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چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی و طبقهبندی مشکالت مهارتهای نوشتاری دانشآموزان متوسطه اول شهرستان زیرکووه اسو
این پژوهش از نوع پژوهشهای ترکیبی اس که به روش اکتشافی انجامشده اس بر اسوا بررسوی مبوانی ن وری موجوود
مصاحبه با تعدادی از استادان صواح ن وران و دبیوران و ن ورات اصوالحی اسوتادان راهنموا و مشواور چو لیسو نهوایی
شاخصهای انشا تدوین شد سپس اعتبار یابی چ لیس مذکور با اظهارن ر 15نفور از اسواتید متصصصوان ع ووم تربیتوی
اساتید برجسته در حوزه ادبیات و انشانویسی و دبیران مجرب در حوزه انشانویسی انجام شد نتوای نشوان داد کوه ایون ابوزار
روایی الزم را دارا اس پایایی ابزار نیز با روش آزمون مجدد  0/98به دس آمد جامعوه آمواری پوژوهش  1948دانوشآمووز
پایه های هفتم هشتم و نهم شهرستان زیرکوه مشغول به تحصیل در سال تحصی ی  94-95بود روش نمونوهگیوری دو مرح وه
خوشهای و تصادفی ساده بود حجم نمونه بر اسا اشباع ن ری  100نفر تعیین شود نتوای پوژوهش نشوان داد کوه میوانگین
مؤلفههای کاربرد درس زبوان ک موه و جم وه و عواعود دسوتوری و نگارشوی بوهکوارگیری واگگوان مناسو و ترکیو هوای
خوشساخ شیوههای پرورش معانی پاکیزه نویسی ارتباط و انسجام بندها و رعای ن م منطقی موضوع و ساختار مناسو
دانشآموزان باالتر از حد متوسط بود میانگین مؤلفههای عناصر زیبایی سصن و عناصر میوانمتنوی نووآوری خووشآغوازی و
خوشفرجامی و ایده و فکر دانشآموزان پایینتر از حد متوسط بود ÷
کلیدواژهها :مشکالت نوشتاری مهارت نوشتن دانشآموزان متوسطهاول زیرکوه

 .1مقدمه
امام صادق (ع) میفرمایند از نعمتهای الهی برای آدمی نوشتن است که به وس یله آن رخ دادهای گذش تگان
برای بازماندگان و رویدادهای زندگان برای آیندگان به بند کش یده م یش ود و نوش تارهای علم ی و اخالق ی
جاودانه میماند (مستدرک الوسایل ،جلد .)258 :3
هر جامعه ای نیازمند رشد و شکوفایی است و زمینه ساز این رشد افراد آن جامعه میباشند به همین دلیل یکی از
ارکان اصلی و مهم هر جامعه ای آموزش و پرورش آن جامعه است که وظیفه تعلیم و تربیت افراد آن جامع ه را
بر عهده دارد .آموزش و پرورش برای اینکه بتواند استعدادهای افراد جامعه اش را شکوفا س ازد و آنه ا را از
قوه به فعل برساند در مدارس دروس مختلفی را تدارک دیده است؛ یکی از دروسی که در مدارس وجود دارد
درس مهارتهای نوشتاری است که از دوره ابتدایی تا متوسطه تدریس میگردد .این درس با جملهسازی آغ از
می گردد ولی در دوره متوسطه اول ،این کار بهصورت پیشرفتهتر صورت میگیرد و شاگردان دستبهقلم برده و
از آنچه که دیده ،شنیده و خواندهاند استفاده کرده و سپس شروع به نوشتن مطالب مینمایند.
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بدون تردید میتوان گفت نقش و جایگاه درس مهارتهای نوشتاری در میان دروس دیگ ر دوره متوس طه اول
بس بلند و رفیع است .شاید در طول زندگی نوشتاری هر فرد هیچ وقت نیازی به کاربرد متون نظم و نثر دش وار
زبان فارسی نباشد اما هر فرد باسوادی نیاز به نوشتن در قالبهای مختلف ازجمله نوشتن یک نامه ساده یا پی ام
به دوست خود ،یک گزارش ،یک تقاضای اداری ،تا نوشتن زیباترین مت ون ادب ی را دارد .بس یاری از عل وم و
یافتههای عملی بهمحض اینکه انسان از آنها استفاده نکند کمکم به ورطه فراموشی سپرده میشوند اما انش ا از
زمان آموختن ،خواندن و نوشتن برای انسان شروع و تا انتهای حیات ادامه دارد(کریمیپور.)1377 ،
با توجه به اهمیت نگارش چه به عنوان یک درس و چه به عنوان یک مهارت مورد نی از درزن دگی  ،ارزی ابی
نقاط قوت و ضعف دانش آموزان میتواندضمن ارائه تصویری از وضعیت حاضر زمینه ساز تالشهای وی ژهت ر
برای ارتقای این مهارت در دانش آموزان شود.
1-1

بیان مساله

در روزگار ما که عبارت " آموختن برای زیستن" به یک شعار جهانی تبدیل شده است و شهروندان از حق وق

برابر برخوردارند و میتوانند عقاید و نظرات خود را بهصورت مکتوب ابراز کنند ،نوشتن از ضروریات زن دگی
هست(تبریزی )1376 ،نتایج پژوهشها نشان دادهاند که پیشرفت دانشآموزان در تم امی دروس ،رابط ه بس یار
نزدیکی بامهارت نوشتن آنان دارد(صالحی و معتمدی )1388 ،و تکالیف نوشتاری می تواند عالوه ب ر پیش رفت
تحصیلی ،تفکر انتقادی را نیز در فراگیران بهبود بخشد

( Martin & Penrod؛ نقل در .)2007 ، Andrew, Freeman, Mcguinn, Robinson

بیان نوشتاری نیازمند وجود مهارت در سه حوزه اصلی است :دستخ  ،،هی یک ردن و انش ا ( Halahan,

 .)1390 ، Lloyd, Kaufman., vis, Martinezدر این بین انشا عالیت رین ش کل بی ان نوش تاری هس ت.
(عطاران .)1383،ازنظر لغوی انشا یعنی " :آفرینش ،اییاد ،سخنپردازی ،نویسندگی ،شاعری ،نوشته فص یح و

با س یع و قافی ه ،ه ر ن وع نوش تهای ک ه م راد از آن نمایان دن ق درت نویس ندگی و تعی ین ارزش نوش ته

باشد"(لغتنامه دهخدا .)1370 ،آن همچنین بهعنوان توانایی خلق عقاید و بیان آنها در یک س اختار دس توری
قابلقبول بهگونهای که با اصول سبکشناسی ادبی مطابقت کن د تعری فش ده اس ت(،Hammill & Bartel

 Wray David .)2002معتقد است که انشا «برقراری ارتباط و انتقال اطالع ات و عقای د از طری ق نظ امی از
نشانههای مکتوب است (نقل در زندی .)145:1378 ،لذا همانگونه ک ه ض روری اس ت ی ک ش خا بتوان د
بهراحتی خودش را با زبان گفتاری توصیف کند ،باید بتواند از طریق نوشتن نیز ارتباط برقرار کند.
در مورد آموزش انشا همواره تالشهای خوبی از سوی صاحبنظران انیامشده است در حال حاضر نیز ت للیف
کتابهای درسی تحت عنوان مهارتهای نوش تاری ب رای پای هه ای هف تم ،هش تم و نه م و باه د

ارتق ا

مهارتهای نوشتاری دانشآموزان از اقدامات مثبتی است که در جهت بهبود انشا و نوشتن صورت گرفته است.
اما علیرغم تالش های صورت گرفته شواهد نشان می دهد که در زمین

آم وزش مه ارته ای نوش تاری در

مدارس ایران مشکالتی وجود دارد که میتوان به چند مورد بهصورت زیر اشاره کرد:
کوتاه بودن دورههای آموزشی درس مهارتهای نوشتاری در مدارس ایران(سال پایانی ابتدایی و دوره متوس طه
اول) ،کمبود معلمان متخصا در درس مهارتهای نوشتاری ،فقدان فرهنگ کتابخوانی در میان دانشآموزان،
عدم وجود کتابخانه غنی در مدارس ،عدمکفایت میزان ساعات اختصاصیافته به درس مهارتهای نوش تاری،
بیتوجهی به مهارتهای زبانی(در نظام آموزش و پرورش ایران توجه ناچیزی به آموزش مه ارته ای زب انی
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صورت گرفته است ،دو مهارت شنیدن و سخن گفتن بهطورکلی جایگاهی در آموزش و پرورش ندارد .مه ارت
خواندن تنها محدود به روخوانی و روانخوانی میشود و مهارت نوشتن نیز تنها تا پای ان دوره متوس طه اول در
برنامه درسی دانشآموزان ساعتی مستقل را به خود اختصاص میدهد و در دوره متوس طه دوم ب هعن وان ی ک
درس حاشیهای و زیرمیموعه کتاب زبان فارسی عمالً رنگ میبازد )(حسینی نژاد.)1386 ،
تکیه دانشآموزان بر حفظ مطالب نگارشی بدون کارورزی ،تمرین و پژوهش ،یکنواختی تدریس به شیوه س نتی
و فعال نبودن دانشآموزان ،تکیه دانشآموزان به معلم و کتاب درسی ب هعن وان تنه ا منب ع ی ادگیری از دیگ ر
مشکالت است(صالحی .)1390 ،همچنین از دیگر مشکالت در این حوزه ،انتخاب موضوع از طر

معلم ب دون

توجه به عالقه و توانایی دانشآموزان ،نبودن شاخاهای معین برای ارزشیابی درس مه ارته ای نوش تاری و
سلیقهای بودن ارزشیابی آن ،دانش ضعیف معلمان در خصوص روشه ای ت دریس فع ال ی ا خ الق در درس
مهارتهای نوشتاری ،فراهم نکردن نشریات و کتابهای مناس ب کودک ان در خ انوادهه ا ب رای غن ی ک ردن
تیربیات آنها را میتوان نام برد(آموزگار.)1383 ،
اگر چه پژوهش های گذشته سعی در ارائه تصویری از مشکالت درس انشا را داشته اند ولی به نظر م یرس د
بهبود واقعی در گرو داشتن چند اقدام اساسی است که عبارتن د از  :ال ف) ترس یم دقیق ی از عناص ر مه ارت
نوشتاری و طبقه بندی آن در قالب یک ابزار ب) به گونهای که مورد توافق صاحبنظران در حوزه مه ارته ای
نوشتاری باشد و سپس ج) جمع آوری اطالعاتی از قوت و ضعفهای دانشآموزان در این مهارتها .ازای نرو،
هد

اصلی این پژوهش ،پاسخگویی به این سؤاالت اساسی است که .1 :مهارتهای نوش تاری چ ه هس تند و

چگونه و طبقهبندی میشوند .2 .آیا شاخاهای مهارتهای نوشتاری دانشآموزان دوره اول متوسطه از اعتب ار
الزم برخوردار است؟  .3دانشآموزان متوسطه اول ،از حیث مهارتهای نوشتاری چه وضعیتی دارند؟
2-1

روش

این پژوهش یک پژوهش ترکیبی است که به روش اکتشافی انیام شده است .در طرحه ای ترکیب ی اکتش افی،
معموال از طریق پژوهش کیفی به تدوین یک ابزار اندازهگیری پرداخته میشود .برای این منظور با گ ردآوری و
تحلیل دادههای کیفی به تعیین جنبههای اصلی پدیده مورد بررسی پرداخته میشود .این جنبهها بهعن وان ابع اد
موردنظر برای تدوین ابزار گردآوری دادهها منظور میشود .سپس با گردآوری اطالعات کمی رابطه بین اج زای
پدیده تبیین میشود(لطفآبادی .)1388 ،در این پژوهش ابتدا بر اساس بررسی مبانی نظری موجود ،مصاحبه ب ا
تعدادی از استادان ،صاحبنظران و دبیران ،شاخاهای ارزیابی مهارتهای نوشتاری استخراج شدند .بهمنظ ور
تعیین روایی  ،چک لیست مهارتهای نوشتاری دانشآموزان،در اختیار 2نفر از اساتید ادبیات دانش گاه بیرجن د،
2نفر از متخصصان علوم تربیتی2 ،نفر از اساتید برجسته در حوزه ادبیات و انشانویسی4 ،نفر از اس اتید ادبی ات
دانشگاه فرهنگیان و 5نفر از دبیران میرب در حوزه انشانویسی قرار گرفت و خواس ته ش د ت ا ش اخاه ا را
بررسی کنند و سؤاالتی را که مناسب نیست حذ

یا جایگزین کنند .سپس ب ا جم عآوری نظ رات دادهش ده،

اصالحاتی در شاخاها صورت گرفت و شکل نهایی آن تهیه شد .ضریب توافق برای زیر مؤلفهه ای ک اربرد
درستزبان ،کلمه و جمله و قواعد دستوری و نگارشی  ،0/95بهرهگیری از عناصر زیبایی سخن و عناصر می ان
متنی  ،0/85بهکارگیری واژگان مناسب و ترکیبهای خوشساخت  ،0/82بهرهگیری از شیوههای پرورش مع انی
 ،0/95پاکیزه نویسی  ،0/92ارتباط و انسیام بندها و رعایت نظم منطقی موضوع  ،0/95س اختار مناس ب ،0/88
نوآوری  ،0/94خوش آغازی و خوشفرجامی  ،0/96ایده و فکر  0/98و برای ک ل پرسش نامه  0/98ب ه دس ت
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آمد .بنابراین ضریب اعتبار کل مقیاس و هر یک از خرده مقیاسهای آن مناسب و رض ایتبخ ش ب وده اس ت.
برای یررسی پایایی ابزار از فرمول آزمون میدد استفاده گردید که نتایچ رضایت بخش بود.
جامعه پژوهش حاضر را دانش آموزان متوسطه (کالس های هفتم ،هشتم و نهم) شهرستان زیرک وه ش امل 1081
پسر 867،دختر و جمعا  1948دانشآموز که در سال تحصیلی  94-95به تحصیل مش غول بودن د ،تش کیل داده
است .از جامعه یاد شده تعداد  100نفر با روش نمونهگیری خوشهای انتخ اب و دس ت نوش تهه ای آنه ا در
درس مهارتهای نوشتاری با استفاده از چکلیست تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت .دادهه ا ب ا اس تفاده از
تی تک نمونهای تیزیه و تحلیل و گزارش شد.
 .2یافته های پژوهش
 2-1یافتههای مربوط به سؤال اول پژوهش
برای پاسخ گویی به سؤال اول (مهارتهای نوشتاری چه هستند و چگونه طبقهبندی م یش وند؟) پ س از ط ی
مراحل الف) بررسی مبانی نظری ،ب) مصاحبه با تعدادی از استادان ،صاحبنظران و دبیران ،ج) تلفی ق مب انی
نظری و مصاحبه ،شاخا های نهایی ارزیابی مهارت های نوشتاری تهیه گردید .شاخاه ای ب ه دس ت آم ده
عبارتند از  1 :کاربرد درستزبان ،کلمه و جمله و قواعد دستوری و نگارشی 2 ،بهرهگیری از عناص ر زیب ایی
سخن 3 ،بهکارگیری واژگان مناسب و ترکیبهای خوشساخت 4 ،بهرهگیری از شیوهه ای پ رورش مع انی5 ،
پاکیزهنویسی 6 ،ارتباط و انسیام بندها و رعایت نظم منطقی موضوع 7 ،ساختار مناسب 8 ،ن وآوری 9 ،خ وش
آغازی و خوشفرجامی ،و شاخا  10ایده و فکر.
 2-2یافتههای مربوط به سؤال دوم پژوهش
برای پاسخگویی به سوال دوم(آیا شاخاهای ارزیابی مهارتهای نوشتاری دانشآموزان متوسطه اول از اعتب ار
الزم برخوردار است؟) شاخاهای ارزیابی مهارتهای نوشتاری مورد بررسی  15نف ر از اس اتید ،متخصص ان
علوم تربیتی ،اساتید برجسته در حوزه ادبیات و انشانویسی و دبیران میرب در حوزه انشانویسی قرار گرفت .ب ا
توجه به این که متخصصین تائید کننده روای ی ای ن ش اخا ه ا از س طوح مختل ف م رتب ،ب ا ای ن ح وزه
انتخابشدهاند ،بنابراین روایی بهدستآمده میتواند قابل دفاع باشد .همچنین این شاخاها در اختیار تع دادی
از دبیران میرب انشانویسی قرارگرفت تا از نگاه دبیرانی که بهصورت مستقیم با بحث نویسندگی و انشانویس ی
دانش آموزان در ارتباط هستند ،روایی موردنظر مورد تلیید قرار گیرد .تلیید اس اتید ادبی ات دانش گاه بیرجن د و
همچنین اساتید ادبیات دانشگاه فرهنگیان نیز میتواند تلیید میددی بر روایی شاخاهای استخراجشده از نگ اه
فنی و تخصصی ادبیات باشد .پایایی ابزار نیز با روش ضریب توافق برای کل چکلیست  0/98به دست آمد.
 2-3یافتههای مربوط به سؤال سوم پژوهش
قبل از پاسخ گویی به سؤال سوم ،نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کالموگرو
قرار گرفته است  .نتایج حاصل از آن در جدول  1ارائهشده است:
جدول ( :)1نتایج آزمون فرض نرمال بودن

 -اسمیرنف مورد بررسی

شناسایی و طبقهبندی مشکالت نوشتاری دانشآموزان متوسطه اول شهرستان زیرکوه

آمارهها

تعداد

سطح معناداری ()sig

کاربرد درست زبان ،کلمه و جمله و قواعد دستوری و نگارشی

100

0.76

بهرهگیری از عناصر زیبایی سخن و عناصر میان متنی

100

0.000

بهکارگیری واژگان مناسب و ترکیبهای خوشساخت

100

0.001

بهرهگیری از شیوههای پرورش معانی

100

0.15

پاکیزهنویسی

100

0.000

ارتباط و انسیام بندها و رعایت نظم منطقی موضوع

100

0.31

ساختار مناسب

100

0.15

نوآوری

100

0.000

خوش آغازی و خوشفرجامی

100

0.25

ایده و فکر

100

0.14
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نتایج جدول شماره  1نشان میدهد که دادهها نرمال هستند بنابراین ،برای پاسخگویی به سؤال دوم(دانشآموزان
متوسطه اول ،از حیث مهارتهای نوشتاری چه وضعیتی دارند؟) از آزمون تی تک نمونهای استفادهگردی د ک ه
نتایج آن در جدول شماره  2درج شده است.
جدول ( :)2نتایج آزمون تی تک نمونهای

فاص له اطمین ان
مؤلفهها

کاربرد درست زبان

آماره
t

9.51

عناص رزیباییس خن و 13.0
عناصر میان متنی

1

رای اخ

تال

انح را س طح ب
درجه می انگی
معن ادار میانگین %95
آزادی ن
ی
معیار
ح د
حد پایین
باال

Test
Value

99

47.42

7.8

0.000

5.91

9.02

35

99

3.03

1.51

0.000

-2.2

-1.6

5

ب هک ارگیریواژگ ان
مناس ب و ترکی به ای 6.06

99

5.85

1.40

0.000

0.5

1.12

5

خوش ساخت
99

7.52

2.36

0.93

-0.44

0.48

7.5

شیوههای پرورش معانی

0.08

99

6.51

1.46

0.000

1.21

1.80

5

پاکیزهنویسی

10.2

ارتباطوانسیام بندها

1.21

99

10.37

3.04

0.22

-0.23

0.97

10

ساختار مناسب

0.15

99

10.04

2.65

0.88

-0.48

0.56

10

9
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11.0

نوآوری

99

3.40

1.44

0.000

-1.8

-1.3

5

2.73

99

6.82

2.48

0.007

-1.1

-0.18

7.5

0.40

99

7.39

2.71

0.68

-0.6

0.4

7.5

9
خ

وش آغ

خوشفرجامی
ایده و فکر

ازی و

یافتههای جدول  2نشان میدهد که مؤلفه کاربرد درست زبان ،کلمه و جمله و قواعد دستوری و نگارش ی ،ک ه
میانگین آن از  35بیشتر است در دانش آموزان از حد متوس ،باالتر است .در مؤلفه بهرهگیری از عناصر زیب ایی
سخن و عناصر میانمتنی چون میانگین آن از  5کمتر است پس بهرهگی ری از عناص ر زیب ایی س خن و عناص ر
میانمتنی دانشآموزان از حد متوس ،پایینتر اس ت .در مؤلف ه ب هک ارگیری واژگ ان مناس ب و ترکی به ای
خوشساخت چون میانگین آن از  5بیشتر است پس بهکارگیری واژگان مناسب و ترکی به ای خ وشس اخت
دانشآموزان از حد متوس ،باالتر است .در مؤلفه بهرهگیری از شیوههای پرورش معانی چون می انگین آن از 7.5
بیشتر است پس بهرهگیری از شیوههای پرورش معانی دانشآموزان از حد متوس ،باالتر است.
در مؤلفه پاکیزهنویسی چون میانگین آن از  5بیشتر است پس پاکیزه نویسی دانش آموزان از حد متوس  ،ب االتر
است .در مؤلفه ارتباط و انسیام بندها و رعایت نظم منطقی موضوع چون میانگین آن از  10بیش تر اس ت پ س
ارتباط و انسیام بندها و رعایت نظم منطقی موضوع دانشآموزان از حد متوس ،باالتر است.
در مؤلفه ساختار مناسب چون میانگین آن از  10بیشتر است پس ساختار مناسب دانشآم وزان از ح د متوس ،
باالتر است .در مؤلفه نوآوری چون میانگین آن از  5کمتر است پ س ن وآوری دان شآم وزان از ح د متوس ،
پایینتراست .در مؤلفه خوشآغازی و خوشفرجامی چون میانگین آن از  7.5کمتر است پس خ وشآغ ازی و
خوشفرجامی دانشآموزان از حد متوس ،پایینتر است .در مؤلفه ایده و فک ر چ ون می انگین آن از  7.5کمت ر
است پس ایده و فکر دانشآموزان از حد متوس ،پایینتر است.
 3بحث و نتییهگیری

اولین دسته از یافتههای پژوهش حاضر به شناسایی مهارتهای مورد نیاز برای انشا اختصاص داشت .هم ان-

گونه که قبال ذکر گردید پژوهشهای قبلی ( به عنوان مثال  :آموزگار )1383،نبودن شاخاه ای مع ین ب رای
ارزشیابی درس انشا و سلیقهای بودن ارزشیابی آن را بهعنوان یکی از مشکالت انشانویسی دانشآموزان معرف ی
کرده بودند که این خود مدعایی بر اهمیت پرداختن به سؤال اول پژوهش و اس تخراج ش اخاه ای ارزی ابی
است .به خصوص که رسیدن به مهارت نوشتن ،همچون سخن گفتن نتییه طبیعی و ذاتی بلوغ نیست ،بلکه قرار
گرفتن در محی ،آموزشی و کسب پیش مهارتها و پیش الزامهای نوشتن است که میتواند نوش تن را اع تال

بخشد (2001 ، Sels Murcia؛ به نقل از تاتار.)1383 ،

در این رابطه صاحبنظران و پژوهشگران به الزامات و مهارتهای مختلفی اشاره کردهاند که ش اید اول ین آن را
بتوان همان گونه که سمیعی ( )1381اشاره کرده« ،حر

داشتن» دانست .حرفی نو طرح ی ن و .ب رای داش تن

حر های نو ،بهزحمت و تیربههای نو نیاز است .تیربههایی عمیق و وسعت دادهشده .لرن ر( )1997نی ز پ یش
نیازهای نوشتاری را شامل سهولت در زبان گفتاری ،توانایی خواندن ،مهارت در ام ال ،دس تنویس ی خوان ا،
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مهارت با صفحه کلید کامپیوتر ،آگاهی از کاربرد نوشته و راهبردهای شناختی برای سازماندهی ،برنام هری زی و
نوشتن میداند و مراحل آموزش انشا را بهصورت زیر بیان میکند -1 :بنا ک ردن فا ای همک اری -2 ،ح ق
انتخاب موضوع به دانشآموز -3 ،ارائه چارچوب نوشتن و راهبردهای فکری -4 ،گسترش بازتاب تفکر و حس
حاور دیگران -5 ،انتقال این موضوع که دانشآموز مسئولیت نوشته خود را بر عهده دارد -6 ،توجه به عالی ق
دانشآموزان -7 ،پرهیز از ارزشیابی مبتنی بر تنبیه -8 ،توجه به تیربههای متعدد دانشآموزان -9 ،برنام هری زی
برای نوشتن بهصورت مکرر -10 ،روش تکمیل جملهها و ترکیب جملهها.
ولی بدون شک عالوه بر پیشنیازهایی که به آن اشاره شد نوشتن ،مستلزم مهارته ایی نی ز هس ت ک ه طب ق
یافتههای پژوهش حاضر میتوان آنها را به شرح زیر دانست:
کاربرد درستزبان ،کلمه و جمله و قواعد دستوری و نگارشی ،بهرهگیری از عناصر زیب ایی س خن و عناص ر
میانمتنی ،بهکارگیری واژگان مناسب و ترکیبهای خوشساخت ،به رهگی ری از ش یوهه ای پ رورش مع انی،
پاکیزهنویسی ،ارتباط و انسیام بندها و رعایت نظم منطقی موضوع ،ساختار مناسب ،ن وآوری ،خ وشآغ ازی و
خوشفرجامی ،ایده و فکر .لذا در ارزیابی از نوشتههای دانش آموزان میبایست میزان دستیابی آنه ا ب ه ای ن
مهارتها سنییده شود.
تلکید کتب جدید دوره ابتدایی نیز بعد از تغییر نوع ارزش یابی دوره ابت دایی از نظ ام نم رهای س ابق ب هنظ ام
ارزشیابی کیفی توصیفی بر این بوده است که مهارتهای انشانویسی و نویسندگی دانشآموزان تقویت شود .ب ا
توجه به گذشت بیش از یک دهه از این تغییرات ،دانشآم وزانی ک ه در دوره متوس طه اول در ح ال تحص یل
هستند خروجی همین نظام ارزشیابی کیفی توصیفی هستند
از اقدامات دیگر انیام شده در پژوهش حاضر ،بررسی روایی محتوایی شاخاهای استخراج شده بود .به ای ن
منظور شاخا ها در اختیار تعدادی از دبیران میرب انشانویسی که بهصورت مستقیم ب ا بح ث نویس ندگی و
انشانویسی دانش آموزان در ارتباط بودند قرار گرفت .سپس نتایج به دست آمده از مرحل ه اول ،ب رای تایی د
نهایی در اختیار تعدادی از اساتید ادبیات دانشگاه بیرجند و همچنین اس اتید ادبی ات دانش گاه فرهنگی ان ق رار
گرفت تا تلیید میددی بر روایی شاخاهای استخراجشده از نگاه فنی و تخصصی ادبیات باشد .پای ایی اب زار
نیز با روش ضریب توافق برای کل چکلیست  0/98به دست آمد .بنابراین ضریب اعتبار کل مقیاس و هر ی ک
از خرده مقیاسهای آن مناسب و رضایتبخش بوده است .درنتییه میتوان مقی اس ب ه دس ت آم ده را ازنظ ر
ویژگیهای روانسنیی قابلقبول دانست .ب ه ای ن ترتی ب بافت هه ای مرب وط ب ه س وال دوم نش ان داد ک ه
شاخاهای ارزیابی مهارت های نوشتاری که در مرحله اول پژوهش استخراج گردید از اعتبار الزم برخ وردار
است.
سوال سوم پژوهش نیز همان گونه که قبال ذکر شد به شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشآم وزان متوس طه اول
در مهارت های نوشتاری استخراج شده اختصاص داشت .الزم به ذکر است که شناس ایی مش کالت نوش تاری

دانشآموزان پیشینه گستردهای دارد که از آن جمله میت وان ب ه پ ژوهشه ای انی ام ش ده توس  ،حس ینی-
نژاد( ،)1386صالحی( ،)1390آموزگار( )1383وزندی( )1386اشاره کرد.
در پژوهش حسینینژاد( )1386به علل ریشهای مشکالت انشانویسی مانند کوتاه بودن دورههای آموزش ی درس
انشا در مدارس ایران(سال پایانی دبستان و دوره راهنمایی) ،کمبود معلم ان متخص ا در درس انش ا ،فق دان
فرهنگ کتابخوانی در میان دانشآموزان ،عدم وجود کتابخانه غنی در مدارس ،ع دم کفای ت می زان س اعات
اختصاص یافته به درس انشا ،بیتوجهی به مهارتهای زبانی شناخته شده پرداخته شده است .ص الحی()1390
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نیز بر مشکالتی مانند تکیه دانشآموزان بر حفظ مطالب نگارشی بدون کارورزی ،تمرین و پژوهش ،یکن واختی
تدریس به شیوه سنتی و فعال نبودن دانشآموزان ،تکیه دانشآموزان به معلم و کتاب درسی بهعنوان تنه ا منب ع
یادگیری اشاره کرده است.
انتخاب موضوع از طر

معلم بدون توجه به عالقه و توانایی دانشآموزان ،نب ودن ش اخاه ای مع ین ب رای

ارزشیابی درس انشا و سلیقهای بودن ارزشیابی آن ،ضعف دانش معلمان در خصوص روشهای تدریس فعال یا
خالق در درس انشا ،فراهم نکردن نشریات و کتابهای مناس ب کودک ان در خ انوادهه ا ب رای غن ی ک ردن
تیربیات آنها از جمله مشکالتی بوده است که .در پژوهش آموزگار( )1383مورد تاکی د ق رار گرفت هان د .در
پژوهش زندی( )1386نیز به مشکالتی مانند ضعف دانشآموزان در تبدیل افکار خود به زبان مکت وب ،واژگ ان
ناکافی ،خطاهای دستوری و ویرایشی ،متمایز بودن درس انشا از فارسی و اینکه معل م فارس ی ،وظیف ه خ ود
نمیداند که قواعد انشانویسی را به دانشآموز بیاموزد و معلم انشا هم فرض میکند که دان شآم وز ،قواع د را
آموخته است و تنها باید این آموختهها را به کار ببرد اشاره شده است.
بررسی پژوهشهای گذشته نشان میدهد که شرای ،زمینهای و بافتی در ب روز مش کالت انش ا بیش تر م دنظر
پژوهشگران بوده است .در حالی که در پژوهشحاضر به صورت خاص به مه ارته ای م ورد نی از در درس
انشا پرداخته شده است .ارزیابی این مهارتها در دانشآموزان که سوال سوم پژوهش حاضر را تشکیل میداد
نشان داد که مهارتهای کاربرد درست زبان ،کلمه و جمله و قواعد دستوری و نگارشی ،ب هک ارگیری واژگ ان
مناسب و ترکیبهای خوشساخت ،بهرهگیری از شیوههای پرورش معانی ،پاکیزهنویسی ،ارتباط و انسیام بندها
و رعایت نظم منطقی موضوع و ساختار مناسب دانشآموزان باالتر از حد متوس،؛ ول ی به رهگی ری از عناص ر
زیبایی سخن و عناصر میانمتنی ،نوآوری ،خوشآغازی و خوشفرجامی و ایده و فکر دانشآموزان پ ایینت ر از
حد متوس ،است.
ارزیابی کمیت و کیفیت این مهارتها نشان میدهد که از میموع  10ش اخا اس تخراجش ده و م ورد ارزی ابی
قرارگرفته ،بیش از نیمی از شاخا ها باالتر از حد متوس ،بوده است .ای ن ش اخاه ا ب ه دان ش و مه ارت
دانش آموز در دروس ادبیات و انشانویسی مرتب ،بوده و تعدادی از شاخاها که پایینتر از حد متوس  ،ب وده
است گاه به خالقیت و مهارتهای مربوط به دیگر دروس وابسته بودهاند.
در تبیین نتایج بهدست آمده میتوان گفت شاخاهایی که باالتر از حد متوس ،بودهاند میتواند ناشی از ای ن
علل باشد :در سالهای اخیر دورههای بازآزمایی و همچن ین ض من خ دمت در قال ب دورهه ای حا وری و
غیرحاوری و همچنین کارگاه های آموزشی تخصصی برای معلمان برگزار گردیده اس ت ک ه ای ن کارگ اهه ا
باعث افزایش سطح صالحیت حرفهای آنان در دروس تخصصیشان گردیده است .از طر

دیگر ارتقای سطح

تحصیالت معلمان در دورههای تحصیلی علی الخصوص دوره تحصیلی متوسطه اول و دوم باعث شده است ت ا
پایه علمی معلمان ارتقا یابد و طبیعتا این ارتقا پایه در روشهای تدریس و عملکرد آنان تلثیر خواهد گذاش ت
که نمود عینی آن در خروجی عملی دانش آم وزان در دروس ی مانن د انشانویس ی اس ت .برگ زاری مس ابقات
انشانویسی ،نویسندگی ،مقالهنویسی و مسابقات مشابه و از طرفی بهرهگیری از فناوریهای اطالعات و ارتباطات
باعث شده است تا دانشآموزان با یادگیرندگان مادامالعمری تبدیل شوند که برای موفقیت درصحنههای رق ابتی
مسابقات خود به دنبال یادگیری باشند و یادگیرندگانی خود راهبر و خودتنظیم باشند.
تفکیک کتب بخوانیم و بنویسیم در نظام ارزشیابی کیفی توص یفی در دوره ابت دایی نی ز باع ث اس تقالل درس
بخوانیم شده است که با توجه به این که از عمر این نظام ارزشیابی بیش از یک ده ه گذش ته اس ت و پ ذیرش
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عمومی و اطالعات عموم والدین ،دانشآموزان و معلمان درباره آن تکمیل شده اس ت نی ز ب ه اف زایش س طح
مهارتهای نوشتاری و انشانویسی دانش آم وزان کم ک ک رده اس ت .تفکی ک ای ن کت ب در پ اکیزهنویس ی
دانش آموزان که یکی از شاخاهای باالتر از حد متوس ،گزارششده است ،مؤثر ب وده اس ت زی را در کت ب
نوشتاری فاای خاص نوشتن برای دانشآموز در نظ ر گرفت ه ش ده اس ت ک ه ای ن موض وع در س ایر کت ب
دانش آموزان دوره ابتدایی نیز رعایت شده است و باعث بهبود پاکیزهنویسی و نظم در نوشتار دانشآموزان شده
است.
در تبیین شاخاهای پایینتر از حد متوس ،دانشآموزان اعم از بهرهگیری از عناص ر زیب ایی س خن و عناص ر
میانمتنی ،نوآوری ،خوشآغازی و خوشفرجامی و ایده و فکر باید به این نکته اشاره کرد که هرچن د دروس ی
مانند علوم تیربی ،انشانویسی و سایر دروس تلکید بر خالقیت و نوآوری دان شآم وزان دارن د ام ا از طرف ی
قوانین دست و پاگیر در آموزش و پرورش گاه قدرت خالقیت و نوآوری و همچنین انعطا پ ذیری معلم ان را
گرفته و باعث شده است که تکالیفی قالبی و بدون خالقیت به دانش آموزان تحمیل شود .عدم خالقیت و ت لثیر
تدریس معلم در این خصوص در پژوهش آموزگار( )1383نیز تلکید شده است .همچنین نتایج پژوهش حاض ر
در بخش شاخاهای نامطلوب با پژوهش اویسی( )1372تقریباً همسو است ،زیرا در ه ر دو ای ن پ ژوهشه ا
نتایج نشان داده است که انشاهای دانشآموزان خ الی از خالقی ت و ن وآوری اس ت .دهخ دا( )1370انش ا را
آفرینش ،اییاد ،سخنپردازی ،نویسندگی ،شاعری ،نوشته فصیح و با سیع و قافیه ،هر نوع نوشتهای که م راد از
آن نمایاندن قدرت نویسندگی و تعیین ارزش نوشته باشد تعریف کرده است .هامی ل و بارت ل( )1381انش ا را
توانایی خلق عقاید و بیان آنها در یک ساختار دستوری قابلقبول بهگونهای که با اص ول س بکشناس ی ادب ی
مطابقت کند تعریف کرده است (نقل در زندی .)1379 ،هر دو این تعاریف نشان میدهند که در انشا نوآوری و
آفریدن مدنظر است ،بنابراین علت پایینتر بودن این شاخاها از حد متوس ،را میت وان در ق درت آف رینش
دانشآموزان جستیو کرد .آفرینش و خالقیت دانشآموز بهپیش فرضهایی نیاز دارد که ازجمله آنها م یت وان
به طراحی موقعیتهای بروز خالقیت مانند :موقعیتهای چالشبرانگیز برای حل مسئله ،نگرش مثبت به پاسخه ا
و فعالیتهای خالقانه دانشآموز ،استفاده از روش های تدریس خالقیت محور مانند ب ارش مغ زی و  ...اش اره
کرد.
نوآوری و خالقیت در پژوهش آموزگار( ) 1383نیز تلکید شده است که نوشتن انشاهای نو و اس تفاده از تفک ر
خالق در درس انشا یکی از مشکالت انشانویسی دانشآموزان است که در پژوهش حاضر نیز نت ایج نش ان داد
که نوآوری و همچنین خوشآغازی و خوش فرجامی و ایده و فکر دانشآموزان پایینتر از حد متوس ،اس ت و
نیاز به تقویت دارد .نوآوری و همچنین خوشآغازی و خوشفرجامی و ایده و فکر ش اخاه ایی هس تند ک ه
بهنوعی به خالقیت دانشآموزان مرتب ،اس ت و خالقی ت دان شآم وزان نی ز مت لثر از خالقی ت و اس تفاده از
فعالیتهای خالقانه معلمان است.
یافتههای پژوهش حاضر که در آن به طور خاص به مهارتهای مورد نیاز دانش آموزان و مشکالت مهارتی آنها
در انشا پرداخته شده در کنار سایر پژوهشهایی که از نگاه کلیتری به این موض وع پرداخن هان د م یتوان د
راهگشای اقدامات موثری در جهت ارتقای این مهارت بنیادین در دانشآموزان باشد.
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