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كالسي و غيركالسي بر  ي  ويژههاي آموزش  اثربخشي روشي مقايسه

 سوم ابتدايي ي  پايه دخترآموزان لكرد مهارت انشانويسي دانشعم

  شهرستان رامهرمز
  

  ∗اكبر شيخي فيني علي
  ∗∗∗∗∗∗∗∗اقبال زارعي

  چكيده 
 كالسـي و غيركالسـي بـر        ي هـاي آمـوزش ويـژه       اثربخشي روش  ي  مقايسه اين پژوهش به منظور   

. ان رامهرمز انجام شـده اسـت   سوم ابتدايي شهرست ي آموزان دختر پايه   عملكرد مهارت انشانويسي دانش   
ان آموز  از دانش ساده سه گروه به صورت تصادفي.روش پژوهش به صورت آزمايشي ميداني بوده است

  كالسي و  ي هاي ويژه  گروه تحت آموزش   يك   . انتخاب شد   ابتدايي شهرستان رامهرمز    سوم ي دختر پايه 
 تعداد اعضاي  .اه آموزشي داده نشد    به گروه گو   ؛ و هاي غيركالسي قرار گرفت    وزشآم  تحت گروه ديگر 

روش تـدريس    آوري اطالعـات شـامل      ابزار گـرد   . ابتدايي بودند   سوم ي  پايه  دختر آموز  دانش 52نمونه  
هاي نيمسال اول و دوم درس انشا        نويسي و ميانگين نمره     انشا ي گانه هاي هشت  بر آموزش مهارت  مبتني  

نويـسي آمـوزش      انـشا  ي گانه هاي هشت  عته حيطه  يك سا  ي هاي آزمايشي در هشت جلسه      به گروه  .بود
 كتبـي در كـالس درس، انـشا در    ي روي تابلو، انـشا  ي، انشا ي شفاي ي انشا شامل ها هاين مرحل . داده شد 

  دوم انـشا   سال ها بار ديگر در نيم     ال اين مداخله  پس از اعم  .  بود نقاشي كشيدن و  ، خالصه نويسي    منزل
. س آزمون مورد استفاده قرار گرفـت       به عنوان پ   ها هكه اين نمر   .گذاري شد  هر سه گروه تصحيح و نمره     

 كـه بـين تفاضـل        و تحليل واريـانس يـك راهـه نـشان داد           هاي مستقل   گروه t-test حاصل از    ي  هنتيج
آزمايشي با گروه گـواه تفـاوت       هاي    آموزان گروه   دانش يهاي پيش آزمون و پس آزمون درس انشا        نمره
 نشان  ه بطور كلي نتيج   .د نش هشاهدمآزمايشي تفاوت معناداري    هاي    ن گروه اما بي .  وجود دارد  داري  معني

 بـوده   گـذار ثراآمـوزان دختـر       دانش  و بهبود كيفيت انشا     در ارتقا  انشانويسيهاي    داد كه آموزش مهارت   
  .است 
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  مهارت انشانويسي،  كالسي، آموزش غيركالسيي آموزش ويژه :كليديهاي  واژه

  مقدمه

هنري متعالي است كـه     . استشادي بخش و مفرح روح       ؛زيباست ؛شكوهمند است  نوشتن

ارزش نوشتن به حدي است كه خداوند متعال به قلـم و آنچـه بـا                . شود  مي  انسان سبب ارتقاي 

 .)1 ي آيـه ،  قلـم ي سـوره (خـورد    مـي بندد سـوگند   ميكاغذ نقشي  نويسند و بر صفحه  مي قلم

ـ . گـذارد   مي  بر انسان  ر رواني شگرفي  اث،  نوشتن دهـد و غوغـاي درون را         مـي  ه ذهـن آرامـش    ب

اين مطلب به    اما القاي    .البته نوشتن شكوهمند و در عين حال آرام بخش است         . كند  مي خاموش

درك شـكوهمندي  ( نبايد انتظار داشت كه اين احـساس     ،عالوه بر اين  .  بسيار مشكل است   افراد

  ).2005 ،1آرگويل( ودشق و مدرسه به شاگردان منتقل شاول مهاي  در همان سال )نوشتن

لذا معلمـان و  . شود  ميفراوان حاصلهاي  و پس از ممارست    والني مدت اين احساس در ط   

آمـوزان   دانش، هايي كارگيري روشه  بتوانند با  مي و؛مهمي دارندوالدين در اين امر نقش بسيار       

و . ايجاد كننـد  ها   آن نوشتن را در  ي     شوق و انگيزه   ، كرده  عالقه مند  خواني  به مطالعه و كتاب    را  

 توان بـذر    مي است كه ي  ي  مزرعهي    زيرا كالس انشا به منزله    . كالس انشا را نيز دست كم نگيرند      

آن بارور كـرد   پيدايش نويسندگان و مترجمان و بويژه نويسندگان و مترجمان متون علمي را در      

  .) 1379، احمدي بيرجندي(

 ان و مـادر   انپدر.  بسيار زيادي دارد   نقش،  البته خانواده در پرورش فكر كودك و نوجوان       

بـه  تـر    ي بـيش    تواننـد بـا حوصـله       مـي   خود ديكته كننـد،    ان را به فرزند   آگاه به جاي اينكه انشا    

   راهنمـايي ي الزم او را  و به انـدازه او را تشويق در جهت بهتر نوشتن،  گوش داده  انشهاي  نوشته

آموز  هن دانش ذ،  ارج از چارچوب كالس   خهاي    از آنجايي كه استفاده از طبيعت و فعاليت       . كنند

يي در كـالس    ها  و فعاليت ها    كارگيري آموزش ه   آموزگار با ب   ،نمايد  مي شكوفا و بارور  ،  خالقرا  

 گـام  ،به وجـود آورده  آنها براي نوشتن دررا تواند بستر مناسب    مي و خارج از كالس درس نيز     

  .)2005، 2مايرز(  برداردنويسيانشاثري در گسترش ؤم

مهارت را با يكديگر كـسب كـرده    كه زبان آموز چهار    ،رسد  مي ش زبان وقتي به كمال    آموز

 .بنويسد، سخن بگويد و سخن ديگران را بشنود و البته آن را بفهمـد ،  بتواند بخواند : يعني باشد؛

                                                 
1-  Arguil 

2-  Mayers 
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آمـوزش زبـان بـه      ي    سخن گفتن و گوش دادن اركان چهارگانـه       ،  نوشتن،  بدين ترتيب خواندن  

 و يك دليـل ضـعيف       .ترين مهارت زباني است    ترين و پيچيده    مشكل ،نوشتن كه   ؛روند  مي شمار

 بلكـه   ؛البتـه منظـور رونويـسي نيـست       . آموزان نيز مشكل بودن نوشتن است      بودن انشاي دانش  

از اين رو ويگوتسكي براي مهـارت        .است... قصه نويسي، مقاله و     ،  گزارش،  منظور نوشتن انشا  

  ).1380، رباني( دارد اصرارر دشواري و پيچيدگي آن بل است؛ فرايندي ويژه قاي، نوشتن

 موزش و تدريس انـشا خـوبي انجـام   آ، تحصيليهاي  ه در هيچكدام از دورهبا توجه به اينك  

آنان معضل بزرگي شده است، هاي  آموزان و خانواده  نوشتن براي دانش   انشا    و همواره  ؛شود نمي

 -كننـد   مـي ريـزي  را پايـه  انشا ي اوليههاي  ه پايه ك- سوم ابتدايي    ي   آموزگاران پايه  ،در اين زمينه  

 تـا   ،آموزان بدهنـد   را در اين رابطه به دانش     هايي    تر، آموزش  بيشي    الزم است با انگيزه و عالقه     

  . مهارت نوشتن در آنان شكوفا شود،خاموش گرديدهها  نوشتن در آني دلهره ترس و

ويـسي  ن  انـشاء هاي     آموزش مهارت   كه ببينيم تالش معلم در     صدد بوديم در  در اين پژوهش    

ـ ا يتحـصيل ي  وزان اين پايـه آم در دانش  انشا   چقدر در ايجاد انگيزه و عالقه به نوشتن        ر داشـته  ث

 انشانويـسي   بـر كالسي تا چـه انـدازه        كالسي و غير  هاي    مهارت به عبارت ديگر آموزش      ؟است

  نوشـتن و   همچنـين بـا توجـه بـه ضـرورت و اهميـت مهـارت              اسـت؟    گـذار ثراآموزان   دانش

در كـالس و خـارج از       هـاي     فعاليـت و  هـا     كارگيري آمـوزش   ه با ب   است، سعي شده انشانويسي  

هـاي    آنـان را بـا مهـارت      ،  خواني عالوه بر ايجاد شوق و رغبت به مطالعه و كتاب         ،  كالس درس 

زيـرا   . آورد دبـه وجـو    آنهـا    دررا   بستر مناسـب بـراي نوشـتن         ،آشنا كرده  انشانويسي   نوشتن و 

خالق و شـكوفا  آموز را  ذهن دانش، چارچوب كالسخارج از هاي  از طبيعت و فعاليت استفاده  

  . خواهد بودگذارثر انشانويسي ادر گسترش ،نموده
  

  ي تحقيق پيشينه

 از زمـان پيـدايش انـسان وجـود          گفتـاري  كه زبان    ،بسياري از صاحب نظران بر اين باورند      

  كه با قدمتي حدود هزار سـال تـدريس  ،ت جديدتري اس نسبي ي  نوشتن پديده ،  اما. داشته است 

روم و اروپـاي قـرون   ، خـصوص در يونـان باسـتان   و بعدها ب، ابتدا به صورت شفاهي بوده انشا  

 1966در سـال    ). 1991،  1فـورت (به صورت مكتوب درآمـد        و هند و چين تدريس انشا      اوسط

                                                 
1-  Forte 
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سـازمان  هـاي   شن انگليسي و آمريكـايي را گـرد آورد و در آن بـه رو   اكنفرانس دارتوت مدرس 

 تحقيـق در  «پژوهـشي بـا عنـوان       .  شـد  تأكيـد  انشانويسي    خالقانه و ابتكاري در آموزش     نيافته،

بطـور    كه در آن؛منتشر شدزبان ن انگليسي ا توسط انجمن ملي معلم1963در سال   » انشانويسي

كالت  يكي از مشمردم آمريكا . انجام شده در اين باره را خالصه و تحليل كرد    هاي  كامل تحقيق 

 كـم  .دانـستند   مـي  آموزان ناتواني نوشتن دانش    را 1980 تا   1971هاي    در بين سال   افت تحصيلي 

و بـه ايـن   ؛ نوشتاري افـزايش يافـت     مهارت هاي  با بر دستيابي به مواد خواندني و كت       تأكيدكم  

بر اساس يك آزمـون آموزشـي ايالـت ايلـي نـويز بـه        . بها داده شد  تر     بيش  روز به روز   موضوع

هـاي    و فلـسفه  هـا     روش،  صورت گرفت  انشا   ن انگليسي براي آموزش   ا آماده سازي معلم   منظور

،  اسـتدالل ي بيـان و نحـوه  (اين آزمون دو نوع روش تدريس       . شدبيان   انشا   مختلف در تدريس  

  .نمايان ساخترا  )ارزيابي موضوع و خالصه نويسي

 ،وب نوشتن را يـاد گرفتـه    خ هاي  ه نكت ،آموز از طريق آموزش     يك دانش  ، اول ي  نظريه بنا بر 

  .شود  ميخودهاي  موفق به بكارگيري آنان در نوشته،  تمرين نوشتن باسپس

 دادهيـاد   انشانويـسي  . داردتأكيـد  انشانويـسي   معلم بر روي فرايند   ،  در روش ديگر تدريس   

قـدرت بيـان يـك    . پـذيرد   آموزش آنهـا تـالش انـدكي صـورت مـي        ي   ليكن در زمينه   ،شود مي

او بـر   . شـود   مـي   او در برقرار كردن ارتباط با ديگران تقويـت         هاي  هرب تج ي  نتيجهآموز در    دانش

ترغيـب نمايـد   هايي  آموز را به استفاده از نيروي ابتكار خود در يافتن ايده         كه دانش  هايي  تكليف

 ي طبيع  بطور اين معلم .  دارد تأكيد ،ندك  مي  شخصي خود تشويق   هاي  هو او را به استفاده از تجرب      

 تأكيـد  نكـرده و  هـا   پيوسـتگي و وابـستگي مطلـب      ،  هـا  ادي را صرف ساختار پاراگراف    وقت زي 

بـر  تـر     بيش  بلكه ، تمركز او نه بر روش و ساختار       و. بر ارزيابي و خالصه نويسي ندارد     آنچناني  

  ).1384الهام پور، ( توان اين دو روش را با هم تلفيق كرد  ميالبته. باشد  ميامحتو

روش « كتـاب ،   تحرير در آمـد    ي  كه به رشته   انشا   ر روش آموزش  ترين متن رسمي د    قديمي

اين كتاب به خاطر تدريس     . ليف دكتر عيسي صديق بوده است     أ ت »نوشتن در آموزش و پرورش    

 تربيت معلـم    ي  در دوره .  انتشار يافت  1341  و در شهريور   ؛ليف شد أدر دانشسراهاي مقدماتي ت   

ليف حـسين رزمجـو   أ تـ »ت در مدارس ابتدايييم زبان ادبيااصول تعل«آموزش و پرورش كتاب     

 انتشار يافت و بـه عنـوان مـتن درس روش            1344اين كتاب در سال     .  تحرير در آمد   ي  به رشته 

  ).1368 ،جواد نژاد(  ابتدايي مورد استفاده قرار گرفتهاي  هتدريس ادبيات فارسي در مدرس
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   ي  و پـرورش نـشريه    ريـزي درسـي وزارت آمـوزش         دفتر تحقيقات و برنامه    1365در سال   
  

 ادبيات فارسي مراكز تربيت معلم      ي   براي رشته  »فارسي ي انشا روش تدريس «كوچكي با عنوان    

ليف آقـاي  أ تـ »طراحـي بـراي نگـارش   « ي   از جزوه  ، كه در آن عالوه بر منابع مختلف       ؛تهيه كرد 

 روش تـدريس فارسـي    « كتـابي تحـت عنـوان        1365از سال   . شعبانعلي ربيعي استفاده شده بود    

 در سـمپوزيوم جايگـاه      1350سـال    در. شـود   مي  در دانشسراهاي تربيت معلم تدريس     »ابتدايي

فارسـي در دبـستان ابـراز        ي انـشا   محققان ايراني نظر خـود را در بـاب روش تـدريس            ،تربيت

نوشـتاري  هـاي    عدم پيشرفت مهـارت ي لهأو مس انشا  با وجود مشكالت تدريس درس    . نمودند

 كـه   ؛ به خود جلب نموده است     توجه دانشمندان و محققان محدودي را      به تازگي    ،آموزان دانش

 هايانـد ايـن مـشكل را از بعـد      مختلف بتدريج سعي نمـوده     هاي   چند مقاله در نشريه    ي  هبا اراي 

  ).1372، آموزگار( مختلف بررسي نمايد

  شـتابزده و   ، تحـوالت ديگـر    ي  مثل نظرهاي او دربـاره     انشا   ي  احمد درباره  ديدگاه جالل آل  

كـه بـه قـصد      -بـه كـاربردن هـر كتـابي          انشا    اينكه در درس   :او چند پيشنهاد دارد   . سريع است 

بايـد  هـايي     به جاي چنين كتاب   .  بايد خودداري كرد   -تهيه شده ... و نامه نگاري و      انشا   آموزش

و بسته بـه سـن      عادت داده    درس   هاي  ساعتاز  شاگردان را كم كم به كتاب خواندن در خارج          

تـاريخ علـوم و     ،  عمـومي  تاريخ:  و به ترتيب   ،ن اول از شرح حال بزرگان شروع كرد       توا  مي آنها

 اسـتفاده  هـايي  از موضوعبايد  انشا  در درس . ادبيات نوجوانان و غيره را مطالعه كنند      ،  اختراعات

. )محـيط اطـراف و غيـره   ،   زنـدگي  ي  ل سـاده  مساي :مثل (. شاگردان را برانگيزد   ي   كه عالقه  شود

كـالس را بـي   ،  گـذرد   مـي  خبر باشد و از آنچه درشهر او        نبايد از وقايع روز بي     خود ،معلم انشا 

  ). 1384 پور، الهام( شدمسلط خواهند ها  و گرنه بر كالس او روزنامه ؛بهره بگذارد

كـاري    نـدانم  ي   تمام آنچه را كـه دربـاره       »شناسي نثر  روان« ي  در مقاله ،  بهاءالدين خرمشاهي 

آمـوز   بايد از دانـش    انشا   در درس : كند  مي  در دو بند بيان    ،داند  مي وانظام آموزشي در اين باره ر     

 و بـه    ؛تـر اسـت    تـر و ملمـوس     تجربي،  تر  توصيف عيني  .خواسته شود  توصيف،  به جاي تحليل  

  دقيـق  ي  بر مبناي يـك مـشاهده     تر    بيش و   .فراوان ندارد نياز  فرهنگ پيشرفته و علم و اطالعات       

ني مثالً به جاي تحليل فقـر بايـد توصـيف يـك فقيـر را از                  يع .توان توصيفي كارآمد نوشت    مي

 تحليـل   ي   از عهـده   به طريـق اول   ،   توصيف بر نيايد   ي   اگر كسي از عهده    .آموزان خواست  دانش

  ).1380 ،رباني(هم بر نخواهد آمد 
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   روش ي  در سـمپوزيوم جايگـاه تربيـت نظـر خـود را دربـاره              1350محققان ايراني درسال    
  

  : زير را پيشنهاد كردندهاي و مورد،سي در دبستان ابراز نمودندفار ي  انشاتدريس

 . به كتابخانهها هتجهيز مدرس -1

 .خواني و راهنمايي در انتخاب كتاب كتابهاي همسابق -2

 .خواندن و بحث و بررسي كتاب در كالس -3

 .ها از طريق رسانهها  آموزش والدين در كمك به بچه -4

 .ها به بچهخواندني هاي  معرفي كتاب -5

كـالس بـه   در  انـشا  و نوشـتن هـا   در بـين بچـه   انشا فرصت سخنراني راجع به موضوع    -6

 .ها يصورت مشورت با همكالس

ي   ، از دوره   نگارش در كالس اول    ي   به عنوان پايه   به شكل شفاهي و كتبي     جمله نويسي  -7

  .آمادگي

 رعايـت   ، خالقيـت  ،ريگـذا  نـشانه ،  ابـداع ( انـشا    تعيين معيارهاي دقيق در نمره گذاري      -8

 ). ارتباط منطقي اجزا با يكديگر، دستوريهاي هنكت

  .ها و تعيين موضوع مورد درك بچه انشا ي كارآموزي در زمينههاي  تشكيل كالس -9

 ي انـشا   درس رايـج هـاي     صورت گرفت و بـه بررسـي روش       ) 1372(ي توسط اويسي    ي  مطالعه

 وي بـه ايـن      .مطلـوب پرداختـه شـد     هاي    شه رو  ابتدايي شهر يزد و اراي     هاي  ه در مدرس  فارسي

 تا به رشد حس زيبادوستي ،تري داد  جذابيت بيش  انشا    درس هاي  نتيجه رسيد كه بايد به ساعت     

؛ دانـست ها    را تقليدي بودن اين روش     انشا   تدريسهاي    ويژگي روش . كمك شود ها    فطري بچه 

در نوشـتن   پرداختـه و    ديگـران   هـاي     آموزان اغلب به رونويسي نوشـته       به همين سبب دانش    كه

عـدم ابتكـار در نوشـتن و        ،  ميلي بـه نوشـتن      بي ،نداشتن انگيزه . نمايند مياحساس عدم توانايي    

  . خورد  ميكودكان به چشمهاي  نوشتهدر كمك گرفتن از والدين 

 » مغـان  ي   منطقـه  هاي  هدر مدرس  انشا   بررسي جايگاه درس  «ي ديگر تحت عنوان     ي  در مطالعه 

  :زير به دست آمده استهاي   يافته،صورت گرفته است) 1368( كه توسط جوادنژاد

 .اند آموزشي الزم را در رابطه با اين درس نديدههاي  معلمان و دبيران، دوره -1

آموزان قرار نگرفتـه     مورد نياز در اختيار معلمان و دانش      هاي     و كتاب  ها  هو نشري ها    مجله -2

 .است
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 .وشتن برخوردار نيستندآموزان از توانايي الزم براي ن دانش -3

 .دهد نمياهميت  سيستم آموزشي به اين درس -4

 .رسد  مي درس ناكافي به نظرهاي تعداد ساعت -5

  . سبب عدم پيشرفت شاگردان شده است، معلمان در نمره دادن به اين درسي شيوه -6

 ينمناسب تدريس آيـ   هاي    ثير استفاده از طرح درس و روش      أت« تحقيق ديگري تحت عنوان   

 كريمي حـاجي شـوره و        ي  به وسيله  »آموزان در نوشتن انشا     مهارت دانش  ينگارش براي ارتقا  

  :هاي زير به دست آمده است هاين تحقيق نتيج  انجام گرفت و در1370رضايار 

در  انـشا    معتقد بودند كـه وضـعيت كنـوني تـدريس         ها    درصد قابل توجهي از آزمودني     -1

تـوان بـه معلمـان      مـي بـراي بهبـود آن  . باشـد   نميها هدف معطوف به ، نامطلوب بودهها  همدرس

 . آموزش داد

 .آگاهي ندارند انشا درسهاي  اكثر معلمان از هدف -2

 . ادبيات كودكان مطالعه ندارندي معلمان در زمينه -3

 .اند ي در اين مورد نخواندهي  كتاب و مقاله،اند  آموزش ضمن خدمت نديدهي دوره -4

 .اند نداشتهبخشنامه و دستورالعمل دريافت  -5

  .اطالعند بي انشا ارزشيابيهاي  از معيارها و شيوه -6

سـوم بـوده     در جايگاه، پنجم ابتداييي درس پايهي  از نظر دشواري در مجموعه     انشا   درس

 انـشا  بنـدي مـشكالت درس    دسـته  هـاي   آموزان دختر و پسر در ارزيابي عامـل        بين دانش . است

 بين دبيران زن و مرد نيز در ارزيـابي مـشكالت     همچنين. استوجود نداشته   داري     معني تفاوت

  . بندي شده تفاوتي وجود نداشته است دسته
  

   تحقيقهاي هدف

سي دانـش آمـوزان     سي و غيركالسي بر كيفيت انشانوي      كال ي  هاي ويژه   اثر آموزش  ي  سهمقاي

  .هاي آزمايشي و گواه پايه سوم ابتدايي گروه
  

  تحقيقهاي  فرضيه
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آمـوزان گـروه آمـوزش ويـژه كـالس بـا گـروه گـواه                  دانـش  ي  هـا    بين ميـانگين نمـره     -1

  .تفاوت وجود دارد

ــانگين نمــره-2 ــين مي ــا گــروه گــواه    دانــشهــاي  ب آمــوزان گــروه آمــوزش غيركالمــي ب

  .وجود داردداري   معنيتفاوت

 ،آمـوزش كالسـي و غيركالسـي در مقايـسه بـا گـروه گـواه               هـاي     آمـوزان گـروه    دانش -3

 . برخوردار هستند انشا تري در درس باالهاي هاز ميانگين نمر

در گـروه آموزشـي      انشانويـسي     مهـارت  ي  هـشت گانـه   هـاي     بين پيش آزمـون حيطـه      -4

 .كالسي و گروه گواه تفاوت وجود دارد

در گـروه آموزشـي      انشانويـسي     مهـارت  ي  هـشت گانـه   هـاي     مـون حيطـه   زبين پيش آ   -5

  .تفاوت وجود دارد )3(و گروه گواه  )2(غيركالسي 

نويـسي در گـروه آمـوزش       انـشا     مهـارت  ي هـشت گانـه   هـاي     ن پس آزمـون حيطـه     بي -6

  .كالسي و گواه تفاوت وجود دارد

 مهـارت انـشا نويـسي و گـروه آمـوزش غيركالسـي و               ي  هـشت گانـه   هـاي     بين حيطه  -7

  .گواه تفاوت وجود دارد
  

   تحقيقشناسي روش
  تحقيقروش 

 در روش آزمـايش     . اسـت   شـده  از روش تحقيق آزمايش ميـداني اسـتفاده       در اين پژوهش    

 كه به گروه آزمايش متغير مـستقل و بـه           ،ميداني حداقل دو گروه آزمايش و كنترل وجود دارند        

در ايـن پـژوهش دو    .شـوند   با يكديگر مقايسه مـي   ها  ه و نتيج  ،شود گروه گواه متغيري داده نمي    

 تقل و بهبود كيفيت    كالسي و غيركالسي متغير مس     ي  آموزش ويژه .  وجود دارد   مستقل نوع متغير 

  .شدمتغير وابسته محسوب انشا 
  

  گيري و روش نمونه  جامعه

ي سوم ابتدايي شهرسـتان رامهرمـز        آموزان دختر پايه    آماري در اين پژوهش دانش     ي  جامعه

آمـوزان دختـر     نفـر از دانـش  52 مورد مطالعه در اين پژوهش عبارت است از          ي  نمونه. دباش مي

آمـوزان گـروه آمـوزش        تعـداد دانـش    .اند ادفي ساده انتخاب شده   ي سوم كه به صورت تص      پايه
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 و گـروه گـواه يـا        ، نفـر  18غيركالسي  هاي     و گروه آموزش مهارت    ، نفر 17كالسي  هاي    مهارت

  .اند  نفر بوده17كنترل 

  آوري اطالعات جمعابزار 

م ي سـو    دو كـالس پايـه     ،آمـوزان  نويسي دانـش   انشا   كيفيت جهت ارتقاي ابزار به كار رفته     

  تـرم اول و هـاي  هنمـر   و بوده استبه صورت انفرادي   انشا    مختلف هاي  هابتدايي آموزش مرحل  

 در اين زمينـه .  آزمون و پس آزمون استخراج و مورد مقايسه قرار گرفتدوم آنها به عنوان پيش  

بررسـي   متخصـصان فـن      توسطد و از نظر محتوايي       ش  چند بار تجديدنظر   ي تهيه و  ي پرسشنامه

  .شد
  

   و پايايي ابزار تحقيقروايي

حاصـل از آن     ي  هو نتيج . از روش اعتبار محتوايي استفاده شده است      به منظور تعيين روايي     

براي پايايي اين آزمون از سه روش آلفاي كرونباخ، گاتمن           . بسيار خوبي برخوردار بود    از اعتبار 

 ي   نشان دهنـده   و 93/0،  94/0،  93/0:  به ترتيب عبارتند از    هار آن دا مق ؛ كه و تنصيف استفاده شد   

  . برخوردار بوده است زيادياين آزمون از پايايي بسيار كه اين است 
  

 روش اجراي پژوهش 

آزمـايش و   هاي    گروه(ها    از انتخاب تصادفي آزمودني   روش كار به اين صورت بود كه پس         

هـاي    ه استخراج و سـپس حيطـ        تحصيلي ي آنها از كارنامه   ي انشا م اول درس   تر هاي  ه نمر )گواه

ايـن  . آمـوزش داده شـد     آنها    يك ساعته به   ي  نويسي در هشت جلسه    انشا  آموزش ي  هشت گانه 

 هـاي   هرعايـت نكتـ   ،  مـرتبط بـودن مـتن     ،  هـا   هروشن بودن جملـ    ،ه داشتن مقدم  :امل ش ها  همرحل

 هـاي  هعـدم اسـتفاده از جملـ      ،  دقت و تميـزي و زيبـايي خـط         ،ها  مناسب بودن جمله  ،  دستوري

 ي انـشا  :نويـسي شـامل    انشا كالسـي هـاي     مهـارت . بود انشا    از موضوع  شدننتكراري و خارج    

انـشاي غيـر كالسـي    . كتبي در كالس و خالصه نويـسي بـود   ي انشاروي تابلو، ي انشا شفاهي،

  .مورد نظر بوده است ي انشادر منزل و نقاشي كشيدن در منزل پيرامون موضوع انشا :شامل

آموزان از طريق معلـم      مورد نظر به دانش   ي  ها   مهارت ،كالسيهاي    به گروه آموزشي مهارت   

غيركالسي از طريق معلم به والـدين آمـوزش         هاي     به گروه آموزش مهارت    .داده شد  انشا   درس
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 نويسي و ترسيم نقاشي در ارتباط با موضوع   انشا ي  آموزان در زمينه   داده شد كه در منزل با دانش      

بـار  ها  پس از اين مداخله. ه قرار داشتند و هر گروه در كالس جداگان.كار كنند مورد نظر    يانشا

 ايـن تـرم بـه عنـوان پـس           هـاي   ؛ و نمره  هر سه گروه نمره گذاري شد      ي انشا ديگر در ترم دوم   

 آماري  ي   پيش آزمون يا پس آزمون مورد مقايسه       ي  هپس نتيج س. آزمون مورد استفاده قرارگرفت   

  .قرار گرفت

  

  ها روش تحليل داده

 t هاي آمار اسـتنباطي كـه شـامل آزمـون      اين تحقيق از شاخصها در به منظور تحليل داده

  .استفاده شده است) ANOVA( تحليل واريانس يك راهه مستقل و
  

  هاي تحقيق يافته

استنباطي مربوط به    هاي  هبه نتيج  فقط   ،في و استنباطي  توصيهاي    هبه دليل حجم زياد نتيج    

  .شود  ميخودداريها  ك تك فرضيه از ذكر تشده،  پژوهش به صورت مختصر اشارههاي  فرضيه

 بـا گـروه     ، كـالس  ي  آموزان گروه آموزش ويـژه      دانش هاي  ه ميانگين نمر   بين : اول ي فرضيه

   .گواه تفاوت وجود دارد

 نـشان  ه كه نتيج، استفاده شدمستقلهاي    گروه T-testجهت تجزيه و تحليل اين فرضيه از        

 تفـاوت  α=001/0 در سطح آلفاي   =50df  و =98/11t  با گروه د بين تفاضل ميانگين اين دو     دا

توجه به جـدول  . شود  مي صفر رد  ي   و فرضيه  قبول تحقيق   ي   لذا، فرضيه  .وجود دارد داري    معني

  . باالتري برخوردار بودندهاي هدهد كه گروه آزمايش از ميانگين نمر  ميشماره يك نشان
  

ويژه كالسي بـا گـروه      هاي    مستقل گروه آموزش  هاي     تفاضل ميانگين گروه   T-test ي  هنتيج . 1 جدول

  گواه در پس آزمون

  ميانگين  تعداد  متغيرها
  انحراف
   معيار

t مقدار   
   ي درجه

  آزادي
  سطح 

  دار معني
  /.001  50  98/11  23/2  37/18  32  گروه آموزش ويژه كالس

        66/2  15/10  20  گروه گواه
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 گروه آموزش غيركالمي بـا گـروه گـواه          آموزان  دانش هاي ه بين ميانگين نمر   :ي دوم  فرضيه

  . وجود داردداري  معني تفاوت

 نـشان   ه شد كه نتيج    استفاده مستقلهاي     گروه T-testجهت تجزيه و تحليل اين فرضيه از        

داري    معنـي  تفاوت >001/0p  سطح =50df و   =41/2t داد بين تفاضل ميانگين اين دو گروه با       

 2توجه بـه جـدول شـماره        . شود  مي  صفر رد  ي  فرضيه و   قبول تحقيق   ي  لذا فرضيه . وجود دارد 

 باالتري نسبت بـه گـروه گـواه       هاي  هي از ميانگين نمر   زشي غيركالس  كه گروه آمو   ،دهد  مي نشان

  .برخوردار بودند
  

كالسي و گروه گواه    آزمايشي غيركالسي و گروه غير    هاي    مستقل گره  هاي ه گرو t-testنتايج   . 2 جدول

  پس آزموندر 

  tمقدار   از طرف معيار  ميانگين  دادتع  متغيرها
  درجه 
 آزادي

  سطح
  رياد معني

  /.001  50  12/11  41/2  12/18  32  گروه غيركالسي
        66/2  15/10  20  گروه گواه

  

آموزش كالسي و غيركالسـي در مقايـسه بـا گـروه            هاي    آموزان گروه   دانش :ي سوم  فرضيه

  .وردار هستندبرخ انشا  در درس باالتريهاي هميانگين نمرگواه از 

 نـشان داد  هنتيجـ . اريانس يكراهه استفاده شـد يه و تحليل اين فرضيه از تحليل وجهت تجز 

در سـطح    =2df و   81 درجـه آزادي      و =95/85F اين سـه گـروه بـا      هاي    كه بين ميانگين نمره   

00/0P< شود  مي و فرض صفر رد تحقيق قبولي لذا فرضيه. داردداري وجود  يتقاوت معن.  
  

، روش آزمـون كالسـي    هـاي      ميـانگين نمـره    ي   تحليل واريـانس يكراهـه     ي  ه نتيج ي خالصه . 3 جدول

  . پس آزمونغيركالسي و گروه گواه در

  داري سطح معني  Fمقدار  ss df  Ms  منابع تغيير

  /.001  95/85  386/500  2  771/1000  بين گروهي

      822/5  81  550/471  درون گروهي

        83  321/1472  جمع
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هـا     مربوط بـه كـدام گـروه       باال اينكه تفاوت مشاهده شده در جدول        آوردن  دست   بهجهت  

   كـه  ،اسـتفاده شـد  هـا   دليل نامساوي بـودن تعـداد گـروه    از آزمون پيگيري نسخه به  ،بوده است 
  

  :باشد  مي آن به شرح زيري هنتيج
  

  السي و گواهغير ك، آموزش كالسيهاي  براي گروهتوكي  آزمون پيگيري ي ه نتيجي  خالصه. 4جدول 

  گواه  غيركالسي  كالسي  ميانگين

  *      22/8كالسي 

  *      99/7غيركالسي 

        25/0گواه 
  

شود، بين گروه كالسي و غيركالسـي بـا گـروه          مي  مالحظه همانگونه كه در جدول پيگيري    

دار    معنـي  كالسي و غير كالسـي تفـاوت      هاي     بين گروه  ،اما. وجود دارد داري     معني گواه تفاوت 

 كيفيـت انـشا     يثري در ارتقـا   ؤنقش م ها    رسد آموزش اين مهارت    لذا به نظر مي   . شود مي ن ديده

  . استهآموزان داشت نويسي دانش

 گـروه   در انشانويـسي     مهـارت  ي  هشت گانـه  هاي    بين پيش آزمون حيطه   :  چهارم  ي  فرضيه

  .تفاوت وجود داردآموزشي كالسي و گروه گواه 

 مهارت ي هشت گانههاي  خش پيش آزمون حيطهدست آمده در به  بي هبا توجه به نتيج

وجود داري   معنيتفاوت) 3(و گروه گواه ) 1(نويسي بين گروه آزمايش مهارت كالسي  انشا

بنابراين با توجه به .  قرار گرفتقبول صفر مورد ي  تحقيق رد و فرضيهي لذا فرضيه .ندارد

تفاوتي ها   اين مهارتي اندوختهرسد كه اين دو گروه از نظر پيش   مي به نظر، حاصلي هنتيج

  .با يكديگر ندارند

در گـروه    انشانويـسي     مهـارت  ي  هـشت گانـه   هـاي     بين پيش آموزن حيطه   : ي پنجم  فرضيه

  .تفاوت وجود دارد )3(و گروه گواه  )2(آموزشي غيركالسي 

  مهارتي هشت گانههاي  دست آمده در بخش پيش آزمون حيطهه  بي هبا توجه به نتيج

وجود داري   معنيتفاوت) 3(و گروه گواه ) 2(بين گروه آزمايش مهارت كالسي نويس انشا

بنابراين با توجه به . قرار گرفتمورد قبول  صفر ي  تحقيق رد و فرضيهي لذا فرضيه. ندارد
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 با يكديگرها   اين مهارتي اندوختهدو گروه از نظر پيش رسد كه اين   ميبه نظر  حاصلي هنتيج

 . ندارندتفاوتي
  

و گروه  )1(هاي مستقل مربوط به گروه آموزشي كالسي   گروه تي تست پيش آزموني  ه نتيج . 4ول  جد

  )3(گواه 

 ميانگين تعداد ها گروه متغير وابسته
  انحراف
  معيار

 tمقدار
  ي درجه

 آزادي

  سطح
 داري يمعن

 مقدمه و شروع
  )1(گروه 
 )3(گروه 

18  
17 

16/1  
14/1 

52/0  
64/0 

895/0 33 398/0 

 ها ه جملروشني
  )1(گروه 
 )3(گروه 

18  
17 

10/1  
15/1 

21/0  
26/0 

780/0 33 418/0 

 مرتبط بودن متن
  )1(گروه 
 )3(گروه 

18  
17 

14/1  
13/1 

50/0  
54/0 

943/0 33 437/0 

 هاي هرعايت نكت 
 دستوري

  )1(گروه 
 )3(گروه 

18  
17 

74/1  
80/1 

41/0  
55/0 

07/1 33 454/0 

 ها هجاي درست كلم
  )1(گروه 
 )3 (گروه

18  
17 

60/0  
55/0 

34/0  
40/0 

975/0 33 177/0 

تميزي و خوش  دقت،
 خطي

  )1(گروه 
 )3(گروه 

18  
17 

69/1  
75/1 

56/0  
65/0 

024/1 33 212/0 

 ها هتكراري نبودن جمل
  )1(گروه 
 )3(گروه 

18  
17 

11/1  
15/1 

36/0  
44/0 

781/0 33 821/0 

 خارج نشدن از موضوع
  )1(گروه 
 )3(گروه 

18  
17 

93/0  
1/0 

21/0  
47/0 

861/0 33/0 55/0 

  

و  )2(هاي مستقل مربوط به گروه آموزشـي غيركالسـي          گروه تي تست   پيش آزمون  ي  هنتيج . 5جدول  
  )3(گروه گواه 

 ميانگين تعداد ها گروه متغير وابسته
انحراف 
 معيار

 tمقدار
  ي درجه

 آزادي

  سطح
 داري معني

 مقدمه و شروع
  )2(گروه 
 )3(گروه 

17  
17 

12/1  
15/1 

29/0  
37/0 

672/0 32 112/0 

 ها هروشني جمل
  )2(گروه 
 )3(گروه 

17  
17 

17/1  
15/1 

20/0  
23/0 

874/0 32 514/0 

  )2(گروه   مرتبط بودن متن
 )3(گروه 

17  
17 

61/1  
59/1 

51/0  
54/0 

654/0 32 437/0 

هاي  رعايت نكته
 دستوري

  )2(گروه 
 )3(گروه 

17  
17 

45/0  
50/0 

40/0  
47/0 

736/0 32 145/0 

 ها هجاي درست كلم
  )2(گروه 
 )3(گروه 

17  
17 

59/1  
55/1 

46/0  
49/0 

045/1 32 245/0 

تميزي و  دقت،
 خوش خطي

  )2(گروه 
 )3(گروه 

17  
17 

65/1  
61/1 

34/0  
60/0 

971/0 32 418/0 
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تكراري نبودن 
 ها هجمل

  )2(گروه 
 )3(گروه 

17  
17 

19/1  
16/1 

34/0  
39/0 

745/0 32 307/0 

از خارج نشدن 
 موضوع

  )2(گروه 
 )3(گروه 

17  
17 

94/0  
1/0 

19/0  
28/0 

840/0 32 176/0 

  

 گـروه  نويـسي در  انشا مهـارت ي گانـه  هـشت هـاي   حيطـه پس آزمون بين :  ششمي  فرضيه

  .آموزش كالسي و گواه تفاوت وجود دارد
  

  ) 3(گروه گوه ) 1(الس مستقل مربوط به گروه آموزشي كهاي   گروهT-test ي ه نتيج. 6جدول 

  ميانگين  تعداد  ها گروه  متغير وابسته
  انحراف
  معيار

  tمقدار 
  ي درجه

  آزادي
  سطح

  داري معني

  مقدمه و شروع
  1گروه 
  3گروه 

18  
17  

65/2  
15/1  

48/0  
67/0  

41/9  33 001/0  

  ها هروشني جمل
  1گروه 
  3گروه 

18  
17  

93/1  
15/1  

25/0  
29/0  

70/7  33 001/0  

  مرتبط بودن متن
  1گروه 
  3گروه 

18  
17  

68/2  
85/1  

53/0  
59/0  

29/5  33 001/0  

هاي  رعايت نكته
  دستوري

  1گروه 
  3گروه 

18  
17  

65/1  
55/0  

48/0  
60/0  

01/7  33 001/0  

 تجاي درس
  ها كلمه

  1گروه 
  3گروه 

18  
17  

75/2  
55/1  

44/0  
51/0  

55/7  33 001/0  

تمييزي و ، دقت
  خطي خوش

  1گروه 
  3گروه 

18  
17  

87/2  
75/1  

33/0  
71/0  

26/7  33 001/0  

تكراري نبودن 
  ها جمله

  1گروه 
  3گروه 

18  
17  

81/1  
15/1  

39/0  
48/0  

94/4  33 001/0  

خارج نشدن از 
  موضوع انشا

  1گروه 
  3گروه 

18  
17  

96/1  
1  

18/0  
56/0  

28/8  33  001/0  

  

نويسي مورد نظـر بـين گـروه          آموزش مهارت انشا   ي   در هشت حيطه   با توجه به جدول باال    

 و قبـول  تحقيـق  ي  لـذا فرضـيه  .وجـود دارد داري   معنـي و گواه تفاوت آزمايش مهارت كالسي    

در مقايـسه بـا گـروه    ها  رسد كه آموزش اين مهارت    بنابراين به نظر مي   . شود  مي فرضيه صفر رد  

  . بوده استگذارثراگواه 

نويسي گروه آموزش غيركالسي و      انشا  مهارت ي  گانه هشتهاي    بين حيطه :  هفتم ي  فرضيه

   .د داردگواه تفاوت وجو
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نويسي مورد نظر بين گـروه   انشاهاي   آموزش مهارتي  در هشت حيطه7با توجه به جدول     

تحقيـق  هـاي      لذا فرضـيه   .وجود دارد داري     معني آزمايش روش غيركالسي و گروه گواه تفاوت      

چـه در  هـا   رسد كه آموزش ايـن مهـارت   بنابراين، به نظر مي   . شود  مي  صفر رد  ي   و فرضيه  قبول

 نـسبت بـه گـروه       دارتري  معني و   تر  بيشسي و چه در آموزش غيركالسي اثربخشي        آموزش كال 

  .گواه ايجاد كرده است
  

ه اگروه گو ) 2(سي  مستقل مربوط به گروه روش آموزشي غيركال      هاي     گروه T-test ي  ه نتيج . 7 جدول

)3 (  

  ميانگين  تعداد  ها گروه  متغير وابسته
  از طرف
  معيار

  tمقدار 
  ي درجه

  آزادي
  سطح

  داري عنيم

  مقدمه و شروع
  1گروه 
  3گروه 

17  
17  

8/2  
15/1  

46/0  
67/0  

62/9  32  001/0  

  ها هروشني جمل
  1گروه 
  3گروه 

17  
17  

96/1  
15/1  

24/0  
29/0  

81/7  32 001/0  

  مرتبط بودن سن
  1گروه 
  3گروه 

17  
17  

72/2  
85/1  

51/0  
59/0  

32/5  32 001/0  

 هاي رعايت نكته
  دستوري

  1گروه 
  3گروه 

17  
17  

67/1  
55/0  

46/0  
60/0  

10/7  32 001/0  

جاي درست 
  ها كلمه

  1گروه 
  3گروه 

17  
17  

79/2  
55/1  

47/0  
51/0  

7  32 001/0  

نظم و ، دقت
  خوش خطي

  1گروه 
  3گروه 

17  
17  

91/2  
75/1  

31/0  
71/0  

35/7  32 001/0  

عدم تكراري 
  ها هبودن جمل

  1گروه 
  3گروه 

17  
17  

82/1  
15/1  

37/0  
48/0  

99/4  32 001/0  

خارج نشدن از 
  موضوع انشا

  1گروه 
  3گروه 

17  
17  

94/1  
1  

17/0  
56/0  

40/8  32 001/0  

  

  گيري بحث و نتيجه

 ي گانه هشتهاي   اثربخشي آموزش كالسي و غيركالسي مهارت      ي  هدف اين تحقيق مقايسه   

حـدود   پس از اجـراي    . سوم ابتدايي شهر رامهرمز بوده است      ي  آموزان پايه  نويسي در دانش   انشا

. و سپس مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفـت        آوري     جمع در پيش آزمون و پس آزمون      انشا   104

شـامل مقدمـه و     ( انشانويـسي    ي  گانه هشتهاي    نويسي مهارت  انشا مورد بررسي در  هاي    ويژگي
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خارج نشدن از موضـوع    دستوري،هاي رعايت نكته  و مرتبط بودن متن،  ها  هروشني جمل  شروع،

 بودنـد كـه   )ها له جمتكراري نبودنتمييزي، و خوش خطي و     ،  ، دقت ها هانشا، جاي درست كلم   

در منـزل، خالصـه      ي انـشا  كتبـي در كـالس درس،      ي انشا روي تابلو،  ي انشا ،به روش شفاهي  

در هـا    حاصـل از آمـوزش ايـن مهـارت    ي  هنتيجـ . نويسي و نقاشي كشيدن آموزش داده شـدند       

 زيـر بـه شـرح     هـا     حاصـل از ايـن فرضـيه       هـاي    يافته  كه ،هايي مورد بررسي قرار گرفت     يهفرض

  .باشد مي

هـاي   تمـام حيطـه    توان استنباط كرد در    ارايه شده مي  هاي    و جدول ها    همانطور كه از فرضيه   

ـ داري معنـي اوت  پـس از آمـوزش تفـ   ،آموزان سي در دانش نوي انشاهاي    رتا مه ي  گانه هشت ه  ب

هـاي آموزشـي بـه نفـع         ه گـرو  وهـا     ين در تمـام حيطـه     اين تفاضل ميـانگ    ،به عالوه  .دست آمد 

نـشان داد كـه   هـا     حاصـل از يافتـه     ي  هنتيجـ . هاي آموزش كالسي و غيركالسي بوده است       هگرو

 سـطح   ي آمـاري بـر كيفيـت و ارتقـا         داري  معنـي ثـر   اچه كالسي و چـه غيركالسـي        ها    آموزش

  .  داردآموزان دانشنويسي  انشا

 نسبت بـه گـروه      ،برخوردار بودند ي كه از آموزش فعاليت كالسي و غيركالسي         آموزان  دانش

 4همچنـين بـا توجـه بـه جـدول شـماره              .داشتندوضعيت بهتري    انشا    درس هاي  هگواه در نمر  

داراي  >001/0p همـه در سـطح       8 تـا    1هـاي      مشاهده شد در حيطـه     tشود مقدار     مي مالحظه

سـي  ي كـه از آمـوزش فعاليـت كال        آمـوزان   دانـش   ديگـر  به عبـارت   .بوده است دار     معني تفاوت

 بـه دسـت آمـده از ايـن     ي هيجـ نت. گروه گواه وضعيت بهتري داشتند نسبت به    ،برخوردار بودند 

، )1368( جواد نـژاد     ،)1382(  سيف نراقي و ميربهاري    ،)1372(اويسي  هاي    با پژوهش پژوهش  

بطـور   با اين تفاوت كه كار آنهـا         .همخواني دارد ) 1383(و الهام پور    ) 1370(كريمي و رضايار    

ه  بي  هنتيج. آموزشي كالسي با گروه گواه نبوده است      هاي     ميزان اثر بخشي روش    ي  ايسهدقيق مق 

 برخوردار از فعاليت غيـر كالسـي   آموزان دانش ي بين آموزش ويژهدهد كه  ن ميدست آمده نشا  

طور كـه در جـدول      همان .وجود دارد داري     معني تفاوت آنها   با گروه گواه و بهبود كيفيت انشاي      

  ايـن تفـاوت    p >001/0دست آمد كه در سـطح       ه   ب t=12/11 مقدار   ،شود  مي ظه مالح 2شماره  

 مشاهده شده  tشود مقدار  مي مالحظه7همچنين با توجه به جدول شماره . بوده استدار  معني

  .بوده استدار  معني تفاوتداراي  P >001/0 همه در سطح 8 تا 1هاي  در حيطه
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 نـسبت بـه   ، فعاليت غيركالسي برخوردار بودندي كه از آموزش  آموزان  دانش  ديگر به عبارت 

اويـسي  هـاي   دست آمده از اين فرضيه با پژوهشه  بي  هنتيج. گروه گواه وضعيت بهتري داشتند    

، و  )1373( ، نـصيري  )1383(پور   و الهام ) 1370( كريمي و رضايار  ،  )1368(جواد نژاد   ) 1372(

  هـاي    ميـزان اثربخـشي روش   ي  ها مقايسه  با اين تفاوت كه كار آن      . همخواني دارد  )1993( هامترا
  

  .گروه گواه نبوده است اب غيركالسي فعالآموزشي 

 تحليل واريانس يكراهه نشان داد كه       ي  ه نتيج ي  خالصه 3 شماره   بر اساس جدول  ،  همچنين

گـروه گـواه    غيركالسـي بـا    برخوردار از فعاليـت كالسـي و  آموزان  هاي دانش   بين ميانگين نمره  

 f=95/85دست آمده نشان داد كـه       ه   اين جدول نتايج ب    بر اساس . وجود دارد  داري   معني تفاوت

  . دهد  مينشانداري   معني تفاوتa=001/0 در سطح df=2 و 81 آزادي هاي هبا درج

كالسي و غيركالسي نقـش  هاي    آموزش روش   كه ، حاصل از اين پژوهش نشان داد      ي  هنتيج

لـذا در  . آنهـا داشـته اسـت    ي انـشا هاي خشي نمرهو اثرب انشا  در بهبود كيفيتگذارثرااساسي و  

 ،غيركالسـي هـاي      در آمـوزش   يـا كالسـي   هـاي      آمـوزش  خـواه در   هـا   هصورتي كـه در مدرسـ     

زيبـا  ،   با يكديگر  ها   ارتباط مطلب  نويسي، جمله بندي و    انشا هاي  رتامه ي  ي در زمينه  يها مهارت

خارج نشدن از موضوع و     ،  يپرهيز از تكرار نويس   ،   دستوري و نگارش   هاي  هرعايت نكت ،  نويسي

خـود مـوارد مـورد نظـر را          ي آنها قادر خواهند بـود در انـشا        ، آموزش داده شود   ،درس نوشتن 

بـه   ،لذا. ندري خود آن را به كارب ي   و در آينده در زندگي فردي و اجتماعي و حرفه          ،رعايت كرده 

ش داده و بـراي ابـراز       نيروي تفكر را در آنها پرور     ها    از طريق اين آموزش    توان  مي رسد  مي نظر

، خالصـه كـردن   ،  هـا  و شـنيده  هـا     يادداشت برداري از ديده   ،  اجتماعيهاي    پرورش جنبه ،  عقيده

  .هايي را ايجاد كرد فرصتنوشتن بدون اشتباه و خوشنويسي و زيبا نويسي 

 درس و  ايـن هـاي   معلمـان از هـدف     نداشتن آگاهي انشا   ترين مشكل موجود در درس     مهم

 ، در ايـن زمينـه  آمـوزان  دانـش   نداشـتن به عـالوه توانـايي  . باشد  مينادرستتدوين نامناسب و    

 كتـاب و    ي   امكانـات كـافي در زمينـه       نداشـتن  تـدريس معلـم و       ي  تواند مربـوط بـه نحـوه       مي

ري لـذا ضـرو  . باشدمربوط  انشا  در تدريس مختلف  هاي    از روش نكردن  خواني و استفاده     كتاب

 و ؛ ارايـه شـود   ابتـدايي ي دوره ي انـشا  درس معلمـان بـراي ضـمن خـدمت     هاي    آموزش است

  . آموزش داده شودها  به آن بايستي انجام دهد كه معلمهايي  فعاليتترين  مهم
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  پيشنهاد

مديران و معلمان بـراي     ،   دست اندركاران  ،شود پيشنهاد مي ،  پژوهش  اين هاي  بر اساس يافته  

  : زير توجه كنندهاي هبهبود فرايند تدريس به نكت

ي   و كتـابي را در زمينـه       ،تجديـدنظر كننـد    انـشا    تـدريس هـاي     يت معلم در شيوه   مراكز ترب 

ايـن دوره را بـه پايـان         انشا   ي  الزم در زمينه  هاي     تا معلمان با آگاهي    تدريس كنند؛  انشا   آموزش

همچنـين بـراي معلمـان       .ند دنبـال كننـد    هخوا مي چه هدفي را   انشا   درس و بدانند در     ،برسانند

 . خدمت در نظر گرفته شودكوتاه ضمنهاي  دوره

 ارزش ،استفاده مي كنند انشا  مختلف تدريس هاي    مديران نيز براي كار معلماني كه از روش       

  .ل شده و آنان را همواره تشويق و ترغيب كنندو اهميت قاي

 و  ننـد،  و آنهـا را از روش كـار خـود مطلـع ك             ، تشكيل داده  آموزان  دانش ي با اولياي  ي  جلسه

 و ،راهنمـايي كننـد  هـا   آنفقـط   و   ننويسند انشا   آموزان  دانش در منزل براي     ن والدي يادآور شوند 

آمـوز    زيرا همكاري آنان باعـث پيـشرفت خـود دانـش           . خودشان مطلب را بنويسند    اجازه دهند 

 .مختلف آموزش داده شودهاي  خوب نگاه كردن و خوب شنيدن با تمرين .خواهد شد

  به ايـن درس توجـه و   نخستي هن جلس همااز انشا با توجه به محدود بودن ساعت درس      

 به تمام مواردي كه الزم است آمـوزش داده          تري براي بررسي    تا فرصت بيش   ،ه شود اهميت داد 

 .فراهم گردد، شود

ي   كمك كنند تا در بـاره      آموزان  دانش به   .هند جلوه ند  را دشوار  انشا   در آغاز آموزش، درس   

 ابتداي نوشتن به    در . بنويسند ، آن را  كنند فكر مي كه  هر چه   در مورد    آزادانه بينديشند    ها  موضوع

در نوشتن   پس از آن كه       نموده و  وجه به توانايي نوشتن ت    فقط نكنند و    وجه و نگارش ت   ها  هقاعد

 . و نگارش توجه كنندها ه به قاعد،الزم رسيدندو مهارت  به توانايي

ان در اختيـار     و يـا كتـاب داسـت       ؛خـواني تـشكيل شـود       كتـاب  هـاي   جلـسه ،   انشا درسدر  

 . تا در منزل مطالعه كند شودآموز قرارداده نشدا

 كتـاب  يمند كرده كه براي اهدا  را عالقهآموزان دانش و .تر كنند كالسي را غنيهاي    كتابخانه

 آموزان  دانشتر   ي بيش  تواند براي استفاده   همچنين معلم مي  . ي كالسي همكاري كنند    به كتابخانه 

  كتـاب هـاي  هگاهي هم براي تشويق آنان مـسابق    . ديگر نيز استفاده كند   هاي    ي كالس  از كتابخانه 

 .خواني تشكيل دهد
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 تـا   ، باشـد   هـدف  بلكـه فقـط مهـارت نوشـتن       . كيـد نـشود   أخيلي بـر نمـره ت       انشا،  تصحيح در

 و با اعتماد به  نباشندكم ي ران نمره نگ ، هستند ضعيفي كه از نظر درسي متوسط يا        آموزان  دانش

  .سندتري بنوي نفس بيش

ماننـد  (هـايي     ستـوان از در    مـي آمـوزان،     دانـش براي تقويت و آموزش صـحيح سـخن گفـتن           

 بـه  ها از آنـان خواسـته شـود     و گاهي وقت؛ كمك گرفت)يآسمانهاي    هديه،  فارسي،  اجتماعي

در ) ي اسـت يـ  داستان يا مطلب آموزنـده در عمل كه ( تا درس را ، كتاب رويجاي روخواني از  

 كه بدين ترتيب به تقويت حافظـه و        ؛تعريف كنند براي دوستان خود    رت خالصه   به صو كالس  

  .سخن گفتن آنان منجر خواهد شد
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