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چكيده:
مســئلة پژوهش حاضر عبارت است از «مقایســة تأثیر کتابهای فارسی بخوانیم و بنویسیم و
کتابهای فارسی خوانداری و نوشــتاری در تقویت مهارتهای تولیدی زبان» .روش تحقیق از نوع
ع ّلی -مقایســهای اســت و جامعة مورد مطالعه دانشآموزان چهارم ابتدایی دبســتانهای مناطق
نوزدهگانة شهر تهران در ســال تحصیلی ( 92-93زبانآموزان نظام بخوانیم و بنویسیم) و 93-94
(زبانآموزان نظام خوانداری و نوشتاری) هستند .در نمونهگیری ،منطقة  9بهصورت هدفمند انتخاب
شد که منطقهای گسترده و شامل مدارس دولتی در سه گروه برخوردار ،نیمهبرخوردار و محروم است.
با نمونهگیری خوشهای از هر گروه ،یک مدرســة دخترانه و یک مدرسة پسرانه انتخاب شد و از هر
مدرســه یک کالس بهعنوان نمونة پژوهش تعیین گردید و از آزمونهای سنجش مهارتهای زبانی
نیز بهعنوان ابزار پژوهش استفاده شــد .یافتههای این پژوهش نشان داد که در مهارتهای تولیدی
زبان ،دانشآموزانی که با فارسی «خوانداری و نوشــتاری» آموزش دیدهاند نسبت به دانشآموزانی
که با فارسی «بخوانیم و بنویســیم» آموزش دیدهاند ،به طرز معناداری عملکرد بهتری دارند .تبیین
نتایج همچنین نشان داد که مشخص بودن اهداف برنامه و پرهیز از کلیگویی در بیان آنها ،دستیابی
به اهداف را میسر كرده اســت .بهبیاندیگر با طراحی آمورشی مشخص ،بر مبنای مدلهای علمی و
آموزش گامبهگام در برنامه فرایند-محور ،مهارتهای زبانی در دانشآموزان بهبود يافته است.
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کتاب فارسی بخوانیم و بنویســیم ،کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری ،مهارت سخن
گفتن ،مهارت نوشتن
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مقدمه

نخستین بار در سال  1300هجری شمسی با تصویب شورای عالی فرهنگ ،مؤلفان و ناشران ملزم
شدند کتابهای درسی را مطابق با برنامة وزارت فرهنگ آن روز تألیف و چاپ کنند .البته این به معنی
یکسانسازی کتابها نبود چراکه برای هر یک از دورههای آموزشی ابتدایی و دبیرستان چندین کتاب
بهطور همزمان تألیف و چاپ میشد .تا سال  1340وضعیت تألیف و چاپ کتابهای درسی به همین
منوال انجام میشــد و چندان منظم و حسابشــده نبود؛ اما در سال  1341طرحی برای همسانسازی
کتابهای درسی تهیه شد .بر اساس این برنامه و به دنبال تغییر اساسی نظام آموزشی ،که از جمله حذف
ششــم ابتدایی بود ،محتوای کتابهای درسی تغییر کرد و کتابهای فارسی نیز دستخوش تغییر شد و
نظام آموزشی فصل جدیدی را تجربه کرد .پس از پیروزی انقالب در سال  ،1357کتابهای درسی به
لحاظ محتوایی بازنگری و تاحدی متناسبسازی شد ولی برنامه و محتوای جدیدی در زمینة زبانآموزی
تولید نگردید (اکبری.)1390 ،
در سال  1378دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با
ساماندهی شورای برنامهریزی گروه زبان و ادب فارسی و بهرهگیری از تخصصهای علمی -آموزشی
گوناگون ،سند «راهنمای برنامۀ درسی زبانآموزی دورۀ ابتدایی» را تدوین کرد .در پی تولید این سند که
در حقیقت راهنمای مفصل برنامۀ درسی زبانآموزی و مبتنی بر علم برنامهریزی درسی بود ،کتابهای
فارســی دورة دبستان بهطور کامل به لحاظ ساختار و محتوا ،تغییر کرد و کتابهای جدید در دو جلد
برای هر پایه با نام «فارسی بخوانیم» و «فارسی بنویسیم» تولید گردید که برای اولین بار در سال 1379
وارد کالسهای پایة اول ابتدایی شد و بهتدریج تا سال  1385کلیة کتابهای پنجپایة دبستان بر اساس
برنامه جدید تغییر ،یافت.
در پی آن تغییر پژوهشهای بسیاری در بررسی کتابهای بخوانیم و بنویسیم انجام شد که به برخی
از آنها اشاره میشود.
ذوالفقاری ( )1382پژوهشــی تحت عنوان «مقایسه تأثیر آموزش محتوای کتابهای قدیم و جدید
فارسی (بخوانیم و بنویسیم) بر پیشرفت زبانآموزی دانشآموزان سال اول ابتدایی استان مرکزی در سال
 »1381-82انجــام داد .در پژوهش او  51/4درصد جامعة آماری دانشآموزانی بودند که با شــیوههای
تحصیلی قدیم آموزش میدیدند و  48/6درصد دانشآموزانی که با شــیوههای تحصیلی جدید (کتاب
جدید) آموزش میدیدند.
در پژوهش از مقایسة میانگین نمرات دانشآموزان در آزمونهای مختلف نتایج زیر به دست آمده بود:
 éدانشآموزانی که در منطقه محروم با کتاب جدید آموزش دیدهاند ،در خردهمهارتهای کلمهسازی
و تشخیص صدا نسبت به دانشآموزانی که با کتاب قدیم آموزش دیدهاند ،عملکرد بهتری دارند
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و آنان در آشنایی با مفاهیم نگرشی و ارزشی و امال تفاوت چشمگیری با دانشآموزان شیوههای
تحصیلی قبلی از خود نشان میدهند.
 éدر منطقــه نیمهبرخوردار میانگین نمرات دانشآمــوزان آموزشدیده از محتوای کتاب جدید ،در
خردهمهارتهای نوشــتن ،مهارتهای نحوی و گوشدادن ،نســبت به دانشآموزان به شیوههای
تحصیلی قبلی بهتر است ولی دانشآموزان به شیوه تحصیلی قبلی ،در آشنایی با مفاهیم ارزشی و
نگرشی بهتر از دانشآموزان جدید هستند.
 éمیانگیــن مهارتهــای زبانآموزی دانشآمــوزان در منطقۀ برخوردار ،که بــا دو کتاب قدیم و
جدید آموزش دیدهاند ،نشــانگر این موضوع اســت که در این منطقه دانشآموزان قبلی ،نسبت
به دانشآموزان جدید در نوشــتن عملکرد بهتری دارند ،ولی دانشآموزان جدید در مهارتهای
نحوی ،گوشدادن و صحبت کردن نسبت به دانشآموزان جدید جلوتر هستند.
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پژوهشــگر در پایان یافتههای خود نتیجه گرفته بود که آموزش محتوای کتاب جدید بر پیشــرفت
زبانآمــوزی دانشآموزان کالسهای دخترانه و چند پایۀ منطقة محروم اثر داشــته اســت .در منطقه
نیمهبرخوردار ،پیشرفت زبانآموزی دانشآموزان دختر و کالسهای مختلط تک پایه رشد نشان میدهد،
اما در این منطقه کتاب جدید موجب پیشرفت زبانآموزی دانشآموزان پسر و کالسهای چند پایه نشده
است .در منطقه برخوردار عملکردهای بسیار متفاوتی در کالسهای مختلف بر اثر آموزش محتوای دو
کتاب قدیم و جدید دیده میشود .این پژوهش نشان میدهد دانشآموزانی که با کتابهای قبلی آموزش
دیدهاند ،در مهارت نوشــتن عملکرد بهتری نسبت به دانشآموزان جدید دارند و برعکس دانشآموزان
جدید در مهارتهای نحوی و گوشدادن عملکرد مناسبی دارند.
دیبایی صابر ( )1386نیز در تحقیق دیگری بررسی کرد که فرایندهای درک مطلب (تمرکز و بازیابی
اطالعات صریح متن ،اســتنباط مستقیم ،تفســیر و تلفیق اطالعات) تا چه اندازه در کتابهای فارسی
بخوانیم رعایت شده است .پژوهش او ،که به مهارت خواندن پرداخته بود ،نشان داد محتوای کتابهای
فارســی بخوانیم سوم و چهارم ابتدایی کمترین تأکید را بر ســطوح پیشرفتة درک متن ،یعنی استنباط
مستقیم و تفسیر و تلفیق اطالعات متن ،داشته است.
محقق دیگر سلسبیلی ( )1388است که بر اساس معیارهای پرورش ّ
خلقیت و توجه به کلنگری
در آموزش تواناییهای زبانی به ارزیابی کتابهای بخوانیم و بنویسیم پرداخت .یافتههای پژوهش او از
توجه محدود و کم به خالقیت و کلنگری ،حتی با توجه به معیارهای برنامۀ درسی طراحیشدة فارسی،
حکایت داشت .طبق این پژوهش برداشت از خالقیت و بهخصوص کلنگری در برنامۀ درسی جدید،
برداشتی محدود و سطحی است.
لطفی ماهر ( )1389میزان توجه به ســواد اطالعاتی را در کتابهای بخوانیم و بنویســیم بررسی
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کرد .نتایج حاصل از پژوهش او نشان داد که در هیچکدام از آن کتابها بهطور صریح به مفهوم سواد
اطالعاتی پرداخته نشده و این عامل در سازماندهی محتوای کتابها مغفول مانده است .الزم به ذکر
اســت از نظر این محقق برخی از مؤلفههای سواد اطالعاتی بهطور تلویحی در کتابها گنجانده شده
بود.
عیسیصفت ( )1389به بررسی و تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی ،بر
اســاس اصول انتخاب و سازماندهی محتوا ،پرداخت .اصول مبنای پژوهش وی عبارت بود از :عالقه،
اهمیت ،اعتبار ،توالی ،سودمندی ،قابلیت یادگیری ،استمرار ،وسعت ،تعادل و وحدت .نتایج حاکی از آن
بود که هفت اصل از ده اصل سازماندهی محتوا شامل استمرار ،اعتبار ،توالی ،وسعت ،تعادل ،سودمندی
و وحدت ،در فارسی بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی رعایت نشده است.
چنانکه گفتیم در سال  1389کتابهای فارسی جدید ،در راستای همسویی با برنامۀ درسی ملی ،با
عنوان «فارسی خوانداری» و «فارسی نوشتاری» وارد مدارس گردید .کتاب فارسی خوانداری از یکسو
بر قلمرو دریافتی یا ادراکی زبان تمرکز دارد؛ لذا درســت دیدن ،درک خوانداری و درک شــنیداری را
آموزش میدهد ،و از سوی دیگر با قلمرو تولیدی زبان پیوند مییابد و در فرایند یاددهی  -یادگیری به
ِ
خوانش متن و سخن
ریزمهارتهای خوانداری مانند رعایت آهنگ ،لحن کالم ،تکیه ،مکث و درنگ در
گفتن انتقادی میپردازد.
کتاب فارســی نوشــتاری نیز به قلمرو نمادهای خطی و نوشــتاری زبان و به دیگر سخن ،به پهنۀ
مهارتهای تولید مکتوب زبان میپردازد .در کتاب مهارتهای خوانداری فارســی ،زبانآموز اطالعات
و معارف را از طریق متنِ درسها و آموزهها دریافت میکند که این کار ســبب پرورش ذهن و زبان،
گسترش دامنۀ واژگان و تقویت توانایی ّ
تفکر و تحلیل او میشود و در گفتار و بیان دیدگاهها و حضور
ف ّعال وی در کارهای گروهی و نقد و تحلیل شــفاهی قابلمشــاهده و ارزشیابی اســت؛ اما در کتاب
مهارتهای نوشتاری فارسی ،آموختهها (مجموعه دیدهها ،شنیدهها ،خواندهها و اندیشیدهها) در قالب
نوشــته نمایان میشــوند .افزون بر این ،در تدوین کتاب مهارتهای نوشتاری ،به موضوع نگارش با
توجه کافی شده است.
رعایت سیر تدریجی و مرحلهایّ ،
با توجه به اینکه از تألیف کتابهای فارســی جدیــد زمان زیادی نمیگذرد ،هنوز پژوهش زیادی
در بررسی این کتابها انجام نشده است؛ با وجود این اندک مواردی هست که به آنها اشاره میشود.
پژوهش قمری ( )1391بهمنظور ارزشــیابی فارســی اول ابتدایی عالوه بر مشکالت کالبدی کتاب
(نازکی کاغذ آن ،قطع کتاب و  )...ضعفهای زیر را برجسته کرد:
 .1استفادة همزمان از سه خط که دانشآموزان را دچار سردرگمی میکند؛
 .2تصویرگری کتاب که فاقد ویژگیهای فنی و آموزشی و گاهی غیرواقعی است؛
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 .3حجم زیاد کتاب که متناسب با زمان نیست؛
 .4دشــواری برخی از لغات ،جمالت و متنهای کتاب که فراتــر از دایرة واژگانی و توانش زبانی
کودکان هفتساله است.
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پژوهش احقر ( )1392در ارزشیابی از فارسی دوم ابتدایی نیز همسو با یافتههای قمری ( )1391بود.
نتایج این پژوهش عبارت است از:
 .1استفادة همزمان از سه خط که دانشآموزان را دچار سردرگمی میکند؛
 .2تصاویر به لحاظ اصول زیباشناختی و روانشناسی رنگها اشکال دارد؛
 .3در سازماندهی محتوا اصل چینش مطالب ،از آسان به دشوار ،رعایت نشده است؛
 .4برخی مطالب کتاب با توان ذهنی دانشآموزان تناسب ندارد و بهتر است به پایههای باالتر انتقال
یابد.
پژوهش دســتجردی و نجفی ( )1393در ارزشیابی از فارسی ســوم ابتدایی نشان داد که محتوای
کتابهای خوانداری و نوشتاری فارسی سوم ابتدایی در فرایندی گامبهگام و منطقی و از آسان به مشکل
ارائه شــده اســت .مطالب این کتابها دارای توزیع متناسب سطوح دشواری ،متعادل ،مربوط به هم و
بهروز بوده و با زندگی روزمره دانشآموزان در ارتباط است .این نکته نیز دریافت شد که بایستی حجم
متن درسهای ابتدای کتاب کمتر و درسهای پایانی بیشــتر شــود .نتایج نشان داد که هفت سرفصل
کتاب مناسب دانشآموزان پایة سوم است و پاسخگوی نیازها و عالئق آنهاست .کتاب نوشتاری دارای
جاذبه است و با کتاب خوانداری مطابقت دارد و بیشتر معلمان صفحة نگارش و شیوة گامبهگام آموزش
بندنویســی را مناسب دانستهاند .در مجموع این پژوهش نشان داد که محتوای کتاب با برنامهای روشن
موجب تقویت مهارتهای چهارگانه زبانی (گفتن و گوش دادن و خواندن و نوشتن) شده است.
جمعبندي پژوهشها حاكي از آن اســت كه كتابهاي بخوانيم و بنويسيم در پاية اول در پيشرفت
زبانآموزي نقش بســزايي داشته است .اما نقاط ضعف در پایههای باالتر مشهود است؛ یعنی جایی که
الزم اســت آموزش سطوح پیشرفته مهارتهای زبانی با طراحی آموزشی مشخص انجام شود (دیبایی
صابر1386 ،؛ عیســیصفت .)1389 ،پژوهشهای یادشده 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 ،

روششناسی پژوهش

در این پژوهش ارزشیابی از اهداف کسبشدة در نظام «بخوانیم و بنویسیم» و «خوانداری -نوشتاری»
انجام شد و نتایج مقایسه گرديد .ازآنجاکه در پژوهش حاضر به بررسی رابطة چند متغیر پرداخته شد،
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روش تحقیق از نوع ع ّلی -مقایسهای بوده و در آن از آزمونهای پارامتری و غیرپارامتری مناسب ،حسب
مورد ،استفاده شد .در این نوع پژوهش ،با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع پرداخته
میشود .بهبیاندیگر این نوع تحقیق گذشتهنگر است و سعی بر آن دارد از معلول به علت احتمالی پی
ببرد (سرمد ،بازرگان و حجازی .)1389 ،در انجام این پژوهش دو گروه نمونه با یکدیگر مقایسه
شدند و عوامل مؤثر در نتایج هر گروه مشخص گردید.

جامعة آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری

جامعة مورد مطالعه در این تحقیق دانشآموزان چهارم ابتدایی دبســتانهای مناطق نوزدهگانة شهر
تهران در ســال تحصیلی  92-93و  93-94بود ،هرچند موضــوع پژوهش حاضر کل دورة ابتدایی را
شامل میشود .دانشآموزان پایة چهارم به لحاظ رشد زبانی در مرحلة مهم گذر از کودکی به نوجوانی
هستند و در اکثر تحقیقاتی که به بررسی سطوح پیشرفتة زبانی پرداختهاند آزمودنیها کودکان  9تا 10
ساله هستند (کین ،اکهیل و لمون .)2004 ،1فالول ،فردریگز و هویت ،1970( 2به نقل از مایر)1376( 3
در تحقیقی نحوة رشــد توانایی کودکان پیشدبستانی تا کالس چهارم را ،در پیشبینی فراخنای حافظة
کوتاهمدت خودشان و نیز در نظارت بر وضعیت جاری یادگیریشان در خالل تکلیف یادگیری ،مورد
پژوهش قرار دادند .نتیجة بررســی آنان حاکی از این بود که دانشآموزان پایة چهارم ،فراخنای حافظة
خود را خیلی دقیقتر پیشبینی کرده بودند.
ازآنجاکــه دانشآموزان چهارم ابتدایی در ســال تحصیلــی  ،92-93از اول ابتدایی تا چهارم را با
کتابهای بخوانیم و بنویسیم آموزش دیده بودند لذا برای بررسی رابطة کتابهای بخوانیم و بنویسیم
و تقویت مهارتهای زبانی از آنها بهعنوان بخش اول جامعة آماری اســتفادهشد .تعداد دانشآموزان
چهارم ابتدایی در مدارس دولتی مناطق نوزدهگانه شهر تهران در سال  81020 ،92-93نفر بود.
دانشآموزان چهارم ابتدایی ســال تحصیلی  93-94که از اول ابتدایی تا چهارم با کتابهای فارسی
جدید (خوانداری و نوشــتاری) آموزش دیده بودند ،بخش دوم جامعة آماری را تشکیل دادند که برای
بررسی رابطة کتابهای خوانداری -نوشــتاری و تقویت مهارتهای زبانی مورد مطالعه قرار گرفتند.
حجم جامعة آماري اين گروه در مدارس دولتی مناطق نوزدهگانه شــهر تهران در سال 81212 ،92-93
نفر تخمین زده شد.
حجم نمونه را ،با اســتفاده از فرمول زیر 138 ،نفر در ســال تحصیلی  92-93و  138نفر در سال
تحصیلی  93-94انتخاب کردیم که در آن انحراف معیار  1/5و دقت نتایج در حد  ./25محاســبه شــد.
بــا توجه به اینکه در آزمون مدارس ،معلم واحدی کمتر از  ./25به کار نمیبرد لذا نتایج از دقت باالیی
برخوردار است .بهاینترتیب ،در مجموع ،حجم نمونه در پژوهش حاضر  276شد .با وجود این تعداد
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دانشآمــوزان در کالسهای نمونة مورد مطالعه زیاد بود ،بهطوریکه حجم نمونه در ســال تحصیلی
 192 ،92-93نفر و در سال تحصیلی  170 ،93-94نفر بود .بدیهی است افزایش تعداد موجب افزایش
دقت نتایج میشود .الزم به ذکر است به دلیل از بین رفتن بخشی از فایلهای صوتی مربوط به سنجش
مهارت سخن گفتن ،حجم نمونه در این مورد کاهش یافت.
s2 z2
n= 2
d
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بــا توجه به محدودیتهای پژوهشــگر بــه لحاظ اجرایــی ،و همچنین لزوم ســنجش تمامی
خردهمهارتهای مهارت زبانی ،که برخی از آنها مانند ســخن گفتن شفاهی است ،منطقه  9بهصورت
هدفمند انتخاب شــد .این منطقه ،به علت گســتردگی ،شــامل مدارس دولتی در سه گروه برخوردار،
نیمهبرخوردار و محروم است ،با نمونهگیری خوشهای ،از هر گروه یک مدرسة دخترانه و یک مدرسة
پسرانه انتخاب شد و از هر مدرسه یک کالس بهعنوان نمونة پژوهش تعیین شد .بهاینترتیب متغیرهای
اقتصادی ،فرهنگی و جنسیت کنترل شد.
آزمونها یک بار در سال تحصیلی  92-93در پایة چهارم برگزار شد و بار دیگر در سال تحصیلی
 93-94مجددا ً در همین مدارس ،یکی از کالسهای پایة چهارم انتخاب گردید و با ابزار یکسان مورد
ِ
کالس یک معلم ثابت انتخاب شود تا اثر
ســنجش قرار گرفت .الزم به ذکر است که هرچند سعی شد
«متغیر روش تدریس» کنترل گردد؛ با وجود این معلم ســه کالس از شش کالس مورد مطالعه در سال
تحصیلی  93-94تغییر کرده بودند.

ابزارهای جمعآوری اطالعات

ابزار پژوهش ،آزمونهای ســنجش مهارتهای زبانی است .برای سنجش مهارت نوشتن موضوع
انشای «فصلهای ســال» به آزمودنیها داده شد .در این آزمون سه خردهمهارت نوشتن شامل :ساختار
نوشــته ،آغاز و پایان نوشته و انســجام متن نوشتاری مورد سنجش قرار گرفت .آزمون بهصورت کتبی
برگزار شد و به لحاظ زمان محدودیتی نداشت.
برای ســنجش مهارت ســخن گفتن از آزمودنی خواســته شــد که فرض کند میخواهد دربارة
«عید نوروز» برای شــخصی صحبت کند که چیزی دربــاره این موضوع نمیداند .در این آزمون چهار
خردهمهارت ســخن گفتن شــامل :توجه به جنبههای مختلف موضوع سخن ،انسجام گفتاری ،مسلط
سخن گفتن و زمان سخن گفتن مورد سنجش قرار گرفت .در اجرای این آزمون صحبت دانشآموزان
بهطور نامحسوس ضبط شد ضمن اینکه زمان آزمون محدودیتی نداشت.
شمارة ë 60
سال پانزدهم ë
زمستان ë 1395

49

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

مهارتهای تولیدی زبان در برنامۀ درسی فارسی دورۀ ابتدایی

تجزیهوتحلیل دادهها

در این بخش ابتدا نگاه مختصری به ویژگیهای جمعیتشــناختی دانشآموزان مورد مطالعه داریم
سپس به پرسشهای پژوهش پاسخ میدهیم.
 éآمار توصیفی

جدول .1توزیع دانشآموزان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت بر حسب وضعیت مدرسه در سال 1393

وضعیت مدرسه

جنسیت

دختر
پسر

مجموع

مجموع

محروم

نیمهبرخوردار

برخوردار

فراوانی

34

32

39

105

درصد

32.4

30.5

37.1

100

فراوانی

25

38

37

100

درصد

25

38

37

100

فراوانی

59

70

76

205

درصد

28.8

34.1

37.1

100

در ســال  1393تعداد افراد نمونة پژوهش حاضر  205نفر بود .همانطور که اطالعات جدول ()1
نشان میدهد افراد نمونه از سه منطقه برخوردار ،نیمهبرخوردار و محروم از شش مدرسه بودند و تعداد
دانشآموزان دختر و پسر تقریب ًا یکسان بود.
جدول .2توزیع دانشآموزان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت بر حسب وضعیت مدرسه در سال 1394

وضعیت مدرسه

جنسیت

دختر
پسر

مجموع
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مجموع

محروم

نیمهبرخوردار

برخوردار

فراوانی

27

25

31

83

درصد

32.5

30.1

37.3

100

فراوانی

30

33

38

101

درصد

29.7

32.7

37.6

100

فراوانی

57

58

69

184

درصد

31

31.5

37.5

100

در ســال  1394تعداد افراد نمونة پژوهش حاضر  184نفر بود .همانطور که اطالعات جدول ()2
نشان میدهد افراد نمونه از سه منطقه برخوردار ،نیمهبرخوردار و محروم از شش مدرسه بودند و تعداد
دانشآموزان پسر  101نفر و تعداد دختر  83نفر بود.
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 éآمار استنباطی
پرسش اول پژوهش :آیا مهارت ســخن گفتن دانشآموزان چهارم ابتدایی در نظام بخوانیم و
بنویسیم با نظام خوانداری و نوشتاری متفاوت است؟
ِ
ِ
مهارت سخن گفتن ارائه
مقیاس
پاســخ پرسش اول با استفاده از آزمون  tمســتقل 4در چهار خرده
میشود.
جدول .3آزمون پارامتری تی مستقل جهت مقایسه خردهمهارت مدت سخن گفتن

سال اجرا تعداد ميانگين
مدت سخن گفتن
برحسب ثانیه

انحراف
معيار

1393

80

31.21

36.93

1394

118

46

34.24

t

درجه
آزادي

سطح
معناداري

-2.89

196

0.004

در جدول ( )3مشاهده میشود که میانگین «مدت سخن گفتن» دانشآموزان در سال 31.21 ،1393
ثانیه و در سال  46 ،1394ثانیه بوده است .آزمون تی مستقل تفاوت میانگینها را در سطح اطمینان 95
درصد معنادار نشــان میدهد ( =0.05<0.004سطح معناداري) ،لذا میتوان ادعا نمود که دانشآموزان
مورد مطالعه در ســال ( 1394نظام خوانداری و نوشتاری) از دانشآموزان مورد مطالعه در سال 1393
(نظام بخوانیم و بنویسیم) به لحاظ زمان سخن گفتن ،از مهارت باالتری برخوردار بودهاند.
جدول .4آزمون پارامتری تی مستقل جهت مقایسه خردهمهارت طبقهبندی و پرداختن به جنبههای مختلف موضوع

سال اجرا تعداد ميانگين
طبقهبندی و
پرداختن به
جنبههای مختلف
موضوع

انحراف
معيار

1393

80

1.88

1.10

1394

173

2.44

0.86

t

-4.44

درجه
آزادي

251

سطح
معناداري

0.001
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در جدول ( )4مشاهده میشود که ،در سال  ،1393میانگین میزان «طبقهبندی و پرداختن به جنبههای
موضوع»( 1/88 ،در مقیاس اندازهگیری  0تا  )4بوده درصورتیکه در ســال  ،1394این میزان به 2.44
رســیده است .آزمون تی مستقل تفاوت میانگینها را در سطح اطمینان  95درصد معنادار نشان میدهد
(       =0.05 <0.001سطح معناداري) ،لذا میتوان ادعا نمود که دانشآموزان در سال (1394نظام خوانداری
و نوشتاری) از دانشآموزان مورد مطالعه در سال ( 1393نظام بخوانیم و بنویسیم) به لحاظ طبقهبندی و
پرداختن به جنبههای موضوع ،از مهارت باالتری برخوردار بودهاند.
جدول .5آزمون پارامتری تی مستقل جهت مقایسه خردهمهارت انسجام گفتار و با توالی منظم سخن گفتن

سال اجرا تعداد ميانگين
منسجم و با توالی
منظم سخن گفتن

انحراف
معيار

1393

80

1.69

0.95

1394

173

2.35

0.80

t

درجه
آزادي

سطح
معناداري

-5.80

251

0.001

در جدول ( )5مشاهده میشود ،در سال  ،1393میانگین میزان «انسجام گفتار و با توالی منظم سخن
گفتن» دانشآموزان ( 1.69در مقیاس اندازهگیری  0تا  )4بوده درصورتیکه در ســال  ،1394این میزان
به  2.35رسیده است .آزمون تی مستقل تفاوت میانگینها را در سطح اطمینان  95درصد معنادار نشان
میدهد (        =0.05 <0.001سطح معناداري) ،لذا میتوان ادعا نمود که دانشآموزان مورد مطالعه در سال
(1394نظام خوانداری و نوشتاری) از دانشآموزان مورد مطالعه در سال ( 1393نظام بخوانیم و بنویسیم)
به لحاظ انسجام گفتار و با توالی منظم سخن گفتن ،از مهارت باالتری برخوردار بودهاند.
جدول .6آزمون پارامتری تی مستقل جهت مقایسه خردهمهارت راحت و مسلط سخن گفتن

سال اجرا تعداد ميانگين
راحت و مسلط
سخن گفتن

انحراف
معيار

1393

80

2.04

1.12

1394

173

2.71

0.91

t

درجه
آزادي

سطح
معناداري

-5.07

251

0.001

در جدول ( )6مشــاهده میشود که میانگین «راحت و مســلط سخن گفتن» دانشآموزان در سال
( 2.04 ،1393در مقیــاس اندازهگیــری  0تا  )4بــوده درصورتیکه این میزان در ســال 2.71 ،1394
بوده اســت .آزمون تی مســتقل تفاوت میانگینها را در سطح اطمینان  95درصد معنادار نشان میدهد
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توان ادعا نمود که دانشآموزان مورد مطالعه در سال (1394نظام
(=0/05<0/001سطح معناداري) ،لذا می
85
خوانداری و نوشتاری) از دانشآموزان مورد مطالعه در سال ( 1393نظام بخوانیم و بنویسیم) به لحاظ
راحت و مسلط سخن گفتن ،از مهارت باالتری برخوردار بودهاند.
در مجمــوع ،با توجه به اینکه وضعیــت دانشآموزان مورد مطالعه در ســال  ،1394در هر چهار
خردهمهارت یادشــده ،از دانشآموزان مورد مطالعه سال  1393بهتر است ،میتوان اذعان نمود که نظام
«خوانداری و نوشــتاری» در آموزش مهارت ســخن گفتن عملکرد بهتری نسبت به نظام «بخوانیم و
بنویسیم» داشته است.
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پرسش دوم پژوهش :آیا مهارت نوشتن دانشآموزان چهارم ابتدایی در نظام بخوانیم و بنویسیم
با نظام خوانداری و نوشتاری متفاوت است؟
پاسخ پرسش دوم نیز با استفاده از آزمون  tمستقل در سه خردهمقیاس مهارت نوشتن ارائه میشود.
جدول .7آزمون پارامتری تی مستقل جهت مقایسه ساختار انشا

سال اجرا تعداد ميانگين
ساختار انشا

انحراف
معيار

1393

192

2.66

1.66

1394

170

3.59

1.43

t

درجه
آزادي

-5.75

359.7

7

سطح
معناداري
0.001

در جدول ( )7مشــاهده میشود که میانگین «ساختار انشــای» دانشآموزان مورد مطالعه در سال
( 2.66 ،1393در مقیــاس اندازهگیری  0تا  )6بوده درصورتیکه این میزان در ســال  ،1394برابر 3.59
بوده اســت .آزمون تی مســتقل تفاوت میانگینها را در سطح اطمینان  95درصد معنادار نشان میدهد
(=0.05<0.001سطح معناداري) ،لذا میتوان ادعا نمود که دانشآموزان مورد مطالعه در سال (1394نظام
خوانداری و نوشتاری) از دانشآموزان مورد مطالعه در سال ( 1393نظام بخوانیم و بنویسیم) به لحاظ
ساختار انشا ،از مهارت باالتری برخوردار بودهاند.
جدول .8آزمون پارامتری تی مستقل جهت مقایسه بند مقدمه و نتیجه

سال اجرا تعداد ميانگين
بند مقدمه و نتیجه

انحراف
معيار

1393

192

0.29

0.39

1394

170

0.40

0.64

t

درجه
آزادي

-2.03

274.6

7

سطح
معناداري
0.043
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در جدول ( )8مشــاهده میشود که میانگین خردهمقیاس «بند مقدمه و نتیجه» در سال  ،1393برابر
( 0.29در مقیاس اندازهگیری  0تا  )2بوده درصورتیکه در ســال  ،1394برابر  0.40شده است .آزمون
تی مستقل تفاوت میانگینها را در سطح اطمینان  95درصد معنادار نشان میدهد (=0.05<0.043سطح
معناداري) ،لذا میتوان ادعا نمود دانشآموزان مورد مطالعه در سال (1394نظام خوانداری و نوشتاری)
از دانشآموزان مورد مطالعه در سال ( 1393نظام بخوانیم و بنویسیم) به لحاظ نوشتن بند مقدمه و نتیجه،
از مهارت باالتری برخوردار بودهاند.
جدول .9آزمون پارامتری تی مستقل جهت مقایسه منسجم نوشتن

سال اجرا تعداد ميانگين
منسجم نوشتن

انحراف
معيار

1393

192

2.24

1.47

1394

170

2.45

1.34

t

درجه
آزادي

سطح
معناداري

-1.40

360

0.164

در جدول ( )9مشاهده میشود که میانگین خردهمقیاس «منسجم نوشتن» دانشآموزان مورد مطالعه
در ســال  ،1393برابــر ( 2.24در مقیاس اندازهگیری  0تا  )8بوده درصورتیکه در ســال  ،1394برابر
 2.45بوده اســت .آزمون تی مســتقل تفاوت میانگینها را در ســطح اطمینان  95درصد معنادار نشان
نمیدهد (=0.05<0.164سطح معناداري) ،لذا دانشآموزان مورد مطالعه در سال (1394نظام خوانداری
و نوشــتاری) نسبت به دانشآموزان مورد مطالعه در ســال ( 1393نظام بخوانیم و بنویسیم) به لحاظ
منسجم نوشتن تغییری نداشتهاند.
در مجموع ،با توجه به اینکه وضعیت دانشآموزان مورد مطالعه در سال  ،1394در دو خردهمهارت
ساختار انشا و نوشتن بند مقدمه و نتیجه ،از دانشآموزان مورد مطالعه در سال  1393بهتر است ،میتوان
اذعان نمود که نظام خوانداری و نوشــتاری در آموزش مهارت نوشــتن عملکرد بهتری نسبت به نظام
«بخوانیم و بنویسیم» داشته است.

بحث و نتیجهگیری
در جوامع انسانی ،زبان به دو صورت تولیدی (صحبت کردن و نوشتن) و ادراکی
(گوش دادن و خواندن) در امر ارتباط و ارسال یا دریافت پیام و ایفای دیگر نقشهای
زبان به کار گرفته میشود .این چهار رکن زبان را مهارتهای زبانی مینامیم که توجه
کافی به تقویت و افزایش آنها الزمة هر برنامه آموزشی است.
اهمیت و نقش مهارتهای زبانی در موفقیت افراد ،سبب شده است که در مدارس
ما زمان زیادی به آموزش فارســی اختصاص یابد و هــدف اصلی آن مهارتآموزی
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باشــد .برای تحقق این هدف الزم اســت محتوا مطابق با اصول علمی طراحی شود و
مطالب و فعالیتهای پیشنهادی در کتاب درسی بر اساس برنامة مشخص و هدفهای
آموزشی معینی انتخاب گردد .همچنین توالی مطالب باید در یک خط سیر مشخص و
بهصورت منطقی و با توجه به یادگیری قبلی دانشآموزان باشد .پژوهش حاضر با هدف
بررســی میزان موفقیت محتوای کتابهای فارسی «خوانداری و نوشتاری» در ارتقای
مهارتهای زبانی دانشآموزان طراحی و اجرا شد.
یافتههای این پژوهش نشــان میدهد ،دانشآموزانی که با فارســی «خوانداری و
نوشــتاری» آموزش دیدهاند نسبت به دانشآموزانی که با فارسی «بخوانیم و بنویسیم»
آمــوزش دیدهاند ،در مهارتهای تولیدی زبان به طور معناداری عملکرد بهتری دارند.
این نتیجه از آن جهت بسیار درخور توجه است که معلمان با مباحث کتابهای قبلی،
یعنی بخوانیم و بنویســیم آشــنا بودند و بر آن تسلط داشتند درحالیکه دورة آموزشی
فارســی خوانداری و نوشــتاری در پایة سوم ناقص برگزار شــد و در پایة چهارم نیز
علیرغــم جدیدالتألیف بودن کتاب ،اص ً
ال دورهای برگزار نشــد .بهبیاندیگر علیرغم
نقص در آموزش ،تأثیر محتوا بهخوبی مشخص است.
نتایــج پژوهــش حاضر در «مهارت ســخن گفتن» نشــان میدهد کــه در کلیه
خردهمهارتهای این مهارت دانشآموزان سال  1394در مقایسه با دانشآموزان 1393
رتبة بیشــتری کســب نمودهاند .در تبیین این مطلب ،اهداف برنامۀ درسی «بخوانیم و
بنویسیم» و نیز «خوانداری و نوشتاری» دربارة مهارت سخن گفتن را مرور میکنیم:
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 éاهداف سخنگفتن در فارسی ا ّول ابتدایی
 بهکارگیری کارافزارهای مناسب ارتباطی؛ برقراری ارتباط احساسی و (عاطفی) با شنونده؛ حرکت از سخن خودمحور به گفتوگوی دوسویه؛ توانایی سخنگفتن کوتاه و ساده در برابر جمع؛ انسجام در رساندن پیام؛ بهکارگیری گونههای گفتاری؛ پاسخگویی به سؤاالت(راهنمای برنامۀ درسی فارسی دورۀ ابتدایی.)1385 ، éاهداف سخنگفتن در فارسی دوم ابتدایی
 بهکارگیری کارافزارهای مناسب ارتباطی؛ برقراری ارتباط عاطفی با شنونده؛ توانایی شرکت در بحث و گفتوگوها؛شمارة ë 60
سال پانزدهم ë
زمستان ë 1395
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 توانایی سخنگفتن در برابر جمع؛ انسجام در رساندن پیام؛ بهکارگیری گونههای مختلف زبان؛ پاسخگویی به سؤاالت (راهنمای برنامۀ درسی فارسی دورۀ ابتدایی.)1385 ، éاهداف سخنگفتن در فارسی سوم ،چهارم و پنجم ابتدایی
 بهکارگیری کارافزارهای مناسب ارتباطی؛ توسعۀ برقراری ارتباط عاطفی با شنونده؛ شرکت ف ّعال در بحث و گفتوگوها؛ سخن گفتن مؤثر و مناسب در برابر جمع؛ انسجام و انتظام در رساندن پیام؛ پاسخگویی خالق به پرسشها؛ بهکارگیری مناســب گونههای مختلف زبان (راهنمای برنامۀ درسی فارسی دورۀابتدایی.)1385 ،
مقایسة اهداف یادشده در پایههای مختلف نشان میدهد که گزارهها عمدت ًا تکراری
هســتند؛ بهبیاندیگر ،مطالب کلیگویی است و سیر منطقی ندارد .از طرفی در محتوای
کتابها هم بهجز فعالیت «ببین و بگو» فعالیت دیگری که بهطور مشخص برای آموزش
مهارت سخن گفتن و دستیابی به اهداف برنامه طراحی شده باشد ،وجود ندارد.
اما در برنامۀ درســی فارسی خوانداری و نوشتاری (سوم و چهارم) اهداف مهارت
سخنگفتن به این شرح است:
 éاهداف سخنگفتن در فارسی سوم
 رعایت زبان فارسی معیار؛ شرکت ف ّعال در بحث و گفتوگوها؛ توانایی سخن گفتن در مقابل جمع؛ خاطرهگویی؛ توانایی 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 ، éاهداف سخنگفتن در فارسی چهارم
 -آشنایی با سبکهای سخن گفتن (رسمی ،غیررسمی)؛
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 بهکارگیری سبک سخن گفتن متناسب با بافت و مخاطب؛ توانایی سخن گفتن در مقابل جمع؛ توانایی منظم کردن ذهن با محدودکردن موضوع سخن؛ انسجام و نظم در رساندن پیام؛ درک پیام دیداری و سخن گفتن دربارة آن؛ قصهگویی؛ آشنایی با نحوة بیان شروع قصه؛ آشنایی با نحوة بیان رویدادهای قصه؛ -آشنایی با نحوة بیان پایان قصه (کتاب معلم :راهنمای آموزش فارسی سوم.)1393 ،
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همانگونه که مالحظه میشود اهداف پایة سوم و چهارم بهصورت گامبهگام ارائه شده
اســت و کلیگویی ندارد .طبیعی است که وقتی هدف روشن باشد ،فعالیتها نیز بهطور
مشخص در جهت دستیابی به اهداف طراحی میشوند .در محتوای کتاب سوم و چهارم
خوانداری و نوشتاری ،فعالیتهای «نگاه کن و بگو»« ،صندلی صمیمیت»« ،نمایش»« ،تصویر
خوانی و صندلی صمیمیت»« ،قصهگویی و صندلی صمیمیت» اختصاص ًا به آموزش مهارت
سخن گفتن میپردازد؛ لذا نتایج  1394به طرز قابلتوجهی بهتر است .نکتة قابلذکر دیگر
اینکه ،چون آموزش مهارت سخن گفتن در کتابهای بخوانیم و بنویسیم کام ً
ال مغفول مانده
اســت ،وجود فعالیتهای یادشده تأثیر زیادی بر بهبود مهارت سخن گفتن داشته است.
نتایج پژوهش حاضر در مهارت نوشتن نیز نشان میدهد که در دو خردهمهارت آن
(ساختار نوشته ،آغاز و پایان نوشته) دانشآموزان سال  1394در مقایسه با دانشآموزان
 1393رتبة بیشــتری کســب نمودهاند .در تبیین این مطلب نیز اهداف برنامۀ درســی
بخوانیم و بنویســیم و سپس اهداف برنامه خوانداری و نوشتاری را مرور میکنیم .در
مهارت نوشتن اهداف این برنامه عبارتاند از:
 éاهداف نوشتن در فارسی ا ّول ابتدایی
 نوشتن درست نشانههای نوشتاری؛ توانایی تبدیل نشانههای آوایی به نوشتاری (امال)؛ بهکارگیری به هنجار خط (خوانایی ،درستنویسی و زیبانویسی)؛ توانایی استفاده از برخی نشانههای نگارشی (انشا)؛ کسب عادات مطلوب در هنگام نوشتن؛ کاربرد درست کلمات در جمله؛ توانایی نوشتن جملههای ساده (راهنمای برنامۀ درسی فارسی دورۀ ابتدایی.)1385 ،شمارة ë 60
سال پانزدهم ë
زمستان ë 1395
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 éاهداف نوشتن در فارسی دوم ابتدایی
 تقویت مهارت نوشتن درست نشانهها؛ توسعۀ توانایی تبدیل نشانههای آوایی و نوشتاری(امال)؛ توانایی خوانانویسی ،درستنویسی و زیبانویسی؛ توسعۀ عادات مطلوب در هنگام نوشتن؛ افزایش توانایی در استفاده بیشتر از نشانههای نگارشی؛ توانایی نوشتن متن چندجملهای(انشا)؛ توانایی بهکارگیری درست کلمات در جمالت (راهنمای برنامۀ درسی فارسی دورۀابتدایی.)1385 ،
 éاهداف نوشتن در فارسی سوم ،چهارم و پنجم ابتدایی
 توسعة توانایی تبدیل نشانههای صوتی به نوشتاری(امال)؛ توسعۀ توانایی درستنویسی ،خوانانویسی و زیبانویسی؛ تعمیق عادات مطلوب در هنگام نوشتن؛ استفاده از نشانههای نگارشی؛ توانایی بیان باورها ،احساسات و خواستهها در قالب نوشته(انشا)؛ توانایی بهکارگیری درســت کلمات در جمالت( .راهنمای برنامۀ درســی فارسیدورۀ ابتدایی.)1385 ،
مقایســة اهداف یادشده در پایههای مختلف نشــان میدهد که در این مهارت نیز
گزارهها کمابیش تکراری هســتند و مطالب کلیگویی است و سیر گامبهگام ندارد .از
طرفی در محتوای کتاب بهجز فعالیتهای امالیی ،جملهسازی و تکمیل متن ،فعالیتی
که بهطور مشــخص برای آموزش مهارت نوشتن و دستیابی به اهداف برنامه طراحی
شده باشد ،وجود ندارد.
در برنامۀ درسی فارسی خوانداری و نوشتاری (سوم و چهارم) نیز اهداف مهارت
نوشتن به این شرح است:
 éاهداف نوشتن در فارسی سوم
 نوشتن درست نشانهها؛ توانایی خوانا و زیبانویسی؛ بهکارگیری نشانههای نگارشی؛ -توانایی انتخاب موضوع؛
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 توانایی منظم کردن ذهن با محدودکردن موضوع؛ آشنایی با جمله موضوع و جمالت تقویتکننده؛ توانایی منسجم نوشتن؛ -نوشتن بند (کتاب معلم :راهنمای آموزش فارسی سوم.)1392 ،
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 éاهداف نوشتن در فارسی چهارم
 توسعة توانایی تبدیل نشانههای آوایی به نوشتاری؛ گسترش بهکارگیری نشانههای نگارشی؛ زیبا و خوانانویسی؛ آشنایی با اجزای جمله موضوع؛ توانایی انتخاب عنوان بند؛ آشنایی با بند توصیفی؛ آشنایی با بند روایتی؛ آشنایی با بند مقدمه؛ آشنایی با بند نتیجهگیری؛ آشنایی با بندهای بدنه؛ انشانویسی (کتاب معلم :راهنمای آموزش فارسی چهارم.)1393 ،همانگونه که مالحظه میشــود اهداف پایة ســوم و چهــارم بهصورت گامبهگام
تدوین شــده و کلیگویی ندارد .زمانی که هدف روشــن باشد به تبع آن فعالیتها نیز
بهطور مشخص در دستیابی به اهداف طراحی میشوند .در محتوای کتابهای سوم و
چهارم خوانداری و نوشتاری ،عالوه بر فعالیتهای امالیی ،جملهسازی و تکمیل متن،
صفحهای تحت عنوان «نگارش» اختصاص ًا به آموزش مهارت نوشتن میپردازد .در اين
برنامه آموزش مهارت هاي زباني فرايند-محور است و مشخص است که دانشآموز با
حركت از نقطة (الف) به نقطة (ب) باید به چه سطحي از مهارتهاي زباني دست يابد.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد دانشآموزانی که با فارسی «خوانداری و نوشتاری»
آموزش دیدهاند نسبت به دانشآموزانی که با فارسی «بخوانیم و بنویسیم» آموزش دیدهاند ،در
مهارتهای تولیدی زبان عملکرد بهتری دارند .نتایج نشان داد که آموزش بر مبنای مدلهای
علمی و حرکت در مسیر آن ،منجر به دستیابی به اهداف مورد نظر خواهد شد .بهبیاندیگر،
با طراحیِ آموزشیِ مشــخص و پیمودن گامبهگام فرایند آموزش در برنامه فرایند-محور،
اهداف محقق میگردد؛ لذا پیشنهاد میشود برنامهریزان و مؤلفان کتب درسی از کلیگویی
در بیان هدف بپرهیزند و به آموزش فرايندـ  محور بر اساس مبانی نظری مشخص توجه کنند.
شمارة ë 60
سال پانزدهم ë
زمستان ë 1395
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