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چکیده

هــدف پژوهــش حاضــر، آسیب شناســی برنامــه درســی انشــاء پایــه ششــم دوره تحصیلــی ابتدایــی اســت. 
در ایــن زمینــه، ســه بعــد مشــکالت ســاختاری، مشــکالت اجرایــی و مشــکالت تدریــس انشــاء بررســی 
شــده اســت. روش پژوهــش زمینه یابــی بــا دو رویکــرد کّمــی و کیفــی تعییــن شــده اســت. جامعــه آمــاری، 
ــا اســتفاده از فرمــول کوکــران، تعــداد 369 نفــر  تمامــی دانش آمــوزان پایــه ششــم شــهر یــزد اســت کــه ب
ــی و  ــه روای ــود ک ــنامه محقق ســاخته ب ــزار پژوهــش، پرسش ــاده انتخــاب شــدند. اب ــی س به شــکل تصادف
ــل  ــون تحلی ــی، از آزم ــای کّم ــل داده ه ــور تحلی ــد. به منظ ــد کرده ان ــتادان تأیی ــان و اس ــی آن را معلم پایای
واریانــس بــا اندازه گیــری مکــرر، آزمــون کرویــت ماچلــی، آزمــون اثــرات بیــن آزمودنی هــا، آزمــون مقایســه 
ــل داده هــای  ــرای تحلی ــن ب ــه ای فریدمــن اســتفاده شــد. همچنی ــس رتب ــل واریان ــه و آزمــون تحلی چندگان
ــی  ــه درس ــکالت برنام ــن مش ــد مهم تری ــان می ده ــا نش ــد. یافته ه ــتفاده ش ــذاری اس ــی، از روش کدگ کیف
انشــاء بــه ترتیــب شــامل مشــکالت ســاختاری بــا میانگیــن رتبــه )2/08(، مشــکالت تدریــس بــا میانگیــن 
رتبــه )2/06( و مشــکالت اجرایــی بــا میانگیــن رتبــه )1/86( اســت. همچنیــن مهم تریــن مشــکالت در 
بعــد ســاختاری بــه ترتیــب شــامل ضعــف اطالعــات عمومــی، مهارت نداشــتن در نوشــتن جمــالت شــروع 
انشــاء و نداشــتن مهــارت در تقســیم بندی انشــاء بــه بخش هــای شــروع، متــن و نتیجه گیــری بــوده اســت. 
ــوِد  هم چنیــن، در بعــد مشــکالت اجرایــی، مهم تریــن چالش هــا شــامل آزادنبــودن موضوعــات انشــاء، نب
آرامــش و تمرکــز در تفکــر، جــّذاب نبــودن کالس انشــاء و اهمیت نداشــتن ایــن درس بــرای دانش آمــوزان 
بــوده اســت. در بعــد مشــکالت تدریــس نیــز مهم تریــن چالش هــا شــامل انتخــاب موضوعــات کلیشــه ای 
گاهــی دانش آمــوزان  و یکنواخــت از ســوی معلمــان، توجه نکــردن بــه گســترش فرهنــگ کتاب خوانــی و ناآ

از اهــداف درس انشــاء بــوده اســت. 
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مقدمه و بیان مسئله

 پژوهــش حاضــر درصــدد اســت برنامــه درســی انشــاء در پایــه ششــم دوره ابتدایــی را 
آسیب شناســی کنــد. بایــد گفــت کــه »انشــاء« بــه معنــی آفرینــش، ایجــاد و خلق کــردن اســت. 
درواقــع، »انشــاء« بــه تولیــد، ســخن پردازی، نوشــته  فصیــح و هــر نــوع نوشــته ای کــه مــراد 
از آن نمایانــدن قــدرت نویســندگی و تعییــن ارزش نوشــته باشــد، اطــالق می شــود )عمیــد، 
1387(. از دیــد متخصصــان، انشــاء شــامل حرکــت و نظــم افــکار اســت. هــرگاه افــکار تنــگ 
ــود؛  ــت می ش ــا جذابی ــرم و ب ــم، گ ــان محک ــوند، ســبک بی ــم ش ــر تنظی ــه یکدیگ ــرده ب و فش
برعکــس اگــر ایــن افــکار به کنــدی از پــی هــم درآیــد و فقــط بــه زور الفــاظ بــه هــم ملحــق 

ــی پاشــازاده، 1385(. ــود )عل ــزان خواهــد ب ــان آن مبهــم و ســخت و افتان وخی شــود، بی

از  یکی  درس،  این  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  انشاء  درس  آموزشی،  نظام  در 
آن ساخته و  این درس ظرفی دارد و مظروفی، ظرف  به شمار می آید.  اصلی ترین درس ها 
بافته از کالم و مظروف آن اندیشه است. به معنای جامع، همه محصوالت ذهن و ادراک 
آدمی را شامل می شود. انشاء درواقع گذرگاهی است که دانش آموز همه آموخته های زبان و 
ادب خود را در آن یکجا به کار می بندد. از سوی دیگر، این درس به اعتبار مظروف بودن، 
خود میدان وسیعی برای ایجاد یک محصول فکری و ذهنی به وسیله   دانش آموز و بیان آن در 
قالب زبان و ادبیات است. به همین دلیل آن را انشاء نامیدند که داللت بر ابداع، ابتکار و 
خلق مطلب جدید دارد )حداد عادل، 1393(. در واقع، درس انشاء، ازجمله دروس مرتبط 
با ذهنیت، خالقیت ذهنی، تصویرسازی و صحنه آفرینی است. اهَمیت آن در برنامه دوره های 
مختلف به-قدری است که می توان آن را زمینه ساز یادگیری خالق، عادت به تفکر، تأمل و 
تدّبر دانست. درس انشاء، ازنظر کاربردی در زندگی نقش بسزایی دارد، زیرا بخش بزرگی 

از ارتباطات در محیط مدرسه و خارج از آن از طریق نوشته فراهم می شود.

غالبًا مشخص  توجه می کنیم،  دانش آموزان  نوشته های  به  وقتی  اینجاست که  اَما مسئله 
است که آنان در نوشتن مشکل دارند و نمی توانند ادراکات ذهنی خویش را آن طور که باید 
سازمان دهند و با قلم وصف کنند. به جرئت می توان گفت، شاید یکی از دالیل مهم ضعف 
در دروس دیگر بعضی از دانش آموزان، ضعف در انشاء است؛ زیرا دانش آموزی که نتواند 
آنچه را در ذهن دارد بگوید یا بنویسد، توانایی نشان دادن یادگیری اش را ندارد. همچنین 
مشاهدات نشان می دهد گاهی اوقات، انشاء دانش آموزان را والدین یا افراد دیگری نوشته 
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اینترنتی و استفاده نادرست از شبکه های  یا می نویسند و امروزه کپی برداری از سایت های 
اجتماعی نیز به این معضل اضافه  شده است )بابلی بهمنی، 1383(. 

گاهی دانش آموزان از قواعد دستوری، دامنه ضعیف  از دیگر مشکالت انشاء و نگارش، ناآ
لغات، ضعف مطالعات غیردرسی، کاهش گفتمان های خانوادگی یا  ارائه موضوعات تکراری 

از سوی معلمان است )بازرگان، 1393(.

باید گفت دانش آموزان در دوره ابتدایی پنج مرحله را در آموزش نوشتن طی می کنند که 
اشکال در هرکدام از این مراحل زمینه ساز مشکالت زیادی در برنامه درسی انشاء خواهد 
شد. این مراحل عبارت ند از: آموزش نوشتن غیرفعال )رونویسی(، نوشتن نیمه فعال )امال(، 
فعال  نوشتن  و  )جمله سازی(  دو  پایه  فعال  نوشتن  )کلمه سازی(،  یک  پایه   فعال  نوشتن 
اول  سال  از  دانش آموز  باید گفت،  نوشتن  آمورش  سیر  درباره  )زندی، 1385(.  )انشاء( 
بر  عالوه  دوم،  در کالس  بیان کند.  درست  را  خود  منظور  چگونه  که  می آموزد  تحصیل 
جمله سازی و تکمیل جمله های ناقص با کلمه های آشنا، جواب سؤاالت خود را به صورت 
کتبی می نویسد و از کالس سوم نوشتن انشاء عماًل آغاز می شود. دانش آموزان ابتدا برای هر 
انشاء طرح ریزی می کنند و این طراحی در مرحله اول به طور شفاهی انجام می گیرد و بعد 
به صورت کتبی درمی آید )علی پاشا زاده، 1385(. وجود مشکل در هرکدام از مراحل نوشتن 
می تواند، مشکالتی را در انشانویسی دانش آموز به وجود آورد. این مشکالت را می توان در سه 
بعد مشکالت ساختاری، مشکالت اجرایی و مشکالت تدریس دسته بندی کرد )الهام پور، 
1384(. منظور از مشکالت ساختاری، آگاهی نداشتن دانش آموزان از موضوع انشاء به علت 
ضعف در جهان شناسی و شناخت جامعه و ناتوانایی در طبقه بندی افکار و پیام های خود 
به طور صحیح و برنامه ریزی در نوشتن است. همچنین منظور از مشکالت اجرایی، این است 
که دانش آموز با وجود تجربه کافی از موضوع انشاء و همچنین توانایی الزم برای سازماندهی 
انشانویسی عناصر و قواعد مناسب زبان نوشتاری را به کار  افکار خود، نمی توانند هنگام 
ببندند. واژگان ناکافی، خطاهای دستوری و خطاهای ویرایشی را می توان دالیل این ضعف 
علت  به  دانش آموزان  نوشتاری  مشکالت  تداعی  نیز  تدریس  مشکالت  از  منظور  دانست. 
گاهی نداشتن معلم از اهداف، محتوا، روش تدریس و روش های ارزیابی درس انشاء و به   آ

طور کلی تخصص نداشتن معلم درباره موضوع درسی است.

بنابراین، با توجه به طرح چنین مباحثی، پژوهش حاضر سعی دارد مشکالت انشانویسی 
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دیدگاه  از  تدریس،  مشکالت  و  اجرایی  مشکالت  ساختاری،  مشکالت  بعد  سه  در  را 
دانش آموزان دوره ابتدایی شهر یزد به شکل دقیق بررسی کند. در این زمینه، 5 پرسش اساس 

مطالعه قرار دارد:

1(اولویت بندی چالش های برنامه درسی انشاء )مشکالت ساختاری، مشکالت اجرایی، 
مشکالت تدریس( چگونه است؟

2( مهم ترین چالش های مربوط به مشکالت ساختاری برنامه درسی چیست؟ 

3( مهم ترین چالش های مربوط به مشکالت اجرایی برنامه درسی انشاء چیست؟

4( مهم ترین چالش های مربوط به مشکالت تدریس برنامه درسی انشاء چیست؟

برای بهبود یادگیری مهارت انشاء نویسی، چه راهکارهایی می توان ارائه کرد؟  )5

اهمیت و ضرورت پژوهش

پژوهــش حاضــر از چندیــن بعــد دارای اهمیت اســت. نخســت، اهمیت آن به لحــاظ »نظری« 
اســت. انشــاء و نــگارش، فرصتــی بــرای تقویــت مجموعــه ای از ظرفیت هــای ادراکــی و بیــان 
و ظهــور مجموعــه ای از توانمندی هــای ادبی-علمــی و اجتماعــی   دانش آمــوزان اســت. ایــن 
ــه دروس  ــد، بلکــه در بقی ــه کار دانش آمــوزان نمی آی ــدی، فقــط در خــود ایــن درس، ب توانمن
نیــز مــددکار او خواهــد بــود )رئــوف، 1383(. زبــان مؤثرتریــن وســیله ارتباطــی انســان ها بــا 
یکدیگــر اســت و گونــه نوشــتاری زبــان از دیربــاز بــرای ثبــت اندیشــه ها و خاطــرات و دانــش 
انســانی بــه  کار رفتــه اســت. بنابرایــن بــرای رفــع آســیب های آن بایــد کاری کــرد )مســتعلی 

.)1393 پارسا، 

و  پژوهش  انجام  است.  اهمیت  دارای  »کاربردی«  لحاظ  به  همچنین  حاضر  پژوهش 
آسیب شناسی این درس در پایه ششم و نتایج حاصل از آن برای طراحان کتاب های درسی 
فارسی، برنامه ریزان درسی و حّتی معّلمان مفید است و توجه آن ها را به مشکالت موجود 
در زمینه آموزش و یادگیری انشاء و هدف از یادگیری این درس، به خصوص در پایه ششم 

جلب کند. 

مطالعه  پژوهشگران  است.  ارزشمند  نیز  »روشی«  لحاظ  به  پژوهش حاضر  به عالوه،   
حاضر، با استفاده از »روش زمینه یابی« با دو رویکرد کّمی و کیفی، برنامه درسی انشاء پایه 
ششم را آسیب شناسی و نتایج حاصل از آن را بررسی کرده اند. درواقع، در پژوهش حاضر 
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تالش می شود کارایی روش یادشده در بررسی موضوع اصلی مطالعه، آزموده شود و در قالب 
ارزیابی کارایی روش پژوهشی نیز برای استفاده دیگر پژوهشگران مفید باشد. 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ــه،      ــن زمین ــددی مطــرح اســت. در ای ــی نظــری متع ــاره موضــوع پژوهــش حاضــر، مبان درب
صاحب نظــران، دالیــل زیــادی را در بهبــود مهــارت انشاءنویســی مؤثــر می داننــد؛ از جملــه 
روش هــای صحیــح آمــوزش، به کارگیــری واژه هــا و عبــارات و جمــالت مناســب، مراعــات 
قواعــد دســتور زبــان و امثــال اینهــا )ســنجری، 1393(. از ســوی دیگــر، پژوهش هایــی نیــز 
در داخــل و خــارج ایــران انجــام  شــده اســت. بــرای مثــال، نعمــت زاده )1394( چالش هــای 
ــه نشــان می دهــد در آمــوزش  ــن مطالع آمــوزش نوشــتن را بررســی کــرده اســت. یافته هــا ای
انشاءنویســی، فراینــد آمــوزش را بایــد به صــورت طبقه بندی شــده و از ســاده بــه دشــوار 
ــت.  ــئله اس ــل مس ــاء روش ح ــوزش انش ــن روش در آم ــالوه بهتری ــه ع ــرد. ب ــازماندهی ک س
اولیایــی و اولیایــی )1393( نیــز پیش نیازهــای آمــوزش انشــاء و راه هــای بهبــود انشــاء را در 
بیــن دانش آمــوزان بررســی کرده انــد. نتایــج نشــان داد کــه برنامه ریــزی بــرای آمــوزش درس 
انشــاء نیــاز بــه بررســی و تعییــن پیش نیازهایــی چــون پــرورش حــس زیباشــناختی، افزایــش 
دانــش و آگاهــی، بیــان صحیــح واژه هــا و تقویــت دســتور زبــان فارســی دارد. همچنیــن بیــات 
و پویاکیــان )1393( دریافتنــد کــه فقــر خزانــه لغــات و ضعــف در به کارگیــری واژه هــا، در 
ضعــف انشانویســی کــودکان تأثیــر زیــادی دارد. در ادامــه بــا اســتفاده از روش هــای فعــال، 
انشانویســی را آمــوزش دادنــد و بــا آزمــون مجــدد متوجــه ارتقــای انشانویســی دانش آمــوزان و 
افزایــش گنجینــه لغــات آن هــا شــدند. همچنیــن نتایــج مطالعــات ملــک پاییــن )1393( نشــان 
داد کــه گفتمــان رایــج انشــاء در ایــران مبتنــی بــر فکــری قدیمــی اســت و بــر شــیوه تقلیــدی 
و بازســازی تأکیــد دارد. همچنیــن موضوع هــا گزینشــی، اجبــاری، تکــراری و ارزش گــذاری 
معلم محــور و قالب بندی هــای خشــک آســیب های شناخته شــده در انشــاء دانش آمــوزان 
ــه  ــر تجرب ــز در پژوهشــی در خصــوص اث اســت. شــهودی مژدهــی و همــکاران )1392( نی
و تعامــل بــا همســاالن در انشانویســی، دو گــروه از دانش آموزانــی را کــه دوره پیش دبســتان 
را گذرانــده یــا نگذرانده انــد بررســی کرده انــد. نتایــج نشــان می دهــد دانش آموزانــی کــه 
دوره پیش دبســتان را گذرانده انــد از اطالعــات بیشــتری دربــاره موضوعــات انشانویســی 
برخوردارنــد. همچنیــن علــوی مقــدم )1391( بــه تحلیــل اشــکاالت نوشــتاری دانش آمــوزان 
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و مقایســه ایــن مشــکل در دانش آمــوزان فارســی زبان و دوزبانــه پرداخــت. نتایــج مطالعــه وی 
نشــان داد در هــر دو گــروه، هــر چهــار طبقــه از اشــکاالت نوشــتاری دیــده شــده و خطاهــای 
ســاختاری در هــر دو گــروِه مطالعه شــده بیشــترین میــزان وقــوع را داشــته اســت. هم چنیــن 
ــی در  ــی و گفتمان ــی، برخــی خطاهــای امالی ــی فارســی زبان دوره ابتدای دانــش آمــوزان ایران

نوشــتار خــود داشــته اند.

پژوهش      به  می توان  جمله  از  است.  شده  انجام  ایران  از  خارج  در  مطالعاتی  هم چنین 
»برنامه ریزی و تبدیل تعمیم گرایی به مداخلۀ بازخورد عملکرد نگارش: یک مداخله تصادفی 
کنترل شده« از سوی  هایر و اکرت1 )2016( اشاره کرد. این مطالعه نشان می دهد مهارت های 
تحصیلی دانش آموزان ایاالت متحده، به ویژه در بخش نگارش با ضعف هایی همراه است. 
نتایح نشان می دهد دانش آموزان گروه آزمایش، در مقایسه با گروه  دانش آموزان دریافت کننده 
بازخورد عملکرد بدون تعمیم و همچنین دانش آموزان فاقد تمرین نگارش، نتیجه مثبت تری 
گرفته اند. همچنین پژوهش هیلند2 )2015( در بررسی متون نگارشی دانش آموزان، نشان 
از موضوع و چگونگی  ناکافی  ادراک  داد که مهم ترین مشکالت دانش آموزان در نوشتن، 
در   ،)2014( وکوکر3  ریتچی  همچنین  است.  جمالت  ساختاربندی  و  متون  سازماندهی 
بررسی مشکالت نوشتن، نشان دادند که دانش آموزانی که نوشته آن ها کیفیت الزم را ندارد، 
باعث  ارزشیابی کّمی،  از  استفاده  همچنین  دارند.  مشکل   نیز  مطلب  درک  و  خواندن  در 
شناخت بهتر مشکالت دانش آموزان در نوشتن می شود. به عالوه، گرد و همکاران4  )2014( 
در پژوهشی با عنوان »تمرین شیوه نوشتن در اوایل دوران کودکی« به بررسی تأثیر شیوه های 
روش های  از  استفاده  داد  نشان  نتایج  پرداختند.  ابتدایی  مدارس  در  نوشتن  آموزش  فّعال 
بر بهبود نحوه نگارش  اثرات زیادی  نوین که در آن تأکید بر همکاری و مشارکت است، 
دانش آموزان دارد؛ ازجمله بهبود کیفیت آموزش معّلمان ابتدایی و شرکت فّعال دانش آموزان در 
برنامه  های ملی با عنوان مسابقات نویسندگی و ارتقای سطح نگارش دانش آموزان. آکینوامید 
و کوالد5 )2012( نیز مطالعه ای در زمینه بررسی »تأثیر رویکرد فرایندی در یادگیری مهارت 
انشانویسی زبان دوم دانش آموزان« با روش آزمایشی انجام داد. در پایان مشخص شد که 
رویکرد  فرایندی  بر کارآیی دانش آموزان در نوشتن انشا تأثیر معنی دار دارد. پینتو و بیگوژی6 

1 . Hier & Eckert
2. Hyland
3. Ritchey & Coker
4 . Gerde & Bingham & Wasik
5. Akinwamide & Kolade
6. Pinto & Bigozzi
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)2012(، در پژوهش خود، مؤلفه های گوناگون مدل سواد نوظهور، یعنی آگاهی از شکل 
و معنای کلمات، متضادها و مترادف های کلمه را در کیفیت نوشتار دانش آموزان بررسی 
به  طور چشمگیری  می تواند  معنای کلمات  و  از شکل  آگاهی  که  داد  نشان  نتایج  کردند. 
در مهارت نوشتن دانش آموزان تأثیرگذار باشد و می توان مهارت نوشتن دانش آموزان را با 
واژه شناسی آن ها پیش بینی کرد. آِهن1 )2012( نیز »تأثیر دیدگاه ساخت گرایی در آموزش 
انشاء و استفاده از الگوی فرایندی در آموزش دانش آموزان ابتدایی« در استرالیا را مطالعه 
کرد. نتایج نشان داد که استفاده از این روش در آموزش انشاء باعث ارتقای سطح آگاهی 
دانش آموزان از متون مختلف و همچنین افزایش اعتماد به نفس آنها در نوشتن شده است. به 
عالوه، مطالعه دوروکن2 )2011( در زمینه بررسی »اثرات خواندن مشارکتی و ترکیب فنون 
نگارش بر مهارت های خواندن و نوشتن« نشان داد که تفاوت بین خواندن و نوشتن گروه 
آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون معنی دار بود. این تفاوت در اثر به  کارگیری  
تشریک مساعی در مهارت خواندن یکپارچه و ترکیب فنون  نگارش، مشاهده شد. جکوبسون 
و رید3 )2010( نیز »انشانویسی دانش آموزان مبتال به بیش فعالی« را بررسی کرده اند؛ این 
پژوهش اثر مثبت نوشتن یک انشای تشویقی به کمک مدل توسعه استراتژی خودتنظیمی را 
بر مهارت نوشتن در دانش آموزان دچار اختالل بیش فعالی نشان داده است. این محققان، 
دانش آموزان را به مدت سه هفته پی گیری کردند. یافته کلی، بهبود  مشخص در محتوا، طول 
و کیفیت کلی انشای دانش آموزان بود. همچنین مطالعه هوارد4 )2010( روی 18 دانش آموز 
و  را مطالعه  متون  آن ها خواست که  از  انجام شد. محقق  منبع نویسی  و  نگارش  زمینه  در 
خالصه ای ازآن را یادداشت کنند و سؤاالت خود را دربارظ مشکالتشان در خواندن بیان 
کنند. دانش آموزان متون را خالصه  و کپی برداری کردند و قطعه ای از جمالت شخصی را 
در منابع شان نوشتند. یافته ها نشان داد نوشتن جمالت شخصی در منابع نوعی سرقت ادبی 
بود و همچنین نمی توان نویسنده را برای درک منابع مجبور کرد. همچنین مطالعه داروس و 
سوبرامانیام5 )2009( در زمینه تحلیل خطا های نوشتن انشای زبان انگلیسی دانش آموزان در 
مالزی گویای شش خطای رایج در انشای دانش آموزان شامل شکل افعال و کلمات، انتخاب 

کلمه، حروف اضافه، تطابق فعل و فاعل و ارائه کلمه بود.

درمجموع، مرور مبانی فوق نشان می دهد عوامل زیادی در بروز مشکالت انشاء نویسی 

1. Ahn
2. Durukan
3. Jacobson & Reid
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نقش دارند. شناخت این عوامل و ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل می تواند، به رفع 
مبانی موجود و تجارب شخصی و  به  با توجه  به  هر حال پژوهش حاضر  آن کمک کند. 
عملی نگارندگان، به بررسی چالش های برنامه درسی انشاء پایه ششم، از دیدگاه دانش آموزان 

پرداخته است.

چارچوب مفهومی پژوهش

بــا توجــه بــه مبانــی مطرح شــده، می تــوان گفــت مهــارت انشاءنویســی در آمــوزش دوره 
ابتدایــی یکــی از زمینه هــای اساســی رشــد ســواد محســوب می شــود. توســعه مهــارت 
انشاءنویســی نیازمنــد وجــود شــرایطی اســت کــه در محیــط آموزشــی بایــد مســئوالن و 
ــکالتی را در  ــرایط، مش ــن ش ــت ای ــه کیفی ــی ب ــد. بی توجه ــدی کنن ــه ج ــدان توج ــان ب معلم

یادگیــری مهــارت انشاءنویســی در دانش آمــوزان ایجــاد می کنــد. 

درمجموع، شرایط تضمین کننده کیفیت مهارت انشاءنویسی از جمله، شرایط ساختاری، 
آموزشی و اجرایی را می توان در شکل زیر خالصه کرد:

شکل 1: چارچوب مفهومی پژوهش )چالش های اثرگذار بر ضعف مهارت انشانویسی(

روش پژوهش

ــاری  ــه آم ــت. جامع ــی اس ــی و کیف ــرد کّم ــا دو رویک ــی ب ــر، زمینه یاب ــش حاض روش پژوه
ــا اســتفاده از  ــوده کــه ب ــر( ب ــزد )9634 نف ــه ششــم شــهر ی ــوزان پای شــامل تمامــی دانش آم
فرمــول کوکــران، تعــداد 369 نفــر بــه صــورت تصادفــی ســاده انتخــاب شــده اند. همچنیــن 
بــرای توزیــع پرسشــنامه بــر اســاس روش خوشــه ای تک مرحلــه ای 5 مدرســه از نواحــی 1 و 

 مشکالت آموزشی 

 مشکالت ساختاري مشکالت اجرایی
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2 آمــوزش  و پــرورش یــزد انتخــاب شــد.

بــرای ابــزار پژوهــش، پرسشــنامه ســنجش مشــکالت انشــاء )الهام پــور، 1387( بازنگــری و 
مجــددًا روایــی و پایایــی آن تعییــن شــد. در ایــن پرسشــنامه، ســه بعــد مشــکالت ســاختاری، 
مشــکالت اجرایــی و مشــکالت تدریــس انشــاء کنــکاش شــد. در بعــد مشــکالت ســاختاری، 
گویه هــای 1 الــی 16، در بعــد مشــکالت اجرایــی، گویه هــای 17 الــی 25 و در بعــد 
مشــکالت تدریــس، گویه هــای 26 الــی 39 بررســی شــد. همچنیــن از طریــق پرســش 
بازپاســخ، راهکارهــای رفــع آســیب های برنامــه درســی انشــاء واکاوی شــد. روایــی صــوری 
و محتوایــی پرسشــنامه ازطریــق نظرخواهــی از 10 نفــر از صاحب نظــران )2 تفــر از اســتادان 
برنامه ریــزی درســی، 4 نفــر از اســتادان آمــوزش ادبیــات فارســی، 4 نفــر از معلمــان ادبیــات 
فارســی( تأییــد شــد. پایایــی مربــوط بــه ســؤاالت پرسشــنامه نیــز از طریــق ضریــب آلفــای 
کرونبــاخ بــه دســت آمــد )مشــکالت ســاختاری: 0/821، مشــکالت اجرایــی: 0/523، 
مشــکالت تدریــس: 0/74(. به منظــور تحلیــل داده هــای کّمــی، از آزمــون تحلیــل واریانــس 
ــون  ــا، آزم ــن آزمودنی ه ــرات بی ــون اث ــی، آزم ــت ماچل ــون کروی ــرر، آزم ــری مک ــا اندازه گی ب
مقایســه چندگانــه و آزمــون تحلیــل واریانــس رتبــه ای اســتفاده شــد. همچنیــن بــرای تحلیــل 

ــدی اســتفاده شــد. ــی، از روش کدگــذاری و مقوله بن داده هــای کیف

یافته های پژوهش

ســاختاری،  )مشــکالت  انشــاء  درســی  برنامــه  چالش هــای  اولویت بنــدی   :1 پرســش 
اســت؟ تدریــس( چگونــه  مشــکالت  اجرایــی،  مشــکالت 

ساختاری،  )مشکالت  بعد  سه  در  آزمودنی  هر  نمره  ابتدا  پرسش،  این  به  پاسخ  برای 
ساختاری  مشکالت  در  فرد  هر  نمره  و  محاسبه  تدریس(  مشکالت  و  اجرایی  مشکالت 
بر 16، در مشکالت اجرایی بر 9 و در مشکالت تدریس بر 14 تقسیم شد؛ سپس از هر 
میانگین  و  اجرایی  مشکالت  میانگین  ساختاری،  مشکالت  میانگین  نمره  سه  دانش آموز 
با  واریانس  تحلیل  آزمون  از  میانگین  سه  مقایسه  برای  آمد.  به  دست   تدریس  مشکالت 
اندازه گیری مکرر استفاده شد. میانگین مشکالت ساختاری در 368 نفر  دانش آموز 0/31، 
میانگین مشکالت اجرایی 0/25 و میانگین مشکالت تدریس 0/30 به دست آمد که تفاوت 
انشاء، مشکالت  برنامه درسی  اولین مشکل  بیان روشن تر،  به  معناداری مشاهده می شود. 
ساختاری، دوم مشکالت تدریس و سوم مشکالت اجرایی است )P>0/0001(. در پایان با 
استفاده از آزمون تحلیل واریانس رتبه ای فریدمن، میانگین رتبه ها مقایسه شد که مشکالت 
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ساختاری با میانگین رتبه ای  2/08، مشکالت تدریس با میانگین رتبه ای 2/06 و مشکالت 
اجرایی با میانگین 1/86 به ترتیب مهم ترین تا ضعیف ترین مشکالت برنامه درسی انشاء از 
دید دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر یزد است )P>0/004(. جدول های زیر این بررسی 

را نمایش می دهد.
جدول 1- میانگین و انحراف معیار ابعاد مشکالت انشاءنویسی

تعدادانحراف معیارمیانگینگویه ها

0/310/24368مشکالت ساختاری

0/250/18368مشکالت اجرایی

0/300/20368مشکالت تدریس

جدول 2- نتایج آزمون چندگانه در تحلیل واریانس مکرر

درجه آزادی درجه آزادیFارزشاثر

خطا

سطح 

معناداری

مجذور اتای 

تفکیکی

0/07314/3523660/00010/073اثر پیالییفاکتور

0/92714/3523660/00010/073المبدا ی ویلکس

0/07814/3523660/00010/073اثر هتلینگ

0/07814/3523660/00010/073بزرگ ترین ریشه روی

جدول 3- آزمون کرویت ماچلی

اثر بین 

آزمودنی ها

کای اسکور ماچلی

تقریبی

درجه 

آزادی

سطح 

معناداری

اپسیلون

سطح پاییترهین – فلدتگرینهوس- گیسر

0/985/2820/0710/980/990/5عامل 1

جدول 4- آزمون اثرات بین آزمودنی ها

مجموع منبع

مجذورات

میانگین درجه آزادی

مجذورات

F سطح

معناداری

مجذور اتای 

تفکیکی

94/78194/781122/130/00010/754عرض از مبدأ

313670/084خطا
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جدول 5- برآورد میانگین و خطای معیار میانگین

اختالف فاصله اطمینان 95%خطای استانداردمیانگینعامل 1

حد پایینحد باال

10/3190/0130/2950/344 )ساختاری(

20/2600/0100/2400/279 )اجرایی(

30/3000/0110/2790/321 )تدریس(

جدول 6- آزمون مقایسه چندگانه بین سطوح عامل 1

I فاکتورJ اختالف فاکتور

I و J میانگین

خطای 

استاندارد

سطح 

معناداری

اختالف فاصله اطمینان %95

سطح باالسطح پایین

120/0600/0120/00010/0320/088

30/0190/0130/382-0/0110/049

21-0/0600/0120/0001-0/088-0/032

3-0/0400/0110/001-0/068-0/013

31-0/0190/0130/382-0/0490/011

20/0400/0110/0010/0130/068

جدول 7- میانگین رتبه ها در سه بعد مشکالت ساختاری، اجرایی و تدریس

میانگین رتبه ایمیانگینگویه ها

0/312/08میانگین ساختاری

0/251/86میانگین اجرایی

0/302/06میانگین تدریس

جدول 8- آزمون تحلیل واریانس رتبه ای فریدمن برای پرسش 1

368تعداد

11/262کای- اسکور

2درجه آزادی

0/004سطح معناداری
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پرسش 2: مهم ترین چالش های مربوط به مشکالت ساختاری برنامه درسی چیست؟ 

برای پاسخ دادن به پرسش دوم از آزمون تحلیل واریانس رتبه ای فریدمن استفاده شد که 
تفاوت در سطح )P>0/0001( معنادار است. با توجه به جدول 9، از میان سؤال های 1 
تا 16، سؤال شماره 10 یعنی نداشتن اطالعات عمومی زیاد با رتبه 9/67، سؤال شماره 
12 یعنی اشکال در نوشتن جمالت شروع انشاء با رتبه 9/06 و سؤال 2 یعنی اشکال در 
تقسیم-بندی انشاء به بخش های شروع، متن و نتیجه گیری با رتبه 8/87 بیشترین و سؤال 
شماره 16 یعنی دشوار امتحان درس انشاء برای دانش آموزان با رتبه 7/87 کمترین رتبه ها را 

از نظر دانش آموزان، در مشکالت ساختاری کسب کردند.

جدول 9- میانگین رتبه های مشکالت ساختاری در انشانویسی

میانگین سؤاالتردیف

رتبه ها

اولویت

8/459در موقع نوشتن انشاء، فراموش می کنم چه بنویسم.1

8/873در تقسیم بندی انشاء به بخش های شروع، متن و نتیجه گیری مشکل دارم.2

8/744نمی توانم کلمات مناسب برای نوشتن پیدا کنم.3

8/507جمالت مناسب برای نوشتن انشاء، به ذهنم نمی آید.4

8/695نمی توانم درباره موضوعات انشاء، تمرکز حواس داشته باشم.5

8/488در نوشتن انشاء، دلهره و نگرانی دارم.6

8/566به درس انشاء عالقه ای ندارم.7

8/1513نمی توانم درباره آنچه فکر می کنم بنویسم.8

8/2810نمی توانم درباره چیزهایی بنویسم که در اطرافم می گذرد.9

9/671اطالعات عمومی زیادی برای نوشتن انشاء ندارم.10

8/2211روش خالصه کردن و یادداشت برداری از کتاب های درسی و غیردرسی را بلد نیستم.11

9/062نوشتن جمالت شروع انشاء، برایم مشکل است.12

8/488حوصله نوشتن انشاء را ندارم.13

7/8914نمی توانم از تخیل خودم در نوشتن استفاده کنم.14

8/1913موضوعات انشاء، برایم قابل فهم نیستند.15

7/7815امتحان درس انشاء برایم مشکل است.16
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جدول 10- آزمون تحلیل واریانس رتبه ای فریدمن مشکالت ساختاری

369تعداد

106/72کای اسکور

15درجه آزادی

0/0001معناداری

پرســش 3: مهم تریــن چالش هــای مربــوط بــه مشــکالت اجرایــی برنامــه درســی انشــاء 
چیســت؟

برای پاسخ دادن به پرسش 3، از آزمون تحلیل واریانس رتبه ای فریدمن استفاده شد که 
تفاوت در سطح )p>0/0001( معنادار است. با توجه به جدول 11، باالترین رتبه از نظر 
مشکالت اجرایی مربوط به سؤال 23 یعنی انتخابی نبودن موضوعات انشای دانش آموزان 
با میانگین )5/96(، سپس سؤال 21 یعنی نبود آرامش و سکوت در کالس درس انشاء 
با میانگین رتبه ای )5/78( و سؤال 20، یعنی اهمیت نداشتن این درس برای دانش آموزان، 
انشای   نوشتن  یعنی   18 سؤال  به  مربوط  رتبه  و کمترین  است   5/69 رتبه ای  میانگین  با 
دانش آموزان توسط دیگران با میانگین 4/27 و سؤال 19 یعنی ناخوانا و بدخط نوشتن انشاء 

با میانگین رتبه 4/26 است.

جدول 11- میانگین رتبه ها مربوط به مشکالت اجرایی

اولویت هامیانگین رتبه هاسؤاالتردیف

4/377در نوشتن انشاء مشکل امالیی دارم.17

4/278انشای مرا دیگران می نویسند.18

4/269ناخوانا و بدخط می نویسم.19

5/693برای دانش آموزان این درس اهمیت ندارد.20

5/782در موقع نوشتن انشاء آرامش و سکوت وجود ندارد.21

4/555گوش دادن به انشای دانش آموزان دیگر برایم مشکل است.22

5/961موضوعات انشاء انتخابی نیستند.23

5/604دانش آموزان کتاب های غیردرسی را مطالعه نمی کنند.24

4/526تکلیف مربوط به درس نگارش را انجام نمی دهم.25
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جدول 12-آزمون تحلیل واریانس رتبه ای فریدمن در بعد مشکالت اجرایی

368تعداد

439/16کای اسکور

8درجه آزادی

0/0001سطح معناداری

پرســش 4: مهم تریــن چالش هــای مربــوط بــه مشــکالت تدریــس برنامــه درســی انشــاء 
چیســت؟

استفاده شد؛  فریدمن  رتبه ای  واریانس  تحلیل  آزمون  از   ،4 پرسش  به  پاسخ دادن  برای 
تفاوت در سطح )P>0/0001( معناداراست که بر طبق جدول شماره 13،  باالترین رتبه 
رتبه  میانگین  با  دانش آموزان  توسط  انشاء  انتخاب کردن موضوعات  یعنی  برای سؤال 33 
رتبه  با میانگین  9/95، سؤال 37 یعنی معرفی کردن کتاب و مجالت کمکی توسط معلم 
9/35 و سؤال 34 یعنی مشخص بودن اهداف درس انشاء برای دانش آموزان با میانگین رتبه 
8/49 مهم ترین آسیب ها بودند. سؤال 26 یعنی بحث و گفت وگوی معلم با دانش آموزان 
دربارظ موضوعات انشاء با میانگین رتبه 6/48 و سؤال 36 یعنی توجه معلم در انشاء به 
استفاده از حواس دانش آموزان در جریان نوشتن انشاء با میانگین رتبه 6/37 کمترین رتبه را 

در آسیب های مربوط به تدریس کسب کردند.

جدول 13- میانگین رتبه ها مربوط به مشکالت تدریس

اولویت هامیانگین رتبه هاسؤالردیف

6/4811معلم درباره موضوعات انشاء بادانش آموزان بحث وگفت می کند.26

7/735روش ارزشیابی انشاء درست است.27

7/606معلم در کالس به تفاوت های فردی دانش آموزان در انشانویسی توجه دارد.28

6/6910معلم به این درس اهمیت می دهد.29

6/4811معلم این درس را خوب تدریس می کند.30

6/2012معلم درس انشاء رفتار خوبی بادانش آموزان دارد.31

7/098معلم درس انشاء آیین نگارش را آموزش می دهد.32

9/951موضوعات انشاء را دانش آموزان انتخاب می کنند.33

8/493هدف درس انشاء برای دانش آموزان مشخص است.34
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6/809معلم درس انشاء خالقیت دانش آموزان را تشویق می کند.35

معلم درس انشاء از دانش آموزان می خواهد تمام حواس خود را در نوشتن 36

به کارگیرند.

6/3712

9/352معلم کتاب ها مجالت کمکی را برای نوشتن انشاء معرفی می کند.37

7/517موضوعات انشاء که معلم می دهد جالب هستند.38

8/254موضوعات انتخابی معلم به زندگی مربوط است.39

 جدول 14- آزمون تحلیل واریانس رتبه ای فریدمن مشکالت تدریس

369تعداد

727/47کای اسکور

13درجه آزادی

0/0001سطح معناداری

پرسش 5: برای بهبود یادگیری درس انشاء چه راهکارهایی می توان ارائه کرد؟

نظرات  شناسایی  اساسی،  هدف  یافت.  اختصاص   منظور  این  به  بازپاسخ،  سؤال  یک 
دانش آموزان برای بهبود یادگیری درس انشاء بود. به هریک از دانش آموزان قبل از اجرای 
پرسشنامه شماره ای داده  شده است. به منظور تحلیل داده ها در این سؤال، محققان چندبار 
متون را مرور کردند تا برداشت کلی از متن به دست آید. سپس با تأکید بر محتوای آشکار 
و ضمنی موجود در داده های متنی، جمالت و پاراگراف ها، راهکارها در 8 مقوله طبقه بندی 

شد که عبارت ند از:

1- توجه و اهمیت بیشتر به درس انشاء: از میان  دانش آموزان شرکت کننده، 17   دانش آموز 
بر این باورند که علت اصلی ضعف در نگارش دانش آموزان دوره ابتدایی به خصوص پایه 
ششم، بی توجهی معلمان و دانش آموزان به این درس مهم است. در همین زمینه، دانش آموز 
شماره 267 نوشته بود: »از معلمان عزیزم می خواهم انشاء را جدی بگیرند و از ساعت درس 
انشاء برای جبران ساعات دروس دیگر استفاده نکنند. وقتی ما قواعد نوشتاری را نمی دانیم 

و کسی به ما آموزش نداده است، چگونه می  توانیم درباره موضوعی بنویسیم«.

میان   از  دانش آموزان:  تجربیات  و  عالئق  با  متناسب  انشاء  موضوعات  انتخاب   -2
دانش آموزان شرکت کننده، 17 دانش آموز معتقدند معلمان باید در انتخاب موضوعات انشاء 
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دقت بیشتری داشته باشند و از بیان موضوعات تکراری خودداری کنند. دانش آموز شماره 
300 در این زمینه نوشته بود: »بهتر است معلمان به دانش آموزان موضوعات تخّیلی بیشتری 
بدهند؛ زیرا ما موضوعات تخّیلی را دوست داریم. با این موضوعات است که ما می توانیم 
هرچه در تخّیلمان است روی کاغذ بیاوریم و خالقیت ما رشد کند. موضوعات تکراری 
این  درباره  ما  این درس شده است؛ چراکه  به  ما  بی عالقگی  باعث  و خسته کننده کتاب، 

نداریم«. زیادی  اطالعات  موضوعات 

3- معرفی کتاب و مجالت مناسب به دانش آموزان و تشویق آنان برای مطالعه بیشتر: از 
میان  دانش آموزان شرکت کننده، 17 دانش آموز گفته اند که مطالعه کتاب و مجالت مناسب 
می کند.  زیادی  دانش آموزان کمک  انشای  تقویت  به  آن ها  معرفی  و  دانش آموز  و  کودک 
و  مطالعه کتاب ها  و  خواندن  می کند:  بیان  این گونه  را  خود  نظر  شماره161  دانش آموز 
مجالت مناسب، باعث رشد زبان، شناخت کلمات و جمله بندی و در آخر، انشانویسی بهتر 

ما می شود.

دانش آموزان  میان   از  اول:  پایه  از  دانش آموزان  به  انشاءنویسی  قواعد  آموزش   -4
دانش آموزان  به  نگارشی  قواعد  باید  اول  پایه  همان  از  دانش آموز گفته اند   7 شرکت کننده، 
آموزش داده شود. دانش آموز شماره 102 در این زمینه نوشته بود: »من فکر می کنم از دالیل 
مهم انشاءنویسی بد دانش آموزان، آموزش ندادن این درس به آن هاست. معّلمان به راحتی از 
روی تمرین های کتاب بنویسیم و در پایه ششم کارگاه نویسندگی کتاب مهارت های نوشتاری 

می گذرند؛ درحالی که بسیاری از دوستان من هنوز در جمله سازی نیز اشکال  دارند«.

دانش آموز              80 میان  از  درس:  این  تخصصی  معلم  با  انشاء  درس  تدریس   -5
برای یادگیری  بازپاسخ پرسشنامه، 6 دانش آموز معتقدند  به سؤال  شرکت کننده در جواب 
بهتر هر درس به خصوص درس انشاء، معلم باتجربه و متخصص نیاز است. در این زمینه 
دانش آموز شماره 154 نظر خود را این گونه بیان می کند: »کالس درس انشاء باید به کالسی 
تبدیل شود که ما در آن احساس آرامش کنیم و بتوانیم مشکالت خود را با معلم و دوستانمان 
در میان بگذاریم. معّلم درس انشاء باید با انواع انشاء و با روحیات و نیازهای دانش آموزان 

آشنا باشد تا دانش آموزان نیز در این درس پیشرفت کنند«.

6- تقویت حواس دانش آموزان: از میان دانش آموزان شرکت کننده، 9 دانش آموز بر این 
باورند که تقویت حواس دانش آموزان به خصوص خوب دیدن و خوب شنیدن می تواند باعث 
افزایش آگاهی دانش آموزان از محیط اطراف شود و به انشانویسی آن ها کمک زیادی بکند. 
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دانش آموز شماره 238 دراین باره نوشته است: »برای انشانویسی باید درباره محیط اطرافمان 
اطالعات زیادی داشته باشیم. یکی از چیزهایی که باعث زیادشدن اطالعات ما می شود، 
مشاهده دقیق طبیعت و خواندن کتاب است و دیگری اینترنت. اما اگر نتوانیم خوب مشاهده 
کنیم و خوب بشنویم نمی توانیم از این ها به خوبی استفاده کنیم. معّلم ما در کالس همیشه 

به ما می گوید، با دقت ببینید و با دقت گوش کنید تا بهتر بیاموزید«.

به  از میان 80 دانش آموز شرکت کننده در پاسخ  انشاء:  7- جّذاب کردن کالس درس 
سؤال بازپاسخ پرسشنامه، 4 دانش آموز گفته اند کالس درس انشاء باید بهترین کالس مدرسه 
باشد؛ زیرا کالس خشک و بی روح، باعث بی عالقگی آن ها به این درس می شود. دراین باره، 
دانش آموز شماره 213 گفته است: »یکی از علل ضعف در انشانویسی، کالس خشک و بد 
انشاست. وقتی معلم ما، در هر جلسه کالس انشاء موضوعی به ما می دهد و سپس مشخص 
می کند یک صفحه کمتر نباشد و ... من دچار استرس می شوم؛ زیرا نمی دانم چه بنویسم. 

کاش معلم، نظر ما را هم درباره بهترشدن کالس انشاء می پرسید«.

8-تألیف کتاب مستقل نگارش: دانش آموزان معتقدند برای یادگیری بهتر این درس مثل 
دیگر دروس باید کتابی مستقل برای آن تألیف شود. برخی از آنها گفته اند که: »شاید علت 
اهمیت ندادن به این درس، نبودن کتاب خاصی برای این درس است. اگر کتاب بود، معلم 
هم از ابتدا پایه و اساس نوشتن را به ما می آموخت و می دانست چه کند تا انشای ما قوی 

شود«.

جدول زیر خالصه  راهکارها و پیشنهادهای دانش آموزان برای یادگیری بهتر درس انشاء 
را نشان می دهد.

جدول 15- راهکارهای حل چالش های درس انشاء

مقوله های فرعیمقوله های اصلی

- آموزش بیشتر این درس به دانش آموزانتوجه بیشتر معلمان و دانش آموزان به درس انشاء

- آگاهی معلمان و دانش آموزان از اهداف این درس 

شناخت اهداف درس

انتخاب موضوعات انشاء متناسب با عالئق و تجربیات 

دانش آموزان

- انتخاب موضوعات متناسب با سطح توانایی و 

تجربیات دانش آموزان

- انتخاب موضوعات متنوع
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معرفی کتاب و مجالت مناسب به دانش آموزان و تشویق 

آنان برای مطالعه بیشتر

- معرفی کتاب ها و مجالت مناسب به دانش آموزان

- تجهیز کتابخانه مدارس

- سیر آموزش مرحله به مرحله از پایه اول تا پایه ششمآموزش قواعد انشانویسی به دانش آموزان از همان پایه اول

- تدریس درس انشاء با معلم متخصص این درستدریس درس انشاء به وسیله معّلم تخصصی این درس

- تقویت خوب دیدن و خوب شنیدن با روش ها و فنون تقویت حواس دانش آموزان

جدید

- تجهیز و تزیین کالس درس انشاء با وسایل مناسبجذاب کردن کالس درس انشاء

- انتخاب روش های تدریس شاد و مناسب درس انشاء

- تألیف کتاب انشاء و نگارش و جداسازی این درس از تألیف کتاب خاص نگارش

کتاب مهارت های نوشتاری

بحث و نتیجه گیری

یافته هــای  پژوهــش حاضــر در بخــش پرســش های اول تــا چهــارم نشــان داد کــه چالش هــای 
برنامــه درســی انشــاء بــه ترتیــب اهمیــت شــامل مشــکالت ســاختاری، مشــکالت تدریــس 
و مشــکالت اجرایــی اســت. هم چنیــن مهم تریــن آســیب های انشــاء در بعــد ســاختاری 
)نداشــتن اطالعــات عمومــی زیــاد، مهارت نداشــتن دانش آمــوزان در نوشــتن جمــالت 
شــروع انشــاء و تقســیم انشــاء بــه بخش هــای شــروع، متــن و نتیجه گیــری(، در بعــد تدریــس 
)آزادنبــودن موضوعــات انشــاء، معرفی نکــردن کتــاب و مجــالت مناســب بــرای آگاهــی دادن 
گاهــی دانش آمــوزان از اهــداف درس انشــاء( و در بعــد مشــکالت  بــه دانش آمــوزان و ناآ
اجرایــی )نبــوِد تمرکــز در کالس هــای درس انشــاء، اهمیت نداشــتن درس انشــاء بــرای 

ــت.  ــت( اس ــه ای و یکنواخ ــات کلیش ــوزان و موضوع دانش آم

هم چنین یافته پرسش پنجم نشان داد که شرکت کنندگان عمده مشکالت درس انشاء را در 
بی توجهی معلمان و دانش آموزان به درس انشاء، انتخاب نکردن موضوعات انشاء متناسب 
با عالئق و تجربیات دانش آموزان، معرفی نکردن کتاب و مجالت مناسب به دانش آموزان در 
مدارس و تشویق آنان برای مطالعه بیشتر، آموزش نادرست قواعد انشانویسی به دانش آموزان 
از همان پایه اول، تدریس درس انشاء با معلم تخصصی این درس، تقویت نشدن حواس 
دانش آموزان، جذاب نبودن کالس درس انشاء و نبود کتاب مستقل برای درس نگارش در 

دوره ابتدایی می دانند.
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مشکالت  و  اجرایی  مشکالت  ساختاری،  مشکالت  بعد  از  حاضر  پژوهش  یافته های 
و  )2012(، جردی  اگانو  اتینو   ،)2012( آِهن   ،)2015( هیلند  پژوهش های  با  تدریس، 
همکاران )2012(، پینتو و بیگوژی )2012(، علوم مقدم )1391(، ملک پایین )1393(، 
نعمت زاده )1392(، اولیایی و اولیایی )1393(، شهودی مژدهی و مفیدی )1392(، بیات 

و پویاکیان )1393( همسوست.

در تبیین یافته های پژوهش حاضر، به نظر می رسد علت اطالعات ناکافی دانش آموزان 
مهارت های  تقویت  از  غفلت  و کتاب خوانی،  فرهنگ کتاب  به  ناکافی  توجه  می تواند 
این عوامل  تبیین  در  باشد.  دانش آموزان  اجتماعی  نکردن مهارت های  تقویت  زبان آموزی، 
باید گفت ازجمله اثرات مطالعه، تقویت مهارت های کالمی است. مطالعه غیردرسی، دامنه 
یادگیری را گسترده تر و جوالنگاه ذهن دانش آموزان را برای درک بهتر درس های نگارشی 
پویاتر و پرتحرک تر می سازد. بر این اساس باید توجه داشت دانش آموزان را تنها به مطالعه 
درس  محتوای  زیرا  نیست؛  مطلوب  مقیدکردن  درس  آن  خودآزمایی  انجام دادن  و  درسی 
هدف نیست، بلکه وسیله ای است که با آن دانش آموز می تواند دانش خود را گسترش دهد 

.)1390 )صالحی، 

اگر  مؤثرند.  مدرسه  و  خانواده  مثل  عواملی  دانش آموزان  و کتاب خوانی  درباره کتاب 
خانواده،  عادات  رفتارها،  در  باید  را  آن  علل  بیگانه اند،  و کتاب خوانی  با کتاب  فرزندان 
بی سوادی یا کم سوادی والدین، اشتغال بیش ازحد، وجود انواع وسایل صوتی–تصویری و 
الکترونیکی، مشکالت اقتصادی والدین و خانواده ها، همچنین نظام مدرسه ای با پافشاری 
بیش ازحد بر یادگیری قالبی و مطالعه کتاب های درسی، نقش الگویی معلمان و عدم تشویق 

به مطالعه جست وجو کرد )مجدفر، 1390(. و ترغیب دانش آموزان 

از  غفلت  همان طور که گفته شد،  دانش آموز  اطالعات  در سطح  مؤثر  عوامل  دیگر  از 
در  است. گوش دادن  و سخن گفتن  به خصوص گوش دادن  زبان آموزی  مهارت های  تقویت 
زمانی که  است.  یادگیری  در  مؤثر  راه های  ازجمله  مدرسه  از  خارج  زندگی  در  و  مدرسه 
کودک وارد مدرسه می شود باید تجارب بسیاری در گوش دادن داشته باشد و اگر به این 
موضوع در محیط خانه توجه نشده باشد، در مدرسه باید به این مهم پرداخت و گوش دادن 
هدفمند، با دقت و مسئوالنه را به دانش آموز آموخت. همچنین کاستی های زبان گفتاری، 
و  با صحبت کردن  است.  یادگیری  ناتوانی  دارای  دانش آموزان  از مشکالت  وسیعی  بخش 
تعامل با اطرافیان دامنه لغات کودک گسترش می یابد و طبعتًا در انشانویسی تواناتر خواهد 
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بود. عامل اثرگذار دیگر در سطح اطالعات ضعیف دانش آموزان، پرورش ندادن مهارت های 
اجتماعی دانش آموزان است. پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان در مدارس می تواند 
به نگارش بهتر آن ها کمک کند؛ زیرا کسب مهارت های اجتماعی، ارتباط متقابل فرد را بهبود 
می بخشد، افکار او را منظم می کند، به تجربیات او می افزاید و درنتیجه آمادگی فرد را برای 

نوشتن افزایش می دهد )احمدی و امین مقدسی، 1380(.

هم چنین با توجه به یافته های پژوهش، آشنا نبودن دانش آموزان با اهداف درس و اهمیت 
ندادن به این درس و کالس ناآرام درس انشاء باعث مشکالت زیادی در دانش آموزان شده 
است. به نظر می رسد علت اصلی تمام این مشکالت آشنانبودن معلم درس انشاء با اهداف، 
روش تدریس، ارزشیابی و به طورکلی عدم صالحیت حرفه ای بعضی از معلمان این درس 
مهم است. وظیفه معلمان در فرایند آموزش تنها انتقال واقعیت های علمی نیست. معلمان 
به  را  آموختن  اندیشیدن و چگونه  فراهم کنند و چگونه  را  یادگیری  باید موقعیت مطلوب 
شاگرد بیاموزند و با سازماندهی درست محیط آموزشی و تعیین روش و هدف های آموزشی 
گاه کردن دانش آموزان از اهداف درس زمینه مناسب تجارب و فعالیت های آموزشی را  و آ
فراهم کنند. اگر معلم با اصول و مبانی و هدف های آموزشی درس آشنایی نداشته باشد، 
اثرات آن کالسی شلوغ و آشفته، با دانش آموزان بی انگیزه و بی عالقه است )فرشیدنیک، 
داشته  تعیین شده  پیش  از  برنامه ای  تدریس،  شروع  در  باید  معلم  مهم تر  همه  از   .)1387
را  موضوعی  عجوالنه  و  فکر  بدون  معلم  می شود  باعث  انشاء  درس  در  مورد  این  باشد؛ 
برای نوشتن انتخاب کند که شاید با سطح فکر دانش آموز مطابقت نداشته باشد؛ درنتیجه 
را  انشاء  در کجا  و  شروع کنند  کجا  از  و  بنویسند  انشاء  چگونه  نمی دانند  دانش-آموزان 
یادگیری  برای  جذاب  محیطی  باید  معلم  دیگر  طرف  از   .)1393 )غریب زاده،  تمام کنند 
دانش آموز فراهم کند. محیط کالس فضا یا موقعیتی است که فراگیران و معلمان در آن با 
ابزارها و منابع اطالعاتی برای دنبال کردن فعالیت های  از  به تعامل می پردازند و  یکدیگر 
یادگیری بهره مند می شوند. چنتری گابل و ریزا در این مورد عقیده دارد، ادراک از کالس و 
فعالیت های یادگیری کالس را می توان در مؤلفه هایی چون عالقه و انتخاب جست وجو کرد 

)به نقل از رشیدی و همکاران، 1394(. 

در مجموع به نظر می رسد علت جذاب نبودن کالس انشاء برای دانش آموزان را می توان 
در ضعف آموزش مهارت انشانویسی از سوی معلمان و ضعف عالقه و انگیزه دانش آموزان 
به این درس جست وجو کرد. با توجه به نتایج این پژوهش، به منظور بهبود اثربخشی برنامه 

درسی انشاء در دوره تحصیلی ابتدایی، پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
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- برای درس انشاءنویسی، یک برنامه درسی مستقل و طراحی آموزشی مناسب از سوی 
متخصصان تدوین شود. همچنین کتاب مستقل و ویژه مهارت انشاءنویسی مختص دوره 

تحصیلی ابتدایی، در هر دو قالب راهنمای معلم و دانش آموز تدوین شود.

- شیوه های استاندارد نگارش و انشاء نویسی در فرایند تدریس درس انشا به دانش آموزان 
آموزش داده شود. در این زمینه، نیاز است معلمان مهارت های الزم را در دوره های پیش از 

خدمت یا ضمن خدمت کسب کنند.

از مطالعه و کتاب خوانی در  انشاء  - در راستای گسترش فرهنگ مطالعه، در ساعات 
استفاده شود. دانش آموزان  انتقادی  تفکر  و  تخیل  راستای 

- انتخاب موضوعات انشاء متناسب با عالئق و تجربیات دانش آموزان انجام شود.
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