
تاریخچة ارزشیابی
انشـا در ایران

مرضیه مدني رزاقي
 پژوهشگر و مدرس درس انشا و نگارش
تصویرگر: سیدمیثم موسوی

 اشاره
از سال 1391 پژوهشــی را برای ارزشیابي مهارت هاي زبانی و 
ادبي دانش آموختگان آغاز کردیم. آنچه بســیار محسوس بود، 
فقدان نظام استاندارد ارزشیابي در بخش مهارت هاي نوشتن بود 
برای سنجش، به ابزار دقیقی نیاز داشتیم که با توجه به مهارت ها 
و خرده مهارت های نوشتن طراحی شده باشد، اما چنین ابزاري 
در نظام رسمي آموزش وجود نداشــت. در تالش برای طراحی 
معیار ارزشیابی، تاریخچه و پیشینة ارزشیابی رسمی در ایران را 
تا ســال 1390، بررسی 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 است1.

 مقدمه
ارزشیابی دقیق، علمی و استاندارد از مهم ترین کارهایی است 
که الزم اســت برای حفظ درس انشا در مدارس انجام شود. در 
گذشتة آموزشي ایران تالش هایي برای تفكیك خرده مهارت هاي 
نوشــتن صورت گرفته است که آســیب جدي آن ها، ماندن در 
مرحلة نظر و عدم اجراي واقعي در بدنة آموزش رســمي كشور 
بوده اســت. در ســال هاي گذشته نیز، كه انشــاي مستقل در 
مدارس، جزء واحدهاي درســي بوده، باوجود آنكه در سربرگ 
امتحانات، جزئیات ارزشیابي انشا ذكر مي شد هیچ مصححي خود 
را ملزم به رعایت این جزئیات و ذكر آن ها در برگة تصحیح شده 
نمي دانست و در بهترین حالت، از این تقسیم بندي در تصحیح 
خــود الهام مي گرفت. بنابراین، معیارهــای ارزیابی تنها درحد 
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پیشنهاد باقي مي ماندند و نمره دهي معلمان براساس قریحه و 
تجربة داشته یا نداشته شان انجام مي شد. فقدان معیاري دقیق 
براي ارزشــیابي و سنجش، سبب مهجورماندن و منزوي شدن 
درس انشا در درازمدت و حذف رسمي و غیررسمي آن از برنامة 

درسي شد.
جدول هاي معیار، ابزارهایی مناسب برای اندازه گیری و کّمی 
کردن امور کیفی هستند. استفاده از جدول هاي معیار، تحلیل و 
ارزیابي نوشته را ساده، قابل اطمینان و همسان مي كند. بعضي 
از جدول هاي معیار كلي اند و براي ارزیابي انواع نوشــته  به كار 
مي روند. بعضي نیز فقط براي ارزیابي نوع خاصي از نوشته طراحي 
شده اند. جدول ها ممكن است سطح بندي شده باشند)تامپكینز، 
1387: 170(. در زبان فارسي نیز جدول هاي معیار براي ارزیابي 
انشــا طراحي شده و معلمان و كارشناســان زبان فارسي براي 

ساماندهي نمرة انشا تالش هاي قابل توجهي کرده اند.

 مروری بر شیوه های ارزشیابی انشا
به نظر مي رســد نخســتین اظهارنظر مســتند درباره شیوة 
ارزشــیابي درس انشا از احمد كوشا باشــد كه در سال1333 
کتابی براي استفادة آموزگاران كالس هاي سوم و چهارم ابتدایي 

تألیف كرد. 
کوشــا ذیل عنوان »طرز تقســیم نمرة انشا« صورت و محتوا 
را هم ســنگ دانسته و برای »درســت  بودن فکر« و »صحیح 
نوشــتن عبارات« بارم یکسانی در نظر گرفته است و از این نظر 

در كلیات، به نمونه هاي امروزي خود شباهت دارد.
همچنین در گذشــته کتاب هایی با عنوان  »راهنماي انشا«، 
»آموزش انشا« یا »انشا و نامه نگاري« چاپ می شده كه الگوي 
آموزشي اغلب آن ها، آموزش اصول نگارش همراه با ارائة نمونه 
بوده است. در اكثر این كتاب ها، معیارهاي اصلي نگارش بدین 
قرار بوده اســت: توجه به دســتور زبان فارســي، كاربرد عالئم 
نگارشي و در برخي موارد، خط و پاكیزه نویسي. به تقسیم بندي 

نمرة انشا در یکی از این کتاب ها توجه کنید.
عمده ترین اشكال ارزشــیابي فوق، دقت نداشتن در تفکیک 
مهارت هاســت؛ مثاًل در بند نخســت جدول، ابتكار و تازگي، و 
پرورش مطلب هم تراز قرار گرفته اند، درحالي كه این ها دو مقولة 

متمایزند. همچنین امتیاز 6 نمره اي این بند، دســت مصحح را 
براي ارزشیابي سلیقه اي باز مي گذارد. در سایر بندها نیز تقسیم 

امتیازها متناسب به نظر نمي رسد.
در یک نمونه از جداول معیار که اساس تصحیح درس انشاي 
امتحانات نهایــي كالس هاي چهارم دبیرســتان در خردادماه 
1364 بوده اســت، مجموع بیست نمرة درس انشا به دو بخش 

محتوا )13 نمره( و شــكل )7 نمره( تقسیم و 
مطالب در این دو بخش دسته بندي شده است. 
در ایــن جدول، یکی از معیارها »ســادگي و 
رواني و تنوع جمله ها و واژه ها« است که تلفیق 
نادرستی از دو معیار متمایز است اما به دلیل 

اهمیت این مورد، توجه به آن ستودنی است.
یكي از مصادیق بي توجهي به ارزشیابي درس 
انشا، كتابي با نام  آیین نگارش و روش آموزش 
انشا است؛ كتابي بدون نویسندة مشخص كه 
در 1367ش. براي رشتة ادبیات فارسي مراكز 
تربیت معلم، تألیف شــده و در بخشــي از آن 
ذیل عنوان »تصحیح انشا و نمره دادن« آمده 
اســت: »نمره دادن به انشا كاري است بسیار 
دشوار. به یقین مي توان گفت كه هنوز روشي 

منطقي و مســتدل، كه همة معلمان انشا آن را پذیرفته باشند، 
براي نمره دادن به انشا وجود ندارد« )دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتب درســی، 1367(. در این كتاب خرده مهارت هاي نوشتن 
موردتوجه قرار گرفته اما تقســیم بندي كّمي نشده و شیوه نامة 
ارزشــیابي هم هرچند در كلیات صحیح است، عماًل بي اعتبار و 

غیركاربردی است.
مریــم روحاني در كتــاب» الفباي نوشتن«براســاس تجربة 
تدریس خود از درس انشــا و باتوجه به مراحل مختلف نوشتن 
انشــا، معیارهایی را براي ارزشــیابي و تصحیح برگة انشــاي 
دانش آموزان پیشنهاد كرده است. البته نویسنده به نوشته های 
استداللی توجهی درخور نشان نداده و باوجود توضیحی که ارائه 
می دهد، کفة معیارهای او به سمت نوشته هاي ادبي و توصیفي 

سنگین تر است:
»در این معیارها جایگاهي براي مقدمه و نتیجه اختصاص داده 

فقدان معیاري 
دقیق براي 
ارزشیابي و 

سنجش، سبب 
مهجور ماندن 

و منزوي شدن 
درس انشا در 

درازمدت و 
حذف رسمي و 

غیررسمي آن از 
برنامة درسي شد

جدول شیوۀ تصحیح انشا – سال 1333ش

نمرهمعیار )شکل(نمرهمعیار )محتوا(

4 نمرهمراعات قواعد دستوري6 نمرهابتكار و تازگي و هنري كه دانش آموز براي پرورانیدن موضوع ابراز داشته است

2 نمرهنظافت ورقه، حسن خط، رعایت قواعد نقطه گذاري4 نمرهبحث دربارۀ اصل موضوع و خارج نشدن از آن

1 نمرهامتیاز براي رعایت قوانین و قواعد بالغی3 نمرهنظم منطقي افكار و اندیشه هاي دانش آموز

منبع: )محجوب و همكار، 1333: 118(
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نشده؛ زیرا شــیوة نگارش مبتني بر مقدمه و نتیجه، سال هاي 
ســال است كه منسوخ شده است . امروزه مقدمه و نتیجه باید 
در ال به الي متن انشــا تنیده و بافته شوند. این دو مقوله اي جدا 
از انشا نیستند تا الزم باشد جداگانه دربارة آن ها صحبت شود.« 

)روحاني، با اندكي كاهش و تغییر، 1372: 66(.
 بررسی و تحلیل شیوه های ارزشیابی انشا

بررسي انواع شیوه نامه هاي ارزشیابي، كاستي هاي عمده ای را 
در الگوهاي موجود ارزشیابي مهارت نوشتن نشان مي دهد. این 

كاستي ها را در انواع زیر دسته بندي و بررسي مي كنیم.
1. غلبة نگرش برآیندی و نتیجه محور به مهارت نوشتن: 
این نگرش از مهم ترین آســیب هایي است كه 
در ارزشــیابي هاي موجود به چشــم مي خورد. 
رویکرد برآیندی كه از فلســفه اثباتگری نشأت 
گرفته، معلم محور است و بیشتر بر کارکردهای 
پایین شناختی تأکید دارد؛ درحالي كه مطابق 
ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش، رویكرد 
ارزشــیابي در دورة ابتدایي بایــد فرایندمحور 
و در ســایر پایه هاي تحصیلي، تلفیقي باشــد. 
یعني ضمن ارزش گذاري به نتیجة آزمون پایان 
ســال تحصیلي، باید موضوع نوشتن به عنوان 
یك مادة درســي و به ذات خود نیز مورد توجه 
قرار گیرد؛ زیرا نوشتن به عنوان فرایندی براي 
تبدیل افکار و اندیشه ها به متن، و ساخت معنا و 
انتقال آن به مخاطب در جهان امروز از اهمیت 
فراواني برخوردار است. همچنین، در رویكرد تلفیقي باید ابتدا 
مهارت های زبانی برای تولید محتوا و معنا موردتوجه قرار گیرند 
و بعد از آن، بر دانش هاي زبانی مانند دســتور زبان تأکید شود؛ 

درحالي كه در اغلب الگوهاي ارزشیابي رایج، عكس این است.
2. فقدان روش علمي و استانداردشدة ارزشیابي: آسیب 
دیگري كه در شــیوه نامه هاي  ارزشــیابي دیده مي شود فقدان 
روشــمندي است. ارزشیابي روشــمند، چه بر مبنای استدالل 
استقرایی بنا شده باشد و چه براساس تفکر قیاسی، معیارهایي 
شــفاف و مشــخص براي تصحیح ارائه می کنــد. درحالي كه 
بي توجهي به معیارســازي در ارزشیابي، الگوي تصحیح ذوقي 
و حسي را رواج مي دهد؛ همان طورکه از گذشته تاكنون الگوي 
آموزش نوشــتن چنین بوده اســت. در ایــن روش، معیارهاي 
ارزشــیابي نامعلوم و آشفته است. به همین دلیل قابل بازبیني و 
بررســي نیست و نویسندة متن هیچ گاه از كم و كیف اشكاالت 

نوشتة خود آگاه نمي شود و فرصت جبران پیدا نمي كند.
3. بي توجهي به خرده مهارت ها و جزئیات؛ ارائة تقسیمات 
بزرگ و بي توجهي بــه خرده مهارت هاي موجود، از جدی ترین 
آسیب هایي است كه در جدول هاي ارزشیابي به چشم مي خورد. 
شــیوه نامه اي كه در كتاب انشــاي ابتدایي آمده و مؤلف كتاب 

در یك تقســیم بندي كلي، ده  نمره براي درست بودن عبارات 
و ده  نمره براي صحیح بودن فكر درنظر گرفته، از این دســت 
اســت. برخي از شــیوه نامه ها فاقد دقت الزم در ارائة جزئیات 
ارزشــیابي اند و فقط به كلیات مي پردازند؛ برای مثال، دو معیار 
ده  نمره ای برای »پیدا کردن مطالب« و »بیان مطالب« گنگ و 
مبهم می نماید. نیز كتاب فن نگارش یا راهنماي انشا، از معیار 
»ابتكار و تازگي و هنري كه دانش آموز براي پرورانیدن موضوع 
ابراز داشته است« نام برده و بدون توضیح كافي و بیان اطالعات 
الزم، براي آن شــش نمره درنظر گرفته است. این سؤال بدون 
پاســخ كه »فاصله میان صفر تا شــش كه سي درصد امتیاز در 
یك درجه بندي بیست نمره اي را شــامل مي شود، چگونه باید 
مورد ارزشــیابي قرار گیرد؟« غیركاربردي بــودن این معیار را 
نشان مي دهد؛ چنان كه بي توجهي معلمان انشا هنگام تصحیح 
اوراق امتحاني به این معیارهاي تزییني و نمایشــي، تأكیدي بر 

بي اعتباري چنین شیوه نامه هایي از نظر ایشان است. 
4. بي توجهي به انواع نوشته؛ معیارهاي ارزشیابي موجود 
به گونه اي طراحي شده كه مناســب یكي از انواع نوشته  است؛ 
یا فقط نوشته هاي اســتداللي و توضیحي را دربر مي گیرد و یا 

عكس آن، فقط به نوشته هاي توصیفي و ادبي مي پردازد. 
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