توجه به روش های رایج یاددهی ،یادگیری و نظام ارزشیابی
در هنگام مطالعه یک متن و پاسخ دهی به سؤاالت تنها در پی حفظ مطالب و یا استخراج مستقیم
اطالعات خواسته شده از متن هستند و بیشتر آن ها یاد نگرفته اند که چگونه می توانند در تفسیر و
استنباط متن های ،بر اساس خالقیت شخصی و بازتولید فکری خود ،عناصر یک متن را تلفیق،
ارزیابی و ساماندهی کنند .بنابراین با توجه به نتایج تحقیقات داخل و خارج از کشور که از تأثیر
روش های فعال تدریس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان حکایت دارد ،در این پژوهش برآنیم
تا به این سؤال پاسخ دهیم که آیا روش های فعال تدریس بر پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان
مؤثر هستند؟
فرضیه های پژوهش:

روش های فعال تدریس در پیشرفت سواد خواندن متن ادبی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی
مؤثر هستند.
روش های فعال تدریس در پیشرفت سواد خواندن متن اطالعاتی دانش آموزان پایه چهارم
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ابتدایی مؤثر هستند.
روش های فعال تدریس در پیشرفت سواد خواندن متن ادبی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی
مؤثر هستند.
روش های فعال تدریس در پیشرفت سواد خواندن متن اطالعاتی دانش آموزان پایه پنجم
ابتدایی مؤثر هستند.
میان پیشرفت سواد خواندن متن ادبیِ دانش آموزان پایههای چهارم و پنجم ابتدایی که بر
اساس روش های فعال تدریس آموزش دیدهاند ،تفاوت معناداری وجود دارد.
میان پیشرفت سواد خواندن متن اطالعاتیِ دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی که
بر اساس روش های فعال تدریس آموزش دیده اند ،تفاوت معناداری وجود دارد.
متغیرهای تحقیق:

پژوهش حاضر  ،روش های فعال تدریس در خانواده پردازش اطالعات (روش های پیش
سازمان دهنده ،یادسپاری و بدیعه پردازی) و خانواده اجتماعی تدریس (روش های ایفای نقش،
کاوش گری به شیوه محاکم قضایی و یادگیری از طریق همیاری) را متغیری مستقل به شمار
می آورد و سواد خواندن دانش آموزان در متون ادبی و اطالعاتی را متغیری وابسته بر می شمارد.
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جدول  .١خالصه مشخصات و اهداف روش های استفاده شده در پژوهش (متغیر مستقل)

ردیف

خانواده

روش

طراح

اهداف روش

1

میشل پرسلی ،به دانش آموزان در توسعه و تعیین استراتژی هایی برای کسب
جویل لوین ،اطالعات ،مفاهیم و ساختارهای پیچیده مفاهیم ،مانند :جدول
یادسپاری لوریان و تناوبی عناصر شیمیایی ،کمک می کند؛ دانش آموزان را در جهت
لوکاس کنترل فراشناختی ،درک هوشیارانه استراتژیهای یادگیری و زمان
و نحوه استفاده از آن ها هدایت می کند.

3

از طریق بهره گیری از قیاس ها ،دانش آموزان را به کاوش گری در
بدیعه پردازی بیل گوردون تفکر استعاره ای هدایت می کند .هدف اصلی این الگو خلق باورها،
افکار جدید و تقویت خالقیت در فراگیران است.

4

این الگو برای کمک به دانش آموزان در بررسی ارزش های فردی و
فانی و جورج اجتماعی تدوین شده است؛ ایفای نقش به دانش آموزان کمک می کند
شافتل تا استراتژی هایی را برای درک و رفع مشکالت اجتماعی گوناگون،
ایفای نقش
از تضاد در گروه های کوچک گرفته تا تضاد در اجتماعات بزرگ را
فرا گیرند.

الگوهای
آزوبل
دیوید
ّ 2پردازش پیش سازمان ( بسیاری از توانایی جذب اطالعات و سازماندهی آن ها را به ویژه هنگام یادگیری
اطالعات دهنده افراد دیگر ) از طریق سخنرانی و خواندنی ها افزایش می دهد.

کاوشگری
 5الگوهای به شیوه
اجتماعی محاکم
تدریس قضایی

این الگو را می توان برای بررسی مسائل اجتماعی در سطوح جامعه
دونالدالیور و محلی ،استانی ،کشوری و بین المللی در اختیار شاگردان قرار داد
جیمز پی ،شیور و شاگردان مواردی را که در بردارنده مسائل اجتماعی در زمینه هایی
مانند عدالت ،برابری ،فقر و قدرت که به تعیین خط مشی عمومی
نیازمند است ،مطالعه می کنند.

یادگیری
از طریق
همیاری

دانش آموزان را در قالب گروه های منسجم و
طرح
کارایی گروه پایدار برای کار و تعامل با یکدیگر بر می انگیزد.
کار گروهی بخش اصلی تحقق اهداف یادگیری
طرح تدریس در کالس های درس است؛ یادگیری از طریق
اعضای گروه همیاری مسئولیت پذیری شخص را در میان
تعامالت گروهی پرورش می دهد.

6

دیوید و راجر
جانسون،
الیزابت کوهن
و هربرت ثلن
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تعریف عملیاتی متغیرها

سواد خواندن :در این پژوهش ابعاد سواد خواندن از دو جنبه مورد مطالعه قرار گرفت:
1ــ اهداف خواندن ( شامل تجربه ادبی و کسب اطالعات و بهره گیری از آن ها)؛
2ــ فرایند درک مطلب ،که این دو بعد با آزمونهای نوشتاری سنجیده می شوند.
متن ادبی :برای سنجش سواد خواندن دانش آموزان در متن ادبی ،از دفترچه شماره  1که
شامل یک داستان کوتاه با عنوان «موش های وارونه» و پانزده سؤال ــ هشت سؤالِ چند گزینه ای و
هفت سؤالِ پاسخ کوتاه و پاسخ ساز ــ است ،بهره گرفتیم.
متن اطالعاتی :برای سنجش سواد خواندن دانش آموزان در متن اطالعاتی از دفترچه شماره
 2که شامل یک متن کوتاه با عنوان «دوچرخه سواری در مسیر ییالقی رودخانه تجن» و پانزده
سؤال (هشت سؤالِ چند گزینه ای و هفت سؤالِ پاسخ کوتاه و پاسخ ساز) است ،بهره گرفتیم.
جدول  .2مقایسه نمرات متن های ادبی و اطالعاتی در سه بخش
(پرسشهای چند گزینهای ،کوتاهپاسخ و پاسخ ساز)

ردیف

نوع متن

چهار گزینه ای

کوتاهپاسخ

پاسخ ساز

جمع کل

1

متن ادبی (دفترچه شماره )1

 8نمره

 3نمره

 9نمره

 20نمره

2

متن اطالعاتی (دفترچه شماره )2

 7نمره

 6نمره

 7نمره

 20نمره

سؤال ها در هر یک از متن های ادبی و اطالعاتی ،طوری طراحی شده است که چهار فرایند
اصلی درک مطلب در خواندن را اندازه گیری کنند:
1ــ تمرکز بر اطالعاتی که به طور صریح مطرح شده اند و بازیابی آنها؛ دانش آموزان
باید تناسب اطالعات یا نظرهایی که در متن ارائه شده اند را با اطالعات مورد نیاز خود تشخیص
دهند ،اما پیدا کردن اطالعات یا نظرهای خاص مستلزم پیدا کردن یک جمله یا عبارت خاص از
متن است.
2ــ دستیابی به استنباطهای روشن (نتیج ه گیری مستقیم)؛ این دسته از سؤاالت که به
طور عمده بر اطالعات موجود در متن استوار هستند ،از دانش آموزان می خواهند دو نظری را که
در جمالت مجاور ارائه شده اند ،به یکدیگر متصل کرده ،فاصله خالی میان آن ها را از نظر معنایی
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پر کنند .خوانندگان ماهر معموالً به طور خودکار این نتیجه گیری را انجام می دهند و ارتباط میان
آن ها را ،حتی اگر در متن ذکر نشده باشد ،تشخیص می دهند.
3ــ تفسیر و تلفیق نظرها و اطالعات؛ دانش آموزان باید برای این دسته از سؤاالت ،متن را در
سطحی فراتر از یـکایـک جمله ها و عبـارت ها پردازش کنند .بعضی از سؤاالت از دانش آموزان
می خواهند ارتبـاط هایی را برقرار کنند که نه تنها ضمنی و تلویحی هستند ،بلکه بر دانش و تجارب
خود آن ها متکی اند.
4ــ بررسی و ارزشیابی محتوا ،زبان و عناصر ساختاری متن؛ این سؤاالت از دانش آموزان
می خواهند که از دانش خود درباره سیاق و ساختار متن و همچنین ادراکشان از قراردادها و
ابزارهای زبانی بهره گیرند؛ چهار فرایند اصلی درک مطلب در جدول  3آمده است:
جدول  .3درصد اختصاص یافته مطالب آزمون برای اهداف خواندن و فرایندها

چهار فرایند اصلی درک مطلب در خواندن

اهداف خواندن
مواد ادبی مواد ّاطالعاتی

جمع

 .1تمرکز بر اطالعاتی که به طور صریح مطرح شدهاند و بازیابی آن ها

 10درصد

 13درصد

 23درصد

 .2دستیابی به استنباطهای روشن (نتیجهگیری مستقیم)

 20درصد

 20درصد

 40درصد

 .3تفسیر و تکمیل ایدهها و اطالعات (تفسیر و تلفیق نظرها و اطالعات)  15درصد

 10درصد

 25درصد

 5درصد

 7درصد

 12درصد

 50درصد

 50درصد  100درصد

 .4بررسی و ارزشیابی محتوا ،زبان و عناصر ساختاری متن
مجموع

روش های فعال تدریس :پس از اجرای پیش آزمون برای هر دو گروه آزمایش و گواه20 ،
نفر از آموزگاران گروه آزمایش در پایه های چهارم و پنجم ابتدایی (هر پایه تحصیلی  10نفر) در
هشت جلسه ،کالس کارگاهی متناوب در دفتر تحقیقات و پژوهش سازمان آموزش و پرورش
استان مازندران و کارشناسی گروه های آموزشی دوره ابتدایی شرکت کردند و با روش هایی که
در جدول  1به آن ها اشاره شد( :یادسپاری ،پیش سازمان دهنده ،بدیعه پردازی ،کاوش گری به
شیوه محاکم قضایی ،ایفای نقش و یادگیری از طریق همیاری) ،آشنا شدند و تدریس بر اساس
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این روش ها را آموزش دیدند .همچنین برای تدریس دروس فارسی ،تعلیمات اجتماعی و
هدیه های آسمانی طراحی آموزشی متناسب با محتوای کتب و سناریوی تدریس ،برای این گروه
از آموزگاران ،تنظیم شد و در اختیارشان قرار گرفت.
1
یادگیری از طریق همیاری :یکی از روش های آموزش از طریق همیاری نظریه سینرگوژی
است که برای آموزش دروس گوناگون و موقعیت های متفاوت ،چهار روش را پیشنهاد می کند؛
در این پژوهش از دو روش«طرح کارایی گروه» و«طرح تدریس اعضای گروه» 2بهره گرفتیم.
نوع و روش پژوهش:

پژوهش حاضر با گروه کنترل نابرابر و با پیش آزمون و پس آزمون ،نشان دهنده طرح تحقیق
«شبه آزمایشی» است و از دو گروه آزمودنی (گروه آزمایش و گروه کنترل) تشکیل شده است که
هر دو گروه ،دو بار مورد اندازه گیری قرار گرفتند .اندازه گیری اول با اجرای یک پیش آزمون
و اندازه گیری دوم با یک پس آزمون انجام گرفت .همچنین برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،از
روش های آمار توصیفی (جدول و نمودار فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،واریانس و آزمون
همبستگی پیرسون) و آمار استنباطی (آزمون های پارامتریک (  ) tمستقل و وابسته) بهره گرفتیم.
جدول  . 4دیاگرام تحقیق

پیش آزمون گروه

پس آزمون
گروه آزمایش

T2

X

T1

E

گروه کنترل

T2

-

T1

C

Eـ گروه آزمایش

Cـ گروه گواه.

 - T1پیش آزمون.

T2ـ پس آزمون.

 -Xمتغیر مستقل (روش های فعال تدریس).

جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان پایه های چهارم ابتدایی ( 40438نفر) و پنجم
ابتدایی ( 40263نفر) که در استان مازندران تشکیل می دهند .نمونه آماری به روش نمونه گیری
«تصادفی خوشه ای چند مرحله ای» بدین شرح مشخص شد :ابتدا از  32شهرستان و منطقه
 Synergogyــ 1
( The Team Effectivenss Design )TED(& The Team Member Teaching Design )TMTDــ 2
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سازمان آموزش و پرورش استان مازندران ،پنج شهرستان و منطقه (بهشهر ،میاندرود ،ساری
ناحیه ( )1و ( )2و بابل) ،در هر پایه تحصیلی  20کالس درس و در مجموع  40کالس درس به
صورت تصادفی انتخاب شدند .بر اساس جدول کرجسی و مورگان ( 1970بهنقل از حسن زاده،
 ،)145:1382در پایه چهارم  384نفر و در پایه پنجم نیز  384نفر و در مجموع  768دانش آموز به
شرح جدول  5به عنوان نمونه آماری درگروههای آزمایش و کنترل قرار گرفتند.
الزم به ذکر است که چون همه ساله ،سازماندهی کالس ها در آغاز سال تحصیلی انجام
می  شود و بالطبع محقق اختیاری در کالس  بندی ،سازماندهی و چینش دانش آموزان نداشته
است ،بنابراین گمارش فردی دانش آموزان در دو گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی انجام
نشد و محقق در هر پایه تحصیلی به صورت تصادفی  10کالس درس را به عنوان گروه آزمایش و
 10کالس درس را به عنوان گروه کنترل انتخاب کرد؛ در نتیجه نیمی از دانش آموزان نمونه آماری
در گروه آزمایش و نیمی دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند.
جدول  .5نمونه آماری به تفکیک پایه تحصیلی و شهر

پایه

شهرستان/منطقه

پایه چهارم
پایه پنجم

شهرستان
شهرستان ساری شهرستان ساری
منطقه میاندرود
بهشهر
ناحیه ()2
ناحیه ()1

شهرستان بابل جمع کل

 4کالس درس  2کالس درس  4کالس درس  5کالس درس  5کالس درس  20کالس
 82نفر

 51نفر

 84نفر

 84نفر

 83نفر

 384نفر

 4کالس درس  2کالس درس  4کالس درس  5کالس درس  5کالس درس  20کالس
 84نفر

ابزار گردآوری اطالعات

 49نفر

 85نفر

 84نفر

 82نفر

 384نفر

الف) پیشنویس مشاهده مهارت معلمان در تدریس فعال  :پیشنویس برای آگاهی از میزان
اعمال متغیر مستقل (روشهای فعال تدریس) توسط «آموزگاران دیده ــ گروه آزمایش» در قیاس با
«آموزگاران گروه کنترل» و بررسی سوابق تحصیلی و شغلی آنان مورد استفاده قرار گرفت.
شیوه استفاده  :این ابزار که (  ) 25مؤلفه دارد و حداکثر نمره قابل احتساب برای هر یک از
مؤلفههای مطرح شده در آن  4است ،برای تکمیل در اختیار مدیران مدارس مورد نظر که از پیش
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توجیه شده بودند ،قرار داده شد تا عملکرد آموزشی آموزگاران را در تدریس فعال مشاهده و ثبت کند.
مدیران باید رفتارهای مورد انتظار از معلم را در صورت مشاهده ،عالمت می زدند؛ بنابراین در طول
دوازده هفته اعمال متغیر مستقل ،این ارزیابی در چهار نوبت انجام گرفت .روایی این ابزار را سه نفر
از اساتید دانشگاه و سرگروه های آموزش ابتدایی استان مازندران تأیید کردند.
ب) آزمون سواد خواندن  :سؤاالت این آزمون بر اساس یک متن ادبی با عنوان «موش های
وارونه» و یک متن اطالعاتی با عنوان «مؤسسه کرایه دوچرخه تکرو» که هر کدام از متن ها 15
سؤال (شامل پرسشهای چند گزینهای ،پاسخ کوتاه و پاسخ ساز ) داشتند ،در راستای اهداف
پرلز ( )2001به شرح زیر تهیه شد و در دو مرحله اجرای آزمون (پیش آزمون و پس آزمون) مورد
استفاده قرار گرفت.
شیوه تهیه دفترچه های آزمون :پژوهشکده تعلیم و تربیت (مرکز ملی مطالعه بین المللی پرلز)
پس از اجرای آزمون پرلز ( ،)2001متن دفترچه های این آزمون را منتشر کرد .محققان پس از
بررسی متن های انتشار یافته ،متنی ادبی با عنوان «موش های وارونه» و متنی اطالعاتی با عنوان
«مؤسسه کرایه دوچرخه زیپی» را انتخاب کردند؛ متن ها را سرگروه های آموزش ابتدایی سازمان
آموزش و پرورش استان مازندران و دو نفر از استادان رشته برنامه ریزی آموزشی بررسی کردند و
پس از اعمال نظر آنان ،تغییرات ضروری در برخی قسمت ها صورت گرفت و برای اجرای آزمون
از دو دفترچه ادبی و اطالعاتی استفاده شد.
تغییرات ایجاد شده در سؤاالت آزمون پرلز به این شرح است :

الف) متن ادبی :متن داستان هیچ تغییری نکرده است؛ تنها پس از جا به جایی سؤاالت در
دو بخش چهار گزینه ای و تشریحی ،یک سؤال چهار گزینه ای به سؤال های چهار گزینه ای انتشار
یافته ،افزوده شد.
ب) متن اطالعاتی:در این متن ،نام مکان ها بر اساس موقعیت جغرافیایی استان مازندران
تغییر یافت تا موجب درک بیشتر دانش آموزان شود؛ همچنین بر اساس نظر کارشناسان ،سه
سؤال به سؤاالت چهار گزینه ای و یک سؤال به سؤاالت پاسخ ساز افزوده شد.
شیوه اجرای آزمون:این آزمون در دو مرحله (پیش آزمون و پس آزمون) انجام گرفت.
پیش آزمون در دهه اول بهمن ماه در مدارس مجری ،اجرا شد؛ سپس در دهه سوم اردیبهشت
ماه ،پس آزمون برگزار گردید .الزم به ذکر است که محققان برای کاهش تأثیر خستگی احتمالی
دانش آموزان در نتایج آزمون متون ادبی و اطالعاتی ،در هر دو مرحله از اجرای آزمون (پیش آزمون
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و پس آزمون) و برای هر دو گروه آزمایش و کنترل ،به نیمی از دانش آموزان ،ابتدا متن ادبی و
سپس متن اطالعاتی ،و به نیمی دیگر ابتدا متن اطالعاتی سپس متن ادبی دادند.
شیوه تصحیح آزمون :با توجه به این که میزان نمره هر سؤال (چهار گزینه ای و تشریحی) بر
اساس ارزش آن تعیین شد (جلوی هر سؤال میزان نمره آن نوشته شده است) ،محققان ،اوراق
آزمون را پس از تهیه پاسخنامه تصحیح کردند و همه اوراق ضمن تصحیح در وهله اول ،مورد
تجدید نظر نیز قرار گرفت.
کارشناسان گروه های آموزشی آموزش و پرورش و متخصصان تعلیم و تربیت ،روایی آزمون
را تأیید کردند و برای تعیین پایایی آزمون از روش بازآزمایی و تحلیل آماری همبستگی پیرسون
بهره گرفتیم .رقم  0/92برای سؤاالت متن ادبی و رقم  0/88برای سؤاالت متن اطالعاتی به
دست آمد که از نظر آماری ،ضریب همبستگی قابل قبولی است.
نتایج پژوهش :

الف) بررسی ،تجزیه و تحلیل مهارت معلمان در تدریس براساس روش های فعال :برای
آگاهی از میزان اعمال متغیر مستقل از مقیاس درجه بندی که مدیران مدارس مجری تکمیل کردند،
بهره گرفتیم .داده های حاصل از این مقیاس درجه بندی نشان می دهد که به طور میانگین ،مهارت
معلمان گروه گواه با نمره ( )46/02در سطح«در حال تالش» و مهارت معلمان گروه آزمایش با
نمره ( ،)62/87در سطح «در حد انتظار» قرار دارد .همچنین برای تحلیل آماری از آزمون (t
مستقل) نمره گرفتیم و نتیجه زیر به دست آمد:
جدول  .6نتیجه آماری مقایسه مهارت آموزگاران گروه آزمایش و گواه

نوع حجم نمونه
آزمون در دو گروه
()t
مستقل

1=20

n

2=20

n

واریانس
دو گروه

()F
()t
()t
محاسبه شده محاسبه شده بحرانی

fd = n1+ n2 – 2

12= 73 . 51

S

22= 38 . 27

S

= (20+20)-2=38

fd

=1.921م

 f

7.127

=t

2

=t
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1ــ چون ( )Fمحاسبه شده ( = ١/921م )Fاز ( )Fجدول بحرانی ( = 2/21ب )Fکوچک تر
است ،بنابراین فرض یکسان بودن واریانس ها تأیید می شود.
2ــ با فرض یکسان بودن واریانس ها ،مطابق جدول فوق ،چون ( )tمحاسبه شده
( =    7/127م   )  tدر سطح اطمینان ( 95درصد) و خطای اندازه گیری ( )α = ٥%و با درجه آزادی
( )df = ٥از مقدار( )tجدول بحرانی ( =    2/042ب   )  tبزرگ تر است؛ بنابراین نتیجه می گیریم
میان میانگین مهارت آموزگاران گروه آزمایش و گروه گواه ،تفاوت معناداری وجود دارد؛
یعنی«:آموزگاران گروه آزمایش در مقایسه با آموزگاران گروه گواه ،به طور معناداری در تدریس
بر اساس روش های فعال تدریس ،بیشتر مهارت دارند».
ب) برای بررسی معناداری تأثیر الگوها و روش های فعال تدریس در پیشرفت سواد خواندن (
فرضیه های یک تا چهار) با هدف مقایسه پیش آزمون و پس آزمون هر گروه ،در سطح اطمینان 95
درصد و خطای اندازه گیری( )α = ٥%از آزمون «پارامتریک ( )tوابسته» بهره گرفتیم؛ همچنین برای
بررسی معنـاداری تفاوت پیشرفت سواد خواندن ،میان دو گروه آزمایش و گواه ،با هدف مقایسه
میانگین نمرات پس آزمون دو گروه مستقل ،از آزمون «پارامتریک ( )tمستقل» استفاده کردیم؛ نتیجه
آزمون ( )tوابسته در جدول  7و نتیجه آزمون ( )tمستقل در جدول  8آمده است.
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جدول  . 7نتیجه آزمون ( )tوابسته ،مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک (نوع متن و گروه)

منت و
فرضیه
پایه

حجم
گروه
منونه

منت
شماره ادبی
( )1پایه
چهارم

آزمایش 192

گواه 192

آزمایش 192

منت
شماره اطالعاتی
( )2پایه
چهارم گواه 192

منت
شماره ادبی
( )3پایه
پنجم

آزمایش 192

گواه 192

آزمایش 192

میانگنی
پیش آزمون و
پس آزمون
X1 =11/69
X 2 =13/45
Y1 =11/27
Y 2 =11/46
X1 =9/81

اختالف انحراف
میانگنی معیار
+ 1/76

S = 3/343

+ 0/19

+ 1/11

S = 3/167
S = 3/000
S = 3/874
S = 4/050

Y1 =9/79

S = 3/722

X1 =12/22
X 2 =13/98
Y1 =12/01
Y 2 =12/21
X1 =10/57

- 0/33

+ 1/76

S= 3/695
S = 2/886
S = 2/700

+ 0/20

+ 1/61

S = 2/824
S = 3/116
S = 3/820

منت
شماره اطالعاتی
( )4پایه
S = 3/192
Y1 =10/67
+ 0/12
پنجم گواه 192
S = 3/780
Y 2 =10/79
X 2 =12/18

df = n-1

S = 3/086

X 2 =10/92

Y 2 =9/46

مt

S = 3/779

خطای
محاسبه
محاسبه شده
شده
Sig = 000

t = 7/494

Sig = 0/365

t = 0/904

Sig = 000

Sig = /221

بt

بحرانی

t = 4/527

t= 1/229
t = 2.576

df = 191
Sig = 000

Sig = /414

t = 9/471

t = 0/819

Sig =000

t = 7/179

Sig = 0/687

t = 0/403
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جدول  .8نتیجه آزمون ( )tمستقل ،مقایسه پس آزمون دو گروه آزمایش و گواه ،به تفکیک (پایه و نوع متن)

پایه
فرضیه
و منت

حجم میانگنی اختالف
گروه
منونه هر گروه میانگنی

شماره چهارم آزمایش 13/45 192
( )1ادبی گواه 11/46 192

+ 1/99

شماره چهارم آزمایش 10/92 192
( )2اطالعاتی گواه 9/46 192

+ 1/46

شماره پنجم آزمایش 13/98 192
( )3ادبی گواه 12/21 192

+ 1/77

شماره پنجم آزمایش 12/18 192
( )4اطالعاتی گواه 10/79 192

+ 1/39

انحراف
معیار

df = (n1 + n2) –2

S1 = 3/343
S2 = 3/000
S1 = 4/050
S2 = 3/695
S1 = 2/700
S2 = 3/116
S1 = 3/779
S2 = 3/780

خطای
محاسبه شده محاسبه شده بحرانی
مt

Sig = 000

t = 6/129

Sig = 000

t = 3/679

df = 382

بt

t = 2.576
Sig = 000

t = 5/950

Sig = 000

t = 3/611

٭٭ سطح اطمینان ( 59درصد) و خطای اندازه گیری ( )t( .)α =5%محاسبه شده م )t(.t
بحرانی= ب t
تجزیه و تحلیل فرضیه :1

داده های آزمون سواد خواندن منت ادبی در پایه چهارم ،نشان می دهد اختالف میانگنی منره های
پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش برابر  +1/76و اختالف میانگنی منرههای پیشآزمون و پس
آزمون گروه گواه برابر  +0/19است؛ همچننی اختالف میانگنی منرههای پس آزمون دو گروه
آزمایش و گواه برابر  +1/99است.
مطابق جدول  ،٧در گروه آزمایش چون =    7/494م   tاز مقدار   =    2/576ب tبزرگ  تر است،
با  95درصد اطمینان نتیجه میگیرمی میانگنیهای دو موقعیت پیشآزمون و پسآزمون از حلاظ آماری
تفاوت معناداری دارند؛ اما در گروه گواه چون مقدار  =    0/904م tاز مقدار   =    2/576ب tکوچکتر
است ،با  95درصد اطمنان نتیجه میگیرمی میانگنیهای دو موقعیت پیشآزمون و پسآزمون از حلاظ
آماری تفاوت معناداری ندارند.
مطابق جدول  ،8چون مقدار   =    6/129م tاز مقدار   =    2/576ب tبزرگ  تر است ،با 95
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درصد اطمینان نتیجه می گیرمی میانگنی پسآزمون های منت ادبی ،در گروه آزمایش و گروه گواه
پایه چهارم ،از حلاظ آماری تفاوت معناداری دارند؛ بنابراین با مقایسه نتایج آماری ،در سطح
اطمینان  95درصد فرضیه  1تأیید می شود ومی توان ادعا کرد« :روش های فعال تدریس در
پیشرفت سواد خواندن منت ادبی دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی مؤثرند».
تجزیه و تحلیل فرضیه :2

دادههای آزمون سواد خواندن منت اطالعاتی در پایه چهارم ،نشان می دهد اختالف میانگنی
منرههای پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش برابر  +1/11و اختالف میانگنی منرههای پیش
آزمون و پسآزمون گروه گواه برابر  -0/33است .همچننی اختالف میانگنی منرههای پسآزمون
دو گروه آزمایش و گواه برابر  +1/46است.
مطابق جدول  ،7در گروه آزمایش چون مقدار   =    4/527م tاز مقدار    =    2/576ب
 tبزرگ  تر است ،با  95درصد اطمینان نتیجه می گیرمی میانگنی های دو موقعیت پیشآزمون و
پسآزمون از حلاظ آماری تفاوت معنا  داری دارند؛ اما در گروه گواه چون مقدار   =    1/229مt
از مقدار   =    2/576ب tكوچكتر است ،با  95درصد اطمینان نتیجه می گیرمی میانگنی های دو
موقع ّیت پیشآزمون و پسآزمون از حلاظ آماری تفاوت معناداری ندارند.
مطابق جدول  ، 8چون   =    3/679م tاز مقدار   =    2/576ب tبزرگتر است ،با  95درصد
اطمینان نتیجه می گیرمی میانگنی پسآزمون های منت ّاطالعاتی ،در گروه آزمایش و گروه گواه
پایه ی چهارم ،از حلاظ آماری تفاوت معناداری دارند؛ بنابراین با مقایسه نتایج آماری ،در سطح
اطمینان  95درصد فرضیه  2تأیید و می توان ادعا کرد« :روش های فعال تدریس در پیشرفت سواد
خواندن منت اطالعاتی دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی مؤثرند».
تجزیه و تحلیل فرضیه :3

دادههای آزمون سواد خواندن منت ادبی در پایه پنجم ،نشان میدهد اختالف میانگنی منره  های
پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش برابر  +1/76و اختالف میانگنی منرههای پیشآزمون و پس
آزمون گروه گواه برابر  +0/20است؛ همچننی اختالف میانگنی منرههای پس آزمون دو گروه
آزمایش و گواه برابر  +1/77است.
مطابق جدول ،7چون در گروه آزمایش مقدار  =    9/741م tاز   مقدار  =    2/576بt
بزرگتر است ،با  95درصد اطمینان نتیجه میگیرمی میانگنی های دو موقعیت پیش
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آزمون و پسآزمون از حلاظ آماری تفاوت معناداری دارند؛ اما چون در گروه گواه مقدار
  =    0/819م tاز مقدار   =    2/576ب tازكوچكتر است ،با  95درصد اطمینان نتیجه می گیرمی
میانگنی های دو موقعیت پیش آزمون و پس آزمون از حلاظ آماری تفاوت معناداری ندارند.
مطابق جدول  ،8چون مقدار   =    5/950م tاز مقدار  =    2/576ب tبزرگتر است ،با 95
درصد اطمینان نتیجه می گیرمی كه میانگنی پس آزمون های منت ادبی ،در گروه آزمایش و گروه
گواه پایه پنجم ،از حلاظ آماری تفاوت معناداری دارند .بنابراین با مقایسه نتایج آماری ،در
سطح اطمینان  95درصد فرضیه  3تأیید میشود ومیتوان ادعا کرد« :روش های فعال تدریس در
پیشرفت سواد خواندن منت ادبی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی مؤثرند».
تجزیه و تحلیل فرضیه :4

دادههای آزمون سواد خواندن منت اطالعاتی در پایه پنجم نشان می دهد ،اختالف میانگنی منر ه
های پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش برابر  +1/61و اختالف میانگنی منرههای پیشآزمون و
پس آزمون گروه گواه برابر  +0/12است .همچننی اختالف میانگنی منرههای پسآزمون دو گروه
آزمایش و گواه برابر  +1/39است.
مطابق جدول  ،7در گروه آزمایش چون مقدار  =    7/179م tمقدار =    2/576ب tبزرگ
تر است ،با  95درصد اطمینان نتیجه میگیرمی میانگنی های دو موقعیت پیشآزمون و پس
آزمون از حلاظ آماری تفاوت معناداری دارند؛ اما در گروه گواه چون مقدار  =    0/403م tاز
مقدار  =    2/576ب tكوچكتر است و با  95درصد اطمینان نتیجه میگیرمی میان میانگنی های دو
موقعیت پیشآزمون و پسآزمون از حلاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارند.
مطابق جدول  ،8چون مقدار  =    3/611م tاز مقدار  =    2/576ب tبزرگتر است ،با 95
درصد اطمینان نتیجه می گیرمی میانگنی پسآزمون های منت اطالعاتی ،در گروه آزمایش و گروه
گواه پایه پنجم ،از حلاظ آماری تفاوت معناداری دارند؛ بنابراین با مقایسه نتایج آماری ،در سطح
اطمینان  95درصد فرضیه  4تأیید میشود ومیتوان ادعا کرد« :روش های فعال تدریس در
پیشرفت سواد خواندن منت اطالعاتی دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی مؤثر هستند».
ج) معناداری تفاوت پیشرفت سواد خواندن در دو پایه حتصیلی چهارم و پنجم ابتدایی ــ فرضیههای
 6و  5ــ با هدف مقایسه اختالف میانگنی منرات پیشآزمون و پسآزمون دو گروه مستقل ،با آزمون
«پارامتریك ( )tمستقل» بررسی شد؛ نتیجه آزمون در جدول  9آمده است.
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جدول  .9نتیجه آزمون ( )tمستقل ،مقایسه اختالف پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش و گواه،
به تفكیك (نوع متن)

فرضیه

نوع
منت

اختالف میانگنی
حجم
پیشآزمون و انحراف معیار
پایه
منونه
پسآزمون

چهارم
شماره
ادبی
()5
پنجم
چهارم
شماره
ّاطالعاتی
()6
پنجم

192
192
192
192

1/76
1/76
1/11
1/61

df = (n1 + n2) –2

S1 = 3/240
S2 = 2/577
S1 = 3/388

خطای
محاسبه شده محاسبه شده بحرانی
مt

S ig=0 /976

t  = 0/310
t = 1.960

df   = 382
S ig= 0/134

S2 = 3/101

بt

t  = 1/500

٭٭٭ سطح اطمینان ( 95درصد) و خطای اندازه گیری ( )t( .)α =5%محاسبه شده = م .t
( )tبحرانی= ب t
تجزیه و تحلیل فرضیه :6

دادههای آزمون سواد خواندن منت ادبی كه از پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش پای ه
های چهارم و پنجم ابتدایی به دست آمد ،نشان میدهد میانگنی منرههایی پیشآزمون و پسآزمون
پایه چهارم ،به ترتیب برابر  X = 11/69و  X = 13/45و میانگنی منرههای پیشآزمون و پس
آزمون پایه پنجم به ترتیب برابر  Y = 12/22و  Y = 13/98است .همچننی اختالف میانگنی
منرههای پیشآزمون گروه آزمایش پایههای چهارم و پنجم برابر  +0/53می باشد و اختالف میانگنی
منرههای پسآزمون گروه آزمایش در این دو پایه برابر  +0/53است.
مطابق جدول  ،٩چون مقدار =    0/310م tاز مقدار =    1/960ب tکوچک تر است ،با ٩٥
درصد اطمینان نتیجه می گیرمی اختالف میانگنی های پیش آزمون و پس آزمون منت ادبی در دو پایه
چهارم و پنجم ،از حلاظ آماری تفاوت معنا داری ندارند.
هرچند اختالف میانگنی منرههای پسآزمون دو گروه در منت ادبی برابر  +0/53است ،اما
بر اساس نتایج آماری ،در سطح اطمینان  95درصد فرضیه  5تأیید میشود و میتوان ادعا كرد:
«میان پیشرفت سواد خواندن منت ادب ِی دانشآموزان پایههای چهارم و پنجم ابتدایی كه بر اساس
روشهای ف ّعال تدریس آموزش دیدهاند ،تفاوت معناداری از حلاظ آماری وجود ندارد».
2

1

1

2
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تجزیه و تحلیل فرضیه :7

دادههای آزمون سواد خواندن منت اطالعاتی كه از پیش آزمون و پس آزمون گروههای آزمایش
پایههای چهارم و پنجم ابتدایی به دست آمد ،نشان میدهد میانگنی منرههایی پیشآزمون و پس
آزمون پایه چهارم به ترتیب برابر  X = 9/81و  X = 10/92و میانگنی منرههایی پیشآزمون
و پسآزمون پایه پنجم به ترتیب برابر  Y = 10/57و  Y = 12/18است .همچننی اختالف
میانگنی منرههای پیشآزمون گروه آزمایش  پایههای چهارم و پنجم برابر  +0/76میباشد و اختالف
میانگنی منرههای پسآزمون گروه آزمایش در این دو پایه برابر  +0/53است.
مطابق جدول  ،9چون مقدار  t = 1/500از مقدار  t = 1/960كوچكتر است ،با 95
درصد اطمینان نتیجه میگیرمی میانگنی های پیشآزمون و پسآزمون منت اطالعاتی در دو پایه
چهارم و پنجم ،تفاوت معناداری از حلاظ آماری ندارند.
هرچند اختالف میانگنی منرههای پسآزمون دو گروه در منت اطالعاتی برابر  +1/26است ،اما
بر اساس نتایج آماری ،در سطح اطمینان  95درصد فرضیه شماره شش تأیید میشود و میتوان ادعا
کرد« :میان پیشرفت سواد خواندن منت اطالعات ِی دانشآموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی كه بر
اساس روشهای فعال تدریس آموزش دیدهاند ،تفاوت معناداری از حلاظ آماری وجود ندارد».
سایر نتایج پژوهش:
الف)منراتحاصلازپسآزمونسوادخواندنمتونادبیواطالعاتیدرپایههایچهارموپنجمابتدایی
در جدول 10آمده است .اطالعات حاصل از این جدول نشان میدهد میان سواد خواندن منت ادبی و منت
اطالعاتیدانشآموزاندرهردوپایهحتصیلیتفاوتقابلمالحظه ایوجوددارد.
2

1

1

ã

2

È

جدول  . 10بررسی اختالف میانگین نمرات پسآزمون گروه آزمایش پایههای چهارم و پنجم

پایه
چهارم
پنجم
اختالف منرات هر منت در دو پایه

میانگنی منرات پسآزمون
اطالعاتی
ادبی
10/92
13/45
12/18
13/98
1/26
0/53

اختالف میانگنی
منرات دو منت
+ 2/53
+ 1/80
***

1ــ در گروه آزمایش پایه چهارم ،منره منت ادبی معادل ( )+2/53بیشتر از منره منت اطالعاتی است.
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2ــ در گروه آزمایش پایه پنجم ،منره منت ادبی معادل ( )+1/80بیشتر از منره منت اطالعاتی است.
ب)درصدمیانگنیمنراتپیشآزمونوپسآزمونسوادخواندنمتونادبیواطالعاتیگروهآزمایش،
بهتفكیكفرایندهایدرکمطلبدرپایههایچهارموپنجمابتداییدرجدول 11آمدهاست.
جدول  .11بررسی درصد نمرات کسب شده بر اساس چهار فرایند درک مطلب در پیشآزمون و پس
آزمون گروه آزمایش پایههای چهارم و پنجم

پایه

چهارم

نوع منت و درصد منره

پنجم
اطّالعاتی ( 50درصد)

ادبی (  50درصد)

ّاطالعاتی ( 50درصد)

ادبی ( 50درصد)

دست یابی به استنباط های روشن

تفسیر و تکمیل ایده ها و اطالعات

درصد رشد یا افت بر
اساس پایه

دست یابی به استنباط های روشن

درصد رشد یا افت بر
اساس نوع منت

تفسیر و تکمیل ایده ها و اطالعات

درصد رشد یا افت
برای هر مؤلفه

دست یابی به استنباط های روشن

درصد منره پسآزمون
برای هر مؤلفه

8

5/5 14/5 8/5

2

8/5

12

9

12/5

3/5 7/5 15/5 8/5 3/5 3/5 12 8/5 2/5 7/5 16

+1 +0/5

+2

+1/5 +0/5 +0/5 +0/5 +1
+3

+ 4/5
+ 7/5

0

+1

دست یابی به استنباط های روشن

درصد منره پیشآزمون
برای هر مؤلفه

7/5

1/5 5.5 15

3 11/5 8

2

تفسیر و تکمیل ایده ها و اطالعات

درصد منره

7 10 20 13 5 15 20 10 7 10 20 13 5 15 20 10
درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد

تفسیر و تکمیل ایده ها و اطالعات

مترکز بر اطّالعاتی که به طور صریح مطرح شده اند.

بررسی و ارزشیابی محتوا ،زبان و عناصر ساختاری منت

مترکز بر اطّالعاتی که به طور صریح مطرح شده اند.

بررسی و ارزشیابی محتوا ،زبان و عناصر ساختاری منت

مترکز بر اطّالعاتی که به طور صریح مطرح شدهاند.

بررسی و ارزشیابی محتوا ،زبان و عناصر ساختاری منت

مترکز بر اطّالعاتی که به طور صریح مطرح شده اند.

بررسی و ارزشیابی محتوا ،زبان و عناصر ساختاری منت

فرایندهای
درک مطلب

2/5 3/5
5

4

+1/5 +1/5 +0/5 +0/5 +1/5 +2
+4

+ 4/5
+ 8/5
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اطالعات حاصل از جدول  11نشان میدهد:
1ــ دانشآموزان در هر دو پایه ،در پیش آزمون دو منت ادبی و اطالعاتی در دو مؤلفه مترکز بر
اطالعاتی که به طور صریح مطرح شده اند و بازیابی آن ها و دستیابی به استنباط های روشن بیش از
 50درصد به سؤاالت پاسخ دادند.
2ــ در پیشآزمون دو منت ادبی و اطالعاتی در هر دو پایه ،دانشآموزان در دو مؤلفه تفسیر و
تکمیل ایدهها و اطالعات و بررسی و ارزشیابی محتوا ،زبان و عناصر ساختاری منت کمتر از 50
درصد به سؤاالت پاسخ دادند.
3ــ در منت ادبی در مجموع دو پایه کمترین رشد مربوط به مؤلفه مترکز بر اطالعاتی که به طور
صریح مطرح شده اند و بازیابی آنها به میزان  + 0/5درصد است.
4ــ بیشترین رشد در منت ادبی در مجموع دو پایه ،به مؤلفه تفسیر و تکمیل ایدهها و اطالعات
به میزان  + 4درصد مربوط میشود.
  5ــ کمترین رشد در منت اطالعاتی در مجموع دو پایه به مؤلفههای مترکز بر اطالعاتی که به
طور صریح مطرح شده اند و بازیابی آنها و دستیابی به استنباط های روشن به میزان  + 1درصد،
مربوط میشود.
  6ــ بیشترین رشد در منت اطالعاتی در مجموع دو پایه به مؤلفه بررسی و ارزشیابی محتوا،
زبان و عناصر ساختاری منت به میزان  + 3درصد ،مربوط میشود.
ب) درصد میانگنی منرات پیشآزمون و پسآزمون سواد خواندن متون ادبی و اطالعاتی به
تفكیك نوع سؤاالت (چند گزینهای ،كوتاه پاسخ و پاسخساز) در پایههای چهارم و پنجم ابتدایی
در جدول  12آمده است.
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جدول  .12بررسی درصد میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش پایههای چهارم و پنجم
به تفكیك نوع سؤاالت

ادبی چهارم

نوع منت

ّاطالعاتی چهارم

ادبی پنجم

ّاطالعاتی پنجم

نوع سؤال

چند
گزینه

كوتاه
پاسخ

پاسخ
ساز

چند
گزینه

كوتاه
پاسخ

پاسخ
ساز

چند
گزینه

كوتاه
پاسخ

پاسخ
ساز

چند
گزینه

كوتاه
پاسخ

پاسخ
ساز

منره هر نوع
سؤال

8

3

9

8

3

9

7

6

7

7

6

7

درصد منره
در پیش آزمون

35/66 55/99 67/49 29/11 55/47 63/54 40/36 71/70 80/47 37/46 69/57 77/99

درصد منره
در پس آزمون

47/08 62/76 73/21 39/83 55/82 68/38 53/65 79/64 84/57 53/29 74/07 80/40

درصد رشد
یا افت

+ 11/42 + 6/77 + 5/72 + 10/72 + 0/35 + 4/84 + 13/29 + 7/94 + 4/1 + 15/83 + 4/5 + 2/41

میانگنی درصد
رشد

+ 8/01

+ 6/64

اطالعات حاصل از جدول  12نشان می دهد:
1ــ باالترین درصد میانگنی منره در پیشآزمون و پسآزمون به ترتیب ( 80/47درصد) و
( 84/57درصد) ،به سؤاالت چندگزینهای منت ادبی پایه پنجم ابتدایی مربوط میشود.
2ــ پاینی ترین درصد میانگنی منره در پیشآزمون و پسآزمون به ترتیب ( 29/11درصد) و
( 39/83درصد) ،به سؤاالت پاسخساز منت اطالعاتی پایه چهارم ابتدایی مربوط میشود.
3ــ بیشترین رشد به سؤاالت پاسخساز منت ادبی پایه چهارم با (    + 15/83درصد) مربوط
است.
4ــ کمترین رشد به سؤاالت كوتاه پاسخ منت اطالعاتی پایه چهارم با (  +0/35درصد) مربوط
است.
  5ــ در مجموع بیشترین رشد منرات مربوط به سؤاالت پاسخساز با میانگنی ( +12/81
درصد) وكمترین رشد مربوط به سؤاالت چندگزینهای با میانگنی (  +4/27درصد) است؛
همچننی سؤاالت كوتاه پاسخ با میانگنی (  + 4/89درصد) ،در وسط قرار می گیرند.
  6ــ سؤاالت منت ادبی با میانگنی رشد ( +8/01درصد) ،نسبت به سؤاالت منت اطالعاتی با
میانگنی رشد ( +6/64درصد) ،پیشرفت بیشتری دارند.
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بحث و نتیجه گیری

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در فرایند تعلیم و تربیت« ،معلم» است .مجموعه مهارت های
معلمان در تالشی خالصه میشود که «تدریس» نام دارد .تدریس تالشی دو جانبه است؛ از
یک سو یاد  دهنده به یادگیرنده کمک می کند تا بیشتر ،بهتر و زودتر یاد بگیرد و از سوی دیگر،
یادگیرنده یاد می گیرد که چگونه خودش میتواند یاد بگیرد و چگونه خودش باید یاد بگیرد .خود
یادگیری «خودآموزی» یا «یادگیری یادگیری» نامیده میشود.
جورج براون معتقد است« :اگر حرفه معلمی کار پیچیده ای است ،پس یادگیری شیوه  های
تدریس نیز باید پیچیده باشد»( .براون.)15 :1385 ،
نتایج حتقیقات متعدد از جمله حتقیقات كنت جونز و الیزگی ( ،)1984گیج و برالینر (،)1984
توبنی ( )1988نشان دادند روشهای فعال تدریس در پیشرفت حتصیلی و یادگیری های پایدار دانش
آموزان مؤثر هستند ،بنابراین در پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر روشهای فعال تدریس بر سواد
خواندن دانشآموزان و با در نظر گرفنت رویکرد ساخت  گرایی (سازنده  گرایی) که تأکید عمده آن بر
پردازش اطالعات و همیاری گروهی فراگیران است ،روش های مطرح شده در خانواده الگوهای
پردازش ّاطالعات و خانواده الگوهای اجتماعی تدریس ،مورد مداقه و بررسی قرار گرفت و از
این میان روشهای (پیش  سازمان دهنده ،یادسپاری ،بدیعه  پردازی ،ایفای نقش ،كاوش گری به
شیوه محاكم قضایی و یادگیری از طریق همیاری) به آموزگاران گروه آزمایش آموزش داده شد تا
تأثیر آنها را بر سواد خواندن فراگیران پایههای چهارم و پنجم ابتدایی در چهار فرایند درک مطلب
(مترکز بر اطالعاتی که به طور صریح مطرح شده  اند ،دستیابی به استنباط های روشن ،ارزشیابی
محتوا ،زبان و عناصر ساختاری منت و تفسیر و تکمیل ایدهها و اطالعات) بسنجد .مطابق نتایج
جدول 10نشان میدهد:
فرضیه  1تأثیر روشهای فعال تدریس بر سواد خواندن منت ادبی دانشآموزان پایه چهارم را
مورد بررسی قرار داد؛ نتایج نشان میدهد بهره گیری از روشهای فعال تدریس و به كارگیری
مؤلفههای آنها ،موجب پیشرفت درک مطلب دانشآموزان در هر چهار فرایند میشود ،اما
بیشترین پیشرفت به مؤلفه تفسیر و تکمیل ایدهها و اطالعات مربوط است.
فرضیههای  ،2تأثیر روشهای فعال تدریس بر سواد خواندن منت اطالعاتی دانشآموزان پایه
چهارم را مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان می دهد بهره گیری از روشهای فعال تدریس و به
كارگیری مؤلفههای آنها موجب پیشرفت درک مطلب دانشآموزان در هر چهار فرایند می شود ،اما
بیشترین پیشرفت به مؤلفه بررسی و ارزشیابی محتوا ،زبان و عناصر ساختاری منت مربوط است.
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فرضیه  3تأثیر روشهای فعال تدریس بر سواد خواندن منت ادبی دانشآموزان پایه پنجم را
بررسی کرد؛ نتایج نشان میدهد بهره  گیری از روشهای فعال تدریس و به كارگیری مؤلفههای
آنها موجب پیشرفت درک مطلب دانشآموزان در سه فرایند ( دستیابی به استنباط های روشن،
ارزشیابی محتوا ،زبان و عناصر ساختاری منت و تفسیر و تکمیل ایده ها و اطالعات) میشود ،اما
بیشترین پیشرفت به مؤلفه تفسیر و تکمیل ایدهها و اطالعات مربوط است.
فرضیههای  ،4تأثیر روشهای فعال تدریس بر سواد خواندن منت اطالعاتی پایه پنجم را مورد
بررسی قرار داد؛ نتایج نشان میدهد بهره گیری از روشهای فعال تدریس و به كار گیری مؤلفههای
آنها موجب پیشرفت درک مطلب دانشآموزان در هر چهار فرایند شده است ،اما بیشترین پیشرفت
به دو مؤلفه بررسی و ارزشیابی محتوا ،زبان و عناصر ساختاری منت و تفسیر و تکمیل ایدهها و
اطالعات مربوط است.
اطالعات به دست آمده در خصوص علت رشد بیشتر دانش آموزان در دو مؤلفه بررسی و
ارزشیابی محتوا ،زبان و عناصر ساختاری منت و تفسیر و تکمیل ایدهها و اطالعات نشان میدهد
وضعیت دانشآموزان در دو مؤلفه مترکز بر اطالعاتی که به طور صریح مطرح شده  اند و دستیابی
به استنباط های روشن در پیش آزمون بهتر از وضعیت آنان در دو مؤلفه دیگر بوده است .بنابراین
بر اثر تدریس با روشهای فعال ،دو مؤلفه اخیر رشد بیشتری یافته اند.
نتایج پرلز ( 2001و  )2006این مطلب را تأیید می کند؛ چنان  که در نتایج آمده است:
دانش  آموزان ایرانی با توجه به روشهای رایج یاددهی ــ یادگیری و نظام ارزشیابی در هنگام مطالعه
یك منت و پاسخ  دهی به سؤاالت مطرح شده ،فقط در پی حفظ مطالب و یا استخراج مستقیم
اطالعات از منت هستند و بیشتر آنها یاد نگرفته  اند چگونه در تفسیر و استنباط منت ها بتوانند بر
اساس خلاّقیت شخصی و بازتولید فكری خود ،عناصر منت را تلفیق ،ارزیابی و ساماندهی كنند
(گونزالس 2003،به نقل از کرمیی)39 :138٤ ،؛ بنابراین تدریس بر اساس روشهای فعال
موجب میشود آنان بتوانند راحت  تر به این  گونه سؤاالت پاسخ دهند.
هم  چننی با توجه به این  که سلیمان  پور ( )1384در حتقیق خود نشان داد میزان مهارت معلمان در
به کارگیری روشهای فعال تدریس در سطح «به نسبت مطلوبی» قرار دارد ،بدیهی است ارتقاء دانش
و مهارت های حرفه ای آموزگاران در تدریس و رساندن وضع به «سطح مطلوب» میتواند در پیشرفت
حتصیلی و عملکرد دانشآموزان مؤثر باشد .همچنان که نتایج حاصل از فرضیههای  1تا  4نشان داد
ارتقاء دانش و مهارت های آموزگاران در به کارگیری روشهای فعال تدریس از سطح «در حال تالش»
به سطح «در حد انتظار» موجب تقویت مهارت پردازش ،جتزیه و حتلیل اطالعات در فراگیران شده ،به
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میزان تقریبی  1/5منره در رشد سواد خواندن آنان مؤثر بوده است.
بنابراین تدریس برمبنای رویكرد ساخت  گرایی که تأكید آن بر «جتربههای علمی ،تأمل انفرادی،
پردازش اطالعات و همیاری گروهی» است ،موجب میشود تا توانایی دانشآموزان در پاسخ به
مؤلفههای فرایند تعینی شده ،در چارچوب سؤاالت آزمون سواد خواندن شامل  « :متركز بر اطالعاتی
كه به طور صریح مطرح شده  اند و بازیابی آنها ،دستیابی به استنباط های روشن» و به خصوص دو
مؤ ّلفه «تفسیر ،تلفیق و تكمیل ایدهها ،نظریهها و اطالعات» و« بررسی و ارزشیابی محتوا ،زبان و
عناصر ساختاری منت» در هر دو بخش منت ادبی و منت اطالعاتی به  طور معناداری بهبود یابد.
فرضیههای  5و  ،6مقایسه نتایج پیشرفت سواد خواندن در پایههای چهارم و پنجم را مورد
بررسی قرار داد .در منت ادبی اختالفی میان تفاضل منرات پیشآزمون و پسآزمون در دو پایه مشاهده
نشد ،اما در منت اطالعاتی به میزان  0/5منره اختالف میان تفاضل منرات پیشآزمون و پسآزمون دو
پایه وجود دارد؛ البته از نظر آماری این تفاوت معنادار نبود و نشان می  داد میتوان از روشهای فعال
تدریس در بهبود سواد خواندن دانشآموزان پایههای پاینی تر و باالتر بهره گرفت.
دیدگاههای ساختگرا درباره یادگیرنده ،بیشتر مبتنی بر دو دیدگاه یا دو نظریه «رشدنگر پیاژه و
ویگوتسكی» 1هستند؛ منظور از رشد نگری ،توجه به روند رشد یادگیرنده از جنبه های عقالنی،
عاطفی ،اجتماعی و روانی ــ حركتی است ،پس تفاوت در منرات دانشآموزان (اختالف منرات
پسآزمون منت ادبی دو پایه  +0/53و اختالف منرات پسآزمون منت اطالعاتی  )+1/26در دو
پایه حتصیلی ،امری قابل پیش  بینی و طبیعی بود ،اما با توجه به شرایط سنی دانشآموزان دو پایه،
كه به هم نزدیك هستند ،این تفاوت از حلاظ آماری معنادار نیست.
بررسی سایر نتایج حاصل از آزمون سواد خواندن متون ادبی و اطالعاتی در پایههای چهارم و
پنجم ابتدایی نشان میدهد میان سواد خواندن منت ادبی و منت اطالعاتی دانشآموزان در هر دو پایه
حتصیلی تفاوت قابل مالحظه ای وجود دارد.
منره پسآزمون منت ادبی در پایه چهارم معادل  + 2/53و در پایه پنجم معادل  +1/80در گروه
آزمایش ،بیشتر از منره پسآزمون منت اطالعاتی است.
بیگانگی و نامأنوس بودن بیشتر دانشآموزان با بخشی از منت های آزمون به ویژه بخش
اطالعاتی ،نشان میدهد آنان در کتب درسی و مطالعات جانبی ،آشنایی کمی با این  گونه منت  ها
(متون اطالعاتی) دارند.
نتایج پرلز نیز این مطلب را تأیید می کند؛ در پرلز ( )2001متوسط عملكرد دانشآموزان
 Jean Piaget and Lev Semenovich Vygotskyــ 1
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ایرانی ،در متون ادبی 13 ،منره بهتر از متون اطالعاتی است .همچننی در پرلز ( )2006نیز
متوسط عملكرد دانشآموزان ایرانی ،در متون ادبی  ،6منره بهتر از متون اطالعاتی بوده است.
(گنزالس ٢٠٠٣ ،به نقل از کرمیی)١٣٨٤:٣٩ ،
بررسی درصد میانگنی منرات پیشآزمون و پسآزمون سواد خواندن متـون ادبی و اطالعاتـی به
تفكیك نوع سؤاالت (چند گزینهای ،كوتاه پاسخ و پاسخ ساز) در پایههای چهارم و پنجم ابتدایی
نشان داد:
١ــ باالترین درصد میانگنی منره در پیشآزمون و پسآزمون ،مربوط به سؤاالت چندگزینه  ای
منت ادبی پایه پنجم ابتدایی و پاینی ترین درصد میانگنی منره در پیشآزمون و پسآزمون ،به سؤاالت
پاسخساز منت اطالعاتی پایه چهارم ابتدایی مربوط است.
2ــ بیشترین رشد به سؤاالت پاسخساز منت ادبی پایه چهارم و كمترین رشد به سؤاالت كوتاه
پاسخ منت اطالعاتی پایه چهارم مربوط است.
3ــ بیشترین رشد منرات در مجموع به سؤاالت پاسخساز وكمترین رشد به سؤاالت چندگزینهای
مربوط میشود.
1
نتایج این پژوهش با نتایج حتقیقات «تأثیر مشاركت در دیدگاه دیگران» (جانسون ــ  ،)1975تأثیر
آموزش  های فراشناختی در درك خواند (پاریس و اسكات ــ  ،)1983كنت جونز و الیزگی (،)1984
3
گیج و برالینر ( ،)1984توبنی ( ،)1988پالینسگار ،2براون و كمپیون ( ،)1991پالینسگار و كلنك
(  » )1992در خارج از كشور و حتقیقات «تأثیر آموزشی مهارت های مطالعه بر درك خواندن و نگرش
دانشآموزان» (میقاتی ــ « ،)1375تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی و آموزش دوجانبه بر خواندن
و درك مطلب» (متولی ،)1376 ،تأثیر آموزش راهبرد فراشناختی پس ختام 4و پس خبا 5بردرك
 Johnsonــ 1
 Palinscarــ 2
 Klenkــ 3
4ــ پسختام یکی از روشهای موفق مطالعه و یادگیری ،ویژه متون درسی علمی ،روشی است که به نامهای ()PQ4R
یا ( )PQRSTشناخته شده است.توماس و رابینسون ( )١٩٨٢سرواژهی ( )PQ4Rاز حرف اول شش مرحله این روش
مطالعه یعنی (پیشخوانی ،سؤال کردن،خواندن ،تفکر ،از حفظ گفنت و مرور کردن) درست شده است.از ترکیب حرف
اول واژه فارسی این شش مرحله سرواژه (پسختام) ساخته میشود (سیف ،١٣٨٦.ص  ٣٠١و ص .)٣٠٣
5ــ پسخبا ( )PQRSTیکی از روشهای آموزش مهارتهای مطالعه شامل :پیشخوانی ،سؤالکردن ،خواندن،
به خود پسدادن و آزمون کردن است.
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مطلب دانشآموزان» (لك  زاده 1378 ،و غالمی« ،)1379 ،مقایسه تأثیر روش تدریس مشاركتی
با آموزش سنتی بر پیشرفت حتصیلی دانشآموزان» (كنعانی  ،)1378 ،شعبانی ( ،)1374عباسیان
( ،)1376اصابت طبری ( ،)1379حاجی حسنی  نژاد و بالغی  زاده ( ،)1383فضلی و جوادی
( )1383و ایزدی ( )1384در داخل كشور ،همسو بود و از تأثیر روشهای فعال تدریس و راهبردهای
یادگیری و مطالعه ،در پیشرفت درسی و حتصیلی ،خالقیت ،درك مطلب خواندن ،پنداره حتصیلی و
مهارت های خواندن دانشآموزان حکایت داشت.
این طرح به طور كلی نشان داد بهره  گیری از روشهای فعال تدریس و به كارگیری مؤلفه های
آنها میتواند در پیشرفت سواد خواندن متون ادبی و اطالعاتی دانشآموزان پایه  های چهارم و
پنجم ابتدایی مؤثر باشد و استفاده از آنها به عنوان ابزاری كارآمد و اثربخش برای افزایش مهارت
درک مطلب دانشآموزان در فرایندهای اصلی سواد خواندن شامل متركز بر اطالعاتی كه به طور
صریح مطرح شده اند و بازیابی آنها و دستیابی به استنباط های روشن و به طور چشم  گیر در دو
مؤلفه «تفسیر ،تلفیق و تكمیل ایدهها ،نظریهها و اطالعات» و «بررسی و ارزشیابی محتوا ،زبان
و عناصر ساختاری منت» و حتقق اهداف در دوره ابتدایی ،و ایجاد تغییر و حتول در وضع موجود،
امری الزم و ضروری است؛ همچننی چون تفاوت معناداری میان پیشرفت سواد خواندن
درپایه های چهارم و پنجم ابتدایی مالحظه نشد ،چننی استنباط میشود كه میتوان در پایههای
پاینی  تر و باالتر نیز از این روشها بهره گرفت.
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