تاریخچةارزشیابی

انشـا در ایران

مرضيه مدني رزاقي
مريم دانشگر
استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسي پژوهشگر و مدرس درس انشا و نگارش
تصویرگر :سیدمیثم موسوی

اشاره

از سال  1391پژوهشــی را برای ارزشيابي مهارتهاي زبانی و
ادبي دانشآموختگان آغاز کردیم .آنچه بســیار محسوس بود،
فقدان نظام استاندارد ارزشيابي در بخش مهارتهاي نوشتن بود
برای سنجش ،به ابزار دقیقی نیاز داشتیم که با توجه به مهارتها
و خردهمهارتهای نوشتن طراحی شده باشد ،اما چنين ابزاري
در نظام رسمي آموزش وجود نداشــت .در تالش برای طراحی
معیار ارزشیابی ،تاریخچه و پیشینة ارزشیابی رسمی در ایران را
تا ســال  ،1390بررسی کردیم که از اطالعات مستخرج آن برای
طراحی «جدول معیار» اســتفاده شد .آنچه خواهد آمد برگرفته
از آن مطالعه است که نتایج نهایی آن در گزارش طرح پژوهشی
درج شده و در مطالعة میدانی معیار ارزشیابی قرار گرفته است.1
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مقدمه

ارزشیابی دقیق ،علمی و استاندارد از مهمترین کارهایی است
که الزم اســت برای حفظ درس انشا در مدارس انجام شود .در
گذشتة آموزشي ايران تالشهايي برای تفكيك خردهمهارتهاي
نوشــتن صورتگرفته است که آســيب جدي آنها ،ماندن در
مرحلة نظر و عدم اجراي واقعي در بدنة آموزش رســمي كشور
بوده اســت .در ســالهاي گذشته نيز ،كه انشــاي مستقل در
مدارس ،جزء واحدهاي درســي بوده ،باوجود آنكه در سربرگ
امتحانات ،جزئيات ارزشيابي انشا ذكر ميشد هيچ مصححي خود
را ملزم به رعايت اين جزئيات و ذكر آنها در برگة تصحيحشده
نميدانست و در بهترين حالت ،از اين تقسيمبندي در تصحيح
خــود الهام ميگرفت .بنابراين ،معیارهــای ارزیابی تنها درحد

پيشنهاد باقي ميماندند و نمرهدهي معلمان براساس قريحه و
تجربة داشته يا نداشتهشان انجام ميشد .فقدان معياري دقيق
براي ارزشــيابي و سنجش ،سبب مهجورماندن و منزوي شدن
درس انشا در درازمدت و حذف رسمي و غيررسمي آن از برنامة
درسي شد.
کمی
جدولهاي معيار ،ابزارهایی مناسب برای اندازهگیری و ّ
کردن امور کیفی هستند .استفاده از جدولهاي معيار ،تحلیل و
ارزيابي نوشته را ساده ،قابل اطمينان و همسان ميكند .بعضي
از جدولهاي معيار كلياند و براي ارزيابي انواع نوشــت ه به كار
ميروند .بعضي نيز فقط براي ارزيابي نوع خاصي از نوشته طراحي
شدهاند .جدولها ممكن است سطحبنديشده باشند(تامپكينز،
 .)170 :1387در زبان فارسي نيز جدولهاي معيار براي ارزيابي
انشــا طراحي شده و معلمان و كارشناســان زبان فارسي براي
ساماندهي نمرة انشا تالشهاي قابلتوجهي کردهاند.

مروری بر شیوههای ارزشیابی انشا

بهنظر ميرســد نخســتين اظهارنظر مســتند درباره شيوة
ارزشــيابي درس انشا از احمد كوشا باشــد كه در سال1333
کتابی براي استفادة آموزگاران كالسهاي سوم و چهارم ابتدايي
تأليف كرد.
کوشــا ذيل عنوان «طرز تقســيم نمرة انشا» صورت و محتوا
را همســنگ دانسته و برای «درســت بودن فکر» و «صحیح
نوشــتن عبارات» بارم یکسانی در نظر گرفته است و از اين نظر
در كليات ،به نمونههاي امروزي خود شباهت دارد.
ن «راهنماي انشا»،
همچنین در گذشــته کتابهایی با عنوا 
«آموزش انشا» يا «انشا و نامهنگاري» چاپ میشده كه الگوي
آموزشي اغلب آنها ،آموزش اصول نگارش همراه با ارائة نمونه
بوده است .در اكثر اين كتابها ،معيارهاي اصلي نگارش بدین
قرار بوده اســت :توجه به دســتور زبان فارســي ،كاربرد عالئم
نگارشي و در برخي موارد ،خط و پاكيزهنويسي .به تقسيمبندي
نمرة انشا در یکی از این کتابها توجه کنید.
عمدهترين اشكال ارزشــيابي فوق ،دقت نداشتن در تفکیک
مهارتهاســت؛ مث ً
ال در بند نخســت جدول ،ابتكار و تازگي ،و
پرورش مطلب همتراز قرار گرفتهاند ،درحاليكه اينها دو مقولة

متمايزند .همچنين امتياز  6نمرهاي اين بند ،دســت مصحح را
براي ارزشيابي سليقهاي باز ميگذارد .در ساير بندها نيز تقسيم
امتيازها متناسب بهنظر نميرسد.
در یک نمونه از جداول معیار که اساس تصحیح درس انشاي
امتحانات نهايــي كالسهاي چهارم دبيرســتان در خردادماه
 1364بوده اســت ،مجموع بيست نمرة درس انشا به دو بخش
محتوا ( 13نمره) و شــكل ( 7نمره) تقسيم و
مطالب در اين دو بخش دستهبندي شده است .فقدان معياري
در ایــن جدول ،یکی از معیارها «ســادگي و دقيق براي
رواني و تنوع جملهها و واژهها» است که تلفیق ارزشيابي و
نادرستی از دو معیار متمایز است اما به دلیل سنجش ،سبب
اهمیت این مورد ،توجه به آن ستودنی است.
مهجور ماندن
يكي از مصاديق بيتوجهي به ارزشيابي درس و منزوي شدن
انشا ،كتابي با نام آيين نگارش و روش آموزش
درس انشا در
انشا است؛ كتابي بدون نويسندة مشخص كه
در 1367ش .براي رشتة ادبيات فارسي مراكز درازمدت و
تربيت معلم ،تأليف شــده و در بخشــي از آن حذف رسمي و
ذيل عنوان «تصحيح انشا و نمره دادن» آمده غيررسمي آن از
اســت« :نمره دادن به انشا كاري است بسيار برنامة درسي شد
دشوار .به يقين ميتوان گفت كه هنوز روشي
منطقي و مســتدل ،كه همة معلمان انشا آن را پذيرفته باشند،
براي نمره دادن به انشا وجود ندارد» (دفتر برنامهریزی و تألیف
کتب درســی .)1367 ،در اين كتاب خردهمهارتهاي نوشتن
كمي نشده و شيوهنامة
موردتوجه قرار گرفته اما تقســيمبندي ّ
ارزشــيابي هم هرچند در كليات صحيح است ،عم ً
ال بياعتبار و
غيركاربردی است.
مريــم روحاني در كتــاب« الفباي نوشتن»براســاس تجربة
تدريس خود از درس انشــا و باتوجه به مراحل مختلف نوشتن
انشــا ،معيارهايی را براي ارزشــيابي و تصحيح برگة انشــاي
دانشآموزان پيشنهاد كرده است .البته نویسنده به نوشتههای
استداللی توجهی درخور نشان نداده و باوجود توضیحی که ارائه
میدهد ،کفة معیارهای او به سمت نوشتههاي ادبي و توصيفي
سنگینتر است:
«در اين معيارها جايگاهي براي مقدمه و نتيجه اختصاص داده

جدول شيوۀ تصحيح انشا – سال 1333ش
معیار (محتوا)

نمره

معیار (شکل)

نمره

ابتكار و تازگي و هنري كه دانشآموز براي پرورانيدن موضوع ابراز داشته است

 6نمره

مراعات قواعد دستوري

 4نمره

بحث دربارۀ اصل موضوع و خارج نشدن از آن

 4نمره

نظافت ورقه ،حسن خط ،رعايت قواعد نقطهگذاري

 2نمره

نظم منطقي افكار و انديشههاي دانشآموز

 3نمره

امتياز براي رعايت قوانين و قواعد بالغی

 1نمره

منبع( :محجوب و همكار)118 :1333 ،
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نشده؛ زيرا شــيوة نگارش مبتني بر مقدمه و نتيجه ،سالهاي
ســال است كه منسوخ شده است  .امروزه مقدمه و نتيجه بايد
در البهالي متن انشــا تنيده و بافته شوند .اين دو مقولهاي جدا
از انشا نيستند تا الزم باشد جداگانه دربارة آنها صحبت شود».
(روحاني ،با اندكي كاهش و تغيير.)66 :1372 ،

بررسی و تحلیل شیوههای ارزشیابی انشا

بررسي انواع شيوهنامههاي ارزشيابي ،كاستيهاي عمدهای را
در الگوهاي موجود ارزشيابي مهارت نوشتن نشان ميدهد .اين
كاستيها را در انواع زير دستهبندي و بررسي ميكنيم.
 .1غلبة نگرش برآيندی و نتيجهمحور به مهارت نوشتن:
اين نگرش از مهمترين آســيبهايي است كه
در رويكرد تلفيقي در ارزشــيابيهاي موجود به چشــم ميخورد.
بايد ابتدا مهارتهای رویکرد برآیندی كه از فلســفه اثباتگری نشأت
زبانی برای تولید گرفته ،معلممحور است و بیشتر بر کارکردهای
محتوا و معنا پایین شناختی تأکید دارد؛ درحاليكه مطابق
شوپرورش ،رويكرد
موردتوجه قرار ســند تحول بنيادين آموز 
گيرند و بعد از آن ،بر ارزشــيابي در دورة ابتدايي بايــد فرايندمحور
دانشهاي زبانی مانند و در ســاير پايههاي تحصيلي ،تلفيقي باشــد.
دستور زبان تأکید يعني ضمن ارزشگذاري به نتيجة آزمون پايان
شود؛ درحاليكه ســال تحصيلي ،بايد موضوع نوشتن بهعنوان
در اغلب الگوهاي يك مادة درســي و بهذات خود نيز مورد توجه
ارزشيابي رايج ،عكس قرار گيرد؛ زيرا نوشتن به عنوان فرایندی براي
اين است تبدیل افکار و انديشهها به متن ،و ساخت معنا و
انتقال آن به مخاطب در جهان امروز از اهميت
فراواني برخوردار است .همچنين ،در رويكرد تلفيقي بايد ابتدا
مهارتهای زبانی برای تولید محتوا و معنا موردتوجه قرار گيرند
و بعد از آن ،بر دانشهاي زبانی مانند دســتور زبان تأکید شود؛
درحاليكه در اغلب الگوهاي ارزشيابي رايج ،عكس اين است.
 .2فقدان روش علمي و استانداردشدة ارزشيابي :آسيب
ي ارزشــيابي ديده ميشود فقدان
ديگري كه در شــيوهنامهها 
روشــمندي است .ارزشيابي روشــمند ،چه بر مبنای استدالل
استقرایی بنا شده باشد و چه براساس تفکر قیاسی ،معيارهایي
شــفاف و مشــخص براي تصحيح ارائه میکنــد .درحاليكه
بيتوجهي به معيارســازي در ارزشيابي ،الگوي تصحيح ذوقي
و حسي را رواج ميدهد؛ همانطورکه از گذشته تاكنون الگوي
آموزش نوشــتن چنين بوده اســت .در ايــن روش ،معيارهاي
ارزشــيابي نامعلوم و آشفته است .بههمين دليل قابل بازبيني و
بررســي نيست و نويسندة متن هيچگاه از كم و كيف اشكاالت
نوشتة خود آگاه نميشود و فرصت جبران پيدا نميكند.
 .3بيتوجهي به خردهمهارتها و جزئيات؛ ارائة تقسيمات
بزرگ و بيتوجهي بــه خردهمهارتهاي موجود ،از جدیترین
آسيبهايي است كه در جدولهاي ارزشيابي بهچشم ميخورد.
شــيوهنامهاي كه در كتاب انشــاي ابتدايي آمده و مؤلف كتاب
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در يك تقســيمبندي كلي ،د ه نمره براي درست بودن عبارات
و دهنمره براي صحيح بودن فكر درنظر گرفته ،از این دســت
اســت .برخي از شــيوهنامهها فاقد دقت الزم در ارائة جزئيات
ارزشــيابياند و فقط به كليات ميپردازند؛ برای مثال ،دو معیار
دهنمرهای برای «پیدا کردن مطالب» و «بیان مطالب» گنگ و
مبهم مینماید .نیز كتاب فن نگارش يا راهنماي انشا ،از معيار
«ابتكار و تازگي و هنري كه دانشآموز براي پرورانيدن موضوع
ابراز داشته است» نام برده و بدون توضيح كافي و بيان اطالعات
الزم ،براي آن شــش نمره درنظر گرفته است .اين سؤال بدون
پاســخ كه «فاصله ميان صفر تا شــش كه سيدرصد امتياز در
يك درجهبندي بيستنمرهاي را شــامل ميشود ،چگونه بايد
مورد ارزشــيابي قرار گيرد؟» غيركاربردي بــودن اين معيار را
نشان ميدهد؛ چنانكه بيتوجهي معلمان انشا هنگام تصحيح
اوراق امتحاني به اين معيارهاي تزیيني و نمايشــي ،تأكيدي بر
بياعتباري چنين شيوهنامههايي از نظر ايشان است.
 .4بيتوجهي به انواع نوشته؛ معيارهاي ارزشيابي موجود
بهگونهاي طراحي شده كه مناســب يكي از انواع نوشت ه است؛
يا فقط نوشتههاي اســتداللي و توضيحي را دربر ميگيرد و يا
عكس آن ،فقط به نوشتههاي توصيفي و ادبي ميپردازد.
پینوشت
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