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 چکیده

کارگیری ترین مراحل ایجاد مهارت خواندن و بهنهادینه شدن رفتار خواندن تحت تأثیر عوامل مختلف است. مقطع ابتدایی یکی از حساس مقدمه:

کننده انگیزه و ایجاد نگرش اهمیت خواندن و و تقویتآن است. فرهنگ خواندن آموزشگاه در سه الیه سطحی، کم عمق و عمیق باید حامی 

آموزان باشد. اما بررسی عمیق و همه جانبه در زمینه نوع فرهنگ خواندن مدارس در ایران تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. انشکاربرد آن در د

 مدیریت فرهنگ خواندن در مدارس ابتدایی شهر سنندج است. ی چگونگیپژوهش، بررس نیا هدف

های آموزشگاهی مقطع ابتدایی ناحیه یک صورت آمیخته درهم تنیده انجام شد، از چند بعد کتابخانهاین پژوهش کاربردی که به شناسی:روش

ها توسط پژوهشگران ساخته شد )چک لیست مشاهده نمادهای آموزش و پرورش سنندج را مورد بررسی قرار داد. ابزارهای گردآوری داده

های واقعی که آموزان، پرسشنامه نگرش مدیران و معلمان درباره خواندن، و سناریوی موقعیترب خواندن دانشمحیطی، پرسشنامه بررسی تجا

 دادند(.معلمان باید پاسخ می

ه محیط فیزیکی آموزشگاه از نظر نمادهای خواندن؛ روابط و رفتار معلمان و مدیران و اولیا برای ارائه الگویی که اهمیت خواندن را ب ها:یافته

واندن آموزان القا کند، ضعیف ارزیابی شد. معلمان و مدیران از نظر اهمیت خواندن، باور قوی دارند. اقدام عملی قابل قبول مبتنی بر فعالیت خدانش

 نگ است.دهنده ناتوانی در برقرار ارتباط بین الیه پارادایم، و باور با الیه رفتاری فرهاز سوی معلمان و مدیران ارائه نشد. این نشان

 اند.صورت آگاهانه و هدفمند فرهنگی را که حامی خواندن باشد، فراهم ننمودهمدارس مورد بررسی به گیری:نتیجه

 های سنندج، مدیریت مدرسه، انگیزه خواندنمقطع ابتدایی، فرهنگ خواندن، آموزشگاه ها:کلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسئله

( بر نقش اجتماع در یادگیری رفتار تأکید دارد. Bandura, 1976یادگیری اجتماعی باندورا ) نظریه

دهد. در این نظریه فرایندهای خود این نظریه نقش متقابل شناخت و محیط بر یادگیری و رفتار را توضیح می

ای باندورا شامل تنظیمی که ناشی از مشاهده غیرمستقیم و سمبلیک است نقش اصلی دارند. یادگیری مشاهده

 جه، یادداری، بازسازی و انگیزه است.مراحل تو

و تعامل اجتماعی در  اعتقاد بر این است که زمینه 1همچنین در نظریه رشد اجتماعی ویگوتسکی

، و 3، الگوها2کند. این نظریه بر نقش سه مؤلفه تأکید دارد: تعامل اجتماعیساخت دانش نقش مهمی ایفا می

 ,Vygotskyبنیادی در فرایند رشد شناختی دارد. به باور ویگوتسکی ). تعامل اجتماعی نقش 4فاصله یادگیری

دهد: سطح اجتماعی )بین افراد( و سطح هر عملکرد توسعه فرهنگی کودک در دو سطح رخ می»( 1978

الگو به افرادی اشاره دارد که در یک حوزه )کار، فرایند یا مفهوم( از یادگیرنده در . «فردی )درون فردی(

ترها یا توانایی باالتر هستند. مانند معلم، مربی یا بزرگسال. البته الگو ممکن است همساالن، جوانزمینه درک 

یا حتی رایانه باشد. فاصله یادگیری به تفاوت توانایی اجرای یادگیرنده با سطح یادگیری مورد نیاز که با 

شاره دارد. طبق این نظریه، یادگیری صورت مستقل انجام دهد، انظارت معلم انجام دهد و یادگیری که باید به

 دهد.در این منطقه رخ می

فرهنگی که در آن اقدام و تعامل باعث اشتراک  -ویگوتسکی بر روابط بین افراد و بافت اجتماعی

ها از ابزارهایی مانند گفتار ین باور بود که انسانبر ا(. وی Crawford, 1996شود، تمرکز داشت )تجارب می

کودکان در  .کنندشان استفاده میهای اجتماعیعنوان واسط محیطاصل یک فرهنگ است بهو نوشتار که ح

کنند اما عنوان راهی برای رفع نیازها استفاده میهای اجتماعی و بهمنظور عملآغاز از این ابزارهای تنها به

 های فکری عمیق خواهد شد.شده و منجر به مهارتتدریج درونی به

های یادگیری است که در آن یادگیرندگان کننده محیطایی ویگوتسکی تقویتنظریه ساختارگر

کند تا عنوان راهنما و همکاری که به یادگیرنده کمک مینقش فعال دارند. در چنین محیطی نقش معلم به

 معنی را خودش بسازد مطرح است. بنابراین، یادگیری حاصل تجربه متقابل معلم و یادگیرنده است.

 
1. Vygotsky’s Social Development Theory (1896-1934) 

2. Social Interaction 

3. More Knowledgeable Other (MKO) 

4. Zone of Praximal Development (ZPD) 
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به معنی رمزگشایی، درک معنی و پیام متن و ساختن مفاهیم در ذهن است. این مفهوم از  1خواندن

شود چون طی فرایندی که عالئم عنوان یک فرایند ذهنی از آن یاد میچند زاویه قابل بحث است. اول، به

معنی و در ها، رمزگشایی و درک رسد، ذهن به شناخت نشانههای بینایی به مغز میدیداری از طریق سلول

عنوان یک مهارت مطرح است چون فرد باید پس از توان پردازد. دوم، بهنهایت بازسازی یا ساخت مفهوم می

خوانی صورت روان متن را بخواند. سطح قابل قبول روانخواندن عالئم )حروف و کلمات( قادر باشد که به

ها های متفاوتی هستند. همچنین، تکنیکشود و افراد مختلف در انجام آن دارای مهارتتدریج کسب میبه

رود تا فرد در آن به مهارت الزم برسد. مسائلی مانند سرعت می کاربهخوانی و راهبردهایی برای آموزش روان

عنوان یک رفتار اجتماعی مطرح است. دهنده آن است که مهارتی است. سوم، بهو تکنیک در آن نشان

دلیل آنکه آموزش آن، نمود و آثار آن تنهایی( با متن است اما بهرد )بهرفتار خواندن حاصل تعامل ف اگرچه

یابد، رفتاری اجتماعی است. خواندن زمانی ارزشمند است که فرد نمودهای در جامعه شکل و نمود می

ر کار ببرد که به برقراری روابط اجتماعی بهتخواندن را در جامعه بروز دهد. برای مثال، در گفتار کلماتی به

منجر شود. همچنین، این رفتار قابل سرایت از یک فرد به افراد دیگر است. برای مثال، با مشاهده رفتار خواندن 

دلیل اینکه امروزه جنبه اجتماعی خواندن فراتر از کتاب است کنند. بهوالدین، کودکان هم از آن تقلید می

خوانی گویای جامع و مانع برای این تی مانند کتابهای ارائه محتوا بسیار متنوع است(، عبار)ابزارها و محیط

به معنی بررسی علمی یک موضوع است که بیشتر معادل تحقیق و  2رفتار اجتماعی نیست. همچنین، مطالعه

 باشد.اجتماعی مورد توجه می جنبهپژوهش است. بنابراین، در این پژوهش خواندن از 

ابتدایی به عواملی در آموزشگاه نیاز دارد. اگر  سازی رفتار خواندن در مدارسآموزش و نهادینه

مدیران و معلمان از این عوامل آگاه باشند و آنها را فراهم نمایند، در ایجاد مهارت خواندن موفق خواهند 

های درسی، الزم است که فضای فیزیکی و آموزشی، شد. عالوه بر آموزش مهارت خواندن از طریق کتاب

کار گرفته شود. کیفیت برای تقویت فرهنگ خواندن مهیا شده و هدفمند به و روابط انسانی آموزشگاه

تنها به فراوان بودن منابع و کیفیت محتوا بستگی دارد، بلکه توانایی معلمان در راستای مدیریت آموزش نه

مملو زند، در آن نقش دارد. مدیریت فرهنگ آموزشگاه برای ایجاد فضایی رفتارهایی که از فراگیران سر می

آموزان تواند سبب ایجاد انگیزه و بروز رفتار معنادار خواندن در دانشاز حس اهمیت و کاربرد خواندن می

 عبارت دیگر، فرهنگ و رفتارهای غالب در آموزشگاه باید مؤید تقویت رفتارهای خواندن باشد.باشد. به

 
1. Reading 

2. Study 
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مشترک اعضای یک گروه یا  ها، هنجارها و اقداماتها، آداب، سنتای از باورها، ارزشمجموعه

صورت یک شکل و پایدار وجود دارد و توسط اعضای تازه وارد به گروه یا سازمان سازمان که نسبتاً به

(. فرهنگ چگونگی Schein, 2004گردد، فرهنگ است )شود و از نسلی به نسل دیگر منتقل میآموخته می

کنند، چگونه با هم ارتباط برقرار والپرسی میانجام امور توسط گروهی از افراد است. چگونه با هم اح

(. فرهنگ مهمترین منبع Paine, 2007کنند )خورند، کار و بازی میپوشند، غذا میکنند، چگونه لباس میمی

 (.Sergiovanni, 2001ایجاد تغییرات در مدرسه است )

ترین الیه سطحی (Schein, 2004فرهنگ سازمانی دارای سه الیه است. به تعبیر ادگار شاین ) 

توانیم مشاهده کنیم. چیزهایی که در اولین بازدید یا اولین تأثیر در سازمان دریافت فرهنگ سازمانی را ما می

ها، فضاها، نمودهای رفتاری است و از طریق رفتارها، گفتگوها، ارتباط شود. این سطح شامل تمامیمی

ها، ها، سمبلها و نشستها، جلسات، گردهماییها، گزارششنامهها، بخنامهها، آئینساختارها، فرایندها، رویه

ها قابل نمادهای تعامل، تمرین، تکلیف، و مسئولیت ها، تولیدات، محصوالت و خدمات، و تمامیجشن

 برد.توان به آنها پیمشاهده است. طریقه اجرای اعمال که از طریق مشاهده در محیط می

ی قابل مشاهده نیست. بلکه راحتبهتر از سطح قرار دارد و ی پایینالیه دوم فرهنگ سازمانی اندک

ها، که از افراد درباره چرایی انجام کارها پرسیده شود، قابل درک هستند. این الیه از باورها، ارزشیزمان

ها و مسائلی تشکیل شده است که زیربنای رفتارها هستند و ها، درکهنجارها، معانی مشترک، نگرش

 گردد.ی رفتاری براساس آنها شکل گرفته یا اجرا مینمودها

های ذهنی درباره یک ها و مدلفرضهای ذهنی، پیشالیه سوم فرهنگ سازمانی مربوط به مجموعه

های افراد نسبت به مسئله مورد ها و پارادایمشناسیها، هستیبینیهای ذهنی ناشی از جهانمسئله است. مدل

یز. این الیه در ناخودآگاه افراد سازمان قرار گرفته است و معموالً طرح پرسش نظر است. دلیل بودن یک چ

شود ناشی صورت ناخودآگاه درباره خواندن انجام میشود. رفتارهایی که بهدرباره آن کاری ناپسند تلقی می

 (.1395از وجود این الیه است )حسینی، 

برد که فرهنگ توان پیمورد توجه قرار گیرد، میحال اگر این سه الیه درباره خواندن در آموزشگاه 

صورت آگاهانه و کننده خواندن است یا مانع آن. الزم است مجموعه این عوامل بهکنونی آموزشگاه تقویت

کار گرفته شود تا فضای آموزشگاه القاکننده فرهنگی باشد که رفتار خواندن را ضروری و اساسی هدفمند به

توان آموزان به پیروی از موارد فوق را مییط و امکانات و تشویق معلمان و دانشبداند. فراهم کردن شرا

( فرهنگ خواندن چگونگی Paine, 2007مدیریت فرهنگ خواندن در آموزشگاه نام نهاد. با باور پین )
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شود، چگونه مواد آموزشی اجرای اموری است که با خواندن مرتبط است. چگونه خواندن تدریس می

گیرد، چگونه آموز مورد توجه قرار میگیرد، چگونه نیاز آموزشی هر دانشمورد استفاده قرار می انتخاب و

که شود، از زمانیشود و چگونه از اطالعات ارزیابی استفاده میآموز ارزیابی میهای دانشو چه وقت مهارت

گیریم و با همدیگر کار می شود، و چگونه از همدیگر یادبرای آموزش در اختیار است چگونه استفاده می

کنیم. فرهنگ آموزشگاه فراتر از اقدام کارآی هر معلم، به یک همکاری جمعی و یکپارچگی در راستای می

دستیابی به هدف و رهبری قوی نیازمند است. مسئولیت اصلی فراهم کردن چنین فرهنگی بر دوش مدیر 

 آموزشگاه است.

آموزان یکی از ارکان بنیادی و اثرگذار بر نگرش دانشاگرچه مدیریت فرهنگ خواندن آموزشگاه 

به خواندن است، اما تاکنون پژوهشی که وضعیت مدیریت فرهنگ خواندن آموزشگاه را بررسی کرده باشد، 

مشاهده نشده است. به همین دلیل، ضروری است که این عامل تأثیرگذار بر نگرش و رفتار خواندن 

رد. هدف این پژوهش بررسی فرهنگ خواندن و چگونگی ترویج و پشتیبانی آموزان مورد توجه قرار گیدانش

خواهیم بدانیم که مدارس ابتدایی عبارت دیگر، میباشد. بههای شهر سنندج میاز رفتار خواندن در دبستان

 دهند.گانه فرهنگ برای ترویج رفتار خواندن چه اقداماتی انجام میشهر سنندج در هر یک از سطوح سه

 

 های پژوهشپرسش

 وضعیت نمادهای خواندن در فضای فیزیکی آموزشگاه چگونه است؟. 1

 آموزان از عوامل فرهنگ خواندن مدرسه چگونه است؟درک دانش. 2

 رفتار عوامل اجرایی و آموزشی مدرسه در زمینه خواندن چگونه است؟. 3

آموزان در چه رفتار خواندن دانش های سنندج به اهمیت آموزشمیزان باور عوامل آموزشی آموزشگاه. 4

 سطحی است؟

کار هایی را بهآموزان چه روشهای سنندج برای مدیریت رفتار خواندن دانشعوامل آموزشی آموزشگاه. 5

 گیرند؟می

 

 پیشینه پژوهش

های اندکی انجام شده است. مکنا، کییر و السورث در زمینه فرهنگ خواندن مدارس پژوهش

(McKenna, Kear, and Ellsworth, 1995 در پژوهشی با عنوان )«کودکان نسبت به خواندن نگرش» ،
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ریزی شده است. دریافتند که نگرش کودکان از اصول خواندن است و نیازمند مدیریت دقیق، منسجم و برنامه

تند عالوه، روی عواملی همچون مدیریت کالس، محیط مدرسه و رفتارهای فراگیران تأکید نمودند و دریافبه

ریزی دقیق محیط از سوی مدرسان است. یک محیط کامالً کنترل که مدیریت کالس درس نیازمند برنامه

تواند بر پیشرفت، رفتار، احساسات و کند میشده از سوی مدرسان که کلیه رفتارهای فراگیران را مدیریت 

هت کنترل همه جانبه کالس را باورهای فراگیر اثر بگذارد و این اقتدار مثبت مدرس به او امنیت الزم ج

 خواهد داد و پیشرفت تحصیلی فراگیران را تضمین خواهد کرد.

های اثبات اثرات ترکیبی در نظام»( در پژوهشی دیگر با نام McIntosh, 2015کنت مک اینتاش )

اد به بررسی ابع «های موجود بر سر راه خواندن در مدارس ابتداییسطح مدرسه و چالشرفتاری و علمی 

در راه پیشرفت  های رفتار خواندن گامیمتفاوت رفتارهای خواندن پرداخت. وی دریافت که پشتیبانی

فراگیران است و بین رفتارهای خواندن فراگیران و نیاز به پشتیبانی جهت ارتقای رفتارهای مطلوب رابطه 

 دار وجود دارد.مثبت و معنی

بررسی عوامل مؤثر »با عنوان  1سه دوره مطالعات پرلز ( که حاصل مرور1394)های کریمی طبق یافته

آموزان نقش دارند است، عوامل بسیاری در پیشرفت سواد خواندن دانش «آموزانسواد خواندن دانش بر ارتقا

 که مهمترین آنها عبارتند از:

پنداره. آموزی: مانند عامل نگرش مثبت به خواندن، میزان اعتماد به خود یا خود الف( عوامل دانش

اند آموزانی که بیشترین نگرش مثبت به مطالعه را داشتهعنوان مثال، در پرلز مشخص گردیده است، دانشبه

 اند.در اغلب کشورها از عملکرد باالتری برخوردار بوده

های قوی ارتباط کالمی ب( عوامل خانوادگی: به این ترتیب که نقش والدین در فراهم آوردن زمینه

خوانی، بازی با حروف گویی و قصهای نظیر قصههای سازندهبخش و سرگرمیهای لذتعالیتبا کودک، ف

ای ی ارتباط عاطفی و ذهنی شرایط بهینهکنندههای تقویتسازی محیط خانواده از نظر محرک، غنیو کلمات

 کند.ریزی اولیه سواد خواندن ایجاد میرا برای پی

دهد که ی عوامل آموزشگاهی نشان میدر حوزه 2011رلز پهای ج( عوامل آموزشگاهی: یافته

های خواندن و ارتباط مؤثر کیفیت رهبری آموزشی در مدرسه، ایجاد فضای امن و عاطفی، تأکید بر فعالیت

های روانی و عاطفی در مدرسه نقش مهمی در پیشرفت آموزان و نیز پیشگیری از آسیببا والدین دانش

 د.آموزان دارتحصیلی دانش

 
1. Progress in International Reading Literacy Studies (PERLS) 
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 :کرده استهای زیر به پیشرفت خواندن در پایه چهارم کمک دهد عاملنشان می 2016نتایج پرلز 

نماید. )والدین آنها خوانندگان خوب از محیط خانوادگی برخوردارند که از یادگیری سواد پشتیبانی می -

زارهای دیجیتالی دسترسی خوانند، منابع پشتیبان خواندن در محیط خانه موجود است، به اببیشتر کتاب می

 دارند(

اند، والدین اند )وارد پیش دبستانی و مهد کودک شدهخوانندگان خوب زودتر شروع به یادگیری کرده -

 اند(آنها زودتر با آنها آموزش را شروع کرده

 کنند.خوانند که بر پیشرفت تحصیلی تأکید میخوانندگان خوب در مدارسی درس می -

 کردند که امنیت داشت.در مدارسی تحصیل میخوانندگان خوب  -

 آموزش خواندن از اولویت باالیی برخوردار بود. -

 شود.یابند و خستگی و گرسنگی بر آنها غالب نمیطور منظم در مدرسه حضور میخوانندگان خوب به -

 خوانندگان خوب نگرش مثبت نسبت به خواندن دارند. -

 (.Mullis, Martin, Foy and Hooper, 2017مشکلی نداشتند ) خوانندگان خوب در خواندن آنالین -

اگرچه پیشینه پژوهش با عنوان فرهنگ خواندن آموزشگاه یافت نشد، اما سه پژوهش فوق بیانگر 

 آموزان است.عنوان القاکننده نگرش اهمیت خواندن در دانشاهمیت محیط آموزشگاه به

 

 روش پژوهش

که در آن درک عمیق و همه جانبه از مسأله فرهنگ خواندن با توجه به ماهیت پژوهش حاضر، 

منظور تبیین مدیریت فرهنگ )آمیخته درهم تنیده( به کمی -مدرسه اهمیت اساسی دارد، از رویکرد کیفی

خواندن در مدارس ابتدایی استفاده شد. این پژوهش از نوع کاربردی است که به شیوه پیمایشی و با استفاده 

 سشنامه و سناریو انجام شده است.از چک لیست، پر

مدارس ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش سنندج جامعه این پژوهش است که از میان آنها تعداد 

صورت هدفمند و به نسبت مساوی از مناطق باال و پایین )از نظر امکانات و سطح درآمد( آموزشگاه به 10

مدیران و معلمان برای مصاحبه و تکمیل پرسشنامه دبیران و نفر از  20آموزشگاه  10انتخاب شدند. در این 

ها و پاسخ به سناریوها آموزان برای تکمیل چک لیستنفر از دانش 100پاسخ به سناریوهای دبیران و 

 مشارکت داشتند.
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ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه بررسی فرهنگ خواندن برای گردآوری داده

طور عام و فرهنگ خواندن در مدرسه ده با توجه به مبانی نظری مرور شده درباره فرهنگ بهمدارس تهیه ش

ی از معلمان و نظرسنجای برای ( پرسشنامه با طیف لیکرت پنج گزینه1طور خاص تدوین شد و شامل: به

( چک لیست ارزیابی تجارب 3( چک لیست ارزیابی نمادهای خواندن محیط آموزشگاه؛ 2مدیران؛ 

ها و وضعیت ( سناریوهای مربوط به موقعیت4آموزان از نمودهای رفتاری خواندن در آموزشگاه؛ انشد

 های مناسب برای آن پیشنهاد کنند.حلآموزان که ممکن است معلمان راهدانش

ها راستا بودن پرسشهای پرسشنامه و همبرای روایی ظاهری پرسشنامه )اطمینان از درست بودن گویه

های مورد نظر( از نظر متخصصان استفاده شد و متن نهایی پس از چند مرحله نظر و دآوری دادهبرای گر

 اصالح تهیه شد.

صورت توصیفی چک لیست ارزیابی ها به روش زیر عمل شد. ابتدا بهبرای تجزیه و تحلیل داده

ها گزارش پرسش آموزان از فرهنگ خواندن، با تعیین درصدنمادهای خواندن و چک لیست تجربه دانش

های حاصل از نظر شد. سپس، میانگین نظر معلمان و مدیران هر مدرسه محاسبه و گزارش شد. در نهایت داده

صورت کیفی و ها مقایسه و تحلیل شد. در مرحله بعد پاسخ سناریوها بهمعلمان و مدیران با نتایج چک لیست

 ها مقایسه گردید.نامهحل ارائه شده با نتایج پرسشبا توجه به مضمون و راه

 

 هایافته

های مدیریت فرهنگ خواندن مدارس ابتدایی، وجود نمادهای ترویجی خواندن در یکی از مالک

برای پاسخ پرسش اول )وضعیت نمادهای خواندن در  در آغازفضای فیزیکی و محیط است. پژوهشگران 

دهد که نشان می 1ا پرداختند. جدول گونه نمادهفضای فیزیکی آموزشگاه چگونه است؟( به جستجوی این

های اجتماعی فضاهایی هستند ها یا شبکهراهروها، تابلوی اعالنات، روزنامه دیواری درون کالس و کانال

که بیشترین نمادهای خواندن در آنها دیده شده است. اما دیوارهای بیرونی و داخلی حیاط و ساختمان 

نما، اتاق کارکنان از جمله مدیر، معلمان، مشاوران و سایر کارکنان آموزشگاه، کف راهروها، تابلوهای مسیر 

توجهی به موارد فوق بسیار شدید کمترین نمادهای خواندن را داشته است. نکته قابل توجه این است که بی

 های مرتبط با خواندن نادیده گرفتهطور کامل استفاده از سایر فضاهای آموزشگاه برای القای پیاماست و به

 شده است.
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 های سنندج. وضعیت نمادهای ترویجی خواندن در فضای فیزیکی آموزشگاه1جدول 

 مکان ردیف
بله 

 )درصد(

خیر 

 )درصد(
 نام و توصیف نمادهای خواندن در صورت مشاهده

1 
روی دیوارهای بیرونی 

 آموزشگاه
 نقاشی تصویر چند کتاب بر روی دیوار 90 10

2 
دیوارهای داخلی حیاط 

 آموزشگاه
 نقاشی تصویر کتاب بر روی دیوار حیاط 80 20

 90 10 دیوارهای ساختمان آموزشگاه 3
خوانی، فرم امتیازات فرد فراخوان فرم عضویت در طرح کتاب

 خوانکتاب

 20 80 داخل راهروهای آموزشگاه 4
قفسه کوچک دارای چندین کتاب، نصب پوستر در مورد فواید 

 ای، روزنامه دیواریمطالعه یک دقیقه خوانی، ایجاد تابلوکتاب

5 
روی تابلوهای اعالنات 

 آموزشگاه
70 30 

خوانی، نصب مسابقه کتاب برندگان یاسامتابلوی ایستگاه فکر، 

ای از گزارش کتاب خوانده شده، تابلویی جهت گذاشتن خالصه

 های موجود در کتابخانهخوانی، لیست کتابنصب پوستر کتاب

 نصب روزنامه دیواری 80 20 راهروهاروی دیوارهای  6

  100  کف راهروها 7

 نصب سخنان بزرگان، کتابخانه کالسی 50 50 های درسدرون کالس 8

  100  درون اتاق مدیر 9

 وجود یک کتابخانه کوچک 90 10 درون اتاق معلمان 10

  100  درون اتاق مشاوران 11

  100  درون اتاق سایر کارکنان 12

13 
کتابخانه در فضای وجود 

 مستقل
 فضایی مستقل به نام کتابخانه 40 60

 مسئول کتابخانه 80 20 وجود کتابدار مستقل 14

15 
دهنده مسیر تابلوهای نشان

 کتابخانه
 نصب چندین تابلو تا کتابخانه 80 20

  100  نشریه آموزشگاه، نشریه محلی 16

 خوانیکتابپوستر در مورد کتاب و  30 70 روزنامه دیواری 17

 داشتن وبالگ به نام آموزشگاه 70 30 سایت یا وبالگ آموزشگاه 18

 خوانیایجاد کانال کتاب 50 50 های اجتماعیها و شبکهکانال 19

 80 20 موارد دیگر 20
خوانی مانند کمیته ایجاد سه کمیته در خصوص کتاب

 رسانی، کمیته مالیمستندسازی، کمیته اطالع
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های بررسی مدیریت فرهنگ خواندن آموزشگاه این است که درک و تجارب راهیکی دیگر از 

آموزان از رفتارها، رخدادها و نمادهای خواندن را که از اعضای جامعه آموزشگاه دیده یا تجربه کرده دانش

آموزان از عوامل فرهنگ است، مورد بررسی قرار گیرد. پژوهشگران برای پاسخ پرسش دوم )درک دانش

آموز خواستند که تجربه خویش را طبق دانش 100مدرسه منتخب از  10دن مدرسه چگونه است؟( در خوان

آموزان از رفتارها و دهد که بیشترین تجربه دانشنشان می 2چک لیست زیر بیان دارند. جدول شماره 

ضور نمادهای خواندن در مدرسه خود، خواندن به نوبت در کالس است و کمترین درصد مربوط به ح

 50نیز از نسبت باالتر از  11و  4، 10آموزان است. بندهای نویسندگان کتاب در مدارس و در میان دانش

های سنتی برخورد با مسئله خواندن در مدارس است. اما سایر موارد مانند درصد برخوردارند. این سه شکل

، یا خواندن بخشی از کتاب توسط های مختلفدیدن کتاب خواندن مدیر و معلمان یا معرفی کتاب در مراسم

 آموزان جهت دنبال کردن بقیه داستان از نسبت پایینی برخوردار هستند.معلم و ایجاد انگیزه برای دانش

 
 های سنندجآموزان از رفتارهای مرتبط با خواندن در آموزشگاه. تجارب دانش2جدول 

 گردید(آموزان تکمیل پرسش )توسط پژوهشگر با پرسش از دانش ردیف
بله 

 )درصد(

 یرخ

 درصد()

 81 19 ام.من کتاب خواندن مدیر و معاونان مدرسه را دیده 1

 67 33 خواند.کند، کتاب میکه استراحت میمعلم ما در زمانی 2

 59 41 شود.خوانی برگزار میدر مدرسه ما مسابقه کتاب 3

 36 64 مدرسه ما کتابخانه دارد. 4

 98 2 ها تشکیل داده است.نویسندگان کتابمدرسه ما جلساتی با  5

6 
خوان روی تابلو یا دیوارهای راهرو، یا کالس نصب آموزان کتابدر مدرسه ما عکس و نام دانش

 شود.می
19 81 

 73 27 شود.گیرد و نمایش داده مینویسند روی تابلو قرار میها میهایی که بچهدر مدرسه ما خالصه کتاب 7

 60 40 مسیر ورود به کتابخانه مشخص است. در مدرسه ما 8

 27 73 خوانیم.آورند و ما میهای غیردرسی را به سر کالس میمعلمان کتاب 9

 34 66 خوانیم.آورد، میآوریم یا معلم برای ما میهایی که خودمان میما در کالس کتاب 10

 46 54 شناسم.خوان مدرسه را میآموزان کتابمن دانش 11

 43 57 دهند.های غیردرسی خود را به همدیگر امانت میها کتاببچه 12

13 
کند و برای دنبال کردن بقیه داستان کتاب معرفی معلم در کالس بخشی از داستان را تعریف می

 کند.می
23 77 

 70 30 خوانیم.صورت گروهی کتاب میدر کالس ما به 14

 21 79 خوانندمیها به نوبت در کالس کتاب تمام بچه 15
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 53 47 بینیم.های باالتر را میهای پایهما در مدرسه خواندن بچه 16

 61 39 مدرسه ما جاهای مشخصی برای کتاب خواندن دارد. 17

 51 49 هایی در دسترس است که بخوانیم.بیشتر اوقات بیکاری در مدرسه کتاب 18

 74 26 کنند.معرفی میهایی برای خواندن های مدرسه کتابدر مراسم 19

 68 32 من از طریق مدرسه با کتابخانه عمومی آشنا شدم. 20

 76 24 ام.خوانی شرکت کردهمن در مسابقه کتاب 21

 67 33 دهند.های خود را به همدیگر امانت میمعلمان کتاب 22

 

اند. با کمترین درصد را داشته 20و  6های مطرح شده، ردیف دهد از میان پرسشنشان می 3جدول 

که تدریس های خود معلمان و مدیران، اکثر آنها معتقدند که معلمان در زمان استراحت یا زمانیتوجه به پاسخ

است که والدین آنها کتاب  ها مشهودخوانند و بر این باور هستند که از رفتار و گفتار بچهندارند کتاب نمی

همخوانی دارد. برای پاسخ به پرسش  2آموزان در جدول با تجارب دانش 3خوانند. این یافته در جدول نمی

چک لیست تجربه »( از رفتار عوامل اجرایی و آموزشی مدرسه در زمینه خواندن چگونه است؟سوم )

های ارس ابتدایی درباره رفتارها، باورها و مدلپرسشنامه نظرسنجی مدیران و معلمان مد»و  «آموزاندانش

دست آمده از دو ابزار مذکور بیانگر این است که های بهاستفاده شد. پاسخ حاصل از ترکیب داده «خواندن

صورت عینی در رفتار عوامل اجرایی و آموزشی مدرسه نمود نیافته است و الگوی عملی استفاده خواندن به

 شود.آموزان ارائه نمیه دانشهای خواندن باز مهارت
 های خواندن. نظرات مدیران و معلمان مدارس ابتدایی سنندج درباره رفتارها، باورها و مدل3 جدول

 میانگین هاگویه ردیف
 40/4 آموز بدون دستیابی به مهارت کافی در خواندن به پایه باالتر ارتقاء یابد.قبول ندارم دانش 1
 30/4 خواندن و روان خواندن اساس پیشرفت تحصیلی است.از دیدگاه من درست  2
 68/3 نهند.آموزان را که نماد خواندن است ارج میدر مدرسه آن دسته از رفتارهای دانش 3
 65/3 هاست.دهنده خواندن بچهگردد که نشانهایی تشویق میدر مدرسه فعالیت 4
 30/4 یادگیری زبان است.ترین مهارت ترین و ضروریخواندن یکی از بنیادی 5
 83/2 خوانند.که تدریس ندارند، کتاب میمعلمان مدرسه در زمان استراحت یا زمانی 6
 05/3 مدیر مدرسه اغلب اوقات سرگرم مطالب خواندنی است. 7
 40/3 خوانی قابل مشاهده است.در گفتار کارکنان مدرسه نتایج کتاب 8
 25/4 برم.کار میهای درس بهخواندن را در کالسروش تدریس و تشویق مؤثر در  9

 05/3 های غیردرسی است.بخشی از تدریس معلمان مدرسه با کتاب 10
 23/3 نمایند.خوانند تنظیم میمدرسه خدمات خود را در راستای تسهیل امور برای کسانی که کتاب می 11
 83/3 بریم.کار میآموزان در آموزشگاه بههای دانشیت رفتار و مهارتو تقوهای اصالح ترین روشعنوان یکی از اصلیما خواندن را به 12
 80/3 بریم.کار میآموز بهای ارزشمند برای تقویت استقالل و خودباوری دانشعنوان وسیلهما مواد خواندنی را به 13

14 
کار آموز بههای مؤثر اصالح مشکالت اخالقی، فکری و رفتاری دانشحلعنوان یکی از راهدرمانی را به دنمشاوران مدرسه خوان

 برند.می
45/3 
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 80/3 ناپذیر برای رسیدن به سطوح باالتر آموزشی است.کند که خواندن ابزاری اجتنابآموز درک میدر آموزشگاه ما دانش 15
 55/3 ترین مکان یادگیری و پاسخ به مسائل است.یابد که کتابخانه اساسیدرمیآموز در این مدرسه دانش 16
 90/3 دانند.یک رفتار اساسی برای موفقیت فرزند خود می راآنهای اغلب والدین خواندن و مهارت 17
 00/3 نمایند.اغلب والدین حاضرند برای توسعه کتابخانه از نظر مالی و نیروی انسانی به آموزشگاه کمک  18

19 
کنند و الگوهای رفتاری را از معلمان دریافت های مدرسه هماهنگی میوالدین برای جبران مشکالت خواندن فرزندانشان با برنامه

 دارند.می
40/3 

 88/2 خوانند.ها مشهود است که اغلب والدین آنها کتاب میاز رفتار و گفتار بچه 20

21 
شود، تأییدکننده اهمیت خواندن است و توسعه امکانات خواندن را در اولویت گرفته میایمدرسههای تصمیماتی که در انجمن

 دهند.قرار می
30/3 

 25/3 کنند که رخدادهای اجتماعی دارای نمادها و نمودهای حاصل از توسعه خواندن در جامعه باشد.های مدرسه تالش میانجمن 22

23 
آموزان به سایر منابع خواندنی در کتابخانه، مطالب تکمیل ت. در صورت مراجعه معلم و دانشهای درسی کافی نیسمحتوای کتاب

 گردد.و تکالیف انجام 
28/3 

 28/3 کند.قوانین آموزش و پرورش مشوق خواندن است و بر توسعه مهارت خواندن تأکید می 24
 10/3 کند.به فضای خواندن نزدیک میآموز را های فوق برنامه، دانشهای مربوط به فعالیتبخشنامه 25
 38/3 کننده دسترسی به منابع برای خواندن است.فرایندهای اداری، آموزشی و پژوهشی مدرسه تسهیل 26
 83/3 مقررات و فرایند عضویت و دریافت کتاب از کتابخانه ساده و بدون محدودیت است. 27
 48/3 های عمومی فراهم شده است.کتابخانه آموز و معلم درفرایند آسانی برای عضویت دانش 28
 50/3 بینی شده برای تدریس موضوعات درسی، جایگاهی اساسی دارند.ای در فرایندهای پیشخواندن کتاب و مراجعه به منابع کتابخانه 29

30 
تهیه روزنامه دیواری، استفاده از افزار )تابلوهای وایت برد، نوشتن در وبالگ، کانال یا شبکه اجتماعی مدرسه، استفاده از نوشت

 سادگی و با کمترین موانع فراهم است.های مختلف آموزشگاه بهتابلوی اعالنات( در قسمت
55/3 

31 
های محلی( آموزان یا مسئولین و انجمنآموزان، اولیای دانشهای متقابل بین کارکنان )اداری، آموزشی، دانشروابط و کنش

 کننده رفتار خواندن است.تقویتتأییدکننده، تسهیلگر و 
43/3 

32 
شویم و در گفتگوها یا آثار منتشر شده ناشی از تعامل نمودهای در این آموزشگاه ارزش اجتماعی باالیی برای رفتار خواندن قائل می

 خورد.خواندن مستمر افراد به چشم می
58/3 

33 
العمر، تفکر سطح باال، یابی به )استقالل در یادگیری، یادگیری مادامآموزان برای دستبه باور ما هدف اصلی آموزش کمک به دانش

 مثبت در یادگیری( است. خودانگارهایجاد اعتماد به نفس و 
23/4 

34 
آموز در های زبان )خواندن، گوش دادن، صحبت کردن و نوشتن( سکوی حرکت موفق دانشبه باور ما مهارت استفاده از رکن

 آموزان به خواندن میسر است.اد مهارت و عالقه دانشعلم است و از طریق ایج
23/4 

35 
ین باوریم که کتاب درسی یا معلم بر ارویکرد غالب در این آموزشگاه انجام تکالیف از طریق استفاده از منابع غیردرسی است. زیرا 

 ها نیستند.قادر به پاسخگویی تمام پرسش
40/3 

 40/3 آموزان دارد.بوی استفاده مؤثر از خواندن کارکنان و دانشیدادهای آموزشگاه رنگ و رو یتمام 36

37 
گیرد که الزمه آموز با مشاهده رفتار خواندن و نحوه استفاده معلمان، مدیر و سایر کارکنان از آن یاد میدر این آموزشگاه دانش

 برقراری ارتباط، استفاده ماهرانه از زبان است.
60/3 

 50/3 دهند.را به همدیگر امانت می های خودمعلمان کتاب 38
 75/3 کنند.های مناسب را به همدیگر معرفی میمعلمان این آموزشگاه کتاب 39

40 
صورت کاربردی شود که برای استفاده ماهرانه از زبان باید مهارت خواندن و نوشتن را بهآموز متوجه میدر این آموزشگاه دانش

 بیاموزد.
93/3 

 3.6 میانگین کل
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های سنندج به در پاسخ به پرسش چهارم )میزان باور عوامل آموزشی آموزشگاه 3جدول های داده

دهد که بیشترین میانگین مربوط نشان میآموزان در چه سطحی است؟( اهمیت آموزش رفتار خواندن دانش

ان بدون دستیابی آموزاست. یعنی اکثر معلمان قبول ندارند که دانش 1،2،5،9،33،34های ردیف به پرسش

ترین ترین و ضروریطور خواندن را یکی از بنیادیبه مهارت کافی در خواندن به پایه باالتر ارتقا یابند. همین

دانند و اکثر آنها معتقدند که روش تدریس و تشویق مؤثری را در خواندن در مهارت یادگیری زبان می

آموزان برای دستیابی به اصلی آموزش کمک به دانش برند و به باور آنها هدفکار میهای درس بهکالس

العمر، تفکر سطح باال و ایجاد اعتماد به نفس و خود انگاری مثبت در استقالل در یادگیری، یادگیری مادام

آموز در علم است های زبان سکوی حرکت موفق دانشبه باور آنها مهارت استفاده از رکن .یادگیری است

آموزان به خواندن میسر است. بخشی از پاسخ به پرسش چهارم پژوهش رت و عالقه دانشو از طریق ایجاد مها

 اند.هایی است که معلمان به سناریوهای زیر ارائه نمودهدر پاسخ

 

 پاسخ معلمان به سناریوهای مشکالت خواندن

مدارس ابتدایی، منظور پی بردن به افکار و باورهای معلمان درباره اهمیت و اثربخشی خواندن در به

حل عملی پیشنهاد ها راهعنوان سناریو به معلمان داده شد و از آنها درخواست شد که برای آنهایی بهموقعیت

نمایند. فرض ما بر این است که معلمانی که باور عمیق و بنیادی همراه با شناخت درست درباره خواندن داشته 

رائه خواهند نمود که مبتنی بر خواندن باشد. در زیر سناریوهای هایی اباشند، برای حل مسائل مطرح شده پاسخ

های ارائه شده آمده های معلمان برای هر سناریو و تحلیل پژوهشگران از پاسخمطرح شده، متن اصلی پاسخ

 است.

های پایه چهارم آموزی در پایه چهارم لکنت زبان دارد و قادر به خواندن کتابدانش: 1 یویسنار

کند، لکنت ندارد. اما هنگام خواندن کتاب دچار ها در بیرون از کالس بازی میکه با بچههنگامینیست. وی 

آموز مشخص شد که توسط یک بزرگسال شود. پس از بررسی معلم و گفتگو با خانواده دانشلکنت می

 بند آمده است. طور کاملبهدچار شوک شده و زبانش برای مدتی 

( دروسی که به آن عالقه دارد در خانه جلوی 1ا تا حدودی حل کند و راهکارهایی را ارائه نماید: تواند این مشکل رمعلم می

( تمریناتی در درس فارسی به نام صندلی صمیمیت وجود 2آینه با صدای بلند بخواند یا برای کسی که او را دوست دارد. 

از او درخواست کند تا درباره هر موضوعی که دلش او را روی صندلی بنشاند و تواند با محبت و گرمی دارد معلم می

 (1را دوباره بازگرداند. )ش. ن.  اعتماد به نفسشخواهد صحبت کند و سعی کند می
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آموز در خواندن شود که دانشاول عامل در صحبت کردن و خواندن است ترس موجب می اعتماد به نفس و نداشتن ترس

که هنگام  اعتماد به نفس و اطمینان کامل القا کنیمآموز را از بین برده و به دانشلکنت بگیرد پس باید در مرحله اول ترس 

آموز وجود آوردن فضایی مناسب و القاء آرامش و اعتماد به نفس به دانشتواند با بهخواندن موجب مشکل نشود. معلم می

 (1تر کند ... )د. آ. این کار را آسان

آموزان از او نخواهیم که متنی را بخواند چون در صورت لکنت ر حضور بقیه دانشکنیم که د... در وهله اول سعی می

شود. بلکه در ابتدا با او رابطه عاطفی برقرار کنیم و تا حدی آرامش و نوعی او نیز پایین آمده و وضع بدتر می اعتماد به نفس

عدم ایجاد ترس را در او ایجاد کنیم و پس از مشاهده نمودن بهبودی گفتار وی در زمان گفتگو با معلم و دیگر همکاران، 

 (.2شارکت داد )پ. آ. او را نیز در خواندن متون در حضور همکالسان م

 :1 یویسنارهای تحلیل پاسخ

آموز پایه چهارم در گفتگو با همساالن خود و خانواده عادی است اما در دانش 1طبق متن سناریوی 

شود. پس در حالت طبیعی مشکل لکنت زبان ندارد. ناتوانی در خواندن خواندن سر کالس دچار لکنت می

که دلیل آن کمبود دامنه واژگان و  –دلیل مشکل بودن متن پایه چهارم هروان متن پایه چهارم ممکن است ب

که نبود اعتماد به -قبلی است، یا ترس و اضطراب برای خواندن متن در حضور معلم باشد  ضعف در پایه

حل مناسب نفس ریشه آن است. نبود اعتماد به نفس عالوه بر ترس ناشی از ناتوانی در خواندن است. راه

های ارائه تر از سطح پایه چهارم است. در پاسخهای سادهاعتماد به نفس کودک از طریق ارائه متن تقویت

کدام به چگونگی تقویت اعتماد به نفس مورد به اعتماد به نفس اشاره شده است اما هیچ 3شده توسط معلمان 

 اند.برای خواندن اشاره نکرده

خواند، اما سر های پایه سوم را میو روانی تمام کتابراحتی آموز پایه سوم بهدانش: 2سناریوی 

 زند.کالس با سر و صدا و شلوغی نظم کالس را به هم می

خواهد های مختلف برطرف نماید و میهای خود را به شیوهخواهد ضعفکند و طوری میاحساس حقارت و سبکی می

د مثالً نماینده کالس. یا ایشان را تشویق نماید که برترین خود را نشان دهد که من هستم. باید مسئولیت به او واگذار شو

 (2است در خواندن مطالب. )ش. ص. خ. 

فعال است یا آموز این مشکل را داشته باشد احتماالً بیشکه معلم کنترل کالس را بلد باشد و باز هم این دانشدر صورتی

رس توقعات بیشتری از او داریم مثاًل در تدریس درس معلم را کنیم و یا اینکه در کالس دایشان را به روانپزشک معرفی می

 (1کنیم. )ن. آموزان میهمیاری کند و یا اینکه او را مسئول رسیدگی به تکالیف سایر دانش

اش برای او بسیار آسان بوده و در نتیجه در مدت باشد که تمرینات و تکالیف درسیآموز فردی با استعداد میاین دانش

هایی مناسب و در سطح کنم که فعالیتشود. سعی میمینظمی ها را انجام داده و بعد از آن باعث ایجاد بیآن زمان کمی

 (2ها باشد. )پ. آ. باالتری را برای او در نظر بگیرم که بعد از انجام تکالیف در کالس سرگرم انجام دادن آن
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 :2 یویسنارهای تحلیل پاسخ

دلیل سادگی متون پایه سوم، کالس (، به2اند )پ. آ. ها اشاره کردهطور که برخی از پاسخهمان

هایی است که اندکی از سطح کالس سوم باالتر حل دادن متنجذابیت چندانی برای وی ندارد. بهترین راه

پاسخ ارائه شده  20های عادی کالس باشد. اگرچه از باشد و در نظر گرفتن انواع تمریناتی که فراتر از تمرین

آموزی واگذار شود، اما تنها پاسخ )پ. آ. اند که مسئولیت بیشتر به چنین دانشپاسخ اشاره کرده 15تعداد 

اما این پاسخ نیز . «گیرمهایی مناسب و در سطح باالتر برای او در نظر میفعالیت»( اشاره نموده است که 2

 نه اجرا خواهد شد.های مناسب و سطح باالتر چیست و چگوتشریح نکرده است که فعالیت

آموزی در پایه پنجم مهارت خواندن بسیار باالیی دارد، اما در زمینه خواندن دانش: 3 یویسنار

کند. کند و در امتحانات ضعیف عمل میها را مرور نمیانگیزه است به همین دلیل کتابهای درسی بیکتاب

 برای تقویت انگیزه خواندن در وی چه باید کرد؟

دهیم و اگر نتیجه خوبی کسب کرد او را گوییم که اگر در پایان امتحانات نتیجه خوبی کسب کند. به او جایزه میمیبه او 

 (2کنیم در جمع. )ن. تشویق می

 ( 1. آ. پ (کنم.کنم و با مسابقه دادن او را تشویق به درس خواندن میآموزان مسابقه برگزار میبین همه دانش

خوانیم و آنها آموزان میهایی را در کالس برای دانشعنوان مثال داستانبه خواندن عالقمند ساخت بهباید سعی کرد او را 

 (2دهیم. )پ. آ. پاداش می هاآنبنویسند و به بهترین  راآنخواهیم که ادامه گذاریم و از آنها میرا ناتمام می

 :3 یویسنارهای تحلیل پاسخ

کارهایی مانند تشویق کالمی، ارائه جایزه، بیشتر درباره استفاده از راهپاسخ معلمان برای ایجاد انگیزه 

دهندگان، نبود انگیزه خواندن و مرور را به محیط خانواده برگزاری مسابقه، گفتگو با والدین است. بیشتر پاسخ

صورت تعاملی بههای مرتبط با درس و ارائه درس اند. تعداد یکی دو پاسخ به بیان داستانآموز ربط دادهدانش

دهندگان به فضای حاکم بر آموزشگاه و روابط، رفتار و گفتار کارکنان کدام از پاسخاند. هیچاشاره کرده

های عینی و انگیزه اگر نمونهآموز بیاند که دانشکدام به این بحث نپرداختهاند. هیچآموزشگاه اشاره نکرده

اند که کدام به این اشاره نکردهکند. هیچده از آنها انگیزه پیدا میها را ببیند، برای استفاعملی کاربرد مهارت

تواند موجب درگیر شدن و آموز بیشتر باشد میهایی که اندکی از سطح مهارت خواندن دانشتعیین متن

 آموز شود.انگیزه بیشتر در دانش

کار شما پایین است، راهآموزان ای انگیزه خواندن در میان دانشطورکلی در مدرسهبه: 4سناریوی 

 برای افزایش انگیزه خواندن چیست؟
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آموز کنیم به دانششود که بخواند. سعی میآموز اگر معلم و بزرگترش را در حال خواندن ببیند خود هم تشویق میدانش

ندن کنیم. )ش. ن. بگوییم مطالبی که برایش جالب است با صدای بلند برای کالس بخواند و با این کار او را تشویق به خوا

1) 

ی انجام دهند. میزان درستبههای خود را در هریک در این مورد معلمان و مدیران نقش بسزایی دارند و باید مسئولیت

 (1یرگذار هستند. باید روش تدریس معلمان عوض شود. )س. الف. تأثتحصیالت والدین و محل زندگی نیز 

آموزان هست و پرداختن بگویم که این مشکل در میان دانش جرئتدو دهه به  ها شاید نزدیکاین روزها و این مهر و موم

کرده این دو دهه باشد. جواب مشخص به این سؤال و جواب آن، بسیار کلی است و سر منشأ آن شاید بیکاری قشر تحصیل

ختن و آموختن علم و تحصیل آموزان را ترغیب به اندوو دقیقی برای این سؤال ندارم اما خود بنده بالشخصه همواره دانش

 (2کنم. )د. آ. می

 :4 یویسنارهای تحلیل پاسخ

خوانی، خوانی، برگزاری مسابقه کتابایجاد کتابخانه کالسی یا آموزشگاهی، اختصاص زنگ کتاب

هایی است که حلترین راهتشویق، تن صدای جذاب معلم، نوشتن داستان، و گفتگو درباره کتاب از معمول

( اندکی 1س. الف. ( و )1ش. ن. اند. موارد )هرای تقویت انگیزه خواندن در آموزشگاه پیشنهاد کردمعلمان ب

متفاوت با بقیه ( 2)د. آ. متفاوت است و روی رفتار و روش تدریس معلم و مدیر مدرسه تمرکز دارد. پاسخ 

( 1ش. ن. های فوق تنها )حلمیان راهکند. از یباً درباره تمام مدارس صدق میتقرکند که واقعیتی را بیان می

آموزان نیز خواندن را اشاره کرده است که معلم و مدیر خود باید الگوی عملی رفتار خواندن باشند تا دانش

 مهم بدانند.

آموزان مهم نیست و فهمیدن و حل مسائل و معتقد است که مهارت خواندن دانش معلمی: 5سناریوی 

ها کند. به همین دلیل خیلی در خواندن و نوشتن بچهتن به پایه باالتر کفایت میها برای رفهای کتابپرسش

 گیرد. نظر شما چیست؟کند و اشتباهات را نادیده مینمی تأمل

آموز شود و دانشها باعث درک و فهم مسائل مینظر من خواندن بسیار مهم است خواندن چند بار مسائل و پرسشبه

 (1ش. ک. )کند. یراحتی آنها را درک مبه

صورت های اول با آنها بهآموزان عالوه بر فهمیدن مطالب به خواندن و نوشتن نیاز دارند باید از همان پایهنظر من دانشبه

 (2های چهارم به باال با نوشتن مشکل نداشته باشند. )ش. ک. آموزان کار شود تا در پایهکتبی در حد کم با دانش

گیر باشد. اگر اشتباهات نادیده ها اشتباه خود را درست کنند هرچند وقتد. باید تأمل کند باالخره بچهطور عمل شونباید این

فهمند. باید حتماً در این مورد اقدام جدی گرفته روند و کلمات و لغات را نمیآموزان تا آخر اشتباه میگرفته شود دانش

 (1شود. )ش. م. 
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 :4 یویسنارهای تحلیل پاسخ

های باور و اعتقاد معلمان درباره اهمیت خواندن را هدف قرار داده است. از مجموع پاسخ 5سناریوی 

اند که موافقت کرده است. بقیه معلمان اظهار کرده 5شماره ارائه شده تنها یک مورد با فرض سناریوی 

آموزان ایجاد شود. در غیر شهای اول ابتدایی متناسب با سطح خود در دانخواندن باید در همان مقطع و پایه

 این صورت، درک و فهم و موفقیت در پاسخگویی به مسائل درسی حاصل نخواهد شد.

دانند و غفلت از های ارائه شده بیانگر این است که اکثر معلمان در الیه باور خواندن را مهم میپاسخ

عنوان زیرساخت درک و فهم مسائل دانند و خواندن را بهآموزان را امری نادرست میآموزش آن به دانش

 دانند.علمی می

بیشترین تأکید سناریوها دستیابی به پیشنهادهای عملی معلمان برای رفع مشکالت مربوط به خواندن 

بود. فرض ما این بود که اگر معلمان در الیه رفتار مهارت داشته باشند، برای رفع مشکالت خواندن 

دهند. در پاسخ پرسش پنجم )عوامل آموزشی توسعه خواندن ارائه می های مبتنی برحلآموزان، راهدانش

( با گیرند؟کار میهایی را بهآموزان چه روشهای سنندج برای مدیریت رفتار خواندن دانشآموزشگاه

دهنده به سناریوها تعداد بسیار محدودی چاره شویم که از بیست نفر پاسخبررسی پاسخ سناریوها متوجه می

عبارت دیگر، برای اند. بهدرستی و از راه خواندن تشخیص دادهآموزان را بهخواندن و انگیزه دانشمشکالت 

حل عملی و روش کارآمدی در پاسخ معلمان به چشم آموزان راهمدیریت انگیزه و رفتار خواندن دانش

 اند.اشتهها تجربه عملی ندکنندگان در این زمینهتوان برداشت نمود که شرکتخورد. مینمی

 

 گیریبحث و نتیجه

ویگوتسکی بر نقش  «نظریه رشد اجتماعی»باندورا و  «یادگیری اجتماعی نظریه»مبانی نظری مانند 

ها و الگوهای محیطی و یادگیری از طریق مشاهده تأکید دارند. به باور آنان اجتماع و تعامل اجتماعی و نشانه

یادگیری رفتار حاصل نقش متقابل شناخت و محیط است و یادگیرندگان از طریق مشاهده به تنظیم رفتار 

آموزان و تکوین و نهادینه شویم که برای موفقیت دانشمیها متوجه پردازند. با آگاهی به این نظریهخود می

کردن انگیزه و رفتار مورد دلخواه در محیط مدرسه الزم است که مکانیزمی که در محیط مدرسه فعال است 

، توضیح چیستی و مکانیزم فرهنگ سازمانی توسط ادگار شاین بر آنمورد توجه جدی قرار گیرد. عالوه 

بندی امکان بررسی فرهنگ در سه الیه سطحی، کم عمق و عمیق را برای سیمبیان شده است. این تق

 پژوهشگران فراهم نمود.
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از سوی دیگر، با توضیح و تفکیک ابعاد مربوط به خواندن، تأکید شد که بعد اجتماعی خواندن 

شد و هم عنوان رفتاری که حاصل تعامل بین افراد است و همین تعامل هم سبب انگیزه خواندن خواهد به

 آثار خواندن در اجتماع نمود خواهد یافت، مورد بررسی قرار گرفت.

آموزشگاه  10های رفتار خواندن در در این پژوهش با مبنا قرار دادن سه نظریه فوق تمام عوامل و نشانه

د عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت و تالش شد وضعیت مدارس از بعدهای مختلف ماننابتدایی سنندج به

آموزان بررسی نماد و نمودهای محیطی، باورها و اقدامات عوامل مدرسه مانند مدیر و معلم و تجارب دانش

 شود.

 

 سطح اول فرهنگ خواندن: نمادهای ترویجی و رفتارهای مربوط به خواندن

های اجتماعی ها یا شبکهاعالنات، روزنامه دیواری درون کالس و کانالرود که نمادها انتظار می

فضاهایی هستند که بیشترین نمادهای خواندن در آنها دیده شده است. اما دیوارهای بیرونی و داخلی حیاط 

مدیر، معلمان، مشاوران و سایر کارکنان  اتاقو ساختمان آموزشگاه، کف راهروها، تابلوهای مسیر نما، 

توجهی به موارد فوق بسیار شدید است و رین نمادهای خواندن را دارد. نکته قابل توجه این است که بیکمت

های مرتبط با خواندن نادیده گرفته شده است طور کامل استفاده از سایر فضاهای آموزشگاه برای القای پیامبه

 (.1جدول )

آموز درباره نمودهای صد دانشنتیجه خاطره و یادآوری یک 2جدول های همچنین، طبق داده

حضور نویسندگان کتاب در مدارس  رفتاری خواندن در آموزشگاه، خواندن به نوبت در کالس باالترین و

های مختلف، یا مدیر و معلمان یا معرفی کتاب در مراسم خواندنآموزان، دیدن کتاب یان دانشدر مو 

آموزان جهت دنبال کردن بقیه داستان کمترین رای دانشخواندن بخشی از کتاب توسط معلم و ایجاد انگیزه ب

جدول ، میانگین نظر معلمان و مدیران )بر آناند. افزون آموزان در مدرسه تجربه کردهرفتارهایی است دانش

خوانند و بر این باور که تدریس ندارند کتاب نمیبیانگر آن است که معلمان در زمان استراحت یا زمانی (3

و رفتارهای آموزشگاه بیانگر و تأییدکننده رفتار ها مشهود است که والدین ز رفتار و گفتار بچههستند که ا

 ها نشان داد که راهروها، تابلوی خواندن باشد. بررسی

 خوانند.آنها کتاب نمی

 مشکالت خواندن از دیدگاه معلمان مدارس حلسطح دوم فرهنگ خواندن: راه

و عوامل اجرایی مدرسه در زمینه مشکالت و مسائل مربوط به خواندن باید و نبایدهایی که معلمان 

 4الی  1دهند بیانگر باورها و هنجارهای خواندن آموزشگاه است. این سطح با سناریوهای شماره ارائه می
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دهندگان به فضای حاکم کدام از پاسخنشان داد که هیچ 3تا  1مورد بررسی قرار گرفت. پاسخ سناریوهای 

اند کدام به این بحث نپرداختهاند. هیچزشگاه و روابط، رفتار و گفتار کارکنان آموزشگاه اشاره نکردهبر آمو

ها را در محیط مدرسه تجربه کند، انگیزه های عینی و عملی کاربرد مهارتانگیزه اگر نمونهآموز بیکه دانش

تنها دو پاسخ روی  4ناریوی شماره . در پاسخ سکردآنها را در خود حس خواهد  کار بردنبهکافی برای 

ارائه شده تنها یک مورد اشاره  حلراه 20رفتار و روش تدریس معلم و مدیر مدرسه تمرکز داشت و از میان 

آموزان نیز خواندن را مهم کرده بود که معلم و مدیر خود باید الگوی عملی رفتار خواندن باشند تا دانش

 بدانند.

 های مربوط به خواندناورها و پارادایمسطح سوم فرهنگ خواندن: ب

آموزان بدون دستیابی به مهارت کافی اکثر معلمان قبول ندارند که دانش 3های جدول طبق میانگین 

ترین مهارت یادگیری ترین و ضروریطور خواندن را یکی از بنیادیدر خواندن به پایه باالتر ارتقا یابند. همین

آموز در علم است حرکت موفق دانش های زبان سکویدانند و به باور آنها مهارت استفاده از رکنزبان می

راستا با نظر هم 5های سناریوی پاسخآموزان به خواندن میسر است. و از طریق ایجاد مهارت و عالقه دانش

دانند و غفلت از آموزش معلمان درباره اهمیت خواندن است. اکثر معلمان در الیه باور خواندن را مهم می

عنوان زیرساخت درک و فهم مسائل علمی دانند و خواندن را بهت میآموزان را امری نادرسآن به دانش

 دانند.می

های گانه مدل فرهنگ سازمانی ادگار شاین و نیز پاسخطور کلی، با توجه به بررسی سطوح سهبه

 های این پژوهش نتایج زیر حاصل شد:دست آمده برای پرسشبه

 عیف ارزیابی گردید.محیط فیزیکی آموزشگاه از نظر نمادهای خواندن ض -

آموزان القا کند، روابط و رفتار معلمان و مدیران و اولیا برای ارائه الگویی که اهمیت خواندن را به دانش -

 ضعیف ارزیابی شد.

 معلمان و مدیران از نظر اهمیت خواندن، باور قوی دارند. -

دهنده ناتوانی ارائه نشد. این نشاناقدام عملی قابل قبول مبتنی بر فعالیت خواندن از سوی معلمان و مدیران  -

 در برقرار ارتباط بین الیه پارادایم، و باور با الیه رفتاری فرهنگ است.

های قبلی مرتبط با فرهنگ خواندن مدارس است. های پژوهشنتایج فوق بیانگر عدم توجه به یافته

ل خواندن است و نیازمند ( دریافتند که نگرش کودکان از اصوMcKenna et al, 1995مکنا و دیگران )

ریزی شده است. عواملی همچون مدیریت کالس، محیط مدرسه و رفتارهای مدیریت دقیق، منسجم و برنامه
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( دریافت که McIntosh, 2015یرگذار است. کنت مک اینتاش )تأثآموزان فراگیران بر موفقیت دانش

است و بین رفتارهای خواندن فراگیران و نیاز به در راه پیشرفت فراگیران  های رفتار خواندن گامیپشتیبانی

 دار وجود دارد.پشتیبانی جهت ارتقای رفتارهای مطلوب رابطه مثبت و معنی

( با مرور مطالعات پرلز دریافت که عوامل بسیاری از جمله عوامل آموزشگاهی در 1394)کریمی 

انجام شد تأکید  2016ی پرلز که در سال هاآموزان نقش دارند. همچنین، یافتهپیشرفت سواد خواندن دانش

آموزان بر نقش محیط مدرسه و اولویت باالی آموزش خواندن در محیطی است که از یادگیری دانش

 (.Mullis et al, 2017کند )پشتیبانی نماید و نگرش مثبت نسبت به خواندن در آنان ایجاد 

فرهنگ خواندن مدارس مورد بررسی های پژوهش کنونی بیانگر آن است که وضعیت بررسی یافته

 ها همخوانی ندارد.های پژوهشبا مبانی نظری و یافته

 

 پیشنهادها:
 رسد:نظر میهای این پژوهش پیشنهادهای زیر عملی بهبا توجه به یافته

عنوان عوامل ایجادکننده برای تقویت فرهنگ خواندن مدارس الزم است که به نقش زیست بوم مدرسه به. 1

ه و الگو دهنده برای خواندن توجه شود. در این راستا پیشنهادهای عملی زیر برای مدیران، معلمان و انگیز

 رسد:نظر میوالدین عملی به

 الف( در زیباسازی محیط مدرسه از عناصر دیداری مرتبط با خواندن بیشتر استفاده شود.

ل و معرفی کتاب نمود بیشتری داشته ب( در رفتار و گفتار معلمان و مدیران هنگام صحبت کردن نقل قو

 باشد.

پ( وجود کتاب و سایر مواد خواندنی در محیط کار و فعالیت عوامل اجرایی مدرسه و مشاهده مطالعه عوامل 

 آموزان بیانگر اهمیت این عمل خواهد بود.اجرایی از سوی دانش

 ان ترغیب نمایند.آموزمنظور تشویق دانشت( عوامل مدرسه والدین را به خواندن کتاب به

 ث( از حضور نویسندگان محلی برای ایجاد انگیزه استفاده کنند.

توان از راه خواندن کاهش داد، از آموزان را که میهای آموزشی دانشج( بسیاری از مشکالت و ناهنجاری

 ها و ابزارهای خواندن مورد توجه قرار دهند.طریق تکنیک

طور جامع به عوامل اجتماعی و آموزشی بحث نویی است که بههای بررسی فرهنگ خواندن سازمان. 2

های دیگر نیز پردازد. به همین دلیل الگوی این پژوهش برای پژوهش محیطمحیطی مؤثر بر خواندن می

 گردد.پیشنهاد می
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رسد که در میان معلمان بسیار گسترده نظر میعدم شناخت عوامل محیطی و اجتماعی مؤثر بر خواندن به. 3

 ای در این زمینه به آموزش معلمان بپردازد.صورت ریشهشود که نظام آموزش و پرورش بهاست. توصیه می

 

 منابع
. ]قابل 30/11/1395، 180(. فرهنگ خواندن مدرسه. لیزنا، گاهی دور گاهی نزدیک 1395حسینی، سید مهدی )

 https://www.lisna.ir/Away/27534- D9 81 D8 B1 D9 87 D9 86 DA AF- D8دسترس در[ 

AE D9 88 D8 A7 D9 86 D8 AF D9 86- D9 85 D8 AF D8 B1 D8 B3 D9 87 
آموزان )براساس نتایج مطالعات پرلز(، (. بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا سواد خواندن دانش1394کریمی، عبدالعظیم )

 اولین همایش ملی خواندن، دانشگاه کردستان، سنندج.
Bandura, Albert (1976). Social Learning Theory. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New 

Jersey 

Crawford, Kate (1996). Vygotskian approaches in human development in the information 

era. Educational Studies in Mathematics, 31(1-2), 43-62. 

McIntosh, Kent (2015). School-Wide Academic and Behavioral Systems and Incidence of 

Reading and Behavior Challenges in Early Elementary Grades. Journal of Positive 

Behavior Interventions, University of British Columbia. 

Cherry, Kendra (2018) How Observational Learning Affects Behavior 

Online available at https://www.verywellmind.com/what-is-observational-learning-

2795402?print access date: 1397/11/22 

McKenna, Michael. C., Kear, Dennis. J., and Ellsworth, Randolph. A. (1995). Children’s 

attitudes toward reading: A national survey. Reading Research Quarterly, 30, 934 – 
956. 

Mullis, Ina V. S., Martin, Michael O., Foy, Pierr and Hooper, Martin (2017). PERLS 2016 

International results in reading. TIMSS and PERLS, Boston. 
Paine, Stan (2007). Building a strong reading culture: what you can do. Sutaining reading 

first, sustainability series, Number1 
Schein, Edgar H. (2004). Organizational culture and leadership (3rd Ed.). San Francisco, 

CA: Jossey-Bass. 

Sergiovanni, Thomas J. (2001) leadership: what is in it for schools? Routledge Falmer, 

London. 
Vygotsky, Lev. (1978). Interaction between learning and development.Readings on the 

development of children, 23(3), 34-41. 

https://www.verywellmind.com/kendra-cherry-2794702
https://www.verywellmind.com/what-is-observational-learning-2795402?print
https://www.verywellmind.com/what-is-observational-learning-2795402?print

