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چکيده
در این مطالعه تواناییِ نوشتن بهعنوان معیار تسلط بر زبان در پایان دورة تحصیالت متوسطه و
آمادگی برای ورود به دانشگاه ،مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .هدف پژوهش،
ارزیابی سطح مهارت نوشتاری دانشآموختگان نظام متوسطه و ابزار پژوهش پرسشنامة
نظرسنجی و آزمون استانداردشده است .در آزمون مهارتسنجی نوشتن ،که پایایی و روایی آن
تأیید شد 222 ،دانشآموخته از مدارس شهر تهران شرکت کردند .ویژگیهای موردنظر در
سنجش مهارت دانشآموختگان براساس اهداف آموزش و پرورش در راهنمای برنامة درسی و
کتابهای درسی تنظیم شده و مهارتهای امال ،دستور کاربردی ،خالصهنویسی و توانایی نوشتن
انشای آزموندهندگان مورد بررسی قرار گرفته است .معیار نمره براساس روال معمول آموزش
و پرورش( 90 ،از  )02منظور شده و پایینترین سطحِ دانشآموختگی ،کسب کمینهنمرة 90

91


معادل شصتدرصد نمرة کل ،بوده است.
نتایج کلی تحقیق با توجه به هدفهای آموزشیِ مهارتِ نوشتن در برنامههای رسمی و
اسناد باالدستی ،نشان میدهد که عموم دانشآموختگان مهارتهای نوشتاری الزم و معیار را
دریافت نكرده و به سطح تسلط و دانشآموختگی دست نیافتهاند .بهترین وضعیت در این
ارزیابی به مهارت «امال» مربوط بوده است که حدود نیمی از دانشآموختگان قادر به کسب
حداقل نمره در آن شدهاند .نامطلوبترین وضعیت نیز به «خالصهنویسی» مربوط است که فقط
 93درصد آزموندهندگان نمرة متوسط در آن را کسب کردهاند.
کليدواژهها :انشا ،مهارت نوشتن ،ارزشیابی ،نوشتن خالق.
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 .1مقدمه و بيان مسأله
تحصیالت عالی و رسیدن به مراحل مطلوب در رشتههای دانشگاهی به مقدماتی نیاز
دارد که سادهترین و پایهایترین آنها «مهارت نوشتن» است که آموزش آن تا رسیدن به
سطح مهارت برای ورود به دانشگاه ،یعنی رسیدن به سطح تسلط بر زبان و
دانشآموختگی در همة کشورهای جهان به عهدة آموزشوپرورش است .بروندادهای
آموزشوپرورش باید به کمینة این تسلط دست یابند تا برای تبیین اندیشة خلقشده و
علمِ تولیدشده در مقطع دانشگاهی خود در آینده درمانده نباشند .بدیهی است که دست
نیافتن به این سطح ،عالوه بر ایجاد ناتوانی در سبك زندگی و حل مسائل شهروندی،
مشكالت جدی برای ارتباط با جهان و آیندة علمی کشور ایجاد خواهد کرد.
ارتقای دانشآموزان به سطح مهارت در نوشتن و آمادهکردن آنها برای انتقال به
مرحلة عالی تحصیلی از طریق ورود به دانشگاه در حوزة وظایف آموزشوپرورش
کشور است .این مطالعه به بررسی وضعیت بروندادهای آموزشوپرورش کشور از این
دیدگاه یعنی تسلط بر زبان و نوشتار فارسی با توجه به الگوهای نگارشی اهداف برنامة
درسی میپردازد.
هرچند در مدارس ،خردهمهارتها به تفكیك مورد توجه قرار نمیگیرد ،انتظار میرود
که بروندادهای ساختار آموزشوپرورش درنهایت از مهارت کلی نوشتاری برخوردار
باشند.
از سوی دیگر اهداف آموزش فاقد مالک دقیق و جزئی است و برای ارزشیابی
مستمر و پایانی ،معیاری در اختیار معلم قرار نمیگیرد یا اگر معلم به ساختار ارزشیابی
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مسلط است ،دانشآموزان از اهداف و معیارهای آن بیخبرند .آنچه به نام «بارمبندی» در
اختیار معلم و دانشآموز قرار میگیرد بویژه در بخش «نوشتن» ،ناقص و ناکافی است.
بررسی نتایج این آزمون به ما کمك خواهد کرد که نقاط ضعف آموزش را در بخش
مهارتیِ نوشتن دریابیم و در برنامهریزیهای آینده به آن توجه کنیم.
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 .2پيشينة پژوهش
در بررسیها به پژوهشی دربارة توانایی نوشتن دانشآموختگان نظام متوسطه ،دست
نیافتیم .هرچند دربارة مهارت نوشتن پژوهشهای متعددی انجام شده دورة تحصیلی
مورد مطالعة بیشتر آنها دورة ابتدایی بوده است .مشكالت نوشتاری بویژه خطاهای
امالیی در دورة ابتدایی ،بیشترین موضوعی است که موردعالقة پژوهشگران حوزة
نوشتن بوده است.
زندی و همكاران ( )9335با طبقهبندی خطاهای امالیی دانشآموزان پایة دوم
دبستان و تعیین توزیع فراوانی خطاها در هرطبقه به بررسی چگونگی پردازش امالیی
صورتهای زبان فارسی در کودکان پرداختهاند .در این مقاله (ص  429تا  )421پژوهشها در
حوزة امال دستهبندی شده و در دو بخش کلی ،پژوهشهای نظری و پژوهشهای میدانی،
جمعاً سی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است که خوانندگان میتوانند برای مطالعة
چكیدة آن ها به آن مقاله مراجعه کنند .زندی و همكاران در مقالة خود نشان میدهند که
بیشترین خطاهای امالی آزمودنیها ،زبانشناختی و ناشی از مشكالت نظام نوشتاری زبان
فارسی است .درحالیکه پژوهش طارمی و همكار ( )9310نشان میدهد که نارساییهایی
که برای نظام نوشتاری فارسی عنوان میشود ،مختص این خط نیست و در نظام
نوشتاری زبان انگلیسی هم موارد مشابهی وجود دارد .براساس نتایج آنان ،میزان انطباق
کامل صورت مكتوب و ملفوظ نوشتار در زبان فارسی حدود یك و نیم برابر بیش از
زبان انگلیسی رخ داده است .بنابراین مسبب مشكالت نوشتاری دانشآموزان ناشی از
نظام نوشتاری خط فارسی نیست .غالمرضا عمرانی (9335و )9334با بررسی مشكالت،
ناهنجاریها و نقایص دستوری ،امالیی و نگارشی سیصد برگة انشا ،اشكاالت نگارشی
دانش آموختگان را در سه حوزة دستوری ،امالیی و نگارشی آشكار میکند .مقالة او به سبب ارائة
نمونههای خاص از خطاهای دانشآموختگان رشتة علوم انسانی قابل توجه است.

درحوزههای دیگر عالوه بر امال باید به نتایج تحقیق موسیپور و همكاران ()9333
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اشاره کرد .آنان از طریق مقایسة دوگروه از دانشجویانِ نظام آموزش حضوری و از
راهِدور نشان میدهند که آموزشهای حضوری در تمامی عوامل مهارت نوشتن تأثیر
مستقیم دارد و دانشجویان دانشگاه پیام نور (آموزش از راه دور) در هریك از عوامل
مهارت نوشتن شامل امال ،بهکارگیری صحیح قواعد دستوری و بیان عقاید و افكار
متناسب با موضوع ،ناسبت باه داناشجویان دانشگاه شهید باهنر (آموزش حضوری)
عملكرد ضعیفتری داشتهاند.
در موضوع انشا پژوهشهای متنوعتری انجام شده است .فرامرزی و همكاران (:9312
ص  )42-29با تحقیق در مورد دانشآموزان دختر پنجم دبستان شهر اصفهان ،تأثیر
مداخلة آموزشی مبتنی بر رویكرد تجربة زبانی 0را بر مهارت بیان نوشتاری (انشا) ،مورد
بررسی قرار داده و نتیجه گرفتهاند این رویكرد از طریق تأثیر بر مهارت خواندن،
موجب بهبود عملكرد نوشتن دانشآموزان در مهارت نوشتن میشود.
رحیمی ( )9333در پایاننامة خود با موضوع «بررسی تجربی شیوة آموزش خالقیت
در تدریس درس انشا دورة راهنمایی» به مطالعه در بین دانشآموزان دوم راهنمایی
دختر شهر کرمانشاه پرداخته و در پایان نتیجه گرفته است استفاده از روشهای آموزشی
استرایكر ،بدیعهپردازی ،حل مسأله و بحثوگفتوگو ،میزان خالقیت دانشآموزان را
در درس انشا افزایش میدهد.
رحمانی سكهروانی ( )9312عوامل مؤثر بر افزایش مهارت نوشتن خالق دانشآموزان
پسر مقطع متوسطة شهرستان قیروکارزین را از دیدگاه دبیران بررسی کرده و به این
نتیجه رسیده است که عوامل تأثیرگذار بر خالقیت نوشتاری دانشآموزان عبارت است
از :تكرار و تمرین نوشتاری ،تشویق و ترغیب ،اوقات فراغت ،مطالعة کتابهای
غیردرسی و فعالیتهای هنری.
احمدی و همكار ( :9332ص  15تا  )924از مطالعة خود نتیجه گرفتهاند که آموزش
مهارتهای اجتماعی باعث افزایش میانگین نمرة انشای دانشآموزان دختر و پسر سوم
ابتدایی میشود .آنان پیشنهاد کردهاند برای بهبود کیفیت انشای دانشآموزان ابتدایی غیر
از توجه به آیین نگارش ،جملهنویسی و رعایت قواعد دستوری میتوان به آموزش
مهارتهای اجتماعی و بیان گفتاری هم توجه کرد تا فرصت تبادل نظر و گفت و شنود به
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دانشآموزان داده شود و زمینة کسب مهارت اجتماعی و بیان گفتاری و آن گاه بیان
نوشتاری فراهم شود.
پایاننامة فرشیدنیك ( )9332با موضوع آموزش کاربردی سادهنویسی و نگارش
خالق به بررسی سه محور عمدة برنامة درسی شامل :استانداردها و اهداف آموزش،
محتوای درسی (طرح دروس) ،شیوة سنجش و ارزشیابی در برنامة درسی انشا در
مدارس امریكا ،انگلیس و ایران میپردازد و پیشنهادهایی برای درس انشا در مدارس
ایران به منظور اصالح و ارتقای معیارهای آموزش انشا ارائه میکند .بخشی از این
مطالعه به پیشنهاد چارچوب ارزشیابی انشا در مدارس ایران اختصاص دارد.
یافته های برخی از پژوهشگران سایر عوامل مؤثر در نگارش دانشآموزان را
شناسایی کرده است:
عباسیان ( )9333در بررسی جایگاه درس انشا از دیدگاه مدیران و دبیران و
دانشآموزان راهنمایی به این نتیجه رسیده است که معلمان در آموزش انشا مهارت
کافی نداشتهاند.
الهامپور ( ،)9332مشكالت درس انشای فارسی دورة راهنمایی استان خوزستان را در
درس انشا از دید دانشآموز و معلم بررسی و بهتفكیكِ دوگروه ذیل چهاربخش عمده
دستهبندی کرده است :مشكالت ساختاری ،مشكالت اجرایی ،مشكالت تدریس و
مشكالت مربوط به راهنمایی و انتخاب موضوع .نتایج او نشان میدهد که دانشآموزان
بخشی از مشكالت و ناتوانیهای نوشتاری خود را به ضعف معلم نسبت دادهاند .بهنظر
میرسد معلمان نیز چنین باوری نسبت به وضعیت آموزش بهطور کلی دارند.
سلطانی ( )9331ارتباط میان کتابهای بخوانیم دورة ابتدایی و انشاهای دانشآموزان
پایة پنجم را از نظر ابزار انسجامی کالم مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده
است که همانطور که در «کتاب بخوانیم» هر سال از دورة ابتدایی ابزار انسجامی
واژگانی بیشترین کاربرد را داشته در انشاهای دانشآموزان هم ابزار انسجامی واژگانی
بیشترین بسامد را دارا بوده است .او عمالً تأثیر کتابهای درسی را بر نوشتههای
دانشآموزان نشان داده است.
در پایان باید به پژوهشی اشاره کرد که نتایج آن بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
روحاللهی ( )9330دانشآموزان سال سوم دبیرستانهای خمینیشهر را با گروه همسن

خود ،که در دورة راهنمایی ترکتحصیل کرده بودند ،مورد مقایسه قرار داده و نتیجه
گرفته است که آموزشهای دورة متوسطه در پیدایش ویژگیهای غیرخالق ،پیروی از
دیگران ،اتكا و وابستگی به دیگران ،عادت به آنچه مرسوم است ،عدم ابداع و نوآوری
در دانشآموزان دختر مؤثر بوده است .در مورد پسران ،آموزشهای دورة متوسطه عالوه
بر ویژگیهای غیرخالق ذکر شده به پیدایش ویژگی غیرخالق دیگر شامل دلسردی و
سستی در فعالیتها ،کمرویی و تسلیم نظر جمعشدن ،انجامیده است.
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 .9مباني نظري
نگارش یا مهارت نوشتن ،عالیترین و پیچیدهترین مهارت از مهارتهای چهارگانة زبان
است .کارکرد زبان از سطح شنیداری آغاز و پس از گذار از دو سطح سخنگفتن و
خواندن در نوشتن متبلور میشود .مهارت نوشتن یعنی توانایی بهکارگیری زبان برای
بیان اندیشه ها یا احساسات فرد .در این مقاله مهارت نوشتن با نگارش مترادف بهشمار
میرود« .مهارت نوشتن سطوحی دارد که از حد رمزگذاری ساده ،یعنی رونویسی،
آغاز ،و به حد نهایی ختم میشود که نوشتن خالقانه است .در برنامة درسی زبان
فارسی انتظار میرود دانشآموزان به سطوح باالی هر یك از این مهارتها دست یابند»
(قادریدوست :9331 ،ص .)02

در این مطالعه به نوشتن در سطح تسلط و دانشآموختگی پرداخته شده است.
منظور از دانش آموختگی ،رسیدن به سطح نسبی از تسلط بر کاربرد زبان فارسی برای
افرادی است که دورة رسمی آموزش در مدارس را تا پایان دورة متوسطه گذراندهاند و
آمادگی ورود به جامعه و یا اد امة تحصیل در دانشگاه را دارند .در سند برنامة درسی
ملی(بخش  ،)0/3/2ذیل اهداف تفصیلی برنامههای درسی و تربیتی دورة دوم متوسطة
(نظری) به دو هدف عملی و مهارتی «کسب مهارتهای زبانی» و «توانایی در نوشتن
متنهای سادة ادبی ،اجتماعی ،علمی و دینی» اشاره شده است که ما بهعنوان عوامل پایة
سطح دانش آموختگی مورد توجه قرار دادیم .برای استخراج زیرمؤلفههای
دانش آموختگی و سطح تسلط از معیارهای بخش اهداف برنامة درسی (راهنمای برنامة
درسی زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه) ،که دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای
درسی منتشر کرده ،استفاده شده است (راهنمای برنامة درسی :9334 ،ص  .)91-95این
عوامل با استفاده از اهداف کلی آموزش زبان و ادبیات فارسی ،که در مقدمة کتابهای

ارزيابي توانايي «نوشتن» دانشآموختگان نظام متوسطه
درسی زبان فارسی  9و  0و  3دورة متوسطة  0آمده (زبان فارسی  :9313 ،9ص  9و 0؛ زبان

0؛ زبان فارسی  3انسانی :9313 ،ص 3؛ زبان فارسی  3تجربی -ریاضی :9313 ،ص 3؛ راهنمای برنامة
درسی :9334 ،ص  94تا .)91

برای سنجش این مهارتها ،که از اسناد و اهداف آموزشوپرورش استخراج شده
است ،آزمونی وببنیاد طراحی شد (نك :ادامة مقاله ،ابزار پژوهش).
 1-9تعريف عملياتي متغيرها و اصطالحات
دانشآموخته :منظور بروندادهای نظام رسمی آموزشوپرورش است؛ شامل افرادی که
دورة متوسطه را به پایان بردهاند.
سطح تسلط و دانشآموختگي :منظور ،کسب تسلط بر کاربرد زبان فارسی برای
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فارسی  :9313 ،0ص  9و 0؛ زبان فارسی  :9313 ،3ص  3و  )3تكمیل شده است.
بر اساس مندرجات صریح این منابع ،انتظار میرود دانشآموزان پس از رسیدن به
مرحلة دانش آموختگی و دریافت مدرک آن (دیپلم) به سطح نسبی تسلط در زبان و
ادبیات فارسی رسیده باشند و مهارتهای زبانی زیر در آنان تقویت شده باشد:
بهکارگیری درست مهارتهای زبانی؛ کسب مهارت در بیان افكار و اندیشهها
بهصورت گفتار و نوشتار؛ درک و فهم متون زبانی و ادبی؛ توانایی درستنویسی کلمات
و جمالت متن امال؛ مهارت در بهکارگیری نكات امالیی و نگارشی؛ بهکارگیری قواعد
امالیی و نگارشی هنگام نوشتن؛ کسب مهارت در درستنویسی کلمات ،ترکیبات،
اصطالحات هر پایه؛ مهارت در نگارش نوشتههای رایج در زبان فارسی؛ بهکارگیری
راه های پرورش معانی در نگارش؛ ویرایش متون مختلف زبانی و ادبی؛ مهارت در
استفاده از دستور برای درستسخنگفتن و درستنوشتن به زبان فارسی معیار؛
بهکارگیری قواعد دستور تاریخی و امروزی در متون مختلف؛ مهارت در استفادة درست
از منابع تحقیق؛ توانایی بهکارگیری زبان علمی و ادبی در جای مناسب؛ توانایی نگارش
نامه های اداری ،دوستانه و پیامهای کوتاه؛ توانایی بهکارگیری مقایسه و توصیف در
نوشتههای خود؛ مهارت بهکارگیری درست ساختار صرفی و نحوی زبان فارسی؛
توانایی سادهنویسی و خالصهنویسی؛ توانایی درک صحیح شنیدهها؛ کسب توانایی
بیشتر در گوش دادن به سخنان گوینده و درک مفاهیم آن در قالب زبان گفتار؛ توانایی
نگارش خاطرات و یادداشتهای روزانه (زبان فارسی  :9313 ،9ص 0؛ زبان فارسی  :9313 ،0ص

افرادی است که دورة رسمی آموزش در مدارس را تا پایان دورة متوسطه گذراندهاند و
آمادگی ورود به جامعه و یا ادامة تحصیل در دانشگاه را دارند.
اهداف برنامة درسي :اهداف برنامة درسی زبان و ادبیات فارسی در این پژوهش از
سه منبع اصلی استخراج شده است .9 :سند برنامة درسی ملی (بخش  .0 )0/3/2راهنمای
برنامة درسی زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه (راهنمای برنامة درسی :9334 ،ص  95تا
 .3 )91مقدمة فصلها در کتابهای درسی زبان فارسی  9و  0و  3دورة متوسطة ( 0زبان
فارسی  :9313 ،9ص  9و 0؛ زبان فارسی  :9313 ،0ص  9و 0؛ زبان فارسی  :9313 ،3ص  3و .)3

44

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره ،55بهار 1931

44
44

توانايي نوشتن :در این پژوهش ،انواع مهارت نوشتن با توجه به اسناد و اهداف
آموزش و پرورش استخراج شده و مهارتهای نوشتن از ابتداییترین تا پیشرفتهترین
مراحل شامل امال ،دستور ،خالصهنویسی و نوشتن خالق (انشا) مورد بررسی قرار
گرفته است.
9
نوشتن خالق (انشا) « :نوشتن» عالیترین ابزار بیان است و مهارت در آن بهنشانة
تسلط بر زبان از اهمیت ویژهای برخوردار است .عالیترین نوع نوشتن ،نوشتن خالق
است و آموزش این مهارت در مدارس باید مبتنی باشد بر توجه به پرورش احساس و
اندیشة دانشآموز با این هدف که وی در مرحلة دانشآموختگی براساس استعدادهای
ذاتی خود قادر به تولید متن منسجم ،ساختارمند و برخاسته از هویت شخصی باشد.
نوشتن خالق ،عالیترین مهارت تولیدی بهشمار میرود و محصول آن براساس
تواناییهای اندیشیدن ،تحلیل ،ترکیب و نوآوری شكل میگیرد .هدف غایی تمامی
نظامهای آموزشی رسیدن به این مقصد است؛ بنایراین نوشتن انواعی دارد و نوشتة
هرفرد با توجه به نوع نوشتار مورداستفادهاش باید بهشیوة خاص و متناسب با سازوکار
خود بررسی شود.
 .4سؤال پژوهش
پژوهش با هدف بهبود فرایند آموزش نوشتن در مدارس در صدد پاسخگویی به این
سؤال است« :آیا مهارتِ کسبشدة دانشآموختگانِ نظامِ متوسطة کشور در نوشتن با اهدافِ
رسمی آموزشوپرورش مطابقت دارد و نظام آموزشی به اهداف خود دست یافته است؟»

 .5روش ،جامعه و نمونة پژوهش

ارزيابي توانايي «نوشتن» دانشآموختگان نظام متوسطه

روش این پژوهش ،توصیفی پیمایشی و مقطعی بوده است .جامعة مورد مطالعة این
آزمون ،دانشآموزان سال چهارم دبیرستان (دورة پیشدانشگاهی) شهر تهران در
رشتههای انسانی ،تجربی و ریاضی بودهاند .حجم نمونه به روش خوشهای و
چندمرحلهای انجام گرفته است و همة مناطق نوزدهگانة شهر تهران در نمونه قرار
گرفتهاند .براساس نمرههای نهایی سوم متوسطه در درسهای زبان فارسی و ادبیات
فارسی ،مناطق به پنج گروه تقسیم شدند و باتوجه به جمعیت دانشآموزی از هر گروه
یك یا دو منطقه به صورت تصادفی انتخاب شد .تعداد نمونه و تخصیص به هر منطقه،
مدرسه ،جنس و رشته ،براساس جمعیت کل محاسبه شد .در این مقاله از اطالعات
مربوط به بخش مهارت نوشتن در آزمون  222دانشآموختة دورة متوسطه استفاده شده
است.
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 .1ابزار پژوهش
بهمنظور دریافت سطح مهارتی دانشآموختگان و پاسخ به سؤال تحقیق از دو روش
استفاده شد:
الف) نظرسنجي از متخصصان :پرسشنامهای طراحی شد و از دبیران باتجربة ادبیات و
شاغلبهتدریس در پایههای سوم و چهارم دبیرستان (متوسطة  )0بهعنوان کارشناسان و
متخصصان موضوعی خواسته شد دربارة سطح مهارتی دانشآموختگان نظام متوسطه با
توجه به تجربههای پیشین معلمی خود اظهارنظر کنند .پرسشنامه بین  925نفر براساس
نمونهگیریِ دردسترس توزیع شد که  32نفر پاسخ دادند .سؤاالت پرسشنامه به چهار
مهارت نوشتن ،خواندن ،شنیدن و صحبت کردن میپرداخت و شیوة فرستادن آن در
بیشتر موارد ،اینترنتی بود .آنچه در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته ،فقط بخش
مهارتِ نوشتن از این پرسشنامه است .در کاربرد این روش دو هدف داشتهایم :الف.
مقایسة نتایج ،میان نظر کارشناسان و نتایج آزمون ب .استفاده از برآورد متخصصان
بهمنظور رفع کاستیهای احتمالی در کل مطالعه.
ب) برگزاري آزمون مهارتسنجي :آزمونی چهارمهارتی بهصورت رایانهای و وببنیاد
در چهار بخش نوشتن ،خواندن ،شنیدن و صحبت کردن در سطح شهر تهران و در
دومرحله به اجرا درآمد .چارچوب آزمون براساس اهداف رسمی آموزشوپرورش
تعریف ،و شیوة سؤاالت بر اساس آزمون علمی شرکت پیرسون ،2یك منبع آزمونگیری
معتبر جهانی ،تنظیم شد .در این مقاله از نتایج آزمون در بخش مهارت نوشتن استفاده

شد و مهارتهای نوشتاری دانشآموختگان براساس نتایج آزمونها در بخشهای ذیل مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفت:
 امال کاربرد صحیح دستور زبان فارسی5
 خالصهنویسی براساس متن شنیداری انشا و نوشتة خالق. .1يافتههاي پژوهش
 1-1ارزيابي تواناييهاي نوشتاري دانشآموختگان از نظر دبيران و کارشناسان
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باتوجه به اینكه نظر کارشناسان متخصص ،یكی از مهمترین منابع نتیجهگیری و تحقیق
میتواند باشد ،پرسشنامهای براساس درجهبندی لیكرت 4طراحی ،و میان دبیران سالهای
سوم و چهارم دبیرستان شهر تهران توزیع شد .در این پرسشنامه تواناییهای
دانش آموختگان در چهار مهارت نوشتن ،شنیدن ،خواندن و صحبت کردن مورد پرسش
قرار گرفت .پس از تكمیل و بازگرداندن پرسشنامهها ،پاسخها دستهبندی و تحلیل شد و
برای تبدیل اطالعات کیفی به کمی ،درجهبندی را نمرهگذاری کردیم .سؤال اصلی
پرسشنامه چنین بود:
به نظر شما دانشآموختگان پس از  90سال تحصیل در مقطع ابتدایی و متوسطه،
نسبت به مهارتهایی که در پرسشنامه مورد سؤال قرار گرفته است تا چه اندازه تسلط
پیدا میکنند؟
در این مقاله ،بخش «مهارت نوشتن» از پرسشنامه انتخاب ،و پاسخ دبیران ،پس از
استخراج و درصدگیری در جدول شمارة یك ارائه شد.
فاقد توانايي
مهارتها

خيلي کم
(صفرتا)2

کم
( 2/9تا
)3

داراي توانايي
متوسط
(3/9
تا)90

زياد
(90/9تا
)94

خيلي
زياد
(94/9تا
)02

ارزيابي توانايي «نوشتن» دانشآموختگان نظام متوسطه

نوشتن امال

پرسش :9
تاچهاندازه میتواند
امالی صحیح و
درست بنویسد؟

مهارت دستور زبان
خالصهنويسي
انشا

میانگین درصد

%4

%35

%23

%90

%2

%93

%29

%29

%2

%2

%2

%02

%23

%03

%4

%93

%33

%29

%99

%0

جدول شمارۀ  .1نظر دبيران و کارشناسان دربارۀ سطح مهارت نوشتن دانشآموختگان نظام متوسطه

برای سادهترشدن تحلیلِ اطالعات پرسشنامة نظرسنجیِ معلمان ،دانشآموزان به دو
بخش اصلی تقسیم میشوند :گروهِ «فاقد توانایی» و گروهِ «دارای توانایی» .نمرة معیار
 ،90معادل  %42کل ،است و آزموندهندگانی که قادر به کسب کمینهنمرة معیار نشدهاند
در گروه نخست ،و دیگران که معیار  90تا  02را کسب کردهاند در گروه دوم جای
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پرسش :0
تاچهاندازه
نوشتههایش صحیح
و رساست؟ (واژگان
مناسب و ترکیبات
درست دارد و
نشانههای نگارشی
و نكات دستوری را
بجا استفاده میکند).
پرسش :3
تاچهاندازه میتواند
پس از شنیدن مقاله
سخنرانی،
یا
گزارشی خالصه از
آن بنویسد؟
پرسش :2
تاچهاندازه میتواند
و
افكار
اندیشههایش را بیان
کند؟

%09

%04

% 30

%93

%3
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گرفتهاند.
چنانكه در جدول مالحظه میشود ،میانگین کلّ مهارتهای نوشتاری دانشآموزان
بسیار کم است و  % 33آنان قادر به کسب حداقل نمرة الزم نیستند .در برخی از بخشها
همة کارشناسان همعقیدهاند .پاسخ آنان از ناتوانی عمومی دانشآموختگان در توصیف و
گزارش مشاهدات خود و دریافت مفهوم درست و دقیق شنیدههایشان ،حكایت میکند.
اینان معتقدند درپایان دورة تحصیالت متوسطه ،دانشآموختگان نمیتوانند پس از
شنیدن یا خواندن مقاله ،خالصهای از آن بنویسند .در سایر بخشها نیز تصویری که
کارشناسان از وضعیت دانشآموزان ترسیم می کنند ،مطلوب نیست .به نظر آنان بیشتر
دانشآموزان در پایان دورة متوسطه نمیتوانند نیازهای نوشتاری خود را برطرف کنند و
در نوشتن صحیح متون امروزی از نظر امال و دستور زبان تسلط ندارند.
باتوجه به اینكه معیارها و استانداردهای مهارت نوشتن از اهداف برنامة درسی گرفته
شده است برآورد نظر دبیران و کارشناسان زبان و ادبیات فارسی در زمینة مهارت
نوشتن حاکی است که توانمندی واقعی دانشآموزان تطابق عینی با اهداف برنامة درسی
ندارد و باوجود تالش فراوان نیروی انسانی نسبتاً زبدهای که در نظام آموزشی کشور
مشغول بهکار است ،آموزش نتوانسته است به مطلوب خود در این زمینه دست یابد.
 1-2بررسي نتايج آزمون مهارت دانشآموختگان

در این مرحله توان مهارتی دانشآموزان شرکتکننده در آزمون در چند بخش بررسی
شد .نتایج بررسیها در جدول زیر مشاهده میشود:
فاقد توانايي
مهارتها

نوشتن امال
مهارت
دستور زبان
خالصهنويسي

درستنویسی
امالی تقریری
کاربرد صحیح
در
دستور
نوشتار
توانایی

داراي توانايي

خيلي کم
(صفر تا )2

کم
( 2/9تا
)3

متوسط
( 3/9تا
)90

زياد
(90/9
تا)94

خيلي زياد
(94/9
تا)02

%90

%93

%91

%03

%01

%0

%95

%33

%01

%93

%95

%03

%05

%30

%9

ارزيابي توانايي «نوشتن» دانشآموختگان نظام متوسطه
خالصهنویسی
آنچه میشنود.
توانایی نوشتن
خالق براساس
انشا
موضوع
مشخص
میانگین درصد

%3

%92

%23

%39

%2

%92

%09

%01

%01

%99

جدول شمارۀ  .2نتايج آزمون ارزيابي سطح مهارت نوشتن دانشآموختگان آموزشوپرورش

 .1تحليل
 1-1بخش اول :مهارت در نوشتن امال يعني توانابودن فرد بر درستنوشتن آنچه شنيده
است.
براساس اهداف کلی مواد درسی برنامة زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه ،هردانشآموز باید
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طی سالهای تحصیلی با شیوهها و قواعد درستنوشتن آشنا شده ،و در درستنویسی
کلمات ،ترکیبات ،اصطالحات هر پایه مهارت پیدا کرده باشد درحالیکه نتایج آزمون
نشان میدهد که امالی  %23دانشآموختگان ضعیف و نمرة آنان زیر  90است .میزان
دانشآموختگانی که نمرة مطلوب ،بین  94تا  02را کسب کردهاند ،فقط  %03جمعیت
کل را شامل می شود .در مقایسه با نظر کارشناسان باید گفت که هرچند نتایج آزمون،
وضعیت بهتری از دانشآموختگان را به تصویر میکشد ،هردو نتیجه در این نقطه
اشتراک دارد که بیشتر دانشآموختگان از کسب حداقل نمره ناتوان هستند درحالیکه
امال از جمله نخستین خردهمهارتهای نوشتاری است که در مدارس آموزش داده میشود
و انتظار میرود که وضعیت بهتری داشته باشد.
علتهایی که برای ضعف امالی دانشآموزان از آغاز دورة تحصیلی تا مراحل پایان
آنان قابل ذکر است عبارت است از:
ضعف شنیداری دانشآموزان بهسبب حذف امالی تقریری در مدارس ،نداشتن
تمرین کافی و مناسب ،نداشتن تمرکز و توجه کافی در گروههای مختلف سنی کودک و
نوجوان ،مسلط نبودن بر ساختار جملههای زبان فارسی ،اهمیتندادن به نوشتن صورت
صحیح واژه ،رواج این تفكر که «محتوای نوشته مهم است نه صورت آن» ،رواج این
تفكر که «اگر منظور را برسانید کافی است».
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دوعلت آخر ،که بهوسیلة بسیاری از معلمان هنگام آموزش در مدرسه طرح میشود،
یكی از آسیبهای رایج در آموزش است و اغلب پژوهشگران از این آفت آموزشی ،که
بسیار هم رایج شده است غافلند .آموزش زبان و ادبیات فارسی بر صورت و شكل
مبتنی است و صحت و قوت کالم از نظر صورت و محتوا باید به موازات هم مورد
آموزش قرار گیرد .نكتة دیگر این است که اغلب پژوهشهایی که در زمینة مشكالت
نظام نوشتاری زبان در ارتباط با امال انجام شده و عموماً به مقطع ابتدایی مربوط است،
علت عمدة مشكالت امالیی دانشآموزان را عدم تناظر یكبهیك بین صورت نوشتاری
و آواهای زبان فارسی میدانند (نك :زندی و همكاران :9335 ،ص  429و  .)420شاید در
دورههای آغازین آموزش ،ارتباط نداشتن صورت نوشتاری با صورت گفتاری در زبان
فارسی مشكل مهم و بسیار تأثیرگذاری در امالی کودکان محسوب شود اما در سالهای
بعد این مسأله با چنین قوت و تأثیرگذاری زیادی دیده نمیشود .باتوجه به اینكه مشكل
خط انگلیسی نسبت به فارسی ازایننظر بیشتر است درحالیکه امروزه این خط جهانی
شده است و کاربران بسیاری در نقاط مختلف دنیا آن را میآموزند .باتوجه به این دالیل
بهنظر میرسد ضعف امالی فارسی دانشآموزان را باید بیشتر به آموزش و شیوههای آن
مربوط دانست.
 2-1بخش دوم :مهارت کاربرد دستور زبان فارسي در نگارش

براساس اهداف کلی مواد درسی برنامة زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه،
هردانشآموز باید طی سالهای تحصیل با شیوهها و قواعد درستنوشتن آشنا شده ،و در
استفاده از دستور زبان برای درست سخنگفتن و درستنوشتن به زبان فارسی معیار
مهارت الزم را کسب کرده باشد .از آنجا که دستور زبان ،کامالً کاربردی است ،آموزش
آن نیز حتماً باید با توجه به این اصل صورت بگیرد .خوشبختانه رویكرد
مهارتمحوری در کتابهای دستور زبان فارسی در سالهای اخیر ،جایگزین آموزش سنتی
شده است تا دانشآموزان بهجای حفظ کردن مفاهیم دستوری به استفادههای کاربردی
دستور زبان بیشتر توجه کنند .بااینحال نتایج آزمون نشان میدهد که برای حداقل %32
دانشآموختگان این مهارت به دست نیامده و نوشتههای آنان از نظر کاربرد مهارتهای
دستوری زبان فارسی ،فاقد استانداردهای الزم بوده است .کتابهای درسی و ناکارامدی
محتوایی آنها ،نداشتن تمرینهای مناسب و کافی برای تثبیت آموزشهای نظری کتاب،
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آموزش فاقد نظام ارزشیابی دقیق و نیز ضعف بنیة علمی و مهارتی معلمان ،مواردی
است که در بررسی علتهای این وضعیت نامطلوب باید مورد دقت و توجه قرار بگیرد.
 9-1بخش سوم :مهارت در خالصهنويسي و بازنويسي آنچه شنيده است.

 4-1بخش چهارم :مهارت در نوشتن خالق (انشا)

نوشتن خالق ،عالیترین سطح و حدّ نهایی مهارت نوشتن به شمار میرود و از اهداف
مواد درسی برنامة زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه است .کتابهای درسی دورة
متوسطه هرساله در تمام پایهها ،بخشهایی از مهارتهای مربوط به نگارش و نوشتن را
آموزش میدهد و از طریق روشهایی مانند توصیف ،مقایسة دو چیز ،نوشتن یادداشت
روزانه و خاطره برجنبههای عملی نوشتن و استفاده از تجربهها و دیدهها و شنیدههای
دانشآموزان تأکید میکنند؛ اما دانشآموزان عمالً در این زمینه مهارت کافی را کسب
نمیکنند و غالباً در نوشتن از یك نامة ساده تا نوشتهای مبتنی بر استدالل و اندیشة
منطقی یا خالقیت ادبی ،ناتوان میمانند.
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براساس اهداف کلی مواد درسی برنامة زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه،
هردانشآموز باید طی سالهای تحصیل به توانایی سادهنویسی و خالصهنویسی،
بهکارگیری درست مهارتهای زبانی ،درک و فهم متون زبانی و ادبی و توانایی درک
صحیح شنیدهها دست يافته باشد؛ اما واقعیت این است که چنین نبوده است و حتی
براساس نظر دبیران ،تمامی دانشآموختگان در بیان خالصة آنچه شنیده یا خواندهاند،
ضعیف هستند و هیچیك قادر به کسب امتیاز باالی  90نیستند .نتایج آزمون نیز نشان
میدهد که بجز  %93آزموندهندگان ،بقیه نتوانستهاند خالصهای منطقی و درست از
سخنران ی یا روایتی را ارائه کنند که شنیدهاند و این نتایج برای دانشآموختگانی که طی
 90سال برای ورود به دانشگاه آموزش دیده و آماده شدهاند ،رضایتبخش نیست .درک
درست سخن و نوشتة دیگران ،یكی از مهارتهای شهروندی بهشمار میرود و آموزش
صحیح آن به تفهیم و تفاهم و برقراری گفتوگوی صحیح میانجامد .وقتی
دانشآموختگان این مهارت را کسب نكرده باشند در سطوح مختلف جامعه ،دانشگاه و
جهان ،قادر به ایجاد رابطة صحیح و منطقی نخواهند بود و مهمترین ابزار ارتباط جهانی
یعنی گفتوگو براساس عقاید دوطرف را در دست نخواهند داشت.
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در آزمون فعلی نیز تنها  %35از آزموندهندگان توانستهاند نمرة متوسط به باال را
کسب کنند و  % 45باقیمانده هنگام خروج از دورة متوسطه از توانایی و مهارت کافی
برای نوشتن متن درست و خالق با موضوع مشخص بیبهره بودهاند .از آنجا که مهارت
نوشتنِ خالق ،مانند دیگر مهارتهای زبان به تكرار و تمرین و ایجاد انگیزه از سوی
معلم و بحث و نقادی در کالس در طول دورة آموزش و تحصیل نیاز دارد ،ناتوانی
عموم دانشآموختگان نشانة این است که این مهارت عمالً در نظام آموزشی فعلی ،کمتر
مورد توجه قرار گرفته است.
نكتة دیگری که باید به آن اشاره کرد ،نتایجی است که از ناتوانی آموزشهای رسمی
بویژه درارتباط با موضوع خالقیت و استعدادیابی کودکان و نوجوانان ،حكایت میکند.
برخی مطالعات (نك .روحاللهی )9330 ،نشان میدهد که دانشآموزان ترکتحصیلکرده از
خالقیت بیشتری نسبت به آنهایی برخوردارند که دورة متوسطه را بهپایان رساندهاند.
این سخن دقیقاً مبین این است که آموزشهای رسمی از شكوفایی استعدادهای کودکان
و نوجوانان جلوگیری میکند و باتوجه به اینكه آموزش مهارت نوشتن ،پیپچیدهترین و
سختترین مهارتهای زبانی است ،این نتیجه در مورد مهارت نوشتن با شدت بیشتری
قابل تعمیم است.
 .3نتيجهگيري و پيشنهاد

نتایج این مطالعه ،نیاز به بازنگری در اهداف آموزشی مرتبط با مهارت نوشتن را در
مقطع متوسطه نشان میدهد .نسل جوان امروز بر نوشتن زبان فارسی تسلط کافی ندارد
و نداشتن مهارت نوشتن در این نسل به این معنی است که او را در مسیری قرار دادهایم
که راه به جایی نمیبرد .ساختار آموزشی به ارزشیابی دقیق و بازسازی نیاز دارد و
استفاده از تجربیات داخلی و جهانی در حل این مشكل باید کمك کند .در ادامه
پیشنهادهای این مطالعه بههمراه راهكارهای عملی مربوط به هر پیشنهاد ارائه میشود.
پيشنهاد اول .آموزش حرفهای معلم انشا
معلم یكی از مهمترین عناصر آموزش به شمار میرود و تأثیر غیرقابل انكاری بر تأثیر و
پذیرش مطالب درسی در فراگیران دارد .چنانكه پژوهشهای متعدد نشان میدهد یكی از
عوامل بیتوجهی دانشآموزان به مطالب درسی از ناتوانی و مهارت نداشتن معلمان در
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ارائة آموزش صحیح نشأت گرفته است .پژوهش فردوسی ( 30 :9330و  )33که حاصل
نظرسنجی از معلمان و دانشآموزان است به برخی از ویژگیهای جزئی در کاستیهای
تدریس معلمان پرداخته است.
راهکارها

پيشنهاد دوم :بازگرداندن درس انشا به برنامة درسی مدارس
راهکارها
 .9آموزش مهارت نوشتن بهصورت سطحبندیشده از سال اول ابتدایی و استمرار آن تا
پایان دورة دانشآموختگی
 .0درنظر گرفتن ساعت و نمرة مستقل برای درس انشا در برنامة درسی در تمامی
پایههای و مقاطع
 .3هدایت مباحث دستوری کتابهای زبان و ادبیات فارسی در جهت کمك به نگارش
دانشآموزان و پرهیز از آموزشهای دانشی و زبانی انتزاعی و غیرمهارتی
 .2تدوین شیوهنامة آموزش و ارزشیابی دقیق فعالیتهای نگارشی در مدارس برای پرهیز
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 .9آموزش مستقیم معلمان انشا در کالسهای ضمن خدمت و برگزاری کارگاههای نگارش در
سطوح مقدماتی ،متوسط و پیشرفته و آموزش انواع نگارش مانند نگارش خالق ،معیار با
اهداف ویژه و ...
 .0سطحبندی معلمان انشا برای آموزش در مقاطع تحصیلی ابتدایی ،متوسطه  ،9متوسطه  0و
اثردهی این سطحبندی در امتیاز ارزشیابی ساالنه
 .3اختصاص معلمان ویژه با تخصص انشا برای تدریس بهمنظور تفكیك معلم انشا از سایر
دروس .معموالً درس انشا مدرس جداگانهای ندارد و معلم زبان و ادبیات فارسی به تدریس
این درس میپردازد .با تفكیك معلم این درس از استفاده ساعتهای آن بهوسیلة دیگر دروس
جلوگیری میشود.
 .2تدوین کتاب راهنمای معلم برای آموزش دقیق شیوهها و شگردهای آموزش و ارزشیابی
نگارش .استفاده از روشهای سنتی که اغلب فاقد تحرک ،پویایی و نشاط کافی است ،درس
انشا را به درسی منفعل و بیجاذبه برای کودکان و نوجوانان تبدیل کرده درحالیکه روشهای
جدید مانند انشای شفاهی ،داستانگویی ،خوشهسازی ،تصویرخوانی و  ...بر فعالیتهای خالقانه
و پرنشاطی استوار است که حضور فعال دانشآموز را در کنار نقش هدایتگر معلم میطلبد.

از تكرار عوامل شكست آموزش انشا در دورههای قبل
پيشنهاد سوم :میانرشتهای و فرارشتهای بودن مهارت نوشتن
راهکارها
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 .9توجه به میانرشتهای بودن آموزش مهارت نوشتن .خالف تصور فراگیر مردم و نظام
آموزشی که سالهای سال این درس را مختص به گروه آموزشی ادبیات فارسی
دانستهاند ،امروزه ثابت شده است که موضوع نوشتن را نمیشود تنها در یك رشته
حلوفصل کرد و چندین رشتة علمی باید دست در دستهم به مسئلة نوشتن بپردازند.
بعضی از این رشتهها عبارت اس ت از :علوم تربیتی ،زبانشناسی ،روانشناسی ،علوم
شناختی ،علوم رایانه ،برنامهریزی درسی و مطالعات ادبی (نعمتزاده :9313 ،ص .)02
 .0توجه به فرارشتهای بودن درس انشا .دیدگاه سنتی و نگرش جزیرهای آموزش،
نوشتن را وظیفة برنامة درسی زبان و ادبیات تلقی میکند درحالیکه باید «رویكرد زبان»
در سرتاسر برنامة درسی انتخاب شود و آموزش مهارتهای کتبی زبان و در همة درسها
یعنی در کل برنامة درسی موردتوجه قرار گیرد .آموزش نوشتن در درس زبان و ادبیات
شروع شود و به همه درسهای دیگر مثل علوم ،ریاضی ،دینی و اجتماعی راه یابد .با این
نگاه در همة درسها تكالیف نوشتاری پیشبینی میشود به این معنی که از دانشآموز
خواسته میشود در سطح جملهسازی با اصطالحات علمی و فنی چون «خاک» و «گیاه»
و «میكرب» و «محیطزیست» جمله بسازد و یا جملهها و گزارههای علمی تمامنشده را
تكمیل کند و دربارة موضوعات علمی و اجتماعی و تاریخی کتابهای درسی خود انشا
بنویسد؛ حتی از او خواسته شود در درس ریاضی مسأله بنویسد و یا تصویری در درس
ریاضی به او داده و نگارش مسئلة آن درخواست شود .و یا در درسهای اجتماعی و
تاریخ از دانش آموز خواسته شود که خود را جای قهرمان و شخصیت تاریخی قرار دهد
و دربارة آن موقعیت بنویسد .هدف نگرش فرارشتهای یا فراحوزهای نوشتن این است
که نوشتن در کل برنامة درسی دیده و در همة کتابهای درسی جاری و ساری شود تا
دانشآموزان ما به گونهای بر خردهمهارتهای نوشتن تسلط پیدا کنند که بتوانند در
ساحتهای مختلف بسادگی و بسرعت نیازهای نوشتاری خود را برطرف کنند و از
نوشتن هراسی نداشته باشند (نعمتزاده :9313 ،ص .)02
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پيشنهاد چهارم :توجه به نقش کتابهای درسی در الگوسازی نوشتن درست
راهکارها
 .9آموزش نگارش به دانشآموزان ،غیرمستقیم از طریق نثر کتابهای درسی زبان و
ادبیات فارسی و غیر آن صورت میگیرد و طی دوازده سال تحكیم و تثبیت میشود.
بنابراین الزم است تمامی کتابهای درسی الگوی درستنویسی باشد درحالیکه گزارشها
حاکی است که نثر این کتابها کاستیها و اشكاالت متعددی دارد و حتی در مواردی
آموزشهای نگارشی کتابهای زبان و ادبیات فارسی در خود این کتابها یا کتابهای
درسهای دیگر نقض شده است .دربارة اشكاالت زبانی و محتوایی کتابهای درسی
تحقیقات متعددی انجام شده است؛ ازجمله (نك :صادقی ،ص  0تا 3؛ دانشگر :9312 ،ج ،9
ص 231تا )252؛ بنابراین الزم است که کتابها از نظر رعایت درستنویسی و صحت زبان
معیار بازبینی شود.
 .0تمامی بستههای آموزشی و منابع جنبی مانند مجالت رشد ،کتابهای کمكآموزشی و
منابع مجازی نیز به دلیل فراوانی مخاطبان باید به همین دقت بازبینی و اصالح شود تا
تداخلی در کار آموزش پیش نیاید.
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پيشنهاد پنجم :توجه به نقش مطالعه و کتابخوانی در تقویت مهارت نوشتن
تقویت مهارت خواندن بهعنوان زیربنای نوشتن در رشد کودکان و نوجوانان نقش
کلیدی دارد؛ بههمین سبب بسیاری از مشكالت آموزشی ناشی از بیتوجهی به
برنامهریزی برای مطالعه دانشآموزان است.
راهکارها
 .9توجه به کتابخوانی در مدارس از طریق اختصاص ساعت مستقل در برنامه درسی
هفتگی دانشآموزان به همراه ارزشیابی مستقل و جدا از درس ادبیات فارسی
 .0الزام مدارس به اجرای ساعت فوقبرنامة مطالعه و کتابخوانی
 .3ارائة برنامه های جنبی مانند مسابقات کتابخوانی عمومی ،دعوت از نویسندگان و
ارائة آثار توسط خود ایشان ،برگزاری نمایشگاه آثار دانشآموزان و همایشهای
دانشآموزی از نتایج فعالیتهای مرتبط با کتابخوانی و اجراهای نمایشی از کتابها و آثار
خواندهشده
 .2تخصیص یارانههای دانش آموزی برای خرید کتاب (بودجة این طرح را میتوان از
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ناشران و فعاالن حوزههای نشر و کتاب تهیه کرد).
پيشنهاد ششم :توجه به نقش کتابخانههای مدارس در تقویت مطالعه و مهارت نوشتن
کتابخانه های مدارس ،منبع متمرکز اطالعاتی در مدارس هستند و باتوجه به تغییر
ساختار آموزشی از دانشمحوری به پژوهشمحوری ،نقش کلیدی در تأمین نیازهای
اطالعاتی را برعهده دارند .براساس اطالعات مطالعات پرلز ،میان امكانات کتابخانهای و
اطالعاتی مدارس و میانگین سواد اطالعاتی و خواندن دانشآموزان رابطة مستقیم وجود
دارد (کریمی .)9333 ،هیكاک در مطالعهای فراتحلیلی به بررسی بیش از سیصد منبع
پرداخته است که همگی بر اهمیت نقش کتابخانههای مدارس در افزایش بازدهی
برنامههای آموزشی تأکید دارند (.)Haycock, 2003
راهکارها
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 .9تقویت کمی کتابخانههای مدارس و تجهیز آنها .بنابر استاندارد ایفال و یونسكو به
ازای هر  022نفردانشآموز باید  0522جلد کتاب در کتابخانه مدارس باشد .در تمامی
مقاطع تحصیلی مدارس ایران ،تعداد متوسط کتابهای کتابخانه آموزشگاهی از این تعداد
استاندارد کمتر است (نقل از کیانی.)9333 ،
 .0تقویت کیفی کتابخانههای مدارس با افزودن کتابهای ارزشمند و معتبری که براساس
نیازسنجی معلمان ادبیات تهیه شده باشد .به برخی از منابع معتبر ادبیات کهن براساس
نظرسنجی معلمان زبان و ادبیات فارسی دبیرستانهای شهر تهران (دانشگر )9312 ،اشاره
میشود :نمونههای نثر کهن مانند گلستان ،تاریخ بیهقی ،کلیله و دمنه ،قابوسنامه،
سفرنامه؛ و نمونههای نثر معاصر از نویسندگانی مانند جمالزاده ،جالل آلاحمد،
علیاکبر دهخدا و سیمین دانشور؛ نمونههای شعر کهن از شاعرانی مانند فردوسی،
سعدی ،حافظ ،مولوی و نظامی و نمونههای شعر معاصر قبل از انقالب از شاعرانی
مانند نیمایوشیج ،سهراب سپهری ،پروین اعتصامی ،محمدتقی بهار و فریدون مشیری و
نمونة شعر معاصر بعد از انقالب ،از شاعرانی مانند اخوان ثالث ،شهریار ،شفیعی
کدکنی ،قیصر امینپور و هوشنگ ابتهاج.3
 .3اختصاص نیروی ماهر کتابدار در مدارس در رشد کتابخوانی تأثیر بسیاری دارد.
براساس پژوهش داورپناه ( :9335ص  92تا  )02در هیچیك از کتابخانههای مدارس
کتابدار نیست و در بیشتر موارد ،اداره کتابخانه به عهده مربیان پرورشی یا افرادی با
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پينوشت
 .9این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی ارزشیابی مهارتهای زبانی و ادبی دانشآموختگان نظام آموزش
متوسطه کشور (اَمزا) است که با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و
همكاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی بین سالهای  19تا  ،13اجرا شده است.
2. Language -experience Approach
 .3در مدارس معموالً از لفظ انشا استفاده میشود .باتوجه به اینكه امروزه لفظ مهارت نوشتاری یا
نوشتن خالق ،دقیقتر و رساتر به نظر میرسد در این مقاله از این الفاظ استفاده میشود با این
توضیح که منظور نویسندگان از انشا و نوشتن خالق ،فعالیتی آگاهانه و هدفمند است که از
احساس یا اندیشه و یا ترکیب هردو برآمده باشد..
4. Pearson Test of English
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مدرک دیپلم است درحالیکه پژوهشهای اسمیت ( )Smith,2001, P.1براهمیت حضور
نیروی متخصص کتابدار و تأثیر مثبت آن بر آموزش تمامی دروس در مدارس تأکید
میکند .بررسی  422کتابخانه آموزشگاهی در امریكا نشان میدهد سطح آموزشی و
سواد خواندن دانشآموزانِ مدارسی که کتابداران هدایت کتابخانهها را بهعهده دارند،
بهتر از مدارسی است که کتابدار ندارند.
 .2پیشنهاد و سفارش تولید کتابهایی با محتوای تقویت زبان فارسی برای دانشآموزان،
معلمان و خانوادهها از طریق نهادهایی چون فرهنگستان زبان و ادب فارسی
اجرای مسابقات فراگیر کتابخوانی با هدف تمرکز بر کتابهایی که نمونة اعالی نثر معیار
فارسی هستند از نویسندگانی مانند ایرج افشار ،سعید نفیسی ،غالمحسین یوسفی و
خانلری و...
پيشنهاد هفتم :توجه به تجربه جهانی شیوههای آموزش نوشتن به کودکان و نوجوانان
راهکارها
 .9همكاری با نهادهای بینالمللی مانند یونسكو ،یونیسف و نهادهای ارزشیابی جهانی
مانند انجمن بینالمللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  IEAدر مطالعات تیمز و پرلز
 .0توجه آموزشوپرورش به سازمانهای مردمنهاد چون شورای کتاب کودک
 .3توجه به مطالعات جهانی در بهبود شیوههای نوشتن و راههای آموزش آن
 .2بررسی جایگاه انشا و نگارش در برنامههای درسی جهانی و مطالعة تطبیقی و
آسیبشناسانة آن

 .5این بخش شامل دو سؤال بود به اینصورت که هر آزموندهنده از طریق گوشی خود متنی را
میشنید و سپس در فرصتی که به او داده میشد ،نكات اصلی و کلیدی متن را ازطریق بازنویسی و
خالصهنویسی بیان میکرد.
6. Likert
 .3سال وفات شاعر مالک دستهبندی بوده است.

منابع
 احمدی ،احمد؛ امین مقدسی ،شیرین؛ «تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر انشانویسی دردانشآموزان پایة سوم ابتدایی» ،تعليم و تربيت9332 ،44 ،؛  15تا .924
 الهامپور ،حسین« ،بررسی مشكالت درس انشای فارسی دورة راهنمایی استان خوزستان»،علوم تربيتي و روانشناسي9332 ،0،؛  993تا .932
 دانشگر ،مریم« ،بررسی آسیبشناسانة نقش کتابهای درسی در تولید علم (مطالعة موردی:کتابهای زبان و ادبیات فارسی مقطع متوسطه) ،مجموعهمقاالت اولين همايش ملي سنجش
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علم ،به کوشش مظفر چشمهسهرابی و احمد شعبانی.9312 ،
 دانشگر ،مریم ،طرح پژوهشی ارزشیابی مهارتهای زبانی و ادبی دانشآموختگان نظام متوسطهکشور ،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ،نهاد ریاست جمهوری9315 ،
(منتشرنشده).
 داورپناه ،محمدرضا« ،بررسی نقش کتابخانههای مدارس ابتدایی در تقویت آموزش و ایجادعادت مطالعه» ،پيام کتابخانه.9335 :0 ،4 ،
 راهنمای برنامة درسی زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه ،دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهایدرسی ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی( ،ویرایش و بازنگری جدید ،)9334 ،تهران
.9335
 رحمانی سكهروانی ،حسین ،بررسی عوامل مؤثر بر نوشتن خالق دانشآموزان پسر مقطعمتوسطة شهرستان قیروکارزین از دیدگاه مدیران سال تحصیلی  ،12-31پایاننامة
کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.9312 ،
 رحیمی ،مینو ،بررسی تجربی شیوة آموزش خالقیت در تدریس درس انشا دورة راهنمایی،پایاننامه کارشناسی ارشد رشتة روانشناسی تربیتی ،دانشگاه الزهرا.9333 ،
 روحاللهی ،مهدی؛ بررسی تاثیر آموزشهای ارائهشده در دورة متوسطه بر خالقیتدانشآموزان پایة سوم خمینیشهر اصفهان ،پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت معلم
تهران.9330 ،
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 زبان فارسی  ،9عمومی ،سال اول دبیرستان ،چ هجدهم ،تهران :شرکت چاپ و نشر کتابهایدرسی ایران.9313 ،
 زبان فارسی  ،0سال دوم آموزش متوسطه ،چ هفدهم ،تهران :شرکت چاپ و نشر کتابهایدرسی ایران.9313 ،
 زبان فارسی  ،3انسانی ،سال سوم آموزش متوسطه ،چ شانزدهم ،تهران :شرکت چاپ و نشرکتابهای درسی ایران.9313 ،
زبان فارسی  ،3تجربی-ریاضی ،سال سوم آموزش متوسطه ،چ شانزدهم ،تهران :شرکت چاپ و
نشر کتابهای درسی ایران.9313 ،
 زندی ،بهمن ،نعمتزاده ،شهین ،سمایی ،سیدمهدی ،نبیفر ،شیما« ،بررسی و توصیفخطاهای امالیی دانشآموزان پایة دوم دبستان» ،پژوهش در حیطة کودکان استثنایی،0 ،4 ،
9335؛  431تا .442
 -سلطانی ،سهیال ،بررسی ابزار انسجامی در کتابهای بخوانیم دورة ابتدایی و مقایسة آن با
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انشاهای دانشآموزان پایة پنجم ،پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور ،تهران.9331 ،
 طارمی ،طاهره ،رفیعی ،عادل« ،مقایسه میزان انطباق صورت مكتوب و ملفوظ نوشتار در زبانفارسی و انگلیسی» ،پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی9310 ،5 ،؛  03تا .31
 عباسیان ،شهناز ،بررسی جایگاه درس انشا از دیدگاه دانشآموزان سوم راهنمایی و دبیراندورة راهنمایی ،طرح پژوهشی ،وزارت آموزش و پرورش.9333 ،
 عمرانی ،غالمرضا« ،بحسی کوتاح راجب نقاعسی بوزرگ ،»9رشد آموزش زبان و ادبفارسی9335 ،29 ،99 ،؛  09تا .39
 عمرانی ،غالمرضا« ،بحسی کوتاح راجب نقاعسی بوزرگ ،»0رشد آموزش زبان و ادبفارسی9334 ،20 ،99 ،؛  39تا .20
 فرامرزی ،ساالر ،کرمعلیان ،حسن ،نصراللهی« ،تأثیر مداخلة آموزشی مبتنی بر رویكرد تجربةزبانی بر مهارت بیان نوشتاری (انشا) دانشآموزان» ،رویكردهای نوین آموزشی9312 ،92 ،؛
 29تا .42
 فرشیدنیك ،مینا ،آموزش کاربردی سادهنویسی و نگارش خالق ،پایاننامة کارشناسی ارشد،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.9332 ،
 قادریدوست ،الهام ،دانای طوسی ،مریم« ،مطالعة اهداف و مؤلفههای آموزش مهارتهایزبانی در برنامة درسی زبان فارسی دورة متوسطة ایران» ،فصلنامة نوآوریهای آموزشی،1 ،
9331 ،35؛  03تا .45

-

-

-
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کریمی ،عبدالعظیم بررسی اجمالی نتایج مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز
( ،)0229وزارت آموزش و پرورش ،پژوهشكدة تعلیم و تربیت ،تهران.9333 ،
کیانی ،حسن ،پاکدامن نائینی ،مریم« ،جایگاه ضعیف کتابخانه های آموزشگاهی در نظام
آموزش و پرورش کشور :توجه و بازبینی استانداردهای ملی و بین المللی» ،همایش ملی
کتابخانه های آموزشگاهی :پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی -
یادگیری  ،به کوشش مهری پریرخ ،ارسطوپور ،شعله ،تهران ،کتابدار 9333
موسیپور ،نعمتاله ،مهرانی ،مهشید ،زندی ،بهمن« ،بررسی مهارتهای نوشتاری در بین
دانشجویان نظام آموزش حضوری و از راه دور مورد مطالعه :دانشگاه پیام نور و دانشگاه
شهید باهنر کرمان» ،آموزش عالی ایران9333 ،0 ،؛  933تا .942
نعمتزاده ،شهین« ،مهارتهای نوشتاری در برنامة درسی» گزارش همایش تبیین نگرش
میانرشتهای آموزش مهارت نوشتن در برنامههای درسی ،خبرنامه گروه آموزش زبان و
ادبیات فارسی.9313 ،3 ،
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