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مســئلة پژوهش حاضر عبارت است از »مقایســة تأثیر کتاب های فارسی بخوانیم و بنویسیم و 
کتاب های فارسی خوانداری و نوشــتاری در تقویت مهارت های تولیدی زبان«. روش تحقیق از نوع 
عّلی- مقایســه ای اســت و جامعة مورد مطالعه دانش آموزان چهارم ابتدایی دبســتان های مناطق 
نوزده گانة شهر تهران در ســال تحصیلی 93-92 )زبان آموزان نظام بخوانیم و بنویسیم( و 93-94 
)زبان آموزان نظام خوانداری و نوشتاری( هستند. در نمونه گیری، منطقة 9 به صورت هدفمند انتخاب 
شد که منطقه ای گسترده و شامل مدارس دولتی در سه گروه برخوردار، نیمه برخوردار و محروم است. 
با نمونه گیری خوشه ای از هر گروه، یک مدرســة دخترانه و یک مدرسة پسرانه انتخاب شد و از هر 
مدرســه یک کالس به عنوان نمونة پژوهش تعیین گردید و از آزمون های سنجش مهارت های زبانی 
نیز به عنوان ابزار پژوهش استفاده شــد. یافته های این پژوهش نشان داد که در مهارت های تولیدی 
زبان، دانش آموزانی که با فارسی »خوانداری و نوشــتاری« آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی 
که با فارسی »بخوانیم و بنویســیم« آموزش دیده اند، به طرز معناداری عملکرد بهتری دارند. تبیین 
نتایج همچنین نشان داد که مشخص بودن اهداف برنامه و پرهیز از کلی گویی در بیان آن ها، دستیابی 
به اهداف را میسر کرده اســت. به بیان دیگر با طراحی آمورشی مشخص، بر مبنای مدل های علمی و 

آموزش گام به گام در برنامه فرایند-محور، مهارت های زبانی در دانش آموزان بهبود یافته است.

كتابفارسیبخوانيموبنویســيم،كتابفارسیخوانداریونوشتاری،مهارتسخن
گفتن،مهارتنوشتن

مهارت های تولیدی زبان 
در برنامۀ درسی فارسی 

دورۀ ابتدایی
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مقدمه
نخستین بار در سال 1300 هجری شمسی با تصويب شورای عالی فرهنگ، مؤلفان و ناشران ملزم 
شدند کتاب های درسی را مطابق با برنامة وزارت فرهنگ آن روز تألیف و چاپ کنند. البته اين به معنی 
يکسان سازی کتاب ها نبود چراکه برای هر يک از دوره های آموزشی ابتدايی و دبیرستان چندين کتاب 
به طور هم زمان تألیف و چاپ می شد. تا سال 1340 وضعیت تألیف و چاپ کتاب های درسی به همین 
منوال انجام می شــد و چندان منظم و حساب شــده نبود؛ اما در سال 1341 طرحی برای همسان سازی 
کتاب های درسی تهیه شد. بر اساس اين برنامه و به دنبال تغییر اساسی نظام آموزشی، که از جمله حذف 
ششــم ابتدايی بود، محتوای کتاب های درسی تغییر کرد و کتاب های فارسی نیز دستخوش تغییر شد و 
نظام آموزشی فصل جديدی را تجربه کرد. پس از پیروزی انقالب در سال 1357، کتاب های درسی به 
لحاظ محتوايی بازنگری و تاحدی متناسب سازی شد ولی برنامه و محتوای جديدی در زمینة زبان آموزی 

تولید نگرديد )اکبری، 1390(.
در سال 1378 دفتر برنامه ريزی و تألیف کتاب های درسی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی با 
ساماندهی شورای برنامه ريزی گروه زبان و ادب فارسی و بهره گیری از تخصص های علمی- آموزشی 
گوناگون، سند »راهنمای برنامة درسی زبان آموزی دورۀ ابتدايی« را تدوين کرد. در پی تولید اين سند که 
در حقیقت راهنمای مفصل برنامة درسی زبان آموزی و مبتنی بر علم برنامه ريزی درسی بود، کتاب های 
فارســی دورۀ دبستان به طور کامل به لحاظ ساختار و محتوا، تغییر کرد و کتاب های جديد در دو جلد 
برای هر پايه با نام »فارسی بخوانیم« و »فارسی بنويسیم« تولید گرديد که برای اولین بار در سال 1379 
وارد کالس های پاية اول ابتدايی شد و به تدريج تا سال 1385 کلیة کتاب های پنج پاية دبستان بر اساس 

برنامه جديد تغییر، يافت.
در پی آن تغییر پژوهش های بسیاری در بررسی کتاب های بخوانیم و بنويسیم انجام شد که به برخی 

از آن ها اشاره می شود.
ذوالفقاری )1382( پژوهشــی تحت عنوان »مقايسه تأثیر آموزش محتوای کتاب های قديم و جديد 
فارسی )بخوانیم و بنويسیم( بر پیشرفت زبان آموزی دانش آموزان سال اول ابتدايی استان مرکزی در سال 
82-1381« انجــام داد. در پژوهش او 51/4 درصد جامعة آماری دانش آموزانی بودند که با شــیوه های 
تحصیلی قديم آموزش می ديدند و 48/6 درصد دانش آموزانی که با شــیوه های تحصیلی جديد )کتاب 

جديد( آموزش می ديدند.
در پژوهش از مقايسة میانگین نمرات دانش آموزان در آزمون های مختلف نتايج زير به دست آمده بود:

é دانش آموزانی که در منطقه محروم با کتاب جديد آموزش ديده اند، در خرده مهارت های کلمه سازی 
و تشخیص صدا نسبت به دانش آموزانی که با کتاب قديم آموزش ديده اند، عملکرد بهتری دارند 
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و آنان در آشنايی با مفاهیم نگرشی و ارزشی و امال تفاوت چشمگیری با دانش آموزان شیوه های 
تحصیلی قبلی از خود نشان می دهند.

é در منطقــه نیمه برخوردار میانگین نمرات دانش آمــوزان آموزش ديده از محتوای کتاب جديد، در 
خرده مهارت های نوشــتن، مهارت های نحوی و گوش دادن، نســبت به دانش آموزان به شیوه های 
تحصیلی قبلی بهتر است ولی دانش آموزان به شیوه تحصیلی قبلی، در آشنايی با مفاهیم ارزشی و 

نگرشی بهتر از دانش آموزان جديد هستند.
é میانگیــن مهارت هــای زبان آموزی دانش آمــوزان در منطقة برخوردار، که بــا دو کتاب قديم و 
جديد آموزش ديده اند، نشــانگر اين موضوع اســت که در اين منطقه دانش آموزان قبلی، نسبت 
به دانش آموزان جديد در نوشــتن عملکرد بهتری دارند، ولی دانش آموزان جديد در مهارت های 

نحوی، گوش دادن و صحبت کردن نسبت به دانش آموزان جديد جلوتر هستند.

پژوهشــگر در پايان يافته های خود نتیجه گرفته بود که آموزش محتوای کتاب جديد بر پیشــرفت 
زبان آمــوزی دانش آموزان کالس های دخترانه و چند پاية منطقة محروم اثر داشــته اســت. در منطقه 
نیمه برخوردار، پیشرفت زبان آموزی دانش آموزان دختر و کالس های مختلط تک پايه رشد نشان می دهد، 
اما در اين منطقه کتاب جديد موجب پیشرفت زبان آموزی دانش آموزان پسر و کالس های چند پايه نشده 
است. در منطقه برخوردار عملکردهای بسیار متفاوتی در کالس های مختلف بر اثر آموزش محتوای دو 
کتاب قديم و جديد ديده می شود. اين پژوهش نشان می دهد دانش آموزانی که با کتاب های قبلی آموزش 
ديده اند، در مهارت نوشــتن عملکرد بهتری نسبت به دانش آموزان جديد دارند و برعکس دانش آموزان 

جديد در مهارت های نحوی و گوش دادن عملکرد مناسبی دارند.
 ديبايی صابر )1386( نیز در تحقیق ديگری بررسی کرد که فرايندهای درک مطلب )تمرکز و بازيابی 
اطالعات صريح متن، اســتنباط مستقیم، تفســیر و تلفیق اطالعات( تا چه اندازه در کتاب های فارسی 
بخوانیم رعايت شده است. پژوهش او، که به مهارت خواندن پرداخته بود، نشان داد محتوای کتاب های 
فارســی بخوانیم سوم و چهارم ابتدايی کمترين تأکید را بر ســطوح پیشرفتة درک متن، يعنی استنباط 

مستقیم و تفسیر و تلفیق اطالعات متن، داشته است.
محقق ديگر سلسبیلی )1388( است که بر اساس معیارهای پرورش خاّلقیت و توجه به کل نگری 
در آموزش توانايی های زبانی به ارزيابی کتاب های بخوانیم و بنويسیم پرداخت. يافته های پژوهش او از 
توجه محدود و کم به خالقیت و کل نگری، حتی با توجه به معیارهای برنامة درسی طراحی شدۀ فارسی، 
حکايت داشت. طبق اين پژوهش برداشت از خالقیت و به خصوص کل نگری در برنامة درسی جديد، 

برداشتی محدود و سطحی است.
لطفی ماهر )1389( میزان توجه به ســواد اطالعاتی را در کتاب های بخوانیم و بنويســیم بررسی 
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کرد. نتايج حاصل از پژوهش او نشان داد که در هیچ کدام از آن کتاب ها به طور صريح به مفهوم سواد 
اطالعاتی پرداخته نشده و اين عامل در سازمان دهی محتوای کتاب ها مغفول مانده است. الزم به ذکر 
اســت از نظر اين محقق برخی از مؤلفه های سواد اطالعاتی به طور تلويحی در کتاب ها گنجانده شده 

بود.
عیسی صفت )1389( به بررسی و تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم و بنويسیم سوم ابتدايی، بر 
اســاس اصول انتخاب و سازمان دهی محتوا، پرداخت. اصول مبنای پژوهش وی عبارت بود از: عالقه، 
اهمیت، اعتبار، توالی، سودمندی، قابلیت يادگیری، استمرار، وسعت، تعادل و وحدت. نتايج حاکی از آن 
بود که هفت اصل از ده اصل سازمان دهی محتوا شامل استمرار، اعتبار، توالی، وسعت، تعادل، سودمندی 

و وحدت، در فارسی بخوانیم و بنويسیم سوم ابتدايی رعايت نشده است.
چنان که گفتیم در سال 1389 کتاب های فارسی جديد، در راستای همسويی با برنامة درسی ملی، با 
عنوان »فارسی خوانداری« و »فارسی نوشتاری« وارد مدارس گرديد. کتاب فارسی خوانداری از يک سو 
بر قلمرو دريافتی يا ادراکی زبان تمرکز دارد؛ لذا درســت ديدن، درک خوانداری و درک شــنیداری را 
آموزش می دهد، و از سوی ديگر با قلمرو تولیدی زبان پیوند می يابد و در فرايند ياددهی - يادگیری به 
ريزمهارت های خوانداری مانند رعايت آهنگ، لحن کالم، تکیه، مکث و درنگ در خوانِش متن و سخن 

گفتن انتقادی می پردازد.
کتاب فارســی نوشــتاری نیز به قلمرو نمادهای خطی و نوشــتاری زبان و به ديگر سخن، به پهنة 
مهارت های تولید مکتوب زبان می پردازد. در کتاب مهارت های خوانداری فارســی، زبان آموز اطالعات 
و معارف را از طريق متِن درس ها و آموزه ها دريافت می کند که اين کار ســبب پرورش ذهن و زبان، 
گسترش دامنة واژگان و تقويت توانايی تفّکر و تحلیل او می شود و در گفتار و بیان ديدگاه ها و حضور 
فّعال وی در کارهای گروهی و نقد و تحلیل شــفاهی قابل مشــاهده و ارزش يابی اســت؛ اما در کتاب 
مهارت های نوشتاری فارسی، آموخته ها )مجموعه ديده ها، شنیده ها، خوانده ها و انديشیده ها( در قالب 
نوشــته نمايان می شــوند. افزون بر اين، در تدوين کتاب مهارت های نوشتاری، به موضوع نگارش با 

رعايت سیر تدريجی و مرحله ای، توّجه کافی شده است.
با توجه به اينکه از تألیف کتاب های فارســی جديــد زمان زيادی نمی گذرد، هنوز پژوهش زيادی 
در بررسی اين کتاب ها انجام نشده است؛ با وجود اين اندک مواردی هست که به آن ها اشاره می شود.

پژوهش قمری )1391( به منظور ارزشــیابی فارســی اول ابتدايی عالوه بر مشکالت کالبدی کتاب 
)نازکی کاغذ آن، قطع کتاب و ...( ضعف های زير را برجسته کرد:

1. استفادۀ هم زمان از سه خط که دانش آموزان را دچار سردرگمی می کند؛
2. تصويرگری کتاب که فاقد ويژگی های فنی و آموزشی و گاهی غیرواقعی است؛
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3. حجم زياد کتاب که متناسب با زمان نیست؛
4. دشــواری برخی از لغات، جمالت و متن های کتاب که فراتــر از دايرۀ واژگانی و توانش زبانی 

کودکان هفت ساله است.
پژوهش احقر )1392( در ارزشیابی از فارسی دوم ابتدايی نیز همسو با يافته های قمری )1391( بود. 

نتايج اين پژوهش عبارت است از:
1. استفادۀ هم زمان از سه خط که دانش آموزان را دچار سردرگمی می کند؛
2. تصاوير به لحاظ اصول زيباشناختی و روان شناسی رنگ ها اشکال دارد؛

3. در سازمان دهی محتوا اصل چینش مطالب، از آسان به دشوار، رعايت نشده است؛
4. برخی مطالب کتاب با توان ذهنی دانش آموزان تناسب ندارد و بهتر است به پايه های باالتر انتقال 

يابد.
پژوهش دســتجردی و نجفی )1393( در ارزشیابی از فارسی ســوم ابتدايی نشان داد که محتوای 
کتاب های خوانداری و نوشتاری فارسی سوم ابتدايی در فرايندی گام به گام و منطقی و از آسان به مشکل 
ارائه شــده اســت. مطالب اين کتاب ها دارای توزيع متناسب سطوح دشواری، متعادل، مربوط به هم و 
به روز بوده و با زندگی روزمره دانش آموزان در ارتباط است. اين نکته نیز دريافت شد که بايستی حجم 
متن درس های ابتدای کتاب کمتر و درس های پايانی بیشــتر شــود. نتايج نشان داد که هفت سرفصل 
کتاب مناسب دانش آموزان پاية سوم است و پاسخگوی نیازها و عالئق آن هاست. کتاب نوشتاری دارای 
جاذبه است و با کتاب خوانداری مطابقت دارد و بیشتر معلمان صفحة نگارش و شیوۀ گام به گام آموزش 
بندنويســی را مناسب دانسته اند. در مجموع اين پژوهش نشان داد که محتوای کتاب با برنامه ای روشن 

موجب تقويت مهارت های چهارگانه زبانی )گفتن و گوش دادن و خواندن و نوشتن( شده است.
جمع بندي پژوهش ها حاکي از آن اســت که کتاب هاي بخوانیم و بنويسیم در پاية اول در پیشرفت 
زبان آموزي نقش بســزايي داشته است. اما نقاط ضعف در پايه های باالتر مشهود است؛ يعنی جايی که 
الزم اســت آموزش سطوح پیشرفته مهارت های زبانی با طراحی آموزشی مشخص انجام شود )ديبايی 
صابر، 1386؛ عیســی صفت، 1389(. پژوهش های يادشده نشانگر آن است که توجه به آموزش سطوح 
پیشــرفته چهار مهارت زبانی با مسیری مشخص در فارســی »خوانداری و نوشتاری« مشهودتر است 

)دستجردی و نجفی، 1393(.

روششناسیپژوهش
در اين پژوهش ارزشیابی از اهداف کسب شدۀ در نظام »بخوانیم و بنويسیم« و »خوانداری- نوشتاری« 
انجام شد و نتايج مقايسه گرديد. ازآنجا که در پژوهش حاضر به بررسی رابطة چند متغیر پرداخته شد، 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

48
ë شمارة 60 

ë سال پانزدهم 
ë زمستان 1395

مهارت های تولیدی زبان در برنامۀ درسی فارسی دورۀ ابتدایی

روش تحقیق از نوع عّلی- مقايسه ای بوده و در آن از آزمون های پارامتری و غیرپارامتری مناسب، حسب 
مورد، استفاده شد. در اين نوع پژوهش، با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع پرداخته 
می شود. به بیان ديگر اين نوع تحقیق گذشته نگر است و سعی بر آن دارد از معلول به علت احتمالی پی 

ببرد )سرمد، بازرگان و حجازی، 1389(. در انجام اين پژوهش دو گروه نمونه با يکديگر مقايسه  
و عوامل مؤثر در نتايج هر گروه مشخص گرديد. شدند  

جامعةآماری،حجمنمونهوروشنمونهگيری
جامعة مورد مطالعه در اين تحقیق دانش آموزان چهارم ابتدايی دبســتان های مناطق نوزده گانة شهر 
تهران در ســال تحصیلی 93-92 و 94-93 بود، هرچند موضــوع پژوهش حاضر کل دورۀ ابتدايی را 
شامل می شود. دانش آموزان پاية چهارم به لحاظ رشد زبانی در مرحلة مهم گذر از کودکی به نوجوانی 
هستند و در اکثر تحقیقاتی که به بررسی سطوح پیشرفتة زبانی پرداخته اند آزمودنی ها کودکان 9 تا 10 
ساله هستند )کین، اکهیل و لمون1، 2004(. فالول، فردريگز و هويت2 )1970، به نقل از ماير3 )1376( 
در تحقیقی نحوۀ رشــد توانايی کودکان پیش دبستانی تا کالس چهارم را، در پیش بینی فراخنای حافظة 
کوتاه مدت خودشان و نیز در نظارت بر وضعیت جاری يادگیری شان در خالل تکلیف يادگیری، مورد 
پژوهش قرار دادند. نتیجة بررســی آنان حاکی از اين بود که دانش آموزان پاية چهارم، فراخنای حافظة 

خود را خیلی دقیق تر پیش بینی کرده بودند.
ازآنجاکــه دانش آموزان چهارم ابتدايی در ســال تحصیلــی 93-92، از اول ابتدايی تا چهارم را با 
کتاب های بخوانیم و بنويسیم آموزش ديده بودند لذا برای بررسی رابطة کتاب های بخوانیم و بنويسیم 
و تقويت مهارت های زبانی از آن ها به عنوان بخش اول جامعة آماری اســتفاده  شد. تعداد دانش آموزان 

چهارم ابتدايی در مدارس دولتی مناطق نوزده گانه شهر تهران در سال 93-92، 81020 نفر بود.
دانش آموزان چهارم ابتدايی ســال تحصیلی 94-93 که از اول ابتدايی تا چهارم با کتاب های فارسی 
جديد )خوانداری و نوشــتاری( آموزش ديده بودند، بخش دوم جامعة آماری را تشکیل دادند که برای 
بررسی رابطة کتاب های خوانداری- نوشــتاری و تقويت مهارت های زبانی مورد مطالعه قرار گرفتند. 
حجم جامعة آماري اين گروه در مدارس دولتی مناطق نوزده گانه شــهر تهران در سال 92-93، 81212 

نفر تخمین زده شد.
حجم نمونه را، با اســتفاده از فرمول زير، 138 نفر در ســال تحصیلی 93-92 و 138 نفر در سال 
تحصیلی 94-93 انتخاب کرديم که در آن انحراف معیار 1/5 و دقت نتايج در حد 25/. محاســبه شــد. 
بــا توجه به اينکه در آزمون مدارس، معلم واحدی کمتر از 25/. به کار نمی برد لذا نتايج از دقت بااليی 
برخوردار است. به اين ترتیب، در مجموع، حجم نمونه در پژوهش حاضر 276 شد. با وجود اين تعداد 
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دانش آمــوزان در کالس های نمونة مورد مطالعه زياد بود، به طوری که حجم نمونه در ســال تحصیلی 
93-92، 192 نفر و در سال تحصیلی 94-93، 170 نفر بود. بديهی است افزايش تعداد موجب افزايش 
دقت نتايج می شود. الزم به ذکر است به دلیل از بین رفتن بخشی از فايل های صوتی مربوط به سنجش 

مهارت سخن گفتن، حجم نمونه در اين مورد کاهش يافت.
n = 

s2 z2

 
 بــا توجه به محدوديت های پژوهشــگر بــه لحاظ اجرايــی، و همچنین لزوم ســنجش تمامی 
خرده مهارت های مهارت زبانی، که برخی از آن ها مانند ســخن گفتن شفاهی است، منطقه 9 به صورت 
هدفمند انتخاب شــد. اين منطقه، به علت گســتردگی، شــامل مدارس دولتی در سه گروه برخوردار، 
نیمه برخوردار و محروم است، با نمونه گیری خوشه ای، از هر گروه يک مدرسة دخترانه و يک مدرسة 
پسرانه انتخاب شد و از هر مدرسه يک کالس به عنوان نمونة پژوهش تعیین شد. به اين ترتیب متغیرهای 

اقتصادی، فرهنگی و جنسیت کنترل شد.
آزمون ها يک بار در سال تحصیلی 93-92 در پاية چهارم برگزار شد و بار ديگر در سال تحصیلی 
94-93 مجدداً در همین مدارس، يکی از کالس های پاية چهارم انتخاب گرديد و با ابزار يکسان مورد 
ســنجش قرار گرفت. الزم به ذکر است که هرچند سعی شد کالِس يک معلم ثابت انتخاب شود تا اثر 
»متغیر روش تدريس« کنترل گردد؛ با وجود اين معلم ســه کالس از شش کالس مورد مطالعه در سال 

تحصیلی 94-93 تغییر کرده بودند.

ابزارهایجمعآوریاطالعات
ابزار پژوهش، آزمون های ســنجش مهارت های زبانی است. برای سنجش مهارت نوشتن موضوع 
انشای »فصل های ســال« به آزمودنی ها داده شد. در اين آزمون سه خرده مهارت نوشتن شامل: ساختار 
نوشــته، آغاز و پايان نوشته و انســجام متن نوشتاری مورد سنجش قرار گرفت. آزمون به صورت کتبی 

برگزار شد و به لحاظ زمان محدوديتی نداشت.
 برای ســنجش مهارت ســخن گفتن از آزمودنی خواســته شــد که فرض کند می خواهد دربارۀ 
»عید نوروز« برای شــخصی صحبت کند که چیزی دربــاره اين موضوع نمی داند. در اين آزمون چهار 
خرده مهارت ســخن گفتن شــامل: توجه به جنبه های مختلف موضوع سخن، انسجام گفتاری، مسلط 
سخن گفتن و زمان سخن گفتن مورد سنجش قرار گرفت. در اجرای اين آزمون صحبت دانش آموزان 

به طور نامحسوس ضبط شد ضمن اينکه زمان آزمون محدوديتی نداشت.

d2
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تجزیهوتحليلدادهها
در اين بخش ابتدا نگاه مختصری به ويژگی های جمعیت شــناختی دانش آموزان مورد مطالعه داريم 

سپس به پرسش های پژوهش پاسخ می دهیم.

é آمار توصیفی
جدول1.    توزیع دانش آموزان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت بر حسب وضعیت مدرسه در سال 1393                                

وضعیت مدرسه   
مجموع

برخوردارنیمه برخوردارمحروم

جنسیت
دختر

343239105فراوانی

32.430.537.1100درصد

پسر
253837100فراوانی

253837100درصد

مجموع
597076205فراوانی

28.834.137.1100درصد

در ســال 1393 تعداد افراد نمونة پژوهش حاضر 205 نفر بود. همان طور که اطالعات جدول )1( 
نشان می دهد افراد نمونه از سه منطقه برخوردار، نیمه برخوردار و محروم از شش مدرسه بودند و تعداد 

دانش آموزان دختر و پسر تقريباً يکسان بود.

جدول2.    توزیع دانش آموزان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت بر حسب وضعیت مدرسه در سال 1394                                

وضعیت مدرسه   
مجموع

برخوردارنیمه برخوردارمحروم

جنسیت
دختر

27253183فراوانی

32.530.137.3100درصد

پسر
303338101فراوانی

29.732.737.6100درصد

مجموع
575869184فراوانی

3131.537.5100درصد
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در ســال 1394 تعداد افراد نمونة پژوهش حاضر 184 نفر بود. همان طور که اطالعات جدول )2( 
نشان می دهد افراد نمونه از سه منطقه برخوردار، نیمه برخوردار و محروم از شش مدرسه بودند و تعداد 

دانش آموزان پسر 101 نفر و تعداد دختر 83 نفر بود.

é آمار استنباطی
پرسش اول پژوهش: آیا مهارت ســخن گفتن دانش آموزان چهارم ابتدایی در نظام بخوانیم و 

بنویسیم با نظام خوانداری و نوشتاری متفاوت است؟
پاســخ پرسش اول با استفاده از آزمون t مســتقل4 در چهار خرده مقیاِس مهارِت سخن گفتن ارائه 

می شود.

جدول3.    آزمون پارامتری تی مستقل جهت مقایسه خرده مهارت مدت سخن گفتن                                                             

انحراف میانگینتعدادسال اجرا
معیار

t درجه
آزادي

سطح 
معناداري

مدت سخن گفتن 
برحسب ثانیه

13938031.2136.93
-2.891960.004

13941184634.24

در جدول )3( مشاهده می شود که میانگین »مدت سخن گفتن« دانش آموزان در سال 1393، 31.21 
ثانیه و در سال 1394، 46 ثانیه بوده است. آزمون تی مستقل تفاوت میانگین ها را در سطح اطمینان 95 
درصد معنادار نشــان می دهد )0.004>0.05= سطح معناداري(، لذا می توان ادعا نمود که دانش آموزان 
مورد مطالعه در ســال 1394 )نظام خوانداری و نوشتاری( از دانش آموزان مورد مطالعه در سال 1393 

)نظام بخوانیم و بنويسیم( به لحاظ زمان سخن گفتن، از مهارت باالتری برخوردار بوده اند.

جدول4.    آزمون پارامتری تی مستقل جهت مقایسه خرده مهارت طبقه بندی و پرداختن به جنبه های مختلف موضوع             

انحراف میانگینتعدادسال اجرا
معیار

t درجه
آزادي

سطح 
معناداري

طبقه بندی و 
پرداختن به 

جنبه های مختلف 
موضوع

1393801.881.10

-4.442510.001
13941732.440.86
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در جدول )4( مشاهده می شود که، در سال 1393، میانگین میزان »طبقه بندی و پرداختن به جنبه های 
موضوع«، 1/88 )در مقیاس اندازه گیری 0 تا 4( بوده درصورتی که در ســال 1394، اين میزان به 2.44 
رســیده است. آزمون تی مستقل تفاوت میانگین ها را در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نشان می دهد 
0.05=       سطح معناداري(، لذا می توان ادعا نمود که دانش آموزان در سال 1394)نظام خوانداری  <0.001(
و نوشتاری( از دانش آموزان مورد مطالعه در سال 1393 )نظام بخوانیم و بنويسیم( به لحاظ طبقه بندی و 

پرداختن به جنبه های موضوع، از مهارت باالتری برخوردار بوده اند.

جدول5.    آزمون پارامتری تی مستقل جهت مقایسه خرده مهارت انسجام گفتار و با توالی منظم سخن گفتن                         

انحراف میانگینتعدادسال اجرا
معیار

t درجه
آزادي

سطح 
معناداري

منسجم و با توالی 
منظم سخن گفتن

1393801.690.95
-5.802510.001

13941732.350.80

در جدول )5( مشاهده می شود، در سال 1393، میانگین میزان »انسجام گفتار و با توالی منظم سخن 
گفتن« دانش آموزان 1.69 )در مقیاس اندازه گیری 0 تا 4( بوده درصورتی که در ســال 1394، اين میزان 
به 2.35 رسیده است. آزمون تی مستقل تفاوت میانگین ها را در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نشان 
0.05=        سطح معناداري(، لذا می توان ادعا نمود که دانش آموزان مورد مطالعه در سال  می دهد )0.001>
1394)نظام خوانداری و نوشتاری( از دانش آموزان مورد مطالعه در سال 1393 )نظام بخوانیم و بنويسیم( 

به لحاظ انسجام گفتار و با توالی منظم سخن گفتن، از مهارت باالتری برخوردار بوده اند.

جدول6.    آزمون پارامتری تی مستقل جهت مقایسه خرده مهارت راحت و مسلط سخن گفتن                                                     

انحراف میانگینتعدادسال اجرا
معیار

t درجه
آزادي

سطح 
معناداري

راحت و مسلط 
سخن گفتن

1393802.041.12
-5.072510.001

13941732.710.91

در جدول )6( مشــاهده می شود که میانگین »راحت و مســلط سخن گفتن« دانش آموزان در سال 
1393، 2.04 )در مقیــاس اندازه گیــری 0 تا 4( بــوده درصورتی که اين میزان در ســال 1394، 2.71 
بوده اســت. آزمون تی مســتقل تفاوت میانگین ها را در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نشان می دهد 
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)0/001>0/05=سطح معناداري(، لذا می توان ادعا نمود که دانش آموزان مورد مطالعه در سال 1394)نظام 
خوانداری و نوشتاری( از دانش آموزان مورد مطالعه در سال 1393 )نظام بخوانیم و بنويسیم( به لحاظ 

راحت و مسلط سخن گفتن، از مهارت باالتری برخوردار بوده اند.
در مجمــوع، با توجه به اينکه وضعیــت دانش آموزان مورد مطالعه در ســال 1394، در هر چهار 
خرده مهارت يادشــده، از دانش آموزان مورد مطالعه سال 1393 بهتر است، می توان اذعان نمود که نظام 
»خوانداری و نوشــتاری« در آموزش مهارت ســخن گفتن عملکرد بهتری نسبت به نظام »بخوانیم و 

بنويسیم« داشته است.
پرسش دوم پژوهش: آیا مهارت نوشتن دانش آموزان چهارم ابتدایی در نظام بخوانیم و بنویسیم 

با نظام خوانداری و نوشتاری متفاوت است؟
پاسخ پرسش دوم نیز با استفاده از آزمون t مستقل در سه خرده مقیاس مهارت نوشتن ارائه می شود.

جدول7.    آزمون پارامتری تی مستقل جهت مقایسه ساختار انشا                                                                                          

انحراف میانگینتعدادسال اجرا
معیار

t درجه
آزادي7

سطح 
معناداري

ساختار انشا
13931922.661.66

-5.75359.70.001
13941703.591.43

در جدول )7( مشــاهده می شود که میانگین »ساختار انشــای« دانش آموزان مورد مطالعه در سال 
1393، 2.66 )در مقیــاس اندازه گیری 0 تا 6( بوده درصورتی که اين میزان در ســال 1394، برابر 3.59 
بوده اســت. آزمون تی مســتقل تفاوت میانگین ها را در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نشان می دهد 
)0.001>0.05=سطح معناداري(، لذا می توان ادعا نمود که دانش آموزان مورد مطالعه در سال 1394)نظام 
خوانداری و نوشتاری( از دانش آموزان مورد مطالعه در سال 1393 )نظام بخوانیم و بنويسیم( به لحاظ 

ساختار انشا، از مهارت باالتری برخوردار بوده اند.

جدول8.    آزمون پارامتری تی مستقل جهت مقایسه بند مقدمه و نتیجه                                                                                       

انحراف میانگینتعدادسال اجرا
معیار

t درجه
آزادي7

سطح 
معناداري

بند مقدمه و نتیجه
13931920.290.39

-2.03274.60.043
13941700.400.64

85
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در جدول )8( مشــاهده می شود که میانگین خرده مقیاس »بند مقدمه و نتیجه« در سال 1393، برابر 
0.29 )در مقیاس اندازه گیری 0 تا 2( بوده درصورتی که در ســال 1394، برابر 0.40 شده است. آزمون 
تی مستقل تفاوت میانگین ها را در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نشان می دهد )0.043>0.05=سطح 
معناداري(، لذا می توان ادعا نمود دانش آموزان مورد مطالعه در سال 1394)نظام خوانداری و نوشتاری( 
از دانش آموزان مورد مطالعه در سال 1393 )نظام بخوانیم و بنويسیم( به لحاظ نوشتن بند مقدمه و نتیجه، 

از مهارت باالتری برخوردار بوده اند.

جدول9.    آزمون پارامتری تی مستقل جهت مقایسه منسجم نوشتن                                                                                    

انحراف میانگینتعدادسال اجرا
معیار

t درجه
آزادي

سطح 
معناداري

منسجم نوشتن
13931922.241.47

-1.403600.164
13941702.451.34

در جدول )9( مشاهده می شود که میانگین خرده مقیاس »منسجم نوشتن« دانش آموزان مورد مطالعه 
در ســال 1393، برابــر 2.24 )در مقیاس اندازه گیری 0 تا 8( بوده درصورتی که در ســال 1394، برابر 
2.45 بوده اســت. آزمون تی مســتقل تفاوت میانگین ها را در ســطح اطمینان 95 درصد معنادار نشان 
نمی دهد )0.164>0.05=سطح معناداري(، لذا دانش آموزان مورد مطالعه در سال 1394)نظام خوانداری 
و نوشــتاری( نسبت به دانش آموزان مورد مطالعه در ســال 1393 )نظام بخوانیم و بنويسیم( به لحاظ 

منسجم نوشتن تغییری نداشته اند.
در مجموع، با توجه به اينکه وضعیت دانش آموزان مورد مطالعه در سال 1394، در دو خرده مهارت 
ساختار انشا و نوشتن بند مقدمه و نتیجه، از دانش آموزان مورد مطالعه در سال 1393 بهتر است، می توان 
اذعان نمود که نظام خوانداری و نوشــتاری در آموزش مهارت نوشــتن عملکرد بهتری نسبت به نظام 

»بخوانیم و بنويسیم« داشته است.

بحثونتيجهگيری
در جوامع انسانی، زبان به دو صورت تولیدی )صحبت کردن و نوشتن( و ادراکی 
)گوش دادن و خواندن( در امر ارتباط و ارسال يا دريافت پیام و ايفای ديگر نقش های 
زبان به کار گرفته می شود. اين چهار رکن زبان را مهارت های زبانی می نامیم که توجه 

کافی به تقويت و افزايش آن ها الزمة هر برنامه آموزشی است.
اهمیت و نقش مهارت های زبانی در موفقیت افراد، سبب شده است که در مدارس 
ما زمان زيادی به آموزش فارســی اختصاص يابد و هــدف اصلی آن مهارت آموزی 
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باشــد. برای تحقق اين هدف الزم اســت محتوا مطابق با اصول علمی طراحی شود و 
مطالب و فعالیت های پیشنهادی در کتاب درسی بر اساس برنامة مشخص و هدف های 
آموزشی معینی انتخاب گردد. هم چنین توالی مطالب بايد در يک خط سیر مشخص و 
به صورت منطقی و با توجه به يادگیری قبلی دانش آموزان باشد. پژوهش حاضر با هدف 
بررســی میزان موفقیت محتوای کتاب های فارسی »خوانداری و نوشتاری« در ارتقای 

مهارت های زبانی دانش آموزان طراحی و اجرا شد.
يافته های اين پژوهش نشــان می دهد، دانش آموزانی که با فارســی »خوانداری و 
نوشــتاری« آموزش ديده اند نسبت به دانش آموزانی که با فارسی »بخوانیم و بنويسیم« 
آمــوزش ديده اند، در مهارت های تولیدی زبان به طور معناداری عملکرد بهتری دارند. 
اين نتیجه از آن جهت بسیار درخور توجه است که معلمان با مباحث کتاب های قبلی، 
يعنی بخوانیم و بنويســیم آشــنا بودند و بر آن تسلط داشتند درحالی که دورۀ آموزشی 
فارســی خوانداری و نوشــتاری در پاية سوم ناقص برگزار شــد و در پاية چهارم نیز 
علی رغــم جديدالتألیف بودن کتاب، اصاًل دوره ای برگزار نشــد. به بیان ديگر علی رغم 

نقص در آموزش، تأثیر محتوا به خوبی مشخص است.
نتايــج پژوهــش حاضر در »مهارت ســخن گفتن« نشــان می دهد کــه در کلیه 
خرده مهارت های اين مهارت دانش آموزان سال 1394 در مقايسه با دانش آموزان 1393 
رتبة بیشــتری کســب نموده اند. در تبیین اين مطلب، اهداف برنامة درسی »بخوانیم و 

بنويسیم« و نیز »خوانداری و نوشتاری« دربارۀ مهارت سخن گفتن را مرور می کنیم:

é اهداف سخن گفتن در فارسی اّول ابتدایی
- به کارگیری کارافزارهای مناسب ارتباطی؛

- برقراری ارتباط احساسی و )عاطفی( با شنونده؛
- حرکت از سخن خودمحور به گفت وگوی دوسويه؛

- توانايی سخن گفتن کوتاه و ساده در برابر جمع؛
- انسجام در رساندن پیام؛

- به کارگیری گونه های گفتاری؛
- پاسخ گويی به سؤاالت  )راهنمای برنامة درسی فارسی دورۀ ابتدايی، 1385(.

é اهداف سخن گفتن در فارسی دوم ابتدایی
- به کارگیری کارافزارهای مناسب ارتباطی؛

- برقراری ارتباط عاطفی با شنونده؛
- توانايی شرکت در بحث و گفت وگوها؛
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- توانايی سخن گفتن در برابر جمع؛
- انسجام در رساندن پیام؛

- به کارگیری گونه های مختلف زبان؛
- پاسخ گويی به سؤاالت )راهنمای برنامة درسی فارسی دورۀ ابتدايی، 1385(.

é اهداف سخن گفتن در فارسی سوم، چهارم و پنجم ابتدایی
- به کارگیری کارافزارهای مناسب ارتباطی؛
- توسعة برقراری ارتباط عاطفی با شنونده؛

- شرکت فّعال در بحث و گفت وگوها؛
- سخن گفتن مؤثر و مناسب در برابر جمع؛

- انسجام و انتظام در رساندن پیام؛
- پاسخ گويی خالق به پرسش ها؛

- به کارگیری مناســب گونه های مختلف زبان )راهنمای برنامة درسی فارسی دورۀ 
ابتدايی، 1385(.

مقايسة اهداف يادشده در پايه های مختلف نشان می دهد که گزاره ها عمدتاً تکراری 
هســتند؛ به بیان ديگر، مطالب کلی گويی است و سیر منطقی ندارد. از طرفی در محتوای 
کتاب ها هم به جز فعالیت »ببین و بگو« فعالیت ديگری که به طور مشخص برای آموزش 

مهارت سخن گفتن و دستیابی به اهداف برنامه طراحی شده باشد، وجود ندارد.
اما در برنامة درســی فارسی خوانداری و نوشتاری )سوم و چهارم( اهداف مهارت 

سخن گفتن به اين شرح است: 

é اهداف سخن گفتن در فارسی سوم
- رعايت زبان فارسی معیار؛

- شرکت فّعال در بحث و گفت وگوها؛
- توانايی سخن گفتن در مقابل جمع؛

- خاطره گويی؛
- توانايی منظم کردن ذهن با محدودکردن موضوع سخن؛

- تمرکز بر نکات اصلی در انتقال پیام؛
- انسجام و نظم در رساندن پیام )کتاب معلم: راهنمای آموزش فارسی سوم، 1392(.

é اهداف سخن گفتن در فارسی چهارم
- آشنايی با سبک های سخن گفتن )رسمی، غیررسمی(؛
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- به کارگیری سبک سخن گفتن متناسب با بافت و مخاطب؛
- توانايی سخن گفتن در مقابل جمع؛

- توانايی منظم کردن ذهن با محدودکردن موضوع سخن؛
- انسجام و نظم در رساندن پیام؛

- درک پیام ديداری و سخن گفتن دربارۀ آن؛
- قصه گويی؛

- آشنايی با نحوۀ بیان شروع قصه؛
- آشنايی با نحوۀ بیان رويدادهای قصه؛

- آشنايی با نحوۀ بیان پايان قصه )کتاب معلم: راهنمای آموزش فارسی سوم، 1393(.

همان گونه که مالحظه می شود اهداف پاية سوم و چهارم به صورت گام به گام ارائه شده 
اســت و کلی گويی ندارد. طبیعی است که وقتی هدف روشن باشد، فعالیت ها نیز به طور 
مشخص در جهت دستیابی به اهداف طراحی می شوند. در محتوای کتاب سوم و چهارم 
خوانداری و نوشتاری، فعالیت های »نگاه کن و بگو«، »صندلی صمیمیت«، »نمايش«، »تصوير 
خوانی و صندلی صمیمیت«، »قصه گويی و صندلی صمیمیت« اختصاصاً به آموزش مهارت 
سخن گفتن می پردازد؛ لذا نتايج 1394 به طرز قابل توجهی بهتر است. نکتة قابل ذکر ديگر 
اينکه، چون آموزش مهارت سخن گفتن در کتاب های بخوانیم و بنويسیم کاماًل مغفول مانده 
اســت، وجود فعالیت های يادشده تأثیر زيادی بر بهبود مهارت سخن گفتن داشته است.
نتايج پژوهش حاضر در مهارت نوشتن نیز نشان می دهد که در دو خرده مهارت آن 
)ساختار نوشته، آغاز و پايان نوشته( دانش آموزان سال 1394 در مقايسه با دانش آموزان 
1393 رتبة بیشــتری کســب نموده اند. در تبیین اين مطلب نیز اهداف برنامة درســی 
بخوانیم و بنويســیم و سپس اهداف برنامه خوانداری و نوشتاری را مرور می کنیم. در 

مهارت نوشتن اهداف اين برنامه عبارت اند از:

é اهداف نوشتن در فارسی اّول ابتدایی
- نوشتن درست نشانه های نوشتاری؛

- توانايی تبديل نشانه های آوايی به نوشتاری )امال(؛
- به کارگیری به هنجار خط )خوانايی، درست نويسی و زيبانويسی(؛

- توانايی استفاده از برخی نشانه های نگارشی )انشا(؛
- کسب عادات مطلوب در هنگام نوشتن؛

- کاربرد درست کلمات در جمله؛
- توانايی نوشتن جمله های ساده )راهنمای برنامة درسی فارسی دورۀ ابتدايی، 1385(.



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

58
ë شمارة 60 

ë سال پانزدهم 
ë زمستان 1395

مهارت های تولیدی زبان در برنامۀ درسی فارسی دورۀ ابتدایی

é اهداف نوشتن در فارسی دوم ابتدایی
- تقويت مهارت نوشتن درست نشانه ها؛

- توسعة توانايی تبديل نشانه های آوايی و نوشتاری  )امال(؛
- توانايی خوانانويسی، درست نويسی و زيبانويسی؛

- توسعة عادات مطلوب در هنگام نوشتن؛
- افزايش توانايی در استفاده بیشتر از نشانه های نگارشی؛

- توانايی نوشتن متن چندجمله ای  )انشا(؛
- توانايی به کارگیری درست کلمات در جمالت )راهنمای برنامة درسی فارسی دورۀ 

ابتدايی، 1385(.

é اهداف نوشتن در فارسی سوم، چهارم و پنجم ابتدایی
- توسعة توانايی تبديل نشانه های صوتی به نوشتاری  )امال(؛
- توسعة توانايی درست نويسی، خوانانويسی و زيبانويسی؛

- تعمیق عادات مطلوب در هنگام نوشتن؛
- استفاده از نشانه های نگارشی؛

- توانايی بیان باورها، احساسات و خواسته ها در قالب نوشته  )انشا(؛
- توانايی به کارگیری درســت کلمات در جمالت. )راهنمای برنامة درســی فارسی 

دورۀ ابتدايی، 1385(.

مقايســة اهداف يادشده در پايه های مختلف نشــان می دهد که در اين مهارت نیز 
گزاره ها کمابیش تکراری هســتند و مطالب کلی گويی است و سیر گام به گام ندارد. از 
طرفی در محتوای کتاب به جز فعالیت های اماليی، جمله سازی و تکمیل متن، فعالیتی 
که به طور مشــخص برای آموزش مهارت نوشتن و دستیابی به اهداف برنامه طراحی 

شده باشد، وجود ندارد.
در برنامة درسی فارسی خوانداری و نوشتاری )سوم و چهارم( نیز اهداف مهارت 

نوشتن به اين شرح است: 

é اهداف نوشتن در فارسی سوم
- نوشتن درست نشانه ها؛

- توانايی خوانا و زيبانويسی؛
- به کارگیری نشانه های نگارشی؛

- توانايی انتخاب موضوع؛
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- توانايی منظم کردن ذهن با محدودکردن موضوع؛
- آشنايی با جمله موضوع و جمالت تقويت کننده؛

- توانايی منسجم نوشتن؛
- نوشتن بند )کتاب معلم: راهنمای آموزش فارسی سوم، 1392(.

é اهداف نوشتن در فارسی چهارم
- توسعة توانايی تبديل نشانه های آوايی به نوشتاری؛

- گسترش به کارگیری نشانه های نگارشی؛
- زيبا و خوانانويسی؛

- آشنايی با اجزای جمله موضوع؛
- توانايی انتخاب عنوان بند؛

- آشنايی با بند توصیفی؛
- آشنايی با بند روايتی؛
- آشنايی با بند مقدمه؛

- آشنايی با بند نتیجه گیری؛
- آشنايی با بندهای بدنه؛

- انشانويسی )کتاب معلم: راهنمای آموزش فارسی چهارم، 1393(.
همان گونه که مالحظه می شــود اهداف پاية ســوم و چهــارم به صورت گام به گام 
تدوين شــده و کلی گويی ندارد. زمانی که هدف روشــن باشد به تبع آن فعالیت ها نیز 
به طور مشخص در دستیابی به اهداف طراحی می شوند. در محتوای کتاب های سوم و 
چهارم خوانداری و نوشتاری، عالوه بر فعالیت های اماليی، جمله سازی و تکمیل متن، 
صفحه ای تحت عنوان »نگارش« اختصاصاً به آموزش مهارت نوشتن می پردازد. در اين 
برنامه آموزش مهارت هاي زباني فرايند-محور است و مشخص است که دانش آموز با 
حرکت از نقطة )الف( به نقطة )ب( بايد به چه سطحي از مهارت هاي زباني دست يابد.

يافته های اين پژوهش نشان می دهد دانش آموزانی که با فارسی »خوانداری و نوشتاری« 
آموزش ديده اند نسبت به دانش آموزانی که با فارسی »بخوانیم و بنويسیم« آموزش ديده اند، در 
مهارت های تولیدی زبان عملکرد بهتری دارند. نتايج نشان داد که آموزش بر مبنای مدل های 
علمی و حرکت در مسیر آن، منجر به دستیابی به اهداف مورد نظر خواهد شد. به بیان ديگر، 
با طراحِی آموزشِی مشــخص و پیمودن گام به گام فرايند آموزش در برنامه فرايند-محور، 
اهداف محقق می گردد؛ لذا پیشنهاد می شود برنامه ريزان و مؤلفان کتب درسی از کلی گويی 
در بیان هدف بپرهیزند و به آموزش فرايند ـ  محور بر اساس مبانی نظری مشخص توجه کنند.
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