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 چکیده

در فرآیند برنامه ریزی درسی ، تهیه و تدوین محتوای آموزشی مناسب بخصوص در نظام آموزشی 

های ارزشیابی متمرکز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در تحقیق حاضر نیز با هدف بررسی مولفه 

مهارت های چهارگانه زبان به تحلیل کتب فارسی مقطع ابتدایی پرداختیم، نمونه آماری موردنظر نه 

درس از هر کتاب بوده که بصورت خوشه ای انتخاب شده اند. بررسی ها نشان داد مولفه خواندن با 

مولفه های ارزشیابی درصد کمترین میزان از  10.87درصد باالترین و گوش دادن با 38.04اختصاص 

درصد در  32.61مهارت های چهارگانه زبان فارسی را به خود اختصاص داده است.مولفه نوشتن با 

درصد در جایگاه سوم قرار دارد. و نتایج حاکی از آن است  18.48جایگاه دوم و مولفه سخن گفتن با 

ه مهارت های چهارگانه زبانی و که برخالف گفته مولفان مبنی برآنکه در برنامه آموزش زبان فارسی ب

قدرت تفکر و اندیشیدن به یک میزان توجه شده است، به ارزشیابی این مهارت ها به یک میزان توجه 

نشده است. لذا باتوجه به اهمیت هر چهار مهارت و ارزشیابی آنها معلمان بایستی از محتوای مکمل 

 استفاده و به تقویت آنان بپردازند. 

 

 تحلیل محتوا،فارسی،ابتدایی،مهارت های چهارگانه،زبان آموزیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

ر واقع زبان، . دیردگ یواستفاده از رسانه ها، توسط زبان شکل م یگرانروزمره ما هنگام گفت وگو با د یتفعال یشترینب

را  یگراننسان با دارتباط ا یادانجامدو بن یکالم معنادار م یدشود و به تول یسخن آغاز م یافتاست که از درک ودر یندیفرآ

 (یمل یسازد. )سند برنامه درس یم

تواند  یکه م یاز موارد یکیبسزا برخوردار است  یتیو اهم یعرف یگاهیاز جا یرانمشترک ملت ا یراثبه عنوان م یفارس زبان

مسئول  یمناسب در نهادها یبرنامه درس یکند، طراح انییکمک شا یالملل ینو ب یزبان در سطح مل ینبه گسترش و توسعه ا

دانش آموزان در  یاخالق یپرورش مهارت ها و ارزش ها یرا برا یمناسب بستراز جمله آموزش و پرورش است. آموزش زبان 

 کند. یمقاصد و مخاطبان گوناگون فراهم م یو برا یو نوشتار یدارید ی،به صورت شفاه یاتمتنوع زبان و ادب یقالب ها

 یترعا یشده و مسئله اصل ید)خواندن، نوشتن،گوش کردن و صحبت کردن(تاکیبر چهار مهارت زبان یزن ییدوره ابتدا در

مهارت هاست. بهتر است مهارت خواندن و نوشتن بعد از مهارت گوش دادن و صحبت کردن ذکر شود.  ینا یادگیری یبترت

حل شده است و در دوره  یمسئله ا یباتقر یک زبانه فارسیدانش آموزان  یگوش دادن و صحبت کردن برا یمهارت ها

دانش آموزان مناطق دو زبانه و چند زبانه،  یمهارت ها برا ینا یتاما باتوجه به اهم یرد،مدنظر قرار گ یدآنها با یتتقو ییابتدا

 . زندیامورا ب یزبان یدانش آموزان حداقل ها ینشود که ا یشیدهاند یداتیتمه یستیبا

 یشرفتاز پ یزبانه فارس یکتوانند همچون دانش آموزان  یمواجه نخواهند بود و م یدهصورت در مدرسه بامشکالت عد ینا در

با زبان  یکاف ییآشنا یاضی،از جمله علوم و ر یگرد یدرس ها یادگیری یالزم برخوردار باشند، چراکه الزمه  یآموزش یها

دانش آموزان  یندر صورت ضعف در زبان مورد استفاده در آنها، آموزش به ا واست  یدرس یکتاب ها ینمورد استفاده در ا

 (13:1391ی،.)علویردگ یتحت الشعاع قرار م

 ییرمزگشا یقگوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن از طر یبر چهار مهارت زبان یفارس یاتحوزه آموزش زبان و ادب قلمرو

 یپرورش مهارت ها یندارد و همچن یدکاربست آنها تاک ی( و چگونگیداری)دیو خط(یداری)شنییآوا ینمادها یو رمزگذار

 ی،ذهن ی،شخص ی،اجتماع یرا فراهم کرده، به رشد مهارت ها یدرس اتمتون و موضوع یردر سا یمدرک مفاه ینهزم یزبان

 کند. یکمک م یاخالق یمطالعه و پژوهش و ارزش ها ی،فرهنگ ی،ارتباط

زبان اول را فراگرفته  یگاهجا یزماننقاط کشور عز یدر همه  یرانا یاسالم یکشور جمهور یبه عنوان زبان رسم یفارس زبان

در جهت آموزش بهتر و موثرتر زبان  یزیبرنامه ر ین. بنابرایدآ یبه شمار م یشورانزبان دوم گو یزاز مناطق ن یاما در برخ

امر  یاتبخش ها از ضرور یناز ا یکهر یها یازهدفمند و متناسب با ن یسبرنامه در ینها و تدو یتاز موقع یکدر هر یفارس

 یستیمولفان با یجهباشد درنت یم یکساندانش آموزان مناطق مختلف  یانکتب درم ی. از آنجا که محتوایدآ یبه حساب م

الزم  یها یریگ یممختلف تصم اطقو درمرحله بعد معلمان من ینددانش آموزان مختلف توجه نما یها ییو توانا یطبه شرا

 (13:1391ی،.)علوینددانش آموزان خود اتخاذ نما یلیتحص یترا با توجه به وضع

 یکباتوجه به مقاصد  یآموزش یابیاست. ارزش یآموزش یابیشود، ارزش یکتب در نظر گرفته م یفکه در تال ییها یداز با یکی

 یتوان برا یبه دست آمده را م یجاند. و سپس نتا یافتهزه تحقق دهد که آن مقاصد تا چه اندا ینشان م یآموزش یتفعال
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سنجش تحقق مقاصد  یکه برا یریروش ها و تداب یا یتخود فعال ی،آموزش الیتفع یهدفها یانظر در مقاصد  یداصالح و تجد

 (34:1390یف،هدف ها بکاررفته اند، مورد استفاده قرار داد.)س یا

 یتحائز اهم باشد، یم ییابتدا یکتب فارس یکه از اهداف اساس یچهارگانه زبان آموز یمهارت ها یابیسبب ارزش ینهم به

 یمهارت ها یابیشارز یبراساس مولفه ها یی،مقطع ابتدا یکتب فارس یلبا تحل یمبرآن شد یزراستا ما ن یناست. در ا یاریبس

 .ییموا نمامحت یدعلمان و مدرسان در تولکمک به م ینمهم و همچن ینبه ا هتوج یزانم یبه بررس یچهارگانه زبان آموز

 

 پیشینه پژوهش

در راستای بررسی آموزش و تقویت مهارت های چهارگانه زبان آموزی)خواندن، نوشتن، گوش کردن، صحبت کردن(و همچنین 

 کرد:ارزشیابی این مهارت ها تاکنون کتب و مقاالتی منتشر شده است که از این میان میتوان به موارد زیر اشاره 

( در مقاله خود با عنوان بررسی تطبیقی اهداف و محتوای برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی با تاکید بر 1395قاسم پور)

زبان ملی ابراز می دارد که همه کشورها در برنامه درسی آموزش زبان ملی به مهارت های چهارگانه زبانی یعنی گوش دادن، 

 ه داشته اند.سخن گفتن، خواندن و نوشتن توج

( نیز در پژوهش خود بیان می دارند مهارت های گوش دادن و صحبت کردن تفاوت معناداری در 1392حمیدی و همکاران)

 دختران و پسران وجود دارد. اما بین مهارت سازماندهی گفتار در دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد.

کودکان مناطق دوزبانه در مهر و آبان مشکالت درکی شنیداری،  (در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که1387عصاره)

در گفتار از میان ساخت واژه های فارسی اسم را با صحت بیش تری به کار می برند. در خواندار و نوشتار مشکالتی مربوط به 

 نداشتن آمادگی برای خواندن و نوشتن به چشم می خورد. 

درصدد بررسی چگونگی ارتباط متون  "کتابهای فارسی سال اول دبستان در ایرانتحلیل محتوای  "(در مقاله 1386نوریان)

پایه اول بود و با روش های متداول در آمار « بخوانیم و بنویسیم»نوشتاری، تصویرها و تمرین ها با هدف های کتابهای درسی 

ن های کتاب های مذکور بر اساس هدف توصیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا، متون نوشتاری درس ها، تصویرها و تمری

از هدف های جزیی بدون متن نوشتاری  25.7% . نتایج به دست آمده مبین آن بودند کهدادهای جزیی، مورد تحلیل قرار 

از هدف های جزیی بدون تمرین اند. بنابراین نیمی از هدف های جزیی  %14.7 از هدف های جزیی بدون تصویر، 43.1% و

ی نظری تحقق هدف های یادگیری خواندن و نوشتن مطابقت ندارد که می تواند امر آموزش را با مشکل مواجه برنامه با الگو

 .سازد

باتوجه به اهمیت این مهارتها که در مقاالت و کتب گوناگون من جمله کتب دکتر زندی و همچنین راهنمای تدریس بیان 

 فارسی مقطع ابتدایی پرداختیم.شده و در نتیجه ارزشیابی آنها، به تحلیل محتوای کتب 
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 روش تحقیق

در علوم انسانی سه رویکرد عمده روشی وجود دارد که عبارتند از: اثبات گرایی، تفسیرگرایی، انتقادی. رویکرد اساسی در این 

م. انتخاب تحقیق انتقادی است. زیرا به بررسی و تحلیل کمی و کیفی محتوا با روش تحلیل محتوا، در کتاب فارسی پرداخته ای

مولفه ها و تجزیه و تحلیل آنها بصورت قیاسی بوده است، طبقه بندی آنها براساس مهارتهای چهارگانه زبان آموزی می باشد و 

واحد ثبت، متن هردرس از کتاب در نظر گرفته شد و جامعه آماری کتب فارسی ابتدایی می باشد و برای نمونه از هرپایه نه 

 ه ای انتخاب شده است.درس از دوکتاب بصورت خوش
 

 کتب فارسی مقطع ابتدایی

و  ریگفتا نهگودو  تمایز ینا .ستا رنوشتاو  راـگفت ایزـتم، دوـیشـم ناشی نبیا له یسیاز و کهزبان، دیبررکا تمایزترین مهم 

 (45:1391)صفار مقدم،ردوـخمیچشم بیشبهو  کم ها نباز همةدر  کهآورد می پدید را  نباز رینوشتا

 تـاس اییـهوه شی و نظرات تمامی مشترک وفصل اصلی بحث ز،آمو نزبا به آن ها انتقال نحوة و زبانی چهارگانة های مهارت

 مرتبط علوم در گرفته صورت هایتپیشرف و زمان گذرلی رغم ع تهامهار است. این شده مطرح زبان آموزش درحوزة اکنونـت هـک

شیوه های مختلف  نگرش و دیدگاه تفاوت وهمچنین وجامعه شناسی شناسی، روان زبان شناسی جمله از انـزب وزشـآم با

های چهارگانه در ادبیات  مهارت عددی بندیاند. درجه کرده  حفظ همچنان را ت خودـاهمی و اهـجایگآموزشی نسبت به زبان، 

 و کودک طبیعی زبانآموزی ندرو براساس آن ها دسته بندی واقع درآموزش زبان، حاکی از تقدم و تاخر ترتیبی آنها نیست و 

اصلی، مهارت  جمله از مختلف عناوین با نیزبا هایت مهار از که میهنگاست. ا گرفته صورت درمدرسه آنها سیرتکاملی

 و خواندن ،صحبت کردن،نیدنـش ورتـص هـب ًدتاـعم آنها توالی و ترتیب ،آید می میان به سخن چهارگانه و پایه کالسیک،

 است. نوشتن

ت مهار ایند نمو بندیته دس مختلف زوایای از میتوان را نوشتن و خواندنشنیدن، صحبت کردن،  زبانی چهارگانةهای مهارت 

تقسیم  کردن صحبت و شنیدن «شفاهی مهارت»و  نوشتن و خواندن «تبیک مهارت»دو  به ارتباط برقراری دگاه نحوةـدی از ها

 کرد

 در مقطع ابتدایی سیرفا نباز زشموآ مهارت های چهارگانهکلی  افهدا

 باتوجه به راهنمای تدریس اهداف مهارتی مورد نظر بصورت ذیل می باشد.

 بین طتباار یافتــ در عینیو  ضحوا ده،سا مپیا یافتــ در هگویند ضحو وا عینی سخندر  قتدادن: ــ د شگو رتمهاــ ١

در  قتــ د بانیز مختلف یها گونهدر  مپیاــ درک  دهساو  ضحوا یها هشنید سیربرــ  هکوتاو  ضحوا مپیا یک یها بخش

 مکال هنگآ

 حرکتــ  هشنوند حساسی)عاطفی( باا طتباار یاربرقرــ  تباطیار مناسب یهاارفزا رکا یگیر رکا بهــ : گفتن سخن رتمهاــ ۲

ــ  مپیا نسانددر ر منسجاــ ا جمع برابردر  دهساو  هکوتا گفتن سخن ناییاتوــ  سویهدو  یگوو  گفت به رمحو دخو سخناز 

  بانیز وتمتفا یها گونه یگیررکا بهــ  تالاسؤ به گویی پاسخ
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 طتباار یافتدر ناییاتوــ  ی(رنوشتا یهادنما نیداگر مزر ناییاتوی)رنوشتا یهادنما ننداخو ناییاتو: ــ ننداخو رتمهاــ ۳

 هنگو آ لحن با شعر یا دهسا متن ننداخو ناییاتوــ  دهسا متن نیاخو صامتو  نیابلندخو ناییاتوــ  دهسا متن یک معنایی

 بمطلو داتعا ناییاتوــ  ننداخودر  مناسب یهاارفزا رکا یگیررکا به ناییاتوــ  هکوتاو  دهسا متن سیربر ناییاتوــ  مناسب

 ننداخودر  یدد هیردا شگستر ــ ننداخودر 

 به ناییاتوــ  یرنوشتا به صوتی یهادنما تبدیل ناییاتوــ  یرنوشتا یهادنما ستدر نوشتن ناییاتوــ : نوشتن رتمهاــ ۴

 داتعا کسبــ  یندوسجا عالئم برخیاز  دهستفاا ناییاتوــ یبانویسی( و ز نویسی ستدر ،ناییاخط)خو رهنجا به یگیررکا

 دهسا یها جمله نوشتن ناییاتوــ ( دهفتاا تکلما جمله)بادر  تکلما ستدر دبررکا ناییاتوــ  نوشتن مهنگادر  بمطلو

 گسترش ،دهد انجام تواند می زبان کمک به که آنچه از را خود ناخودآگاه دانش تولد آغاز همان از کودک است معتقدنیز  یهلید

 (50:1387، اما در نهایت آموزش زبان به عمیق کردن این دانش کمک می کند.)پهلوان نژادو نجفی،بخشد می

 یعملکرد دانش آموزان را با اهداف آموزش جینتا دیبا یریادگی یها تیفعال یاثربخش زانیدر خصوص م یریگ میتصم یبرا

 از پس آموز دانش که شوند تا معلوم شود انیب یریادگی جیاست که اهداف در قالب نتا ینمود؛ لذا ضرور سهیمربوطه مقا

است و  زانیاو تا چه م یو عمل یتالش فکری دامنه  و خواهد بود یقادر به انجام چه کار یریادگی یها تیدر فعال رشدندرگی

  اند. افتهیاهداف دست  نیاز ا یخود به چه سطح یها ییو توانا قیعال ات،یمتناسب با تجرب رندگانیادگیاز  کیهر 

( 2( و آموزش نشانه ها)1کتاب بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی هرکدام بصورت مجزا دارای سه بخش، نگاره ها، آموزش نشانه ها)

درس مربوط  7( و 1درس مربوط به بخش آموزش نشانه های) 15درس مربوط به بخش نگاره و  10می باشد. که در این میان 

 ( می باشد. 2به بخش آموزش نشانه های )

 جمله نویسی، کلمه رونویسی، ورزی، دست(تحلیلی و به مهارت نوشتاری و روش کلی  به خواندن، دراین کتاب به مهارت

 است. شده توجّه کاربرد و تشخیص شناخت، دقّت، نظیر هایی مهارت و )بندنویسی نویسی،

درس می  17ی باشد که هرکتاب شامل کتاب های فارسی در دیگر پایه های ابتدایی، به نام های فارسی و نگارش فارسی م

 باشد.
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 جدول:

 

 پایه نوشتن خواندن سخن گفتن گوش دادن مجموع

 اول بخوانیم 4 7 9 - 20

 بنویسیم 9 3 - 3 15

 کل 13 10 9 3 35

 دوم فارسی 2 7 8 4 21

 نگارش فارسی 9 3 - 1 13

 کل 11 10 8 5 34

 سوم فارسی - 8 3 3 14

 فارسی نگارش 8 4 3 1 16

 کل 8 12 6 4 30

 چهارم فارسی 1 9 4 4 18

 نگارش فارسی 6 5 - 1 12

 کل 7 14 4 5 30

 پنجم فارسی 1 8 4 1 14

 نگارش فارسی 8 6 - - 14

 کل 9 14 4 1 28

 ششم فارسی 3 6 2 1 12

 نگارش فارسی 9 4 1 1 15

 کل 12 10 3 2 27

 مجموع 60 70 34 20 184

 درصد 32.61 38.04 18.48 10.87 100

 

 جدول تحلیل محتوای کتب فارسی و نگارش فارسی مقطع ابتدایی براساس مولفه های مهارت های چهارگانه زبان آموزی
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  یافته ها
از  یضمن برخوردار یشده است، ساختار کالن برنامه درس یانب یادینکه در سند تحول بن یبرنامه درس یطبق اصول طراح

 یلتحل یجهبرخوردار است و در نت یزن یاریو اخت یزیتجو یرو غ یانتخاب یا یزیتجو یمهاز بخش ن ی،الزام یا یزیبخش تجو

 باشد. یم یاریبس یتمنظر حائز اهم ینمحتوا از ا

مولفه ها در هردوکتاب  یتمام یبیبوده اما بطور تقر یهرچند عنوان هر کتاب تخصص ینیمب یمحتوا م یلجدول تحل باتوجه به

 یاز مولفه ها یزانم یندرصد کمتر 10.87و گوش دادن با  یندرصد باالتر38.04بکار رفته است. مولفه خواندن با اختصاص 

دوم و  یگاهدرصد در جا 32.61را به خود اختصاص داده است.مولفه نوشتن با  ارسیچهارگانه زبان ف یمهارت ها یابیارزش

 سوم قرار دارد. یگاهدرصد در جا 18.48مولفه سخن گفتن با 

مهارت هاست. بهتر  ینا یادگیری یبترت یترعا یشده و مسئله اصل یدتاک یبرچهار مهارت زبان ییابتدا یآنجا که در دوره  از

مهارت گوش دادن به  ینگوش دادن و صحبت کردن ذکر شود. همچن یاست مهارت خواندن و نوشتن بعد از مهارت ها

و  یاراد یو گوش دادن امر یاراد یرغ یامر یدنچراکه شن تنادرست اس یشده از نظر علم زبان شناس یلتبد یدنشن

 ( 14:1391ی،است.)علو یاکتساب

 یوراد یخبر یها، مصاحبه ها و برنامه ها یدرک، تجارب و اطالعات، مانند گوش دادن به سخنران یشاز گوش دادن افزا هدف

 یمکردن عال یداو.. و پ یو تجار یاسیس یغاتمانند گوش دادن به تبل یندهگو یامهایو قضاوت مناسب در مورد پ یزیونو تلو

طرف مقابل   یصحبتها یدنما را به شن یلتما ینغم و.. و گوش دادن همچن و یاز خستگ ییلذت بخش جهت رها یامهایو پ

 (41:1390ی،ند.)زیدهدرا نشان م یو درک افکار ، اعتقادات و احساسات و

گوش کردن  یکه به مهارت ها یاست. دانش آموزان یچهار مهارت، الزمه هر برنامه آموزش ینا یشو افزا یتبه تقو یکاف توجه

استفاده کنندو مطالب را بنحو  یخود بخوب یداشته باشند و بتوانند از زبان گفتار یتسلط کاف یو درک مطالب شفاه یحصح

و  یدهن یآگاه یزبان مکتوب و متون نوشتار یدتول یآموزند و برچگونگ یم یبدرست اندن رمهارت خوا، کنند یاناحسن ب

 یشخوانند، با افزا یم یادیبرند و دنبال آن مطالب ز یکه از خواندن لذت م یافراد یگر،.از طرف دیابند یم یمهارت عمل

 یگرانکنند و هم بهتر از د یدرک م یرا بخوب یگراند یمتون مختلف هم مطالب شفاه یبا فحوا ییو آشنا یواژگان یرذخا

 (92:1394ی،آورند.)زند یدرست بنگارش در م یصحبت کرده، مقاصد خود را در قالب ها

انجام شده مولفان به مسئله  یلکم توجه شده است. و با توجه به تحل یارکه به مولفه گوش دادن بس یبینیمحال م ینا با

مختلف  یها یهمولفه ها در پا ینا یبتوجه کرده اند. ترت ییابتدا یسیمو بنو یمبخوان یااز گوش دادن در کتاب ه یشب یدنشن

 ینو گوش دادن کمتر یننوشتن باالتر ییاول ابتدا یهباشد. در پا یم یگریبه د بتهرکدام نس یتاهم یانگرمتفاوت است که ب

در دوره  هیژو به زانموآ نشدا یگیردیا کلید که ستا زیموآ نباز گانهرچها یها رتمهااز  یکیرا داراست.  نوشتن  یزانم

 ننداخوو  دنکر صحبت ن،شنید ایبر نباز یها تجربهو  ها ناییاتو ،ستا نشو دا رتمها نوشتن. دشو می بمحسو ییابتدا

 که. شتاگذ هداخو تاثیر رنوشتاو  نباز یگیرافر بر بانیز یها مینهدر ز لختالا هرگونه پس ستا رینوشتا رتمها بر ممقد

 باشد. یاهم م ینا ییددر جهت تا یزن یلبدست آمده در تحل یزانم

 اریدـناخو کلـشاست.  بمکتو یمتن ها ننداخو نهمادوم قرار دارد، منظور از خواندن،  یگاهپس از نوشتن در جا ننداخو

از  یگرد سمیر مطالب و اـه هـعالمیا ،رـخب تنـم ننداخوندارد.  تیوتفا ستکه صوت ا نبیا اربزدرا جز رینوشتا کلـش اـب

 (49:1391.)صفار مقدم،دشو می دهشمر گونه ینا دبررکااز  نمونههایی سمیر یها مناسبتو  سمامردر  یاو  نتلویزیوو  یوراد

که باشد زبان و سخن  یانسان از هر طبقه ا یتعنصر در شخص ینباشد، بزرگتر یمربوط به سخن گفتن م یگاهجا سومین
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داشته باشد اما آن را بندرت به ظهور برساند  یااصال توان نوشتن نداشته باشد  یممکن است کس اوست و طرز سخن گفتن او.

با  یارتباط شفاه یآدم از برقرار ینهم یکند، ول یدااو را پ ینوشته ها دنخوان یقتوف یکمتر کس یبظهور برساند، ول یحت یا

شمردن مهارت  یتکم اهم یسخن به معنا ینشود. ا یم یاو در سخن گفتن متجل یواقع یتاست و شخص یرناگز یگراند

مهارت  یکبا بزرگ کردن  یدنبا ینکهبرا یداست و تاک یمهارت کالم یگرد یتوجه به جنبه ها یبلکه به معنا یست،نوشتن ن

 (14:1391شلدره، یسپرد.)اکبر یرا به فراموش یگرد یخاص ، مهارت ها

کند و  یجاددانش آموزان اعتماد بنفس ا یاوال در تمام یتواندکه م ست یگفتن دانش آموزان در واقع فرصت مناسب سخن

 بکشاند. یکالس یها یتفعال یرا به صحنه  یدانش آموزان کم رو و خجالت یاثان

مجموع هرکدام از مولفه ها  یهپا ینتفاوت که در ا ینباشد با ا یاول م یهمولفه ها همچون پا یبترت یزن ییدوم ابتدا یهپا در

 یبه مهارت ها یابیدوم از آموزگاران خواسته شده است تا در ارزش یهپا یتر است. لذا درکتاب فارس یکنزد یکدیگربه 

 یانپا یاماه  یانپا یها یابیتوجّه شود و در ارزش یلیل دانش آموزان درطول سال تحصیتفکّر و قدرت تحل ی،زبان یچهارگانه 

. اما الزم به ذکر است که باتوجه یردمورد توجّه قرار گ ی،عمل یها یتعنوان فعّال به یو نوشتار یخواندار یمهارت ها یزنوبت ن

 ین. همچنیندتوجه نما یزآنان ن یابیمعلمان ارزش یستیسخن گفتن و گوش دادن با یابیارزش یمولفه ها یزانبودن م یینبه پا

 یادداشتکه پاسخ سواالت را در کتاب  یدمهارت گوش دادن و سخن گفتن و خواندن از دانش آموزان بخواه یتبه جهت تقو

 فراهم شود. یگفتار یها ییپرورش توانا یبرا یشتریو فرصت ب یسندننو

 یسوم برا یتوجه شده است. کتاب فارس یشاز پ یشمهارت خواندن ب یابیقبل به ارزش یهبرخالف دوپا ییسوم ابتدا یهپا در

درک "و  "درست،ناردرست"یتهر درس فعال یانه درک متن دارد. در پاب یا یژهزبان آموزان، نگاه و یادراک ییتوانا یتتقو

 پردازد.  یبه آموزش درک متن م "مطلب

باشند بهتر است  یدهشن یا یدهرا قبال د یادشدهمتن  یدمولفه گوش دادن دانش آموزان نبا یابیاز آنجا که جهت ارزش همچنین

 و از متون کتاب استفاده نشود. یندسوال نما یبصورت شفاه معلمان سواالت مربوط به درک مطلب و درست/ نادرست را

که معلمان امکانات پخش آن را ندارند  یشده است و درصورت یمگوش کن و بگو تنظ یتفعال یبرا یراستا نرم افزار ینهم در

 معلم گنجانده شده است. یمتون در راهنما ینتوانند خودشان متن را بخوانند که ا یم

آموزش  یسوم ، برا ی. در کتاب فارسیدآ یبه شمار م یفکر ییدر رشد و شکوفا یخوب سخن گفتن، عامل مهمّ  توانایی

آغاز » نگاه کن و بگو  «یریتصو یتشده است. آموزش با  فعّال ینیب یشپ یا یژهو یگام ها» یانفنّ ب« سخن گفتن و پرورش

 شود. یو پرورده م ین ها موضوع در ذهن دانش آموز، طبقه بندکمک آ هانتخاب شده اند که ب یبه گونه ا یرشود. تصاو یم

 یکابتدا  یگیردم یاد یر،هشت درس، دانش آموز به کمک تصاو ینتا درس هشتم ادامه دارد. در ا» نگاه کن و بگو « فعّالیت

 یمیتصم یصندل«با عنوان  یتی. از درس نهم، فعّالیدآن، سخن بگو یکند، سپس درباره  یموضوع را در ذهنش طبقه بند

موضوع، بدون  یکو دانش آموز، تنها با  یرودگام جلوتر م یکگفتن  سخنآموزش  یت،فعال ینآن شده است. در ا یگزینجا»

 یبرا ینیدهد و تمر یبه موضوع را آموزش م یوستهسخن گفتن منسجم و پ یت،فعّال ین. ایدگو یسخن م یر،حضورِ تصو

و نوشته خالق  یسیدرآمدِ درست نو یشسخن گفتن، پ یبو بانظم و ترت یشیدهسخن گفتن مناسب در برابر جمع است. اند

 است.

 ینا یاول قرار دارد. درکتاب فارس یگاهمولفه ها در جا یگرباال از د یمهارت خواندن با اختالف یابیارزش ییچهارم ابتدا یهپا در

 یفت فصل و هفده درس در ساختاری علمی و با محتوایی هدفمند، برای تقویت مهارت هامهارت های خوانداری در ه یهپا

مهارت گوش دادن و  یتدر جهت تقو"یداریشن یمتن ها "یلوح فشرده  ینزبانی، طرّاحی و سازماندهی شده است. همچن

 باشد. یم یهپا ینا یمکمل در کنار کتب فارس ییسخن گفتن محتوا

را قائل  یکم یاربس یزانشده است و گوش دادن م یاریچهارم به خواندن توجه بس یههمچون پا یزن ییپنجم ابتدا یهپا در

 اهتمام ورزند. یمکمل کتب فارس یالزم است معلمان به محتوا یزن یهپا ینشده است. لذا در ا
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پنجم از دو پهنه ی اصلی زبان آموزی(مهارت های خواندن و مهارت های نوشتن)، به پهنه ی  یهپا ینگارش فارس کتاب

مهارت های نوشتاری و مکتوب زبان فارسی اختصاص دارد. در اینجا هدف مولفان این است که دانش آموزان آنچه را در پهنه 

نیده و آموخته اند و درباره ی آنها اندیشیده اند ؛ ی مهارت های شفاهی یا خوانداری زبان از کتاب فارسی، دیده، خوانده، ش

 اکنون بتوانند همان ها را بنویسند.

 یههمچون پا یزن یهپا یناول و دوم قرار دارند. در ا یگاهدر جا یزناچ یمولفه نوشتن و خواندن با اختالف ییششم ابتدا یهپا در

به انجام و استفاده از  یازکمبود ن ینراست و در جهت رفع ارا دا یتر مولفه سخن گفتن و گوش دادن مقدار کمتر یینپا یها

 شود. یمکمل احساس م یها یتفعال
 

  گیریبحث و نتیجه
از  یزانم یندرصد کمتر 10.87و گوش دادن با  یندرصد باالتر 38.04مولفه خواندن با اختصاص که بیان شد؛  همانطور

درصد در  32.61را به خود اختصاص داده است.مولفه نوشتن با  ارسیچهارگانه زبان ف یمهارت ها یابیارزش یمولفه ها

عنوان از دیگر سو مشاهده نمودیم، باوجود آنکه  سوم قرار دارد. یگاهدرصد در جا 18.48دوم و مولفه سخن گفتن با  یگاهجا

که بیانگر ارتباط  تاس بکار رفتهخواندن و نوشتن  مولفه ها در هردوکتاب یتمام یبیبوده اما بطور تقر یهر کتاب تخصص

 پیوسته این چهارمهارت با یکدیگر است.

 یبه مهارت ها یبرآنکه در برنامه آموزش زبان فارس یاز آن است که برخالف گفته مولفان مبن یبدست آمده حاک نتیجهاما 

توجه نشده  یزانم یکمهارت ها به  ینا یابیتوجه شده است، به ارزش یزانم یکبه  یشیدنو قدرت تفکر و اند یچهارگانه زبان

 است.

 یژگیو ینقوه زبان به نوع بشر اشاره فرموده اند.انسانها با دارا بودن ا یسوره الرحمن به اعطا ینآغاز یاتخداوند بزرگ در آ

همان جامعه  ینظام ارتباط ینتر یاصل یکودک یهاول یتوانند پس از تولد و وارد شدن به جوامع مختلف، در همان سال ها یم

که  ی. چهار مهارت اصلیابندشود به کاربرد و ادراک آن تسلط  یم یدهنظام د ینکه در ا ییها یچیدگیپ هو با هم یاموزندرا ب

 ینا یروارباشد و ارتباط مستحکم و زنج یمطرح است، گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن م یزبان آموز ینهدر زم

 یادگیری -یستدر ییها یتفعال یابیو ارزش یسود که در انتخاب روش تدرمارا بدان سو رهنمون ش یدبا یچهار مهارت زبان

 یها یریگ یممهارت ها جهت اتخاذ تصم یادگیریاز مراحل  یابی. ارزشیمارتباط همه جانبه را در نظر داشته باش ینهمواره ا

و  واندنذشته بر مولفه خهمچون گ ییابتدا یکه مولفان کتب فارس ینیمب یحال م ینباشد. با ا یم یتمناسب حائز اهم

 مولفه ها توجه داشته اند.  یگراز د یشنوشتن ب

مهارت سخن گفتن و  یابیو ارزش یتمکمل جهت تقو یو در نظر گرفتن محتوا یهبه تهیازمندی حاضر ن یمحتوا تحلیل

با استفاده از  یداشاره کرده اند، سخن گفتن و گوش دادن با یزکتب ن ینهمانطور که مولفان ا یرا. زرا نشان دادگوش دادن 

 اند. یدهاند و نه شن یدهد نهکه دانش آموزان آنها را قبال  یردصورت پذ یمتون

 یمو تنظ ینان آموزش و پرورش تدومتوسط سازمبنی بر تقویت مهارت ها مکمل جهت استفاده معلمان و مدرسان  محتوای

دسترسی به این محتوا و در جهت رفع نیازها و بهبود عملکرد باتوجه به شرایط و موقعیت، عدم  اما در صورتشده است 

  .یندنما یازمکمل مورد ن یمحتوا یهکتب، اقدام به ته یمحتوا یلتوانند با توجه به اهداف و تحل یمعلمان م
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  منابع
 ىها بکتا یعزتوو  پچا کّل ةادار تهران:(.فارسی دوم دبستان،چاپ ششم، 1396ارجمند رشیدآباد،زهراو همکاران) .1

 سىدر

 ىها بکتا یعزتوو  پچا کّل ةادار (.فارسی دوم دبستان،چاپ ششم، تهران:1396ارجمند رشیدآباد،زهراو همکاران) .2

 سىدر

 یعزتوو  پچا کّل ةادار (.نگارش فارسی دوم دبستان،چاپ ششم، تهران:1396ارجمند رشیدآباد،زهراو همکاران) .3

 سىدر ىها بکتا

 یعزتوو  پچا کّل ةادار (.کتاب معلم فارسی اول دبستان،چاپ اول،تهران:1391اکبری شلدره،فریدون و همکاران) .4

 سىدر ىها بکتا

 یعزتوو  پچا کّل ةادار (.فارسی سوم دبستان)خوانداری(،چاپ چهارم،تهران:1395اکبری شلدره،فریدون و همکاران) .5

 سىدر ىها بکتا

 یعزتوو  پچا کّل ةادار (.فارسی سوم دبستان)نوشتاری(،چاپ سوم،تهران:1395همکاران)اکبری شلدره،فریدون و  .6

 سىدر ىها بکتا

و  پچا کّل ةادار (.کتاب فارسی بخوانیم اول دبستان،چاپ ششم،تهران:1395اکبری شلدره،فریدون و همکاران) .7

 سىدر ىها بکتا یعزتو

 پچا کّل ةادار رت نوشتن اول دبستان،چاپ ششم،تهران:(.کتاب فارسی مها1395اکبری شلدره،فریدون و همکاران) .8

 سىدر ىها بکتا یعزتوو 

 ىها بکتا یعزتوو  پچا کّل ةادار (.فارسی ششم دبستان،چاپ دوم،تهران:1396ایران زاده،نعمت اله و همکاران) .9

 سىدر

 بکتا یعزتوو  پچا کّل ةادار (.نگارش فارسی ششم دبستان،چاپ سوم،تهران:1396ایران زاده،نعمت اله و همکاران) .10

 سىدر ىها

و  پچا کّل ةادار (.فارسی)مهارت های خوانداری(چهارم دبستان،چاپ سوم،تهران:1395بهروان،نازیال و همکاران) .11

 سىدر ىها بکتا یعزتو

و  پچا کّل ةادار (.فارسی)مهارت های خوانداری(چهارم دبستان،چاپ چهارم،تهران:1396بهروان،نازیال و همکاران) .12

 سىدر ىها بکتا یعزتو

(. اهمیت نقش ارتباطی زبان در جهت تکامل فرآیند زبان آموزی در 1387پهلوان نژاد،محمدرضا،نجفی،آزاده) .13

  28کودکان دبستانی، فصلنامه نوآوری های آموزشی، سال هفتم،شماره 

ارت بر نشر و نظ کّل ةادار (.نگارش فارسی پنجم دبستان،چاپ سوم،تهران:1396جلیلی اده، پریچهر و همکاران) .14

 توزیع مواد درسی

(.بررسی تفاوت های جنسیتی در مهارت های زبانی دانش آموزان پایه اول 1392حمیدی،فریده و همکاران) .15

 2،شماره5ابتدایی،،نشریه زن در فرهنگ و هنر،دوره

 (زبان آموزی،چاپ دهم،قم:گلها1390زندی،بهمن) .16

 پانزدهم،قم:فرهنگ(روش تدریس زبان فارسی،چاپ 1394زندی،بهمن) .17

 سند برنامه درسی ملی .18

پژوهشگاه علوم ،گونه های گفتاری و نوشتاری در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان(.1391)صفارمقدم،احمد .19
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 انسانی و مطالعات فرهنگی،سال سوم،شماره دوم

ان،پژوهشگاه علوم انسانی آزفا:رویکردی جدید در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان(.1389)صفاری مقدم،احمد .20

 و مطالعات فرهنگی،سال اول،شماره اول

(.بررسی مشکالت زبان آموزی کودکان پایه ی اول ابتدایی در مناطق دو زبانه،مطالعات برنامه 1387عصاره،فریده) .21

 9درسی،شماره

آموزش زبان و  جایگاه زبان فارسی در برنامه درسی ملی،،مجله رشد(.1391)علوی مقدم،سیدبهنام،خیرآبادی،رضا .22

 1هشمار،ادب فارسی

(.بررسی تطبیقی اهداف و محتوای برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی با تاکید 1395قاسم پور مقدم،حسین) .23

 31بر زبان ملی،مطالعات برنامه درسی،سال هشتم،شماره

 یعزتوو  پچا کّل ةرادا (.راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی،چاپ دوم،تهران:1394کیامنش،علیرضاوهمکاران) .24

 سىدر ىها بکتا


