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ارزشیابی برنامة درسی کسب شدة فارسی دورة اول ابتدایی، سطح سوم از ارزشیابی دوره ای 
برنامة درسی فارسی ابتدایی است که پس از ارزشیابی برنامة درسی قصدشده و اجراشده، هدفش 
تعیین شایستگی ها و نارسایی های برنامة درسی کسب شده در پایه های اول تا سوم دورة ابتدایی 
اســت. از نظر روشــی، در چارچوب الگوی ارزیابی »تحقق هدف ها« در سطح ارزشیابی برنامة 
درسی کسب شدة فارســی دورة اول ابتدایی، از طریق بررسی میدانی و اجرای سه آزمون کتبی 
و شــفاهی- مهارت های نگارش فارسی، امالی فارسی، و روان خوانی و درک مطلب- در جامعه و 
نمونة انتخاب شده از استان های مورد نظر پژوهش انجام گرفت. برای پاسخ به سؤاالت پژوهش، از 
روش مقایسه، تحلیل و استنتاج قیاسی بر اساس نتایج تفصیلی آزمون ها استفاده شد. در اولین 
مرحله ویژگی های تحقق اهداف از طریق اجرای پرسش نامه در نمونه ای هدفمند از جامعة مؤلفان 
کتاب های فارسی و معلمان منتخب دورة ابتدایی مشخص شد. سپس، با توجه به ویژگی های مورد 
انتظار، آزمون های کتبی و شــفاهی در جامعه و نمونة خوشه ای طبقه بندی شده از مدارس چهار 

استان اجرا شد.
آزمون های سنجش پیشــرفت یادگیری دانش آموزان پایه های اول تا سوم، بر اساس مبنای 
نظری و ماهیت و اهداف ارزشــیابی دوره ای درس زبان آموزی فارســی دورة اول ابتدایی، تمامًا 
محقق ساخته اند و کاماًل از روایی برخوردارند. در طراحی و بازبینی سؤاالت آزمون ها، از سؤاالت 
طراحی شــدة مدارس و معلمان همکار در استان ها پس از چند دور غربال شدن استفاده شد. در 
جهت ایجاد روایی دقیق تر محتوایی و صوری ســؤاالت آزمون، از نظرات ســه معلم صاحب نظر 
و متخصــص منتخب، در تصحیح ســؤاالت آزمون ها در دو مرحله بهره گرفته شــد. در جهت 

 نقاط قوت و ضعف دانش آموزان 
در کسب مهارت های یادگیری زبانی
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ارزشيابیبرنامةدرسی،برنامةدرسیكسبشده،درسفارسیدورةاولابتدایی،كليدواژهها:
ویژگیهایمطلوِبآموختههایدانشآموز

اعتبارســنجی آزمون ها، در دو روز متوالی آزمون ها در دو مدرسة ابتدایی پسرانه و دخترانه و در 
یک کالس از هر پایه به اجرا درآمدند و تصحیحاتی در متن و نحوة تنظیم سؤاالت آزمون ها به عمل 
آمد. در تصحیح و ارزیابی نتایج آزمون ها در پایه های متفاوت، مالک های مشخصی بعد از رواسازی 

و کسب توافق موردتوجه بوده است.
از مهم ترین یافته ها آن اســت که از نظر مهارت های نگارش فارسی، پیشرفت دانش آموزان 
پایه های اول تا ســوم، بسیار پایین تر از تسلط نسبی و در حد تسلط محدود و نسبتاً ضعیف قرار 
دارد. در اکثر مالک های مربوط به مهارت های خوانداری، درک مطلب و تسلط واژگان، دانش آموزان 
مدارس پسرانه کاستی قابل توجهی را نسبت به سطح مطلوب آموخته ها و انتظار یادگیری مهارت 
خواندن که در حدی باالتر از تسلط نسبی است، نشان دادند. از نظر مهارت نوشتاری امالی فارسی، 
خوانانویسی، درست نویســی، و روی خط نویسی پیشرفت مجموعی دانش آموزان، به خصوص در 
میان دانش آموزان مدارس پسرانه، نامناسب و ناهم خوان بود و نزدیک به هم در حدی پایین تر از 
تسلط نسبی و در حد تسلط محدود و ضعیف قرار داشت. دانش آموزان بیشترین کمبود و ضعف را 

از نظر تسلط بر مهارت های دستخط تحریری نشان دادند.

مقدمه
در مـورد ارزشـیابی طراحـی، تدويـن و اجـرای بسـتة برنامـة درسـی و کتاب هـای درسـی دورة 
ابتدايـی در سـاختار جديـد و ارزشـیابی های سـاالنه ای کـه از ايـن کتاب هـا و بسـتة برنامـة درسـی 
صـورت گرفتـه و از جملـه در درس فارسـی دورة ابتدايی، پاية اول توسـط قمـری )1391(، پاية دوم 
توسـط احقـر )1392(؛ و پايـة سـوم توسـط دسـتجردی کاظمی و نجفـی پازوکی )1393( انجام شـده 

اسـت، ديـده می شـود کـه ارزشـیابی های صـورت گرفته:

è اواًل مقطعی و ســال به ســال اســت و تصوير کاملی از روند تحوالت صورت گرفته در حوزة 
برنامــة درســی و تصمیم گیــری در مورد تغییرات مــورد نیاز در برنامة درســی و روند اجرای 

آموزش دورة تحصیلی ابتدايی و از جمله در درس فارسی به دست نمی دهند.

è ثانیًا، ارزشــیابی در رويکردی عمدتًا کتاب مدار و روندی نســبتًا شــتاب زده و محدود در حد 
محتوای کتاب های درســی و ابعاد صوری تألیفات صورت گرفته اســت و عناصر اصلی درگیر 
در برنامة درسی، به خصوص ابعاد پداگوژيک و روشی، نحوة ارزشیابی های توصیفی و تکوينی 
از آموخته های دانش آموزان در کالس، به مفهوم درست و اصیل آن، با توجه به حوزة مطالعات 
برنامة درســی مورد توجه قرار نگرفته اســت. از جمله ارزيابی دقیقی از آنچه در طول ســال 
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تحصیلی در کالس و مدرســه واقع می شــود و آنچه دانش آموزان می آموزند، به دســت نیامده 
اســت. در نتیجه، با توجه به اينکه بیش از پنج ســال از شروع اجرای برنامة درسی در ساختار 
جديد گذشــته، تدوين و اجرای طرح ارزشــیابی که اين روند را با توجه به زيربنای نظری و 
تجربی برنامة درســی مرجع آن در نگاهی جهانی1 از برنامة درســی تدوين شده )قصدشده( تا 
برنامة درســی اجراشده و آموزش داده شده و ســپس برنامة درسی کسب شدة فارسی دورة اول 

ابتدايی به تصوير کشد، ضروری است.
حـال، ايـن مطالعـه توجـه خـود را بـه بررسـی و تأمـل در نتايج ارزشـیابی برنامة درسـی فارسـی 

دورة اول ابتدايـی در سـطح کسب شـده و آنچـه دانش آمـوزان آموخته انـد، معطـوف می کنـد.
نیازهای مرتبط با داشـتن تصويری درسـت از برنامة درسـی فارسـی در مراحل متفاوت، از جمله 
در قسـمت برنامـة درسـی کسب شـده، و بـه دسـت آوردن تصويـری از آنچـه به واقـع دانش آموزان در 
حـوزة توانايی هـای زبانـی آموخته انـد، ايجـاب می کنند، آنچـه دانش آمـوزان در هر پايـه می آموزند و 
تفاوت هايـی کـه طـی پايه هـای متفـاوت و نسـبت بـه مالک هـای وضـع مطلـوب آموخته هـا در برنامة 
درسـی بـه وجـود می آيـد، رصد شـود. اين هـا بروندادهـای مهمـی در حوزة ارزشـیابی برنامة درسـی 
کسب شـده هسـتند که جايشـان خالی اسـت. در نتیجه، نیاز به ارزشـیابی ای که اين روند را از برنامة 
درسـی مرجـع و مبتنـی بـر زيربنـای نظـری و تجربـی آن، تا برنامة درسـی قصدشـده و طراحی شـده، 
و سـپس اجراشـده و آمـوزش داده شـده، و نهايتـًا برنامـة درسـی کسب شـده و آموخته شـدة فارسـی 
دورة اول ابتدايـی، به صورتـی متعامـل و پیش رونـده و پشـت سـرهم بـه تصويـر کشـد – کـه آن را 

»ارزشـیابی دوره ای« می نامیـم - کاماًل محسـوس اسـت.
حال، بخشـی از اين ارزشـیابی جامع، يعنی »ارزشـیابی دوره ای برنامة درسـی فارسـی دورة اول 
ابتدايـی« )سلسـبیلی، 1398( کـه توجهـش را بـه بررسـی و تأمـل در نتايـج ارزشـیابی برنامـة درسـی 
کسب شـده فارسـی دورة اول ابتدايـی و آنچـه دانش آمـوزان پايه هـای اول تـا سـوم ابتدايـی در درس 

فارسـی آموخته انـد، معطـوف داشـته اسـت، در ايـن مطالعـه مـورد توجه قـرار می گیرد.
بـا در نظـر گرفتـن گام هـای چهارگانـة ارزشـیابی، يعنـی تعییـن مالک هـای وضـع مطلـوب برنامة 
درسـی، توصیـف وضـع موجـود برنامـة درسـی، تعییـن نقاط ضعـف و قوت برنامة درسـی بر اسـاس 
مقايسـة وضـع موجـود و مطلـوب، و تصمیم گیـری دربـارة سرنوشـت برنامـة درسـی، اهـداف ويـژة 
ارزشـیابی برنامة درسـی فارسـی دورة اول ابتدايی در مرحلة برنامة درسـی کسب شـده عبارت اند از:

الف( تبیین ويـژگی های تحقِق اهداف ]میزان و چگونگِی مطلوب آموخته های دانش آموزان[ در 
برنامة درسی کسب شده؛

ب(  تبیین ويژگی های برنامة درسی کسب شده ]اهداف تحقق يافته بر اساس میزان آموخته های 
دانش آموزان[؛
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ج( مقايسة بین ويژگی های تحّقِق اهداف با اهداف تحقق يافته در برنامة درسی کسب شده؛

د(  بررسـی تفاوت هـا و تغییـرات آموخته های دانش آموزان در برنامة درسـی کسب شـدة فارسـی 
دورة اول ابتدايـی در نگاهی عمودی.

بـا توجـه بـه اهـداف فـوق، چهـار سـؤال مربوط بـه ارزشـیابی برنامة درسـی کسب شـدة فارسـی 
دورة اول ابتدايـی در ارزشـیابی دوره ای بديـن شـرح بوده انـد:

è ويژگی هــای تحقِق اهــداف ]میزان و چگونگِی مطلوب آموخته هــای دانش آموزان[ در برنامة 
درســی کسب شــدة فارســی دورة اول ابتدايی از ديد مؤلفان کتاب های برنامة درسی فارسی و 

معلمان منتخب به تفکیک در پايه های اول تا سوم کدام اند؟
è ويژگی هــای برنامة درســی کسب شــده ]اهــداف تحقق يافته بر اســاس میــزان آموخته های 

دانش آموزان[ در درس فارسی دورة اول ابتدايی، به تفکیک سال های اول تا سوم، چیست؟
è تا چه حد در برنامة درســی کسب شــده فارســی دورة اول ابتدايی، بیــن ويژگی های مطلوب 
آموخته های دانش آموزان پايه های اول تا سوم با آنچه دانش آموزان در برنامة درسی کسب شده 
آموخته اند، هم خوانی وجود دارد؟ تفاوت ها و کاستی ها، و نقاط قّوت و ضعف عمده کدام اند؟

è تفاوت هــای برنامــة درســی کسب شــدة فارســی دورة اول ابتدايــی ]تغییــرات آموخته های 
دانش آموزان[ در نگاهی عمودی )از پاية اول به پاية دوم و سپس تا پاية سوم( در چه مواردی 

است و چه پیشرفت ها و کاستی هايی را نشان می دهد؟

روشپژوهش
ارزشـیابی برنامـة درسـی کسب شـدة فارسـی دورة اول ابتدايـی، سـطح سـوم از ارزشـیابی دوره ای 
برنامـة درسـی فارسـی ابتدايی بوده اسـت. ارزشـیابی دوره ای عمدتـًا از طريق ترکیبـی از روند ارزيابی 
و ابزارهـای ارزشـیابی های کمـی و کیفـی در مراحـل متفـاوت و بـا اسـتفاده از رويکـردی در قالـب 
ارزشـیابی متعامـل درونـی از برنامـة درسـی قصدشـده تـا برنامـة درسـی اجراشـده و سـپس تـا برنامـة 
درسـی کسب شـدة فارسـی دورة اول ابتدايـی صـورت می گیـرد. ايـن ارزشـیابی بـا در نظـر داشـتن و 
ايده گیـری از الگـوی ارزيابـی تحقـق هدف هـا و الگـوی ارزيابـی مديريت گـرا )بـازرگان، 1380(، و 
روش ترکیبـی )آمیختـه( در گـردآوری داده هـای کّمـی و کیفـی )کرسـول و کالرک،1390/2007(، در 
سـطح ارزشـیابی برنامة درسـی قصدشـده و اجراشـده، و به کارگیری ابزارها و روش های مناسـب برای 
تحلیـل، بـه بررسـی فاصلـة بین وضـع موجود و وضع مطلـوب ويژگی های برنامة درسـی فارسـی دورة 

اول ابتدايـی بـا توجـه بـه مالک هـا و نشـانگرهای در نظـر گرفته شـده می پـردازد.
ارزشـیابی برنامـة درسـی کسب شـدة فارسـی دورة اول ابتدايی، از طريق بررسـی میدانـی و اجرای 
آزمون هـای کتبـی و شـفاهی در جامعـه و نمونـة انتخاب شـده از اسـتان های مـورد نظـر پژوهـش بـوده 
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اسـت کـه در ادامـه توضیـح داده می شـود. روش ويـژة اجـرای طـرح ارزشـیابی بـه تفکیـک سـؤال ها 
چهارگانـه بدين شـرح اسـت:

در پاسـخ بـه سـؤال اول، يعنی ويژگی های تحقق اهداف و میـزان و چگونگی مطلوب آموخته های 
دانش آمـوزان و يادگیـری مورد انتظار در سـطح برنامة درسـی کسب شـده، ابتدا تحلیـل اهداف يادگیری 
برنامـة درسـی قصـد شـده صـورت گرفت و به انتظـارات يادگیـری و نشـانه های تحقق آن تبديل شـد. 
سـپس از طريـق بررسـی میدانـی، بـا اسـتفاده از ابـزار پرسـش نامه، نظـرات نمونـة منتخبـی از دو گروه 
مؤلفـان کتاب هـای فارسـی دورة اول ابتدايـی و معلمـان منتخـب دورة ابتدايی در پايه های اول تا سـوم 
نسـبت بـه آمـوزش توانايی هـای زبانـی و يادگیری مـورد انتظار در پايه هـای اول تا سـوم دورة ابتدايی، 
بـا در نظـر داشـتن حوزه هـای مختلـف زبان آمـوزی فارسـی، جمـع آوری شـد. ايـن دو گـروه نظر خود 
را نسـبت بـه اينکـه در پايـان سـال تحصیلـی تـا چـه میـزان می تـوان انتظـار داشـت دانش آمـوز دورة 
اول ابتدايـی،  بـه تفکیـک هـر پايـه، انتظـارات يادگیـری را بـرآورده کنـد و نشـانه های تسـلط و کسـب 

توانايی هـای زبانـی در او ديـده شـود، مشـخص کردند.
در پاسـخ بـه سـؤال دوم، بـا توجه به محتوای بسـتة برنامة درسـی فارسـی و کتاب هـای خوانداری 
و نوشـتاری دورة ابتدايـی و بـر اسـاس نتايـج میزان و چگونگـِی مطلوب آموخته هـای دانش آموزان در 
پايه هـای اول تـا سـوم، از روش بررسـی میدانـی و اجـرای ايـن سـه آزمـون اسـتفاده شـد: آزمون هـای 
مهارت هـای نـگارش فارسـی، آزمون امالی فارسـی و آزمون روان خوانـی و درک مطلب. بدين ترتیب، 
تصويـری از برنامـة درسـی کسب شـده و میـزان اهـداف تحقق يافتـه و آموخته هـای دانش آمـوزان بـر 
اسـاس نتايـج آزمون هـا به دسـت آمده. اجـرای دو آزمـون مهارت هـای نگارشـی و امـالی فارسـی در 
پايه هـای اول تـا سـوم به صـورت کتبـی و آزمـون روان خوانـی و درک مطلـب به صـورت شـفاهی بود.

در پاسـخ بـه سـؤال سـوم، بـا توجه بـه مالک هـا و نشـانگرهای تحقق اهـداف )میـزان و چگونگی 
از اجـرای آزمون هـای سـه گانه  به دسـت آمده  نتايـج  مطلـوب آموخته هـای دانش آمـوزان( در مقابـل 
)شـامل آزمـون مهارت هـای نگارشـی، آزمون امالی فارسـی، و آزمـون مهارت هـای روان خوانی، درک 
مطلـب و واژگان(، تسـلط دانش آمـوزان در قالـب توانايی هـا و مهارت هـای پنج گانـه )1. مهارت هـای 
خوانـداری، درک مطلـب و تسـلط واژگان و انتظـارات يادگیـری شـناختی مرتبـط آن؛2. مهارت هـای 
گـوش دادن و سـخن گفتـن؛ 3. مهارت هـای نـگارش فارسـی و انتظـارات يادگیـری شـناختی مرتبـط 
آن؛ 4- مهارت نوشـتاری امالی فارسـی، خوانانويسـی، درست نويسـی و روی خط نويسـی؛ 5. مهارت 
دسـتخط و زيبانويسـی بـا معیارهـای خـط تحريری(، بـا توجه به مالک هـای تشـکیل دهندة هريک و به 
تفکیـک مـدارس دخترانـه و پسـرانه و مجمـوع، مقايسـه و تحلیل شـد. با توجـه به نتايج به دسـت آمده، 
نقـاط قـوت و ضعـف عمـده به تفکیـک پايه هـای سـه گانه و در چارچـوب مهارت های زبانـی پنج گانه 

مطرح شـدند.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

بررسی نتایج ارزشیابی برنامة درسی کسب شده فارسی دورة اول ابتدایی: نقاط قوت و ضعف دانش آموزان در کسب مهارت های یادگیری زبانی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

ë شمارة 74
ë سال نوزدهم 

ë تابستان 1399
110

تغییـرات  برنامـة درسـی کسب شـده و  تفـاوت در  تعییـن  يعنـی  بـه سـؤال چهـارم،  پاسـخ  در 
رونـدی  و  عمـودی  نگاهـی  در  ابتدايـی،  اول  دورة  فارسـی  درس  در  دانش آمـوزان  آموخته هـای 
مقايسـه ای از پايه های اول تا سـوم ابتدايی، از روش مقايسـه و اسـتنتاج قیاسـی روی نتايج تفصیلی 
آموخته هـای دانش آمـوزان در توانايی هـا و مهارت هـای پنج گانـه زبانـی و نقـاط قـوت و ضعـف 
عمـده بـه تفکیـک پايه های مختلف که در پاسـخ سـؤال سـوم مشـخص شـده بودنـد، اسـتفاده کرديم. 
تفاوت هـا در نگاهـی عمـودی، در قالب هـای »پیشـرفت ها و نقـاط قـوت« و »کاسـتی ها و نقـاط 

ضعـف« عرضـه شـدند.

ابزارهایجمعآوریدادههادرارزشيابیبرنامةدرسیكسبشده
 1. پرسش نامة اظهارنظر در مورد انتظارات یادگیری و میزان مطلوب آموخته های دانش آموزان

از طريـق ايـن ابـزار نمونـة منتخبـی از دو گروه مؤلفـان کتاب های فارسـی و معلمـان منتخب دورة 
اول ابتدايـی در پايه هـای اول تـا سـوم، نظـر خـود را نسـبت بـه اينکـه در پايـان سـال تحصیلـی تا چه 
میـزان می تـوان انتظـار داشـت، دانش آمـوزان دورة اول ابتدايـی انتظـارات يادگیـری را بـه شـرحی کـه 
در جـداول مربـوط در پرسشـنامه آمـده اسـت، بـرآورده کنند و نشـانه های تسـلط و کسـب توانايی های 
زبانـی در آن هـا ديـده شـود، در محـل مربوط در جدول مشـخص کردند. در هر گويه میزان تسـلط مورد 
انتظـار در چهـار سـطح توسـط ايـن دو گـروه تعیین و مشـخص شـد. 2. ابـزار آزمون ها برای پاسـخ به 
سـؤال دوم و ارائـة تصويـری از آموخته هـای دانش آمـوزان و ويژگی برنامة درسـی کسب شـدة فارسـی 
دورة اول ابتدايـی، شـامل اجـرای سـه آزمـون »آزمون هـای مهارت هـای نـگارش فارسـی«، »آزمـون 
امـالی فارسـی« و »آزمـون روان خوانـی و درک مطلـب« بـود کـه بـا توجـه بـه محتـوای بسـتة برنامـة 
درسـی فارسـی تدوين شـده بـرای دورة اول ابتدايـی2 و بـر اسـاس نتايـج میـزان و چگونگـِی مطلـوب 
آموخته هـای دانش آمـوزان در پايه هـای اول تـا سـوم، اجـرا شـدند. اجـرای دو آزمـون مهارت هـای 
نگارشـی و امـالی فارسـی در پايه هـای اول تـا سـوم به صـورت کتبـی و اجـرای آزمـون روان خوانی و 

درک مطلـب به صـورت شـفاهی انجـام گرفت.

 الف( آزمون مهارت های نگارش )کتبی(
سـؤاالت در بخـش آزمـون مهارت هـای نگارش فارسـی، شـامل منتخبـی از انـواع فعالیت های 
ادامـة  جملـه،  دادن  ادامـه  عبارت نويسـی،  کامل کردنـی،  جملـه،  مرتب کـردن  جمله سـازی، 
داستان نويسـی کودکانـه، قصه نويسـی، دعوت نامـه نويسـی، معرفـی خـود، اظهارنظـر کتبـی در يک 
زمینـه اسـت. تعـداد سـؤاالت در برگـة آزمـون مهارت هـای نگارش، بیـن 7 تا 8 سـؤال در پايه های 
متفـاوت بـا توجـه به دشـواری و سـطح پايـة دانش آمـوز تنظیم شـده که مراحـل رواسـازی و اعتبار 

يابـی را کامـاًل گذرانده اسـت.
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ب( آزمون امالی فارسی
محتـوای امـال و حجـم آن بـا توجه بـه نوع واژه های انتخاب شـده بـرای آمـوزش در دورة اول 
ابتدايـی و متناسـب بـا تـوان و آمادگی هـای ذهنـی و تجربـی دانش آمـوزان در پايه هـای متفـاوت 
اسـت کـه مراحـل رواسـازی و اعتبـار يابـی را گذرانـده اسـت. اجرای آزمـون مهارت هـای امالی 
فارسـی به صـورت قرائـت امـال بـرای دانش آمـوزان و نوشـتن دانش آمـوزان روی برگـه ای صورت 

گرفـت کـه در اختیـار آن ها گذاشـته شـده بود.

ج( آزمون روان خوانی و درک مطلب و واژگان )شفاهی(

فارسـی دورة اول ابتدايـی بـه تفکیـک در پايه هـای اول تـا سـوم دورة ابتدايـی، شـامل دو متـن 
منتخـب در برگـه ای از قبـل آمـاده شـده بود کـه در اختیار دانش آمـوز قرار گرفت تـا بخوانند. هردو 
متـن تقريبـًا متناسـب بـا سـطح دانـش واژگانـی و مهـارت خوانـدن دانش آمـوز دورة اول ابتدايـی 
هسـتند کـه مراحـل روا سـازی را کامـاًل گذرانده انـد. متـن اول بـا خـط تحريـری و متـن دوم بـا 
خـط شـبه نسـخ )کـودک( آمـاده شـده بـود. پـس از خوانـدن آن، دو يا سـه سـؤال از دانش آمـوز از 
نظـر درک متـن خوانده شـده و معنـای واژه هـای موجـود در آن صـورت گرفـت تـا میـزان تسـلط و 
درک دانش آمـوز از متنـی کـه خوانـده اسـت مشـخص شـود. پـس از خـروج دانش آمـوز از محـل 
آزمـون، ارزيابـی میـزان تسـلط دانش آموز بـا توجه به مالک هـای هفت گانه در برگة ارزيابی توسـط 
ارزيابـان )پژوهشـگر يـا دسـتیار او و معلـم کالس( انجـام گرفـت و نتیجـه روی برگـة مخصـوص 

ارزيابـی عملکـرد هـر دانش آمـوز ثبت شـد.
è رواســازی و اعتبار آزمون ها: مجموعة آزمون های فارســی پايه های اول تا سوم دورة ابتدايی، 
شــامل آزمون مهارت های نگارشــی، آزمون امالی فارســی و آزمون روان خوانی و درک متن و 
واژگان، تمامًا محقق ســاخته اند، بر اســاس مبنای نظری و پیشینة حوزة مورد پژوهش و ماهیت 
و اهداف ارزشــیابی دوره ای درس زبان آموزی فارســی دورة اول ابتدايی تهیه شــده اند و کاماًل 
از روايی برخوردارند. ســه ابزار آزمون های کتبی و شــفاهی، شامل آزمون مهارت های نگارشی، 
آزمون امالی فارسی و آزمون روان خوانی و درک متن و واژگان، برای سنجش پیشرفت يادگیری 
دانش آموزان پايه های اول تا ســوم، کاماًل مبتنی بر برنامة درسی و محتوای درسی و فعالیت های 
يادگیری فارسی پايه های مربوط هستند و با توجه به اهداف پژوهش طراحی شده اند. در طراحی 
و بازبینی نهايی سؤاالت آزمون های فوق، عالوه بر سؤاالت طراحی شده توسط مجری پژوهش، 
مجموعه ای از سؤاالت طراحی شــده از طريق دستیاران، مدارس و معلمان گزارشگر همکار در 

استان ها طی فراخوانی دريافت شد.
سـؤاالت و متن هـای طراحی شـدة دريافتـی بـرای آزمون ها چنـد دور غربال شـدند و در جهت 
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ايجـاد روايـی دقیق تـر محتوايـی و صـوری سـؤاالت آزمـون، از نظـرات سـه معلـم صاحب نظـر 
و متخصـص همـکار در شـهر تهـران، در دو مرحلـه اسـتفاده شـد. در نهايـت از میـان سـؤاالت 
مطرح شـده بـرای آزمون هـا، توسـط تیـم طراحـی آزمـون، سـؤاالت آزمون هـای فارسـی انتخاب و 
در برگه هـای مربـوط تنظیـم شـدند. در جهـت اعتبارسـنجی و تقويـت روايـی آزمون هـای سـه گانة 
مهارت هـای نگارشـی، امـالی فارسـی، و روان خوانـی و درک متـن و واژگان، اين آزمون ها توسـط 
دسـتیاران مجـری پژوهـش در دو روز متوالـی، در دو مدرسـة ابتدايـی پسـرانه و دخترانـه و در يک 
کالس از هـر پايـه بـه اجـرا درآمدنـد. سـپس با توجه بـه نتايج به دسـت آمده، مشـاهده های صورت 
گرفتـه و مـدت زمانـی کـه بـرای پاسـخ به سـؤاالت در نظر گرفته شـده بـود، تصحیحاتـی در متن و 
تنظیـم سـؤاالت آزمون هـا و به خصـوص سـؤاالت مهارت هـای نـگارش فارسـی پايـة اول به عمل 

آمدنـد. دو سـؤال از آزمـون مهارت هـای نگارشـی ايـن پايـه نیز حذف شـدند.
è جامعه و نمونه: جامعه و پراکندگی جغرافیايی نمونه انتخاب شده در ارزشیابی دوره ای فارسی ابتدايی 

در چهار استان بدين شرح است:

1. از اســتان تهران، شــهر تهران با توجه به حجم باالی جمعیت و قرار داشتن پايتخت در اين 
استان و تمرکز تصمیم گیری های اساسی آموزشی؛

2. يک استان از مناطق دوزبانه: آذربايجان شرقی )با توجه به اهمیت مسئلة دوزبانگی در آموزش 
زبان فارسی دورة ابتدايی در اين استان(؛

3. يک استان از مناطق محروم تر و روستايی نشین: چهارمحال و بختیاری؛

4. يک استان از مناطق جنوبی و نیمه برخوردار: استان کرمان.

در سـطح ارزشـیابی برنامـة درسـی کسب شـده و اجـرای آزمون هـا، از هـر شـهر مرکـزی اسـتان 
)تهـران، تبريـز، شـهرکرد، و کرمـان( تنهـا دو مدرسـه، يـک مدرسـة دخترانـه و يـک مدرسـة پسـرانه 
)عمومـی دولتـی( در قالـب روش نمونه گیـری کلـی ارزشـیابی دوره ای انتخـاب شـدند. سـپس از هـر 
مدرسـه نیـز يـک کالس از هـر يـک از پايه هـای اول، دوم و سـوم گزيده شـدند. نمونه گیـری در جامعة 
ايـن پژوهـش در بخـش مـدارس دورة اول ابتدايـی، از نـوع خوشـه ای طبقه بندی شـده بـود. در بخـش 
اجـرای پرسـش نامة انتظـارات يادگیـری و میـزان مطلـوب آموخته هـای دانش آمـوزان در سـطح برنامـة 
درسـی کسب شـده، از طريـق بررسـی میدانـی و بـا اسـتفاده از ابـزار پرسـش نامه، نمونة منتخبی شـامل 
جمعـًا هشـت نفـر از گـروه مؤلفـان کتاب هـای فارسـی دورة اول ابتدايـی حضـور داشـته اند. در مـورد 
مجموعـة مؤلفـان کتاب هـای درسـی فارسـی دورة ابتدايی، بـا توجه به تعـداد محدود آن ها و شـناختی 
کـه وجـود دارد، نمونه گیـری خاصـی انجـام نشـد و نمونه گیـری هدفمنـد و بـر اسـاس شـناخت از 
تخصـص آن هـا بود. در بخش معلمان منتخـب دورة اول ابتدايی، جمعًا 26 نفر از معلمان منتخب دورة 
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ابتدايی )پايه های اول تا سـوم( از شـهر تهران و سـه شـهر مرکز اسـتان ديگر از جامعه و نمونة منتخب 
حضـور داشـتند و حجـم نمونـه را تشـکیل دادنـد. در بخـش اجرای آزمـون کتبی مهارت هـای نگارش 
فارسـی و امالی فارسـی، جمعٌا هشـت مدرسـه از چهار اسـتان مورد نظر )يک مدرسـة دخترانه و يک 
مدرسـة پسـرانه از شـهر مرکـزی اسـتان( به صـورت تصادفـی و از میان مـدارس دولتی انتخاب شـدند. 
از هـر مدرسـه يـک کالس از هريـک از سـه پايـة اول تـا سـوم ابتدايـی و جمعًا جمعیـت 24 کالس در 
پژوهـش شـرکت کردنـد. در پايـة اول 248 دانش آمـوز، شـامل 130 نفـر دختر و 118 پسـر، در پاية دوم 
256 دانش آموز، شـامل 132 دختر و 124 پسـر، در پاية سـوم 263 دانش آموز، شـامل 141 دختر و 122 
پسـر، و در مجمـوع 767 دانش آمـوز در پايه هـای اول تـا سـوم ابتدايی، جمعیـت دانش آموزی پژوهش 

را در بخـش آزمون هـای کتبـی نـگارش و امـالی فارسـی تشـکیل دادند.
در آزمـون شـفاهی روان خوانـی و درک متـن و واژگان، از 24 کالس منتخـب بـرای آزمـون کتبـی 
)همـان 8 مدرسـه در 4 اسـتان و در هـر مدرسـه همـان کالس هـای پايه هـای اول تـا سـوم ابتدايـی( 
10 دانش آمـوز به صـورت تصادفـی از روی فهرسـت دانش آمـوزان هـر کالس انتخـاب شـدند و از 
آن هـا آزمـون شـفاهی بـه عمـل آمـد. در مجمـوع 240 دانش آمـوز در بخش آزمون شـفاهی، شـامل 80 
دانش آمـوز از هـر پايـه )40 دانش آموز پسـر و 40 دانش آمـوز دختر( در هريک از پايه های اول تا سـوم 

ابتدايـی، جمعیـت دانش آمـوزی پژوهـش را در ايـن بخـش تشـکیل دادنـد.

 جدول 1.   خالصة اطالعات مربوط به جامعه و حجم نمونه و روش نمونه گیری در بخش اجرای پرسش نامة انتظارات یادگیری 
و میزان مطلوب آموخته ها از دو گروه مؤلفان کتاب های درسی و معلمان منتخب دورة اول ابتدایی

روش نمونه گیریحجم نمونه )نفر(پراکندگی جمعیت نمونهجامعه

هدفمند8همة مؤلفان در تهرانمؤلفان کتاب های درسی فارسی ابتدایی

انتخاب غیراحتمالی- هدفمند26معلمان منتخب در 4 استانمعلمان دورة اول ابتدایی

 جدول 2.   خالصة اطالعـــات مـربوط به حجـم نمونه و جمعیت دانش آموزان در بخش اجرای آزمون های کتبی و شفاهی 
در جامعة پژوهش

 تعداد 
دانش آموز

پایه

 تعداد 
مدارس و کالس ها

 تعداد 
دانش آموزان دختر

 تعداد 
دانش آموزان پسر

مجموع دانش آموزان 
آزمون شده

آزمون شفاهیآزمون کتبیآزمون شفاهیآزمون کتبیآزمون شفاهیآزمون کتبیپسرانهدخترانه

44130401184024880پایة اول

44132401244025680پایة دوم

44141401224026380پایة سوم
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مالکهایتصحيحوارزیابیآزمونهایانجامشده
هدر تصحیح برگه های آزمون های دانش آموزان در پايه های مختلف، مالک های ارزيابی که بعد از 
رواســازی و کســب توافق های الزم با معلمان و متخصصان در تصحیح مورد توجه بوده اند، به شرح 

زيرند:

  مالک های ارزیابی آزمون مهارت های نگارش فارسی:

1. دادن پاسخ درست و کامل، مناسب و بجا با توجه به پرسش و فعالیت در نظر گرفته شده.

2. اســتفادة درســت و بجا از واژه ها و اصطالحات موجود در منابع درسی فارسی، آموخته شده در 
طول سال تحصیلی.

3. انجام تفکر مناسب با توجه به موقعیت در نظر گرفته شده در سؤال )خالقیت يا کل نگری قابل توجه 
در پاسخ دادن(.

4. خوانا نويسی، درست نويسی، روی خط نويسی و زيبانويسی کلمات و جمالت با توجه معیارهای 
خط تحريری.

5. رعايت اصول نگارش، نقطه گذاری و سجاوندی در جمالت.

  خرده معیارهای خالقیت و تفکر خاّلق در پاسخ:
1. تعّدد ايده های ارائه شده و وجود ايده های بیشتر؛ 

2. مرتبط بودن و کارآمد بودن پاسخ؛ 
3. انعطاف و تنوع در پاسخ؛ 

4. اصیل و ابداعانه بودن پاسخ؛
5. توجه به جزئیات و ابعاد و جوانب؛

6. تخیلی بودن پاسخ.

  خرده معیارهای کل نگری و تفکر کل نگر در پاسخ:
1. تمرکز روی موضوع و دقت در پاسخ؛

2. جامع بودن پاسخ؛
3. جاذب و تأثیرگذار بودن پاسخ؛

4. داشتن کارکرد مناسب؛
5. صحیح و رسا بودن پاسخ؛

6. واقعی و معنادار بودن پاسخ.
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  مالک های ارزیابی آزمون امالی فارسی:
1. نوشتن کامل همة کلمات و جمالت امالی گفته شده؛

2. نداشتن غلط اماليی در نوشتن کلمات؛
3. رعايت اندازه و شکل حروف در همة بخش های کلمه و جمله با توجه به معیارهای خط تحريری؛

4. خوانانويسی، رعايت فاصلة حروف و کلمات، و نوشتن روی خط زمینه؛
5. درست بودن اتصاالت کلمات، دندانه ها و دواير حروف با توجه به معیارهای خط تحريری؛

6. رعايت اصول نقطه گذاری و سجاوندی در امال.

  مالک های ارزیابی آزمون روان خوانی، درک متن و واژگان:
1. تمرکز و دقت روی متن خواندنی؛

2. شناخت نشانه ها )حروف( و کلمات و تلفظ درست واژه ها )کلمات(؛
3. خواندن روان و با سرعت مناسب؛

4. رعايت عالئم نگارشی و لحن و آهنگ مناسب متن در موقع خواندن؛
5. دانستن معنای واژه ها و تسلط بر معانی لغات؛

6. درک متــن و پیام آن، معنی کردن جمله ها، و دريافت ارتباط معنايی بین بخش های گوناگون متن 
خوانده شده؛

7. خوب گوش دادن و پاسخ درست، بجا و به موقع به پرسش هايی که از او می شود.

ارزيابی ها در قالبی توصیفی و چهار سطح ارزش گذاری: تسلط کامل )عالی، خیلی خوب(، تسلط نسبی 
)خوب، قابل قبول(، تسلط محدود )نسبتًا ضعیف و محتاج دقت و تمرين بیشتر(، تسلط بسیار کم )بسیار 

ضعیف، خیلی محدود و اندک( بوده اند.

یافتههایپژوهش
نظر به گســتردگی و حجم قابل توجه مقايسه ها و نتايج به دست آمده در پاسخ به چهار سؤال مورد 
نظر در ارزشیابی برنامة درسی کسب شدة فارسی دورة اول ابتدايی، حجم انبوه نتايج و جداول آماری 
و نمودارهــای میانگین نمــرات دانش آموزان در مؤلفه های مختلف آزمون های ســه گانة مهارت های 
نگارشــی، مهارت امالی فارســی و مهارت های خواندن، درک مطلــب و واژگان در پايه های اول تا 
ســوم، با توجه به محدوديــت در طرح مطالب و يافته ها در اين مقاله، عمدتًا نتايج مربوط به پاســخ 
ســؤال های ســوم و چهارم که حاصل مقايسه، بررسی و تحلیل های انجام شــده روی نتايج به دست 
آمده اند، در قالب نقاط قوت و ضعف، به تفکیک پايه های سه گانه و در چارچوب مهارت های زبانی 

پنج گانه مطرح می شوند.
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نقاطقوتوضعفعمدهدرپایةاول

  الف( نقاط قوت

از نظر مهارت های خوانداری، درک مطلب و تسلط واژگانی و انتظارات شناختی مرتبط با آن 
در پایة اول

دانش آموزان پاية اول مدارس دخترانه در مجموع در »خواندن روان و با سرعت مناسب، درک 
معنی کلمه های خوانده شــده، حدس زدن معنی کلمه های ناآشــنا در متن، و خواندن و فهمیدن پیام 
متن های ساده« موفق تر بودند و به سطح تسلط نسبی در اکثر مالک های خواندن دست يافته بودند 

که اين موضوع با انتظار تحقق هدف ها و يادگیری مورد انتظار تا حدودی هم خوانی دارد.

از نظر مهارت نوشــتاری امالی فارسی، خوانا نویسی، درست نویسی، و روی خط نویسی در 
پایة اول

اکثريت قابل توجهی از دانش آموزان دختر و پســر پاية اول )حدود 80 درصد( روی »نوشــتن 
کامل همة کلمات و جمالت امالی گفته شــده« تســلط کامل داشــتند و در مجموع در اين مالک، 
دانش آموزان در حد باالی تسلط نسبی و خیلی خوب تا عالی قرار داشتند و توانستند همة کلمات 
و جمالت امالی گفته شده را بنويسند. اين نشان می دهد، برنامة زبان آموزی پاية اول حداقل از نظر 
ايجاد توانايی نوشتن و امالی کلمات و جمالت فارسی که در سطح پاية اول به کودک گفته می شود 
و آنچه به گوش دانش آموز می رسد )ولو نوشتن غلط و با خط نامناسب( موفق بوده است و با انتظار 

تحقق هدف ها و يادگیری مورد انتظار در اين قسمت کاماًل هم خوانی دارد.

  ب( نقاط ضعف

از نظر مهارت های خوانداری، درک مطلب و تسلط واژگانی و انتظارات شناختی مرتبط با آن 
در پایة اول

در اکثر مالک های مربوط به مهارت های خوانداری، درک مطلب و تسلط واژگان، مانند »خواندن 
روان و با سرعت مناسب«، »دانستن معنای واژه ها و تسلط بر معانی لغات«، »درک متن و پیام آن، معنی 
کردن جمله ها، دريافت ارتباط معنايی بین بخش های گوناگون متن خوانده شده«، دانش آموزان مدارس 
پســرانه تفاوت و کاستی قابل توجهی را نسبت به سطح مطلوب آموخته ها و انتظار يادگیری مهارت 
خواندن در پاية اول که باالتر از تسلط نسبی است، نشان دادند و در حد تسلط پايین تر از تسلط نسبی 
و ســطح محدود بودند. از اين نظر ضعف بیشــتری در آموزش دانش آموزان پاية اول مدارس پسرانه 
نســبت به دانش آموزان دختر در مدارس دخترانه ديده شد. قابل توجه است که دانش آموزان مدارس 
دخترانه نیز در مجموع در زمینة مهارت های خوانداری در حد تســلط نسبی )قابل قبول( قرار داشتند 
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که با سطوح باالتر تسلط نسبی در مهارت خواندن و درک مطلب )خیلی خوب و عالی( فاصله دارد.

از نظر مهارت های گوش دادن و سخن گفتن در پایة اول
è به خصوص دانش آموزان مدارس پســرانه، در مجموع و با توجه به نتايج به دســت آمده، از نظر 
گوش دادن و سخن گفتن در پاية اول از تسلط محدودتری برخوردار بودند. آنان در حد بین تسلط 
نسبی و محدود قرار داشتند و از ضعف نسبی برخوردار بودند که با تسلط خوب تا خیلی خوب 
فاصلة قابل توجهی دارد. تمرکز شــنیداری آنان پايین بود و همچنین کاستی هايی ازنظر برقراری 

ارتباط و پاسخ به پرسش ها، بیان کردن و تعريف کردن وجود داشت.
è در کتاب فارسی اول، به مهارت گوش دادن نسبت به سخن گفتن کمتر توجه شده است. به میزان 
قابل توجهی در برنامة درســی و اجرای آموزش های فارســی پاية اول در مدارس، از نظر توجه 
و ايجاد موقعیت های مناســب برای تقويت گوش دادن و سخن گفتن کاستی وجود داشت. بخش 
قابل توجهی از آموزگاران دورة ابتدايی، خود در زمینة مهارت سخن گفتن به آموزش اصولی نیاز 
داشتند؛ چنان که در بعضی موارد متأسفانه خود معلمان دانش آموزان را دچار سردرگمی می کردند. 
دانش آموزان دوزبانه اکثرًا از نظر بیان کردن و توضیح دادن مشکل داشتند و دچار کم رويی بودند. 
اســتفادة آن ها از زبان مادری )ترکی( و تلفظ با لهجه و تا حدودی نادرســت واژه ها و حروف به 
زبان آذری در موقع پاســخ دادن، قابل توجه بود. اين دانش آموزان از نظر ارتباطی و دريافت متن 
مشکل بیشتری داشتند. در تمرکزکردن و بیان کردن هم مشکل قابل توجهی داشتند. اما اکثر معلمان 
هم خودً  از نظر گويش و تلفظ واژه ها مشکل داشتند و فرصت و زمینة صحبت و اظهارنظرکردن 

به زبان فارسی حتی در کالس فارسی هم کم بود.

از نظر مهارت های نگارش فارسی و انتظارات یادگیری شناختی مرتبط با آن در پایة اول
مهارت های نگارش فارسی دانش آموزان دختر و پسر پاية اول، در مقايسه با انتظارات يادگیری 
حوزة مهارتی نوشــتن و میزان تســلط مورد انتظار در پاية اول، در حد پايین تر از تســلط نسبی و 
نزديک به تســلط محدود قرار داشت. انتظارات يادگیری مانند »نوشتن جمله های ساده به منظور 
بیان و انتقال فکر و انديشــه به ديگران، به کارگیری کلمه های خوانده شــده در جمله برای بیان و 
انتقــال پیام، و توانايی ترکیب و پیوند دادن جمالت ســاده بــرای انتقال فکر و پیام«، و همچنین، 
انتظارات يادگیری حوزة شناختی در پاية اول، مانند »گسترش استفاده از شیوه های پرورش تفکر 
خالق« که در حد باالتر از تســلط نسبی )خوب تا عالی( است. پیشرفت مجموعی دانش آموزان 
پاية اول نامناســب و ناهم خوان بود. و ضعف هايی که در مهارت های نگارشی دانش آموزان ديده 
می شــد، تا حدود زيادی ناشی از ضعف های روشی و پداگوژيک معلمان در ايجاد موقعیت های 

مناسب و غنی يادگیری نوشتاری در اجرای برنامة درس فارسی پاية اول بود.
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از نظر مهارت نوشــتاری امالی فارسی، خوانا نویسی، درست نویسی، و روی خط نویسی در 
پایة اول

è مجموعــة دانش آموزان مدارس پســرانه و دخترانه از نظر تســلط بر اکثــر مهارت های اماليی، 
مانند »نداشــتن غلط اماليی در نوشــتن«، »رعايت اصول نقطه گذاری و نشانه گذاری در امال«، 
»خوانانويســی، رعايت فاصلة حروف و کلمات و نوشتن روی خط زمینه«، در مقايسه با تسلط 
مورد انتظار در مهارت نوشــتن و امالی پاية اول و در مالک هايی مانند »نوشــتن امالی صحیح 
کلمه ها، توانايی به کارگیری نشانه های نگارشی در نوشته، و به کارگیری بهنجار خط )خوانانويسی 
و درست نويسی(« در حوزة مهارت نوشتن که از نظر دو گروه مؤلفان و معلمان منتخب آن حوزه، 
انتظارات يادگیری در حد باالی تســلط نســبی )خوب تا عالی( قرار دارد، پیشــرفت مجموعی 
دانش آموزان پاية اول نامناسب، ناهم خوان، نزديک به هم، و در حدی نزديک به تسلط محدود بود. 
البته در مالک خوانانويسی، رعايت فاصلة حروف و کلمات، و نوشتن روی خط زمینه، پیشرفت 
مجموعی دانش آموزان دختر در حد تسلط نسبی و نسبتًا خوب قرار داشت و دانش آموزان پسر 
در حد تسلط محدود و نسبتًا ضعیف بودند. نتايج به دست آمده از ضعف بیشتر دانش آموزان پسر 

در معیارهای دستخط و خوانانويسی نسبت به دانش آموزان دختر حکايت می کند.

è در مقايسه با انتظارات يادگیری حوزة شناختی در پاية اول و از جمله »آشنايی با نمادهای ]نشانه ها 
يا الفبای[ خط فارســی )در سال اول(« که انتظارات يادگیری در حد تسلط نزديک به عالی قرار 
دارد، پیشرفت مجموعی دانش آموزان پاية اول نامناسب بود از پیشرفت محدودتر و تسلط ناکافی 
مجموعــی دانش آموزان پاية اول حکايت می کــرد. در مجموع، در بخش عمدة مالک های آزمون 
مهارت های امالی فارسی، پیشرفت مجموعی دانش آموزان دختر و پسر پاية اول در حد پايین تر 
از تســلط نســبی و نزديک به تسلط محدود قرار داشت که از نیاز آن ها به فرصت های مناسب تر 
يادگیری در حوزة امال و نوشــتن، درست نويســی، خوانانويسی و کار بیشتر معلم و دانش آموزان 
در زمینه های فوق حکايت می کرد. ضعف هايی که در مهارت های اماليی و دستخط دانش آموزان 
ديده می شد، تا حدود زيادی ناشی از ضعف های روشی و پداگوژيک معلمان در زمینة نوشتن و 
دادن الگوی مناسب دستخط و تمرين و دقت روی امالی درست کلمات توسط دانش آموزان و 

به خصوص در مدارس پسرانه و در اجرای برنامة درس فارسی پاية اول است.

از نظر مهارت دستخط و زیبانویسی با معیارهای خط تحریری در پایة اول
بیشترين کاستی و ضعف دانش آموزان پاية اول از نظر تسلط بر دستخط و درست و زيبانويسی 
با توجه به معیارهای خط تحريری بود که در پايین ترين سطح تسلط از نظر اماليی و نوشتن قرار 
داشتند. کسب میانگین مجموعی کمتر از 2 از 4 در اين مالک نشان داد که اکثر دانش آموزان کاماًل در 
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حد تسلط محدود و ضعیف از نظر دستخط تحريری بودند. در اين میان، به خصوص نتايج مهارت 
اماليی و نوشــتن با دستخط تحريری مدارس پســرانه ضعیف تر بود و پیشرفت پايین تر دستخط 
تحريری دانش آموزان پســر را نســبت به دانش آموزان دختر نشان می داد. در مقايسه با مالک های 
حوزة مهارتی نوشــتن و میزان تســلط مورد انتظار در مهارت امال و به کارگیری خط در پاية اول، 
يعنی از نظر »توانايی به کارگیری بهنجار خط )خوانانويسی، درست نويسی و زيبانويسی(« که در 
حد تســلط کامل تا نسبی )عالی تا خوب( قرار دارد، پیشرفت مجموعی دانش آموزان پاية اول با 
توجه به معیارهای خط تحريری، به هیچ وجه مناسب نبود و با انتظارات تحقق هدف ها و يادگیری 

مورد انتظار در اين قسمت هم خوانی نداشت.

نقاطقوتوضعفعمدهدرپایةدوم

  الف( نقاط قوت

از نظر مهارت های خوانداری، درک مطلب و تســلط واژگانی و انتظارات شناختی مرتبط آن 
در پایة دوم

از نظر يادگیری و تســلط مورد انتظار در مالک های مهــارت خواندن پاية دوم، مانند »تمرکز 
و دقت روی متن خواندنی، شــناخت حروف و کلمات و تلفظ درســت واژه ها، خواندن روان و 
با سرعت مناســب، درک معنی کلمه های خوانده شده، حدس زدن معنی کلمه های ناآشنا در متن، 
و خواندن و فهمیدن پیام متن های ســاده«، تنها دانش آموزان پاية دوم مدارس دخترانه در نگاهی 

مجموعی موفق تر و در اکثر اين مالک ها به سطح تسلط نسبی رسید بودند.

از نظر مهارت نوشتاری امالی فارسی، خوانا نویسی، درست نویسی، روی خط نویسی در پایة دوم
ازنظر »نوشــتن کامل همة کلمات و جمالت امالی گفته شــده«، نتايج به دست آمده از آزمون 
امالی فارســی دانش آموزان دختر و پسر پاية دوم نشان داد که اکثريت قابل توجه دانش آموزان در 
حد باالی تســلط نسبی و خیلی خوب قرار دارند و درصد قابل توجهی از دانش آموزان توانستند 
همة کلمات و جمالت امالی گفته شده را بنويسند. اين موضوع نشان  داد، برنامة زبان آموزی پاية 
دوم، از نظر »توسعة توانايی تبديل نشانه های آوايی به نوشتاری و نوشتن درست کلمات و جمالت 
شنیده شده )امال(«، مثل پايه اول، از نظر ايجاد توانايی امالی فارسی در حد نوشتن تمام کلمات و 
جمالت امالی گفته شده و آنچه به گوش دانش آموز می رسد )ولو نوشتن غلط و با خط نامناسب( 
مطابق با يادگیری مورد انتظار بوده است و دانش آموزان اين توانايی را در حد قابل توجهی کسب 
کردند. البته نتايج به دست آمده از ارزيابی امالی دانش آموزان پاية دوم در ديگر مالک ها و از جمله 

نداشتن غلط اماليی، تسلط پايین تری را نشان داد که در ادامه به آن ها می پردازيم.
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  ب( نقاط ضعف

از نظر مهارت های خوانداری، درک مطلب و تســلط واژگانی، و انتظارات شناختی مرتبط آن 
در پایة دوم

è طبق انتظارات يادگیری و میزان مطلوب آموخته ها که در پاسخ به سؤال اول ارزشیابی مشخص شده، 
مهارت های خواندن در پاية دوم از نظر مالک هايی چون »خواندن متن و شــعر ســاده با لحن و 
آهنگ مناسب آن، خواندن با توجه به عالئم نگارشی، درک نوشته ها و دريافت پیام اصلی آن ها، 
دريافت ارتباط معنايی بین بخش های گوناگون متن خوانده شده« و همچنین، انتظارات يادگیری 
دورة اول ابتدايی در حوزة شناختی، شامل »آشنايی با ساختار زبان فارسی معیار )در سال دوم و 
سوم(، و گسترش حوزة واژگان و معانی مناسب و متناسب آن ها«، پیشرفتی باالتر از تسلط نسبی 
و در ســطح خوب تا خیلی خوب را نشــان می دهد. اما نتايج به دست آمده در زمینة روان خوانی 
و درک متن و واژگان دانش آموزان پاية دوم نشــان داد، پیشرفت مجموعی دانش آموزان مدارس 
دخترانه و پســرانه پاية دوم، در ســطحی نزديک به هم نســبت به ســطح مورد انتظار يادگیری 
مهارت های خوانداری، درک مطلب و تســلط واژگان، و انتظارات شــناختی، تا حدودی کاستی 
و ضعف داشــت و متوسط پیشرفت دانش آموزان کم وبیش در سطح پايین تر از تسلط نسبی بود.

در مقايسه با معیارهای خواندن مطلوب و روان خوانی و انتظاری که در اين زمینه وجود داشته 
اســت، در موارد قابل توجهی ديد شــد،  دانش آموزان با برخی کلمات ناآشنا بودند؛ با وجود اينکه 
در محدودة دانش واژگانی دانش آموز پاية دوم بود. آن ها در خواندن بســیاری از واژه ها و ترکیب 
ـِ ربط مشکل داشتند. برخی دانش آموزان توجهی  کلمات متن های خواندنی همچنین تشــخیصـ 
به عالئم نگارشی مانند نقطه نداشتند و سعی می کردن همة جمالت را پشت سر هم و بدون وقفه 
بخوانند. در مواردی ديده شــد، دانش آموز کلماتی را به متن اضافه می کردند، يا بعضی از کلمات 
متــن را ناديــده می گرفتند و نمی خواندند يا بعضی از حروف کلمــات را در مرتبة اول جا به جا 
می خواندند. اشتباهات متعدد، مکث های طوالنی، سرسری گذشتن از کلمات و تمرکزنداشتن در 
خواندن، به خصوص در میان دانش آموزان پســر ديده می شــد. در مواردی هم به علت ُکندخوانی 
شديد و کلمه کلمه خواندن، دانش آموز کل متن را درک نمی کرد. يا در حین خواندِن متن، دانش آموز 
توجهی به ارتباط بین جمالت آن نداشــت و صرفًا ســعی در خواندن داشت. در نتیجه، در درک 

معنای جمالت و پیام متن خوانده شده دچار مشکل می شد.

از نظر مهارت های گوش دادن و سخن گفتن در پایة دوم
متوسط تسلط مجموعی و يادگیری مورد انتظار از دانش آموزان دختر و پسر پاية دوم مدارس 
از نظر مهارت های گوش دادن و ســخن گفتن و مالک های آن ها، مانند »دقت و تمرکز در ســخن 
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گوينده، تســّلط در خوب شنیدن و به ياد ســپردن رئوس مطالب اظهارشده« در زمینة گوش دادن، 
و مالک های »توانايی پاســخ گويی به ســؤاالت، انسجام فکری و زبانی در سخن گفتن و رساندن 
پیام، تمرکز بر نکات اصلی در انتقال پیام و رعايت زبان فارسی معیار هنگام سخن گفتن« در حد 
سطح باالی تسلط نسبی )خوب تا خیلی خوب( قرار داشت. نتايج به دست آمده از آزمون شفاهی 
صورت گرفته هم نشــان داد، پیشــرفت دانش آموزان در سطح تسلط نسبی بوده است و با انتظار 
تحقق هدف ها و يادگیری مورد انتظار در اين زمینه کمی تفاوت داشت. همچنین تسلط تا حدودی 
محدودتر را از نظر گوش دادن و سخن گفتن در دانش آموزان پاية دوم نشان داد که با تسلط مطلوب 
فاصله دارد. در زمینة گوش دادن و ايجاد فرصت مناسب برای تقويت آن، و همین طور سخن گفتن، 
گفت وگوکردن، خود را بیان کردن و پاسخ دادن متعاقب خوب گوش دادن، عالوه بر اينکه در برنامة 
درسی تدوين شدة فارسی )برنامة قصدشده( تا حدودی کاستی ديده شد، به میزان قابل توجهی در 
برنامة درسی اجراشده و اجرای آموزش های فارسی پاية دوم در مدارس نیز، از نظر توجه و ايجاد 

موقعیت های مناسب برای تقويت گوش دادن و سخن گفتن کاستی وجود داشت.

از نظر مهارت های نگارش فارسی و انتظارات یادگیری شناختی مرتبط با آن در پایة دوم

è پیشــرفت مجموعی دانش آموزان دختر و پســر پاية دوم در مهارت های نگارشــی فارسی بسیار 
پايین تر از تسلط نسبی و در حد تسلط محدود و نسبتًا ضعیف قرار داشت. در تمام مهارت های 
زبانی نگارشــی، و از جمله »انجام تفکر مناسب با توجه به موقعیت در نظر گرفته شده«، »دادن 
پاســخ درست و کامل، مناســب و بجا«، »استفادة درســت و بجا از واژه ها و اصطالحات«، در 
مقايســه با تسلط مورد انتظار در مهارت نوشــتن و انتظارات يادگیری در حوزة شناختی در پاية 
دوم، چون »توانايی به کارگیری درســت کلمات در جمالت، توانايی انتخاب موضوع و محدود 
کردن آن، توانايی نوشتن چند جمله يا يک بند به صورت منسجم«، »گسترش استفاده از شیوه های 
پرورش تفکر خالق« که انتظارات يادگیری در حد باالتر از تسلط نسبی )خوب تا خیلی خوب( 
قــرار دارد، نتايج به دســت آمده از آزمون کتبی نشــان داد، دانش آموزان پايــة دوم و به خصوص 
دانش آموزان مدارس پسرانه، بیش از پاية اول، نسبت به سطح مورد انتظار دچار افت مهارت های 
نگارشی هستند و به توجه و فعالیت های بیشتر و غنی تر نوشتاری توسط معلم و زمینه سازی بهتر 

احتیاج دارند.

è ضعف هايی که در مهارت های نگارشــی دانش آموزان ديده می شــود، تا حدود زيادی ناشــی از 
ضعف های روشــی و پداگوژيــک معلمان در اجــرای برنامة درس فارســی، به خصوص ايجاد 
موقعیت های مناســب يادگیری نوشتاری، استفاده از منابع آموزشی، زمان بندی درست فعالیت ها 

و تمرين های غنی کنندة يادگیری است که در ارزشیابی برنامة درسی اجراشده ديده شده است.
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  از نظر »رعايت اصول نگارش، نقطه گذاری و عالئم نشانه گذاری در جمالت«، نتايج به دست آمده 
از آزمون مهارت های نگارش پايه دوم نشــان داد، پیشــرفت مجموعی دانش آموزان دختر و پسر 
پاية دوم در حد تسلط محدود و نسبتًا ضعیف قرار دارد. اين نتايج با سطح مورد انتظار يادگیری 
که در حد تسلط نسبی تا کامل )خوب، خیلی خوب تا عالی( است، فاصله قابل توجهی دارد. در 
اين میان، دانش آموزان مدارس پسرانه از نظر رعايت اصول نشانه گذاری حتی ضعیف تر و محتاج 

کار و دقت بیشتر بودند.

از نظر مهارت نوشتاری امالی فارســی، خوانا نویسی، درست نویسی و روی خط نویسی در 
پایه دوم

è با توجه به نتايج به دســت آمده در آزمون امالی فارســی، مجموعة دانش آموزان مدارس پســرانه 
و دخترانه از نظر تســلط بر اکثر مهارت های اماليی، مانند »نداشــتن غلط اماليی در نوشــتن«، 
»خوانانويســی، رعايت فاصلة حروف و کلمات، و نوشــتن روی خــط زمینه«، »رعايت اصول 
نقطه گذاری و نشانه گذاری در امال«، در مقايسه با تسلط مورد انتظار در مهارت نوشتن و امالی 
پاية دوم و در مالک هايی مثل »نوشتن امالی صحیح کلمه ها، توانايی به کارگیری نشانه های نگارشی 
در نوشــته، و به کارگیری بهنجار خط )خوانانويســی و درست نويسی(« که انتظارات يادگیری در 
حد باالی تسلط نسبی )خوب، خیلی خوب تا عالی( قرار دارد، پیشرفت مجموعی دانش آموزان 
پاية دوم، به خصوص در میان دانش آموزان مدارس پسرانه، نامناسب و ناهم خوان است و نزديک 
به هم در حدی بین تســلط نســبی و محدود قرار داشــتند. از نظر رعايت دســتخط مناســب و 
خوانانويسی نیز نتايج به دست آمده از ضعف بیشتر دانش آموزان پسر نسبت به دانش آموزان دختر 

حکايت می کند.

از نظر مهارت دستخط و زیبانویسی با توجه به معیارهای خط تحریری در پایة دوم

è از نظر مالک تسلط بر دستخط و درست و زيبانويسی، با توجه به معیارهای خط تحريری، در میان 
مالک های مربوط به مهارت نوشــتن و امال، بیشــترين کاستی و ضعف در دانش آموزان پاية دوم، 
همانند پاية اول، از اين نظر ديده می شود و اکثر دانش آموزان کاماًل در حد تسلط محدود و ضعیف 
از نظر دســتخط تحريری قرار دارند. در اين میان، مهارت اماليی و نوشــتن با دستخط تحريری 
دانش آموزان مدارس پســرانه ضعیف تر بود و پیشرفت پايین تری را نسبت به دانش آموزان دختر 

نشان می داد.

è در پاية دوم، با توجه به رشــد عقالنی و بدنی دانش آموز و ارتباط قوی تر دســت و ذهن کودک و 
تســلط باالتر نسبت به ســال اول، خط تحريری می تواند به زيبانويسی و روان نويسی کمک کند 
و دســتخط دانش آموزان به مرور کمی بهتر شــود. اما، ضعف ها و موانعــی وجود دارند که نتايج 
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ارزشیابی برنامة درسی اجراشدة فارسی دورة اول ابتدايی )سلسبیلی، 1398( اهّم آن ها را چنین 
نشــان داده است: »در ســال قبل، کودک اصول خط تحريری را نیاموخته و از آموزش صحیح و 
کافی برخوردار نبوده است. خود معلمان آن ها نیز در زمینة خط تحريری آموزش کافی و مناسب 
نديده اند. ناتوانی اکثر معلم ها در آموزش و الگودادن خط تحريری به اين مشــکالت می انجامد: 
ناهماهنگ و نازيبانويســی کلمات توسط کودکان، ضعف توانايی دست کودک در نوشتن کلمات 
پیچیده تر، مشــکل زا بــودن يادگرفتن مهارت های الزم خط تحريری بــرای کودکان، نبود زمان و 
فرصت کافی برای تمرين خط تحريری، درحالی که به تمرين بیشتر در کالس و الگودهی و تمرين 

زياد خارج از کالس نیاز دارد«.

نقاطقوتوضعفعمدهدرپایةسوم

  الف( نقاط قوت

از نظر مهارت های خوانداری، درک مطلب، تسلط واژگانی و انتظارات شناختی مرتبط با آن ها 
در پایة سوم

è از نظر يادگیری و تســلط مورد انتظار در مالک های مهارت خواندن پاية ســوم، مانند »تمرکز و 
دقت روی متن خواندنی، شــناخت حروف و کلمات و تلفظ درســت واژه ها، خواندن متن در 
بازة زمانی مناسب )خواندن روان با سرعت مناسب(، خواندن متن و شعر ساده با لحن و آهنگ 
مناســب آن، خواندن با توجه به عالئم نگارشــی، درک نوشــته ها و دريافت پیام اصلی آن ها، و 
دريافت ارتباط معنايی بین بخش های گوناگون متن خوانده شده ]به ويژه در سال سوم[«، کم وبیش 
پیشرفت مجموعی دانش آموزان نزديک به سطح تسلط نسبی قرار داشت و در مجموع قابل قبول 
بود. در عین حال، میزان پیشرفت دانش آموزان با انتظارات تحقق هدف ها و يادگیری مورد انتظار 
در مهارت های خواندن و درک مطلب که در پاســخ به ســؤال اول ارزشــیابی مشخص شد و در 

سطح باالی تسلط نسبی است، تا حدودی فاصله دارد و کاماًل هم خوان با آن نیست.

è نتايج به دســت آمده حاکی از پیشــرفت نســبی مجموع دانش آموزان پاية سوم نسبت به پاية دوم 
و کســب نتايج باالتر از نظر خرده مهارت های خواندن، درک متن و واژگان اســت. به خصوص 
در دانش آموزان پاية ســوم مدارس دخترانه، در نگاهی مجموعی، قوت بیشــتری ديده می شود و 

موفق تر بوده اند.

از نظر مهارت های گوش دادن و سخن گفتن در پایة سوم

è در مقايســه با میزان تســلط مورد انتظار در مهارت های گوش دادن و سخن گفتن در پاية سوم، و 
مالک هايی مانند »دقت و تمرکز در سخن گوينده، تسّلط در خوب شنیدن و به ياد سپردن رئوس 
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مطالب اظهارشــده«، و »توانايی پاسخ گويی به سؤال ها، انسجام فکری و زبانی در سخن گفتن و 
رساندن پیام، تمرکز بر نکات اصلی در انتقال پیام، و رعايت زبان فارسی معیار هنگام سخن گفتن« 
که انتظارات يادگیری عمدتًا در حد سطح باالی تسلط نسبی )خوب تا خیلی خوب و عالی( قرار 
دارد، تسلط مجموعی دانش آموزان دختر و پسر پاية سوم مدارس از نظر مهارت های گوش دادن و 
سخن گفتن در سطح کمی باالتر از تسلط نسبی و در سطح خوب بود و با انتظارات تحقق هدف ها 
و يادگیری مورد انتظار در اين زمینه تا حدودی هم خوانی الزم را داشــت. در نگاهی مجموعی، 
دانش آموزان پاية سوم از نظر گوش دادن و سخن گفتن، نسبت به دانش آموزان پاية دوم، تسلط تا 
حدودی باالتری را نشان دادند. در عین حال، تفاوت های فردی میان دانش آموزان و تفاوت بین 
مدارس در استان ها، از نظر پیشرفت دانش آموزان در مهارت های گوش دادن و سخن گفتن کاماًل 

مشهود است.

از نظر مهارت نوشــتاری امالی فارسی، خوانا نویسی، درست نویسی، و روی خط نویسی در 
پایة سوم

è از نظر »نوشتن کامل همة کلمات و جمالت امالی گفته شده«، نتايج به دست آمده از آزمون امالی 
فارسی دانش آموزان پاية سوم نشان داد، اکثريت قاطع دانش آموزان پاية سوم در مدارس پسرانه 
و دخترانه در سطح باالتر از تسلط نسبی و نزديک به سطح تسلط کامل قرار دارند و درصد بسیار 
بااليی از دانش آموزان توانســته اند همة کلمات و جمالت امالی گفته شده را بنويسند. اين نشان 
می دهد، برنامة آموزش امال و نگارش فارســی پاية ســوم، در ادامة پايه های اول و دوم، حداقل 
از نظر ايجاد توانايی هجی کردن و امالی فارســی در حد نوشــتن تمام کلمات و جمالت امالی 
گفته شده، و آنچه به گوش دانش آموز می رسد )ولو نوشتن غلط و با خط نامناسب(، در سطح پاية 
ســوم موفق بوده است. البته نتايج به دست آمده از ارزيابی امالی دانش آموزان پاية سوم در ديگر 
مالک های نوشتاری امالی فارسی، تسلط پايین تری را نشان دادند که در ادامه به آن ها می پردازيم.

  ب( نقاط ضعف

از نظر مهارت های خوانداری، درک مطلب، تسلط واژگانی و انتظارات شناختی مرتبط با آن ها 
در پایة سوم

è میزان پیشرفت خوانداری در میان دانش آموزان مدارس پسرانه، به خصوص از نظر خواندن متن 
با لحن و آهنگ مناســب آن و با توجه به عالئم نگارشی، در حوزة انتظارات مهارت خواندن، و 
همچنین گســترش حوزة واژگان و معانی مناسب و متناســب آن ها در حوزة انتظارات شناختی، 
نسبت به سطح پیشرفت مورد انتظار کاستی و تفاوت وجود داشت. دانش آموزان مدارس پسرانه، 

در نگاهی مجموعی، در سطح پايین تر تسلط نسبی قرار داشتند.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

بررسی نتایج ارزشیابی برنامة درسی کسب شده فارسی دورة اول ابتدایی: نقاط قوت و ضعف دانش آموزان در کسب مهارت های یادگیری زبانی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

125
 ë 74 شمارة
 ë سال نوزدهم
ë 1399

è در مقايســه بــا معیارهای خواندن مطلــوب و روان خوانی، و انتظاری کــه در زمینة درک معنای 
جمالت در پاية ســوم وجود داشــته اســت، در موارد قابل توجهی ديده شــد، دانش آموز هنگام 
خواندن بر متنی که می خواند تمرکز و تسلط الزم را ندارد. بسیار ديده شد متن را تّکه تّکه و کلمه 
به کلمه می خواند و درنتیجه نمی تواند میان کلمات موجود در متن ارتباط معنايی به وجود آورد. 
در مــواردی دانش آموز بعضی کلمات را جا می گذارد و روان و درســت نمی خواند. بی توجهی 
به ادای افعال به طور صحیح نیز ديده شــد. دانش آموزان در خواندن بسیاری از واژه ها و ترکیب 
کلماِت متن هايی که می خواندند، مشــکل داشتند. از جمله در خواندن واژه هايی چون فهرستی، 
تکیه، عوض، آيفون، استقبالشان و ... ناآشنايی با تلفظ صحیح کلمات و رعايت نکردن اتصاالت 
کلمات ديده می شــود. اکثــر دانش آموزان مناطق دوزبانه، هنگام خوانــدن هنوز بعضی واژه ها و 
حروف را با لهجه و تلفظ تا حدودی نادرست ادا می کردند. در تمرکزکردن، بیان کردن و خواندن 
با لحن و آهنگ مناســب، با توجه به زبان فارســی معیار، مشکل بیشــتری ديده شد. در مواردی 
دانش آموز به سؤال های درک متن به طورکلی پاسخ های غیرمرتبط می داد و به پیام داستان توجهی 

نداشت و در معناکردن و گفتن مقصود خود مشکل بیشتری داشت.

از نظر مهارت های گوش دادن و سخن گفتن در پایة سوم

è در ارزيابی مهارت های گوش دادن و سخن گفتن دانش آموزان پاية سوم، از نظر خوب گوش دادن 
و پاســخ درست، بجا و به موقع به پرســش هايی که از دانش آموز می شود،  در موارد قابل توجهی 
)در تهران، شهرکرد، تبريز و کرمان( ديده شد دانش آموز خوب گوش نمی کند و تمرکز شنیداری 
پايینی دارد. به سؤالی که پرسیده می شد، توجه چندانی نمی کرد و دقت کافی نداشت. به سؤاالت 
مطروحه با دقت گوش نمی کرد، يا گوش می کرد، اما چون در خواندن متن تمرکز کمی داشــت، 
به موقع نمی توانست پاسخ گوی پرسش ها باشد. گاه نیز ناتوانی از برقراری ارتباط معنايی میان متن 
و ســؤاالت مطرح شده ديده می شــد. در مواردی دانش آموز در برقراری ارتباط استرس داشت و 
پاسخی که ارائه می کرد، غیرمرتبط بود. در پاسخ دادن به سؤاالت، پايان جمله ها را کامل نمی کرد 
و ]به خصــوص در مناطق دوزبانه[ در موارد قابل توجهی ديده می شــد دانش آموز نمی تواند بین 
متن خوانده شــده و فهم محتوای آن و پیام متن ارتباط معنايی به وجود آورد. به ســؤاالت پاسخ 

مناسب نمی داد.

از نظر مهارت های نگارش فارسی و انتظارات یادگیری شناختی مرتبط با آن ّها در پایة سوم

è پیشــرفت مجموعی دانش آموزان دختر و پسر پاية ســوم در مهارت های نگارشی فارسی بسیار 
پايین تر از تسلط نسبی و در حد تسلط محدود و نسبتًا ضعیف قرار داشت. در تمام مهارت های 
نگارشــی و از جمله »انجام تفکر مناســب با توجه به موقعیت در نظر گرفته شده«، »دادن پاسخ 
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درست و کامل، مناسب و بجا«، و »استفادة درست و بجا از واژه ها و اصطالحات«، در مقايسه 
با تســلط مورد انتظار در مهارت نوشــتن و انتظارات يادگیری در حوزة شــناختی در پاية سوم، 
مانند »توانايی به کارگیری درســت کلمات در جمــالت، توانايی انتخاب موضوع و محدودکردن 
آن، توانايی نوشــتن چند جمله يا يک بند به صورت منسجم«، و »گسترش استفاده از شیوه های 
پرورش تفکر خالق« که انتظارات يادگیری در حد باالتر از تسلط نسبی )خوب تا خیلی خوب( 
قرار دارد، پیشرفت مجموعی دانش آموزان پاية سوم کاماًل نامناسب و ناهم خوان بود و از ضعف 
آن ها در مهارت های نگارشی و شناختی، مثل انتخاب موضوع و محدودکردن، آن حکايت می کرد. 
در مجموع، دانش آموزان در حوزة مهارت های نگارش و انجام تفکر مناسب، با توجه به موقعیت 
در نظر گرفته شــده، افت قابل توجهی داشــتند و مثل پاية دوم و حتی کمی بیشــتر، دچار ضعف 

محسوس از لحاظ مهارت های نگارشی و شناختی مناسب اين پايه بودند.

è از نظــر »رعايــت اصول نگارش، نقطه گذاری و عالئم ســجاوندی در جمــالت«، در مجموع، 
آزمون ها نشــان دادند، پیشــرفت دانش آموزان دختر و پســر پاية ســوم در حد پايین تر از تسلط 
محدود و نزديک به ســطح ضعیف قرار دارد. دانش آموزان از اين نظر حتی نســبت به سال دوم 

بی دقت تر عمل می کردند.

از نظر مهارت نوشــتاری امالی فارسی، خوانا نویسی، درست نویسی، و روی خط نویسی در 
پایة سوم

è با توجه به نتايج به دست آمده در آزمون امالی فارسی پاية سوم، از نظر تسلط بر اکثر مهارت های 
اماليی در حوزة مهارت نوشــتن،  مثل »نداشــتن غلط اماليی در نوشــتن«، »خوانا نويســی، 
رعايــت فاصلة حروف و کلمات و نوشــتن روی خط زمینــه«، و »رعايت اصول نقطه گذاری 
و نشــانه گذاری در امال«، در مقايسه با تسلط مورد انتظار در مالک هايی مانند »نوشتن درست 
کلمات و جمالت شنیده شده«،  »توانايی به کارگیری بهنجار خط )خوانا نويسی، درست نويسی و 
زيبانويسی(«، و »به کارگیری عالئم نشانه گذاری در نوشتن« که انتظارات يادگیری در حد باالی 
تســلط نسبی )خوب و خیلی خوب تا عالی( است، پیشــرفت مجموعی دانش آموزان مدارس 
پسرانه و دخترانه، به خصوص در میان دانش آموزان مدارس پسرانه، نامناسب و ناهم خوان بود 
و در حد پايین تســلط نسبی و نزديک به تسلط محدود قرار داشت. نتايج به دست آمده در اين 
دسته از مهارت های اماليی و نوشتاری نشان داد، اکثر دانش آموزان پاية سوم در مقايسه با سال 
دوم حتی افت داشــتند و کاماًل محتاج دقت و کار بیشــتر معلم و دانش آموزان در زمینة امالی 
درســت کلمات و خوانا نويسی و تقويت دستخط و رعايت فاصلة حروف و کلمات و نوشتن 

روی خط زمینه بودند.
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از نظر مهارت دستخط و زیبانویسی با معیارهای خط تحریری در پایة سوم

è از نظر تســلط بر دســتخط و درســت و زيبانويســی با توجه به معیارهای خط تحريری، نتايج 
به دست آمده از آزمون امالی فارسی و نحوة نوشتن و دستخط دانش آموزان پاية سوم نشان داد که 
در مجموع و به صورت میانگین در دو مالک »رعايت اندازه و شــکل حروف در کلیة بخش های 
کلمه و جمله« و »درست بودن اتصاالت کلمات، دندانه ها و دواير حروف با توجه به معیارهای 
خط تحريری«، دانش آموزان بیشــترين کاســتی و ضعف را داشــتند و در مقايسه با میزان تسلط 
مورد انتظار در مهارت امال و به کارگیری خط در پاية سوم، يعنی »به کارگیری بهنجار خط )خوانا 
نويسی، درست نويسی و زيبانويسی(« که در حد تسلط نسبی تا کامل )خوب تا عالی( قرار دارد، 
پیشرفت مجموعی دانش آموزان پاية سوم از نظر نوشتن با دستخط تحريری و خرده مالک های آن 
مناسب نبود و با سطح يادگیری مورد انتظار هم خوانی نداشت. از نظر دستخط و نوشتن با خط 
تحريری، دانش آموزان مدارس پسرانه ضعیف تر از مدارس دخترانه بودند و شبیه نتايجی که در 
پايه های اول و دوم به دست آمد، و در سطحی پايین تر از سطح توانايی مورد انتظار از دانش آموز 

پاية سوم، دانش آموزان در اين زمینه ُافت و پسرفت داشتند و محتاج کار و تمرين بیشتر بودند.

بحثونتيجهگيری
با توجه به يافته های به دســت آمده از ارزيابی برنامة درسی کسب شده فارسی دورة 
اول ابتدايی، و مقايسه ها و تحلیل های انجام شده در ارتباط با سطح مورد انتظار يادگیری 
مهارت های زبانی و به تفکیک شــناخت نقاط قــوت و ضعف عمدة دانش آموزان، در 
کسب مهارت های يادگیری زبانی پنج گانه، با بررسی مجدد يافته ها، تفاوت ها و تغییرات 
آموخته هــای دانش آمــوزان در نگاهی عمودی از پاية اول تا ســوم، می تــوان در اين 

مهارت های زبانی چنین نتیجه گرفت:

1. از نظر مهارت های خوانداری، درک مطلب و تسلط واژگانی و انتظارات شناختی 
مرتبط با آن ها

در پایــة اول: در اکثر مالک های مربوط به مهارت هــای خوانداری، درک مطلب و 
تســلط واژگانی، دانش آموزان مدارس پسرانه کاستی قابل توجهی را نسبت به سطح 
مطلــوب آموخته هــا و انتظار يادگیری مهارت خواندن که در حدی باالتر از تســلط 
نسبی است، نشان دادند. در حد تسلط محدود و پايین تر از تسلط نسبی قرار داشتند 
و ضعف بیشتری نسبت به دانش آموزان مدارس دخترانه داشتند. قابل توجه است که 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

بررسی نتایج ارزشیابی برنامة درسی کسب شده فارسی دورة اول ابتدایی: نقاط قوت و ضعف دانش آموزان در کسب مهارت های یادگیری زبانی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

ë شمارة 74
ë سال نوزدهم 

ë تابستان 1399
128

دانش آموزان مدارس دخترانه نیز در مجموع در حد تســلط نسبی )قابل قبول( بودند 
و با ســطوح باالتر تسلط نســبی در مهارت خواندن و درک مطلب )خیلی خوب تا 

عالی( فاصله داشتند.
در پایة دوم: پیشرفت مجموعی دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه، در سطحی 

نزديک به هم، کم وبیش در سطح پايین تر از تسلط نسبی قرار داشت.
در پایة سوم: ضمن اينکه مهارت های خوانداری مجموعة دانش آموزان تا حدودی 
بهبود يافته بودند و به طور میانگین به ســطح تســلط نسبی رســیده بودند، اما میزان 
پیشــرفت در میان دانش آموزان مدارس پسرانه هنوز نسبت به سطح پیشرفت مورد 

انتظار کاستی داشت و در نگاهی مجموعی در سطح پايین تر از تسلط نسبی بود.

2. از نظر مهارت های نگارش فارسی و انتظارات یادگیری شناختی مرتبط با آن ها
در پایة اول: در نگاهی مجموعی، در تمام مهارت های زبانی نگارشی در مقايسه با 
تســلط مورد انتظار در مهارت نوشتن و انتظارات يادگیری در حوزة شناختی، مانند 
»نوشتن جمله های ساده به منظور بیان و انتقال فکر و انديشه به ديگران، به کارگیری 
کلمه های خوانده شــده در جمله برای بیان و انتقال پیام به ديگران، توانايی ترکیب و 
پیوند دادن جمالت ســاده برای انتقال فکر و پیام به ديگران«، دانش آموزان به سطح 

پايین تر از تسلط نسبی رسیده بودند و پیشرفتی در سطح مورد انتظار نداشتند.
در پایه های دوم و ســوم: از نظر »توانايی به کارگیری درســت کلمات در جمالت، 
توانايــی انتخاب موضوع و محدود کردن آن، توانايی نوشــتن چند جمله يا يک بند 
به صورت منسجم، و به کارگیری عالئم نشانه گذاری در نوشتن«، و همچنین »گسترش 
استفاده از شیوه های پرورش تفکر خالق« که انتظارات يادگیری در حد باالتر از تسلط 
نســبی )خوب تا خیلی خوب( قرار دارد، پیشرفت مجموعی دانش آموزان نامناسب 
و ناهم خوان با انتظارات بود و از ضعف آن ها در مهارت های نگارشــی و شــناختی 
حکايت می کرد. در مجموع، پیشرفت مهارت های نگارشی فارسی دانش آموزان دختر 
و پسر پايه های اول، دوم و سوم، بسیار پايین تر از تسلط نسبی مورد انتظار بود و حتی 

به تسلط نسبی نیز نرسیده بودند.

3. از نظر مهارت های گوش دادن و سخن گفتن
در پایــه اول: دانش آموزان و به خصوص دانش آموزان مدارس پســرانه، در نگاهی 
مجموعی، به تســلط محدودی در حد بین تســلط نســبی و تســلط محدود از نظر 
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مهارت های گوش دادن و ســخن گفتن رسیده بودند. آن ها در مجموع از ضعف نسبی 
برخوردار بودند و با تسلط خوب تا خیلی خوب فاصله قابل توجهی داشتند. تمرکز 
شنیداری شــان پايین بود و همچنین کاســتی هايی از نظر برقراری ارتباط و پاسخ به 

پرسش ها، بیان کردن و تعريف کردن وجود داشت.
در پایه های دوم و ســوم: تســلط مجموعی دانش آموزان دختر و پســر از نظر 
مهارت های گوش دادن و سخن گفتن، با توجه به انتظارات يادگیری و مالک های در نظر 
گرفته شــده که عمدتًا در حد سطح باالی تسلط نسبی )خوب تا خیلی خوب و عالی( 
اســت تا حدودی بهبود يافته بود د و دانش آموزان در نگاهی مجموعی به سطح تسلط 
نسبی رسیده بودند. البته هنوز با انتظارات تحقق هدف ها و يادگیری مورد انتظار در اين 

مهارت های زبانی فاصله داشتند.

4. از نظر مهارت نوشــتاری امالی فارســی، خوانا نویسی، درست نویسی، و روی 
خط نویسی: 

مجموعــة دانش آموزان مدارس پســرانه و دخترانه در پایه های اول، دوم و ســوم 
ابتدایی، از نظر تســلط بــر اکثر مهارت های اماليی، مثل »نداشــتن غلط اماليی در 
نوشتن«، »خوانانويسی، رعايت فاصلة حروف و کلمات و نوشتن روی خط زمینه«، 
و »رعايت اصول نقطه گذاری و نشــانه گذاری در امال«، در مقايســه با تســلط مورد 
انتظار در مهارت نوشتن و امالی پايه های اول، دوم و سوم که انتظارات يادگیری در 
حد باالی تسلط نسبی )خوب و خیلی خوب تا عالی( قرار دارد، پیشرفت مجموعی 
مورد انتظار را نداشــتند و هردو گروه با ســطح مورد نظــر از تحقق هدف ها فاصله 
داشتند. به خصوص در میان دانش آموزان مدارس پسرانه اين عدم تسلط در نوشتار و 
امالی کلمات و جمالت، با توجه به ويژگی های در نظر گرفته شده، محسوس تر بود 

و آن ها در سطح نسبتًا ضعیف قرار داشتند.

5. از نظر مهارت دستخط و زیبانویسی با توجه به معیارهای خط تحریری:
 درمجموع و به صورت میانگین در پايه های اول تا سوم، دانش آموزان بیشترين کمبود 
و ضعف را از نظر تسلط بر مهارت های دستخط تحريری نشان دادند و در مقايسه با 
میزان تسلط مورد انتظار در مهارت امال و به کارگیری خط، يعنی »به کارگیری بهنجار 
خط )خوانا نويســی، درست نويسی، روی خط نويسی و زيبانويسی ]به خصوص در 
ســال سوم[(« که در حد تسلط نســبی تا کامل )خوب تا عالی( قرار دارد، پیشرفت 
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مجموعی دانش آموزان از نظر نوشــتن با دســتخط تحريــری و خرده مالک های آن، 
به هیچ وجه مناسب نبود و با سطح تسلط و يادگیری مورد انتظار فاصلة قابل توجهی 

داشت.

پيشنهادها
با توجه به مجموعه پیشــنهادها و توصیه های برگرفته از ارزشــیابی دوره ای برنامة 
درسی فارسی دورة اول ابتدايی )سلسبیلی، 1398( و به خصوص در ارتباط با يافته های 

در سطح ارزشیابی برنامة درسی کسب شده، می توان به پیشنهادهای زير اشاره کرد:

در برنامة زبان آموزی دورة اول ابتدايی و بســتة برنامة درســی فارسی، به ايجاد 
کارکردهــای زبانی متنوع برای کودک توجه دقیق معطوف شــود و طرحی برای 
بــه اجرا درآمدن کارکردهای زبانی کودک با توجه به ســن و پاية تحصیلی مورد 
توجه باشــد. از جمله در تنظیم برنامة درسی زبان فارسی و فعالیت های يادگیری 
زبانی، کارکردهای اطالعاتی، تعاملی، شــخصی، اکتشــافی، تخیلی، آموزشــی و 
تنظیمی و انگیزش درونی دانش آموز در اثر يک نیاز درک شــده مورد توجه قرار 
گیرد. به خصوص در پايه های دوم و ســوم، ايــن توجه واقعی به انگیزش درونی 
دانش آموز و کارکردهای مختلف زبانی در برنامة درسی قصدشده و طراحی محتوا 
و فعالیت های يادگیری متناســب آن در بســتة برنامة درسی فارسی بسیار اهمیت 

دارد.

در تدوين برنامة درسی آموزش زبان فارسی دورة اول ابتدايی، راهبردی مشخص 
بــرای واژه آموزی در نظر گرفته شــود. در هر پايه چند واژة جديد و چند واژه با 

توجه به رشد شناختی و نیازهای دانش آموز آموزش داده شود.

در بســتة برنامة درســی فارســی دورة اول ابتدايی، به زمینه های محتوايی مبتنی 
بــر نگاه کــردن و تلقی کردن، تفکر نوآورانه، تخیل و حرکــت زبان تخیلی، و بیان 
مخترعانه با در نظر گرفتن اقتضای ســن کودک، توجه بیشــتری معطوف شــود. 
تجربیات و فعالیت ها نیز بر مبنای میزان رغبت و مفید بودنشان برای دانش آموز 

انتخاب شوند، زيرا بسیاری از متن ها فاقد جذابیت اند.

برای دانش آموزانی که دارای مشــکالت خوانداری يا نوشتاری هستند، در کنار 
بســتة برنامة درســی زبان آموزی، مجموعة متنوعی از کتاب های قرائتی اضافی، 
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مجله هــای خواندنی و مواد ياددهی ترمیمی تدوين و در دســترس مدارس قرار 
گیرد.

بــرای مناطــق دوزبانه، در انتخاب و تنظیم محتــوا و روش آموزش مهارت های 
زبانی زبان فارسی برنامة ويژه ای الزم است. در اين مناطق از بسته های آموزشی 
مربوط به فرهنگ منطقه اســتفاده شود و نیز محتواهايی در نظر گرفته شوند که با 
توجه بــه زبان مادری و لهجة کودک در ادای کلمات، برای زبان آموزی فارســی 
تسهیل کننده باشد و به عنوان زبان دوم، مناسب آن منطقه باشد. به عالوه، چند نوع 
مجموعة محتوا در نظر گرفته شود تا معلمان به دلخواه بر حسب نیاز دانش آموزان 
منطقه اين بســته ها و مجموعه ها را انتخاب کنند. همچنین اين آزادی عمل برای 
معلمان در مناطق دوزبانه وجود داشته باشد که خود با توجه به نیازهای منطقه و 

دانش آموزان، محتوا و بستة برنامة درسی را تعديل و يا بازطراحی کنند.

برای پايه های اول، دوم و ســوم، مجموعة روش های ويژه ای برای آموزش امال 
و واژگان و دستور زبان در کتاب راهنمای معلم ارائه شوند. در راهنمای تدريس 
موجود فقط نکاتی کلی ارائه شــده اند، ولی توضیحات و فعالیت های مناســب تر 
و مؤثرتری نیاز اســت تا در قالب راهنمای آموزش و راهکارهای روشــی برای 

معلمان طراحی شوند.

در راهنمای برنامة درسی و راهنمای تدريس موجود، به جنبه های روشی، چون 
روش هــای تقويت بارش فکری و بنا کردن يک فکــر روی ايده های ديگران در 
فعالیت هــای يادگیری، روش های ايجــاد انگیزه در کودکان برای ســؤال کردن و 

پاسخ گويی به ادبیات از طريق هنرهای خالق توجه بیشتری شود.

در بعضــی درس های فارســی دورة اول ابتدايی، از ابعادی چون امالنويســی و 
خوش نويسی، در کتاب نوشتاری تا حدودی کاستی وجود دارد و کفايت نمی کند. 
الزم اســت تمرين های مفیدتری در بستة برنامة درسی قرار گیرد. به خصوص در 
پاية ســوم، در مواردی بخش نوشتاری و به خصوص امال، تا حدودی يکنواخت 
می شود و جذاب نیست. در بعضی درس ها نیز به تمرينات متنوع تر و کاربردی تر 

در زمینة امال نیاز است.

شــروع آموزش و اســتفاده از خط تحريری از پايه های باالتر از اول باشد. خط 
تحريــری نیاز به الگودهی و تمرين قابل توجه خــارج از کالس دارد که با توجه 
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به سطح توانايی دست کودک پاية اول در به کارگیری قلم مشکل ساز است. برای 
آموزش دستخط با خط تحريری در پاية دوم و پايه های باالتر، تهیة طرحی مناسب 
با استفاده از روش قدم به قدم در آموزش خط تحريری و ارائة راهنمايی در جهت 
بهبود خطاهای فردی دانش آموزان و اينکه در چنین آموزشی دانش آموزان به دقت 
نگاه کنند، لگويی را تکرار کنند و زمان بیشتری داشته باشند، ضرورت دارد. اکثر 
معلمان در خط تحريری آموزش کافی نديده اند و تسلط الزم را در هدايت خط 
تحريری کودک ندارند. خودشان با خط نسخ آموزش ديده اند و با همان آموزش 
می دهند. لذا، طراحی الگوی راهنما و ارائه دوره های آموزشی کامل و جامع خط 

تحريری برای همة معلمان دورة اول ابتدايی بسیار حیاتی است.

برنامه ريزی مجددی در موقعیت ها و فعالیت های يادگیری کتاب های خوانداری 
و نوشــتاری در جهــت ايجاد زمینــة توجه و تأکید بیشــتر روی فعالیت هايی که 
تشــويق کنندة ســخن گفتن و گوش دادن هســتند، صــورت گیــرد؛ موقعیت ها و 
فعالیت هايی از قبیل: هنرهای نمايشــی و تجربیات هنــری، تعامل در گروه های 
کوچک، بازی های کالمی، مصاحبه کردن، داستان گويی، خیمه شب بازی، خواندن 
دسته جمعی شعر و سرود، بازی لمس کن و بگو. - در جهت بازنگری و بازسازی 
بســتة برنامة درســی زبان آموزی فارســی دورة اول ابتدايی، موقعیت هايی برای 
بیان کردن و نشــان دادن دريافت از متن خوانده شده از طريق راه های تقويت کنندة 
تخیل و خالقیت دانش آموز به تناســب هر پايه در نظر گرفته شود؛ موقعیت هايی 
ماننــد پیش بینی کردن، بارش ذهنــی و تلفیق کردن، –انشــاکردن و بناکردن، تفکر 
نوآورانه در قالب کشف يک موضوع، فکرهای بکر، بناکردن توافق با هم کالسی ها، 
شــوخی و تعريف کردن مسئله، داستان پردازی دربارة مسائل مورد عالقة کودکان، 
و تخّیل کردن، بحث کردن و ارائة راه حل برای يک مســثلة مورد عالقه يا موقعیت 

خطرناک داستانی.

در راهنمای برنامة درســی و بستة برنامة درسی فارسی دورة اول ابتدايی، برنامه 
و روش خاصی برای الزامی شــدن اســتفاده از مواد و منابــع جنبی و غنی کنندة 
يادگیری، غیر از کتاب درسی همگانی خوانداری، در نظر گرفته شود. اين منابع در 
کالس درس زبان آموزی و خارج از کالس و برای ممارست بیشتر در منزل، مورد 

توجه و استفاده قرار گیرند و تنها به عنوان فعالیت های تکمیلی توصیه نشوند.
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