
ارزیابی برنامه  درسی طراحی شده، تدوین شده و اجرا شده فارسی 
دوره ابتدایی )بخوانیم و بنویسیم(؛ براساس معیار توجه به کل نگری 

در آموزش توانایی های زبانی٭
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چکیده
پژوهشی از نوع ارزشیابی و کیفی، در فرآیندی چند مرحله ای، برای ارزیابی برنامه  درسی فارسی دوره 
ابتدایی )بخوانیم و بنویسیم( براساس معیارهای تشکیل دهنده  رویکرد کل نگر، در طول سه سال صورت 
بر رویکرد کلی و کل نگری، در میان رویکردهای مطرح شده در اسناد  تأکید  گرفت. از آن جا که توجه و 
برنامه   درسی جدید فارسی دوره ابتدایی، بارها ذکر شده است، در نتیجه این پژوهش به تحلیل و ارزیابی 
برنامه  درسی فارسی دوره ابتدایی )بخوانیم و بنویسیم( در سه مرحله اساسی برنامه درسی طراحی شده، 
برنامه  درسی تدوین شده و برنامه  درسی اجرا شده، براساس معیارهای توجه به کل نگری در برنامه   درسی 

و آموزش توانایی های زبانی، پرداخته است. 
مراحل مختلف پژوهش با توجه به هدف ها و سؤاالت تحقیق، از روش  های متنوعی در قالب ارزشیابی و 
سنجش موقعیتی بهره گرفته است. در مرحله اول، یعنی بررسی بنیان نظری و پیشینه زبان  آموزی با تأکید بر 
معیارهای توجه به کل نگری در آموزش زبان، از روش بررسی کتابخانه ای و تحلیل اسنادی استفاده می  کند 
و با توجه به معیارهای به دست آمده، برنامه درسی طراحی شده فارسی ابتدایی را مورد شناسایی اولیه 

قرار می  دهد.
نظر  از  ابتدایی  دوره  فارسی  شده  تدوین  محتوای  و  شده  طراحی  برنامه  درسی  ارزیابی  و  توصیف 
کل نگری، در مرحله دوم، براساس 2 دسته معیارها، یکی برگرفته از مبنای نظری حوزه  کل نگری و دیگری 
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معیارهای برگرفته از برنامه   درسی طراحی شده فارسی دوره ابتدایی، انجام گرفته است.
آزمون های  مرحله  دو  اجرای  از طریق  را  ابتدایی  دوره  فارسی  اجرا شده  برنامه درسی  مرحله سوم، 
با  پنجم( و 4 مرحله مشاهده  تا  )پایه های دوم  انتهای سال تحصیلی 1388ــ 1387  ابتدا و  در  کل نگری 
فاصله حداقل یک ماه در طول سال تحصیلی از همه کالس  های موجود در نمونه آماری، شامل 3 مدرسه 
دخترانه و 3 مدرسه پسرانه در مناطق 5، 6 و 16 تهران و در مجموع 24 کالس درس، شامل 6 کالس از 
هریک از پایه های دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی با جمعیتی بالغ بر 772 نفر در پایه های دوم تا پنجم و 

در میان 186 تا 206 نفر، به تفاوت در پایه های مختلف ارزیابی می  کند.
 مرحله چهارم، از طریق مقایسه و تحلیل و تفسیر یافته های به دست آمده از ارزیابی برنامه آموزش زبان 
فارسی دوره ابتدایی )بخوانیم و بنویسیم( در مراحل طراحی، تدوین و اجرای برنامه   درسی، ضمن مشخص 
کردن تغییرات و فروکاستی های برنامه   درسی در مراحل گوناگون، چارچوب تغییرات و اصالحات مورد نیاز 
را که با حوزه کل نگری ارتباط دارند و در راستای توجه و تقویت آن در برنامه  درسی فارسی دوره ابتدایی 

هستند، پیشنهاد می  دهد.
 در مجموع، یافته های به دست آمده از برنامه   درسی طراحی و تدوین شده فارسی دوره ابتدایی، از 
توجه محدود و کم به کل نگری با توجه به معیارهای برگرفته از مبنای نظری کل نگری و همچنین معیارهای در 
نظر گرفته شده در برنامه   درسی طراحی شده فارسی دوره ابتدایی، حکایت می کند. برداشت از کل نگری 
در این برنامه   درسی تدوین شده و کتاب های درسی تألیف شده، برداشتی محدود در حوزه کل نگری است. 
آموزش ها در طول سال تحصیلی، با توجه به محدودیت  های روشی و آموزشی موجود، تأثیر قابل توجهی 
در تقویت کل نگری دانش آموزان ایجاد نمی کنند. یافته های تفصیلی در این مقاله، تصویر به نسبت دقیقی از 
کاستی ها و فروکاستی های برنامه   درسی و آموزش  های موجود، و چارچوب  اصالحات و تغییرات مورد نیاز 

برنامه   درسی فارسی دوره ابتدایی ارائه می دهد.
برنامه   درسی،  ارزیابی  بنویسیم(،  و  )بخوانیم  ابتدایی  دوره  برنامه   درسی  کل  نگری،  واژه  ها:  کلید 

آموزش زبان فاسی، برنامه   درسی طراحی شده، تدوین شده و اجرا شده، زبان آموزی.

مقدمه 
به صورت   1379 1380ــ  تحصیلی  سال  از  ابتدایی  دوره  فارسی  زبان  آموزش  جدید  برنامه 
آزمایشی در کالس اول  اجرا  شد و کتاب های درسی  برای سال های اول و دوم ابتدایی و سپس 
تا پایان دوره ابتدایی با عنوان »بخوانیم و بنویسیم« به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت و 
از سال تحصیلی 1383ــ 1382 به صورت سراسری در کالس اول، در کل کشور تدریس شد؛ 
این طرح سپس به ترتیب در سال های بعد تا سال تحصیلی 1387ــ 1386 تا پایه پنجم ابتدایی اجرا 



٩ارزیابی برنامه درسی طراحی شده، تدوین شده و اجرا شده فارسی ...

گردید. اما  برنامه   درسی جدید، با توجه به تحوالتی که با عنوان »رویکردی تازه در آموزش زبان« 
مطرح کرده بود و از جمله توجه به زبان کل نگر1 در میان اهداف برنامه   درسی جدید، چالش ها و 
ابهاماتی را  نسبت به خود ایجاد کرد. این برنامه طبق اسناد طراحی و تدوین آن، براساس مطالعه ای 
چند ساله در زمینه آموزش زبان فارسی دوره ابتدایی و با توجه به رفع نقاط ضعف روش های گذشته 

آموزش فارسی ابتدایی، تدوین  شده است.
 روش پیشین آموزش زبان فارسی ابتدایی روشی الفبایی و ترکیبی در آموزش زبان مادری بود. 
دانش آموزان  پیشرفت تحصیلی  ارزشیابی  در خصوص  پژوه )1379(،  دانش  و  پژوهش شریفی 
در زبان فارسی بر اساس برنامه گذشته نشان داد بیشتر دانش آموزان در تمام پایه های تحصیلی در 
دستیابی به حداقل هدف های آموزشی درس فارسی، که در این پژوهش به صورت 60  درصد نمره 

آزمون تعریف شده است، ناموفق بودند.
موارد قابل توجهی در زمینه توجه به رویکرد کلی2، کل نگری و یادگیری مشارکتی در راهنمای 
راهنمای  این  در  پیشنهادی  آموزشی  فعالیت های  و   )1380 و   1378( شده  تدوین  برنامه   درسی 
برنامه   درسی، مطرح شده اند. از جمله، فعالیت هایی مانند: بگرد و پیدا کن، به دوستانت بگو، 
و گزارش نویسی،  پیام نویسی  داستان نویسی،  نویسی،  نمایش جمعی، شرح حال  بازی جمعی، 
نوشتن بازی های محلی، توصیف تصاویر، خاطره گویی، بیان احساسات و عقاید در موضوعی 
با نهادهای اجتماعی، شغل آموزی، کارت تبریک سازی،  بیان شفاهی پدیده ها، آشنایی  خاص، 
لطیفه،  و  نوشتن ضرب المثل  در طبیعت،  و محسوس  عینی  نگارش  نقشه خوانی،  و  نقشه گویی 

نمونه هایی از آن به شمار می  آیند.
بررسی منابع مربوط به آموزش سواد و زبان مادری در دوره آموزش عمومی در نگاهی جهانی، 
نشان می دهد توجه به کل نگری در آموزش زبان، برداشتی عمیق و گسترده در همه موقعیت ها و 
فعالیت های یادگیری زبانی دارد و زبان آموزی  در اطراف مراکز بزرگ عالقه و تجربیات دانش آموز 
و توجه به تمام زمینه های مهارت  های زبانی به صورت توأم و مبتنی بر داشتن کارکردهای گوناگون 
می  کند  تأکید  مادری،  زبان  یادگیری  برای  معنا دار  موقعیت های  ایجاد  بر  و  است  متمرکز  زبانی 

)راگان و شپرد 1992؛ مورو 1997(.

 Whole language ــ1

Holistic Approach ــ2
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 برنامه   درسی جدید فارسی دوره ابتدایی، آن طور که راهنمای برنامه   درسی زبان آموزی دوره 
ابتدایی مطرح می  کند، از 6 رویکرد در طراحی و تدوین برنامه   درسی آموزش زبان فارسی بهره 
می  گیرد )14ــ 11: 1378(. رویکرد »کلی«، رویکرد »تلفیقی« در آموزش مهارت های زبانی، 
رویکرد »تجربه زبانی« )که هر 4 مهارت زبانی را با هم به کار می  گیرد(، رویکرد »زبان شناختی« و 
رویکرد »فعالیت محور«، در مجموع 5 رویکرد از 6  رویکردی هستند که در برنامه   درسی مطرح 

شده  اند و کل نگری را تأمین می  کنند.
 قاسم پور )1385( عالوه بر رویکردهای مذکور، دو رویکرد »تفکرمدار« و »قابلیت  مدار« 
را نیز مطرح می کند که در تدوین برنامه   درسی جدید زبان فارسی دوره ابتدایی به آن ها توجه 
شده است.  در این برنامه، 23 اصل نیز مطرح است که در همه مراحل برنامه ریزی و تعیین 
اهداف و سازماندهی محتوا و تعیین سایر عناصر برنامه، اصول و معیارهای مذکور  را در نظر 

می گیرد.
 اصل دوم از اصول فوق بر زمینه سازی تقویت مهارت های زندگی در کودکان؛ اصل چهارم، 
از زبان طبیعی  به آموزش زبان  زمینه سازی مطالعه مستمر در زندگی کودک؛ اصل هفتم، توجه 
تربیتی  و  اجتماعی  اخالقی،  رفتارهای  زمینه سازی  یازدهم  اصل  خودآگاهانه؛  زبان  به  کودک 
بیان احساس دانش آموزان؛ اصل  ابراز وجود و  مناسب در کودکان؛ اصل شانزدهم زمینه سازی 
هفدهم ساده و صمیمی بودن محتوای درسی و متناسب با ذهن و زبان فراگیرندگان بودن؛ اصل 
هجدهم، همسویی با عالیق و سلیقه ها و نیازهای دانش آموزان و اصل نوزدهم توجه به محتوای 
زبانی  تجربیات  و  کل نگری  پرورش  به  برنامه ریزان  توجه  کودک،  دنیای  به  نزدیکی  برای  متنوع 
کودک در قالب چارچوب راهنمای برنامه   درسی طراحی شده درس فارسی )بخوانیم و بنویسیم( 

را نشان می  دهد.
کتاب های  و  است  شده  گرفته  نظر  در  مقاصد،  این  به  نیل  برای  مختلف  پایه های  در  اهدافی 
درسی نیز تمرین ها و فعالیت هایی در بر دارد؛  آن طور که راهنمای برنامه   درسی بیان می  کند تعداد 
آن ها به 143 مورد می رسد و تعداد قابل توجهی از آن ها در ارتباط با توجه به کل نگری از طریق 

برنامه   درسی جدید فارسی ابتدایی است.
با توجه به تأکید برنامه ریزان و مؤلفان برنامه   درسی و کتاب های درسی   حال از یک طرف، 
مهارت های  تلفیق  و  دانش آموز  به تجربیات  توجه  کل نگری،  بر  ابتدایی  دوره  زبان آموزی  جدید 
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زبانی و از طرف دیگر توجه به کل نگری در زبان آموزی در نگاهی گسترده، عمیق  و متکی به مبانی 
نظری، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا برنامه ریزان و مؤلفان کتاب های درسی جدید در 
راستای تقویت کل نگری به شیوه صحیحی به این رویکردها توجه کرده اند؟ و آیا آن ها را در طراحی 

و تدوین برنامه   درسی و تولید کتاب های درسی به طور کامل محقق ساخته اند؟
اهداف این پژوهش با توجه به مقدمه فوق، عبارتند از:

 1.  شناسایی ویژگی ها، مفاهیم و معیارهای توجه به کل نگری در آموزش توانایی های زبانی؛ 
در نگاهی اساسی، الف( با توجه به مبنای نظری این  حوزه و ب(  با توجه به برنامه   درسی طراحی 

شده  زبان فارسی در دوره ابتدایی؛
2. ارزیابی و تحلیل محتوای برنامه   درسی جدید فارسی دوره ابتدایی با توجه به الف( معیارهای 
موجود در مبنای نظری توجه به کل نگری در حوزه زبان و ب( معیارهای در نظر گرفته شده برای 

توجه به کل نگری در برنامه   درسی طراحی شده  در فارسی ابتدایی )بخوانیم و بنویسیم(؛
3. ارزیابی اجرای برنامه   درسی جدید آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی براساس معیارهای 

توجه به کل نگری در آموزش توانایی های زبانی؛
4. ارائه چارچوب راهنما برای انجام دادن اصالحات و تغییرات الزم در برنامه   درسی جدید 
آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی براساس معیارهای توجه به کل نگری در آموزش زبان مادری 

و شناخت نقاط ضعف و کاستی های برنامه موجود در مراحل طراحی، تدوین و اجرا؛
سؤاالت ویژه پژوهش با توجه به اهدف در نظر گرفته شده، عبارتند از:

برنامه   درسی طراحی شده زبان  به رویکرد کل نگری در  1. چه ویژگی ها و معیارهایی توجه 
فارسی در دوره  ابتدایی را تشکیل می دهند؟

میزان در طراحی و تدوین  تا چه  زبانی،  توانایی های  آموزش  به کل نگری در  2. زمینه   توجه 
محتوای برنامه   درسی جدید در آموزش زبان فارسی دوره ابتدایی، فراهم شده است؟

 3. معیارهای توجه به کل نگری در آموزش توانایی های زبانی، تا چه میزان در مرحله اجرای 
برنامه   درسی جدید در آموزش زبان فارسی دوره ابتدایی،  رعایت شده است؟

4. چارچوب اصالحات و تغییرات مورد نیاز برنامه   درسی جدید در آموزش زبان فارسی دوره 
ابتدایی، با توجه به معیارهای رویکرد کل نگری در آموزش توانایی های زبانی،  چیست؟
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کل نگری در حوزه زبان
»زبان کل نگر« مفهومی است که هم فلسفه تحول زبان و هم رویکردهای آموزشی1 ]تدریسی[ 
درون آن را در بر می گیرد )مورو 1997، به نقل از برگرون2 1990(. این مفهوم، بهره  گیری از 
ادبیات و نوشتن واقعی در بستر تجربیات معنادار، مبتنی بودن بر کارکرد زبانی و همیارانه بودن را 
شامل می شود، تا انگیزش و رغبت را در دانش آموزان از طریق فرایند یادگیری توسعه دهد. مورو  
)15: 1997( نیز زبان کل نگر را به گونه  ای تعریف می کند که ممکن است با تعریف فوق اشتراکاتی 
داشته باشد: از نظر او، زبان کل نگر فلسفه ای است که متوجه و نگران چگونگی یادگیری کودکان 
است و مربیان از این توجه و نگرانی، راهبردهای یاددهی را به دست می آورند؛ برخی مفاهیم این 

رویکرد و اشارت های آن ها برای آموزش )تدریس( به قرار زیر است:
 یادگیری سواد در این رویکرد، کودک  مدار است؛ زیرا این رویکرد طراحی شده است تا زبان 
برای کودکان معنا دار و با کارکرد باشد. »کارکرد« و »معنا« از تجربیات کودک در خانه منشاء می  گیرند 
و یا در مدرسه خلق شده  اند؛ برای مثال اگر یک زنبور قرمز در مدرسه با حشره کش نابود شده، کودکان 
ممکن است با این بستر و تجربه معنادار، به بحث کردن، خواندن یا نوشتن درباره زنبورها، عالقه مند 
شوند. اگرچه این موضوع در برنامه   درسی وجود ندارد، اما معلم اجازه می دهد تا عالقه خود به خودی 

دانش  آموزان تعقیب شود؛
 فعالیت های سوادآموزی، به صورت هدف دار، در یادگیری محتوای زمینه های گوناگون درسی، 
از قبیل هنر، موسیقی، مطالعات اجتماعی، علوم، ورزش و بازی و ریاضی تلفیق می شوند )مورو: 

1997( و حتی در سراسر برنامه    درسی به زبان آموزی تأکید می  کنند )فیلون، 1991(؛
 تأکیدی برابر بر یاددهی خواندن، نوشتن، گوش کردن و زبان شفاهی )گفتگو( معطوف می شود؛ 

همه این ها کمک می کنند تا فرد باسواد شود؛)کینگ، 1991(
 انواع گوناگونی از ادبیات کودک، منبع اصلی مواد خواندنی برای تدریس هستند؛ کالس درس 
از مواد سوادآموزی برای خواندن و نوشتن دانش آموزان غنی است. مرکز ویژه ای برای سوادآموزی3 و 

یادگیری در مدرسه، که این مواد آموزشی را دارد، در نظر گرفته می شود؛

 instructional approaches ــ1
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 کالس درسی که راهبرد کل گرایانه را به کار می گیرد، تأکید بیشتری بر یادگیری دارد؛  یادگیری 
نیز بیشتر به صورت خودگردان1 و تنظیم توسط خود و خود راهبر شدن دانش آموز است و حق انتخاب 

مورد توجه قرار می گیرد؛
 فرصت های زیادی برای هم  درسی با همساالن و مشارکت با یکدیگر در تجربیات و فعالیت های 
سوادآموزی وجود دارد؛ برای مثال خواندن برای دیگران و ارائه قطعات نوشته شده، برای مخاطب یا 

مخاطبان در کالس؛
 سوادآموزی فرآیند اجتماعی فعال به شمار می  آید که در عین حال بر تعامل مبتنی است. زبان در 
خدمت کارکرد اجتماعی و تعامل اجتماعی است و با فعالیتی که به طور معمول، هر روز کودکان با آن 

درگیر می شوند، ارتباط دارد؛)  زندی، 1385(
 زبان وقتی مرتبط است و کارکرد دارد، آموخته می شود. 7 کارکرد آشکار در زبان هست که 
در رویکرد کل نگر مورد توجه قرار می گیرد؛ این کارکردها عبارتند از: آموزشی،  تنظیمی، تعاملی،  

شخصی، اکتشافی، تخیل کردن و اطالعاتی؛
آموزشی و سازماندهی مواد  دانش آموز در تصمیم گیری های  نزدیک معلم و  ارتباط  به  اشاره   
آموزشی در کنار هم برای تکمیل تعریف رویکرد زبان کل نگر الزم است؛ در این میان، چنان که مورو 
مطرح می  کند )16: 1997( مواد آموزشی تجاری ]چیزی که در آمریکا بسیار رواج دارد[ برنامه تدریس 
و آموزش را دیکته نمی کند. گرچه اگر مایل باشند می توانند به صورت حساب شده و منطقی از آن ها 

بهره گیرند؛
مدرسه،  روزانه  فعالیت های  و  برنامه   درسی  سراسر  در  آگاهانه  به صورتی  سواد  یادگیری   
از زمان  توجهی  قابل  تثبیت شده است؛ بخش های  و  قرار می  گیرد  توجه  در رویکرد کل نگر مورد 
به فعالیت های پروژه ای اختصاص می یابد. تدریس در قالب گروه های کل نگر و تدریس در گروه های 
کوچک در فعالیت های دانش آموزان، مشاهده می  شود. همچنین دوره زمانی قابل توجه و طوالنی در 

کالس برای خواندن و نوشتن به طور مستقل وجود دارد.
 نکته بسیار مهمی که مورو )1997( مطرح می کند و باید آن را در تعریف این رویکرد در نظر 
گرفت، این است که رویکرد زبان کل نگر می تواند به شکل  ها و راه های گوناگونی  اجرا شود و تنها یک 
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راه صحیح وجود ندارد؛ به تفاوت های فرهنگی، مواد و امکانات در دسترس، سطوح مختلف تلفیق و 
کل نگری توجه می شود و کل نگری می تواند درجات گوناگونی در آموزش داشته باشد؛

 تحول به سمت کل نگری در زبان آموزی، به آهستگی و تدریج و همراه با زمینه سازی الزم 
صورت می پذیرد. معلمان باید فرآیندهای درگیر در توسعه سواد و تحول زبانی را باید بفهمند و 

اطالعات مناسب و کاملی از رویکرد را به دست آورند؛
یادگیری کل نگر، اطراف عالقه دانش آموز شکل می گیرد و معلمان   دانش و مهارت ها در 
عالیق  زیرا  نمی کنند،  تکیه  یادگیری  سازماندهی  برای  برنامه   درسی  رسمی  راه های  بر  تنها  نیز 

دانش آموزان هرگز در راه  های رسمی مورد توجه قرار نمی گیرند )پیس1، 31: 1995(؛
 مبنای رویکرد کل نگر، یادگیری معنا دار و مبتنی بر کارکرد داشتن و مؤثر بودن است، بنابراین 
بدیهی است همان طور که ولی2 و ولی )1995( نیز معتقدند، این معناداری به تجربیات مدرسه ای 
را  معلمان  آموزشی  تمرینات  و  فعالیت ها  کل نگر  برنامه   درسی  می بخشد.  معنا  و  عمق  کودکان 

غنی تر می کند و این نقطه مثبتی برای رویکرد کل نگر به شمار می  آید.

برخی مشخصات آموزشگاه با تأکید بر کل نگری زبان:
موریسون )1993(، معتقد است در عین آن که فرمول ثابت و همیشه صحیحی برای مدرسه و 
کالس درس آموزش زبان کل نگر وجود ندارد، اما رویّه ها و ویژگی های آموزشگاهی زیر در کالس 

وجود دارند )228 : 1993(:
بحث  ادبیات  درباره  و  می شوند  روبه رو  ادبیات  از  گسترده ای  میدان  با  دانش  آموزان   .1

می کنند؛
2. دانش آموزان از نگاه تجربیات شخصی خود با ادبیات مرتبط می شوند؛

3. دانش  آموزان هنگام داستان نویسی از تلفظ کلمات اختراعی خود بهره می  گیرند؛
4. دانش  آموزان فرآیند تألیف و همچنین رویّه انتشار مطالب را فرا می گیرند؛

با هم سهیم می شوند؛  را  داستان هایشان  و  به گردآوری مطالب می پردازند  دانش  آموزان   .5
برای مثال عنوانی برای داستان دوستش انتخاب می کند؛

Pace Gellenellen ــ1
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6. دانش  آموزان در فعالیت های خود شواهدی از الگو قرار دادن )برای مثال یک نویسنده  ای 
بزرگ( را نشان می دهند؛

7. دانش  آموزان داستان هایی مأنوس و خوش آیند را دوباره به زبان خود، بازگو می  کنند؛
8. دانش  آموزان در برنامه   درسی مبتنی بر تلفیق و کاربرد مضامین و موقعیت های مسئله گونه، 

وارد می شوند.
برخی نقاط مثبت و انگیزش دهنده رویکرد کل نگر که به خصوص برای معلمان قابل توجه است 

و پیس)1995: 308- 307( به آن ها اشاره می کند، عبارتند از:
 خود را نو کردن1، زیرا تدریس به شیوه ای تازه، متفاوت، جالب تر و مهیج تر، مورد توجه 
قرار دارد؛ کاوشگری های باز، همان طور که برای دانش آموزان جالب و انگیزش دهنده است، در 

این دیدگاه، به معلم نیز انگیزش می دهند؛
 اگر رویکرد کل نگر به طور صحیح اجرا شود، کالس با شوخی، مزاح و خنده همراه است 
و در این رویکرد معلمان بزرگ بهتر می توانند از شوخی و مزاح بهره ببرند. اگر کالس محیط شاد 
و خندانی باشد، انگیزش خوبی برای تدریس و فعالیت  های مطالعاتی و درسی در قالبی تلفیقی 

فراهم خواهد آورد؛
برای درگیر شدن  بیشتری  تمرکززدایی عالقه مند هستند، فرصت  به  آموزشی که   نظام های 
و به دست آوردن حمایت جامعه محلی، دارند؛ در مواردی، منابع جامعه محلی همراه مدرسه، 

به طرحی خاص می پردازد و معلمان را به دنبال کردن یادگیری کل نگر تشویق می کند.

پیشینه پژوهش 
بررسی  پژوهش ها در زمینه برنامه   درسی جدید فارسی دوره ابتدایی )بخوانیم و بنویسیم( که تا 
سال 1385 صورت گرفته است، مانند پژوهش های ساکی و میرزا رضایی )1381 و 1383(، 
نگاهی  پژوهش ها  این  که  می  دهد  نشان   ،)1383( اسدی  و   )1384( همایی   ،)1382( دالور 
گذرا و غیر ویژه و متکی به نظرخواهی از معلمان داشته اند، و به طور کلی تأثیر کتاب  های جدید 
فارسی ابتدایی و تصمیم گیری در مورد بهره گیری از آن ها را مورد بررسی قرار می دهند. در واقع 
و  تألیف شده  برنامه    درسی و محتوای  در زمینه ساختار و سازماندهی  پژوهش و تحلیل عمیقی 
 renew self ــ1
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بررسی تأثیر آن در تقویت تفکر و کل نگری دانش آموزان، و ایجاد موقعیت های یادگیری معنادار و 
مبتنی بر کارکردهای گوناگون زبانی، انجام نگرفته است. بنابراین به نظر می رسد پژوهش حاضر، 
نخستین ارزیابی عمیق و مفهومی در زمینه کل  نگری در برنامه   درسی طراحی شده، تدوین شده و 
اجرا شده فارسی در دوره ابتدایی است. به عالوه در منابع مطالعاتی و پژوهشی غیرایرانی نیز منابع 
و پژوهش های چندی در تبیین »کل نگری در حوزه زبان« وجود دارد که تا حدودی به یافته ها و نتایج 

آن ها اشاره شد.

روش
سنجش  و  ارزشیابی  پژوهش  های  از  و  دارد  ارزشیابانه  رویکردی  حاضر  پژوهش  ماهیت 
متنوعی  از روش  های  پژوهش،  مراحل گوناگون  می آید )شورت، 1387(.   به شمار  موقعیتی  
بهره برده است که آن را در مجموعه  پژوهش های کیفی قرار می  د هد )کاربست یافته های پژوهشی 
اول  بخش  پژوهش،  پرسش  های  و  اهداف  گرفتن  نظر  در  با   .)1378 آموزشی،  اصالحات  در 
به زمینه  یابی  آن  انجام شده است و بخش دوم  به صورت کتابخانه ای و اسنادی  پژوهش، بیش تر 
ابتدایی  فارسی  کتاب  های درسی  و  برنامه   درسی )1380 و 1378(  راهنمای  تحلیل محتوای  و 
با توجه به دو  با توجه به معیارهای  اصلی پژوهش در حوزه »کل نگری« می  پردازد و   ،)1385(
دسته معیارهای به دست آمده از مبنای نظری این حوزه و معیارهایی که در برنامه درسی طراحی 

شده برای فارسی ابتدایی در نظر گرفته شده  اند، پرسش دوم پژوهش را پاسخ می  دهد. 
فارسی  شده  اجرا  برنامه   درسی  ارزیابی  و  توصیف  یعنی  پژوهش،  سوم  پرسش  به  پاسخ   
دوره ابتدایی در مدارس مورد نظر، با دو مرحله آزمون در ابتدا و انتهای سال تحصیلی، با توجه 
با  مرحله مشاهده  و 4  و پس آزمون  پیش آزمون  به عنوان  زبان،  آموزش  در  به معیارهای کل نگری 
ابتدایی در نمونه   پنجم مدارس  تا  پایه های دوم  فاصله حداقل 1 ماه در طول سال تحصیلی و در 
فرآیندی  از  چهارم،   پرسش  به  پاسخ  گویی  برای  انتهایی  مرحله  در  گرفت.  صورت  آماری، 
ـ ترکیبی در ارائه چارجوب راهنما همراه با ارائه اصالحات و تغییرات پیشنهادی در راستای  تحلیلی ـ

توجه به کل نگری در برنامه   درسی فارسی دوره ابتدایی، بهره گرفته شد.
تحلیل  نوع  از  بنویسیم«  ــ  »بخوانیم  ابتدایی  دوره  فارسی  درسی  کتاب های  محتوای  تحلیل 
محتوای مفهومی است و از مجموعه  فنون و روش های پژوهش توصیفی کیفی به شمار می  آید. 
به عالوه، تحلیل محتوا برای توصیف مقداری  محتوای آشکار ارتباطات نیز به کار برده می شود 
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)دالور،1375(. تحلیل محتوای توصیفی که براساس تعریف برلسون و الزارسفلد ساخته شده 
متن  یک  بارز  محتوای  کمّی  توصیف  یعنی  می  آید؛  به شمار  وقوع  از  پس  تحلیل  روش  است، 

)اتسالندر1، 69: 1374(.
  پژوهش حاضر، تحلیل مفهومی و کیفی محتوا و فعالیت های یادگیری کتاب های درسی فارسی 
دوره  ابتدایی را مورد توجه قرار می  دهد و توصیف می  کند؛ یعنی همان طور که هولستی2 )72:1373( 
مطرح می  کند، مسئله و هدف پژوهش »چه« است و ویژگی های محتوا را از نظر گرایش  های محتوای 
ارتباطات توصیف می  کند و بررسی محتوای ارتباطات با توجه به معیارها صورت می گیرد. معیارها 
و شاخص ها نیز  از مبانی نظری حوزه کل نگری در حوزه زبان آموزی گرفته شده  اند که در ادامه مطرح 

خواهند شد.
 موفقیت تحلیل محتوا با داشتن »مقوالتی« درست و سپس واحدها به دست می  آید )ساروخانی، 
همان  گفت  می توان  مواردی  در  و  دارند  ارتباط  فرضیه ها  با  اصل  در  مقوله ها   .)308  :1385
فرضیه ها هستند که در قالب نشانگرها یا شاخص ها ترجمه شده اند. )ساروخانی308:1385 ( 
تعیین شوند. در  با رعایت اصول فراگیر بودن، طرد متقابل و همگنی  باید  معتقد است مقوله ها 
پژوهش حاضر کوشش شده است تا تعیین مقوله  ها و خرده مقوله  ها با این اصول و شرایط به دست 

آید. 
بررسی کتاب  های فارسی دوره ابتدایی نشان می  دهد با توجه به مقوالتی که در برگه های تحلیل 
محتوا مطرح شده  اند، در دو قسمت اصلی »محتوا و سازماندهی آن« و »موقعیت ها و فعالیت های 
ـ بنویسیم در 5 پایه  دوره ابتدایی، تحلیل محتوا صورت  یادگیری«، در هر درس از کتاب های بخوانیمـ 
گرفته است. در این پژوهش، واحد منطقی برای تحلیل محتوا یا همان واحد تحلیل در ارزیابی های 
محتوایی، »درس« ها هستند و اجزای درس ها دو بخش محتوای درسی و سازماندهی آن و موقعیت ها و 
فعالیت های یادگیری در نظر گرفته شده است. قسمت محتوای درسی مجموعه مفاهیم در قالب کلمه ها 
و جمله ها، پاراگراف  ها، تصاویر و شکل  های موجود در متن درسی را شامل می  شود و فعالیت  ها و 
موقعیت های یادگیری نیز همه تمرین ها و مهارت  های زبانی، فعالیت  ها و تکالیفی که در کتاب  های 

درسی بخوانیم و بنویسیم، مطرح شده  اند را در بر می  گیرد.

Atteslander Peter ــ1

 Holsti L.R ــ2
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تحلیل محتوای همه درس های موجود در کتاب  های »بخوانیم و بنویسیم« در پایه های مختلف 
دوره ابتدایی، در هر درس را 2 نفر از اعضای گروه تحقیق انجام دادند و توجه به آن مقوله در هر 
برگه منعکس شده است. میانگین و درصد به دست آمده از ارزیابی و تحلیل های محتوای آنان در 
هر درس، به عنوان میزان توجه و تأکید در هر مقوله و خرده مقوله، در قالب مقیاسی چند ارزشی 
منعکس  داده ها  خالصه  جداول  در  و  شد  محاسبه  هیچ وجه«  »به  و  »کمی«  »کامالً«،»نسبتاً«،  از 

گردید. 
جداول خالصه داده ها،»شاخص توجه به مقوله« در مقوله های گوناگون را محاسبه می  کند و 
میزان توجه به آن مقوله و تفسیر آن را نیز انعکاس می  دهد. نتیجه  نشان می  دهد اگر »شاخص توجه 
به مقوله« کمتر از 0/5 باشد، به معنای »بی توجه«، اگر میان 0/5 تا 1/5 به معنای »توجه کم« و 
اگر میان 1/5 تا 2/5 باشد به معنای »توجه نسبی« به مقوله مزبورخواهد بود. شاخص های توجه 
به مقوله در صورتی که باالتر از 1/8 باشد به معنای »توجه نسبی قابل توجه« و باالتر از 2/1 به 
معنای »توجه نسبی زیاد« است. »شاخص توجه به مقوله«، در صورتی که به مقادیر باالتر از 2/5 

برسد، به عنوان »توجه و تأکید کامل« به مقوله مزبور تفسیر خواهد شد. 
ارزیابی میدانی از اجرای برنامه   درسی فارسی در دوره ابتدایی که مرحله سوم از پژوهش است، 
از دو ابزار محقق ساخته آزمون کل نگری در دو مرحله  ابتدا و انتهای سال تحصیلی و برگه مشاهده 
با  بهره می  گیرد. مشاهده ها در 4 مقطع زمانی و  به معیارهای کل نگری در زبان آموزی،  با توجه 
فاصله زمانی حداقل 1 ماه، از اوایل آذرماه 1387 تا اوایل اردیبهشت 1388، در مدارس موردنظر 
در پایه های دوم تا پنجم ابتدایی صورت گرفته است. داده های به دست آمده از اجرای آزمون  ها و 
برگه های مشاهده  ای که در مدارس و کالس  های موجود در نمونه آماری تکمیل شده اند، مبنای 
پاسخگویی و قضاوت در مورد توجه به کل نگری در برنامه   درسی فارسی دوره  ابتدایی )پایه های 
یادگیری زبانی در کالس  های  ابتدایی(  در مرحله آموزش درس فارسی فعالیت های  تا پنجم  دوم 

ابتدایی قرار گرفته  اند.

ابزارهای طراحی شده 
1. تحلیل محتوا: پاسخ به پرسش دوم پژوهش که با ارزیابی محتوای طراحی شده و تدوین 

شده فارسی برای دوره ابتدایی براساس معیار کل نگری مرتبط است، با طراحی برگه های تحلیل 



1٩ارزیابی برنامه درسی طراحی شده، تدوین شده و اجرا شده فارسی ...

براساس  برگه  یک  گرفت.  صورت  کل نگری،  به  توجه  معیارهای  براساس  برگه(،   2( محتوا 
به کل نگری« در حوزه  زبان آموزی، و همچنین  از »مبنای نظری توجه  شاخص های به دست آمده 
شاخص های به دست آمده برای تحلیل محتوا در ارتباط با کل نگری است که در قالب شاخص های 

توجه به کل نگری در حوزه زبان، در ادامه معرفی خواهد شد. 
برگه دیگر، بر اساس معیارهای توجه به کل نگری از منظر برنامه   درسی طراحی شده  فارسی در 
دوره  ابتدایی »بخوانیم و بنویسیم« است که بر مبنای یافته های تحلیل مقدماتی برنامه   درسی فارسی 
ابتدایی در این پژوهش و شاخص های به دست آمده برای تحلیل محتوا در ارتباط با کل نگری در 
برنامه   درسی فارسی ابتدایی، طراحی شد. هر برگه تحلیل محتوا 2 ستون اصلی دارد: محتوا و 
سازماندهی آن و موقعیت ها و فعالیت های یادگیری. مقوالتی که در ردیف های این  ستون  ها مطرح 
برای تحلیل محتوا گرفته شده  اند  آمده  به دست  از مجموعه  شاخص  های  به طور کامل  شده  اند،  
و در 2 عنصر اصلی از برنامه   درسی، یعنی محتوا و سازماندهی آن و موقعیت ها و فعالیت های 
یادگیری موجود در هر درس، ارزیابی و اندازه گیری می کند. برگه های تحلیل محتوا برای تک تک 
 درس های فارسی در 5 پایه دوره ابتدایی و به تفکیک در کتاب های »بخوانیم و بنویسیم«، تکمیل 

شده است.
2. ارزیابی میدانی )مشاهده و آزمون(: پرسش سوم پژوهش  که با ارزیابی برنامه   درسی اجرا 

شده فارسی در دوره ابتدایی براساس معیار توجه به کل نگری ارتباط دارد با بهره  گیری از 2 ابزار 
آزمون و برگه مشاهده پاسخ داده شد. آزمون محقق ساخته کل نگری با محتوایی که به طور کامل از 
مبنای نظری پژوهش و معیارهای در نظر گرفته شده در برنامه   درسی طراحی شده فارسی در دوره 
ابتدایی به دست آمده است، در قالب 6 سؤال تشریحی و در 2 صفحه )در هر 2 مرحله آزمون اول 
و آزمون دوم( تدوین شدند. این 2 آزمون با فاصله حدود 5 ماه از ابتدا تا انتهای سال تحصیلی اجرا 
شد. سؤاالت آزمون در مرحله اول و دوم مشابه و بسیار به هم نزدیک بودند تا بتوانند به صورت 
معتبر و پایا، تفاوت در میزان کل نگری دانش آموزان را بسنجند. هر سؤال آزمون 5 نمره داشت و 
مجموع نمرات، یعنی نمره بیشینه آزمون 30 نمره بود. نمرات دانش آموزان در مقیاس داده های 
فاصله ای صفر تا 30 نمره، نوسان داشت. معیار تصحیح و نمره گذاری دانش آموزان در دو آزمون 
کل نگری، به تناسب، شامل: 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 و 
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6. واقعی و معنادار بودن پاسخ، در زمینه موردنظر سؤال بود.
برگه مشاهده از کالس  های درس فارسی در دوره ابتدایی را نیز 28 گویه در 5 قسمت اصلی 
ارتباطات  و  جو   .2 گویه؛   12 شامل  یادگیری،  فعالیت های  و  موقعیت ها  می  شود:1.  شامل 
و  نوشتاری  کتابی،  آموزشی  منابع   .3 گویه؛   6 شامل  دانش آموزان،  گروه بندی  و  کالس  در 
غیرنوشتاری، شامل 3 گویه؛ 4. فضا و مکان آموزشی، شامل 3 گویه، از جهت ارزیابی مناسب 
بودن فضای آموزشی برای کل نگری و 5. ارزشیابی آموخته ها شامل 4 گویه در راستای تصویر 

کردن ارزشیابی هایی که در کالس درس صورت گرفته است.
 ارزیابی مشاهده گران در قسمت  های اصلی و 28 گویه، در مقیاسی چند ارزشی، به صورت 

»اندکی فراهم می شود«، »نسبتاً فراهم می شود« و »کامالً فراهم می شود« تکمیل شده است.
بررسی جنبه های روایی و پایایی ابزارها: برگه های تحلیل محتوای کتاب  های درسی فارسی، 

که با هدف دوم و پرسش دوم پژوهش ارتباط دارد و برگه مشاهده از کالس های درس و آزمون 
انتهای سال تحصیلی( که به هدف سوم و پرسش سوم پژوهش  ابتدا و  کل نگری )2 آزمون در 
مربوط است، به طور کامل بر مبانی نظری موجود و پیشینه نظری کل نگری در  برنامه   درسی 
جدید فارسی دوره ابتدایی و معیارهایی که از مبانی و پیشینه فوق الذکر طراحی شده، و تدوین 
گردیده اند، مبتنی هستند و در اهداف و پرسش  ها و بستر پژوهش طراحی و تولید آن ها کامالً 
مورد توجه بوده  اند و بنابراین روایی محتوایی دارند. در عین حال ابزارهایی که در هر مرحله 
قرار  موضوعی  متخصص  و  پژوهش  ناظر  تأیید  یا  اصالح  و  بررسی  مورد  شده  اند،  طراحی 

گرفته اند.
چند درس در پایه های مختلف زیرنظر مجری پژوهش، در مرحله  تحلیل محتوای کتاب های 
درسی، از جهت ایجاد همخوانی آراء و پایایی میان ارزیابان،1 تحلیل محتوا شدند و برگه های تحلیل 
محتوا که تکمیل شده بودند در مقوالت مورد نظر به دقت مورد بازبینی قرار گرفتند، تفاوت ها و 
ارزیابان مشخص شد، سپس  میان  در  ارزیابی های محتوایی در مقوالت گوناگون  در  تعارض ها 
تفاوت در تحلیل ها و تکمیل برگه ها میان ارزیابان برطرف گردید و کوشش شد تا پایایی و اعتبار 
از  یابد.  افزایش  ارزیابان گوناگون   میان  امکان  تا حد  برگه های تحلیل محتوا،  یافته ها در تکمیل 
جهت ایجاد همخوانی آراء و پایایی میان مشاهده گران نیز در مشاهده های مختلف، مشاهده گران 
inter-rater reliability ــ1
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به طور کامل در مورد پژوهش و مقوله های مختلف در برگه های مشاهده توجیه شدند و تا حدودی 
تفاوت ها و کاستی ها در برداشت از مشاهده ها در مراحل گوناگون، میان مشاهده گران مشخص 

شد و برطرف گردید.

جامعه و نمونه آماری
دوره  در  فارسی  برنامه   درسی  اجرای  از  میدانی  ارزیابی  مرحله  در  را  پژوهش  آماری  جامعه 
و  دانش آموزان  نیز  پژوهش  جمعیت  و  بودند  تهران  شهر  ابتدایی  دوره  دولتی  مدارس  ابتدایی، 
معلمان کالس های درسی دوم  تا پنجم دوره ابتدایی تشکیل می دادند. نمونه آماری 6 مدرسه دوره 
ابتدایی )3 مدرسه ابتدایی پسرانه و 3 مدرسه ابتدایی دخترانه( است. از هر مدرسه ابتدایی و هریک 
از پایه های دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی یک کالس انتخاب شدند. بدین ترتیب در هر پایه 
دوره ابتدایی 6 کالس از 6 مدرسه در نمونه آماری و در مجموع 24 کالس درس در پایه های دوم تا 

پنجم ابتدایی انتخاب شدند و مجموعه نمونه آماری را تشکیل دادند.
 روش نمونه گیری، به صورت خوشه ای چند مرحله ای بود. ابتدا از میان مدارس مناطق شمالی 
و شمال غربی تهران، منطقه 5، از میان مدارس مناطق مرکزی تهران مناطق 6 و از میان مدارس 
منطقه جنوبی تهران،  منطقه 16 به طور تصادفی انتخاب شدند. از هریک از مناطق سه  گانه 5، 6 
و 16، دو مدرسه ابتدایی )دولتی یکی پسرانه و یکی دخترانه( را به صورت تصادفی برگزیدیم. 
حجم نمونه، یعنی تعداد دانش آموزان در کالس های دوم تا پنجم ابتدایی و در 6 مدرسه و کالس 
مورد نظر، در هر پایه از میان 178 تا 206 دانش آموز دوره ابتدایی، در 2 مرحله آزمون و همچنین 

در مشاهده ها، نوسان داشت.
آماری: پژوهش حاضر در مرحله ارزیابی میدانی برای تحلیل و تفسیر  روش تحلیل و تفسیر 

داده هایی که از اجرای 2 مرحله آزمون کل نگری درس فارسی در دوره ابتدایی )در پایه های دوم 
قرار داشتند و  تا 30  داده ها در مقیاس فاصله ای صفر  آن که  به  با توجه  آمدند،  به دست  پنجم(  تا 
بهره  نمونه   وابسته  برای 2 گروه   t آزمون  از  بودند،  آزمون ها، یکسان  دانش آموزان در دو مرحله 
گرفت )هومن، 1373(. همچنین برای نمایش اختالف فراوانی نمرات از نمودار چارک و نقاط 
نمرات  تفاوت  تحلیل  شد.  استفاده  درصد   100 و  درصد   75 درصد،   50 درصد،   25 معیار 
تحلیل  با  کل نگری،  آزمون   2 در  شرکت کننده  مدارس  میان  مختلف،  پایه های  در  دانش آموزان 
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تفسیر  و  تحلیل  گرفت.  صورت  درصد   1 خطای  معنا داری  سطح  در  یک راهه  عاملی  واریانس 
تفسیر  و  تحلیل  و  مستقل،  گروه   2 برای   t آزمون  با  نیز  جنسیت  بر  دانش آموزان  نمرات  تفاوت 
یک راهه  عاملی  واریانس  تحلیل  آزمون  با  نیز  سه گانه  منطقه  های  میان  دانش آموزان  نمرات  تفاوت 

مورد بررسی قرار گرفت.
مدارس  در  مجزا  مرحله   4 در  گرفته  صورت  مشاهده های  از  که  نتایجی  تفسیر  و  تحلیل   
تشکیل  را  که کل نگری  معیارهایی  به  توجه  با  آمد،  به دست  آماری  نمونه  و  و کالس  های جامعه 
داده ها  فراوانی  آماری توصیفی حاصل شد.  داده های  از جداول خالصه  بهره  گیری  با  می دهند، 
فراهم می شود«،  »اندکی  ارزشی  مقیاس چند  در  داده های مشاهده،  در 3 ستون جدول خالصه 
اجرای  مشاهده  تفسیر  و  تحلیل  می  دهد  نشان  می شود«،  فراهم  »کامالً  و  می شود«  فراهم  »نسبتاً 
در  مقوله های موجود  به فراوانی  توجه  با  پنجم(،  تا  دوم  )پایه های  ابتدایی  دوره  در  فارسی  درس 

برگه های مشاهده، صورت گرفته است.

یافته ها   
یافته های پژوهش حاضر مبنی بر ارزیابی برنامه   درسی فارسی دوره ابتدایی در مراحل گوناگون، 

از طراحی تا اجرا، با توجه به معیار کل نگری در آموزش زبان، به شرح زیر است:
 اولین پرسش پژوهش، با تعیین ویژگی  ها و معیارهای تشکیل دهنده کل نگری در برنامه   درسی 

طراحی شده ]قصد شده[ زبان فارسی دوره ابتدایی ارتباط دارد.

راهنمای  اسناد  بررسی  با  نظری حوزه کل نگری، همراه  به مبنای  توجه  با  مطالعات  مجموعه 
برنامه   درسی جدید فارسی دوره ابتدایی )1380 و 1378( و راهنمای تدریسی که در سال  های اول 
تا سوم دوره ابتدایی )1386 و 1385( تدوین شده است و مرور مطالعات درباره برنامه   درسی جدید 
ابتدایی مانند مطالعات قاسم پور )1385( و دالور )1382(، ویژگی  معیارهای  فارسی در دوره 
زیر را در ارتباط با »توجه  به کل نگری« در برنامه   درسی که برای فارسی دوره ابتدایی »بخوانیم و 
بنویسیم« طراحی شده است، نشان می دهد. تبیین ویژگی  ها و معیارهای این مقاله تنها در ارتباط 
با عناصر »رویکرد ها و اصول حاکم«،  »هدف ها«، »سازماندهی محتوا« و »مفاهیم، مهارت  ها و 
فعالیت های یادگیری«  مطرح می شود؛ برای به دست آوردن اطالعات بیش تر در خصوص دیگر 

عناصر، می  توان به پژوهش سلسبیلی )144 ــ 143: 1388( مراجعه کرد.
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الف( رویکردها و اصول حاکم
رویکردهای »کلی« ]کل نگر[، »تجربه زبانی«، »زبان شناختی« و »فعالیت  محور« و »تلفیقی« در 
میان رویکردهای مورد استناد برنامه   درسی جدید فارسی دوره  ابتدایی »بخوانیم و بنویسیم«،  قرار 
دارند که با توجه به تعریفی که از آن ها ارائه شده، برداشت های محدودی از کل نگری را تشکیل 
می دهند. در عین حال توجه توأم و تا حدودی معنادار به ادگیری مهارت  های زبانی و تا حدودی 
بوده  ابتدایی  فارسی  برنامه ریزان درس  توجه  مورد  زبانی،  مهارت  هر 4  به تقویت  توجه همزمان 
مجموعه   در  باید  را  ابتدایی  فارسی  برنامه   درسی  در  کل  نگری  از  برداشت  ترتیب،  بدین  است. 
توجه به 5 رویکرد فوق از رویکردهای شش گانه  ای که در برنامه   درسی فارسی ابتدایی مطرح شد، 

مشاهده کرد.
توجه  با  ابتدایی،  دوره  فارسی  شده   طراحی  برنامه  درسی  در  زیر  اصول  به  توجه  اصول: 

به تعاریف و برداشت ها  از رویکرد »کل نگری« در حوزه زبان آموزی،  ویژگی ها و معیارهای توجه 
به کل نگری را در برنامه   درسی قصد شده برای زبان آموزی فارسی تبیین می  کند:

اصل دوم: مبنی بر تقویت مهارت های زندگی در دانش  آموزان از طریق برنامه   درسی زبان آموزی؛ 
اصل چهارم: مبنی بر زمینه  ساز شدن برنامه   درسی زبان آموزی برای »مطالعه مستمر« در زندگی 

کودک؛ 
اصل پنجم: مبنی بر بهره  گیری از جدیدترین دستاوردها و پژوهش های حوزه  ادبیات دانش آموزان، 

از جمله شعر، قصه، افسانه و داستان؛
اصل هفتم: مبنی بر سیر آموزش زبان از زبان طبیعی دانش  آموز به زبان خودآگاهانه؛

اصل یازدهم: زمینه سازی رفتارهای اخالقی، اجتماعی و تربیتی مناسب در دانش  آموزان؛
اصل هفدهم: مبنی بر ساده، صمیمی و متناسب بودن با ذهن و زبان فراگیران محتوای درسی؛

اصل هجدهم: مبنی بر همسویی مواد برنامه با عالیق، سلیقه ها و نیاز های دانش آموزان؛
اصل نوزدهم: مبنی بر متنوع بودن مواد برنامه برای نزدیکی به دنیای دانش  آموز؛

اصل بیست  و یکم: مبنی بر توجه به آخرین یافته های علم روان شناسی و زبان شناسی و از جمله 
تمامی  به  توجه یکسان  انتخاب و سازماندهی محتوا و  تمام مراحل  رعایت رویکرد کل نگری در 

مهارت  های چهار گانه  زبانی در کتاب  ها.
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ب( هدف های برنامه   درسی
با  مختصر  آشنایی  آن ها؛  تفاوت  درک  و  نوشتار  و  گفتار  زبان  با  آشنایی  شناختی:  حیطه  در 

جلوه های هنری زبان؛ آشنایی با مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ملی، علمی و هنری در 
قالب زبان، هدف هایی هستند که تا حدودی مرتبط با کل نگری به شمار می  آیند.

در حیطه عاطفی و نگرشی: بیان احساسات، عواطف و افکار در قالب گفتار و نوشتار؛ ایجاد 

عالقه به مطالعه، هدف هایی هستند که تا حدودی مرتبط با کل نگری به شمار می  آیند.
دادن  گوش  پیام،  گوناگون  بخش های  میان  ارتباط  دریافت  دادن:  گوش  مهارتی:  حیطه   در 

انتقادی و بررسی و اظهار نظر درباره شنیده ها، درک سخن و درک پیام؛ سخن گفتن: به کار گیری 
اندیشه پیش از سخن گفتن، به کار گیری زبان مناسب برای مخاطبان، انسجام در رساندن پیام، 
توانایی شرکت در بحث ها و گفتگوها؛ خواندن: دریافت ارتباط میان بخش های گوناگون نوشته، 
درک نوشته ها و دریافت پیام اصلی آن ها، گسترش دایره ای دید در خواندن، توانایی نقد و بررسی 
متن خوانده شده؛ نوشتن: توسعه توانایی مهارت های نگارشی مانند: بیان باورها، احساسات و 
خواسته ها در قالب نوشته، نوشتن متن چند جمله ای، داستان نویسی، خاطره نویسی و نظایر آن، 

هدف های ویژه  ای به شمار می آیند که با کل نگری مرتبط هستند.

پ( سازماندهی محتوای درسی
در بخش سازماندهی محتوای  است،  ابتدایی طراحی شده  فارسی  برای  که  برنامه   درسی   
درسی، به دریافت دانش  آموز از مفهوم کلی فصل اشاره می  کند. توجه یکسان به مهارت  های 
تأیید  را  درسی  محتوای  سازماندهی  در  کل نگری  به  توجه  زیادی،  حدود  تا  زبانی  چهار گانه  
می  کند. در پایان فصل ها از داستان های کوتاه مبتنی بر افسانه و ادبیات مردمی استفاده شده است 
داشته  توجه  او  برای  یادگیری  شدن  معنادار  و  دانش آموز  کلی  برداشت  به  می تواند  نوعی  به  که 

باشد. 
آغاز درس ها و ادامه  آن با نگاره )تصویر مرتبط( همراه است که به نوعی دریافت کلی از موضوع 
پیدا  و  »بگرد  بیان شفاهی،  و  تقویت می  کند. درک تصویری، جمله سازی  دانش آموز  توسط  را 
کن«، »به دوستانت بگو«، »بازی«، »نمایش« و »با هم بخوانیم« که شعرهایی ویژه سنین کودکی 
با نشاط در کالس کمک  کنند.  فعالیت  های »کتاب خوانی« و  به ایجاد فضای  هستند، می توانند 
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»درس آزاد« می توانند مبتنی بر عالیق معلم و دانش آموز باشند و تا حدودی به آنان قدرت انتخاب 
بدهند و فعالیت های ویژه ای در راستای توجه به کل نگری به شمار آیند.

ت( مفاهیم، مهارت ها و فعالیت های یادگیری
مفاهیم: در مجموع، مفاهیم دانشی، ادبی، ارزشی و نگرشی که در کتاب  ها مطرح می  شوند، 

برای رویکرد کل نگر  معیارهایی  که  زبان  کاربردی شدن  و  مفهوم  از  به دریافت کلی  تا حدودی، 
هستند، منتهی می شود. 

ادبیات و میراث فرهنگی  به هنر،  به نوعی توجه  مهارت  ها: خواندن داستان  ها و افسانه ها که 

بازی های  نامه نویسی، نوشتن  را تقویت می  کنند، نگارش توصیفی، شرح حال نویسی، زندگی 
گزارش نویسی،  و  پیام نویسی  لطیفه،  ضرب المثل،  نوشتن  شعر گویی،  داستان نویسی،  محلی، 
مهارت ها و زمینه هایی هستند که می توان آن ها را مرتبط با زندگی دانش آموز و عالئق او به شمار 

آورد. این نوع مهارت  ها جزء معیارهای توجه به کل نگری در برنامه   درسی قصد شده هستند.    
فعالیت ها: فعالیت هایی مانند: ایفای نقش، نمایش فیلم، داستان گویی، نمایش عروسکی و 

پانتومیم، مصاحبه، گوش دادن انتقادی، بیان احساسات و عقاید در کالس، توصیف تصاویر، 
یافتن فکر مرکزی، خاطره گویی، مرجع سازی، نگارش عینی و محسوسات در  تصویر خوانی، 
نهادهای  با  آشنایی  پدیده ها،  شفاهی  بیان  بگو،  به دوستانت  بگو،  و  ببین  فعالیت های  طبیعت، 
توجه  با  نقشه گویی،  و  تبریک سازی  کارت  خانه،  در  پستی  صندوق  شغل آموزی،  اجتماعی، 
به کل نگری در فعالیت های زبان آموزی مرتبط هستند و جزء وی     ژگی ها و معیارهای توجه به کل نگری 

در برنامه   درسی قصد شده، به شمار می  آیند.

 شاخص ها و نشانگرهای ارزیابی کل نگری )در مرحله تحلیل محتوا(
و  درسی  محتوای  در  به کل نگری  توجه  ارزیابی  برای  که  معیارهایی  و  شاخص ها  مجموعه 
فعالیت های یادگیری کتاب  های فارسی ابتدایی به دست آمد، همان طور که در قسمت ابزارهای 
طراحی شده، بدان  ها اشاره شد، خود را در قالب مقوله هایی که در برگه های تحلیل محتوا در نظر 
گرفته شده  اند، نشان می دهند و دو دسته شاخص را شامل می  شوند: 1. شاخص های کل نگری با 
توجه به منبای نظری حوزه زبان آموزی که تعداد آن ها 42 مقوله است؛ 2. شاخص های کل نگری 
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بر اساس معیارهایی که در برنامه   درسی طراحی شده برای فارسی ابتدایی )بخوانیم و بنویسیم( در 
نظر دارد و تعداد آن ها در برگه تحلیل محتوا 45 مقوله است.

 شاخص ها و نشانگرهای فوق که، در قالب توجه به 2 عنصر اصلی در درس ها، یعنی محتوا و 
سازماندهی درس ها، و موقعیت ها و فعالیت های یادگیری درس ها، در برگه های تحلیل محتوا و 
در قالب مقوالت تشکیل دهنده، مورد توجه، ارزیابی و تحلیل محتوای درس ها قرار گرفته  اند، 

به شرح زیر است: 

1. شاخص ها و نشانگرهای تقویت کل نگری در مبنای نظری

1ـــ1. محتوا و سازماندهی آن

شاخص هایی مانند: در خدمت کارکرد اجتماعی و تعامل اجتماعی بودن )کارکردهای  آموزشی، 
تنظیمی، تعاملی، شخصی، اکتشافی، تخیل کردن و اطالعاتی( محتوای زبان؛ هر چه که می خوانند 
ویژگی کل بودن، واقعی بودن و توجه به زبان در خدمت کارکرد را با خود داشته باشد؛ فرم و شکل 
محتوا از کاربرد تبعیت  کند؛ زمینه های محتوایی به تمام مهارت  ها و توانایی های چهار گانه زبانی توجه 
داشته باشد و از هم جدایی  ناپذیر باشند؛ متن های کل نگر و معنادار در خواندن و نوشتن استفاده  شود.

 نوشتن: بهره  گیری از الگوهای طبیعی زبان برای آغاز کردن زبان آموزی، گفتن داستان  های 

مأنوس و خوش  آیند به زبان خود، گردآوری مطالب به صورت تیمی؛ نوشتن داستان  های تجربه 
فراگیری  نوشتن؛  در  خود  اختراعی  کلمات  از  بهره  گیری  عالئق(؛  و  فعالیت ها  بر  )مبتنی  زبانی 
از  ادبیات  با  ارتباط  خود؛  مفاهیم  و  تجارب  پیشینه  از  بهره  گیری  مطالب؛  انتشار  و  تألیف  رویّه 
نگاه تجربیات شخصی دانش آموز؛ بهره  گیری از ادبیات با کیفیت، تخیل آمیز، محتوای مؤثر در 
ادبیات  از  گسترده ای  میدان  وجود  محتواها(؛  باالی  ارزشی  و  نگرشی  )تأثیر  زندگی  شکل دهی 

کودک؛ وجود زمینه های بحث درباره ادبیات.
1ـــ2.  موقعیت ها و فعالیت های یادگیری

فعالیت های مبتنی بر کاربرد زبان مانند: ساختن عالئم و پوستر، نامه نویسی به قصد ی خاص، 
تهیه گزارش؛ وجود موقعیت های معنادار و مرتبط با نیازهای فردی دانش آموز؛  وجود موقعیت های 
یادگیری معنادار: تلفظ کلمات یک دعوت نامه، آگهی؛ تأکید بر نقش حساس تعامل های اجتماعی 

در یادگیری؛ ارائه گزارشی روشن و شمرده به کالس از تجربه  ای واقعی؛ 
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موقعیت های مبتنی بر توجه توأم به مهارت  های زبانی، یادگیری درباره خواندن و نوشتن در 
آن هایی که مهارت  های زبانی در  حالی که گوش می دهند؛ درگیری در تکالیف اصیل و معتبر: 
خدمت کارکردی خاص است؛ وجود فرصت هایی برای انتخاب کردن در فعالیت ها؛  به صورت 
نقادانه به تفکر پرداختن، به صورت مشارکتی و همیارانه کار کردن؛ چگونه تجسس کردن و سازگار 
به مصاحبه  به عنوان یک کل و مفاهمه معنا دار؛  از زبان  بهره  گیری  با موقعیت های جدید؛  شدن 
پرداختن؛ جمعی بازی کردن؛ از طریق عروسک  ها صحبت کردن؛ روی نمایشنامه کار کردن؛ 

جمله نویسی؛ درباره  کتاب  های خوانده شده گفتگو کردن.

فارسی  برنامه   درسی  معیارهای  براساس  کل نگری  تقویت  نشانگرهای  و  شاخص ها   .2
بخوانیم و بنویسیم

2ـــ1. محتوا و سازمان دهی آن

شاخص هایی مانند: ساده و صمیمی و متناسب با ذهن و زبان بودن محتوای درسی؛ توجه یکسان 
به مهارت  های چهارگانه زبانی؛ مرتبط بودن با ادبیات مردمی، وجود افسانه و داستان در درس  ها؛  
تأکید بر کلمه آموزی و جمله آموزی از سال اول و معنا دار بودن واژه ها و کلمات؛  بهره  گیری از بازی، 
نمایش و با هم بخوانیم )شعرهای کودکان( برای ایجاد فضای با نشاط در کالس؛ وجود فعالیت های 
کتاب خوانی و درس آزاد، از جهت توجه به عالئق و قدرت انتخاب معلم و دانش آموز؛ بهره  گیری 
آغاز خواندن و نوشتن؛ دریافت مفهوم  برای تقویت مهارت  های زبانی و  الگوهای طبیعی زبان  از 
کلی توسط دانش آموز، برداشت کلی و معنادار شدن یادگیری؛  ایجاد زمینه ارتباط و تفاهم از طریق 

فعالیت هایی مانند به دوستانت بگو.
2ـــ2. موقعیت ها و فعالیت های یادگیری

و  شرح   حال نویسی  داستان نویسی؛  و  داستان گویی  داستان خوانی،  مانند:  موقعیت هایی   
پیام نویسی و گزارش نویسی  بازی های محلی، ضرب المثل، لطیفه؛  زندگی نامه نویسی؛ نوشتن 
از موضوعی مورد مشاهده؛ شعر گویی؛ نگارش توصیفی و عینی از طبیعت؛  وجود فعالیت هایی 
مانند: ایفای نقش، نمایش فیلم، نمایش عروسکی و پانتومیم؛ مصاحبه، گوش دادن انتقادی، 
مرکزی؛  فکر  یافتن  تصویر خوانی،  و  تصاویر  توصیف  کالس،  در  عقاید  و  احساسات  بیان 
با نهادهای  خاطره گویی، نگارش عینی و محسوس، دیدن یک پدیده و بازگویی آن، آشنا شدن 
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پدیده ها،  شفاهی  بیان  تبریک سازی،  کارت  خانه،  در  پستی  صندوق  شغل آموزی،  اجتماعی، 
به دوستان گفتن و با آنان صحبت کردن؛ نقشه گویی؛ مرجع سازی، واژه سازی و جمله سازی، 

خواندن تجسمی و خواندن انتقادی.
 یافته های پژوهش در پاسخ به پرسش دوم که در ارتباط با ارزیابی کل نگری در برنامه   درسی و 
محتوای طراحی شده و تدوین شده است، با توجه به شاخص ها و نشانگرهای کل نگری که مطرح 

گردید و به کارگیری روش و ابزار طراحی شده برای تحلیل محتوا، به شرح زیر است:
سؤال دوم پژوهش: تا چه حد زمینه  توجه به کل نگری در آموزش توانایی های زبانی، در طراحی 

و تدوین محتوای درسی جدید آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی فراهم شده است؟

پنجم  سال  تا  اول  سال   از  بنویسیم«  و  »بخوانیم  فارسی  کتاب های  مجموعه  محتوای  تحلیل 
»کتاب  به تفکیک  اوالً  معنا دار،  یادگیری  و  به کل نگری  توجه  نظر  از   )1385 و   1386( ابتدایی 
بخوانیم« از »کتاب بنویسیم«، ثانیاً به تفکیک سال های مختلف و به تفکیک میزان توجه به کل نگری 
براساس معیارهای: کل نگری در مبنای نظری حوزه زبان و کل نگری از منظر برنامه   درسی طراحی 
شده فارسی ابتدایی، به صورت تفصیلی، با توجه به مقوله هایی که هریک را تشکیل می  دهند و در 

نشانگرها و شاخص های تحلیل محتوا معرفی شدند، انجام پذیرفت. 
نتایج بررسی ها و تحلیل های محتوایی نشان می دهد به طور خالصه محتوای کتاب های درسی 
»بخوانیم و بنویسیم« سال های اول تا پنجم ابتدایی، سازماندهی آن ها و موقعیت ها و فعالیت های 
و  خطی  بسیار  همچنین  و  شده  اند  آماده  و  تعیین   پیش  از  کامل  طور  به  کتاب  ها  این  در  یادگیری 
چارچوب یافته  اند؛ این امر با توجه به معیارهایی که برای توجه به کل نگری مطرح گردید، فضای 

آموزش را برای کل نگری محدود می کند.
 در مجموع، در تدوین برنامه   درسی فارسی ابتدایی و تنظیم محتوا و فعالیت های کتاب  های 
»بخوانیم و بنویسیم«، توجه محدود و کم، متغیر میان سال های مختلف و متغیر میان مقوله های 
به شاخص های  توجه  با  و  آن  نظری  مبنای  به شاخص های  توجه  با  کل نگری،  دهنده   تشکیل 
یادگیری  ایجاد زمینه های  به کل نگری و  ابتدایی طراحی شده  است  برای فارسی  برنامه   درسی که 
از  توجهی  قابل  بخش  است.  شده  معطوف  زبانی،  گوناگون  کارکردهای  بر  مبتنی  و  معنادار 
زمینه های محتوایی، موقعیت ها و فعالیت های یادگیری زبانی مورد عالقه دانش آموز، کل نگرانه، 
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معنادار و با کارکردهای گوناگون زبانی برای کودک دبستانی، ناچیز و محدوداند و  یا به هیچ وجه، 
مورد تأکید و توجه قرار نگرفته اند.

توجه  زمینه   در  ابتدایی  دوره   فارسی  درسی  کتاب  های  محتوای  تحلیل  یافته های  مجموعه  
را  مختلف  سال های  در  آن  مقایسه  و  »بنویسیم«  و  »بخوانیم«  کتاب های  به تفکیک  و  به کل نگری 

می توان چنین تفسیر و خالصه کرد:
بر  تأکید به صورتی هماهنگ در سال های مختلف،  بیشترین توجه و  »بخوانیم«:   کتاب های 

کارکرد اطالعاتی و دریافت اطالعات و معلومات از طریق متن درسی است و دیگر کارکردهای 
زبانی مانند کارکرد تخیلی، کارکرد اکتشافی، کارکرد شخصی، کارکرد تعاملی و کارکرد تنظیمی 
چندان مورد توجه قرار نمی  گیرد. درس ها به طور نسبی ساده و صمیمی  اند و به تناسب متن ها و 
تصاویر با ذهن و زبان کودک، توجه و تأکید می  شود؛ این موارد از نقاط مثبت درس های کتاب های 
حدودی  تا  پایین تر  سال  های  کتاب  های  البته  می آید.  شمار  به  کل نگری  با  ارتباط  در  »بخوانیم«، 

سادگی، صمیمیت و تناسب بیشتری دارند.
 توجه به جمله آموزی و دریافت مفهوم کلی فصل، ایجاد زمینه ارتباط و تفاهم دانش آموزان 
بوده  توجه  مورد  مختلف،  سال  های  در  هماهنگ  به صورت  کتاب خوانی،  هم  کمی  یکدیگر،  با 
از  استفاده  ادبی،  فرهنگی  میراث  و  فارسی  کهن  متون  و  کیفیت  با  ادبیات  از  بهره  گیری  است. 
آزاد و مطالعه  افسانه، داستان و شعر، کار در زمینه های محتوایی  از  بهره  گیری  ادبیات مردمی، 
مستقل، زمینه ها و موقعیت های کل نگرانه ای هستند که در سال  های باالتر دوره ابتدایی بیشتر مورد 
توجه قرار گرفته  اند. از جهت واقعی بودن و معنادار بودن متن ها برای دانش  آموز و مرتبط بودن با 

فعالیت های روزانه و زندگی کودک، کتاب  های سال  های اول و دوم ابتدایی قوی تر هستند.
توصیف تصاویر و تصویرخوانی، بازی جمعی، نمایش های ساده و موقعیت  های معناداری که 
بر نیاز فردی مبتنی هستند، در سال های پایین تر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند و به فعالیت  هایی 
مطالعه  و  خوانداری  آزاد  فعالیت های  تجسمی،  خواندن  نمایشنامه،  اجرای  بحث کردن،  مانند 

مستقل، در سال  های باالتر ابتدایی بیشتر توجه شده است.
کتاب  های »بخوانیم« از جهت توجه به کارکردهای گوناگون زبانی که پیش از این نیز بدان  ها 
اشاره شد، به خصوص کارکردهای شخصی، اکتشافی، تخیلی و تنظیمی، بهره  گیری از کلمات 
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اختراعی کودک، بهره  گیری از الگوهای طبیعی زبان کودک، توجه توأم به مهارت  های چهارگانه 
گوش  مصاحبه،  عمیق،  و  اصیل  صورتی  به  درام  و  نمایش  شعرگویی،  داستان گویی،  زبانی، 
دادن انتقادی، یافتن فکر مرکزی، خواندن انتقادی، آشنا شدن با نهادهای اجتماعی و بخشی از 
موقعیت های مبتنی بر ساختن و برنامه ریزی کردن در حوزه فعالیت  ها و موقعیت های زبانی مبتنی 

بر کل نگری در زبان آموزی، ضعیف و حتی کامالً بی توجه است.
 کتاب های »بنویسیم«: بیشترین توجه و تأکید در موقعیت ها و فعالیت های یادگیری کتاب های 
»بنویسیم« دوره ابتدایی، متوجه جمله سازی و واژه سازی، تقویت مهارت  های نوشتاری و دستخط 
فارسی، جمله آموزی و بازنویسی جمالت کتاب درسی، بیان احساسات و عقاید و خواسته ها، 
توسعه توانایی نوشتن و به کارگیری درست کلمات در جمالت و تصویرنویسی و توصیف تصاویر 
است. این کتاب  ها بر تقلید و تکرار جمالت و عبارات کتاب درسی بیشتر و قوی تری مورد تأکید 
قرار می  دهد که چندان در راستای توجه به کل نگری و یادگیری معنادار در حوزه زبان آموزی و آشنا 

شدن با کارکردهای مختلف زبانی، به خصوص در حوزه  نوشتاری نیست.
کتاب  های »بنویسیم«، موقعیت های یادگیری نوشتاری محدود و کمی را برای توجه به کل نگری 
و یادگیری معنادار فراهم کرده اند. در میان سال های مختلف، کتاب »بنویسیم« سال اول، کمترین 
آن  تمرین های  و  دارد  آن  با  مرتبط  یادگیری  و موقعیت های  ابعاد  و  بر  کل نگری  را  تأکید  و  توجه 
حالت تکرار گونه است تا دستخط دانش  آموز تقویت شود و او را با شکل حروف، صداها و خط 
هنجار فارسی آشنا کند؛ اما کتاب »بنویسیم« سال سوم، قوی تر از دیگر سال ها تدوین شده است 
و موقعیت ها و فرصت های بیشتری را برای توجه به کل نگری در زبان آموزی و آشنا شدن با برخی 

کارکردهای زبانی، غیر از کارکرد اطالعاتی، فراهم می کند.
فعالیت های مبتنی بر کارکرد زبانی مانند نامه نویسی، داستان نویسی، گزارش نویسی و اظهارنظر 
کتبی، عبارت نویسی، شرح حال نویسی، پیام نویسی، نگارش عینی و محسوس و بیان پدیده ها، 
در حد کم تا خیلی کم در کتاب  های »بنویسیم« سال  های دوم تا پنجم ابتدایی مورد توجه بوده اند. 
البته کتاب  های سال های چهارم و پنجم از نظر ایجاد موقعیت ها و کارکردهای زبانی فوق، نسبت 

به سال سوم، تا حدودی در ایجاد موقعیت های یادگیری مبتنی بر کل نگری اُفت داشته اند.
فعالیت های مبتنی بر کارکرد زبانی مانند ساختن پوستر، ساختن عالمت، مجله نویسی، تألیف 
نگارش  محلی،  بازی  های  نوشتن  کردن،  ترکیب  متن،  در  تجدیدنظر کردن  ویراستن،  و  کردن 
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توصیفی و عینی، کارت تبریک سازی، خاطره نویسی، داستان نویسی و زندگی نامه نویسی، تدوین 
راهنما و نقشه، دعوت نامه نویسی، افسانه نویسی، نوشتن فکرهای بکر در موقعیت های تجسمی 
و کنجکاوی و دیگر موقعیت های زبانی معنادار و  با کارکرد، موقعیت هایی هستند که در کتاب  های 
»بنویسیم« بسیار از آن ها غفلت شده است و وجود چنین موقعیت ها و فعالیت  های کل  نگرانه ای در 
این کتاب  ها می توانست در افزایش عالقه و انگیزه دانش آموز به زبان آموزی و تقویت توانایی  های 

زبانی و توسعه کارکردهای زبانی دانش آموز، بسیار مؤثر باشد.
 یافته های پژوهش در پاسخ به سؤال سوم که به ارزیابی کل نگری در برنامه   درسی فارسی و 
آموزش های ارائه شده در کالس های دوم تا پنجم دوره ابتدایی مربوط بوده است، با توجه به روش 

پژوهش که و کاربرد دو ابزار آزمون و مشاهده از کالس های درس عبارتند از:
سؤال سوم پژوهش: معیارهای توجه به کل نگری در آموزش توانایی های زبانی، در مرحله اجرای 

برنامه   درسی جدید آموزش  زبان فارسی دوره ابتدایی، تا چه حد رعایت شده است؟

مجموع یافته های آماری 2 مرحله آزمون کل نگری در کالس های دوم تا پنجم ابتدایی، تحلیل های 
عمیق تر و کیفی  صورت گرفته بر پاسخ های دانش آموزان و یافته های کمی و کیفی که با ارزیابی 4 نوبت 

مشاهده  از کالس های موجود در نمونه آماری در این پژوهش به دست آمده است، نشان داد:
تقویت  بر  مبتنی  معنادار  یادگیری  و  کل نگری  تقویت  در  دانش آموزان  روند  مجموع،  در 
کارکردهای گوناگون زبانی، در فاصله میان ابتدا و انتهای سال تحصیلی، به خصوص در سال  های 
چهارم و پنجم، تا حدودی کاهش یابنده و نزولی است. آموزش های  درس فارسی دوره ابتدایی 
در کالس های مورد ارزیابی، نمی تواند چندان در ارتقای کل نگری دانش آموزان دوره ابتدایی مؤثر 
باشد و برنامه   درسی در مرحله اجرا، چندان به معیارهای کل نگری در آموزش  توانایی های زبانی 

توجه ندارد.
تفاوت میان مدارس از جهت تقویت کل نگری در بیشتر سال  ها به طور کامل محسوس و معنادار 
است. برخی مدارس پسرانه در سال های دوم و چهارم ابتدایی و برخی مدارس دخترانه در سال های 
سوم و پنجم ابتدایی از جهت تقویت کل نگری بهتر عمل کرده اند؛ این امر از مؤثرتر بودن روش 
آموزش انتخابی و نوع فعالیت ها و موقعیت های یادگیری که معلمان آن مدارس در راستای تقویت 

کل نگری دانش آموزان، بدون توجه به جنسیت دانش آموزان ایجاد کرده  اند، حکایت می کند.
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فقر یادگیری های مورد عالقه و معنادار زبانی، فقر یادگیری های مبتنی بر تقویت کارکردهای 
مشخص  کامالً  مشاهده ها  و  آزمون ها  به نتایج  توجه  با  نوشتاری،  و  خوانداری  زبانی  گوناگون 
است. ارزیابی و تحلیل پاسخ های دانش آموزان در 2 آزمون کل نگری، با توجه به معیارهایی که 
برای ارزیابی توجه و تقویت کل نگری در فعالیت های زبانی، ضعف ها و معضالت مهم در آموزش 

زبان فارسی دوره ابتدایی در نظر گرفته شده است، از موارد زیر حکایت دارد:
گذر  سطحی  سؤال،  به محتوای  کردن  توجه  و  آزمون ها  سؤال های  بر  تمرکز  در  ضعف   .1
کردن، ضعف در درک مطلب و ارائه پاسخ های کلیشه ای و تکراری، از بزرگ  ترین و مهم  ترین 
ضعف ها و مشکالتی است که در بخش قابل توجهی از پاسخ های دانش آموزان در تمام پایه های 
آزمون های  در  دانش آموزان  ضعیف  بسیار  نتایج  می شود.  مشاهده  پنجم(  تا  )دوم  ابتدایی  دوره 
کل نگری، به خصوص در پایه های سوم تا پنجم، کامالً از فقر تمرینات و موقعیت های یادگیری 
با  دانش آموز  برخورد  فقر  زبانی،  گوناگون  کارکردهای  تقویت  و  کل نگری  بر  مبتنی  و  معنا دار 
این  نتایج مشاهده ها  ابهام انگیز، مسئله  گونه و پیچیده زبانی حکایت دارد. ارزیابی  موقعیت های 

نتیجه گیری را کامالً تأیید کرد.
در  که  است  ضعفی  اشتباه،  کارکرد  با  پاسخ گویی  و  انتظار  مورد  به کارکرد  نکردن  توجه   .2
پاسخ های تعدادی از دانش آموزان )حدود 25 درصد( در همه پایه ها مشاهده می شود. دانش آموزان 
گاه به جای پاسخ دادن، با کارکرد »تخیلی« از کارکرد »اطالعاتی« بهره  می  گیرند گاهی هم به جای 
کارکرد »اطالعاتی« از کارکرد »تعاملی« استفاده می کنند. این نوع پاسخ گویی ها نیز از فقر موقعیت های 
غنی یادگیری و نداشتن فعالیت یادگیری کافی زبانی مبتنی بر کل نگری در دوره ابتدایی و در زمینه هایی 
مانند گزارش نویسی، پیام نویسی، دعوت نامه نویسی، اظهارنظر کتبی و پیشنهاد دادن، نامه نویسی، 

خالصه نویسی، خاطره نویسی و تهیه آگهی مؤثر حکایت می  کند.
3. پاسخ های تکراری، کلیشه ای و بدون توجه به محتوای سؤال، پاسخ های تلقینی و طوطی وار، 
پاسخ های سطحی و بسیار عامیانه و در مواردی کامالً غیرمرتبط، در حد قابل توجهی در میان پاسخ  های 
دانش  آموزان مشاهده می شود. پاسخ های دانش آموزان به برخی سؤاالت آزمون های کل نگری، کامالً 
از تلقین و تجویزهای کتاب درسی و رسانه های عمومی مانند تلویزیون متأثر است. دانش آموزان به دادن 
این پاسخ های یکنواخت و کلیشه ای عادت کرده اند و آمادگی رویارویی با پیچیدگی های سؤاالت و 

زمینه های فکری تازه و مشکل گشایی را که در باال بدان  ها اشاره شد، ندارند.
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4. ضعف در جمله بندی و بیان مطلب، به کار نگرفتن صحیح فعل در جمله، امالی ناصحیح 
در  ضعف  خوانده اند،  که  متنی  از  برداشت  و  مطلب  درک  در  ضعف  نارسانویسی،  و  کلمات 
استدالل و به هم ریختگی در پاسخ دادن، ضعف در نتیجه گیری از درسی که خوانده اند، به عالوه 
آن چه در باال بدان  ها اشاره شد، در پاسخ های بخش عمده ای از دانش آموزان مشاهده می  شود. 
تعداد قابل توجهی از دانش آموزان، حتی محتوا و پیام درسی را که چند ماه پیش خوانده اند و تمرین 

داشته  اند، فراموش کرده اند.
5. تعداد قابل توجهی از دانش آموزان سال سوم در نوشتن گزارش کوتاه، در سال چهارم در نوشتن 
دعوت نامه یا آگهی، در سال پنجم در پیشنهاد دادن و مشکل گشایی، نامه نویسی و تهیه آگهی فروش، 
ضعف دارند و نمی  توانند چنین فعالیت هایی را به طور صحیح انجام دهند؛ این موارد زنگ خطری برای 

فقر در آموزش توانایی های زبانی دانش آموزان دوره ابتدایی به شمار می آید. 
6. ناراحتی از شرایط بد زیست  محیطی، آلودگی، سر و صدا و ترافیک در محیط شهری، 
در  به خصوص  خانوادگی  محیط،  مشکالت  در  دانش آموزان  ناامنی  و  فرهنگی  فقر  از  مواردی 
منطقه های جنوبی و حاشیه ای، مواردی از عقب افتادگی رشد ذهنی و اختالل یادگیری و تناسب 
نداشتن با سطح کالسی که در آن هستند،  انفعال و وابستگی شدید دانش آموزان به فیلم های سطحی 
و سرگرم کننده، در پاسخ های دانش آموزان به سؤاالت آزمون ها کامالً مشهود است. فقر فرهنگی 
و اجتماعی، در فقر آموزش زبان فارسی در کالس درس و در نتیجه نزول یادگیری های معنا دار و 

کل نگری دانش آموز، بسیار تأثیرگذار است.
داشتن  نظر  در  ابتدایی  پنجم  تا  دوم  سال های  در  فارسی  زبان  آموزش  از  مشاهده ها  مجموعه 
معیارهای توجه و تقویت کل نگری، نتایج زیر را در 5 عنصر اصلی برنامه    درسی و آموزش فارسی 

دوره ابتدایی، نشان می دهد:
از  می  دهند،  تشکیل  را  آن  که  گویه هایی  قالب  در  گرفته  صورت  مشاهده های  نتایج   .1
جهت موقعیت ها و فعالیت های یادگیری نشان داد در مجموع، برخی موقعیت ها و فعالیت های 
زبانی مانند بحث و گفتگو و گوش دادن به گفته های دیگران، بیان احساسات و عواطف خود، 
زبان،  کارکرد  بر  مبتنی  فعالیت های  مجموعه  از  کتبی  اظهارنظر  و  واقعی  تجربه  از  گزارش  ارائه 
موقعیت هایی برای تقویت کل نگری دانش  آموزان در کالس ها و در پایه های گوناگون دوره ابتدایی 
داستان نویسی،  و  انشا  مانند:  فعالیت هایی  زمینه  در  می شوند.  فراهم  نسبتاً  که  می  آید  به شمار 
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مبتنی  فعالیت های  زبانی، وجود  به مهارت های چهارگانه  توأم  توجه  کاربردی،  جمله سازی های 
بر تعامل اجتماعی، داستان گویی، خاطره گویی، زمینه های توصیفی و بیان پدیده ها، به صورت 
دیگر  در  می شود.  فراهم  دانش آموزان  کل نگری  تقویت  برای  موقعیت هایی  اندک تر  و  محدودتر 
ساختن،  بر  مبتنی  فعالیت های  مانند:  کل نگری،  بر  مبتنی  یادگیری  فعالیت های  و  موقعیت ها 
مجله سازی، روزنامه نویسی، کتاب سازی، دعوت نامه نویسی، تهیه تابلو، آگهی،  پوستر، عالئم 
اکتشاف و حل  پانتومیم،  و  نمایش  نقش،  ایفای  انتقادی،  یا  تبریک، خواندن تجسمی  و کارت 
تقویت کل نگری  برای  تقریباً هیچ گونه موقعیتی  و  به ندرت  بسیار  زبانی،  در موقعیت های  مسئله 
دانش آموزان دوره ابتدایی فراهم نمی شود. نتایج و فراوانی که از جداول خالصه داده های آماری 
تأیید می  کند. در مجموع موقعیت ها و  نتیجه گیری را  این  مشاهده ها به دست آمده است، کامالً 
فعالیت های یادگیری که کل نگری دانش آموزان را تقویت می  کنند، بسیار محدود و اندکند و تنها 
برخی کارکردها و فعالیت های زبانی مورد نیاز دانش آموز در کالس های دوره ابتدایی را در نظر دارد 

و چندان به معیارهای کل نگری در ارائه فرصت های متنوع و غنی یادگیری زبانی توجه نمی  شود.
2. نتایج مشاهده ها از نظر جو و ارتباطات در کالس نشان می دهد، از نظر نقش تسهیل کننده 
وجود  و  کالس  بودن  نشاط  با  و  شاد  بر  مبتنی  به دانش آموزان،  دادن  انگیزه  و  کالس  در  معلم 
فرصت های یادگیری از یکدیگر و گفتگو کردن با دوستان، به نسبت و در حدی نه چندان زیاد، 
فضا و ارتباطات مناسبی در کالس های دوره ابتدایی وجود دارد. از نظر کار در گروه های کوچک 
و موقعیت های فعالیت گروهی در زبان آموزی، انجام دادن کار تیمی و پروژه ای و توجه به موارد 
»استفاده« در فعالیت های زبانی،  موقعیت  و فضای مساعد کل نگری، به میزانی کامالً محدودتر 
و ضعیف تر فراهم می شود. در مواردی مانند: کار گروهی و پروژه ای، هیچ  گونه موقعیتی فراهم 
ضعیف  گروهی  کارهای  دادن  انجام  جهت  از  کالسی  ارتباطات  و  فضا  مجموع  در  و  نمی شود 

است.
3. نتایج مشاهده ها از نظر معرفی شدن منابع کمک آموزشی و خواندنی از کالس های درس 
و اجرای برنامه   درسی فارسی، از فقر کامل  منابع کتابی و جنبی آموزشی غیر از کتاب درسی، در 
دسترس قرار نداشتن چنین کتاب ها و منابعی در کالس درس و گوناگونی بسیار محدود کتاب های 
در دسترس و دیگر منابع و مواد فعالیت های زبانی در محیط کالس حکایت می کند. دانش آموزان 
و  و موقعیت دسترسی  از مدارس مورد مشاهده، فرصت  در معدودی  آن هم  به ندرت می توانند 
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بهره  گیری از کتاب  های کمک آموزشی و خواندنی، داشته باشند.
تا  از نظر فضا و مکان آموزش نشان می دهد، امکانات و فضای مدارس  نتایج مشاهده،   .4
دارند.  بیش تری  فضایی  محدودیت  ابتدایی  سوم  و  دوم  کالس های  است.  متفاوت  حدودی 
کالس  ها برای برقراری ارتباط میان دانش آموزان چندان بزرگ و راحت نیست. محیط و فضای 
آموزش برای دانش آموزان  چالش  بر انگیزی چندانی ندارد و کالس به صورت ساده و سنتی برگزار 
مواد  و  آموزشی  منابع  مدرسه،  به کتابخانه  دسترسی  جهت  از  دانش  آموزان  همچنین  می  شود. 

آموزشی کمک کننده در کالس یا در کنار کالس، کامالً محدودیت دارند.
5. نتایج مشاهده  ها از نظر ارزشیابی از آموخته ها، نشان می  دهد در سال های پایین تر ابتدایی 
بیشتر به ارزشیابی توصیفی توجه می شود و در سال های باالتر زمینه ارزشیابی توصیفی و مشاهده 
رفتار هنگام کار و فعالیت دانش آموز به صورتی محدودتر و کمتر فراهم است و همچنین به میزان 
محدودی بر فرآیند یادگیری به جای محصول  مداری تأکید می شود. در همه سال های دوره ابتدایی، 
کمتر می  بینیم که نظر دانش آموزان نسبت به موضوع، و محتوای یادگیری سؤال شود و بر ارزشیابی 

از فعالیت های یادگیری مورد عالقه و خودانگیخته دانش آموزان، کمتر تأکید می  شود.
 یافته های پژوهش در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش که به ارائه چارچوب اصالحات و تغییرات 
قالب 5 عنصر  در  مرتبط است،  ابتدایی  دوره  فارسی  زبان  آموزش  برنامه   درسی جدید  نیاز  مورد 
مطرح می  شود: طراحی و تدوین برنامه   درسی و سازماندهی محتوا، ایجاد موقعیت ها و فعالیت های 
یادگیری، روش آموزش و یاددهی ــ یادگیری، جوّ و ارتباطات در کالس، منابع و مواد آموزشی و 

ارزشیابی آموخته ها.
 بر اساس یافته های مراحل پیشین پژوهش، اصالحات و تغییراتی به خصوص در مبنای نظری 

و پیشینه توجه به کل نگری در آموزش توانایی های زبانی، به شرح زیر مطرح می  شود:

اصالحات و تغییرات
الف( طراحی و تدوین برنامه   درسی و سازماندهی محتوا

 الزم است سازماندهی محتوا و فعالیت های یادگیری کتاب های درسی از سازماندهی بسیار 
و  تعیین شده، خارج شود. سازماندهی محتوایی  پیش  از  کامالً  یکنواخت و چارچوب  و  خطی 
فراگیران،  عالیق  و  نیازها  بر  مبتنی  کاربردی تر،  حال  عین  در  و  منعطف  یادگیری  فعالیت های 
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و  معلم  نوآوری های  بر  راحت تر  و  زبانی  گوناگون  کارکردهای  بر  مبتنی  و  کل نگرانه  به گونه  ای 
از  از طریق موقعیت های متنوع زبانی فراهم شود و فرم و شکل محتوا  دانش آموزان در کالس و 

»کارکرد« تبعیت کند.
به ویژه  زبانی،  گوناگون  کارکردهای  بر  مبتنی  معنادار،  یادگیری  موقعیت های  و  زمینه ها   
کارکردهای اکتشافی، تخیلی، شخصی، تعاملی، تنظیمی و آموزشی در زبان کودک که بر تمرکز و 
توجه عمیق تر به موضوع و درک مطلب مبتنی هستند، به خصوص در پایه های باالتر دوره ابتدایی، 
از طریق محتوای درسی و فعالیت های یادگیری مختلف زبانی در کالس و خارج از آن فراهم گردد 

و تنها بر کارکرد اطالعاتی زبان و دریافت معلومات از طریق متن درسی تأکید نشود.
 اصول و رویکردهای حاکم بر برنامه   درسی که دست کم 8 اصل و 4 رویکرد در برنامه   درسی 
است، به صورت واقع مورد توجه قرار گیرد و برنامه   درسی در مرحله تدوین و اجرا دچار استحاله 
نشود و همچنین بخش قابل توجهی از معیارهای کل نگری که در مرحله طراحی در نظر گرفته شده  اند، 
فراموش نشود. به ویژه تأکید بر توجه توأمان به مهارت های چهارگانه زبانی و رویکرد تجربه زبانی، 
بهره  مندی از متن های کل نگر و معنادار، وجود فعالیت های مبتنی بر تعامل اجتماعی در یادگیری ها، 
رویکرد تلفیقی و کلی )در مفهوم اصیل آن( و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی زبان برای دانش آموز، 
اکتشاف و حل مسئله در موقعیت های واقعی تقویت کل نگری و یادگیری معنا دار زبان، اهمیت بسیاری 

دارد.
 ایجاد موقعیت های کل نگری و تقویت دانش آموز در برخورد به موقعیت های مبتنی بر تمرکز و 
درک مطلب و کاربرد کارکردهای گوناگون زبانی از طریق محتوا و فعالیت های یادگیری متنوع، در 
حوزه خوانداری مورد توجه قرار گیرد؛ در حوزه نوشتاری نیز از فعالیت های نوشتاری که تقلیدی، 
تکراری )کلمه، جمله، عبارت و تصویر( و کلیشه ای هستند، کاسته شود و فعالیت های نوشتاری 
ابداعانه، متفکرانه، واقعی و معنادار، انگیزش دهنده و مورد عالقه که با زندگی و نیازهای فردی 
مرتبط هستند، در قالب اصالح و تغییر در طراحی و تدوین و سازماندهی فعالیت ها و موقعیت های 

زبانی، افزایش یابد.
ب( ایجاد موقعیت ها و فعالیت های یادگیری

 الزم است بیش از همه، در موقعیت ها و فعالیت های یادگیری، موقعیت ها و فعالیت های مبتنی 
بر توجه توأم به مهارت  های چهارگانه زبانی، ایجاد موقعیت های معنادار و مورد عالقه دانش آموز، 
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موقعیت های واقعی و مبتنی بر کارکردهایی مانند: تخیل، اکتشاف، تعامل و گفتگو، آموزش، به 
دست آوردن اطالعات و ارائه اطالعات و در راستای  تقویت کل نگری در برنامه   درسی در مراحل 

گوناگون طراحی و تدوین تا اجرا، در نظر گرفته شود.
 الزم است موقعیت های داستان گویی، شعرگویی، لطیفه و ضرب المثل گویی، نمایش، درام 
به صورت اصیل و متفکرانه آن، مصاحبه، گوش دادن انتقادی، یافتن فکر مرکزی، خواندن انتقادی، 
آشنا شدن با نهادهای اجتماعی، موقعیت های ایفای نقش و پانتومیم، ساختن و برنامه ریزی کردن، با 
تأکید بر جنبه های خوانداری و گفتاری بسیار بیشتر مورد توجه قرار گیرد و فرصت های فراوانی برای 

توجه به کل نگری در کالس فراهم شود. 
 الزم است موقعیت ها و فعالیت هایی مانند: داستان نویسی، گزارش نویسی و اظهارنظر کتبی، 
خاطره نویسی، شرح حال نویسی، نگارش عینی و محسوس پدیده ها، فعالیت  های مبتنی بر ساختن 
مانند: کتاب،  مجله، پوستر، کارت تبریک، روزنامه، تألیف کردن و ویراستن، تجدیدنظر در متن، 
آثار  ترکیب کردن در نوشتار، استدالل کردن و دفاع کردن در زمینه مورد توجه،  نوشتن بازی ها و 
محلی، زندگی نامه نویسی، تألیف راهنما، تدوین نقشه، دعوت نامه نویسی، فعالیت های نوشتاری 
توصیفی، نوشتن فکرهای بکر و تازه در موقعیت های کنجکاوانه، با تأکید بر جنبه های نوشتاری و 

خوانداری بسیار بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
پ( روش آموزش )یاددهی ــ یادگیری، جوّ و ارتباطات(

 تحوالت و تغییراتی که در زمینه های محتوایی و فعالیت های یادگیری مطرح شده  اند و در 
مناسب  ارتباطات  و  جوّ  ایجاد  و  روش  آموزش  نظر  از  دانش آموزان،  به کل نگری  توجه  راستای 

یادگیری در کالس نشان می  دهد باید از روش ها و فعالیت های آموزشی زیر بیشتر بهره برد:
1. ایجاد زمینه های بحث و گفتگو، تقویت گوش دادن و دریافت فکر مرکزی، استدالل کردن 

در موقعیت های واقعی و معنادار؛
به موضوع و کشف  توجه عمیق  انتقادی،  زمینه های خواندن تجسمی، خواندن  بر  تأکید   .2

ابعاد و جوانب آن؛
3. ایجاد فضای راحت و تسهیل کننده و فرصت کافی برای اکتشاف و حل مسئله، کنجکاوی 

در موضوع، بیان راه حل و پیشنهاد دادن؛
4. تأکید بر فعالیت های یادگیری مشارکتی و همیارانه در کالس، کار در گروه های کوچک، 
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فعالیت های گروهی و پروژه ای در کالس و تقویت فرصت های یادگیری دانش آموزان از یکدیگر؛
5. توجه بیشتر به موارد بهره  گیری و کاربرد زبانی )کلمات، جمالت و عبارات( در فعالیت های 

یادگیری که در کالس فراهم می شوند؛
و  داستان نویسی  گزارش نویسی،  مانند:  نوشتاری  فعالیت های  برای  کافی  فرصت  دادن   .6

اظهارنظرهای کتبی.
ت( منابع و فضای آموزشی

 تأکید بر استفاده از منابع نوشتاری و غیرنوشتاری متعدد و گوناگون، در سازماندهی مجدد 
برنامه   درسی و موقعیت ها و فعالیت های یادگیری، به جای تأکید تنها بر کتاب درسی رسمی؛

کتاب  های  جنبی،  کتاب  های  از  استفاده  برای  برنامه   درسی  در  توجهی  قابل  زمینه سازی   
آموزشی متنوع، کتاب های با کیفیت ادبیات و متون غنی و کالسیک در زبان فارسی، بهره  گیری 
از ادبیات مردمی، استفاده از افسانه و داستان، شعر در فعالیت های زبانی و در دسترس قرار دادن 

آن ها در کالس درس، صورت گیرد؛
 جلب توجه و چالش انگیزی کالس برای دانش آموزان از طریق در دسترس قرار دادن منابع 
گوناگون و متنوع نوشتاری و غیرنوشتاری، بسیار مهم است و به عنوان اصل در نظر گرفته شود؛

 تغییر در فضای کالس و منابع و مواد آموزشی در دسترس، با توجه به تسهیل در بهره  گیری 
از منابع مختلف در راستای تقویت کل نگری و یادگیری معنا دار دانش آموز، در تکمیل موارد فوق، 

مورد توجه قرار گیرد.
ث( ارزشیابی از آموخته ها

 کوشش شود تا ارزشیابی ها تدریجی، اصیل و معنادار باشد و به ارزشیابی های توصیفی و 
مشاهده رفتار در هنگام کار و فعالیت های دانش آموزان در کالس بهای بسیاری داده شود؛

 زمینه فعالیت های یادگیری زبانی مورد عالقه و خودانگیخته دانش آموزان، بیشتر فراهم شود 
و چنین فعالیت هایی مورد ارزشیابی قرار گیرد؛

 نظر دانش آموزان درباره موضوع و محتوای درس و انتخاب آن موارد برای یادگیری ، لحاظ 
شود؛
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 ایجاد محیط مناسب برای یادگیری معنادار و ارزشیابی فرآیندمدار  )و نه فقط محصول  مدار( 
بسیار اهمیت دارد؛

یادگیری و  به دنبال تغییرات محتوایی و فعالیت های   تغییر نگرش معلمان در ارزشیابی ها، 
تحوالت روشی، بسیار مهم است.

جمع بندی و نتیجه گیری
برنامه   در  کل نگر  زبان  و  کل نگری  به رویکرد  توجه  میزان  می دهد  نشان  پژوهش  یافته های 
 درسی فارسی دوره  ابتدایی و از طریق فعالیت ها و موقعیت های یادگیری زبانی طراحی و تدوین 
فاصله  و  فروکاستی ها  با  همراه  نزولی،  روندی  ابتدایی،  دوره   جدید  فارسی  برنامه    درسی  شده  
گرفتن  از اصول و اهداف اولیه کل نگری است. برداشت از کل نگری و خالقیت زبانی کودکان در 
برنامه   درسی طراحی شده، ضعیف و نارساست و تا مرحله تدوین محتوای برنامه  درسی و تولید 
فعالیت  های  و  از همان موقعیت  ها  توجهی  قابل  بنویسیم«، بخش  و  »بخوانیم  فارسی  کتاب  های 
طراحی شده، برای تقویت کل نگری و یادگیری معنادار و مبتنی بر کارکردهای گوناگون زبانی، 

مورد غفلت قرار گرفته است.
محتوایی  به محدودیت های  توجه  با  مدارس،  در  برنامه    درسی  اجرای  مرحله   در  دانش آموز 
پیشین، محدودیت های فضای آموزشی، منابع در دسترس و ضعف تخصصی معلمان نسبت به 
ایجاد همین فعالیت  ها و موقعیت ها، در تقویت کل نگری، یادگیری معنادار و تسلط بر کارکردهای 
پنجم  تا  سوم  پایه  از  به ویژه  و  تحصیلی  سال  طول  در  نوشتاری،  و  خوانداری  گوناگون  زبانی 
ابتدایی، روندی رو به ضعف را طی می کند. البته معلمان در برخی مدارس، هرچند فقر روشی 
دارند، اما بهتر عمل می کنند. فقر موجود در ایجاد زمینه یادگیری زبانی مورد عالقه و معنادار برای 
دانش آموز،  فقر آموزش ها از جهت ایجاد تمرکز هنگام خواندن و تسلط بیشتر در خواندن و درک 
مطلب، ضعف در فعالیت های جمله سازی  مبتنی بر کارکردهای گوناگون زبانی و معنادار برای 
دانش آموز، و ضعف در ایجاد موقعیت های نوشتاری کل نگر که در این مقاله بدان  ها اشاره شد، 

در مرحله آموزش کامالً محسوس است.
کلیشه ای و سطحی  تمرین های  و  تکرار  بر  مبتنی  زبانی،  آموزش های  از  توجهی  قابل   بخش 
به دست می  آید  از کتاب درسی و رسانه های عمومی  تلقینی و طوطی وار  به صورت  در مدارس، 
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بر تفکر،  با زمینه های محتوایی و موقعیت های مبتنی  آمادگی چندانی برای برخورد  و دانش آموز 
از نظر خود  ابهام و پیچیدگی در مطالب، استدالل و دفاع منطقی  مشکل گشایی،  برطرف کردن 

را ندارد. 
انتظار می رفت مقایسه عملکرد بسیار ضعیف دانش آموزان ایرانی در آزمون هایی مانند پرلز1 در 
سال های 2001 و 2006 )مولیس  2007( که در زمینه سواد خواندن دانش آموزان است با توجه به 
ورود برنامه   درسی جدید فارسی ارتقاء یابد؛ اما ضعف های اساسی در زبان  آموزی و توانایی های 
زبانی دانش آموزان، به ویژه از جهت خواندن و درک مطلب، تقویت تفکر مشکل گشا، کل نگری 

و یادگیری معنا دار و تسلط در کارکردهای گوناگون زبانی، کامالً تأیید شد.
سازماندهی فعالیت های خوانداری و نوشتاری در کتاب  های »بخوانیم« و »بنویسیم«، با توجه 
به جدا بودن این دو مهارت اساسی در این کتاب  ها، اوالً از توجه توأم به مهارت  های چهارگانه 
است  زبانی  تمرین های  و  تکرار  بر  مبتنی  ثانیاً  و  می باشد  دور  واقع،  مفهوم  به  و کل نگری  زبانی 
جمله سازی،  و  جمله نویسی  تقویت  در  خطی  الگویی  و  شده  اند  آماده  و  تعیین  پیش  از  کامالً  که 
واژه آموزی و تقویت دستخط و نوشتن دارد که فضای آموزشی را برای تقویت کل نگری محدود 

می کند. 
کتاب  ها از جهت ساده و صمیمی بودن و متناسب بودن متن و تصاویر با ذهن کودک، به ویژه 
و  موقعیت ها  از  توجهی  قابل  بخش  اما  شده اند،  تدوین  خوب  به نسبت  پایین تر،  سال های  در 
کارکردهای  بر  مبتنی  و  معنادار  یادگیری  که  واقع،  مفهوم  به  معنادار،  و  کل نگرانه  فعالیت های 
بر تعامل اجتماعی، داستان گویی،  گوناگون زبانی را تقویت می  کند، مانند: فعالیت های مبتنی 
خاطره گویی و فعالیت های مبتنی بر ساختن مانند: کتاب سازی، مجله  نویسی، تهیه تابلو، پوستر، 
کارت تبریک، دعوت نامه و نظایر آن، خواندن تجسمی و خواندن انتقادی، ایفای نقش و نمایش و 
پانتومیم به مفهوم صحیح آن، اکتشاف و حل مسئله در موقعیت های زبانی، بسیار کم است و تقریباً 
هیچ گونه فعالیت و موقعیتی را برای تقویت کل نگری و یادگیری معنادار دانش آموز دوره ابتدایی، 
در مرحله تدوین و اجرای برنامه   درسی فارسی دوره ابتدایی فراهم نمی کند و چنین فعالیت ها و 

موقعیت هایی کامالً مورد غفلت قرار گرفته  اند.
کارکرد کتاب  های »بخوانیم و بنویسیم« عمدتاً به صورت اطالعاتی و انتقال معلومات به ذهن 
 PIRLS ــ1
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دانش آموز است و بر خواندن و بیان کردن تکرارگونه، نشان دادن دریافت از متن خوانده شده، 
انتقال بصیرت به دانش آموز از سوی کتاب ، کلمه سازی، جمله نویسی، تقویت دست برای نوشتن 
و  کلمات  و  صداها  و  حروف  شکل  سپردن  به حافظه  درسی،  کتاب  جمالت  تکرار  و  تمرین  و 
تقویت دستخط فارسی بیشتر توجه و تأکید می  کند؛ کثرت چنین فعالیت هایی در کتاب ها، چندان 
در راستای توجه به کل نگری به مفهوم اصیل آن قرار ندارد. در عین حال برنامه   درسی جدید فارسی 
ابتدایی نسبت به برنامه   درسی و کتاب  های پیش که چندین دهه ادامه داشتند، تحولی را در جهت 
توجه به کل نگری و تجربه کردن رویکردهای تجربه زبانی و زبان شناختی آغاز کرده اند،  که باید این 

تحول   ادامه یابد.
با نگاهی دوباره به یافته های پژوهش، پیشنهاد می  شود:

1. در فرآیند زمانی چند ساله، تجدیدنظر و بازنگری عمیقی در برنامه    درسی فارسی »بخوانیم 
این دست در حوزه کل نگری،  از  پژوهش هایی  افته های  به  توجه  با  ابتدایی   بنویسیم« در دوره  و 
بر  مبتنی  یادگیری  فعالیت های  و  موقعیت ها  ایجاد  جهت  در  برنامه   درسی،  این  پذیرد.  صورت 
تقویت می  کنند، در مفهومی اصیل و  را  زبانی  به مفهوم واقع که کارکردهای گوناگون  کل نگری 
متکی بر مبانی نظری حوزه های مذکور، مورد بازنگری عمیق قرار گیرد. حرکت به سمت توجه 
به کارکردهای  توجه  معنادار،  یادگیری  تجربیات  ایجاد  زبانی،  چهارگانه  به مهارت  های  توأم 
گوناگون زبانی در موقعیت ها و فعالیت های یادگیری واقعی مانند: کارکردهای اکتشافی، کارکرد 
تخیلی، کارکرد تعاملی، کارکرد شخصی و کارکرد تنظیمی در زبان آموزی و ایجاد موقعیت هایی 
متناسب با آن چه در پاسخ به سؤاالت پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفت، مورد توجه طراحان 

برنامه   درسی و مؤلفان کتاب  های درسی قرار گیرد؛
2. ایجاد زمینه کاربرد روش های آموزشی زیر از طریق موقعیت  های یادگیری زبان فارسی که 

در دوره ابتدایی طراحی و تولید شده  اند، بسیار مهم است:
در  کردن  استدالل  مرکزی،  فکر  دریافت  و  مشکل گشایی  گفتگو،  و  بحث  زمینه های 
موقعیت های واقعی و معنادار زبانی، زمینه های خواندن تجسمی و خواندن انتقادی، تمرکز بر یک 
موضوع و کشف ابعاد و جوانب آن،  فرصت  برای کنجکاوی در موضوع، بیان راه حل و پیشنهاد 
دادن،  فرصت بیشتر برای فعالیت  هایی مانند: گزارش نویسی، داستان نویسی، اظهار نظر کتبی، 
توجه بیشتر به موارد استفاده و کاربرد زبان، تأکید بر فعالیت  های یادگیری مشارکتی، فعالیت  های 
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گروهی، پروژه ای و فرصت  های یادگیری از یکدیگر؛
3. اصول و رویکردهای حاکم بر برنامه   درسی، به صورت دقیق و عمیق مورد توجه قرار گیرد و 
برای ارزیابی از آموزش زبان فارسی در مدارس، نظام ارزیابی مؤثر و کارآمد با توجه به تمرکززدایی 
و رعایت اقتدار مدرسه در نظر گرفته شود تا برنامه   درسی فارسی در مراحل گوناگون طراحی، 

تدوین و آموزش به استحاله و فروکاستی دچار نشود؛
مجموعه   در  فارسی،  زبان آموزی  حوزه  در  توسعه ای  پژوهش های  و  مطالعاتی  کارهای   .4
دفتر  ابتدایی  دوره   و  فارسی  زبان   پژوهشی  گروه های  آموزشی،  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان 
برنامه ریزی، تألیف و مؤسسه پژوهشی ذیربط، حوزه آموزش زبان فارسی و همچنین توانایی های 
کل نگری،  مانند:  حوزه هایی  نظری  مبنای  بر  متکی  و  اساسی  اصیل،  دریافتی  بر  تأکید  با  زبانی 

تجربیات زبانی و زبان شناختی، تقویت شود؛
5. ایجاد زمینه سازگارسازی، تحول و نوآوری در طراحی، تدوین و اجرای برنامه های درسی 
زبان آموزی فارسی در سطح استان  ها و مناطق و مدارس، تقویت تجربیات آزمایشی در حوزه زبان آموزی 
با تأکید بر معیارهایی مانند: کل نگری و یادگیری معنادار و خالقیت زبانی با تأکید بر مدرسه محوری 
و تقویت نوآوری  ها و طرح  های معلمان، در جهت تقویت و تکمیل برنامه های نوآورانه زبان آموزی 

فارسی، مورد توجه قرار گیرد؛
این دست و  از  افته های پژوهش  هایی  به  با توجه  6. الزم است آموزش های مستمر معلمان 
تحوالتی که در برنامه   درسی فارسی دوره ابتدایی صورت خواهد گرفت، بسیار مورد توجه قرار 
گیرد  و سرمایه گذاری مورد نیاز در آن صورت پذیرد. ایجاد جوّ و ارتباطات مناسب یادگیری در 
کالس، طراحی و ایجاد فرصت های یادگیری معنادار، مبتنی بر کارکردهای گوناگون زبانی که 
تفکر دانش آموز را تقویت می  کنند، تمرکز بر موضوع و درک مطلب، مشکل گشایی کل نگرانه 
ابتدایی  دوره  فارسی  زبان  معلمان  اساسی  آموزش های  جمله  از  زبانی،  اصیل  کارکرد  دارای  و 

باشد؛
ایرانی  ذیربط  تصمیم ساز  و  سیاست گذار  و  درسی  برنامه ریزی  پژوهشی،  مؤسسات   .7
به مرور زمان برای کاهش فاصله اساسی در آموزش زبان مادری و سواد خواندن و نوشتن در 
خوانداری  زبانی  سواد  و  توانایی ها  فاصله  کاهش  و  جهانی  پیشرفته  به نظام  های  نسبت  ایران 
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جهانی  نگاهی  در  می توان  که  پیشرفته تر  به کشورهای  نسبت  ایرانی  دانش آموزان  نوشتاری  و 
توجهی  قابل  مطالعاتی  پرلز مالحظه کرد، کوشش های  مانند  آزمون هایی  در  را  آن  نشانه های 

داشته باشند.
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