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 ایخوشه تصادفی روش به نمونه، عنوانبه نفر 30 تعداد که بود یزد شهر 2 ناحیه ابتدایی ششم پایه دخترآموزان دانش

 انتخاب و هاآزمودنی همتاسازی طریق از تا شد تالش همچنین. گرفتند قرار آزمایش و کنترل نفری 15 گروه دو در
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 و واییر که ءانشا درس تحصیلی تپیشرف آزمون. کردند طی را انشاء درس ها،تکنیک یادگیری بدون و معمول شیوه

 و توصیفی آمار هایروش از استفاده با هاداده. شد اجرا هاگروه برای مداخله از بعد و قبل  شد، تعیین آن پایایی

 .شدند تحلیل کوواریانس آزمون قالب در استنباطی
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 مقدمه و بیان مسئله

راه تبادل اطالعات، بیان افکار، احساسات و ارتباطات، نسبت به گذشته،  عنوانبهامروزه اهمیت نوشتن 

آموزشی، به مهارت نگارش و  یافتهتوسعهکشورهای  یهادانشگاهاست. در مدارس و  مشهودتریار بس

زیرا کسب صالحیت در نوشتن به رشد  و توسعه زبان مادری منجر  شودیم اییژهو، توجه انشاءنویسی 

ن به ای هیتوجیبزبان مادری اثرگذار باشد. از سوی دیگر،  هاییشهردر تحکیم  تواندیمو   شودیم

 انشاءبه کسب آن، موجب ضعف تحقق اهداف درس آموزان دانشمهارت خطیر و تشویق نکردن 

رسی د یهاساعتو البته   شودیمزیادی تدریس  یهاکتابدر دوره تحصیلی ابتدایی در ایران . شودیم

درس با توجه . معلمان این انشاءموجود نیست؛ نظیر درس  هاآنخاصی برای  یهاکتابوجود دارد که 

ابراین بن ؛کنندیمبه سلیقه خود، تدریس  با توجهکتاب خاصی برای این درس وجود ندارد  کهینابه 

توضیحات ضروری  یاپارهبدهند و در مورد آن آموزان دانشممکن است معلمان ابتدا موضوعی را به 

  انشاءموضوع  در رابطه با  موضوعاتی را که بخواهندآموزان دانشرا  بدهند  و در جلسات آینده از 

روش   ، اینشودیم یگذارنمرهآموزان دانشسپس توسط  معلم  نمره آن بخوانند  اندنوشتههفته  قبل  

 آموزاندانش؛ زیرا شودیم انشاءدر رابطه با درس آموزان دانشدر  عالقگییبموجب   انشاءنویسیاز  

ج و در هنگام نوشتن گی دانندینمحوه صحیح نوشتن پایه ابتدایی چیزی از نآموزان دانش خصوصبه

در مدارس ایران،  انشاءدرس  ةینزم درمشکالت موجود  ازجمله. (,Muradsalehi 2003) شوندیم

، کمبود معلمان متخصص  انشاءآموزشی درس  یهادورهبه این موارد اشاره کرد، کوتاه بودن  توانیم

آموزان، عدم  وجود کتابخانه غنی در مدارس، در میان دانش یخوانکتاب، فقدان فرهنگ  انشاءدر درس 

 درمجموعزبانی و  یهامهارتبه  توجهییب، ءبه درس انشا یافتهاختصاصمیزان ساعات  یتکفاعدم

در نظام آموزشی ایران، مهارت خواندن تنها  محدود   ضعف توجه الزم به مهارت اساسی انشاءنویسی.

و مهارت نوشتن نیز تنها تا پایان متوسطه اول در برنامه درسی  شودیم یخوانروانبه روخوانی و 

یک درس  عنوانبهو در دوره متوسطه دوم   دهدیمساعتی مستقل را  به خود  اختصاص آموزان دانش

 .(Hosseininejad, 2007) بازدیمرنگ  عمالًو زیرمجموعه  کتاب زبان فارسی  اییهحاش

م از طرف معل هاموضوع)راهنمای معلم(، انتخاب  انشاءمشخص برای تدریس منبعی نبودن کتاب یا     

و  انشاءمعین برای ارزشیابی درس  یهاشاخصآموزان،  نبودن بدون توجه به عالقه و توانایی دانش

تدریس فعال یا خالق در  یهاروشبودن ارزشیابی آن، دانش ضعیف معلمان در خصوص  اییقهسل

برای غنی کردن تجربیات  هاخانوادهمناسب کودکان در  یهاکتابردن نشریات و ، فراهم نکانشاءدرس 

در تبدیل افکار خود به زبان مکتوب، واژگان ناکافی، خطاهای دستوری و  آموزان دانش، ضعف هاآن

 اءنویسیانشکه قواعد  داندینماست و  معلم فارسی، وظیفه خود  انشاءنویسیمشکالت  ازجملهویرایشی 

آموخته است و تنها  ، قواعد راآموزدانشکه  کندیمهم فرض  انشاءآموزان بیاموزد و معلم ه دانشرا  ب

 موجببه. این مشکالت شرایطی را به وجود آورده که (Zandi, 2007) کار ببردرا به  هاآموختهباید  این 

خویشتن را  صالح   تلقی شده که هرکس ارزشکمساده  و  قدرآنآن آموزش این درس مهم  و حیاتی 
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یدگی بر پیچ یرمتخصصغو شایسته برای تدریس آن بشناسد. واگذاری تدریس آن به افراد  ناوارد  و 

 . (Elhampour, 2005)این مشکالت افزوده است 

دوره ابتدایی، پژوهش آموزان دانشدر  انشاءنویسی، با توجه به وضعیت نامطلوب مهارت مجموع در    

را  انشاءنویسینگارش بر پیشرفت مهارت  یهافنروش نیمه آزمایشی، اثربخشی حاضر قصد دارد به 

 قرار دهد.  یموردبررس

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

سایر  بیشتری نسبت به نفساعتمادبهکارشناسان بر این باورند افرادی که مهارت نگارش خوبی دارند، 

هستند. همچنین این افراد در متقاعد کردن  ترموفقخود  یاحرفهدر زندگی  معموالًافراد دارند و 

توسعه تخصصی معلمان در ». در این میان، در پژوهشی با عنوان (Peha, 2002)هستند  تواناتردیگران 

که به روش شبه آزمایشی انجام « دوره ابتداییآموزان دانشنگارش برای  یامداخلهبرنامه  یریکارگبه

ه آموزشی احساس رضایت بیشتر و کارآمدی بیشتری درباره شد، مشخص شد که معلمان پس از دور

پس از مداخله نیز مشخص  یهامصاحبهپیدا کردند. همچنین مشاهدات و  انشاءنویسی یهامهارت

 آگاهی و مهارت بیشتری انشاءنویسیهای یان و آموزش دیدگان درباره تکنیککرد که هر دو گروه مرب

استفاده »همچنین در پژوهشی با عنوان  .(Koster, Bouwer and Van den Bergh 2017)پیدا کردند 

و  : شناسایی اثر بازخوردهای درونیدبستانییشپبه کودکان  یسینونامهو  انشاءاز تبلت برای آموزش 

سه بار در هفته و در طول مدت بهکوچک  یهاگروهانجام دادند. کودکان نگارش نامه را در « بیرونی

وختند: کاغذ و قلمی، تبلت و انگشت، تبلت و قلم الکترونیکی.  نتایج نشان روش آم 3هشت هفته به 

 Patchan andداد که صحت نگارش کودکان در دو حالت کاغذی و تبلت و قلم نوری یکسان بود 

Puranik, 2016) ( و تبدیل تعمیم گرایی به مداخله نگارش بازخورد  یزیربرنامه». همچنین مطالعه

انجام شد. این مطالعه  ) (Hier and Eckert, 2016از سوی « شدهکنترلتصادفی  عملکرد: یک مداخله

 ییهاضعفدر بخش نگارش با  یژهوبه، متحدهیاالتاآموزان دانشتحصیلی  یهامهارتاذعان داشت که 

متعدد به  یهانمونههمراه است. هدف پژوهش، بررسی اثر فوری، منتشر، و پایدار از ترکیب آموزش 

عدد مت یهانمونهعالوه بر آموزش  اگرچهنشان داد که  یجنتازخورد عملکرد مداخله نوشتن بود. روش با

، اما بخشدینمدر مورد اقدامات محرک و پاسخ تعمیم را بهبود آموزان دانشاز عملکرد نوشتن 

یم ون تعمبازخورد عملکرد بد کنندهیافتدرآموزان گروه دانشگروه آزمایش، در مقایسه با آموزان دانش

ه گرفتند. همچنین مطالع یترمثبتتمرین کننده نگارش، نتیجه  ییتنهابهآموزان دانشو همچنین 

یز از سوی ن« ، در کودکان پایه ششم ابتدایییسینوخالصهارزیابی و بازخورد آنالین از نگارش  یرتأث»

(Sung et al., 2016)   یهارتمهاهادی در بهبود سیستم پیشن یاثربخشانجام شد. نتایج کلی حاکی از 

بود. همچنین بازخورد معنایی و مفهومی درباره نگارش آموزان دانشدر  یسینوخالصهنوشتن 

دهی برای شناسایی مختلف نمره یهاروشمقایسه دقت »قرار گرفت. پژوهش  موردبحثآموزان دانش
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Ting , Chia-(Yao-وی  از س« انشاءافت تحصیلی در درس  خطر درپایه ششم ابتدایی آموزان دانش

Ning, Tao-Hsing, Chia-Lin C and Kuo-En, 2016)  انجام شد. نتایج نشان داد که انتخاب روش

ر دآموزان دانش تواندیم. سیستم نمره دهی اتوماتیک گذاردیم یرتأث یبندطبقهدهی بر دقت نمره

در بررسی متون نگارشی  )Hyland, 2015(پژوهش را شناسایی کند.  انشاءمعرض خطر افت در درس 

آموزان در نوشتن، ادراک ناکافی از موضوع ترین مشکالت دانشآموزان، نشان داده است که مهمدانش

آموزان را با متون و ساختاربندی جمالت است؛ بنابراین معلّمان باید دانش دهیسازمانو چگونگی 

رتیب آموز تکنند. به این معنی که دانشساختارهای بیانی که بخش مهمی در تدوین متون است؛ آشنا 

قرار گرفتن اجزای جمله )فاعل، مفعول، قید و فعل( را در جمالت رعایت کند. این تحقیق بیانگر 

 ,Ritchey and Coker) آموزان است. همچنینخصوص خطاهای ویرایشی در دانشمشکالت اجرایی، به

مهارت خواندن و نوشتن رابطه وجود دارد و  در بررسی  مشکالت نوشتن، نشان دادند که بین (2014

دارند. همچنین کیفیت الزم را ندارد، در خواندن و درک مطلب مشکل هاآنآموزانی که نوشته دانش

 شود.آموزان در نوشتن میاستفاده از ارزشیابی کمّی، باعث شناخت بهتر مشکالت دانش

تمرین شیوه نوشتن در »وهشی با عنوان در پژ (Wasik and Bingham ,Gerde, 2014) همچنین    

های فّعال آموزش نوشتن در مدارس ابتدایی پرداختند. در به بررسی تأثیر شیوه« اوایل دوران کودکی

آموزان مدارس ابتدایی انگلستان بعد از انجام این روش و قبل از این پژوهش به مقایسه نگارش دانش

ید های نوین که در آن تأکایج نشان داد که استفاده از روشلیست پرداخته شد. نتآن با استفاده از چک

آموزان دارد، ازجمله بهبود کیفیت بر همکاری و مشارکت است؛ اثرات زیادی بر نحوه نگارش دانش

ملی تحت عنوان مسابقات نویسندگی  یهابرنامهآموزان در آموزش معلّمان ابتدایی، شرکت فّعال دانش

در  یامطالعه (Akinwamide and Kolade, 2012)همچنین آموزان. و ارتقای سطح نگارش دانش

ا روش بآموزان دانشزبان دوم  انشاءنویسیبررسی تأثیر رویکرد فرایندی در یادگیری مهارت  یزمینه

مدرسه در پایان سال بود که به دو گروه آموزان دانشنفر از  80آزمایشی انجام داد. نمونه شامل 

  نشان داد  که هاافتهیگرفته شد.  آزمونو پس آزمونشیپ هاآنسیم شدند و از آزمایش و کنترل تق

نبود ولی تفاوت بین گروه کنترل و  داریمعن آزمونشیپ جهیدرنتتفاوت  بین گروه کنترل  و آزمایش 

در  گروه کنترلآموزان دانشبود و همچنین تفاوت بین  داریمعن آزمونپس جهیدرنتآزمایش 

نبود. از  نتیجه کلی تحقیق معلوم شد که رویکرد  فرایندی بر  داریمعن آزمونپسو   آزمونشیپ

در  (2011Durukan ,) ، مطالعهعالوهبهداشت.  داریمعنتأثیر  انشاءدر نوشتن آموزان دانشکارایی 

 خواندن و نوشتن نشان یهامهارتبررسی اثرات خواندن مشارکتی و  ترکیب فنون نگارش، در  ةینزم

بود.  داریمعن آزمونپسو  آزمونشیپداد که تفاوت بین خواندن و نوشتن گروه آزمایش و کنترل در 

در مهارت خواندن یکپارچه و ترکیب فنون  نگارش،  یمساعکیتشر  یریکارگبهاین تفاوت در اثر 

 به مبتالآموزان دانش انشاءنویسی به بررسیدر پژوهشی ( Jacobson and Reid, 2010) مشاهده شد.

وسعه استفاده از مدل ت لهیوسبهاین پژوهش اثر مثبت نوشتن یک انشای تشویقی  فعالی پرداختند.بیش
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دچار اختالل بیش فعالی در سه دبستان آموزان دانشرا بر مهارت نوشتن در  یمیخودتنظاستراتژی 

ه کلی، بهبود  مشخص در  سه هفته پی گیری کردند. یافتمدت آموزان بهدانشاین  هاآنرا نشان داد. 

برای بحث در تحقیقات آینده  یانهیزمرا نشان داد و  آموزان دانشمحتوا، طول و کیفیت کلی انشای 

نگارش و منبع  ةینزمدر  آموزدانش 18بر روی  (Howard, 2010) مطالعهرا  فراهم ساخت. همچنین 

را یادداشت کنند   از آن یاخالصهنند و خواست که متون را مطالعه ک هاآننویسی انجام شد. محقق از 

 یبردارخالصهمتون را آموزان دانش و سؤاالت خود را در مورد مشکالتشان در خواندن بیان کنند.

نشان داد   هایافتهنوشتند.  منابعشاناز جمالت شخصی را در  یاقطعهکردند و  بردارییکپ کردند،

نویسنده را برای درک  توانینمبود و همچنین  نوشتن جمالت شخصی در منابع نوعی سرقت ادبی

نوشتن  یخطاهاتحلیل  ةینزمدر  (  2009Subramaniam andDarus ,) مطالعه منابع مجبور کرد. 

در مالزی انجام شد. نتایج بیانگر شش خطای رایج در انشای آموزان دانشزبان انگلیسی  انشاء

، تطابق فعل و فاعل و ارائه کلمه را نشان اضافهحرف بود، شکل مفرد و جمع،انتخاب کلمه،آموزان دانش

را روشن کرد و اطالعات رایجی که در آموزان دانشداد. این مهارت درونی کردن  قواعد زبان دوم در 

 ، مطالعهعالوهبه. کندیمفراهم آموزان دانشاستفاده شود را برای معلمان و  تواندیمیادگیری زبان 

(Fidalgo, Torrance and Garcia, 2008) آموزش نوشتن متمرکز  مدتیطوالنبررسی اثرات  هدف با

که مداخله دریافت کردند تمایل بیشتر  یآموزاندانشکالس ششم نشان داد آموزان دانشبر راهبرد 

در ارتباط با بررسی  (Caulley, 2008) یت  بهتر و تمرکز مطالعهفطراحی متن، تولید متن با کی شیپبه

،  نشان داد که چطور با استفاده فنون یرداستانیغنگارشی و فنون نوشتن  یهاگزارشساخت کیفی 

 Lynne Lane and) توسط یامطالعهمهیجی را نوشت. همچنین  یهاگزارش توانیم یرداستانیغ

Harris, 2008)  الس کآموزان دانشنوشتن  بر عملکرد یمیخودتنظدر بررسی اثرات توسعه استراتژی

آموزش داده شد که چگونه با استفاده از مدل آموزان دانشمشکالت نوشتن انجام شد. به دوم دارای  

بنویسند. نتایج بیانگر پیشرفت ماندگار در سراسر انشای  انشاء یمیخودتنظتوسعه استراتژی 

و طول و کیفیت آن بود. بیشتر در نوشتن نشان دادند  و تمایل داشتند اطالعات بیشتری آموزان دانش

تحلیل  باهدف( (Graham and Perin, 2007دست آورند. همچنین مطالعه ت  به ساختار متون بهنسب

نوجوان بود. روش مداخله آزمایشی و شبه آزمایشی آموزان دانشآموزش نوشتن بر مهارت نگارش  ریتأث

 آموزشرا نشان داد:  فن  یامالحظهگروه آزمایش، پیشرفت قال آموزان دانشبود و مستندات نگارش 

/.، ترکیب 55/.، پردازش لغات 70اهداف  یبندطبقه/.، 75/.، نوشتن گروهی 82یسینوخالصه/.، 82

 جمله.

بررسی تأثیر یادگیری "است، برای مثال،  پژوهش  شدهانجامهمچنین مطالعاتی در داخل ایران     

ری داد روش یادگیدر شهرستان ساوه انجام شد. نتایج نشان   " انشاءنویسیمشارکتی بر پیشرفت 

شده است و پیشرفت آموزان دانشمشارکتی نسبت به روش سنتی منجر به کاهش خطا در انشای 

 ,.Ahmadi et al) یادگیری مشارکتی، یکسان بوده است درروشدختر و پسر آموزان دانشانشای 
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در بین  یسیانشاءنوبهبود  یهاراهو  انشاءآموزش  یازهاینشیپ، مطالعه بررسی عالوهبه .(2014

نیاز به بررسی و تعیین  انشاءبرای آموزش درس   یزیربرنامهانجام شد. نشان داد آموزان دانش

  اءانشباید در تدوین و هم تدریس برنامه درسی  ازهاینشیپاین درس دارد و توجه به  یازهاینشیپ

نش و آگاهی، ، افزایش دایشناسییبایز شامل پرورش حس ازهاینشیپ نیترمهم رعایت شود.

 Oulyaei)، بیان صحیح واژگان  و افزایش گنجینه لغات، تقویت دستور زبان تعیین شد یآموززبان

and Oulyaei, 2014 ) شناسی انشاء و لزوم تحول از گفتمان تقلیدی آسیب»با عنوان . همچنین پژوهش

ی و های کنونایران، مشخصهسعی کرده است، با تحلیل وضعیت موجود درس انشاء در « به گفتمان خالقانه

حال ر و درعینتهای مناسبهای نو، راهگفتمان رایج آن را تبیین و نقد و ارزیابی کند و سپس با توجه به گفتمان

تر را برای تدریس درس انشاء معرفی کند. نتایج پژوهش نشان داد که گفتمان رایج انشاء در ایران پرفایده

ی، اجباری، های گزینششیوه تقلیدی و بازسازی تأکید دارد. همچنین موضوعمبتنی بر فکری قدیمی است و بر 

شده درس انشاء، در این  های شناختههای خشک آسیببندیگذاری معلم محور و قالبتکراری و ارزش

پژوهش است؛ بنابراین ازنظر محقق عناصر برنامه درسی در دوره ابتدایی از مطلوبیت الزم برخوردار است 

(Malekpaein, 2014) . آموزشی فعال  و  مشارکتی  یهاوهیشهمچنین مطالعه دیگری نشان داد با اجرای

 طوربهنگارشی را  یهادرسآموزان دانش، تریغننگارشی  یهادرسبه همراه توسعه منابع یادگیری، 

یژه آموزش و یهاروش. مطالعه دیگری در مقایسه اثربخشی (Salehi, 2011) رندیگیمعملی یاد  

دختر پایه سوم ابتدایی شهرستان آموزان دانش انشاءنویسیکالسی بر عملکرد مهارت  ریو غکالسی 

د ،  نشان دادنانشاءنویسی گانههشت یهامهارتروش تدریس مبتنی بر آموزش  یریکارگبهرامهرمز، و 

 بوده اثرگذارر دختآموزان دانش انشاءدر ارتقا و بهبود کیفیت  انشاءنویسی یهامهارتکه  آموزش 

مطالعه دیگری نیز در بررسی تأثیر آموزش بدیعه  نیهمچن. (SheikhiFini and Zarei, 2010)است

پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان دزفول در درس انشای آموزان دانشنوشتاری  تیبر خالقپردازی 

داشتند  انشاء فارسی نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه، خالقیت بیشتری در

(MomeniMahmouei and Ojinejad, 2011). فوق حاکی از  یهانهیشیپ، مبانی نظری و درمجموع

دوره آموزان دانشپایه برای  یهامهارتیکی از  عنوانبهتوجه پژوهشگران به مهارت خطیر نگارش 

یمبرجسته  شیازپشیبابتدایی است که نقش محیط آموزشی و مدرسه را  در توسعه این مهارت 

فوق نشان داد که تمرکز بسیاری از پژوهشگران بر شناسایی رابطه  یهانهیشیپ. برآیند کلی سازد

بر سایر متغیرهای آموزشی نظیر خالقیت و یا اثربخشی گستره متنوعی از  انشاءنویسیپیشرفت در 

 یهاکینتککه اثر  ییهاپژوهشوجود  خألتدریس معلمان بوده است. در این میان،  یهاروش

تالش  باوجود. شودیم، دیده سنجندیمآموزان دانشنگارش در  یهامهارترا بر رشد  انشاءنویسی

همچنان محسوس است و ضروری است تا این  خألتربیت در این زمینه، اما این وپژوهشگران تعلیم

 بنابراین، ؛ص شودمشخآموزان دانش انشاءنویسی یهامهارتدر رشد  هاآن ریتأثو  شدهیمعرف هاکیتکن
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اثرات آن  ،انشاءنویسیاستاندارد  یهاکیتکنپژوهش حاضر تالش دارد تا با معرفی یک بسته آموزشی 

 مشخص نماید. ترقیدقنویسی، ءو بهبود مهارت انشاآموزان دانشرا بر میزان یادگیری 

 

 پژوهش یهاپرسشهدف و 

شم پایه شآموزان دانشت درس انشاء در هدف پژوهش حاضر تعیین اثر آموزش انشاءنویسی بر پیشرف

 قرار گرفت: یموردبررستحقق این هدف، شش فرضیه  منظوربهابتدایی شهر یزد بود. 

و چگونگی  فکر کردنراهکارهای  یریکارگبهدر آموزان دانشبا پیشرفت  انشاءنویسیآموزش  .1

 رابطه دارد. یسینوخالصه

 و چک نویسی رابطه دارد. یسینوسادهچگونگی  درآموزان دانشبا پیشرفت  انشاءنویسیآموزش  .2

 رابطه دارد. انشاءنویسیدر رعایت قواعد آموزان دانشبا پیشرفت  انشاءنویسیآموزش  .3

 گیری رابطه دارد.در نوشتن مقدمه و نتیجهآموزان دانشبا پیشرفت  انشاءنویسی آموزش .4

 رابطه دارد. شاءاندر فنون نوشتن در آموزان دانشبا پیشرفت  انشاءنویسیآموزش  .5

 شود.آموزان میباعث افزایش نمرات انشای گروهی دانش انشاءنویسیآموزش  .6

 

 پژوهش یشناسروش

شد. جامعه  انجام کنترل گروه و آزمونپس -آزمونیشپ طرح با آزمایشی نیمه صورتبه حاضر پژوهش

عداد انتخاب تصادفی، ت اساسششم ابتدایی شهر یزد بودند که بردختر پایه آموزان دانشپژوهش شامل 

، تالش واقع درنفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند.  15انتخاب شدند و در دو گروه  هاآننفر از  30

، متغیرهای مزاحمی هاآندر گروه دختران و انتخاب تصادفی  هایآزمودنشد تا از طریق همتاسازی 

، انتخاب نمونه فقط از تریقدقارت عبنظیر جنسیت و عملکرد تحصیلی سایر دروس، کنترل شوند. به

برای گروه آزمایش، شامل  اجرایی برنامةانجام شد.  هاآنگروه دختران و بدون توجه به معدل درسی 

چک و  یسینوساده. 2، یسینوخالصه. فکرکردن  و 1انشاءنویسی بود:  هاییکتکنشش جلسه آموزش 

آموزان دانش.انشای گروهی. 6. فنون نوشتن، 5، یگیریجهنت. مقدمه و 4، یسیانشانو. قواعد 3، یسینو

، عالوهبه، و به شیوه معمول، درس انشاء را گذراندند. هاآموزشگروه کنترل، بدون دریافت این 

 ، قبل و بعد از آزمایش در دو گروه اجرا شد.آزمونپسو  آزمونیشپ

به شکل محقق  هاآزمونبود. این  ءانشاویژه درس  آزمونپسو  آزمونیشپشامل  یریگاندازهابزار     

روش   ، ازهاآزمونتعیین روایی  منظوربهساخته از درس انشای پایه ششم ابتدایی تدوین شد. در ادامه، 

نفر از کارشناسان و معلمان ادبیات فارسی، استفاده شد و  8روایی محتوایی از طریق دریافت نظر 

خوردار بود. همچنین برای تعیین پایایی ابزار، از روش نتیجه حاصل از آن از اعتبار بسیار خوبی  بر

پایایی متوسط است   دهندهنشان/. بود که 6556 آزمونیشپآلفای کرونباخ استفاده شد؛ و مقدار آن در 

ل اساس فرمو، برعالوهبهپایایی بسیار خوب بود.  دهندهنشان/.  بود که 8976مقدار آن   آزمونپسو در 
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از آمار  هادادهتحلیل  منظوربهآمد که مطلوب بود.  دستبه 83/0روایی محتوایی روایی الوشه، عدد 

( راههیکتوصیفی )فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )تحلیل کوواریانس 

 ش )گروه آزمای هایآزمودنکه  پس از  انتخاب تصادفی  انجام کار به این صورت بود  استفاده شد. روش

شد. این آزمون، پیش از اجرای متغیر  یگذارنمرهگرفته شد و  آزمونیشپو  گواه( از همه گروه نمونه 

ود. ب انشاءقرار گرفت و دربردارنده  یک  موضوع   مورداستفادهآزمایش و کنترل  یهاگروهمستقل در 

آموزش  داده  گروه  آزمایش  به  ساعتهیکجلسه  6در  انشاءنویسی گانهشش  هاییکتکنسپس  

گرفته  شد  و سپس انشای   انشاءبار دیگر از  هر دو گروه    هامداخلهشد. پس از صورت گرفتن این 

قرار گرفت. سپس  نتیجه    مورداستفاده  آزمونپس  عنوانبه  هاآن یهانمرهشد و  یگذارنمره  هاآن

 مورد  مقایسه  آماری قرار گرفت.  آزمونپسو  آزمونیشپ

 
 (: خالصه جلسات آزمایش۱ل )جدو

 شرح جلسات آزمایش انشاءنویسی هاییکتکن ردیف

 نویسیخالصهفکرکردن  و  1

و درک   انشاءشامل خواندن با دقت  موضوع  « )فکرکردن»با تکنیک آموزان دانشدر این مرحله، 

شهر »عنوان مفهوم  آن  و تمرکز  راجع  به  آن( آشنا شدند و بر روی یک موضوع پیشنهادی )با 

)شامل توجه کافی به موضوع و نوشتن نکات « یسینوخالصه»، تمرین کردند. همچنین تکنیک «(پاک

 برجسته مربوط  به  موضوع( را در چهارچوب موضوع پیشنهادی آموختند و بکارگرفتند.

 یسیچک نوو  یسینوساده 2

، فتکلیبه، عبارات روان و جمالت شامل الفاظ ساد« )یسینوساده»تکنیک آموزان دانشدر این مرحله 

ا )شامل ب« چکنویسی»( و همچنین وتاه و نزدیک بودن به زبان گفتارصداقت و صمیمیت، افعال ک

خودداری نمایند( را در  یخوردگقلمکنند و  از   یسینوپاکرا   انشاء گیرندیمرعایت نکاتی که یاد 

 قالب موضوع پیشنهادی، آموختند.

 سییانشاءنوقواعد  3

، جمله خبری همراه با نقطه، سؤال)شامل کارکردهای عالمت « انشاءنویسیقواعد »آموزان دانش

و مشخص نمودن تعداد خطوط هر پاراگراف  و از   یبندپاراگرافحاشیه گذاری، انتخاب فعل مناسب، 

 موضوع خارج نشدن( را آموختند.

 گیرییجهنتمقدمه و  4

ا ب یرمستقیمغ)شامل تنظیم عباراتی که  «  مقدمه نویسی»ک تکنی آموزان دانشدر این مرحله 

« گیرییجهنت»مرتبط باشد و زمینه را  برای  متن  موضوع  مساعد  و آماده کند( و  انشاءموضوع 

نوشته  نتیجه  بگیرد و سعی کند تا  مفهوم  و معانی همه    انشاء)شامل تنظیم عباراتی که در متن  

 الصه کند( را آموختند.خ یجهنت دررا  هانوشته

 فنون نوشتن 5

، پرهیز فهمقابلخوشنویسی، رعایت کردن امالی لغات، جمالت  هاییوهشآموزان دانشدر این مرحله، 

از خستگی و ماللت در انشا، رعایت کردن فاصله کلمات و استفاده نکردن  از عالمات جمع عربی را 

 آموختند.

 انشای گروهی 6

با نوشتن انشای گروهی آشنا شدند؛ به عبارتی یادگیری مشارکتی موجب آموزان دانشدر این مرحله، 

جویای عقاید  همدیگر بشوند و در انشای انفرادی خود  از هم مشورت بگیرند وآموزان دانششد 

 استفاده کنند.

 

 

 

 

 



 1398 77 پاییز، سومسال هفتم، شمارة         فصلنامه تدریس پژوهی                                                                  

 

 پژوهش هاییافته
توصیفی متغیرهای پژوهش یهاشاخص(: 2جدول )  

 آزمونپس  آزمونپیش    

 انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین  مؤلفه  گروه

 

 

 آزمایش

 45/1 4/18  43/4 93/13  یسینوخالصه 

 45/2 56/16  97/3 6/14  یسینوساده 

 99/1 53/18  63/4 93/5  انشاءنویسیقواعد  

 92/2 18  58/3 2/2  گیریمقدمه و نتیجه 

 79/1 93/17  53/4 53/5  انشاءنویسیفنون  

 45/0 73/18  53/1 26/12  انشای گروهی 

 

 

 کنترل

 3/1 13/15  28/2 06/15  یسینوخالصه 

 07/2 8/14  12/2 66/15  یسینوساده 

 75/5 73/5  93/3 73/4  انشاءنویسیقواعد  

 05/3 73/1  97/3 26/3  گیریمقدمه و نتیجه 

 55/4 7  06/5 73/5  انشاءنویسیفنون  

 17/1 66/14  47/2 46/13  انشای گروهی 

 

مشخص کرد که  جینتا، 20از نمره  آزمونپسو  آزمونشیپ، و ساس معیار 2با توجه به جدول     

(؛ 4/18) آزمون( و در پس93/13آزمون )گروه آزمایش در پیش یسینوخالصهبراساس میانگین 

در  یسیانشاءنو(؛ میانگین قواعد 56/16آزمون )( و در پس6/14آزمون )در پیش یسینوسادهمیانگین 

( و 2/2آزمون )گیری در پیش(؛ میانگین مقدمه و نتیجه53/18آزمون )( و در پس93/5آزمون )پیش

( 93/17آزمون )( و در پس53/5آزمون )در پیش یسیانشاءنو(، میانگین فنون 00/18آزمون )در پس

( بوده است. اما در گروه 73/18آزمون )( و در پس26/12آزمون )و میانگین انشای گروهی در پیش

 یسینوساده(؛ میانگین 13/15) آزمون( و در پس06/15آزمون )در پیش یسینوخالصهکنترل، میانگین 

( و 73/7آزمون )در پیش انشاءنویسی(؛ میانگین قواعد 8/14آزمون )( و در پس66/15آزمون )در پیش

(، 73/1آزمون )( و در پس26/3آزمون )گیری در پیشمقدمه و نتیجه (؛ میانگین73/5آزمون )در پس

( و میانگین انشای گروهی 00/7آزمون )( و در پس73/5آزمون )در پیش انشاءنویسیمیانگین فنون 

 ( بوده است. 66/14آزمون )( و در پس46/13آزمون )در پیش

 

و  فکر کردنراهکارهای  یریکارگهبدر آموزان دانشبا پیشرفت  انشاءنویسیآموزش : ۱فرضیه 

 رابطه دارد. یسینوخالصهچگونگی 

ها توان دادهباشد می 05/0اسمیرنوف بیشتر از  -معموالً چنانچه سطح معناداری در آزمون کلموگروف

آزمون در متغیر چگونگی آزمون و پسبنابراین نمرات پیش؛ را با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد

اند. باید توجه داشت که تحلیل کواریانس نسبت به رعایت نرمال توزیع نشده صورتبه یسینوخالصه

 استفادهاز آزمون لوین  هایانسوار. برای بررسی مفروضه همگنی استفرض مقاوم نشدن این پیش
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ها توان گفت واریانس گروهباشد می 05/0است. چنانچه سطح معناداری در آزمون لوین بیشتر از  شده

. شودیمآزمون تأیید آزمون و پسدر پیش هایانسوارنس برخوردار است. بنابراین فرض همگنی از تجا

دانش  یسینوخالصهدر مهارت  آزمونپس آزمونیشپ هاییانسواربراساس جدول فوق، یکسانی 

همگنی شیب  ازجملهدیگری  هایفرضیشپدر تحلیل کواریانس،  . همچنینشودیم تأییدآموزان، 

میزان تعامل متغیر  درواقعقرار گیرد. فرض همگنی شیب رگرسیون  موردتوجهنیز باید  رگرسیون

برای متغیر ( 73/0) آمدهدستبه Fمقدار  .دهدیمقرار  موردبررسیهمگام با متغیر مستقل را 

که در این مورد شیب رگرسیون دو  دهدیمنشان  انشاءنویسیو آموزش  یسینوخالصه آزمونیشپ

. گیردیمندارند و بنابراین فرض همگنی شیب رگرسیون مورد تأیید قرار  باهممعناداری  متغیر تفاوت

 هاداده هیجدرنت، اندشدهالزم برای انجام آزمون تحلیل کواریانس رعایت  هایفرضیشپبنابراین برخی 

 پژوهش دارند.  سؤالبررسی  منظوربهقابلیت اجرای این آزمون را 

. 
 آزمونپسدو گروه در مرحله  "نویسیخالصه"یانس تحلیل کوار(: 3)جدول 

 منبع تغییر
مجموع  

 مجذورات

درجه  

 آزادی

میانگین  

 مجذورات

ضریب  
F 

سطح  

 معناداری

مربع  

 اتا

 19/0  02/0  57/6  44/10  1  44/10  آزمونپیش

 67/0  001/0  09/55  52/87  1  52/87  )گروه( آزمونپس

       58/1  27  89/42  خطا

         30  8567  کل

 

 ، پسآزمونپسدو گروه در مرحله  یسینوخالصهکه بین میانگین نمرات  دهدیمنشان  3جدول     

اندازه  .(>001/0p) شودیم( تفاوت معناداری مشاهده شدهیلتعد)میانگین  آزمونیشپاز حذف اثر 

(، دقت >001/0pمعناداری مطلوب )و سطح  00/1بوده است. توان آماری آزمون  67/0اثر آموزش 

 . دهدیمباالی آزمون و کفایت حجم نمونه را نشان 

 
 در گروه گواه و آزمایش "یسینوخالصه" آزمونپسو تعدیل نشده نمره  شدهیلتعدمیانگین  (:4)جدول 

 

 هاگروه

  

 یسینومیانگین خالصه

  

 خطای استاندارد

 فاصله اطمینان 

سطح    

 تریینپا

 سطح

 باالتر

 7/15 36/14  32/0  03/15 شدهیلتعد  گواه

   33/0  13/15 تعدیل نشده 

 17/19 82/17  32/0  49/18 شدهیلتعد  آزمایش

   37/0  4/18 تعدیل نشده 
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در گروه آزمایش، باالتر از  یسینوخالصه آزمونپسنمرات  شدهیلتعدمیانگین  4براساس جدول     

در گروه گواه است. با توجه به اینکه نتایج آزمون  یسینوخالصه آزمونپسنمرات  شدهیلتعدمیانگین 

معناداری نسبت به گروه گواه  طوربه یسینوخالصه آزمونپسنشان داد که نمرات گروه آزمایش در 

طرح آزمایشی، آموزش  هاییتمحدودادعا نمود که در چارچوب  توانیماست،  یافتهیشافزا

آموزان رابطه داشته است و این فرضیه تأیید دانش یسینوخالصهپیشرفت چگونگی  با یسینوءانشا

 .شودیم

 

 و چک نویسی رابطه دارد. یسینوسادهدر آموزان دانشبا پیشرفت  انشاءنویسیآموزش : 2فرضیه 

آزمون دارای توزیع نرمال آزمون و پسها در پیشدهد که دادهسطح معناداری آزمون نشان می

. برای استفرض مقاوم رعایت این پیشاشند؛ که البته آزمون تحلیل کواریانس نسبت به عدمبنمی

برای ( 1/0) آمدهدستبه Fمقدار  است.  شدهاستفادهاز آزمون لوین  هایانسواربررسی مفروضه همگنی 

شیب  ددهد که در این مورنشان می یسیانشانونویسی و آموزش  و چک یسینوساده آزمونیشپمتغیر 

ندارند و بنابراین فرض همگنی شیب رگرسیون مورد تأیید  باهمرگرسیون دو متغیر تفاوت معناداری 

الزم و ضروری برای انجام آزمون تحلیل کواریانس رعایت  هایفرضیشپبنابراین همه  ؛گیردیمقرار 

 پژوهش دارند.  فرضیهبررسی  منظوربهقابلیت اجرای این آزمون را  هاداده یجهدرنت، اندشده

 
 آزمونپسدو گروه در مرحله  "نویسیو چک نویسیساده"تحلیل کواریانس  (:5)جدول 

 رمنبع تغی
مجموع  

 مجذورات

درجه  

 آزادی

میانگین  

 مجذورات

ضریب  
F 

سطح  

 معناداری

مربع  

 اتا

 04/0  29/0  15/1  43/39  1  43/39  آزمونپیش

 21/0  01/0  49/7  08/256  1  08/256  )گروه( آزمونپس

       15/34  27  3/922  خطا

         30  10449  کل

 

نویسی دو گروه در مرحله و چک یسینوسادهکه بین میانگین نمرات  دهدیمنشان  5جدول     

اندازه اثر آموزش . (>p 01/0) شودیمتفاوت معناداری مشاهده  آزمونیشپ، پس از حذف اثر آزمونپس

(، دقت باالی آزمون و کفایت >001/0pه است. توان آماری آزمون و سطح معناداری مطلوب )بود 21/0

 . دهدیمحجم نمونه را نشان 
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  "نویسیو چک یسینوساده" آزمونپسو تعدیل نشده نمره  شدهیلتعدمیانگین  (:6)جدول 

 در گروه گواه و آزمایش

 

 هاگروه

  

 یسینومیانگین خالصه

خطای  

 ارداستاند

 فاصله اطمینان 

 سطح باالتر تریینسطح پا   

 72/17 48/11  52/1  6/14 شدهیلتعد  گواه

   53/0  8/14 تعدیل نشده 

 64/23 41/17  52/1  98/16 شدهیلتعد  آزمایش

   31/0  56/16 تعدیل نشده 

 

نویسی در گروه آزمایش، کوچ یسینوساده آزمونپسنمرات  شدهیلتعدمیانگین  6اساس جدول بر    

 نویسی در گروه گواه است.  با توجه و چک یسینوساده آزمونپسنمرات  شدهیلتعدباالتر از میانگین 

 طورهبنویسی  و چک یسینوساده آزمونپسبه اینکه نتایج آزمون نشان داد که نمرات گروه آزمایش در 

های توان ادعا نمود که در چارچوب محدودیتاست، می یافتهیشافزاوه گواه معناداری نسبت به گر

آموزان رابطه داشته نویسی دانش و چک یسینوسادهبا افزایش  انشاءنویسیطرح آزمایشی، آموزش 

 .شودیماست و این فرضیه تأیید 
 

 رابطه دارد. انشاءنویسیدر رعایت قواعد آموزان دانشبا پیشرفت  انشاءنویسیآموزش : 3فرضیه 

آزمون دارای توزیع نرمال آزمون و پسها در پیشدهد که دادهآزمون نشان میسطح معناداری 

. برای استفرض مقاوم رعایت این پیشباشند؛ که البته آزمون تحلیل کواریانس نسبت به عدمنمی

معناداری آزمون لوین  سطح از آزمون لوین استفاده شده است.  هایانسواربررسی مفروضه همگنی 

بنابراین فرض همگنی ؛ زمون از تجانس برخوردار استآها در پیشکه واریانس گروهدهد نشان می

آزمون رعایت نشده است که البته تحلیل . اما این فرض در پسشودیمآزمون تأیید در پیش هاواریانس

برای متغیر ( 007/0) آمدهدستبه Fمقدار  .استفرض مقاوم کواریانس نسبت به عدم رعایت این پیش

که در این مورد شیب  دهدیمنشان  انشاءنویسی آموزش و انشاءنویسیرعایت قواعد  آزمونیشپ

ندارند و بنابراین فرض همگنی شیب رگرسیون مورد تأیید  باهمرگرسیون دو متغیر تفاوت معناداری 

، انددهشالزم برای انجام آزمون تحلیل کواریانس رعایت  هایفرضیشپ. بنابراین برخی گیردیمقرار 

 پژوهش دارند. فرضیه بررسی  منظوربهقابلیت اجرای این آزمون را  هاداده یجهنت در
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 آزمونپسدو گروه در مرحله  " انشاءنویسیرعایت قواعد "تحلیل کواریانس  (:7)جدول 

  منبع تغییر
مجموع 

 مجذورات
 

درجه 

 آزادی
 

میانگین 

 مجذورات
ضریب  

F 
 

سطح 

 معناداری
 

مربع 

 اتا

 003/0  76/0  09/0  79/1  1  79/1  آزمونشپی

 69/0  001/0  18/62  45/1190  1  45/1190  آزمون)گروه(پس

       14/19  27  87/516  خطا

         30  6164  کل

 

دو گروه در مرحله  انشاءنویسیکه بین میانگین نمرات رعایت قواعد  دهدیمنشان  7جدول     

 شودیم( تفاوت معناداری مشاهده شدهیلتعد)میانگین  آزمونیشپاثر  ، پس از حذفآزمونپس

(001/0 p<) . 001/0بوده است. توان آماری آزمون و سطح معناداری مطلوب ) 69/0. اندازه اثر آموزش 

p< دهدیم(، دقت باالی آزمون و کفایت نمونه را نشان . 

 
  "انشاءنویسیرعایت قواعد " آزمونپسو تعدیل نشده نمره  شدهیلتعدمیانگین  (:8)جدول 

 در گروه گواه و آزمایش

 هاگروه
 

 میانگین رعایت قواعد انشانویسی
 

 خطای استاندارد
 فاصله اطمینان 

 سطح باالتر تریینسطح پا   

 گواه
 09/8 43/3  13/1  76/5 شدهیلتعد 

   48/1  73/5 تعدیل نشده 

 آزمایش
 82/20 16/16  13/1  49/18 شدهیلتعد 

   51/0  53/18 تعدیل نشده 

 

در گروه آزمایش،  یسینوءانشا قواعد رعایت آزمونپسنمرات  شدهیلتعدمیانگین  8اساس جدول بر    

در گروه گواه است. با توجه به  یسینوءانشا قواعد رعایت آزمونپسنمرات  شدهیلتعدباالتر از میانگین 

 طوربه یسینوءانشا قواعد رعایت آزمونپسمرات گروه آزمایش در اینکه نتایج آزمون نشان داد که ن

های ادعا نمود که در چارچوب محدودیت توانیماست،  یافتهیشافزامعناداری نسبت به گروه گواه 

آموزان رابطه داشته است دانش یسینوءانشا قواعد با افزایش رعایت انشاءنویسیطرح آزمایشی، آموزش 

 .شودیمو این فرضیه تأیید 
 

 گیری رابطه دارد.در نوشتن مقدمه و نتیجهآموزان دانشبا پیشرفت  انشانویسی آموزش: 4فرضیه 

 نرمال توزیع دارای آزمونو پس آزمونپیش در هاداده که دهدمی نشان آزمون معناداری سطح

. برای است مقاوم فرضپیش این رعایتعدم به نسبت کواریانس تحلیل آزمون البته که باشند؛نمی

از آزمون لوین استفاده شده است. چنانچه سطح معناداری در  هاواریانسبررسی مفروضه همگنی 

بنابراین  ؛ها از تجانس برخوردار استتوان گفت واریانس گروهباشد می 05/0آزمون لوین بیشتر از 
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برای ( 1/0) آمدهستدبه F. مقدار شودیمآزمون تأیید آزمون و پسدر پیش هاواریانسفرض همگنی 

د که در این مور دهدیمنشان  انشاءنویسی و آموزشگیری نوشتن مقدمه و نتیجه آزمونیشپمتغیر 

ندارند و بنابراین فرض همگنی شیب رگرسیون مورد  باهمشیب رگرسیون دو متغیر تفاوت معناداری 

نجام آزمون تحلیل کواریانس الزم و ضروری برای ا هایفرضیشپ. بنابراین همه گیردیمتأیید قرار 

 پژوهش دارند.  فرضیهبررسی  منظوربهقابلیت اجرای این آزمون را  هاداده یجهدرنت، اندشدهرعایت 

 
 آزمونپسدو گروه در مرحله  "گیرینوشتن مقدمه و نتیجه"تحلیل کواریانس  (: 9)جدول 

  منبع تغییر
مجموع 

 مجذورات
 

درجه 

 آزادی
 

میانگین 

 مجذورات
یب ضر 

F 
 

سطح 

 معناداری
 

مربع 

 اتا

 01/0  55/0  35/0  21/3  1  21/3  آزمونیشپ

 88/0  001/0  32/209  46/1920  1  46/1920  آزمون)گروه(پس

       17/9  27  71/247  خطا

         30  5156  کل

 

 گروه در مرحله گیری دوکه بین میانگین نمرات ننوشتن مقدمه و نتیجه دهدیمنشان  9جدول     

 شودیم( تفاوت معناداری مشاهده شدهیلتعد)میانگین  آزمونیشپ، پس از حذف اثر آزمونپس

(001/0 p<) .  001/0بوده است. توان آماری آزمون و سطح معناداری مطلوب ) 88/0اندازه اثر آموزش 

p< دهدیم(، دقت باالی آزمون و کفایت حجم نمونه را نشان . 

 
در گروه " گیرینوشتن مقدمه و نتیجه"  آزمونپسو تعدیل نشده نمره  شدهیلتعدمیانگین  (:۱0)جدول 

 گواه و آزمایش

 هاگروه
 

 یریگمیانگین نوشتن مقدمه و نتیجه
خطای  

 استاندارد

 فاصله اطمینان 

 سطح باالتر رتیینسطح پا   

 گواه
 39/3 16/0  78/0  78/1 شدهیلتعد 

   78/0  73/1 تعدیل نشده 

 آزمایش
 56/19 33/16  78/0  95/17 شدهیلتعد 

   75/0  18 تعدیل نشده 

 

گیری در گروه نوشتن مقدمه و نتیجه  آزمونپسنمرات  شدهیلتعدمیانگین  10اساس جدول بر    

اه گیری در گروه گونوشتن مقدمه و نتیجه  آزمونپسنمرات  شدهیلتعدآزمایش، باالتر از میانگین 

 نوشتن مقدمه و آزمونپسبا توجه به اینکه نتایج آزمون نشان داد که نمرات گروه آزمایش در   است.

وب ادعا نمود که در چارچ توانیماست،  یافتهیشافزامعناداری نسبت به گروه گواه  طوربهگیری نتیجه
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ر گیری دجهبا افزایش مهارت نوشتن مقدمه و نتی یسینوءانشاهای طرح آزمایشی، آموزش محدودیت

 .شودیمآموزان رابطه داشته است و این فرضیه تأیید انشاهای دانش
 

 در فنون نوشتن رابطه دارد.آموزان دانشبا پیشرفت  انشاءنویسیآموزش : 5فرضیه 

آزمون دارای توزیع نرمال و پس آزمونشیدر پها دهد که دادهسطح معناداری آزمون نشان می

. برای استفرض مقاوم ن تحلیل کواریانس نسبت به عدم رعایت این پیشباشند؛ که البته آزمونمی

است. با توجه به سطح معناداری آزمون  شده استفادهاز آزمون لوین  هایانسواربررسی مفروضه همگنی 

 فرض در موردآزمون از تجانس برخوردار است و این پیشها در پیشتوان گفت واریانس گروهلوین می

دهد که این آزمون نشان میایت شده است. اما سطح معناداری آزمون لوین در پسرع آزمونیشپ

 Fمقدار  .استرعایت نشده است که البته تحلیل کواریانس نسبت به عدم رعایت آن مقاوم  فرضیشپ

 که در دهدیمانشانویسی نشان  و آموزشفنون نوشتن  آزمونیشپبرای متغیر ( 55/0) آمدهدستبه

ندارند و بنابراین فرض همگنی شیب  باهمیب رگرسیون دو متغیر تفاوت معناداری این مورد ش

الزم و ضروری برای انجام آزمون  هایفرضیشپ. بنابراین همه گیردیمرگرسیون مورد تأیید قرار 

 رضیهفبررسی  منظوربهقابلیت اجرای این آزمون را  هاداده یجهدرنتاند، تحلیل کواریانس رعایت شده

 هش دارند. پژو

 
 آزمونپسدو گروه در مرحله  "فنون نوشتن"تحلیل کواریانس  (:۱۱)جدول 

  منبع تغییر
مجموع 

 مجذورات
 

درجه 

 آزادی
 

میانگین 

 مجذورات
ضریب  

F 
 

سطح 

 معناداری
 

مربع 

 اتا

 005/0  71/0  14/0  73/1  1  73/1  آزمونیشپ

 73/0  001/0  47/72  42/894  1  42/894  )گروه(آزمونپس

       34/12  27  2/333  خطا

         30  5894  کل

 

 ، پسآزمونپسکه بین میانگین نمرات فنون نوشتن دو گروه در مرحله  دهدیمنشان  11جدول     

اندازه  .(>001/0p) شودیم( تفاوت معناداری مشاهده شدهیلتعد)میانگین  آزمونیشپاز حذف اثر 

(، دقت باالی >001/0pی مطلوب )بوده است. توان آماری آزمون و سطح معنادار 73/0اثر آموزش 

 . دهدیمآزمون و کفایت حجم نمونه را نشان 
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 در گروه گواه و آزمایش "فنون نوشتن" آزمونپسو تعدیل نشده نمره  شدهیلتعد: میانگین (۱2)جدول 

 هاگروه
 

 میانگین فنون نوشتن
 

 خطای استاندارد
 فاصله اطمینان 

 سطح باالتر تریینپاسطح    

 واهگ
 86/8 14/5  9/0  01/7 شدهیلتعد 

   17/1  0/7 تعدیل نشده 

 آزمایش
 78/19 06/16  9/0  94/17 شدهیلتعد 

   46/0  93/17 تعدیل نشده 

 

فنون نوشتن در گروه آزمایش، باالتر از  آزمونپسنمرات  شدهیلتعدمیانگین  12اساس جدول بر    

گروه گواه است. با توجه به اینکه نتایج آزمون فنون نوشتن در  آزمونپسنمرات  شدهیلتعدمیانگین 

معناداری نسبت به گروه گواه  طوربهفنون نوشتن  آزمونپسنشان داد که نمرات گروه آزمایش در 

های طرح آزمایشی، آموزش ادعا نمود که در چارچوب محدودیت توانیماست،  یافتهیشافزا

یه آموزان تأثیر رابطه است و این فرضدانش ءنویسیانشابا افزایش رعایت فنون نوشتن در  انشاءنویسی

 .شودیمتأیید 
 

 شود.آموزان میباعث افزایش نمرات انشای گروهی دانش انشاءنویسیآموزش  : 6فرضیه 

آزمون دارای توزیع نرمال و پس آزمونیشدر پها دهد که دادهسطح معناداری آزمون نشان می

. برای استفرض مقاوم اریانس نسبت به عدم رعایت این پیشباشند؛که البته آزمون تحلیل کونمی

یر ز صورتبهاست. نتایج این آزمون  شدهاستفادهاز آزمون لوین  هایانسواربررسی مفروضه همگنی 

ها از توان گفت واریانس گروهباشد می 05/0چنانچه سطح معناداری در آزمون لوین بیشتر از  است.

 ودشینمآزمون تأیید آزمون و پسدر پیش هایانسواراین فرض همگنی تجانس برخوردار است. بنابر

 ( 1/0) آمدهدستبه Fمقدار  فرض مقاوم است.که البته تحلیل کواریانس نسبت به عدم رعایت این پیش

که در این  دهدیمنشان  انشاءنویسی و آموزشگروهی  انشاءنویسینمرات  آزمونیشپبرای متغیر 

ندارند و بنابراین فرض همگنی شیب رگرسیون  باهمدو متغیر تفاوت معناداری  مورد شیب رگرسیون

الزم و ضروری برای انجام آزمون تحلیل  هایفرضیشپبنابراین همه  ؛گیردیممورد تأیید قرار 

ژوهش پفرضیه بررسی  منظوربهقابلیت اجرای این آزمون را  هاداده یجهدرنت، اندشدهکواریانس رعایت 

 دارند. 
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 آزمونپسدو گروه در مرحله  "انشای گروهی" : تحلیل کواریانس نمرات(۱3)جدول 

 منبع تغییر
مجموع  

 مجذورات

درجه  

 آزادی

میانگین  

 مجذورات

ضریب  
F 

سطح  

 معناداری

مربع  

 اتا

 01/0  59/0  3/0  25/0  1  25/0  آزمونیشپ

 84/0  001/0  16/143  76/116  1  76/116  )گروه( آزمونپس

       81/0  27  02/22  خطا

         30  8513  کل

 

، آزمونپسهای گروهی دو گروه در مرحله ءکه بین میانگین نمرات انشا دهدیمنشان  13جدول     

 . (>001/0p) شودیم( تفاوت معناداری مشاهده شدهیلتعد)میانگین  آزمونیشپپس از حذف اثر 

(، دقت >001/0pاداری مطلوب )بوده است. توان آماری آزمون و سطح معن 84/0اندازه اثر آموزش 

 . دهدیمباالی آزمون و کفایت نمونه را نشان 

 
در گروه گواه و  "انشای گروهی"نمرات  آزمونپسو تعدیل نشده نمره  شدهیلتعد: میانگین (۱4)جدول 

 آزمایش
 

 هاگروه

 
 میانگین نمرات انشای گروهی

خطای  

 استاندارد

 فاصله اطمینان 

 باالتر سطح رتیینپاسطح    

 گواه
 12/15 15/14  23/0  63/14 شدهیلتعد 

   3/0  66/14 تعدیل نشده 

 آزمایش
 25/19 27/18  23/0  76/18 شدهیلتعد 

   11/0  73/18 تعدیل نشده 

 

انشای گروهی در گروه آزمایش، باالتر از  آزمونپسنمرات  شدهیلتعدمیانگین  14اساس جدول بر    

انشای گروهی در گروه گواه است.  با توجه به اینکه نتایج آزمون  نآزموپسنمرات  شدهیلتعدمیانگین 

معناداری نسبت به گروه گواه  طوربهانشای گروهی  آزمونپسنشان داد که نمرات گروه آزمایش در 

های طرح آزمایشی، آموزش ادعا نمود که در چارچوب محدودیت توانیماست،  یافتهیشافزا

 آموزان تأثیر داشته است و اینگیری در انشاهای دانشمقدمه و نتیجهنوشتن  یشبرافزا یسینوءانشا

 .شودیمفرضیه تأیید 
 

  گیرییجهنتبحث و 

، با پیشرفت مهارت نگارش یسیانشاءنواز آموزش  یریگبهرهنتایج پژوهش حاضر نشان داد که  

ی افزایش پیشرفت ابزاری کارآمد برا عنوانبهرابطه دارد و استفاده از این روش آموزان دانش

 ایهیپا یهادرساز  انشاءمفید باشد. بدیهی است که برنامه درسی  تواندیمدر نوشتن، آموزان دانش

در حیطه ادبیات است که  به  دلیل  نقش واالی آن در پیشبرد اهداف علمی سایر دروس نیز  باید با  

ر با نتایج برخی مطالعات همسو پژوهش حاض هاییافتهتوجه و رویکردی ویژه بدان پرداخته شود. 
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موجب  یمیکه نشان دادند توسعه استراتژی خودتنظ (Lynne Lane et al., 2008) است، ازجمله،

کردند  یدنیز تأک (Jacobson and Reid, 2010). شودیمآموزان دانشپیشرفت  بادوام و کیفیت  انشای 

 Akinwamide) عالوه. بهشودیای آنان مآموزان موجب بهبود و کیفیت انشبه دانش انشاءکه آموزش 

, 2012Kolade and)  در نوشتن آموزان دانشنیز نشان  داد  که  یادگیری  فرایند  زبان  بر کارایی

نیز اذعان داشت که آموزش موجب کیفیت در خواندن و نوشتن  )Durukan,  (2011مؤثر است.  انشاء

نیز   (Graham and Perin, 2007)و  (Fidalgo, Torrance and Garcia, 2008). همچنین شودیم

نشان دادند که  آموزش  نوشتن  به  دانش  آموزان  موجب  کیفیت  بهتر  و تولید  متن  بهتر  همراه  

و  موجب  کسب  معدل  باال  در  انشای  دانش  آموزان  و  شودیم آموزان دانشبا تمرکز  بیشتر در 

 دهدینیز نشان م (Ahmadi et al., 2014)عالوه، مطالعه . بهشودیم  هاآنکیفیت  انشای    یجهدرنت

 همچنین مطالعه. شودیمآموزان دانشیادگیری مشارکتی موجب کاهش خطا و پیشرفت انشانویسی 

(Oulyaei, 2014)  انشانویسی است.  نیازهاییشنیازمند  بررسی  پ  انشاءکرد که آموزش   یدتأک

آموزش  فعال  موجب  خالقیت   هاییوهمشخص کرد  که اجرای  ش (Salehi, 2011)پژوهش  عالوهبه

 یدنیز تأک (SheikheFini et al., 2010)همچنین پژوهش . شودیو کیفیت  انشای  آنان م آموزان دانش

مؤثر   آموزان دانشانشانویسی در ارتقا  و بهبود  و کیفیت  انشای  یهاکردند که  آموزش  مهارت

نیز نشان دادند که  آموزش  (Momeni Mahmouei and Ojinejad, 2011)ژوهش پاست. همچنین 

 هاییافته. از سوی دیگر، شودیم هاآنموجب خالقیت در انشای آموزان دانشبدیعه پردازی  به 

 در بررسی (GohariNader, 2013)مطالعه سو است، برای مثال، پژوهش حاضر با برخی مطالعات ناهم

ن و تأثیر آ انشاءآموزش  با نگارش، یهامهارتکرد که  یدتأکدر دبستان  انشاءگ ضرورت و اهمیت زن

 مرتبط نیست.  انشاءدر طول و کیفیت 

 یهامهارتاذعان داشت که مهارت نگارش، در میان  توانیمپژوهش حاضر  هاییافتهدر تبیین     

لم در یاددهی وابسته است. ، به محیط آموزشی، مدرسه و مهارت معهامهارتتحصیلی بیشتر از سایر 

و توجه صرف شود و  وقتآننگارش استاندارد، مهارتی است که کمتر در خانواده ممکن است برای 

 یهاآموزشدر اوایل آموزان دانش. چنانچه شودیمگذاشته  یامدرسه یهاآموزشغالباً بر عهده 

تحصیلی بعدی، موارد  یهاسالر استانداردهای نگارش آشنا شوند و سپس د ینترساده، با یامدرسه

ه به این تحصیلی ک یهاسال، قطعًا در یرندکارگبهاز این استانداردها را بیاموزند و  یترمفصلو  یشترب

عملکرد بهتری از خود نشان دهند.  توانندیم، شودیمیکی از دروس اصلی نگریسته  عنوانبهمهارت 

در این زمینه است.  معلمانیتتربمستلزم آموزان انشداز سوی دیگر، ارتقای مهارت انشاءنویسی در 

معلمان پس از دوره آموزشی، کارآمدی  دهدیمنشان  Koster et al., 2017) )که مطالعه  طورهمان

 . چنانچهکنندیمپیدا آموزان دانشآموزش آن به  هاییوهشانشانویسی و  یهامهارتبیشتری درباره 

ار داشت انتظ توانینممسلط نباشد،  یسیانشانوو استانداردهای  اهیکتکنمعلم دوره ابتدایی خود به 

 نگارش کمک شایانی کند.  یهامهارت یینهزمدر را آموزان دانشکه 



 1398 87 پاییز، سومسال هفتم، شمارة         فصلنامه تدریس پژوهی                                                                  

 

 یاطبااحترا  هایافتهیمتعمنیز بود که  هایییتمحدودالزم به ذکر است که پژوهش حاضر دارای     

دختر پایه ششم ابتدایی آموزان دانشحاضر،  در مطالعه کنندگانشرکت، برای مثال، کندیممواجه 

تحصیلی دیگر، همچنین به گروه پسران باید  یهادورهو  هایهپابه  هایافتهیمتعمبنابراین  ؛بودند

پیشرفت انشانویسی بود که یک ابزار  یریگاندازهصورت گیرد. محدودیت دیگر، ابزار  یاطبااحت

تعیین اعتبار آن، نحوه نمره دهی  باوجودکه  شودیمسوب ویژه آزمون تشریحی انشاء مح یریگاندازه

باشد. البته تالش شد تا مصححین مختلف، که تجربه  توأمبا سوگیری مصحح نیز  تواندیمبه آن 

مساعدت کنند. در مجموع آموزان دانشدر پایه ششم را داشتند، در ارزیابی نتایج  انشاءتدریس 

 قرار گیرد.  مدنظردقت و تخصص مصحح  هاآزمونج این که در ارزیابی نتای شودیمپیشنهاد 

 : شودیمذیل ارائه  یشنهادهایپپژوهش حاضر،  هاییافتهاساس و بر درمجموع

   درسی  مناسببرنامه  و تهیه انشاءو همچنین  راهنمای معلم  انشاء تدوین  راهنمای  برنامه درسی. 

   آموزان دانش یازموردن یهامهارتبتدایی در زمینه خدمت به معلمان دوره اضمن یهاآموزشاجرای

 ذهنی و ایده پردازی و تدوین کتب آموزشی ویژه معلمان دهیسازمان، یسیانشانودر 

  رباره دآموزان دانشبامعلم  نظرتبادلو  آموزان دانشانشانویسی به  هاییکتکنآموزش استانداردها و

 شفاف.  طوربه  انشاءمعیارهای ارزیابی  

 در کالس  درس آموزان دانشدر هفته و همچنین کاهش تعداد  انشاءزوم افزایش ساعت درس ل

 .  انشاء

  تحصیلی دیگر،  یهادوره، اجرای این پژوهش در ازجمله، شودیمهمچنین پیشنهادهای روشی ارائه

 موزانآدانشبررسی اثربخشی آن در  منظوربهنظیر متوسطه اول و دوم، و همچنین در گروه پسران، 

ضعیف در دروس زبان آموزان دانشدر  یسیانشانو هاییکتکنمختلف؛ بررسی اثربخشی  یهاگروه

معلمان و متخصصان زبان فارسی در زمینه شناسایی بهترین  هاییدگاهد؛ رصد یسیانشانوفارسی و 

 در کودکان. یسیانشانوآموزشی تقویت  یهاروش
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