
ارزشیابی برون  داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی٭

دکتر محمود سعیدی رضوانی1
مسلم پرتو2
 غالم  عباس سرشور خراسانی3

چکیده
طرح ارزشیابی حاضر، برای بررسی وضعیت توانایی دانش    آموزان پایه پنجم ابتدایی در صحت و سرعت 

روخوانی قرآن انجام شده است؛ پرسش های اساسی این طرح عبارتند از:
 1ــ وضعیت توانایی دانش    آموزان در صحت روخوانی قرآن چگونه است؟
 2ــ وضعیت عملکرد دانش    آموزان در سرعت روخوانی قرآن چگونه است؟

نمونه مورد مطالعه، با استفاده از روش نمونه  برداری تصادفی چند مرحله  ای، انتخاب شده است. از 20 
ناحیه آموزشی مرکز استان و 13 منطقه آموزشی شهری و 17 منطقه آموزشی روستایی، 212 مدرسه و از 
هر مدرسه 12 دانش  آموز )حدود 2500 نفر دانش  آموز دختر و پسر ( با روش تصادفی انتخاب شدند و مورد 
مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده  ها و اطالعات، از چهار آزمون ) تقریبًا معادل( ویژه سنجش توانایی 

صحت و سرعت روخوانی ) روان  خوانی ( بهره گرفتیم؛ مهم  ترین یافته  های پژوهش، به شرح زیر است:
متوسط عملکرد دانش آموزان پایه  پنجم ابتدایی در روخوانی عبارات و آیات کتاب درسی آموزش قرآن 

٭ این مقاله خالصه گزارش پژوهشی با عنوان طرح ملی ارزشیابی برون  داد برنامه های آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی1382 
است. این پژوهش توسط دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش حمایت شده است.
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3ــ کارشناس گروه برنامه  ریزی درسی آموزش قرآن دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.
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و آیات و عبارات قرآنی خارج از کتاب درسی، با توجه به شیوه نمره  گذاری مبتنی بر کسر 0/25 نمره برای 
هر کلمه  ای که غلط خوانده می  شود، برابر 14/5 و بر اساس شیوه کسر 0/5 نمره به ازای هر غلط برابر 9 و 

براساس شیوه کسر 1 نمره به ازای هر غلط برابر 0 است ) در مقیاس 20ــ0(.  
حد  به  دانش آموزان  تعیین شود، حدود 52 درصد  برش 75 درصدی  نقطه  برنامه،  مورد  در  برای قضاوت  اگر 
نصاب الزم )و یا نمره باالتر( دست یافته اند و به حد مطلوب هدف برنامه رسیده اند. البته پژوهش حاضر نشان 
می  دهد حدود 5 درصد دانش آموزان در روخوانی صحیح تسلط کامل یافته  اند. آزمون های آماری نشان می دهد 
عملکرد دانش آموزان دو زبانه )یعنی دانش آموزانی که زبان مادری آن ها غیرفارسی است( در صحت و سرعت 
روخوانی، در مقایسه با عملکرد دانش آموزان فارسی زبان تفاوت معناداری دارد و این تفاوت به نفع دانش آموزان 

تک زبانه )فارسی زبان( است. در مقایسه دو جنس نیز، عملکرد دختران به طور معناداری بهتر است.
کلید واژه ها: ارزش یابی برون داد ــ پایه پنجم ابتدایی ــ برنامه آموزش قرآن.

مقدمه  
قرآن کریم، از آغاز نزول تاکنون، سرچشمه  بی  پایان علوم و معارف اسالمی و محور تعلیم و 
تربیت دینی بوده است. تاریخ تعلیم و تربیت اسالمی، از آموزش این کتاب آغاز می شود. از این 
رو، آموزش هیچ کتاب و هیچ علمی، اهمیت و جایگاه آموزش قرآن را ندارد. در کشور ما نیز به 
اقتضای جایگاه خاص دین اسالم در فرهنگ مردم ایران و جایگاه ویژه  قرآن در اعتقادات دینی،  

آموزش قرآن همواره مورد توجه همگان بوده  است.
از این رو، در اهداف کلی نظام آموزشی و نیز اهداف دوره  ابتدایی به ضرورت یادگیری قرآن 
به طور عام و یادگیری روخوانی آن به طور خاص در دوره  ابتدایی توجه شده است. گرچه برخی 
تحقیقات گذشته میزان نیل به این هدف را مورد ارزیابی قرار داده اند )انوشه  پور و مقدس، 1364؛ 

1368(، اما به  طور کلی شواهد چندان مثبتی ارائه نمی  دهند.
 دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی تصمیم گرفت با توجه به ایجاد تغییر و تحوالت اساسی 
سنتی  یا  معمول  قرآن  آموزش  برنامه   برون  داد  ابتدایی،  دوره   قرآن  درس  محتوای  و  روش  در 
)نسبت به برنامه  جدید( را مورد ارزشیابی قرار دهد. نتایج این ارزشیابی احتماالً می تواند مالک 
و مناط به نسبت مناسبی برای سنجش نقاط قوت و ضعف برنامه جدید به دست دهد. می توان 
توانایی های  با  را  حاضر(  گزارش  در  )مذکور  معمول1  برنامه  در  دانش آموزان  توانایی های  میزان 
1ــ این برنامه بر رویکرد سنتی در آموزش قرآن تکیه می  کند، یعنی رسم الخط آموزشی شبیه بیشتر قرآن  های چاپ شده است 

و بر تفاوت حروف و عالئم فارسی با عربی تأکید دارد.
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احتماالً  طریق  این  از  کرد؛  مقایسه  داشت،  خواهند  جدید1  برنامه  ای  آینده  در  که  دانش آموزانی 
برنامه  پی  این  برنامه  جدید در مورد برتر ی های  برنامه ریزان  به میزان صحت و سقم ادعای  بتوان 
توانایی صحت و سرعت روخوانی قرآن  بر  ناظر  ارزشیابی »برون داد«،  به  برد. مطالعه  حاضر، 

می  پردازد.
در  سنجش  مورد  متغیر  عمده ترین  روخوانی،  صحتِ  توانایی  متغیر  این که  مطلب  توضیح 
سرعت  مانند  توانایی هایی  به  نسبت  قرآن  آموزگاران  و  برنامه ریزان  زیرا  است؛  حاضر  ارزشیابی 
روخوانی و رعایت صوت و لحن، بر اولویت صحت روخوانی تأکید می  کنند. منطق و عقل سلیم 
با  انور بر لزوم صحت قرائت در نماز و امثال آن، اولویت  با توجه به نظر شرع  نیز حکم می کند 

صحت روخوانی باشد.
صحت روخوانی قرآن در این ارزشیابی، به معنای توانایی تشخیص حرف، صدا، عالمت و 
ادای آن به نحو صحیح، هر چند با مکث زیاد است و حتی در صورت قرائت نادرست و اصالح 

دوباره، »روخوانی« صحیح تلقی می شود.
متغیر توانایی سرعت روخوانی )روا ن خوانی( بعد از صحت روخوانی، اولویت دارد. مطلوبِ 
آموزش روخوانی قرآن آن است که فرد عالوه بر صحیح خوانی، آیات قرآن را با مکث متعارف و 

آهنگی روان  بخواند. اهداف دوره  ابتدایی نیز به ضرورت »روان خوانی« توجه کرده است.
قضاوتی  براساس  ارزشیابی،  این  در  قرآن(  روخوانی  )سرعت  روان خوانی  حاضر،  پژوهش 
که داوران از شیوه  خواندن فرد دارند،  مورد سنجش قرار داد؛ اما برای آن که این قضاوت عینیت 
بیشتری داشته باشد، به داوران آموزش داده شد که کدام نوع خواندن از نظر سرعت روخوانی قرآن 

»عالی«، کدام نوع »خوب« ، کدام نوع »متوسط« و کدام یک »ضعیف« است. 
نوار صوتی نیز در اختیار دانش    آموزان قرار داده شد. این نوار چهار نوع خواندن با درجه  سرعت 
آموزش  برنامه   برون  داد  آن که  به  توجه  با  داشت.  را  عالی، خوب،  متوسط و ضعیف  روخوانی 
قرآن )صحت و سرعت روخوانی( می تواند تحت تأثیر جنسیت، زبان و استان محل سکونت قرار 
گیرد، مقایسه  گروه های گوناگون نمونه، برحسب سه عامل فوق نیز مورد مالحظه قرار گرفت. 

بنابراین اهداف طرح به قرار زیر است:
1ــ در این برنامه بر رویکرد مبتنی بر سوادآموزی فارسی در آموزش قرآن تکیه می  شود؛  تأکید بر ساده  سازی  و خلوت کردن 

رسم  الخط، آموزشی است.
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پنجم در صحت روخوانی قرآن )هدف عمده   پایه   1ــ بررسی وضعیت عملکرد دانش آموزان 
پژوهش(؛

2ــ بررسی وضعیت عملکرد دانش آموزان پایه  پنجم در سرعت روخوانی قرآن؛ 
3ــ مقایسه دانش آموزان در دو متغیر صحت و سرعت بر حسب جنس و زبان مادری؛

4ــ بررسی ارتباط عملکرد دانش آموزان در صحت و سرعت روخوانی. سؤاالت پژوهشی زیر 
برای نیل به اهداف مذکور،  تدوین شد و عملیات پژوهش )ابزار سازی و نمونه گیری( نیز براساس 

آن طراحی گردید.
1ــ وضعیت توانایی دانش آموزان در صحت روخوانی قرآن چگونه است؟ )پرسش اصلی پژوهش(

1ــ1ــ عملکرد پسران و دختران در روخوانی قرآن چه تفاوتی دارد؟
قرآن چه  متفاوت است، در روخوانی  مادری  شان  زبان های  دانش آموزانی که  1ــ2ــ عملکرد 

تفاوتی دارد؟
2ــ  وضعیت عملکرد دانش آموزان در سرعت روخوانی قرآن چیست؟

2ــ1ــ تفاوت عملکرد در سرعت بر حسب جنس چیست؟
2ــ2ــ تفاوت عملکرد در سرعت بر حسب زبان مادری چیست؟

3ــ آیا میان عملکرد دانش آموزان در صحت روخوانی و سرعت روخوانی، ارتباط معناداری 
وجود دارد؟

پیشینه  پژوهش
آموزش  جدید  برنامه   ارزشیابی  طرح  سؤاال های  به  تا  داد  انجام  مطالعه ای    )13٧٧( طاهری 
قرآن کریم1 که به طور آزمایشی در تعدادی از مدارس مناطق 19  گانه تهران اجرا  شده بود،  پاسخ 

دهد.
 برخی نتایج عمده طرح نشان داد دانش آموزان کالس های آزمایشی، در حفظ هفت سوره از 

جزء سی ام قرآن )مطابق محتوا( موفق بودند.

1ــ این برنامه از طرح آموزش جامع قرآن کریم اداره کل پرورشی بنیاد شهید اقتباس شده بود و هفته ای دو ساعت از مجموع 
ساعات آموزشی درس زبان فارسی در پایه  اوّل ابتدئی را به آموزش قرآن اختصاص می  داد. بدین شکل که در هر روز در 
اّول ساعت درس فارسی، به مدت 10 دقیقه به عالوه  یک  ساعت در آخرین روز درسی هفته، به جای درس فارسی به 

آموزش قرآن پرداخته می شد.
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شده(  ارائه  روش  و  محتوا  با  )مطابق  قرآن  روخوانی  در  آزمایشی  کالس های  دانش آموزان 
عملکرد  میان  بود.  برنامه  انتظار  حد  از  کمتر  موفقیت  این  هرچند  شدند،  موفق  نسبی  به طور 
در  گواه  گروه  با  جدید(  برنامه   آموزش  تحت  آزمایشی)افراد  گروه  کالس های  دانش آموزان 
از حد  باالتر  از قرآن، تفاوتی چشم گیر و  آیه  فعالیت های حفظ،  روخوانی و درک معنای سه 

انتظار به دست نیامد.1 
هومن، سعیدی و پرتو )13٧9( مطالعه ای با نمونه ای به حجم باالی 32 هزار نفر از دانش آموزان 
پایه  اوّل و دوم ابتدایی که از 620 مدرسه ابتدایی همه استان های کشور انتخاب شدند، انجام دادند؛ 
یافته های مطالعه آنان نشان داد: نقاط تصمیم )برش( 50، 60 و ٧5 درصدی: به ترتیب 68/5 
درصد، 55 درصد و 26 درصد از دانش آموزان پایه  اوّل و ٧6/3 درصد، 64/5 درصد و 35 

درصد از دانش آموزان پایه  دوم به اهداف شناختی مورد نظر برنامه آموزش قرآن رسیده اند.
نقطه تصمیم ٧5 درصدی: دانش آموزان در رسیدن به سه هدف عمده شناختی برنامه، به ترتیب 
در پایه های اوّل و دوم ابتدایی، روخوانی کلمات داخل کتاب: 64 درصد و ٧0 درصد، روخوانی 
داستان تصاویر: 45 درصد و 55  از کتاب:  49  درصد  و 62/5 درصد؛  بیان  کلمات خارج 
 10 سوره ها:  خواندن  صحت  درصد؛   19 و  درصد   14 سوره ها:  کلمات  یادسپاری  درصد؛ 
با  مطابق  خوانی  شبیه  و  درصد   22/4 و  درصد   1٧/4 سوره ها  حفظ  درصد؛   15/2 و  درصد 

صوت قاری نوار آموزشی 9/5 درصد و 1٧ درصد.
دختران  معنادار  برتری  از  واریانس،  تحلیل  و   t آزمون های  از  استفاده  با  آماری  مقایسه های 
بر  زبانه  تک  روستایی،  دانش آموزان  مناطق  بر  شهری  مناطق  اوّل،  پایه   بر  دوم  پایه   پسران،  بر 

دانش آموزان دو زبانه حکایت دارد.
نتایج تحقیق رهبری نژاد نشان می دهد که دانش آموزان از حفظ خواندن برخی سوره ها مشکل 
داشتند و در دست یابی به مهارت قواعد روخوانی قرآن )مورد نظر برنامه( چندان موفق نبودند؛ 
ندارد  تناسب  است،  شده  پیش  بینی  آن  تدریس  برای  که  زمانی  مقدار  با  کتاب  حجم  هم چنین، 
)رهبری نژاد، 1380(. مهم  ترین نتیجه مطالعه  شعبانی )1381( نشان می دهد  که بسیاری اهداف 

میانگین  به ذکر  نمی  گیرد و فقط  بهره  آماری درس  آزمون های  از  برای مقایسه  عملکرد دو گروه  پژوهشگر  باید گفت  1ــ 
نمرات و درصد عملکرد دو گروه بسنده می  کند؛ درصدهای گزارش شده، تفاوت قابل مالحظه  ای را  به نفع گروه آزمایشی 

نشان می  دهد.
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در  است،  شده  تنظیم  قرآن  برنامه   راهنمای  در  گسترده  طور  به  که  نگرشی  و  مهارتی  شناختی، 
طرح  ریزی برنامه  درسی مورد استفاده قرار نمی  گیرد. یافته  های مطالعه  غالمحسینی )1380( بیان 
می کند که 48 درصد آموزگاران میزان موفقیت دانش آموزان در یادگیری توضیحات اوّلیه را باالتر 
از ٧5 درصد بیان کرده اند؛ در بخش مفاهیم ٧2 درصد آموزگاران باالتر از ٧5 درصد موفقیت 
درصد   95 و  قرائت  بخش  در  دانش آموزان  درصد   9٧ کرده اند.  پیش بینی  دانش آموزان  برای  را 
کرده اند.  پیش  بینی  زیاد  خیلی  یا  و  زیاد  را  خود  موفقیت  میزان  مفاهیم،  بخش  در  دانش آموزان 
حدود 9٧ درصد والدین، فرزندان خود را در یادگیری کتاب درسی »توانا« و »کامالً توانا« ارزیابی 
کرده اند. استفاده از نوار آموزشی برای قرائت صحیح قرآن مؤثر است و تقسیم بندی زمان آموزشی 

به دو بخش آموزش مفاهیم و آموزش قرائت مناسب می  باشد.   
نتایج پژوهش مطالعه  طاهری و دانشور )1380( نشان داد در حوزه  مهارت های روخوانی، 
خواندن شبیه نوارهای آموزشی و دریافت مفهوم پیام های قرآنی، تحقق هدف های برنامه با مشکالتی 
مواجه بود. دانش آموزان به شنیدن و تکرار دسته جمعی آیات قرآن عالقه  خاصی نشان می  دادند. 
حجم زیاد و سنگین محتوای روخوانی تأثیری منفی بر اجرای موفقیت  آمیز برنامه داشت. مکانیکی 
و محدود بودن روش های آموزش برنامه به عنوان مانعی در راه مشارکت آموزگاران و نشان دادن 

ابتکارات آنان شناخته شده است. 
برخی مطالعات در مورد برنامه های مبتنی بر روش های سنتی آموزشی قرآن نشان می  دهد در 
پایان سال تحصیلی 64ــ1363 فقط 3 درصد دانش آموزان دوره  ابتدایی توانستند به طرز صحیحی 
اثر  نیز در  آیات قرآن را قرائت کنند )انوشه  پور و مقدس، 1364(. سال های بعد  از  تعداد کمی 
اصالحاتی که در متون کتاب های درسی قرآن مجید )از آغاز آموزش در پایه  سوم به بعد( صورت 
گرفت، آمار مذکور به 15 درصد افزایش یافت )انوشه  پور و مقدس،  1368( که باز هم پیشرفت 

قابل توجهی به شمار نمی  آید.

جمع بندی یافته ها و نتایج مطالعات در حوزه  آموزش قرآن
دانش آموزان در زمینه  روخوانی صحیح عبارات و آیات قرآنی، چندان موفق نبوده اند؛ این  	•

ضعف به ویژه در برنامه های آموزشی سنتی قرآن بسیار برجسته و مشخص است؛
)در  دارند  مشکالتی  قرآن،  سوره های  و  آیات  خواندنِ  حفظ  از  زمینه   در  دانش آموزان  	•
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برنامه های جدید آموزش قرآن(؛
سرعت  و  صحیح  روخوانی  زمینه   در  زبان(  )غیرفارسی  زبانه   دو  دانش آموزان  عملکرد  	•
هم چنین  است؛  زبان(  )فارسی  زبانه  تک  دانش آموزان  از  پایین تر  معناداری  طور  به  روخوانی 

عملکرد دانش آموزان دختر بهتر از دانش آموزان پسر  است؛ 
نوار  با  دانش آموزان  نداشتن  کامل  هماهنگی  و  قرآن  آموزشی  نوار  استماع  بخش  اجرای  	•
آموزشی ــ به لحاظ سرعت باالی نوار ــ مشکالتی را پدید می  آورد؛ هم چنین  در خواندن شبیه نوار 

آموزشی مشکالتی وجود دارد؛
ساختار تنظیم محتوای برنامه بیشتر از روش های سنتی متأثر است و به بازنگری نیاز دارد؛ 	•

حجم مطالبی که در برنامه ها ارائه شده  اند، زیاد است و با زمان اختصاص یافته برای آموزش  	•
تناسب ندارد.

روش 
ارزشیابی آموزشی، جایگاه و اهمیت ویژه ای در فعالیت های آموزشی دارد. ارزشیابی به مثابه 
یک نظام فرعی از نظام آموزشی، برای بازخورد دادن1 جهت اصالح و بهبود فعالیت های آموزشی 
مورد استفاده قرار می گیرد تا نسبت به کارآمدی، ارزش و کیفیت این فعالیت ها اطمینان حاصل 

شود )بازرگان، 1380(.
ارزشیابی آموزشی به گردآوری نظام  یافته اطالعات برای توصیف پدیده ها و موضوعات آموزشی 
به  فرایند طرح  ریزی،  ارزشیابی  آن ها اطالق می شود )نوو،2 1995(.  و قضاوت درباره ارزش 
دست آوردن و فراهم کردن اطالعات توضیحی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت هدف ها، 
طرح، اجرا و نتایج به منظور هدایت، تصمیم گیری، خدمت به نیازهای پاسخ گویی و درک بیشتر 
از پدیده های مورد مطالعه است )استافل بیم و شینکفیلد،3 1985، 159(. این تعریف، توضیحی 

از الگوی CIPP )زمینه ، درون داد، فرایند و برو ن داد( به شمار می  آید.
است  برنامه  نتایج  مورد  در  قضاوت  و  تفسیر  اندازه گیری،  برون  داد،  ارزشیابی  از  هدف    
)کیامنش، 136٧(. در طرح حاضر تا حدودی از این الگو بهره گرفتیم و به ارزشیابی برون  داد 
 Feed back  ــ1

Nevo ــ1

 Stuffelebeam & Shinkfield ــ2
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برنامه  آموزش قرآن پایه  پنجم ابتدایی در پایان اجرای کامل برنامه و به منظور تعیین موفقیت برنامه 
تعیین  ارزشیابی،  بنیادی طرح های  پرداختیم. هدف  برنامه   ریزان  نظر  مورد  به هدف  های  نیل  در 
قدر و ارزش  یک پدیده به منظور یاری کردن مسئوالن، عالقه مندان، و برنامه ریزان در زمینه اتخاذ 

تصمیم های صحیح در مورد آن  پدیده است. 
جامعه مورد نظر در این طرح، متشکل از سلسله مراتبی از واحدهای نمونه  برداری در اندازه ها 
و انواع گوناگون است که دانش آموزان پایه های پنجم ابتدایی و آموزگاران آن ها را شامل می  شود. 
موقعیت  اساس  بر  ویژگی ها،  برخی  و  اساسی  محدودیت های  برخی  لحاظ  به  پژوهش  جامعه 
تنوع زبانی استان های کشور، در خوشه هایی  به ویژه  ــ فرهنگی و  اقتصادی  جغرافیایی و شرایط 
طبقه بندی شد  و 5 استان، به عالوه شهر تهران را تعیین کردیم. نمونه های تصادفی مورد نیاز، در 

چند مرحله از واحدهایی که   جامعه را تشکیل می  دادند، انتخاب گردید.
 نمونه  مورد نیاز بر این مبنا، از اوّلین واحدهای نمونه  برداری هر یک از مجموعه های مرجع، 
یعنی نواحی و مناطق آموزشی استان ها، به شکل نسبتاً مناسب و با روش کامالً تصادفی و براساس 
شیوه  نمونه برداری چند مرحله ای1 برگزیده شد. بدین ترتیب از کل نواحی هر استان )مرکز استان ( 
و  شهری  مناطق  در  نمونه   انتخاب  برگزیدیم.  ساده  تصادفی  روش  به  آموزشی  ناحیه   تعدادی 
روستایی نیز با استفاده از روش طبقه بندی )از روی نقشه جغرافیایی استان به چهار بخش راست، 
چپ، باال و پایین( و اوّلویت قائل شدن برای شهرستا ن ها و روستا هایی که جمعیت دانش آموزی 

بیشتری در پایه  پنجم ابتدایی دارند،  صورت گرفت. 
بخش قابل توجهی از دانش آموزان روستایی در مدارس مختلط تحصیل می  کنند و در مناطق 
شهری نیز درصدی از دانش آموزان در مدارس غیردولتی )غیرانتفاعی( مشغول به تحصیل هستند؛ 
مناطق  در  و مدارس غیردولتی  مناطق روستایی  در  اساس مدارس گوناگون و عشایری  بر همین 
شهری، در انتخاب نمونه لحاظ شدند و نمونه  نهایی با رعایت نسبت مربوط به این نوع مدارس، 
به طور تصادفی انتخاب شد. از کل نواحی و مناطق شهری و روستایی تحت پوشش استان های 
همه   میان  دخترانه(  از  و  پسرانه  مدارس  از  مساوی  تقریباً  تعداد  )به  مدرسه   212 شده،  انتخاب 
مدارس ابتدایی براساس شیوه  تصادفی برگزیدیم و  از هر مدرسه به طور تصادفی یک کالس پایه  

پنجم انتخاب شد.
Stage sampling ــ Multi ــ3
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به  که  نفر(   2500 )حدود  کالس  هر  از  دانش آموز   12 روی  در  شده  پیش  بینی  فعالیت های 
این  روش  اساس  بر  شد.  اجرا  شدند،  انتخاب  کالس  آن  دانش آموزان  میان  از  تصادفی  صورت 
مطالعه، از کل نواحی و مناطق آموزشی 6 استان انتخاب شده، تعداد 20 ناحیه  مرکز استان ها، 
13 منطقه  شهری و 1٧ منطقه روستایی به صورت تصادفی انتخاب شد و از میان آن ها نیز حدود 
105 مدرسه از نواحی آموزشی مرکز استان ها، 36 مدرسه از مناطق شهرستان ها و ٧1 مدرسه از 

مناطق روستایی )در مجموع، 212 مدرسه( به صورت تصادفی انتخاب گردید. 

معرفی ابزارهای طرح ارزشیابی
)روان خوانی(  روخوانی  سرعت  و  صحت  سنجش  آزمون های  را  حاضر  طرح  سنجش  ابزارهای 
تشکیل می دهد. چهار آزمون شفاهی که در این طرح به کار رفته  اند، در رده  آزمون  های پیشرفت قرار 
دارند. برای تدوین مواد آزمون  های مذکور، کوشیدیم تا براساس پیش  نویسی که مشخصات محتوا 

و فرایندهای مورد ارزشیابی را در بردارد، عمل کنیم.
)تألیف  تدریس  راهنمای  کتاب  و  درسی  کتاب  هدف های  محتوا،  براساس  فوق  پیش  نویس 
تهیه  کتاب  تدوین  کنندگان  و  مؤلفان  برنامه ریزان،  کمک  وبا   )13٧9 خواجوی  و  شریف  حاجی 

شد.
مورد  ــ مرجع  آزمون مالک  با   توانایی صحت روخوانی  آزمون های سنجش صحت روخوانی؛ 
سنجش قرار گرفت. ماهیت طرح حاضر ایجاب می   کرد که دقت آزمون  ها باال باشد تا حجم به 

نسبت  باالی محتوا و سطح یادگیری مورد انتظار از دانش    آموزان را نشان دهد.
 بنابراین، با رعایت نکاتی مانند اختصاص تصادفی سؤال  هایی مربوط به نوع خاصی از توانایی 
در کل چهار آزمون و ترتیب دادن سؤال   ها با توجه به میزان درجه دشواری و درجه تشخیص آن ها، 
چهار آزمون معادل، به کار رفت.1 در هر یک از این آزمون  ها، چهار بخش شامل چند آیه یا عبارت 

قرآنی قرار گرفت.
بخش اوّل به آیاتی مربوط است که در کتاب های درسی قرآن دوره  ابتدایی وجود دارد و عالئم 

با یک  با لحاظ شیوه آزمون )شفاهی( نیز ضروری بود؛ زیرا اگر همه دانش آموزان  1ــ  استفاده از چهار آزمون معادل، 
آزمون، مورد سنجش قرار بگیرند، معموالً دانش    آموزان بعدی نوعی آمادگی حاصل از آشنایی با سؤاالت آزمون پیدا می 

کنند؛ در  طرح حاضر با استفاده از چهار فرم موازی این خطا به حداقل رسید. 
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حروف، »رنگی« هستند؛ بخش دوم به آیاتی مربوط است که در کتاب های قرآن درس دوره  ابتدایی 
وجود دارد، اما  عالئم حروف »سیاه« هستند؛ بخش سوم به آیاتی مربوط است که در کتاب  های 
قرآن درسی دوره  ابتدایی وجود ندارد و برای  سنجش انتقال یادگیری از متن کتاب به متن قرآن کریم 
طرح شده است. بخش سوم عالئم »رنگی« دارد، اما در بخش چهارم که باز هم  آیات خارج از 

کتاب انتخاب شدند، عالئم »سیاه« به کار رفته است.
بخش های اوّل، دوم، سوم و چهار آیه )یا عبارت( و بخش چهارم در تمام چهار فرم، سه آیه 
)یا عبارت( دارد. به عالوه  هر آیه )یا عبارت( که یک سؤال به شمار می رفت، حداقل 2 و حداکثر 

8 »زیر سؤال« در بر داشت.
فرم امتیازدهی که به ازای هر دانش آموز یک فرم تکمیل شده است، به ازای هر »زیر سؤال« دو 
عالمت )ص( و )غ( را دارد. اگر دانش آموز یک »زیر سؤال« را صحیح تلفظ می  کرد، امتیاز )ص( 
و اگر در خواندن یک »زیر سؤال« یک غلط یا بیشتر داشت، امتیاز )غ(  می  گرفت؛ برای مثال یک 
در  آزمون  گر  و  را تالوت می کند  »کَفَرُوا«  به روخوانی، کلمه ی   فرم مربوط  براساس  دانش آموز 
فرم امتیازدهی مربوط به آن دانش آموز،  ذیلِ  کلمه »کَفَرُوا« عالمت )ص  غ( یا )ص  غ( را 

می  گذارد. 
ابزار سنجش سرعت روخوانی )روا ن خوانی(؛ سؤاالت سرعت روخوانی، همان آیات و 
عبارت های چهار فرم مذکور در ابزار سنجش صحت روخوانی است. بدین معنا که دانش  آموز یک 
عبارت را تالوت می  کند و آزمون گر امتیاز سرعت روخوانی را با یکی از گزینه های عالی، خوب، 

متوسط و ضعیف برای کل یک  سؤال 1 ــ نه زیر سؤال ــ  در نظر می  گیرد. 
آزمایشی  اجرای  مرحله   در  آزمون ها،  آماده  سازی  و  تهیه  فرایند  آزمون؛  روایی  و  اعتبار 
ابزارها روی گروه  نمونه  اوّلیه از شهر تهران )حدود 400 دانش آموز پایه  پنجم ابتدایی( و از طریق 

به کارگیری روش ها و فنون سنجش و آزمون و رعایت اصول موجود در این زمینه، انجام شد.
تحلیل آماری ابزارهایی که در مرحله  مقدماتی و نهایی به کار رفته  اند و برای فرآوری، اعتبار

یابی و رواسازی آزمون ها صورت گرفته است، عبارتند از: سنجش درجه دشواری سؤال ها و زیر 
سؤال ها، گردآوری شواهد مربوط به درجه تشخیص سؤال ها براساس مقایسه  گروه قوی و ضعیف 
تعیین  مقیاس،  با کل سؤال های خرده  )شریفی، 13٧٧(، محاسبه  ضریب همبستگی هر سؤال 

1ــ یک آیه کامل یا بخشی از آن.
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سهم هر سؤال در اعتبار یا ضریب هماهنگی درونی خرده مقیاس و تعیین روایی محتوا.
ضرایب هماهنگی درونی )آلفای کرانباخ( به عنوان بخشی از شواهد مربوط به اعتبار آزمون های 

ویژه سنجش توانایی صحت و سرعت روخوانی و در قالب جدول زیر خالصه شده است.

جدول ١. ضرایب هماهنگی درونی خرده مقیاس های چهار آزمون معادل، ویژه سنجش توانایی صحت 
روخوانی قرآن در دانش آموزان پایه  پنجم ابتدایی ) اجرای مرحله نهایی(

کل مقیاسبخش چهارمبخش سومبخش دومبخش یکمتعداد  آزمودنیآزمون
96 درصد8٧ درصد8٧ درصد88 درصد82 درصد618الف
96 درصد8٧ درصد90 درصد88 درصد81 درصد614ب
96 درصد88 درصد86 درصد88 درصد84 درصد611ج
96 درصد85 درصد88 درصد86 درصد82 درصد599د

روایی ابزارهای به کار رفته در طرح ارزشیابی حاضر، به طور کلی بر شواهد مربوط به روایی 
محتوا متکی است. روایی محتوایی یک ابزار به میزان معرف بودن محتوای مورد سنجش مربوط 
توانایی های  سنجش  ویژه  معادل،  آزمون  چهار  از  یک  هر  محتوای  تا  کوشیدیم  بسیار  می  شود. 
دانش    آموزان در روخوانی  صحیح قرآن، به درستی نمودار بخش  های گوناگون این درس باشد؛ 
متن  میزان  به  مطالب  یادگیری  سطح  و  سنجش  مورد  محتوای  در باره  مجموعه  ها،  این  واقع  در 

درس  های کتاب تأکید می  کند.
ارزیابی  و  آزمون ها  مواد  تهیه   در  قرآن،  آموزشی درس  مواد  مؤلفان  و  برنامه ریزان  طراحان، 
نیز   آن ها  و  سنجش  مورد  حیطه   تعریف  با  آزمون  ها  در  موجود  تکالیف  تناسب  و  مطابقت  میزان 
برای قضاوت درباره  میزان هم پوشانی تکالیفی که  در آزمون ها تعیین شده  اند، با حیطه  مورد نظر، 

مشارکت و همکاری داشته اند. 
تسلط و دانش کافی برنامه ریزان این درس نسبت به محدوده و چارچوب محتوای حیطه های 
یادگیری و موضوعات مورد سنجش در این طرح، و نیز محتوای آزمون هایی که در این طرح به کار 

رفته  اند، روایی محتوایی باالیی دارد.
بنابراین، نتایج کامالً مشابهی در چهار آزمون به دست آمد؛ ضریب همبستگی به نسبت قوی 
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این  قوی  آماری  روایی  بر  دانش    آموزان،  از  گروهی  در  آزمون   چهار  این  نمرات  میان  معنادار  و 
آزمون  ها داللت دارد. در واقع هر یک از آن ها چیزی را می  سنجد که دیگری می  سنجد و چون 
ضریب اعتبار هریک از این آزمون  ها نیز بسیار باالست )جدول 2(، روایی تقارنی این ابزارها به 

نسبت قوی است. 
ابزارها  این  به شواهد تجربی در زمینه  ضرایب هماهنگی درونی بسیار قوی  یافته های مربوط 
این  با  قوی  نسبتاً  و همبستگی  مورد سنجش،  عامل ها و خصیصه های  از  اشباع سؤال ها  بر  نیز، 

عوامل داللت می  کند. 
پس از تدوین فرم نهایی ابزارها، حروفچینی، تکثیر و آماده سازی آزمون ها، پرسش نامه ها و 
پاسخ نامه ها، از مجریان استانی که 40 نفر بودند، دعوت شد تا در کارگاه آموزشی یک روزه در 
تهران شرکت کنند. در این کارگاه آموزشی درباره تک تک ابزارها توضیح داده شد و در موقعیت های 
ملموس و عینی به تمرین عملی شیوه اجرای آزمون  ها پرداختیم. برای حصول اطمینان از این که 
همه  دانش آموزان مورد سنجش، تحت استانداردهای معین و یکسان مورد ارزشیابی قرار گیرند، 
ابزارها و  به نسبت مشروحی برای اجرای  به کارها، راهنمای1  و هم چنین برای عینیت بخشیدن 

نمره گذاری پاسخ ها تهیه شد.
دستور اجرایی هماهنگ آزمون ها به گونه ای صریح و روشن تدوین شد که هم آزمون  گر و هم 
آزمودنی )امتحان شونده( به روشنی درک کنند چه کاری را باید انجام دهند؛ سپس ابزارها را به 
استان های عضو نمونه و مناطق شهری و روستایی تابعه ارسال کردیم و اجرای نهایی تحت نظارت 
ناظران استانی و مرکزی )یا ستادی( طرح، انجام شد و  مجریان استانی، آزمون های تکمیل شده 

را به تهران ارسال کردند.

یافته ها
1ــ بررسی  وضعیت عملکرد دانش آموزان در صحت روخوانی قرآن 

به  پنجم  پایه   دانش آموزان  تسلط  میزان  سنجش  برای  شد،  بیان  این  از  پیش  که  همان  طور 
)خرده  بخش  چهار  فرم،  چهار  این  از  یک  هر  گرفتیم؛  بهره  معادل  فرم  چهار  از  قرآن  روخوانی 
کتاب  از  خارج  آیات  رنگی،  عالمت گذاری  با  درسی  کتاب  داخل  آیات  داشت:  بر  در  مقیاس( 
  directions ــ1
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با  با عالمت  گذاری رنگی، آیات داخل کتاب با عالمت گذاری غیررنگی و آیات خارج از کتاب 
عالمت گذاری غیررنگی. 

حداکثر نمره هر بخش به تعدادِ زیر سؤال  ها ارتباط دارد؛ برای مثال در فرم الف، بخش 1، 
16 زیر سؤال مطرح است. دانش آموز 16 زیرسؤال را تالوت می  کند. هر سؤال در مقیاس )0 
تا 16، یک نمره دارد و بر همین مقیاس نمره دانش آموز در مقیاس )0 تا 20( مشخص می  شود. 
دانش آموزی که در بخش مذکور، 8 کلمه  از 16 کلمه را صحیح تالوت کند، نمره 8 از 16، برابر 

10 از 20 را گرفته است.
پس از آن که نمره هر دانش آموز مشخص شد، درصد افرادی که نمراتِ مساوی یا باالتر از نمره 
نمره  از 20(، 60 درصد حداکثر  نمره بخش )10  برش شامل چهار مقطع: 50 درصد حداکثر 
بخش )12 از 20(، ٧5 درصد حداکثر نمره بخش )15 از 20( و 90 درصد حداکثر نمره بخش 
)18 از 20( را گرفته بودند، مشخص گردید و در مورد نمره کل آزمون نیز به همین صورت عمل 

شد.
 جداوّل زیر درصد دانش    آموزان موفق فرم الف را گزارش می  کند و سپس نتایج سایر فرم  ها 

ارائه خواهد شد )جداوّل مربوط به لحاظ رعایت اختصار، درج نشده  اند(. 
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جدول2. درصد دانش آموزان موفق در صحت روخوانی ریزسؤاالت

فرم الف )براساس نقاط برش 50ــ60ــ75 و 90 درصد(

ف
ردی

 شماره
 سؤال در

فرم

 متغیر
 )توانایی های

مورد  سنجش(

 تعداد
زیرسؤاالت

 کل
نمره

 نقطه برش
 )حداقل

  امتیاز مورد
انتظار(

 نمره 
برش

نمره  برش
 )مقیاس 0 تا

)20

 درصد
 دانش آموزان
 باالتر از نقطه 

برش

1

1 تا 4

 روخوانی کلمات
  داخل کتاب

1616)با اعراب رنگی(

5081083/5 درصد
609/612٧4 درصد
٧5121551/5 درصد
9014/41822 درصد

2

5 تا 8

 روخوانی کلمات
  خارج از کتاب

2525)با اعراب رنگی(

5012/510٧8/5 درصد
60151266/5 درصد
٧518/٧5154٧ درصد
9022/51822 درصد

3

9 تا 12

 روخوانی کلمات
داخل کتاب

2121)با اعراب سیاه(

5010/51083 درصد
6011/612٧5/5 درصد
٧515/٧51556/5 درصد
9018/91828 درصد

4

13 تا 15

 روخوانی کلمات
خارج از کتاب

2020)با اعراب سیاه(

501010٧6 درصد
60121268 درصد
٧5151544 درصد
90181826 درصد

5

 کل

روخوانی کل

8282

50411082 درصد
6049/212٧3 درصد
٧561/51550 درصد
90٧3/81820 درصد
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* نتایج عمده تحلیل پاسخ  های مربوط به فرم الف:
حدود 82 درصد از دانش آموزانی که با فرم الف مورد آزمون قرار گرفتند، نمره 10 و باالتر  ــ 

گرفته اند؛
حدود ٧3 درصد از دانش آموزانی که با فرم الف مورد آزمون قرار گرفتند، نمره 12 و باالتر  ــ 

گرفته اند؛
حدود 50 درصد از دانش آموزانی که با فرم الف مورد آزمون قرار گرفتند، نمره 15 و باالتر  ــ 

گرفته اند؛
حدود 20 درصد از دانش آموزانی که با فرم الف مورد آزمون قرار گرفتند، نمره 18 و باالتر  ــ 

گرفته اند.
* نتایج عمده تحلیل پاسخ  های مربوط به فرم ب :

 ــ حدود 81/5 درصد از دانش آموزانی که با فرم ب مورد آزمون قرار گرفتند، نمره 10 و باالتر 
گرفته اند؛

حدود ٧1 درصد از دانش آموزانی که با فرم ب مورد آزمون قرار گرفتند، نمره 12 و باالتر  ــ 
گرفته اند؛

حدود 50 درصد از دانش آموزانی که با فرم ب مورد آزمون قرار گرفتند،  نمره 15 و باالتر  ــ 
گرفته اند؛

حدود 20 درصد از دانش آموزانی که با فرم ب مورد آزمون قرار گرفتند، نمره 18 و باالتر  ــ 
گرفته اند.

* نتایج عمده تحلیل پاسخ  های مربوط به فرم ج:
حدود 85 درصد از دانش آموزانی که با فرم ج مورد آزمون قرار گرفتند، نمره  10 و باالتر  	•

گرفته اند؛
حدود ٧٧ درصد از دانش آموزانی که با فرم ج مورد آزمون قرار گرفتند، نمره  12 و باالتر  	•

گرفته اند؛
حدود 5٧/5 درصد از دانش آموزانی که با فرم ج مورد آزمون قرار گرفتند، نمره  15 و باالتر  	•

گرفته اند؛
حدود 25 درصد از دانش آموزانی که با فرم ج مورد آزمون قرار گرفتند، نمره  18 و باالتر  	•

گرفته اند.
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ضمناً بخش روخوانی کلمات خارج از کتاب با اعراب سیاه دشوارترین بخش بوده  است.
* نتایج عمده تحلیل پاسخ های مربوط به فرم د:

حدود 86 درصد از دانش آموزانی که با فرم د مورد آزمون قرار گرفتند، نمره  10 و باالتر  	•
گرفته اند؛

حدود ٧6 درصد از دانش آموزانی که با فرم د مورد آزمون قرار گرفتند، نمره  12 و باالتر  	•
گرفته اند؛

حدود 52 درصد از دانش آموزانی که با فرم د مورد آزمون قرار گرفتند، نمره  15 و باالتر  	•
گرفته اند؛

حدود 22 درصد از دانش آموزانی که با فرم د مورد آزمون قرار گرفتند، نمره  18 و باالتر  	•
گرفته اند.

  بخش روخوانی کلمات خارج از کتاب با اعراب سیاه، دشوارترین بخش بود .

5( تصویر کلی عملکرد دانش آموزان در صحت روخوانی
عالوه بر موارد فوق که مبتنی بر نقاط برش و به تفکیک 4 فرم بود، جدول زیر براساس میانگین 
نمره کل همه دانش آموزان )بدون تفکیک براساس چهار فرم موازی( تصویر دیگری از وضعیت 

روخوانی قرآن به دست داده است.
شیوه محاسبه میانگین

 )0( اساس خواندن غلط،  بر  و  امتیاز   )1( در هر بخش،  کلمه  براساس خواندن درست هر 
سپس  گرفت.  تعلق  دانش  آموز  هر  به  زیرسؤاالت  تعداد  حداکثر  تا   )0( مقیاس  براساس  امتیاز، 
این نمره به مقیاس 0 تا 20 تبدیل شد. پس از محاسبه میانگین این نمرات، میانگین  های هر یک 
از چهار فرم موازی در  هر یک از چهار متغیر، به دست آمد. سپس میانگین چهار میانگین )هر 
متغیر از چهار فرم( محاسبه شد و در جدول زیر گزارش گردید؛ بدین ترتیب، میانگین کل در واقع 

میانگینِ چهار میانگین مذکور است.
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جدول 3. میانگین نمره  کل دانش آموزان در صحت روخوانی

متغیر  مورد بررسیردیف
 شماره  سؤاالت در
فرم های چهارگانه

میانگین
)مقیاس صفر تا 20(

 انحراف
معیار

 توانایی روخوانی1
 کلمات داخل کتاب  )با

اعراب رنگی(
114/60/23ــ4

 توانایی روخوانی2
 کلمات خارج کتاب )با

اعراب رنگی(
514/60/23ــ 8

 توانایی روخوانی3
 کلمات داخل کتاب )با

اعراب سیاه(
914/60/23ــ 12

 توانایی روخوانی4
 کلمات خارج کتاب )با

اعراب سیاه(
1314/40/24ــ 15

0/6٧میانگین کل 55 /14کلتوانایی روخوانی کل5

ارقام جدول باال نشان می دهد میانگین نمرات دانش آموزان در کل آزمون روخوانی در مقیاس 
( و میانگین کل چهار فرم در بخش 1، 14/6؛ در بخش 2،  14/6؛  در  x 0 تا 20 )14/55=

بخش 3، 14/6 و در بخش 4، 14/4  بوده است.

بررسی سؤاالِت فرعی مربوط به سؤال پژوهشی 1
سؤاالت پژوهشی فرعی )1ــ1و 1ــ2( تفاوت عملکرد دانش آموزان برحسب جنسیت و زبان 

مادری را مورد بررسی قرار می  دهد.
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جدول4. خالصه نتایج آزمون t استیودنت برای مقایسه  عملکرد پسران و دختران در صحت روخوانی

ردیف
 متغیر مورد

بررسی
انحراف استانداردمیانگین )صفر تا یک(

 )SD(
 درجه
آزادی
)df(

 مشخصه
آزمون
)tob(

 احتمال
خطا
)p( دخترپسردختر)1092(پسر)1323(

 داخل کتاب1
)رنگی(

ـ٧50/240/20242٧/٧00/0 5/620/0001 ـ 

 خارج کتاب2
)رنگی(

ـ٧30/2٧0/192410/0/690 8/٧90/0001 ـ 

 داخل کتاب3
)سیاه(

ـ٧٧0/250/22419/0/690 8/4٧0/0001 ـ 

 خارج کتاب4
)سیاه(

ـ٧10/260/212421/0/650 6/5٧0/0001 ـ 

ـ0/690/٧60/230/182402کلی5 8/020/0001 ـ 

نتیجه  هر پنج آزمون در سطح خطای کوچک تر از )p<0/0001(  معنادار است. یعنی میان 
با توجه به مقایسه ارقام میانگین ها در هر  عملکرد دو گروه تفاوت کامالً معناداری وجود دارد و 
پنج مورد، برتری عملکرد به نفع دختران است؛ به بیان دیگر سطح عملکرد دختران در صحت 

روخوانی قرآن کریم، باالتر از  پسران می  باشد.
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جدول 5 . خالصه نتایج آزمون f برای مقایسه عملکرد دانش آموزان با زبان های مادری 
متفاوت، در صحت روخوانی 

یف
رد

 متغیر
 مورد

بررسی

 درجهانحراف استانداردمیانگین )صفر تا یک(
 آزادی
میان
 گروهی

df

 مشخصه
 آزمون
fob

احتمال 
خطا 
 )p( سایرعربیکردیترکیفارسیسایرعربیکردیترکیفارسی

 داخل کتاب1
٧60/690/580/٧50/٧30/220/220/250/220/21435/880/00001/.)رنگی(

 خارج کتاب2
0/٧٧0/٧0/60/٧20/680/220/220/250/210/20433/10/00001)رنگی(

 داخل کتاب3
0/٧60/690/60/680/٧10/220/230/250/220/21426/90/00001)سیاه(

 خارج کتاب4
0/٧10/630/520/620/6٧0/230/240/240/220/22435/660/00001)سیاه(

0/٧50/680/580/٧00/٧00/200/210/230/190/1943٧/٧0/00001کلی5

نتیجه هر پنج آزمون در سطح خطای کوچک تر از )P<0/00001( معنادار است؛ یعنی میان 
عملکرد بعضی گروه ها تفاوت کامالً معناداری وجود دارد. 

آزمون های HSD  ــTukey را برای تعیین آن که میان کدام گروه ها تفاوت وجود دارد، به کار 
بردیم. نتایج آزمون های تعقیبی برای مقایسه عملکرد دانش آموزان با زبان های مادری متفاوت، در 

صحت  روخوانی که در سطح خطای 0/05 معنادار هستند، بدین شرح است:
دانش آموزان فارسی زبان در بخش اوّل آزمون )داخل کتاب با اعراب رنگی( از دانش آموزان با 
زبانِ کردی و زبان ترکی، عملکرد باالتری دارند. در ضمن عملکرد تمام دانش آموزان کرد زبان به 
طور معناداری باالتر است. در بخش دوم آزمون )خارج از کتاب با اعراب رنگی(  نیز نتایجی مانند 

بخش اوّل آزمون به دست آمد.
تمام دانش آموزان به جز دانش آموزان عرب زبان در بخش سوم آزمون )داخل کتاب با اعراب 
سیاه( عملکرد باالتری از دانش آموزان کرد زبان دارند؛ ضمن آن که عملکرد دانش آموزان فارسی 
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زبان نیز به طور معناداری از عملکرد دانش آموزان ترک زبان باالتر است. نتایج بخش چهارم آزمون 
)خارج کتاب با اعراب سیاه(، مانند بخش سوم آزمون می باشد. 

نتایج آموزن تعقیبی در مورد مقایسه گروه ها از نظر توانایی صحیح خوانی )صحت روخوانی( 
قرآن نشان می دهد عملکرد دانش آموزان کرد زبان به طور معناداری از عملکرد دیگر دانش آموزان 
)فارسی زبان، ترک زبان، عرب زبان و سایر زبان ها( پایین تر است؛ دانش آموزان فارسی زبان نیز 

نسبت به گروه  های گوناگون دانش آموزان دو زبانه، عملکرد باالتری دارند.

2ــ بررسی عملکرد دانش    آموزان در سرعت روخوانی قرآن 
چنان که پیش از این بیان شد،  آزمون  گران سرعت روخوانی را مورد سنجش قرار دادند و امتیاز 
آزمون شوندگان در مورد هر سؤال ثبت شد؛ سپس در هر بخش و هم چنین در کل بخش  ها میانگین 

گرفتیم؛ خالصه نتایج در جدول زیر آمده است.

جدول 6  . میانگین نمره  دانش آموزان در سرعت روخوانی )مقیاس 1 تا 4(

 شماره  سؤاالت درمتغیر  مورد بررسیردیف
انحراف معیارمیانگین )1 تا 4(فرم های چهارگانه

 سرعت روخوانی1
 کلمات داخل کتاب )با

اعراب رنگی(
12/630/66ــ4

 سرعت روخوانی2
 کلمات خارج کتاب )با

اعراب رنگی(
52/380/٧  ــ 8

 سرعت روخوانی3
 کلمات داخل کتاب )با

اعراب سیاه(
92/440/٧2ــ 12

 سرعت  روخوانی4
 کلمات خارج کتاب )با

اعراب سیاه(
132/210/٧4ــ 15

2/440/65کلسرعت روخوانی کل5
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درجه ای  چهار  طیفی  در  سرعت،  آزمون  به  توجه  با  را  سؤال ها1  خواندن  سرعت  آزمون  گر 
ارزیابی کرد. ضعیف )1(، متوسط )2(، خوب )3( و عالی )4(. 

سرعت  می دهد  نشان   3 تا   1 مقیاس های  خرده  در   1/44 و   2/38  ،2/63 میانگین های 
روخوانی دانش آموزان از نظر آزمون  گران در حد باالتر از متوسط و نزدیک به خوب بوده است. 
حتی داوران معتقد بودند در بخش سرعت روخوانی کلمات خارج از کتاب با اعراب سیاه، سرعت 
روخوانی آزمون شوندگان در حد باالتر از متوسط است، گرچه در مقایسه با  بخش های دیگر با 
 )X درجه »خوب« فاصله به نسبت بیشتری دارد. به طور کلی نیز با توجه به میانگین کل )2/44ــ

می توان نتیجه گرفت که سرعت روخوانی دانش    آموزان از متوسط باالتر است.
نفع  به  به طور کامالً معناداری  مقایسه عملکرد سرعت پسران و دختران در هر چهار مورد، 
زبانه  دو  دانش    آموزان  با  زبانه  دانش    آموزان تک  مقایسه  در مورد  و   )p<0/0001( دختران است
)ترکی، کردی، عربی( نیز به طور کلی مانند عملکرد در صحت روخوانی، وضعیت گروه فارسی 

.)p<0/0001( زبان از گروه  های دو زبانه به طور معناداری بهتر است

٣ــ آیا میان عملکرد دانش آموزان در صحت و سرعت روخوانی ارتباط معناداری وجود 
دارد؟

پاسخ این سؤال با  آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت که خالصه نتایج آن در 
جدول صفحه بعد آمده است:

1ــ واحد تحلیل در بخش صحت زیر سؤال )معمواًل حدود یک کلمه(، اما در بخش سرعت سؤال )یک آیه یا بخشی از 
یک آیه( است.  
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جدول 7. آزمون همبستگی پیرسون ارتباط صحت و سرعت روخوانی

سرعت
صحت

 داخل کتاب
)رنگی(

 خارج کتاب
)رنگی(

 داخل کتاب
)سیاه(

 خارج کتاب
کلی )سیاه(

0/5٧0/510/520/4٧0/56داخل کتاب )رنگی(

0/540/590/540/490/58خارج کتاب )رنگی(

0/560/540/600/500/60داخل کتاب )سیاه(

0/530/530/550/550/58خارج کتاب )سیاه(

0/600/590/600/540/63کلی

نتیجه هر پنج آزمون در سطح خطای کوچک تر از p<0/001  مثبت و معنادار است و ارتباطی 
قوی و مستقیم میان توانایی صحت روخوانی و توانایی سرعت روخوانی در دانش آموزان وجود 

دارد؛ یعنی دانش آموزانی که قرآن را صحیح تر می خوانند، قرآن را سریع  تر نیز می خوانند. 

بحث و نتیجه گیری
توانایی روخوانی صحیح

همان  گونه که در بخش اهداف طرح بیان شد، سنجش توانایی روخوانی »صحیح« عمده ترین 
هدف طرح حاضر بوده است. باید توجه داشت که یکی از مشخصات و ممیزات عمده طرح های 
تفسیر  بنابراین،  است.  برنامه  مورد  در  داوری«  و  »قضاوت  پژوهشی،  طرح های  از  ارزشیابی 

یافته ها اهمیت فوق العاده ای دارد.
توجه به ماهیت آزمون  های »مالک مرجع« در سنجش توانایی روخوانی صحیح، نقاط برش، 
آزمون و برخی نکات ظریف دیگر،  تعداد کلمات مورد  امتیازدهی )نمره گذاری(،  نوع  به  توجه 

نقشی اساسی در تفسیر یافته ها دارند که به تشریح این نکات می  پردازیم.

تفسیر میانگین نمره  دانش آموزان
1ــ1ــ چگونگی محاسبه میانگین کل: 

دانش آموزان در طرح حاضر 80 کلمه قرآنی را در قالب عبارات و آیات قرآنی می  خوانند. بر 
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اساس یافته های پژوهش، دانش آموزان به طور متوسط 58 کلمه )٧2/5 درصد( را صحیح و 22 
ازای هر  به  تا 20ــ  ــ در مقیاس 0  کلمه )2٧/5 درصد( را غلط خواندند. اگر مالک کسر نمره 
غلط 0/25 نمره باشد، میانگین کل، برابر نمره »14/5« و اگر به ازای هر غلط 0/5 نمره باشد 
میانگین کل،  برابر نمره »9« و بر اساس کسر 1 نمره برای هر غلط، میانگین کل برابر نمره »0« 

خواهد شد. 
1ــ2ــ نوع کلمات صحیح و کلمات غلط تلفظ شده:

)زیرسؤال ها(  کلمات  دیگر  با  مساوی  نمره  )زیرسؤال(  کلمه  هر  که  داشت  توجه  باید  ابتدا 
نسبت  به  دارد که کلمه   تأثیر  میانگین  در  اندازه  به همان  »قالَ«  مانند  یعنی کلمه  ساده  ای  دارد،  را 

دشواری مانند »موعِدَهُ«.
بپذیریم تعداد قابل توجهی از کلمات قرآنی، براساس سواد فارسی قابل خواندن است،  اگر 
باید پذیرفت که دانش آموزان، بخش قابل توجهی از نمره  خود را به دلیل خواندن این  گونه کلمات 
به دست آورده  اند. این امر در تفسیر میانگین و بنابراین در قضاوت در باب نقاط قوت و ضعف 

برنامه  آموزش قرآن،  نقش مؤثری خواهد داشت.
1ــ3ــ نوع امتیازدهی )محاسبه اشتباه(:

کلمه  غلط ادا شده، براساس دستور العمل این طرح، کلمه ای است که دانش آموز در خواندن 
یا چند اشتباه داشته  آن دست  کم یک اشتباه داشته است. اگر دانش آموز در خواندن کلمه ای یک 
باشد، فقط یک مورد غلط به شمار می  آید؛ بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که اگر هر مورد 
خواندن نادرست حرف یا حرکت، یک اشتباه تلقی می  شد، تعداد اشتباه های دانش آموزان از تعداد 
غلط هایی که در این طرح محاسبه شده  اند،  بسیار بیشتر می  شد و در نتیجه نتایج بسیار ضعیف  تری 

به دست می  آمد.

تفسیر نقاط برش
نقطه برش، امتیاز یا نمره ای است که معموالً »امتیاز مورد انتظار« و به تعبیری دیگر »حداقل 
سپس  و  می شود  مشخص  درصد  برحسب  ابتدا  برش  نقطه  می شود.  تلقی  انتظار«  مورد  امتیاز 

می  توان آن را براساس مقیاس های گوناگون، به نمره  برش قابل تبدیل کرد.
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شده  انتخاب  درصد   90 برش،  نقطه  دلیلی،  هر  به  نمره ای،   50 آزمون  یک  در  کنیم  فرض 
امتیاز  آزمون شونده، 90 درصد  دارد  انتظار  ارزشیاب  آن است که  نقطه برش  این  باشد؛ معنای 
کامل، یعنی حداقل 45 نمره از 50 نمره )18 نمره از 20 نمره( را بگیرد. درصد افرادی که به نقطه 
برش یا باالتر از آن نائل شده  اند، از نظر ارزشیابی، مالک قوت یا ضعف برنامه به شمار می  آید. 

انتخاب نقطه برش، در قضاوت درباره ضعف و قوت یک برنامه، نقشی بسیار اساسی دارد. 
در این مقاله، 4 نقطه برش50 ، 60، ٧5 و 90 درصدی مورد نظر  است. گرچه درصد افرادی 
که نمره  برش و باالتر از آن را گرفته  اند، در هر چهار فرم تا حدی متفاوت است، اما یافته ها با اندک 
تسامحی،  نشان می دهد حدود 83 درصد افراد،  به نقطه برش 50 درصد نائل آمده اند و نیز حدود 
٧4 درصد به نقطه برش 60 درصد رسید  ه اند. هم چنین حدود 52 درصد دانش آموزان به نقطه برش 

٧5 درصد و حدود 21 درصد ایشان به نقطه برش 90 درصدی رسیده اند.
اگر براساس نقطه برش 50 درصدی قضاوت شود، می توان نتیجه گرفت که این برنامه، 83 
درصد دانش آموزان را در رسیدن به هدف روخوانی صحیح یاری کرده است و اگر براساس نقطه 
روخوانی  هدف  به  را  افراد  درصد   21 حدود  تنها  برنامه،  این  شود،  داوری  درصدی   90 برش 
صحیح رسانده است. مقایسه 83 درصد با 21 درصد، اهمیت انتخاب نقطه برش را برای قضاوت 

در مورد برنامه آشکار می  کند. 

شیوه تعیین نقطه برش 
باشد  یا هر گونه سند پشتیبان دیگری( داشته  برنامه درسی )و  برنامه ای راهنمای  اگر  معموالً 
و این  گونه موارد به صراحت در آن تصریح شود، می توان نقطه برش را براساس نظر برنامه ریزان 
تعیین کرد )اگرچه در این مورد نیز اختالف نظر وجود دارد، زیرا ممکن است نقطه برش پایینی به 

عمد انتخاب شده باشد تا اجرا و نتایج برنامه موجه جلوه کند(.
اما اگر نقطه برش در سند برنامه موجود نباشد، انتخاب نقطه برش، مستلزم نوعی مفاهمه و توافق 
افراد  و  ذیربط   مراجع  سایر  و  برنامه  برنامه،  مخاطبان  مالی  منابع  برنامه ریزان،  تأمین کنندگان  میان 

ذی نفع خواهد بود. به هر روی، نقطه نظر گروه ارزشیابی در مورد نقطه برش منتخب را می  آوریم:
و  انتخاب  زیرا  نیست؛  موجه  درصدی،   50 برش  نقطه  است  معتقد  حاضر  ارزشیابی  گروه 
پذیرش این نقطه برش به معنای آن است که اگر دانش آموز 39 کلمه از80 کلمه را اشتباه بخواند، 
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وضعیت در حد مطلوب تلقی می  شود! و به همین ترتیب انتخاب نقطه برش60 درصدی نیز موجه 

نیست، زیرا اگر دانش آموز از هر 80 کلمه، 31 کلمه را به اشتباه بخواند نباید در حد مطلوب به 
شمار آید.

با توجه به استدالل فوق، هر چه نقطه برش را باالتر در نظر بگیریم، منطقی تر عمل کرده ایم. 
اما احتماالً  انتخاب نقطه برش90 درصد، نوعی بلند پروازی خواهد بود.

مقاله حاضر در مجموع برای قضاوت در مورد برنامه آموزش قرآن، نقطه برش ٧5 درصد را 
برگزید. انتخاب این نقطه برش، به این معنا است که پذیرفته ایم اگر دانش آموزی در خواندن 80 
کلمه از قرآن کریم، حتی 20 کلمه هم اشتباه داشته  باشد، باز هم به طور کلی به هدف صحیح  خوانی 
قرآن نائل شده است )پیش فرضی که ممکن است منتقدان زیادی داشته باشد(. از این رو درباره 
برنامه آموزش قرآن که در این تحقیق مورد پژوهش قرار گرفت، با توجه به نقطه برش مذکور )٧5 

درصد( قضاوت شده است.
آزمون  ها، 50 درصد  فرم  به چهار  مربوط  یافته های  لحاظ  و  برش ٧5 درصدی  نقطه  پذیرش 
دانش آموزان با فرم »الف«، 50 درصد با فرم »ب«، 5٧/5 درصد با فرم »ج« و 52 درصد با فرم 

»د« به حد نصاب ) نقطه برش ٧5 درصدی(  و یا باالتر از آن رسیده  اند.
اگر نقطه برش ٧5 درصدی را در نظر بگیریم، باید بپذیریم که بر اساس روش کسر 0/25 نمره 
برای هر غلط، حدود نیمی از دانش آموزان1 و براساس روش کسر 0/5 نمره برای هر غلط، فقط حدود 
یک چهارم دانش آموزان2 به حد نصاب تعریف شده، دست یافته اند و این نتیجه نشانه  ضعف بسیار 

جدی و اساسی در برنامه  آموزش قرآن از حیث مهم ترین هدف آن، یعنی صحیح خوانی است.
 

تفسیر تعداد و درصد کلمات خوانده  شده  صحیح )زیر سؤال ها(
اگرچه تفسیر یافته های مربوط به تعداد و درصد کلماتی که به طور صحیح خوانده شده اند، 
تا حد زیادی مانند نقاط برش است و براساس حد انتظار در مورد نسبت کلمات صحیح و غلط، 

1ــ به عبارت روشن تر، نیمی از دانش آموزان در خواندن عباراتی از قرآن کریم که  80 کلمه است، بیش از 20 کلمه را 
اشتباه خوانده اند.

1ــ به عبارت روشن تر، حدود سه چهارم دانش آموزان در خواندن عباراتی از قرآن کریم که 80 کلمه است، بیش از 10 کلمه را 
اشتباه خوانده اند و یا فقط حدود یک چهارم آنان در خواندن این عبارات قرآنی 10 کلمه یا کمتر از 10 کلمه را غلط خوانده اند.
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نسبت به کل کلمات، می توان درباره موفقیت دانش آموزان و به تبع آن در مورد برنامه، قضاوت 
کرد، اما یافته های مربوط به این موارد، می توانند اطالعات  بیشتری را در مورد وضعیت روخوانی 
دانش آموزان ارائه کنند؛ برای نمونه اگر برای برنامه ریز یا ارزشیاب مطلوب باشد تا اطالعاتی در 
مورد درصد )نسبت( دانش آموزان کامالً مسلط )دارای قرائت کامالً صحیح( داشته باشد، یافته های 

مذکور نشان می دهند چنین دانش آموزانی حدود 5 درصد کل دانش آموزان را تشکیل می دهند.

تفسیر میزان توانایی با توجه به اعراب سیاه و رنگی و آیات داخل و خارج از کتاب درسی
یافته  های پژوهش نشان می  دهد که اوّالً رنگی بودن یا نبودن اعراب کلمات در میزان صحیح یا 
غلط خواندن آیات تأثیر قابل توجهی ندارد و ثانیاً دانش    آموزان در میزان صحت روخوانی عبارات 

و آیات قرآنی داخل و خارج از کتاب، عملکرد تقریباً یکسانی داشته  اند.
سرعت روخوانی 

از نظر آزمون گران  یافته  های پژوهش نشان داد که عملکرد دانش    آموزان در سرعت روخوانی 
در حد باالتر از متوسط )نسبتاً خوب( است؛ گرچه در بخش روخوانی عبارات خارج از کتاب با 
اعراب سیاه، سرعت روخوانی دانش    آموزان به طور نسبی، از بخش  های دیگر آزمون کمتر بود. به 
نظر می رسد تعمیم و تسلط یادگیری در زمینه سرعت روخوانی، در بخش عبارات خارج از کتاب 

با اعراب سیاه، به اندازه بخش  های دیگر نبود.

مقایسه عملکرد دانش    آموزان برحسب جنس و زبان
نسبی  برتری  از  زبانه،  دو  و  زبانه  تک  دانش    آموزان  عملکرد  مقایسه ی  به  مربوط  یافته  های 
دانش    آموزان تک زبانه نسبت به دانش    آموزان دو زبانه حکایت داشت و در بیشتر موارد مقایسه  ها 
در بخش  های چهارگانه ی آزمون  ها، هم در صحت روخوانی و هم در سرعت آن، تفاوت  های 
معناداری را نشان داد. این یافته  ها با نتایج مطالعات پیشین در زمینه آموزش قرآن )مانند هومن، 
تحصیلی  عملکرد  بهتر  وضعیت  بر  مبتنی  پژوهش  های  یافته  های  با  و   )13٧9 پرتو،  و  سعیدی 
)مانند نجاریان و مکوندی، 13٧6؛ عارفی، 1382(  زبانه  به دو  زبانه نسبت  دانش    آموزان تک 

هماهنگ است و آن ها را تأیید می  کند.
عملکرد ضعیف  تر دانش    آموزان دو زبانه نسبت به دانش    آموزانی که زبان مادری آن ها فارسی 
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است، احتماالً با ویژگی  ها و مشکالت خاص دو زبانگی ارتباط دارد. با توجه به ماهیت برنامه  
به زبان آموزی  برنامه  های درسی مربوط  از  با آن که نمی  توان آن را مصداق کاملی  آموزش قرآن، 
مهارت  ایجاد  مانند  زبان  آموزی،  مهم  مهارت  های  برخی  دست  کم  می  رسد  نظر  به  اما  دانست، 
خواندن، ایجاد توانایی ادراک گفتار و تمرین  هایی برای شکل  گیری عادات جدید در امور آموزش 
زبان در این برنامه، نقش اساسی دارد. اگر بنیاد خواندن درک اصوات گفتار و ارتباط دادن آن به 
حروف نوشتار و ساخت  دهی قواعد مربوط به آن فرض شود، می  توان پیش بینی کرد که دو زبانه  ها 
فریث،1  و  اریکسن  )فرد  شوند  مواجه  بیشتری  مشکالت  با  مطلب  درک  و  واژه  رمزگشایی  در 

.)1998
نتایج مطالعات مربوط به روانی و صحت خواندن در دانش    آموزان دو زبانه نشان داد گروهی 
این  با  و  می  شوند  مواجه  مشکل  با  می  کنند،  استفاده  اوّل  زبان  از  محیط  و  مدرسه  خانه،  در  که 
بیشتر و ظرفیت  به دست می  آید و مستلزم اختصاص زمان  آنان کند تر  شرایط، سواد خواندن در 

باالی پردازش و توجه خواهند بود )نیکول،2 2001(.  
یافته  های مربوط به مقایسه عملکرد دانش    آموزان دختر و پسر از برتری نسبی دختران نسبت به 
پسران حکایت داشت. در بیشتر موارد مقایسه  ها در بخش  های چهار گانه آزمون  ها، هم در صحت 
یافته  های  با  یافته،  این  می  دهد.  نشان  را  معناداری  تفاوت  های  آن  سرعت  در  هم  و  روخوانی 
پژوهش  هایی که نشان داده  اند دختران در مقایسه با پسران سبک یادگیری کالمی دارند و مطالب را 
اگر به صورت کالمی ارائه شود، بهتر یاد می  گیرند )مانند کروئگر و توسن،3 1988؛ فیلمیان،4 

1995؛ و برنر،5 199٧( هم خوانی دارد.
پژوهش  ها در مورد مهارت  های خواندن فارسی نیز از برتری دختران حکایت دارد؛ برای مثال 
بر اساس پژوهش شیرازی ، نیلی  پور و مهری )1384( دختران پایه اوّل ابتدایی در تکالیف خواندن 
پژوهش رحیمیان و صادقی )1385(  اساس  بر  یا  و  دارند  معناداری  برتری  پسران  به  نسبت  متن 
بیشترین شیوه اختالل خواندن در پسران دوم ابتدایی و کمترین آن در دختران پایه پنجم می  باشد؛ 

 Frederickson & Frith ــ1
 Nicol ــ2
 Kroeger & Thuesen ــ3

 Philbin ــ4
 Brenner ــ5
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پژوهش شیرازی و نیلی  پور )1383( نیز نشان می  دهد نمرات دقت و سرعت خواندن دختران، 
زمینه  در  که  شواهدی  به  توجه  با  می  توان  را  تفاوت  این  است.  پسران  از  بهتر  معناداری  طور  به 
تفاوت  های موجود در توانایی  های دیداری ــ فضایی و کالمی دختران و پسران به دست آمده است، 

تبیین کرد.
همان طور که گراس1 )1992( بیان می  کند، نتایج پژوهش  ها از توانایی  های کالمی بهتر دختران 
در مقایسه با پسران حکایت دارد و عملکرد دختران نسبت به پسران در آزمون  های مربوط به درک 

و تولید زبان و تکالیف مربوط به هجی کردن و سیالی واژگان، باالتر است. 
گولومبرگ و فی وش )ترجمه شهر آرای، 13٧8( بیان می  کنند در بیشتر پژوهش  ها، دختران 

در مقایسه با پسران در توانایی  های زبانی و ادبیات، عملکرد باالتری دارند.  
 عملکرد ضعیف  تر پسران را شاید بتوان به عوامل دیگری مانند مصروف شدن بخشی از وقت 
آموزگار و کالس برای برقراری انضباط و هم چنین به بیشتر بودن تعداد آموزگاران زن نسبت به 
آموزگاران مرد که ممکن است در مورد جنس  های خود سوگیری مثبت داشته باشند، نسبت داد 

)هومن، سعیدی و پرتو، 13٧9(.

منابع
ــ انوشه  پور و مقدس )1364(. سنجش میزان توانایی دانش آموزان پایه  پنجم در روخوانی قرآن 

کریم، گروه برنامه ریزی ابتدایی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی. 
پنجم در روخوانی  پایه   توانایی دانش آموزان  انوشه  پور و مقدس )1368(. سنجش میزان  ــ 
عباس  بازرگان،  درسی؛  کتب  وتألیف  برنامه ریزی  دفتر  ابتدایی  برنامه ریزی  گروه  کریم،  قرآن 

)1380(. ارزشیابی آموزشی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه  ها.
سوم  قرآن  )13٧9(. کتاب  آموزگار آموزش  حاجی شریف،  احمد؛خواجوی،  محمد  ــ 
ابتدایی تا سوم راهنمایی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،  دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب 

درسی.
دوم  پایه   قرآن  آموزش  آزمایشی  درسی  برنامه   از  ارزشیابی   .)1380( یدالله  رهبری  نژاد،  ــ 

ابتدایی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،  دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی.
 Gross ــ1
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ابتدایی،  چهارم  پایه   قرآن  آموزش  آزمایشی  اجرای  از  ارزشیابی    ،)1381( زهرا  شعبانی، 
 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،  دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی؛ شریفی، حسن 

پاشا )13٧٧(. اصول روان  سنجی و  روان  آزمایی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات راشد.
اوّل  پایه   قرآن  آموزش  درسی  برنامه  آموزشی  اجرای  از  ارزشیابی   ،)13٧٧( حسن  طاهری،  ــ 

ابتدایی )آزمایشی(، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی.
درسی  برنامه  آموزشی  اجرای  از  ارزشیابی   ،)1380( دانشور،  میترا  حسن؛  طاهری،  ــ 
آموزش قرآن پایه  سوم ابتدایی، ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،  دفتر برنامه ریزی و تألیف 

کتب درسی.
ـ شناختی کودکان دو زبانه با زمینه  های  ــ عارفی، مرضیه )1382(. بررسی مهارت های زبانیـ 
اقتصادی ــ فرهنگی متفاوت، فصلنامه نوآوری  های آموزشی، شماره 6، سال دوم. ص ص 69 

ــ5٧.  
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