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 چکيده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اندازه اثر متغیرهاي  :هدف

آموزان دوره ابتدایی در مهارت خواندن در مرتبط با عملکرد دانش

 ایران بود. 

با  رونیازا: روش پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل بود. روش

هاي اطالعاتی داخلی و خارجی نسبت به یافتن استفاده از پایگاه

هاي پژوهشی اقدام شد. نمونه مطالعات گزارش آوري تمامو جمع

 1395تا  1382از سال  شدهانجاممطالعه  18شامل  مورداستفاده

مطالعه با روش  18هاي حاصل از این در سراسر ایران بود. داده

اندازه اثر ضریب همبستگی پیرسون براي مدل اثرهاي ثابت مورد 

با استفاده از  هاي آماريفراتحلیل قرار گرفتند. کلیه تحلیل

 افزار جامع فراتحلیل انجام شد. ویرایش دوم نرم

ها نشان داد که میانگین اندازه اثر کلی براي مدل یافته: هايافته

است  476/0و براي اثرات تصادفی برابر  493/0اثرات ثابت برابر 

دار هستند. بنابراین میانگین معنا 001/0که هر دو در سطح 

توان اندازه اثر متوسط ( را می493/0حاضر )اندازه اثر پژوهش 

آموزان در مهارت خواندن تفسیر کرد. نتایج عملکرد دانش

فرازبانی، جنسیت،  و یعمومهاي فراتحلیل نشان داد، بین توانایی

آموزان، حافظه کاري، عوامل تفکر انتقادي، نگرش دانش

ه هاي آموزش دوجانباجتماعی، عوامل خانوادگی، روش-انگیزشی

هاي فعال و مشترک راهبردي، آموزش راهبردهاي شناختی، روش

ریزي درسی، آموزش ، برنامهیچند حستدریس، آموزش 

هاي معلمان و مدیران در مدرسه راهبردهاي فراشناختی، فعالیت

آموزان در مهارت خواندن و ارزشیابی توصیفی با عملکرد دانش

 اندازه اثر معناداري وجود دارد.

 

فراتحلیل، عملکرد تحصیلی، مهارت خواندن،  ها:کليدواژه

 آموزان ابتدایی، اندازه اثردانش

Abstract  

Purpose: The main purpose of this study was to 

investigate the effect size of variables related to 

the performance of elementary students in reading 

skills in Iran.  

Method: The method of this research was meta-

analysis. Therefore, using internal and external 

databases, all research reports were collected and 

collected. The sample of the studies used includes 

18 studies from 1382 to 1395 throughout Iran. The 

data obtained from these 18 studies were analyzed 

using Pearson correlation coefficient size method 

for the model of fixed effects. All statistical 

analysis were performed using the second version 

of the comprehensive metatallization software. 

Findings: showed that the mean total effect size 

for the fixed effect model is equal to 0/493 and for 

the random effects it is 0/476, both of which are 

significant at the level of 0.001. Therefore, the 

average size of the effect of this study (0.493) can 

be interpreted as the effect of the average effect of 

students' performance on reading skills. The 

results obtained from meta-analysis showed that 

there is significant effect size among the strategic 

and general bilateral and joint abilities, teaching 

cognitive strategies, active teaching methods, 

multicultural education, curriculum planning, 

metacognitive strategies training, teacher and 

managerial activities in school and descriptive 

evaluation with Students' performance in reading 

skills.  

 
Key words: meta-analysis, academic 

performance, reading skills, students, size of the 

effect 
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 مسئلهو بيان  مقدمه

دوره آموزش  در هاآنآموزان حین پیشرفت هاي اکتسابی دانشترین توانایییکی از مهم 1خواندن

ترین دوره زندگی آدمی است، کودکی، اولین و مهم (.Karimi and Asgari, 2012) ابتدایی است

همراه با سایر (. Ramazani, 2014) ي بنیادي و حرکتیهااي شاخص براي توسعه مهارتدوره

فرایندهاي رشدي، مهارت خواندن کودکان در محیطی غنی از عوامل مستقیم و غیرمستقیم که بر 

توانایی خواندن شاخصی است که براي موفقیت تحصیلی و زندگی کند. این فرایند مؤثرند، رشد می

رسی و یر و استنتاج از متون د. توانایی درک مطلب، تفساستضروري آموزان دانشروزمره 

سازد تا راه بهتر اندیشیدن و بهتر میرا با افکار و اطالعات جدیدي آشنا آموزان دانشدرسی، غیر

میاي است که و دقیق آن، وسیلهمی ، مهارت خواندن به معناي علگریدعبارتبهزیستن را بیاموزند. 

گونه که از مبانی و چارچوب نظري آنانتهاي تجربه بشري دست یافت. بی توان از طریق آن به ذخایر

ها، معانی و و شناخت ارزش شدهنوشته، خواندن معطوف به درک مطلوب دیآیبرممهارت خواندن 

است که نویسنده می و معنی و مقصود پیا هاو دریافت دانستنی ها، جملهها، عبارتهامفاهیم کلمه

یادگیري  مهارت خواندن پایه درواقع. (Goux et al., 2017)نگاشته است می و رمزهاي کال هابا نشانه

-از نظر یوکسلر ). (Pittman and Honchell, 2014)درسی است همه موضوعات درسی و غیر

Yukselir, 2014اي است در جهت تقویت ارتباطات بین فردي که با ( خواندن یک مهارت پیچیده

ترکیبی از توجه، حافظه و فرآیندهاي ادراکی تشکیل یافته و براي کسب دانش بیشتر و باال بردن 

( خواندن را بهFuchs and Woessmann, 2004 فاچس و ویسمن )اطالعات یادگیرنده مفید است. 

پیشرفت شخصی و حضور در  به اهداف، توسعه و عنوان مهارتی در درک متون نوشتنی براي رسیدن

( معتقدند که خواندن فعالیتی Guven and Cabakcor, 2013 اند. گاون و کاباکور )اجتماع دانسته

دهد و میشکل  هاآنبرد، به عقاید و باورهاي میي دانش و آگاهی افراد را باال هااست که ظرفیت

( Petscher, 2009شود. طبق دیدگاه پتسچر )یمگیري هویت و شخصیت در افراد باعث شکل

و اهداف مهم آموزشی است که در اولین سال ورود کودک به مدرسه  هایادگیري خواندن از فعالیت

در یابد. میاجتماعی و تحصیلی در مدرسه تحقق  يهايریادگیآن، اغلب  قیاز طرشود و میآغاز 

ي هاست؛ زیرا اغلب یادگیريهاهمه یادگیريحقیقت، یادگیري مهارت خواندن، کلید یادگیري 

گیرد. براي یادگیري دروس دیگر نظیر ریاضی، تاریخ و جغرافیا نیز میطریق صورت  از آندرسی 

 (. Karimi, 2011) باید به مهارت درک مطلب و توانایی خواندن مسلط بود

 ,.Mullis et alهمکاران )ثیر دارد که مولیس و متعددي بر عملکرد مهارت خواندن تأعوامل     

اند: عوامل مربوط به دانش آموزان، والدین، معلم، مدرسه و آن را به چهار دسته تقسیم کرده( 2012

. رندیگیبرمموارد مختلفی را در  هرکدامدارند و  ریتأثي آموزشی. این عوامل برهم هاسیاست

                                                           
1. Reading 
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ژه ویاند، بهاکثر تحقیقات این حوزه بر عوامل زبانی شناختی در خواندن تمرکز کرده ازآنجاکه

ها و عوامل متفاوت در خواندن ایجاد ، فهمیدن تفاوتی که مهارتصالحیت و شایستگی در رمزگشایی

طور مستقیم به پیامد مهارت ي زبانی شناختی بسیاري بههااست. مهارت محدودشده کند نسبتاًمی

، بازشناسی لغات، ادراک کالمی، پردازش اصوات، پردازش هااند. این مهارتندن متصل شدهخوا

 ,Nation and Snowling, 2004; Johnston and Kirby, 2006; Yukselir) امالیی و سرعت پردازش

در باال متمرکزند،  ذکرشده، مروري بر مطالعاتی که بر فرایندهاي وجودنیبااباشند. می (2014

کند که حتی ترکیبی از همه فرایندها تنها بخش کوچکی از واریانس مهارت خواندن را پیشنهاد می

در مورد مهارت  افتهیانجامبه همین دلیل امروزه اکثر مطالعات . (Katzir et al., 2006) کندیمتبیین 

شان، نگرش خواندن به سمت عوامل روانی اجتماعی مانند ادراک کودکان در مورد توانایی تحصیلی

 Fuchs and) است داکردهیپموزشی گرایش آو عوامل  خانهآموزان، محیط به خواندن، انگیزه دانش

Woessmann, 2004; Petscher, 2009;  Guven and Cabakcor, 2013). 

محیط خانه پایه و اساس مهارت خواندن است. این عامل از طریق دسترسی به منابع خواندن،     

 شودي خواندن با والدین حاصل میهامواجهه با الگوهاي رفتاري خواندن و شرکت در فعالیت

(Petscher, 2009).  محیط حمایتی خانواده با نگرش مثبت والدین به خواندن و ارزش باالیی که به

 ,Guven and Cabakcor و کاباکور ) گاوت. گیرد، شکل میشودیمسواد خواندن و نوشتن داده 

و  هاي خواندن در خانه، نگرشهاکه والدین از طریق فعالیت معتقدنددر مورد نقش خانواده ( 2013

ي اول زندگی کودک باشند هاترین منبع اطالعاتی در سالتوانند مهمعوامل انگیزشی خواندنشان می

ي هاي والدین مبنایی براي نگرش و ادراکات کودکان در سالهاو همچنین عالیق، اعتقادات و ارزش

 راآموزان دانشمهارت خواندن  مطالعات متعددي رابطه بین محیط خانه و است. شانیزندگبعدي 

 Brese and) برس و میرازچیزکی در تحقیق دیگري . (Mullis et al., 2012)استنشان داده 

Mirazchiyski, 2010)  با تحصیالت والدین، تعداد آموزان دانشنشان دادند که مهارت خواندن

ترین دیگر، مهمعامل  در منزل مرتبط است. آموزدانشي هاي موجود در خانه و تعداد کتابهاکتاب

عنوان که به هاستمدتنگرش،  .دن یعنی نگرش نسبت به خواندن استلفه در برنامه درسی خوانؤم

اي در انگیزه و توجه براي خواندن است که نقش واسطه شدهگرفتهیک ساختار روانی مهم، در نظر 

شود موجب میدارد. نگرش به خواندن یک حالت از ذهن همراه با احساس و هیجاناتی است که 

مطالعات زیادي رابطه  .(Cunningham,2008) موقعیت خواندن نزدیک یا دور شود یادگیرنده به

 Broeck)مثبت و مستقیمی را بین نگرش به خواندن و پیشرفت در مهارت خواندن نشان داده است 

et al., 2003; Chiu and Campbell, 2010)( پاپاناستازیو .Papanastasiou, 2004 در پژوهشی به )

سطح باال و سطح پایین در خواندن پرداخته است. نگرش آموزان دانشیافتن عوامل متمایزکننده 

عنوان شده است. این عامل بعد از تکالیف مدرسه،  دارياعنوان عامل معنبه خواندن بهآموزان دانش

ي هاعنوان عاملبه ي خواندن خارج از مدرسه، زمان صرف شده براي تکالیف در خانه،هافعالیت
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برقراري آموزان دانشثیرگذار دیگر بر مهارت خواندن در أ. از متغیرهاي تبعدي معرفی شده است

از دیدارهاي ساده معلم و والدین تا  تواندیم. برقراري ارتباط استارتباط بین خانه و مدرسه 

ي هادهنده به پیشبرد فعالیتعوامل یاري مثابهبهیادگیري  -هیدمشارکت والدین در فرایند یاد

برقراري ( Rose, 2005) توسط روس گرفتهانجاممطالعات  بر اساسیادگیرندگان گسترده باشد. 

 ,Maio) . مایوگرددیممنجر آموزان دانشخواندن ارتباط بین خانه و مدرسه به پیشرفت مهارت 

در پژوهشی با موضوع مشارکت والدین در بین مدارس پکن از طریق پیمایش و با استفاده از  (2006

تحلیل چند سطحی به این نتیجه رسیده است که مشارکت والدین در مدرسه به توان تخصصی 

در  آموزدانشو باعث افزایش ارتباط مطلوب بین معلم و  دیافزایممدرسه در موضوعات درسی خاص 

 . رددگیممدرسه 

( 2011) زپرلمطالعه آموزان دانش مهارت خواندني آموزشی و رشد هادر مورد رابطه بین فعالیت    

ي آموزشی در هانشان داده است که در اکثر کشورهاي مطالعه شده بین فراوانی انجام دادن فعالیت

 ,Montes and Rockley) داري وجود دارد. مونتز و راکلیو انجام تکالیف خانه رابطه معنا مدرسه

یمشمار ي آموزشی یکی از ارکان اصلی آموزش بههاکه فعالیت انددادهدر مطالعه خود نشان  (2002

. پژوهش هوفشتاین و گرددیمآموزان دانشو میزان یادگیري  مهارت خواندنو موجب رشد  دیآ

داري بین انیز حاکی از رابطه مثبت و معن (Hofstein and Mamlok-Naaman, 2007) ماملوک نامن

 ي درسی است.هانسبت به برنامهآموزان دانشو نگرش  خواندني آموزشی و رشد مهارت هافعالیت

برخی از این توان نتیجه گرفت در زمینه مهارت خواندن می افتهیانجامي هابا مرور پژوهش    

منظور بررسی رابطه بین عوامل فردي و عوامل خانوادگی با مهارت خواندن در به هاپژوهش

هاي سازد که تواناییروشن می هااز این یافته آمدهدستبه. نتایج اندپرداختهابتدایی آموزان دانش

-آموزان، حافظه کاري، عوامل انگیزشیانشو فرازبانی، جنسیت، تفکر انتقادي، نگرش د میعمو

داري دارد اابتدایی رابطه معنآموزان دانشو عوامل خانوادگی با مهارت خواندن اجتماعی 

(Yahyazaadeh et al., 2017; Ramazani, 2014; Samadi, 2013; Ahmadi Dahgotb and Ahadi, 

2012; Saadati Shamir et al, 2010; Shirazi et al., 2005; Lotf Abadi, 2003).  برخی دیگر از این

با مهارت خواندن انجام شده است. این  يامدرسهمنظور بررسی رابطه بین عوامل به هاپژوهش

ي آموزش دوجانبه و مشترک راهبردي، هانشان داده است که بین مهارت خواندن و روش هایافته

ریزي درسی، آموزش ي فعال تدریس، آموزش چندحسی، برنامههاآموزش راهبردهاي شناختی، روش

 Ghobadi  ) داري داردمان و ارزشیابی توصیفی رابطه معناي معلهاناختی، فعالیتراهبردهاي فراش

et al., 2014; Nowrouzi, 2013; Daemi, 2012; Mehdizadeh et al., 2011; Danaye Tousi, 

2011; Jabbari and Khademi, 2009; Salehi et al., 2009; Izadi, 2005.) 
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در آموزان دانشهاي مربوط به متغیرهاي مرتبط با مهارت خواندن در که پژوهشجاییاز آن    

تواند ضمن بازنگري می 1هاي فراتحلیلیهاي اخیر افزایش چشمگیري یافته است، انجام بررسیسال

تر و نتایج واحد منجر شود. را ترکیب کرده و به برآورد دقیق هاآنمطالعات پیشین، نتایج 

طریق بررسی پیشینه پژوهشی  ي پژوهشی ازهاپذیري یافتهر مورد تعمیمطور سنتی دپژوهشگران به

را ترکیب می هاکنند. پژوهشگر در روش فراتحلیل نتایج واقعی تعدادي از پژوهشگیري مینتیجه

ي هااي از روشکند. در این تحلیل براي مقایسه یک یافته معین در بررسی پیشینه پژوهش مجموعه

ي هماهنگ و هاشود و منجر به دستیابی به یافتهکار گرفته میاز اندازه اثر بهآماري با استفاده 

گردد و اطالعات سودمند و در مورد موضوع خاص می افتهیانجاممنسجم از نتایج مطالعات مختلف 

بررسی نقاط ضعف و قوت مطالعات گذشته جهت  رونیازاگذارد. مفیدي را در اختیار پژوهشگر می

و ممانعت از تحقیقات تکراري و ضعیف داراي اهمیت است. با توجه  افتهیانجامي هاشمدیریت پژوه

 گرفتهانجامهاي هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی فراتحلیلی تمام پژوهش ،شدهانیببه مطالب 

منظور بازنگري ابتدایی بهآموزان دانشداخلی در زمینه متغیرهاي همبسته با مهارت خواندن در 

 هاي زیر است:براي پاسخگویی به پرسش هاآنمطالعات پیشین و ترکیب نتایج 

ابتدایی در ایران چه آموزان دانشاندازه اثر کلی مطالعات متغیرهاي همبسته با مهارت خواندن در . 1

 مقدار است؟

 همگون و متجانس هستند؟ یموردبررسآیا مطالعات  .2

 داراي تورش چاپ و انتشار هستند؟ یسموردبررآیا مطالعات  .3

 

 شناسي پژوهشروش

روش پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل است. فراتحلیل معتبرترین روش آماري براي ترکیب نتایج 

ي گوناگون و هاگزارش تواندیمي مستقل از یکدیگر است. انجام فراتحلیل هااي از پژوهشمجموعه

 ها، مراکز پژوهشی و دستگاههابدون استفاده آرشیو کتابخانهي بالتکلیف و هامتنوع پژوهشی، نوشته

ي هارا از سرگردانی نجات دهد. در این امر نیز تردید نیست که ترکیب نتایج و استفاده از پژوهش

دست آوردن تصویر کلی و بدون ابهام از موضوعی عنوان واحد تحلیل( براي بهپیشین )به شدهانجام

 .ي پژوهشی جدید در آن موضوع استهاثرتر از تعریف طرحؤمفیدتر و م مراتببهپژوهشی، 

توسط گالس در انجمن پژوهشی آموزشی آمریکا  1976اصطالح فراتحلیل، نخستین بار در سال     

اي داد عبارت است از تحلیل آماري مجموعه ارائهشد. تعریفی که گالس از فراتحلیل  کاربردهبه

برتري  .است هاآني هاسازي یافتهمنظور یکپارچهبوط به مطالعات مختلف بهبزرگ از نتایج آماري مر

دهد که این روش در یاري تحقیق و پژوهش در علوم میي خاص این رویکرد، نشان هاو توانایی

                                                           
1.Meta-analysis 
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نوین و نویدبخشی را گشوده است. این روش  اندازچشمدر علوم پزشکی،  باألخصانسانی و اجتماعی 

فراتحلیل  دهد.میدست تري بهتر و عینی، نتایج قويهابا بررسی تجربی اثر کیفیت تحقیق بر یافته

کند و براي میي نظري را آشکار هاي موجود در پیشینه، در دانش و برخی موارد ضعفهاشکاف

 تنهانهي ناهمگون هاکند. در این روش وجود دادهمیتعیین نقاط قوت تحقیق بینش کافی را ایجاد 

 است کنندهکمکي جدید بسیار هاجاي نگرانی نیست بلکه در افزایش درک و خلق فرضیه

(Homan, 2013.)  در این پژوهش ابتدا با براي انجام فراتحلیل  موردمطالعهبه موضوع با توجه

هاي در پایگاه هانیاهاي مهارت خواندن، سواد خواندن، پیشرفت خواندن و نظیر استفاده از کلید واژه

، ایران 2، مگ ایران1اطالعاتی داخلی و خارجی و موتورهاي جستجوي گوناگون مثل اس آي دي

هاي آوري تمام مقالهبه یافتن و جمع 7و اس سی آي 6، ریک5، آي اس سی4، ایران سایک3داک

هاي کارشناسی نامههاي کشوري و استانی، پایانسی و انگلیسی، نتایج پژوهشبه زبان فار منتشرشده

نحوي به بررسی مهارت خواندن در ایران پرداخته بودند. با توجه به ارشد و دکتري اقدام شد که به

تا  1382در بازه زمانی  موردمطالعهخصوص موضوع  در یعلمي معتبر و هاکه اغلب پژوهشاین

آموزان دانشبه متغیرهاي اختالل خواندن، اضطراب خواندن و  هاآنبودند و برخی از  اجراشده 1395

دادند، تعداد نمی ارائهمقاطع تحصیلی باالتر پرداخته بودند و یا اطالعات کافی براي انجام فراتحلیل 

ش هر پژوه واردکردنعنوان فعالیت پژوهشی مورد فراتحلیل قرار گرفتند. برهمین اساس براي  18

 هاي زیر در نظر گرفته شدند:در فراتحلیل مالک
ها ها، دانشگاهها در سازمان، پژوهشافتهیانجامي پژوهشی هابراي اطمینان از اعتبار کافی فعالیت -1

 باشند. شدهانجامو یا مراکز آموزش عالی 

پژوهشی، اي در نقش استاد راهنما بر فعالیت براي اطمینان از نظارت یک پژوهشگر حرفه -2

 باشند. شدهانجامارشد و یا دکتري ها در مقاطع کارشناسیپژوهش

ها با ، پژوهششدهانجامي هاگیري در پژوهشبراي اطمینان از دقت و ثبات ابزارهاي اندازه -3

 باشند. شدهانجامسنجی مطلوب هاي روانهاي معتبر و داراي ویژگیها و روشاستفاده از ابزار

شناختی ها از نظر روشها از مراحل روش علمی، پژوهشن از تبعیت پژوهشبراي اطمینا -4

 باشند. شدهانجام یدرستبه

 ها اطالعات الزم براي محاسبه اندازه اثر را ارائه کرده باشند.پژوهش -5

                                                           
1. Sid 

2. Magiran 

3. Irandoc 

4. Iranpsych 

5. ISC 

6. Riec 

7. Sci 
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هاي گوناگون نسبت به تهیه یک فهرست همچنین براي انتخاب و استخراج اطالعات پژوهش    

نظران و . محتواي این فهرست با تکیه بر ادبیات پژوهش و نظرسنجی از صاحبوارسی اقدام شد

ها استفاده شد. در پژوهش يکدگذارشد. از این فهرست براي متخصصان موضوع تهیه و نهایی 

هاي ورود پژوهشمحاسبه شد. با توجه به مالک 78/0با ضریب کاپا معادل  هانهایت پایایی ارزیابی

پژوهش انتخاب و  18 شدهانجامهاي میان پژوهش همچنین نتایج ارزیابی، از ها در فراتحلیل و

 1هاي پژوهش براساس ضریب همبستگی پیرسون براي مدل اثرهاي ثابتتحلیل شدند. تحلیل داده

 افزار فراتحلیلی استفاده شد.صورت پذیرفت. جهت انجام عملیات آماري از ویرایش دوم نرم

 

 های پژوهشيافته

 به چه ميزان است؟ با مهارت خواندن يموردبررساندازه اثر کلي مطالعات 

مطالعه نشان  18ابتدایی را براساس آموزان دانشفراتحلیل مطالعات مهارت خواندن در  1جدول 

در زمینه متغیرهاي مرتبط با مهارت خواندن  افتهیانجامدهد. میانگین اندازه اثر کلی مطالعات می

باشد که هر دو در سطح می 476/0و براي اثرات تصادفی برابر  493/0براي مدل اثرات ثابت برابر 

که متوسط کلی اندازه اثر رابطه این اساس، فرض صفر مبنی بر این معنادار هستند. لذا بر 001/0

براي تغییر  (Kohen,1988; Quotes of Homan, 2013)هاي کوهن شود. براساس مالکندارد رد می

دهنده میزان اندازه اثر زیاد هستند. به همین دلیل، باال نشان dي هاداري عملی اندازه اثر، ارزشمعنا

اثر متوسط متغیرهاي همبسته با  عنوانبهتوان ( را می493/0میانگین اندازه اثر پژوهش حاضر )

 مهارت خواندن تفسیر کرد.

 
 ابتداييآموزان دانشهای فراتحليل متغيرهای مرتبط با مهارت خواندن در داده (:1)جدول 

 SE فیشر r  Z نوع مطالعات سال مطالعات ردیف

 042/0 324/0 28/0 مقاله 82 يآبادلطف 1

 050/0 361/0 31/0 مقاله 84 شیرازي و همکاران 2

 041/0 512/0 43/0 مقاله 84 ایزدي 3

 049/0 374/0 32/0 مقاله 88 خادمیجباري و  4

 040/0 301/0 27/0 مقاله 88 کیوان فر و مدرسی  5

 053/0 58/0 55/0 مقاله 88 صالحی و همکاران 6

 047/0 374/0 32/0 مقاله 88 بخش و همکاران فیاض 7

 077/0 182/0 16/0 مقاله 89 بهارلویی و همکاران 8

 053/0 485/0 54/0 مقاله 89 همکاران سعادتی شامیر و 9

 053/0 374/0 31/0 مقاله 90 مهدي زاده و همکاران 10

 054/0 431/0 51/0 مقاله 90 داناي طوسی 11

                                                           
1. Fixed effect model 
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 051/0 371/0 35/0 مقاله 91 دائمی 12

 053/0 433/0 37/0 مقاله 91 احمدي ده قطب واحدي 13

 042/0 652/0 61/0 رساله 92 عباس صمدي 14

 044/0 418/0 39/0 رساله 92 عیسی نوروزي 15

 053/0 386/0 36/0 رساله 93 حسن رمضانی 16

 051/0 413/0 40/0 مقاله 93 قبادي و همکاران 17

 047/0 461/0 45/0 مقاله 95 یحیی زاده و همکاران 18

 

در  طور کههماندهد. مطالعه براي مهارت خواندن را نشان می 18فاصله اطمینان اثر  1نمودار     

در سطوح  یموردبررسعات اندازه اثر سایر مطال 8مطالعه شماره  جزبهشود مشاهده می 1نمودار 

مطالعه در مدل ثابت و تصادفی در سطح  18دار هستند و میانگین اندازه اثر کلی تمام معنا 95/0

عات شماره ترتیب مربوط به مطالمطالعه به 18دار است. باالترین اندازه اثر در این معنا 01/0

 ( است.407/0) 9( و 414/0) 18(، 547/0) 11(، 571/0) 6(، 625/0)14

 

 
 در مهارت خواندنآموزان دانشفاصله اطمينان اندازه اثر متغيرهای مرتبط با عملکرد  (:1)نمودار 

 

 دارای ناهمگوني است؟ يموردبررسآيا مطالعات 

مطالعه با درجه  18استفاده شد. شاخص کیو براي  2مطالعات از شاخص کیو 1براي بررسی ناهمگونی

دار است، بنابراین فرض صفر امعن 001/0محاسبه شد که در سطح  425/211برابر  17آزادي 

نیز  2Iنامتجانس و ناهمگون هستند. آمار  یموردبررسگیریم که مطالعات و نتیجه می دشدهییتأ

ی در مطالعات است. بدین ترتیب، مطالعات است که نشانگر ناهمگون 231/81محاسبه شد و برابر 

گیري هاي اندازه ناشی از خطاي نمونهبررسی در یک اندازه اثر حقیقی مشترک هستند و تفاوت

بنابراین، ناهمگونی ؛ دار بودنداهاي مربوط به اثر تصادفی نیز معناست. از سوي دیگر محاسبه

                                                           
1. Heterogeneity 

2. Qindex 
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مطالعات ناشی از روش آماري نیست، به همین دلیل از مدل اثرهاي ثابت استفاده شد و نسبت به 

 ایمن از خطاي کالسیک استفاده شد. Nجستجوي متغیرهاي تعدیل جامع فراتحلیل ترسیم شد و از 

 آيا مطالعات مورد بررسي دارای تورش چاپ و انتشار است؟

اي داراي تورش چاپ و انتشاراست. این ژوهش حاضر تا اندازهدهد پنشان می 2گونه که نمودار همان

ایمن از خطاي کالسیک نیز  Nباشد. آزمون  شدهاستفادهتواند ناشی از حجم نمونه مطالعات امر می

 مهم است. جاافتادهنشان داد که تفاوت بین مطالعات مشاهده شد و مطالعات 

 
 فيشر در مورد اثرات ثابت Zنمودار قيفي خطای استاندارد براساس  (:2) نمودار

 

 گيریبحث و نتيجه

ابتدایی در مهارت آموزان دانشپژوهش حاضر براي بررسی فراتحلیلی متغیرهاي مرتبط با عملکرد 

در  ترقیدقگیري هاي متفاوت مطالعات موجود، امکان نتیجهتا ضمن ترکیب یافته خواندن انجام شد

در زمینه  شدهانجاماین زمینه را فراهم سازد. نتایج نشان داد که میانگین اندازه اثر کلی مطالعات 

ابتدایی در مهارت خواندن براي مدل اثرات ثابت برابر آموزان دانشمتغیرهاي مرتبط با عملکرد 

بنابراین ؛ بودندمعنادار  001/0که هر دو در سطح  است 476/0و براي اثرات تصادفی برابر  493/0

آموزان دانشعنوان اندازه اثر متوسط عملکرد توان به( را می493/0میانگین اندازه اثر پژوهش حاضر )

  ابتدایی در مهارت خواندن تفسیر کرد.

(، Lotf Abadi, 2003فرازبانی ) و یعموم يهاییتواناي این پژوهش نشان داد که بین هایافته    

 ,Izadiي آموزش دوجانبه و خواندن مشترک راهبردي )ها(، روشShirazi et al., 2005جنسیت )

 Kevinکارمحور )ي ها(، فعالیتJabbari and Khademi, 2009شناختی )(، راهبردهاي نوین 2005

Far and Modarresi, 2009ها(، روش( ي فعال تدریسSalehi et al., 2009 برنامه درسی ویژه ،)

(Fayyazbaksh et al., 2009( حافظه کاري ،)Saadati Shamir et al., 2010 آموزش چند حسی ،)

(Mehdizadeh et al., 2011برنامه ،)( ریزي درسی متناسب با موقعیتDanaye Tousi, 2011 ،)
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 Ahmadi Dahgotb) یاجتماع-(، عوامل انگیزشیDaemi, 2012آموزش راهبردهاي فراشناختی )

and Ahadi, 2012( پیشینه خانوادگی ،)Samadi, 2013ي درسی معلمان و مدیران ها(، فعالیت

 Ghobadi et(، ارزشیابی توصیفی )Ramazani, 2014(، تفکر انتقادي )Nowrouzi, 2013مدرسه )

al., 2014 آموزان دانش( و نگرش(Yahyazaadeh et al., 2017 با عملکرد )در مهارت خواندن  هاآن

 داري وجود دارد.اندازه اثر معنا

طور جداگانه نشان داد که باالترین اندازه اثر از بین متغیرهاي بررسی اندازه اثر متغیرها به    

( مشخص شد که عوامل Samadi, 2013) ، عامل خانواده است. در پژوهش صمديموردمطالعه

خانه و  اجتماعی، تحصیالت والدین، منابع آموزشی موجود در-مربوط به خانواده )وضعیت اقتصادي

داري اثیر معنابتدایی در مهارت خواندن تأآموزان دانشالدین نسبت به خواندن( بر عملکرد نگرش و

هاي خواندن و رشد مهارتآموزان دانشبین پیشینه خانوادگی  افتهیانجامدارد. در اکثر مطالعات 

 Michael et al., 2004; Hansen et al., 2005; Males) است آمدهدستبهداري ارابطه مثبت و معن

and Strcevic, 2005; Weigel et al., 2006; Quotes of Ahmadi and ahadi, 2012 .) پیتمن

ي خواندن هازیادي بین فعالیت یخودهمبستگ( در مطالعه Pittman and Honchell, 2014نچل )هاو

در آموزان دانشکرد خانه با عمل در خانه، نحوه ارتباط والدین با فرزندان و منابع آموزشی موجود در

ي تقویتها( نیز نشان داد فعالیتGurkan, 2012 دست آوردند. پژوهش گورگان )مهارت خواندن به

ي ذهنی کودک و در نتیجه منجر به بهبود هاکننده خواندن در خانه موجب گسترش طرحواره

توان گفت که براي تقویت میشود. آورند. با توجه به این یافته آموزان میدانشعملکرد خواندن در 

که نوکالی و طوريضرورت دارد به عامل خانواده توجه اساسی شود بهآموزان دانشمهارت خواندن 

که در کشورهاي صنعتی، عوامل اقتصادي و  کنندیمعنوان  (Nokali et al., 2010) همکاران

ي هارد تحصیلی و تواناییخانوادگی در مقایسه با سایر عوامل نقش بیشتري در تبیین واریانس عملک

گیرند که وجود جو رقابتی در در مطالعه خود نتیجه می هانیادارند. آموزان دانشو زبانی  میکال

نسبت به موفقیت تحصیلی فرزندان خود  هانظام آموزشی این کشورها باعث گردیده تا خانواده

مشارکت فعالی با مدرسه در  هاشوند و روي این اصل بسیاري از این خانواده قائلاهمیت بیشتري 

محیطی مساعد و غنی از لحاظ وسایل  هایادگیري فرزندان خود دارند. این خانواده-فرایند یادهی

خود را  آموزدانشنیازهاي مالی آورند، خود فراهم میآموزان دانشبراي  یآموزشکمکآموزشی و 

 آورند.به عمل میي عاطفی و اجتماعی از ایشان هانمایند و حمایتمین میتأ

نتایج نشان داد از بین متغیرهاي آموزشی، روش تدریس معلم باالترین اندازه اثر را نسبت به     

در مهارت خواندن دارد. اندازه اثر باالي متغیر روش تدریس معلم روي عملکرد آموزان دانشعملکرد 

 ;Barker, 2002; Beers and Bowden, 2005)ي هاابتدایی در مهارت خواندن با یافتهآموزان دانش

Anwar Khan et al., 2010; Guven and Cabakcor, 2013)  از این  آمدهدستبه. نتایج استهمسو

ثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیري عمیقتدریس فعال تأي هامطالعات نشان دادند که روش
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جا که روش تدریس فعال چون توان گفت از آنمیي زبانی دارد. در تبیین این یافته هاتر مهارت

را از آموزان دانشتوان میآموز محور است تا معلم محور، در نتیجه با استفاده از آن بیشتر دانش

داد. این نوع تدریس مبناي یادگیري زبان است  هاآنو نقش فعالی را به  حالت انفعالی خارج کرد

چون مستلزم ارتباط معنادار و تعامل، واجد مبادله و مذاکره و داراي کاربرد واقعی مهارت خواندن 

کارگیري ي مختلفی چون اندیشیدن، نقد کردن، بههااست. این شیوه موجب پرورش مهارت

میي نوین هاي موجود یا ابداع روشهاپرسشي مختلف براي یافتن پاسخ هادر موقعیت هاآموخته

که باید در آموزش مهارت خواندن در مدارس به آن توجه شود،  يترمهمشود. همچنین موضوع 

است که این  آموزدانشفرایند درک مطلب، قوه استنباط، توانایی فهم و تفسیر متن از جانب  مسئله

 ي تدریس نوین وهاسمت روشدر مدارس بهي تدریس سنتی هاگیري شیوهامر مهم با تغییر جهت

 یافتنی است.فعال، دست

ابتدایی در مهارت خواندن آموزان دانشبا عملکرد  يداریمعنمتغیر بعدي که اندازه اثر باالي و     

( Danaye Tousi, 2011) ریزي درسی دوره ابتدایی بود. در پژوهش داناي طوسیداشت، برنامه

گیري به سمت تفکر انتقادي برنامه درسی متناسب با بافت موقعیت و جهتمشخص شد که تدوین 

جا که راهبردهاي خواندن متناسب با هدف، نوع شود. از آنآموزان میدانشموجب بهبود خواندن در 

صورتی متناسب با کنند، الزم است که آموزش مهارت خواندن بهمیمتن و سطح دشواري آن تغییر 

سمت آموزش گیري محتواي درسی باید بهخواندن، جهت در آموزشریزي شود. هبافت موقعیت برنام

آموزش داده شود که ضمن خواندن آموزان دانش(. همچنین به Karimi, 2011) انتقادي انجام شود

کند، به میمتون توجه کنند که چگونه نویسنده موضوعات را براي اثرگذاري بر خواننده مطرح 

را به لحاظ سبک، مضمون، زبان و  هامطالب در متون متفاوت توجه کنند، متن ارائهچگونگی شیوه 

با یکدیگر مقایسه کرده و ضمن مطالعه به اعتبار و صحت متون نیز توجه  هاآندر  شدهارائهاطالعات 

در آموزش مهارت خواندن اگر برنامه درسی براي  یطورکلبه(. Danaye Tousi, 2011) داشته باشند

تدایی برنامه و هدف مشخصی داشته باشد و میان یادگیري خواندن و نیز خواندن براي دوره اب

داري و از حافظه پروري به اندیشهمالؤمداري به سیادگیري تعادل برقرار سازد و یادگیري را از پاسخ

ایی ابتدآموزان دانشسازي تغییر دهد، این امر بستر الزم را براي بهبود آموزش مهارت خواندن در 

 سازد.میفراهم 

نسبت به خواندن متغیر مهم دیگري است که با آموزان دانشهمچنین نتایج نشان داد نگرش     

در مهارت خواندن اندازه اثر باالیی دارد. اندازه اثر باالي متغیر نگرش روي آموزان دانشعملکرد 

 ;Kasten and Wilfong, 2005)ي هاابتدایی در مهارت خواندن با یافتهآموزان دانشعملکرد 

Alivernini et al., 2006; Mullis et al., 2009; Pittman and Honchell, 2014)  در استهمسو .

ي خود را در خواندن مثبت ارزیابی هاتوانایی يآموزدانشتوان گفت که وقتی میتبیین این یافته 

باالیی نسبت به یادگیري درس  نفساعتمادبهکند، تالش او در کسب موفقیت بیشتر خواهد شد و با 
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ي هااي در انتخابخواندن از خود در سطوح باالتري مشارکت نشان خواهد داد. نگرش نقش سازنده

مایه انگیزش داشته باشد. نگرش مثبت به یک رخداد، شی و شخص دارد. نگرش ممکن است بن

ي درسی هاه شود. بسیاري از برنامهسمت آن کشیدشخص را متقاعد کند که به تواندیمموضوعی 

سوي اثر بگذارند و آنان را بهآموزان دانشصورت پنهان یا آشکار، فعاالنه بر نگرش به کنندیمتالش 

دیدگاه مطلوبی نسبت به درس خاصی داشته باشد  يآموزدانشمحتواي درسی جلب کنند. وقتی 

 ملکرد بهتري نشان دهد.احتمال بیشتري وجود دارد که او در این درس از خود ع

ابتدایی در مهارت خواندن آموزان دانشداري با عملکرد امتغیر بعدي که اندازه اثر باالي و معن    

 Saadati Shamir et) بود. در پژوهش سعادتی شامیر و همکارانآموزان دانشداشت، حافظه فعال 

al., 2010 در آموزان دانش( مشخص شد که مداخالت مربوط به حافظه فعال موجب بهبود عملکرد

بین ظرفیت باالي حافظه فعال و عملکرد  افتهیانجامي هاشود. در اکثر پژوهشمیمهارت خواندن 

 Sachselee and)است  آمدهدستبهداري اابتدایی در مهارت خواندن رابطه مثبت و معنآموزان دانش

Swanson, 2001; Helland et al., 2001; Jeffries and Everatt, 2004; Gathercole and 

Alloway, 2006; Swanson et al., 2010; Quotes of Karimi and Asgari, 2013.)  در تبیین این

توان گفت که چون حافظه براي یادگیري ضروري است، بدیهی است که عملکرد نامناسب مییافته 

تواند به مشکالت یادگیري منجر شود. حافظه و خواندن در تعامل با یکدیگر هستند. ظرفیت میآن 

در مهارت خواندن منجر شود. مشکالت  آموزدانشتواند به عملکرد پایین میناکافی حافظه فعال 

تواند ناشی از میشود. این مشکل میحافظه فعال مانع پردازش، ساخت جمله طوالنی و درک آن 

ي خواندن هابودن فراخناي حافظه فعال باشد. هرچه فضاي حافظه فعال بیشتر شود، مهارت محدود

تواند باعث بهبود و میبنابراین تقویت این حافظه از طریق آموزش ؛ شودمیتر قويآموزان دانشدر 

 در مهارت خواندن شود.آموزان دانشباال رفتن عملکرد 

دهد که میبا استفاده از روش فراتحلیل در این زمینه نشان  شدهانجاممروري بر ادبیات پژوهشی     

داري دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از بین اعوامل متعددي با مهارت خواندن رابطه معن

منظور بنابراین به؛ ، اندازه اثر عوامل خانوادگی و آموزشی بیشتر از سایر عوامل بودموردمطالعهعوامل 

فرهنگ مطالعه و عادت به خواندن را در محیط خانه  هارت خواندن، الزم است خانوادهتقویت مها

ي فکري و اجتماعی از طریق مبادله اطالعات و بحث و گفتگو در هاترویج دهند و به ایجاد فرصت

ارتباط با خواندن در بین فرزندان خود بپردازند. همچنین نظام آموزشی جهت ارتقاي مهارت خواندن 

ي تدریس به سمت هاگیري برنامه درسی را از نظر محتواي درسی و شیوهباید جهتآموزان انشددر 

قرار  دنیشیاندآموزش خالق سوق دهد و تمرکز اصلی خود را بر توسعه ذهنی و گسترش ظرفیت 

تقویت این توانایی، داراي نقش کلیدي و بنیادي در زندگی اجتماعی و افزایش سایر  چراکهدهد. 

 ي یادگیري است.هامهارت
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هاي الزم و مناسب براي وارد شدن در فراتحلیل مطالعه داراي مالک 18در پژوهش حاضر فقط     

نظران، انجام فراتحلیل حتی بر روي تعداد مطالعاتی کمتر از این را به شرط بودند. بسیاري از صاحب

. (Borneshten, 2009; Quotes of Homan, 2013) دانندها و شرایط پذیرفتنی میرعایت مالک

آموزان دانشگونه که در مقدمه مطرح شد و از ابعاد مختلف بررسی شد، مهارت خواندن در همان

در  شدهانجامهاي سفانه ضعف پژوهشداري دارد؛ اما متأري رابطه معنیابتدایی با متغیرهاي بسیا

ا امکان استفاده از تمام شناسی باعث شد تجمله رعایت نکردن اصول روشهاي مختلف اززمینه

متغیرهاي همبسته با عملکرد  میبستر مناسب براي بررسی تما رونیازاها میسر نشود. پژوهش

ابتدایی در مهارت خواندن و تعیین و بررسی متغیرهاي میانجی فراهم نشد. پژوهشآموزان دانش

آموزان دانشتوانند به بررسی سایر متغیرهاي همبسته با عملکرد هاي آتی با تکیه بر این یافته می

ابتدایی در مهارت خواندن، عوامل تأثیرگذار بر آن، متغیرهاي میانجی و مواردي از این قبیل 

است، براي اینکه  ذکرشده( 2009) 1بپردازند. در راهنماي انتشارات انجمن روانشناسی آمریکا

طور کامل درک کند، تقریبا همیشه الزم است که نوعی اندازه را بههاي شما خواننده اهمیت یافته

اثربخش در نتایج گزارش قید شود. از این گذشته انجام مطالعات فراتحلیل نیازمند محاسبه اندازه اثر 

گیر است. پژوهشگران آتی باید ترغیب شوند تا ضمن اي موارد بسیار دشوار و وقتاست که در پاره

هاي خود ارائه کنند تا هاي آماري مناسب، مقدار اندازه اثر را نیز در گزارشکارگیري روشبه

 هاي بعدي باشد.راهنماي فراروي پژوهش
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