
 Quarterly of Preschool and Elementary School Studies دبستان و دبستان شیمطالعات پ صلنامهف

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 152تا  129، ص1396 زمستان، دهم، شماره ومسسال 

 

Vol.3, No. 10, Winter 2018 

دانش آموزان   یسیوکودکانه بر انشاءن یهایترانه باز ریتأث
 ییسوم ابتدا هیدختر پا

 2محمودزادهزهرا ، 1*سبزهبتول 

 2509/1399: رشیپذ خیتار   1399 /02 /26: وصول خیتار

 چکیده

  یسد یانشاءنو تید فیکودکانده بدر ک   هدای بدایی روش ترانده  یاثربخشد  یحاضر با هدف  برر د   یمطالعه
بدا ردر     یشد یصدور  آیما . روش پدووهش بده  انجدام ددفا ا دت    یی وم ابتفا هپای دختر آمویاندانش

نجم ددرر  منطقه پد  ییمفارس دخترانه ابتفا آماری جامعه. بود کنترل گروا با آیمونپس – آیمونشیپ
 دوم   هید پا هدای سکد   نیچنف مفر ه انتخاب و  پس ای بد  یاخوده یصور  تصادفبود که به رانتر

در ددش جسسده    شیآیمدا  گروا آمویاندانش با. فد انتخاب نمونه عنوانبه آمویدانش 30مفارس تعفاد 
ابداار چد     دادا نشدف. ای  یبده گدروا کنتدرل آمویدد     یکودکانه کار دف ول هایباییترانه ایقهیدق 30
ندف تدن   آن تو ط چ روایی که دف ا تفادا آمویاندانش یانشا حی( در تصح1395) التجارلیوک ستیل

رصدف بده د دت    د 95کرونباخ  یآلفا قیآن ای رر ییایه و پاقرار گرفت فییو متخصصان مورد تأ فیای ا ات
ددف.   لید وتحسهید ( تجاMoncova) یرید چندف مت   انسید کوار لیو تحس یفتوصی روش به هاآمف. دادا
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 مقدمه

گرفته « تئورونه»ی او تایی و ای ریشه« تروتایا»، «خرد»عنای ی )تر( به مای واژا« ترانه»

( و به هرنوع  خن مویونی که همراا با ۱۳۹۳دفا ا ت )حسن یادا میرعسی و محمفپور، 

هایی که با (. امرویا به انواع تصنیف۱۳۹۵دود )محمفیادا، مو یقی خوانفا دود ار ق می

ادعار دارای وینی فراخ و  نگین، یا دارای وینی ؛ خواا این گوینفدعر همراا ا ت ترانه می

ها و آور بادف. درهرصور ، ترانه نوعی تصنیف ا ت که ای لحاظ ترکیب ن مه ب  و نشاط

ها  رودا نشینف و بر  ر یبانها میراحتی بر دلقفر  ادا ا ت که بهجم   مو یقی، آن

بان ترانه، اغسب  ادا و صمیمی (. ی۵۶: ۱۳۹۰دود )حسین عسی م   به نقل ای فاضل، می

ر انف. این ا ت و این صمیمیت با به د ت آوردن اعتماد کودک او را به دعربودن ترانه می

دود که برقراری وا طه تصاویر و تعاریف مسموس میویوگی موجب بیان و القای معنا به

ادف، دنیایی ای ارتباط با کودکان را به دنبال دارد. ترانه بیش ای آنکه ی  قالب هنری ب

(. ای منظر ۱۳۹3یادا میرعسی و محمفپور، ها و رفتارهای ک می ا ت )حسنها، دگردمؤلفه

رود و (، ترانه قالبی ا ت که پا به پای دعر در دنیای بشریت پیش می1380براهنی )

دود؛ بنابراین ای دو قسمت به نام دعر و دعری ا ت که همراا با مو یقی خوانفا می

ای ای دعر دانست که ماننف آن توان ییرمجموعها ت. ترانه را میتشکیل دفا مو یقی

اش با مو یقی، دارای  بکی مستقل ای دارای قافیه و وین ا ت، اما به دلیل پیونف درونی

توانف با ا تفادا ای این ویوگی و ( که می۱۳۹۵های دیگر ا ت )محمفیادا،  ب 

دود، های خاص دعری بیان میر با پیچیفگیهای آن مضامینی را که در دعظرفیت

-(؛ بنابراین ترانه۱۳۹۳یادا میرعسی و محمفپور، فرم و  ادا بیان کنف )حسنصور  قابلبه

توان پیش درآمفی بر دعر ها را میای ویوا ای ادبیا  دفاهی کودکان هستنف و آنها، گونه

ترانه »، «باییترانه»ین گونه ای جمسه؛ های کودکانه به چنفامروی کودکان به دمار آورد. ترانه

دونف تقسیم می« ترانه کار»و « ترانه منا بت»، «ترانه آمویش»، «ترانه نوایش»، «نیایش

های کودکان ها و  رگرمیهای کودکانه که عموماً در بایی(. ترانه۱۳۹۵، )محمفعسی پور

ر روان کودکان، پیونف با دونف ع وا بر ایجاد روحیه نشاط، تحرک و هیجان دخوانفا می

عناصر محیطی؛  ادگی، روانی و خ قیت کودکان را نیا در بر گرفته و باعث ایجاد نشاط، 

دونف )کریم پور و آلیانی، آرامش، پرورش و همچنین تربیت غیرمستقیم کودکان می

-ژا،  ادگی بیان و ا تفادا ای وا1های کوتاا(. وین داد، مطبوع و اغسب ریتمی ، بحر۱۳۹۶
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 .انفاویان عروضی که کوتاا و  ادا. 1
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های های مشترک تمام انواع ترانههای آدنا برای کودکان ای ویوگیها، اصط حا  و نام

 (.۵۳: ۱۳۹۵بادف )جرایی، کودکانه می

کننف و ع وا بر ، هیجان و تحرک ییادی در کودکان ایجاد می«هاترانه بایی»

ث رها دفن آمویی و تقویت حافظه و حضور ذهن آنان؛ همراا با حرکا  وریدی، باعیبان

ها (. ای اهفا  این ترانه۵۴: ۱۳۹۵دونف )جرایی، دفا در جسم کودکان مینیروهای ذخیرا

های وری هوش، دکوفایی ا تعفاد و تخسیه انرژیبرانگیختن هیجان و تحرک، افاایش بررا

ها مشارکت گونه ترانههای باری اینانبادته در روان و جسم کودکان ا ت. همچنین ای ویوگی

ها، ایجاد ارتباط میان کودکان، درک آنها، یبان  ادا و قابلودکان در خوانفن ترانهک

بادف دو تی درکودکان میربیعت، حیوانا  و همچنین ایجاد حس مشارکت و نوع

ها هوش و ا تعفاد های باییای ای ترانه(. همچنین در د ته۱۶۷: ۱۳۹۵) اعفی خسوص، 

 رایی ترانه و خی دیگر، قو  ک می آنان با درکت در همدفا و در برکودکان برانگیخته 

دود ها تقویت میها و نمایشها در روایت قصهدود و توانایی آنآوایی به کار گرفته میهم

عنوان یکی ای اباارهای توانف به(. ع وا بر آن جنبه مو یقیایی ترانه بایی می۱۳۹۴)مرادی، 

ادگیری کودکان در موضوعا  مختسف موردتوجه قرار گیرد تربیتی و اثرگذار بر تفکر و نوع ی

 (.1397و جرانی  2006 1دیکاهیسا و همکاران)

هایی نظیر خوانفن، آموینف و مرار کودکان در دورا تحصیل، دروس مختسفی را می

کننف. یکی ای دروس اصسی که  رم بساایی در یادگیری نودتن و حساب کردن را کسب می

آیف به میرور که ای معنای ل وی آن بر، انشاء ا ت. درس انشا همانمرار  نودتن دارد

معنای آفریفن، ایجاد کردن، ای خود چیای گفتن، خوانفن و آوردن دعر ای خویشتن، 

( لذا در مقایسه با دروس دیگر به ۱۳۸۶آفرینی ا ت )فرهنگ معین، پردایی و  خن خن

تواننف ییباترین کودکان به کم  آن میتری نیای دارد که کودش ذهنی و تفکر گستردا

(. ۱۳۸۹ها خسق کننف )رحیم، ترین واژاهای خود و در قالب منا بها را ای انفیشهنودته

کنف و آن را متفاو  با درس و تسقی می« فرهنگ»( انشا را ۱۳۹۲که فاضسی )همچنان

ها و معنا و اریش ای ای تفکر و نظامی ایپنفارد و معتقف ا ت که انشاء دیواتکنی  می

باورها در یمینه ا تعفاد، خ قیت، ارتباط، تولیف دانش، دیوا نگاا به ینفگی و دیوا 

آورد. انشا و نودتن آن، ماننف ی  هویت ا ت یاددهی یادگیری را در کودکان به وجود می

به  که در را تای تولیف پیام، انفیشیفن خ قانه و منظم و ردف عسم و دکوفایی دانش انسان

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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رود. به عقیفا او انشا در ینفگی کودکان نقش کاربردی دارد و ای این رریق کودکان کار می

آفرینی پیفا های  ادا و پیچیفا خود را ای رریق تصویر ایی و صحنهفرصت بیان انفیشه

 ای تفبر و تفکر و مفیفترین اباار توان آن را یمینهقفری ا ت که میکننف. اهمیت آنمی

ی انفیشه و فعالیت ذهنی بسیار (؛ بنابراین انشاء، یادا۱۳۹۵التجار، انست )وکیلنودتن د

عنوان ی  هنر ای ( که به۱۳۹۵خسروی، به نقل ای مام 1372ای ا ت )مرعشی پیچیفا

 (.1395دود )جان پرور،های یادگیری محسوب میترین روشکامل

ها در ابتکار، نوآوری و خ قیت آنآمویان و انشا در دکوفایی ا تعفادهای بالقوا دانش 

پفیف آوردن اثری جفیف تأثیر دگرفی دارد و در این را تا، قفر  درک ای واقعیت، تفکر و 

ها گسترش ها و دیفاآمویان، در ت دیفن، در ت دنیفن و بیان منا ب دنیفادقت دانش

(. ۱۳۸۹دود )رحیم، آمویان مییافته و باعث دکوفایی ا تعفادهای نرفته دانش

ی تعسیم و تربیت، نودتن انشا را در عمسکرد، پیشرفت تحصیسی و ردف و نظران حویاصاحب

داننف، چرا که این درس با آمویان تأثیرگذار میهای حال و آینفا دانشتعالی انفیشه

ترین عرصه ایجاد تفکر خ ق و دکوفایی خ قیت و تفکر آمیخته ا ت و گستردا

(. ارتباط میان 1395به نقل ای قا م پور مقفم، 1392 ت )باقری های مبتکرانه اانفیشه

نودتن و خ قیت هموارا مورد بحث بودا ا ت. انشا با توجه به اریش آفریننفگی خود 

 (.2003، 1پاردلوکنف )آمویان را دکوفا میهای دانشخ قیت

های مختسفی در یمینه بربود کیفیت انشاءنویسی  های اخیر پووهشدر  ال

در پووهش ( ۱۳۸۹آمویان ابتفایی انجام دفا ا ت ای جمسه؛ دیخی فینی و یارعی )دانش

های آمویش ویوا ک  ی و غیرک  ی بر عمسکرد مقایسه اثربخشی روش»منظور خود به

، به این نتیجه ر یفنف که؛ آمویش «آمویان پایه  وم ابتفاییمرار  انشاءنویسی  دانش

آمویان دختر اثرگذار بودا ا ت. ارتقا و بربود کیفیت انشا دانشهای انشاءنویسی  در مرار 

های ( نیا در تحقیق خود به این نتیجه ر یفا ا ت که با ا تفادا ای فراینف2012) 2آهِن

نفس آنان را در نودتن آمویان و درنتیجه اعتمادبهتوان  طح ار عا  دانشداربستی می

گویی ( در یمینه انشاءنویسی  نشان داد که قصه2015) 3انشا افاایش داد. تحقیق لوبسو

آمویان و افاایش انگیاا و نفس دانشدیجیتالی تأثیرا  مثبتی بر روی خودباوری و اعتمادبه

( در تحقیق خود بر تأثیر یادگیری 1393خ قیت آنان در نودتن دارد. احمفی و همکاران )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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( نیا ۱۳۹7انف و تحقیق عبادی )ردامشارکتی بر پیشرفت انشاءنویسی دانش آمویان ادارا ک

اثربخشی رویکرد یادگیری م امحور بر باورهای خودکارآمفی تحصیسی و مرار  نودتاری 

آمویان را نشان دادا ا ت. همچنین در تحقیقا  مختسف دیگر در خصوص دانش

انشاءنویسی ، نتایج نشان دادا ا ت که: مفاخسه آمویدی مبتنی بر رویکرد تجربه یبانی 

های اجتماعی )احمفی و امین (؛ آمویش مرار 1390نصرالری، فرامریی و کرمعسیان،)

؛ روش (۱۳۹۵خ ق )لنگرودی و رجایی، گویی و نمایش(؛ برنامه در ی قصه۱۳80مقف ی، 

( ۱۳۹۵(؛ روش تفریس نمایش خ ق )مام خسروی، 1388آمویش فراینفمحور )بفرکوهی،

های نودتاری، انشاءنویسی  وحتی در مرار  همگی موجب افاایش و پیشرفت معناداری

آمویان گردیفا ا ت. همچنین تحقیقاتی ایجاد نگرش مثبت نسبت به انشاءنویسی در دانش

های اریدیابی درس ، دیوا(۱۳۹۵در خصوص آ یب دنا ی برنامه در ی انشاء )کیان، 

پیرامون حویا ( صور  گرفته ا ت. همچنین تحقیقا  در 1393ذوالفقاری، )انشا و نگارش

انف. تحقیق ر ان های مختسف یادگیری اذعان کرداها بر جنبهبایی نیا به تأثیر آنترانه

( در یمینه برر ی تأثیر یادگیری ادعار ریتمی  بر کارکرد حافظه 1397احمفآبادی )

ک می کودکان نشان دهنفا تأثیر مثبت یادگیری ادعار ریتمی  بر حافظه  –دنیفاری 

( اثر بخشی آمویش 1395ک می کودکان بود. تحقیق یینی و همکاران ) –دنیفاری 

حرکا  ریتمی  و بایی را بر بربود عمسکرد دقت، توجه و توالی دنیفاری کودکان نشان 

( نیا در تحقیق خود با عنوان تأثیر 1393دادنف. موحفی مررآبادی و جوادی آ ایش )

آمویانی که آمویش دعر دریافت ف دانشآمویش دعر بر بایبینی حافظه کودکان نشان دادن

کردا بودنف، بر خ   گروهی که آمویش دریافت نکردا بودنف، بیشتر کسماتی که ارمینان به 

( در تحقیق خود نشان داد که 2018) 1آوردنف. کورو گوننیادآوری آن دادتنف را به یاد می

های یبان به کسب مرار  توانف بخشی ای آمویش یبان بادف و اجرای آن در ک سدعر می

کنف. الیساری و مختسفی چون خ قیت و ترویج انگیاا نودتن در یادگیرنفگان کم  می

ها در ک س یبان: اعتقادا  آمویگاران ادعار و آهنگ»( نیا تحقیقی دربارا 2017) 2هیکوال

ان تکنیکی در عنوها و ادعار بهانجام دادنف: نتایج نشان دادنف، ای ترانه« های آنانو دیوا

توانف در یادگیری آن بسیار مفیف توان ا تفادا کرد و خوانفن ریتمی  میتفریس یبان می

بادف. آوای حس همفلی و عمسکرد افراد را با توجه به ایجاد روحیه مثبت و آرام افاایش 

ری تواننف  رم باالیی در افاایش یادگیدهف و معسمان با اعتقاد و باور به این تکنی  میمی

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1. Kuru Gonen 

2. Alisaari and Heikkola 
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ها( ها )آهنگترانه»( با عنوان 1981) 1یبان آمویان دادته بادنف. نتیجه برر ی تیسور

ها ی  ها و آهنگنشان داد، ترانه« عنوان منابع یبان و فرهنگ در ک س متو ط ایتالیاییبه

ها، واژگان، تسفظ( و درک روش مورد ا تفادا در ک س درس برای مطالعه یبان )افعال، ا م

توان آمویش داد و ها انواع مواد یبانی و فرهنگی را میبادف و ای رریق آنناختی مییبان د

 دود.تر موجب رضایت و افاایش انگیاا و کسب لذ  درکت کننفگان میای همه مرم

توان نتیجه گرفت مرار  نودتن و انشاءنویسی با توجه به نتایج تحقیقا  مختسف می

های بادف، به دیواای و ا ا ی میهای پایهو مرار جا( 2،1997بارکسیکه به اعتقاد )

-ترین و کاربردیآمویان قابل تو عه و تقویت ا ت. مرارتی که ای ضروریمختسفی در دانش

آمویان در مفر ه نیا به میاان بادف و موفقیت دانشهای عینی دوران مفر ه میترین نشانه

ه با کم  نودتن نه تنرا دانشی که ییادی به توانایی نودتن آنان بستگی دارد چرا ک

های خود را با کم  این مرار ، تواننف  ایر آموختهدهنف بسکه میانف را نشان میفراگرفته

(. همچنین مرار  3،2012یامبرون و کراوسبنفی کردا و در اختیار یکفیگر بگذارنف )د ته

ای ر یفن به اهفا  مختسف عنوان ابااری بسیار متنوع و قفرتمنف برنودتن و انشاءنویسی به

بادف و ای ضروریا  فراینف یادگیری و و تاثیرگذاری بر دیگران و حفظ ارتبارا  دخصی می

رور خاص، ک س و (؛ بنابراین به4،2012گراهامدود )آوری ار عا  محسوب میجمع

( و ۱۳۸۹آمویان )رحیم، های نگاردی دانشدرس انشاء، برترین عرصه برای خسق نوآوری

توان بذر پیفایش نویسنفگان، مترجمان و مؤلفان عسمی را ای ا ت که میی مارعهمنالهبه

( و د تیابی به ۱۳۸۹در آن بارور کرد )احمفی بیرجنفی به نقل ای دیخی فینی و یارعی،

به نقل ای مام  1392ها و  طو  فراوانی بستگی دارد )اکبری این مرم به آمویش گام

های ابتفایی و توان با ا تفادا ای حواس ظاهری با گامین را تا می( که در ا۱۳۹۵خسروی، 

های خ ق و غیرا آغای کرد و به ها و نمایشها، قصههای ک می، ترانه باییآ ان نظیر بایی

رغبتی ها تا حف ییادی بیآمویان پرداخت. این روشهای نودتن در دانشپرورش مرار 

مساعفی برای خسق افکار و  تن را کاهش دادا و یمینهآمویان به درس انشاء و نوددانش

 آورد.های خ قانه کودکان فراهم خواهف انفیشه

آمویان در انشاءنویسی لذا در این پووهش ت ش دفا ا ت، کارآمفی و خ قیت دانش

های ذهنی که حاصل تراودا  و ا تعفادهای بشر و ترین فعالیتعنوان یکی ای پیچیفابه -
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1. Taylor 

2. Barkely 

3. Zummbrunn and Krause 

4. Graham 
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به برترین دیوا و با ا تفادا ای کسما  و نگارش  -ها در قالب فکر و انفیشه ا تبیان آن

آمویان و ایجاد دورونشاط د توری صحیح را ای رریق برانگیختن احسا ا  و عوارف دانش

ها همراا با تصویر ایی ذهنی در مورد موضوع موردنظر را باییو هیجان ای رریق ترانه

های مرتبط و بایی در این تحقیق انجام حرکا  ریتمی  و باییانهبرر ی نمایف. منظور ای تر

بادف که متنا ب با  ن و اهفا  آمویان با ترانه موردنظر مییمان دانشهمخوانی هم

 بادف:ها برر ی فرضیا  ذیل میآمویدی انتخاب دفا ا ت و هف  ای اجرای آن

قایسه با گروا کنترل ای  طح فرضیه اول: دامنه ل ا  دانش آمویان گروا آیمایش در م

 باالتری برخوردار ا ت

فرضیه دوم: کیفیت محتوای انشا دانش آمویان گروا آیمایش در مقایسه با گروا کنترل 

 ای میانگین باالتری برخوردار ا ت.

آمویان گروا آیمایش فرضیه  وم: کیفیت  اختاری و د توری جم   در انشا دانش

 میانگین باالتری برخوردار ا ت. در مقایسه با گروا کنترل ای

 تحقیق شناسیروش

در این تحقیق ای روش آیمایشی ا تفادا دفا ا ت. رر  آیمایشی موردا تفادا، رر  دو 

بادف. برای این منظور آیمون میآیمون و پسگروهی با جایگماری تصادفی واجرای پیش

گروا آیمایشی و کنترل  گروهی ای دانش آمویان انتخاب و با روش تقسیم تصادفی به دو

دفا در هر دو های انتخاب(، آیمودنیxتقسیم دفنف.  پس قبل ای اجرای مت یر مستقل )

گیری قرار گرفتنف. در این تحقیق مت یر مستقل ترانه آیمون موردانفایاو یسه پیشگروا به

( آیمون انشا 1Tآیمون )های کودکانه و مت یر وابسته انشاءنویسی  بودا ا ت. برای پیشبایی

در جسسه اول برگاار دف. این آیمون هم در گروا آیمایش و هم در گروا کنترل یکسان و با 

یمان برابر به اجرا درآمف. پس ای اجرای دش جسسه ترانه بایی در گروا ی  موضوع در مف 

 ( در هر دو گروا برگاار دف.T2آیمون یا آیمایش، مجفداً آیمون انشا )پس

 جامعه آماری

درر ترران بود که با ا تفادا ای  5ر این پووهش کسیه مفارس دخترانه ابتفایی منطقه د

های پایه  وم ای  ه مفر ه انتخاب و  پس ای بین ک سگیری تصادفی خودهروش نمونه

صور  تصادفی برگایفا دفنف. آموی( بهآموی )هر مفر ه دا دانشمفارس منتخب چنف دانش

رور نفر ای دانش آمویان دختر پایه  وم بودنفکه به 30این پووهش ی موردمطالعه در نمونه
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نفر در گروا کنترل قرار گرفتنف. محل اجرای ترانه  15نفر در گروا آیمایش و  15تصادفی 

ی انتخاب دفا بود که د تر ی دانش ها نیا یکی ای مفارس منتخب ای بین  ه مفر هبایی

های موردا تفادا در پروتکل آمویدی با کم  رانهآمویان دیگر نیا به آنجا  رل بادف. ت

چنف تن ای متخصصان و معسمان انتخاب دف. برخورداری ای واژگان  ادا و منا ب؛ نو و 

هایی با  اختار متنوع و متواین ای بخشی و دادتن بیتجفیف بودن؛ توصیف و تشبیه و جان

آمویان پایه  وم گروا  نی دانشها بود که با توجه به جمسه نکا  مفنظر در انتخاب ترانه

اثر رافعی، « های مویونها و باییحرکت»دبستان انتخاب دفنف.  پس با ا تفادا ای کتاب 

های ریتمی  بودن ها که دارای ویوگیهای متنا ب با هر ی  ای ترانهحرکا  مویون و بایی

نشاط در  آمویان که موجب ایجاد دادی وو برانگیااننفا هیجان و تحرک در دانش

صور  ها در فضایی منا ب، بهباییآمویان بود، رراحی و انتخاب دف.  پس ترانهدانش

ای اجرا دفنف. به دقیقه 30آمویان پایه  وم ابتفایی در دش جسسه گروهی بر روی دانش

ی آمادا دفا که کام ً مرتبط با اهفا  مورد نظر و متنا ب با این صور  که در ابتفا ترانه

های آمویان در گروادف و  پس دانشها خوانفا میآمویان بود برای آنی دانشع قه ن و 

های دو یا  ه نفرا به انجام حرکا  خوا ته دفا پرداخته و ترانه موردنظر را نیا به دیوا

آمویان این پایه، کردنف. ای جمسه دالیل انتخاب دانشمختسف همخوانی و همسرایی می

ای نودتن؛ آدنایی با جمسه نویسی و قواعف آن و های پایهمرار  ها ایبرخورداری آن

های تفارک دیفا که حرکا  و باییپذیری و خ قیت در نودتن بود. با توجه به اینانعطا 

آمویان انتخاب دفا بودنف هماننف ی  بایی  بب جذب دفا متنا ب با  ن و ع یق دانش

 آمفا ا ت: 2ها در جفول ای ای فعالیتخ صه دف.آمویان در ری جسسا  و مشارکت دانش

 های انجام شده در جلسات ترانه بازیای از فعالیتخالصه -2جدول 

تعداد 

 جلسات

هدف 

 جلسات

زمان مدت

اجرای ترانه 

 بازی

 شدهمحتوا و فعالیت انجام

 جلسه

 اول
 دقیقه 30 توصیف دریا

خوانفن د ت یدن ریتمی  / با صفای بم و نایک دعر منتخب را  

 پس با صفای حیوانا  خوانفن / پس ای هر بیت ی  گروا  ه بار 

کوبف و این کار تا چنف بار ینف و گروا مقابل  ه بار پا مید ت می

 دود.تکرار می

جلسه 

 دوم

آرایه 

تشخیص و 

بخشی و جان

 دقیقه 30

دف و ای منا ب جرت تحقق اهفا  نام بردا انتخاب ابتفا ترانه

ایستنف و صور  دایرا مییکبار برای دانش آمویان خوانفا دف/ به

چرخنف پس ای تمام دفن ی  بیت گیرنف و مید تان یکفیگر را می
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تعداد 

 جلسات

هدف 

 جلسات

زمان مدت

اجرای ترانه 

 بازی

 شدهمحتوا و فعالیت انجام

 افاایش

 دامنه ل ا 

یننف / انجام حرکا  دلخواا و ایستنف و دو بار ریتمی  د ت میمی

 ریتمی  راا رفتن.

جلسه 

 سوم

افاایش دامنه 

 ل ا 
 دقیقه 30

نتخب و ریتم آن رنابی را روی یمین قرار دادا و با توجه به ترانه م

دانش آمویان ی  گروا بایف روی رناب با حفظ تعادل راا برونف و 

-پس ای مکث دانش آمویان گروا مقابل که دعر را همخوانی می

-کننف، بایستنف و دو بار د ت باننف / ی  گروا ای روی دعر می

-دارد و همگروهیمیخوانف و دو نفر ای گروا مقابل رناب را نگه 

یننف. )همین پرنف و مطابق ریتم د ت میهایشان ای روی رناب می

 دونف(ها دوبارا انجام میها با عوض دفن جای گروابایی

جلسه 

 چهارم

توصیف و 

 تشبیه
 دقیقه 30

آمویان خوانفا بار برای دانشترانه با توجه به اهفا  ذکر دفا ی 

گیرد و دانش آمویان به رار میدود و  پس در اختیار آنان قمی

های یمان با همخوانی ترانه د تنشیننف و همدکل دایرا می

ها را به  مت باال، پایین، عقب و یکفیگر را ای دو رر  گرفته و آن

کننف / ی  ها را جمع یا بای میدهنف و یا اینکه د تجسو حرکت می

ن هر جمسه خوانف و گروا مقابل پس ای تمام دفگروا دعر را می

دهف )چرخیفن، د ت یدن، پا کوبیفن( / حرکت خاصی را انجام می

خواننف و گروا مقابل متنا ب با دانش آمویان ی  گروا ترانه را می

ریتم که دو ضربی ا ت یا  ه ضربی د ت خود را روی اجاای 

ها ها با عوض دفن جای گرواگذارنف. )همین باییصور  خود می

 نف.(دودوبارا انجام می

جلسه 

 پنجم

تشبیه و 

افاایش 

 دامنه ل ا 

30 
 دقیقه

آمویان با آن با پس ای خوانفن ترانه منتخب و آدنایی اولیه دانش

ی رمای مربی دانش آمویان بایف با صفای آهسته )ریا( و بسنف ادارا

های مختسف )مثسث، صور  گروهی به فرم)بم( د ت باننف / به

کننف / با مفاد روی میا ی حرکت میدایرا، مستطیل، مربع( یا عفد

  اینف.ریتم می

جلسه 

 ششم

افاایش دامنه 

ل ا  و 

 توصیف

 دقیقه 30

ی منتخب در را تای اهفا  نام بردا، مربی با دانش با توجه به ترانه

گذارد که با حرکا  مختسف د ت اعمال مختسفی آمویان قرار می

برد را باال می انجام دهنف مث ً یمانی که مربی د ت را ت خود

آمویان دانش آمویان بایف بچرخنف و.../ با ریتم چرارضربی دعر دانش

با ضرب اول به  مت جسو، با ضرب دوم به  مت عقب، با ضرب 

 پرنف. وم به  مت را ت و ضرب چرارم به  مت چپ می
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تخب، اهفا  های منهای انجام دفا با توجه به ترانهالیم به ذکر ا ت که در تمام ترانه بایی

های منتخب، دف و ترانهآمویان دنبال میتقویت بعف  اختاری و محتوایی انشای دانش

ها نیا ای موضوع مورد نظر خارج های منا ب و صحیحی دادتنف و محتوای آنبنفیجمسه

( بود. چ  1395التجار )دف. اباار مورد ا تفادا در این تحقیق، چ  لیست وکیلنمی

 ؤال،  5بادف: ) اختار  ش در  ه مقیاس ) اختار، واژگان و محتوا( میپر 9لیست دارای 

بادف. اعتبار و ای میصور  گاینهها نیا، به ؤال(. مقیاس پا خ 2 ؤال، محتوا  2واژگان 

آمفا و مورد د تالتجار بر روی دانش آمویان بهروایی این چ  لیست تو ط خود وکیل

وجود در این پووهش نیا روایی اباار تو ط چنفین نفر ای با این  تأییف قرار گرفته ا ت.

درصف به  95ا اتیف و معسمان مجرب برر ی و تأییف دف و اعتبار آن نیا با آلفای کرونباخ 

آمویان؛ ای نظرا  چنف نفر مختسف ا تفادا های دانشد ت آمف. همچنین درتصحیح انشاء

 های دخصی در آن به حفاقل بر ف.دف تا  وگیری

 های پژوهشافتهی

آمویان دختر های کودکانه بر انشاءنویسی  دانشهف  این مطالعه برر ی تأثیر ترانه بایی

نفر مشارکت دادتنف که در دو گروا آیمایش و کنترل  30 وم ابتفایی بود. در این مطالعه 

صور  تصادفی منتسب دفا بودنف. آیمون کیفیت انشاءنویسی  دامل  نجش بعف به

 دف. توری، دانش واژگانی و محتوای انشا می اختار د
میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی کیفیت انشاءنویسی  در دو گروه  - 3جدول 

 کنترل و آزمایش

 نفر( 15گروه آزمایش ) نفر( 15گروه کنترل ) 

 M SD SK KU M SD SK KU متغیر زمان

ش
پی

ن
مو

آز
 

 -01/0 -48/0 33/1 73/3 55/0 -46/0 12/1 60/3  اختاری

 -32/0 19/0 05/1 83/2 -51/0 44/0 03/1 13/3 دانش

 45/0 -51/0 72/0 67/2 -31/1 44/0 60/0 90/2 محتوا

 -68/0 39/0 34/1 50/9 -57/0 30/0 01/1 63/9 نمرا کل

س
پ

ن
مو

آز
 

 -26/0 -54/0 55/1 87/6 38/0 -42/0 80/0 73/3  اختاری

 26/1 -41/1 95/0 40/4 -49/1 43/0 27/1 23/3 دانش

 19/0 -63/0 21/1 67/3 -75/0 -36/0 50/0 27/2 محتوا

 -07/0 34/0 33/1 17/15 -43/1 -08/0 57/1 23/9 نمرا کل

 : کشیفگیKU: کجی؛ SK: انحرا  ا تانفارد؛SD: میانگین؛ Mنکته: 
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کجی و ها )های توصیفی )میانگین و انحرا  ا تانفارد( و توییع داداداخص 3جفول 

دهف. نتایج حاکی ای این ا ت که مقفار داخص کجی و کشیفگی که کشیفگی( را نشان می

که بین این مقفار بادف دکل توییع به ا ت )درصورتی ±96/1مقفار این داخص بین 

 های پر  در بین دو گروا وجود نفادت.توییع نرمال نادی  ا ت(. ضمناً دادا
آیمون ا ت و آیمون و پسدو گروهی با پیش که رر  این پووهشبا توجه به این

دود بنابراین برای آیمون مت یر وابسته دامل چنف مؤلفه ) اختاری، دانش و محتوا( می

( ا تفادا دف. برای MANCOVAفرضیه پووهش ای تحسیل کوواریانس چنف مت یری )

فاد گروا های آیمون برر ی دف. چون تعبرر ی اثربخشی آمویش دادا دفا ابتفا مفروضه

های کجی و کشیفگی که در باال گفته دف در برر ی توییع نرمال کم ا ت ای داخص

 ا تفادا دف که نتایج نرمال بودن را تأییف کرد.

 هانتایج آزمون همگنی واریانس بین گروه -4جدول 

مفروضه بعفی که برر ی دف همگنی واریانس بین دو گروا کنترل و آیمایش بود. نتایج 

 5ی کل باالتر ای ها و نمراآیمون لوین نشان داد که  طح معناداری بین دو گروا در مؤلفه

گروا ای نظر پراکنفگی یکسان صفم ا ت، بفین معنی که همگنی واریانس برقرار ا ت و دو 

 هستنف.

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری بررسی ضریب همگنی شیب خط  - 5جدول 

 رگرسیون

 Value F Hypothesis df Error df p منبع اثر

 05/0 40 6 46/2 53/0 بعد ساختاری×گروه

 11/0 40 6 71/1 41/0 دانش واژگان×گروه

 08/0 40 6 08/2 58/0 بعد محتوایی×گروه

 06/0 20 3 61/1 64/0 گروه

 

 F df1 df2 p متغیر

 18/0 28 1 60/1 بعد ساختاری

 54/0 28 1 38/0 دانش واژگان

 10/0 28 1 11/2 ییبعد محتوا

 92/0 28 1 001/0 نمره کل
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ها بود که ای رریق آیمون ام باکس مفروضه دیگری که برر ی دف همگنی کوواریانس

و  طح معناداری  92/2با مقفار  F، 8/3پیگیری دف. نتایج نشان دادام باکس با مقفار 

رگر یون  خطها برقرار ا ت. در انترا مفروضه همگنی دیبهمگنی کوواریانس 06/0

آیمون وجود نفادته بادف بفین برر ی دف. در واقع اگر اثر متقابسی بین گروا و نمرا  پیش

دیگر اگر دو خط موایی عبارتیخط رگر یون برقرار ا ت. بهمعنی ا ت که همگنی دیب

بادنف یکفیگر را نبایف قطع کننف و اگر این رخ بفهف به معنی وجود اثر متقابل ا ت. نتایج 

خط رگر یون ای رریق تحسیل واریانس و مفل اختصاصی آیمون دف و نتایج ی دیبهمگن

(. هیچ ی  ای 5نشان داد که این اثر معنادار نیست و این مفروضه برقرار ا ت )جفول 

 صفم کمتر نیستنف 5 طو  معناداری ای 

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری -6جدول 

 اندازه اثر Value F Hypothesis df Error df p منبع اثر

 89/0 001/0 23 3 05/6 88/0 اثرپیالیی

 89/0 001/0 23 3 05/6 11/0 المبدای ویلکز

T 89/0 001/0 23 3 05/6 83/7 هتلینگ 

 89/0 001/0 23 3 05/6 83/7 ریشه روی ترینبزرگ

همگنی های آیمون )نرمال بودن، همگنی واریانس، کوواریانس و پس ای برر ی مفروضه

خط رگر یون( نتایج آیمون تحسیل کوواریانس چنف مت یری برر ی دف. چرار آمارا دیب

ها المبفای ویسکا ا ت. دود که معتبرترین آنبرای برر ی این تفاو  در مانکوا برر ی می

 هادهف. نتایج حاکی ای این ا ت که بین گرواها را نشان میی این آماراهمه 6جفول 

 بود. 89/0آمفا د تکننف. انفایا اثر بهها آن را تأییف میتفاو  وجود دارد و این آمارا

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری بین دو گروه آزمایش و کنترل در  -7جدول 

 نمرات ریاضی

 اندازه اثر SS df MS F P متغیر منبع اثر

 گروه

 71/0 001/0 53/62 01/72 1 01/72 بعف  اختاری

 37/0 001/0 96/14 10/14 1 10/14 دانش واژگان

 42/0 001/0 90/17 66/15 1 66/15 بعف محتوایی

 خطا
    15/1 25 79/28 بعف  اختاری

    94/0 25 56/23 دانش واژگان
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    87/0 25 87/21 بعف محتوایی

ن برر ی دف. پس ای برر ی نتایج تحسیل کوواریانس چنف مت یری، نتایج ت  مت یری آ

آیمون کسر کنیم، آیمون را ای روی پسآمفا حاکی ای این بود که اگر اثر پیشد تنتایج به

ها میانگین تفاو  بین دو گروا آیمایش و کنترل معنادار ا ت، بفین معنی که یکی ای گروا

روا دهف که میانگین گروا آیمایش ای گآمفا نشان مید تهای بهباالتری دارنف. میانگین

ها باالتر ا ت، بفین معنی که کیفیت انشاءنویسی  در گروا آیمایش ی مؤلفهکنترل در همه

آمفا ای تفاو  بین د تای نظر  اختاری، واژگان و محتوایی باالتر بودا ا ت. انفایا اثر به

دهف مت یر بود که نشان می 42/0و  37/0، 71/0ها نیا در این  ه بعف به ترتیب گروا

های کودکانه( بر وابسته )کیفیت انشاءنویسی ( مؤثر بودا ا ت و )آمویش ترانه باییمستقل 

 (.7این اثر در حف متو ط )واژگان و محتوایی( و باال ) اختاری( گاارش دفا ا ت )جفول 

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری بین دو گروه آزمایش و کنترل در  - 8جدول 

 ءنویسینمرات آزمون کیفیت انشا

 اندازه اثر SS df MS F P منبع اثر

 36/0 001/0 35/15 48/21 1 48/21 آزمونپیش

 88/0 001/0 35/194 96/271 1 96/271 گروه

    40/1 27 78/37 خطا

ی کل آیمون نیا حاکی ای این بود که نتایج آیمون تحسیل کوواریانس ت  مت یری برای نمرا

و گروا آیمایش و کنترل تفاو  وجود دارد و ترانه آیمون بین دپس ای حذ  اثر پیش

آمویان دختر پایه  وم های کودکانه موجب افاایش کیفیت انشاءنویسی  در بین دانشبایی

 (.8دفا ا ت )جفول 

 گیریبحث و نتیجه

های کودکانه بر کیفیت انشاءنویسی  هف  پووهش حاضر، بر ی اثر بخشی ترانه بایی

نفر بود که  30 وم ابتفایی بود. نمونه پووهش حاضر دامل  آمویان دختر پایهدانش

آیمون برای هر دو صور  تصادفی در دو گروا آیمایش و کنترل قرار گرفتنف. ابتفا پیشبه

دفا محقق در ترانه گروا انجام دف و  پس گروا آیمایش در دش جسسه با روش رراحی

ای دریافت نکردنف. گونه مفاخسههیچهای گروا کنترل نیا بایی، آمویش دیفنف و آیمودنی

ها، وتحسیل داداآیمون گرفته دف. پس ای تجایهپس ای اتمام جسسا  مفاخسه، ای دو گروا پس
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های کودکانه باعث بربود کیفیت انشاءنویسی  نتایج نشان داد که اجرای ترانه بایی

ن که در پیشینه آمویان دختر پایه  وم ابتفایی نسبت به گروا کنترل دف. همچنادانش

های رور خاص، به برر ی اثربخشی ترانه باییپووهش برر ی دف، تاکنون پووهشی که به

دفا در آمویان نپرداخته ا ت؛ اما تحقیقا  انجامکودکانه بر کیفیت انشاءنویسی  دانش

های آمویش ویوا هایی ای قبیل روشحویا انشاءنویسی  مؤیف این مطسب ا ت که فعالیت

گویی و نمایش خ ق )لنگرودی و رجایی (؛ قصه1389غیر ک  ی )فینی و یارعی، ک  ی و

(؛ 1388(؛ آمویش فراینف محور )بفرکوهی،2015)لوبسو، گویی دیجیتالی(؛ قصه1395

کارگیری فراینفهای داربستی (؛ به1380های اجتماعی )احمفی و امین مقف ی،مرار 

(؛ مفاخ   آمویدی 1397ر )ریبه عبادی،کارگیری رویکرد م ا محو(؛ به2012)آهن،

( و غیرا همگی باعث افاایش 1390مبتنی بر رویکرد تجربه یبانی )فرامریی و همکاران،

دونف که ای این منظر با نتایج آمویان ابتفایی میهای نودتاری و انشاءنویسی در دانشمرار 

 این تحقیق همسو هستنف.
های کودکانه را بر افاایش دامنه ل ا  یفرضیه اول این تحقیق تأثیر ترانه بای

آمفا حاکی ای مؤثر بودن روش د تآمویان موردبرر ی قرارداد که نتایج بهدانش

آمویان بود؛ های کودکانه در افاایش  طح ار عا  و دامنه ل ا  دانشباییترانه

ی با واژگان ها فرصتی منا ب برای افاایش دامنه ل ا  و آدنایباییدیگر ترانهعبار به

های پووهش آمفا با یافتهد تنمایف. نتایج بهآمویان ایجاد میجفیف را برای دانش

(، )کورو 1393(، )مررآبادی و جوادی آ ایش،1395(، )یینی،1370)احمفآبادی،

( همسو ا ت. در تبیین این 31981( و )تیسور،22017(، )الیساری و هیکوال،12018گونن،

ها نیا گونه بیان کرد که ترانه باییبر چارچوب نظری پووهش این توان با تکیهفرضیه می

آمویی، تقویت حافظه و تواننف باعث یبانها میها و اجرای نمایشکردن قصههماننف روایت

ها ها دونف. ع وا بر اینکه در ترانه باییآمویان و افاایش قفر  ک می آنحضور ذهن دانش

های خود های مختسف با دو تان و همک سها را به دیواهدانش آمویان فرصت دارنف تران

دود چنفین بار به تکرار کسما  ی  ترانه همخوانی و همسرایی کننف و این امر باعث می

ها با ریتم آهنگین کسما  به همراا انجام حرکا  که تکرار و تمرین ترانهبپرداینف. کما این

گردد. ها میظه و بایخوانی مجفد آنمویون،  بب تسریل یاد پاری کسما  در حاف
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ها تقویت گشته و واژگان و ها، مرار  دنیفاری آنهمچنین به  بب آهنگین بودن ترانه

 آ انی در ذهن آنان باقی خواهنف مانف.دفا بهل ا  آموخته

آمویان و  اختار آن را فرضیه دوم و  وم پووهش که کیفیت محتوای انشای دانش

آمفا مورد تأییف قرار گرفتنف که با نتایج تحقیق د تنف، ربق نتایج بهموردبرر ی قرار داد

های ( همسو ا ت. یافته31981( و )تیسور،22017(، )الیساری و هیکوال،12018)کورو گونن،

این تحقیق با چارچوب نظری پووهش همخوان ا ت و نشان داد که دانش آمویان در 

ی موضوع خود ها ا تفادا کردا و ای محفودانهمحتوای نودتاری خود ای بعضی دعرها و ترا

ها که دعر نو بودنف، توانستنف با الگو خارج نشفا بودنف و با توجه به  اختار بعضی ای ترانه

ها در بعف  اختار نیا پیشرفت چشمگیری دادته بادنف و کسما  را با توجه به گرفتن ای آن

ا صحیحی با توجه به ادعار در انشای در تی به کار ببرنف و مقفمه و مؤخرنقش خود به

خود دادته بادنف. در تبیین نتایج این فرضیه توجه به این نکته نیا حائا اهمیت ا ت که به 

آورنف، آمویان فراهم میبخشی را برای دانشها تجربه داد و لذ باییکه ترانهدلیل این

گیرد. همچنین أثیر قرار میآمویان به نودتن نیا تحت تبنابراین انگیاا و ادتیاق دانش

رور کاررفته، بهها بهآمویان با یادگیری اصط حا  و جم   کوتاهی که در ترانهدانش

ی صحیحی افکار و تواننف به دیوارو میها الگوبرداری کردا و ایاینغیرمستقیم ای  اختار آن

وای انشای خود را های مختسف، نودته و بفین ترتیب محتهای خود را دربارا موضوعایفا

آمویان، ها، منا ب با  ن و ع یق دانشباییتر نماینف. همچنین انتخاب محتوای ترانهغنی

ها گشته و فرصت اظرارنظر و گفتگو با دو تان و همساالن باعث افاایش قفر  درک آن

ع بر کننف که این موضوآمویان فراهم میها را برای دانشپیرامون موضوعا  و محتوای ترانه

 تفکر نودتاری و مرار  انشاءنویسی آنان بسیار تأثیرگذار ا ت.

یمان حرکا  ریتمی  باعث دادی و نشاط و همچنین ع وا بر موارد فوق انجام هم

دود. با توجه به این نکته ها در آنان میتر ترانهآمویان و یادگیری برتر و عمیقی دانشع قه

های جفی معسمان، آمویان، هموارا ای دغفغهی دانشکه ایجاد محیط آمویدی بانشاط برا

وپرورش بودا ا ت، لذا ا تفادا ای گذاران آمویشرراحان آمویدی، برنامه ریاان و  یا ت

های نظیر ریتمی  و آهنگین بودن، بصری بایی به دلیل برخورداری ای ویوگیروش ترانه

توانف تا حف ییادی ک س درس بودن و همراا بودن با حرکا  بفنی مویون و هماهنگ می
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هایی که نشاط و دادابی را القا بخش نمایف. همچنین ایجاد محیطانشاء را بانشاط و لذ 

بخش هستنف بسکه باعث آمویان و معسمان بسیار لذ کننف، ع وا بر اینکه برای دانشمی

ن را نیا در آمویاافاایش انگیاا و دکوفایی ا تعفادها، خ قیت و پیشرفت تحصیسی دانش

پی خواهف دادت؛ بنابراین با توجه به اینکه اتفاقا  مربوط به مفر ه تأثیرا  عمیقی بر 

ها، اجرای باییهایی نظیر اجرای منظم ترانهکارگیری روشتوان با بهآمویان دارد، میدانش

یر آمویان برای  اهای مختسف دانشحرکا  نمایشی همراا با ادعار مختسف، خوانفن نودته

های نگارش و انشاءنویسی، صور  گروهی در ک سهای جالب بههمساالن، خوانفن کتاب

های هنری و آمویان، همگام کردن فعالیتاهمیت دادن به ع یق و موضوعا  انتخابی دانش

وریدی با دروس نگارش و انشاءنویسی  و غیرا موجبا  فراهم کردن فضایی مثبت و تجارب 

( بیان 2008) 1آمویان ت ش نماییم. همچنان ول خش برای دانشبیادگیری داد و لذ 

بادنف و دادمانی، تأثیرا  های ینفگی ما مربوط به یادگیری میترین لذ کردا ا ت بارگ

گیری، فراوانی بر ابعاد مختسف ینفگی انسان ای جمسه   مت جسمی و روانی، قفر  تصمیم

 گذارد.و غیرا برجا میهودمنفی، خ قیت، میاان رضایت ای ینفگی 

ان ای معسمهای پووهش برهای کاربردی در را تای یافتهدرنرایت پیشنرادها و توصیه

 ود:ده میو متصفیان تربیت کودکان که تاثیرگذارترین افراد دوران کودکی هستنف، ارائ

اهی، ترین انواع ادبیا  دفمیعنوان یکی ای قفیها بها تفادا ای دعر و ترانه -

سما  ها همراا با مو یقی در قالب کش ل ا  و واژگان جفیف و تمرین و تکرار آندرآموی

 آهنگین.

آمویان و های ردفی دانشهای متنا ب با  ن و ویوگیها و باییانتخاب ترانه -

ایش ها  بب افاها و ادعار با بافت و یمینه فرهنگی آنهمچنین همخوانی موضوعا  ترانه

 تر موضوعا  در ی خواهف دف.قفر  درک و یادگیری آ ان

بخش لذ  وهایی که برای کودکان برانگیااننفا ها و باییانتخاب ادعار، ترانه -

 بادنف.

لب های مختسف در قای کتاباختصاص دادن  اعاتی ای درس انشا به مطالعه -

 ادعار منظوم یا نثر

بادنف و آمویان تحرک دادته روش ترانه بایی به فضای و یعی نیای دارد تا دانش -

دود که معسمان چنین امکاناتی را برای افاایش  طح آیادانه حرکت کننف لذا پیشنراد می

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1. Wolk 
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کیفیت و کارایی روش یاد دفا فراهم کننف. در صور  کمبود امکانا  معسمان عایا 

رسبف ا تفادا کننف مث ً  اختن ریتم ها و حرکاتی که فضای کمتری را میتواننف ای باییمی

ای مفاد روی میا، د ت یدن و پا کوبیفن ریتمی  و... همچنین با چیفن  با ا تفادا

تواننف فضای بیشتری ایجاد کردا و یا برای  اعاتی در هفته ای ها دور ک س مینیمکت

 نمایخانه یا حیاط مفر ه ا تفادا کننف.
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 منابع

ی بر های اجتماعتأثیر آمویش مرار (. 1380احمفی، احمف و امین مقف ی، دیرین )
، 66نامه تعسیم و تربیت، دمارا فصل آمویان پایه  وم ابتفایی.انشاءنویسی  در دانش

 106تا  95صفحا  

برر ی (. 1393احمفی، پروین و رضایادا دیرای، فارمه بیگم و امامقسی یادا گنجی، یهرا )
دو  آمویان درر تان  اوا.تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت انشاءنویسی  دانش

 5، دمارا 21پووهشی دانشگاا داهف،  ال  -سنامه عسمیفص

-برر ی تأثیر دادابی و نشاط در پیشرفت تحصیسی دانش(. 1391آذری نیا، کیومرث )

، 2ریای آمویدی،  ال نامه مطالعا  برنامهفصل آمویان متو طه درر تان  اری.

 3دمارا 
-نودتن فعال )انشا( دانش تأثیر روش آمویش فراینف محور بر(. 1388بفر کوهی، یفاله )

نامه کاردنا ی پایان وپرورش ردت.آمویان پایه پنجم ابتفایی منطقه ی  آمویش

 های خارجیاردف، دانشکفا عسوم انسانی گروا یبانشنا ی و یبان

ردف آمویش یبان و  آمویان.های تقویت انشاءنویسی  دانشدیوا(. 1395جان پرور، یو ف )

 1ارا ، دم30ادب فار ی، دورا 

نامه پایان تأثیر مو یقی در آمویش یبان فار ی،(. 1388جعفری روحی، وحیفا )

 کاردنا ی اردف، دانشگاا پیام نور مرکا ترران

 47مجسه فرهنگ مردم ایران، دمارا  های کودکان،ترانه بایی(. 1395جرایی، ناهیف )

ضا و احتشام یادا، پروین جرانی،  ارا و بختیار پور،  عیف و مکونفی، برنام و حیفری، عسیر

درمانی بر اضطراب امتحان و مقایسه اثربخشی گشتالت درمانی و مو یقی(. 1397)
های ها و مفلروش آمویان دختر متو طه دوم.برایستی تحصیسی دانش

 9تا  1، صفحا  3دناختی،  ال نرم دمارا روان

 رایی در ادبیا  رر ی ترانهب(. 1393یادا میر عسی، عبفاهلل و محمف پور، محمفامین )حسن
 2، دمارا 6مجسه دعر پووهی )بو تان ادب( دانشگاا دیرای،  ال  فار ی.

برر ی (. 1385اهلل و میرداا جعفری،  یفابراهیم و عابفی، محمفرضا )دریکونفی، هفایت
آمویان ای نظر دناختی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر دادمانی دانشعوامل روان

پووهشی دانشگاا داهف )دانشور رفتار -دوماهنامه عسمی ان پروردی.مفیران و مربی

 21، دمارا 13 ابق(،  ال 
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انشا و نویسنفگی،  های اریدیابی درس انشا و نگارش.دیوا(. 1393ذوالفقاری، حسن )

 89و  78، صفحا  45و  44دمارا 

 ترران: دانوا های مویون.ها و باییحرکت(. 1395رافعی، رسعت )

های نگاردی بر برر ی تأثیر دانستن قواعف د توری و مرار (. 1389دین )رحیم، نو
نامه پایان آمویان دختر مقطع راهنمایی درر تان کرج،انشاءنویسی  دانش

 کاردنا ی اردف، دانشگاا پیام نور دانشکفا ادبیا  و عسوم انسانی

(. 1395فارمه ) یینی، مرضیه و خاکسار، الرام و بسوچکی انارکی، محمف و رضایی نسب،

اثربخشی آمویش حرکا  ریتمی  و بایی بر بربود عمل دقت و توالی دنیفاری 
 85تا  75، صفحا  32های تربیتی، دمارا پووهش  ال. 7تا  6کودکان 

های آذری )ا تان المثلها و ضرببرر ی تطبیقی ترانه(. 1395 اعفی خسوص، عادل )
نامه کاردنا ی اردف، پایان ا  فار ی.های آن در یبان و ادبیهمفان( با معادل

 دانشگاا پیام نور مرکا پاکفدت

ی های آمویش ویوامقایسه اثربخشی روش(. 1389دیخی فینی، عسی اکبر و یارعی، اقبال )
آمویان دختر پایه  وم ک  ی و غیر ک  ی بر عمسکرد مرار  انشاءنویسی  دانش

ی دانشگاا دریف چمران اهوای، دمارا مجسه عسوم تربیت ابتفایی درر تان رامررما.

 168تا  149، صفحا  2

ر ان احمفآبادی، یهرا و محمفیادا، عسی و جعفریادا، صادق و رباربایی،  یف مرفی 

ک می  –ثیر یادگیری ادعار ریتمی  بر کارکرد حافظه دنیفاری (. تأ1397)
 91، صفحا  1، دمارا 8دنا ی بالینی و مشاورا،  ال های روانپووهش کودکان.

 104تا 

اثربخشی روش آمویش انشا با رویکرد یادگیری م ا محور بر (. 1397عبادی، ریبه )
دنا ی جامعه آمویان.باورهای خودکارآمفی تحصیسی و مرار  نودتاری دانش

 93تا  80، صفحا  8وپرورش، دمارا آمویش

گویی و نمایش قصه تأثیر برنامه در ی(. 1395عسوی لنگرودی، کاظم و رجایی، افسانه )
آمویان دختر پایه پنجم ابتفایی در خ ق بر خ قیت و عمسکرد تحصیسی دانش

، صفحا  24، دمارا 2، دورا 13پووهش در برنامه در ی،  ال  دروس انشا و هنر.

 129تا  118

-ادبیا  و یبان ی تفریس درس انشا.هایی برای بربود دیواروش(. 1378عسیرضایی، کرم )

 53ا ها، دمار
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انتشارا   ورا مرر، چاپ  تصنیف و ترانه  رایی در ایران، ترران،(. 1390فاضل،  رراب )

 اول

تأثیر مفاخسه آمویدی (. 1390فرامریی،  االر و کرم عسیان، حسن و نصرالری، درنای )
آمویان. مبتنی بر رویکرد تجربه یبانی بر مرار  بیان نودتاری )انشا( دانش

 60تا  41، صفحا  2، دمارا 6 ال  دی،های نوین آمویرویکرد

برر ی تطبیقی برنامه در ی آمویش انشا در دورا (. 1395قا م پور مقفم، حسین )
، 21، دمارا 11فصسنامه مطالعا  برنامه در ی ایران،  ال  متو طه آلمان و ایران.

 128تا  99صفحا  

های ی دعر کودک در ترانههای یبانبرر ی مؤلفه(. 1396کریم پور، نسرین آلیانی، فردته )
های ایرانی، دمارا پیاپی یبان فار ی و گویش های تالشی جنوبی.کودکانه و الالیی

 140تا  119، صفحا  4

دنا ی برنامه در ی انشا در پایه دشم دورا تحصیسی ابتفایی آ یب(. 1395کیان، مریم )
دنا ی دانشگاا روان نامه کاردنا ی اردف، پردیس عسوم تربیتی وپایان در درر یاد.

 یاد

تأثیر آمویش به روش نمایش خ ق بر انشاءنویسی  و نگرش (. 1395مام خسروی، دی  )
نامه کاردنا ی اردف، پایان آمویان ک س دشم دورا ابتفایی.نسبت به آن در دانش

 دنا ی دیرایدانشکفا عسوم تربیتی و روان

نامه کاردنا ی پایان ای افشین یفالسری.هصور خیال در ترانه(. 1395محمفیادا، یهرا )

 اردف، دانشکفا عسوم انسانی پیام نور مرکا م یر

ها در ادبیا  کودک )با تأکیف بر داعران برر ی الالیی(. 1395محمفعسی پور، فارمه )
 نامه کاردنا ی اردف، دانشگاا پیام نور واحف ردتپایان برجسته ادبیا  کودک(.

های کودکانه و  اختاری در ترانه –های قالبی رر ی ویوگیب(. 1394مرادی، محمف )
 83یمین، صفحا  های محسی ایرانفصسنامه ادبیا  و یبان های تالشی جنوبی.الالیی

 102تا 

 ترران، انتشارا  ادنا فرهنگ فار ی معین،(. 1386معین، محمف )

آمویش دعر بر تأثیر (. 1393موحفی مررآبادی، محمفباقر و جوادی آ ایش،  حرانه )
، 3پووهشی دناخت اجتماعی.  ال  –دو فصسنامه عسمی  بایبینی حافظه کودکان،

 5، پیاپی 1دمارا 
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نامه پایان آمویان درر ترران.اریدیابی وضعیت انشاءنویسی  دانش(. 1395نصیری، یهرا )

 دنا ی و عسوم تربیتی دانشگاا ع مه ربارباییکاردنا ی اردف، دانشکفا روان

های نودتن )انشاءنویسی( گویی بر مرار تأثیر قصه(. 1395التجار، بتول )وکیل 
نامه کاردنا ی اردف، دانشگاا ع مه پایان آمویان دختر پایه دشم ابتفایی.دانش
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