




میزان درگیری برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی)پایه سوم و چهارم( با 
* 1) PIRLS(مهارت های سواد خواندن بر اساس مطالعه بین المللی پرلز
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چکیده 
و  سوم  پایه  »بخوانیم«  فارسی  کتاب های  درگیری  میزان  تا  می کوشد  حاضر  پژوهش   
چهارم ابتدایی با فرایندهای درک مطلب را بر اساس مطالعه بین المللی پرلز مورد بررسی 
پایه های سوم و چهار  فارسی  از محتوای کتاب های  قرار  دهد.جامعة تحقیق عبارت است 
دبستان که منطبق بر مطالعة پرلز، دانش آموزان محدودة سنی 9 سال را در بر می گیرد. از 
این کتاب ها بخش های »گوش کن و بگو«، »درست نادرست« و » بگرد و پیدا کن« از کتاب 
سوم و »درک و دریافت« و » گفت و شنود« از کتاب چهارم، به عنوان جامعه مورد مطالعه 
ابزار گردآوری اطالعات، جداول  قرار گرفته است. روش پژوهش، تحلیل محتوی است و 
مقوله بندی بوده است که بر اساس چهار مهارت اصلی درک مطلب در مطالعة پرلز تنظیم 
شد. این مهارت های عبارتند از: 1. تمرکز و بازیابی اطالعاتی که به طور صریح در متن بیان 
شده اند؛ 2. نتیجه گیری مستقیم؛ 3. تفسیر و تکمیل ایده ها و اطالعات؛ 4. بررسی و ارزشیابی 
محتوای زبان و عناصر مربوط به متن.  نتایج پژوهش نشان داد میزان درگیری محتوای کتاب 
فارسی پایه سوم و چهارم با مهارت های اصلی درک مطلب، بر اساس مطالعه پرلز متفاوت 
است؛ یعنی در کتاب فارسی پایه سوم بیشترین تأکید بر فرایند »بررسی و ارزشیابی محتوا« و 
کمترین تأکید بر فرایند »تفسیر و ترکیب اطالعات« بوده است. در کتاب فارسی پایة چهارم 
نیز بیشترین تأکید بر فرایند »بررسی و ارزشیابی محتوا« و کمترین تأکید بر فرایند» نتیجه گیری 
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مستقیم« بوده است.  عالوه بر این میزان درگیری بخش های گوناگون کتاب فارسی پایة سوم و 
پایة چهارم با مهارت های اصلی درک مطلب بر اساس مطالعه پرلز نیز تفاوت دارد. همچنین 
فرایندهای »تمرکز و بازیایی اطالعات«، »نتیجه گیری مستقیم«، »بررسی و ارزشیابی محتوا« 
در کتاب فارسی پایة سوم بیشتر از کتاب فارسی پایة چهارم مورد تأکید قرار گرفته است و 
تنها فرایند تأکید بر »تفسیر و تکمیل اطالعات« در کتاب فارسی پایة چهارم بیشتر از کتاب 

سوم است.

مهارت های  خواندن4،  سواد  برنامه درسی3،  محتوا2،  تحلیل  درگیری1،  واژه ها:  کلید 
درک مطلب.

1. Engage
2. Analysis of content
3. Curriculum
4. Reading of Literacy
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مقدمه
 کتاب های درسی همواره نقش اساسی در فرایند تعلیم و تربیت دارند و مهم ترین مرجع یادگیری به 
شمار می آیند؛ فعالیت های دانش آموزان و معلمان نیز بر اساس محتوای کتاب های درسی مورد بررسی 
و ارزشیابی قرار می گیرد. کتاب درسی فارسی عمده-ترین منبع یادگیری فراگیران در زمینه خواندن و 
پرورش فرایندهای درک مطلب است، بنابراین محتوای این کتاب باید به شکلی طراحی شود که به تقویت 
و توسعه مهارت های خواندن و پرورش توانایی درک و فهم متون در دانش آموزان بپردازد. پژوهش حاضر 
در صدد بوده است تا تعیین کند محتوای کتاب های فارسی »بخوانیم« پایه سوم و چهارم دوره ابتدایی، تا 

چه میزان مهارت های مربوط به درک مطلب را در دانش آموزان پرورش می دهند.
مهارت در خواندن یکی از مهم ترین نیازهای یادگیری دانش آموزان در زندگی امروز است. در حقیقت 
یادگیری مهارت خواندن، کلید یادگیری همه یادگیری ها به شمار می آید، زیرا بیشتر یادگیری های درسی 
از آن طریق صورت می گیرد )کریمی، 1383: 16(. امروزه موضوع تقویت زبان آموزی، غنی سازی مهارت 
خواندن و توجه ویژه به توانایی درک مطلب در نظام آموزشی جهان از ابتدای سال تحصیلی با جدیت 
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دنبال می شود. وزارت آموزش و پرورش ایران نیز با توجه به جایگاه این موضوع در روند پیشرفت 
تحصیلی در مطالعه پرلز )2001( شرکت کرد.

مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز )2001(، برنامه ای ابتکاری برای ارزیابی توانایی خواندن 
کودکان در پایه چهارم است که 35 کشور از سراسر جهان در آن شرکت کردند. پایه و اساس طرح پرلز، 
اهداف خواندن و فرایندهای درک مطلب است. گزارش بین المللی پرلز )2001( بر مبنای چارچوب 
نظری طرح که نیمی بر اساس مواد خواندنی ادبی و نیمی دیگر بر اساس مواد اطالعاتی است، دو هدف 
اصلی خواندن را در بر می گیرد. در هر یک از مجموعه هدف های سواد خواندن و اطالعات، پرسش ها 
به گونه ای طراحی شده است که 4 فرایند اصلی درک مطلب در خواندن را اندازه گیری کنند؛ این 4 فرایند 

عبارتند از:
1. تمرکز بر اطالعاتی که به طور صریح مطرح شده اند و بازیابی آنها1: در این فرایند دانش آموز باید 
تناسب اطالعات یا نظری که در متن ارائه شده است را با اطالعات مورد نیاز خود تشخیص دهد، اما 

یافتن نوع اطالعات یا نظر خاص، مستلزم پیدا کردن جمله یا عبارت خاص است )کریمی، 17:1384(.
2. نتیجه گیری مستقیم2: نتیجه گیری به خواننده اجازه می دهد فراتر از سطح متن برود و »شکاف هایی« 
را که بیشتر در معانی وجود دارند پر کند )کمپل، 2001 :11(. پرسش های این فرایند غالباً بر اطالعات 
موجود در متن استوار هستند و از دانش آموزان می خواهند دو نظری که در جمالت مجاور ارائه شده اند را 

به یکدیگر متصل کرده، فاصله خالی میان آنها را از نظر معنایی پر کنند )کریمی، 1384: 17(.
3. تفسیر و تلفیق آراء3: در این فرایند خواننده از سطح عبارت یا جمله متن گام بر می دارد تا میان آراء 
مربوط به متن ارتباط برقرار کند، اطالعات را به هم بیامیزد یا مفاهیم ضمنی گسترده تری از معنای متن 
دریابد)کریمی، 14:1383(. در این فرایند خوانندگان از نظر و دیدگاه های خود نیز بهره می گیرند و به همین 
دلیل معانی که از طریق این فرایند به دست می آیند، احتماالً در میان خوانندگان متنوع است و این تنوع 

معانی به دانش و تجربه آنان برای خواندن، بستگی دارد. )کمپل، 2001: 12(.
4. بررسی و ارزشیابی محتوا و عناصر ساختاری متن4: در این فرایند دانش آموز محتوای متن را به جهت 

1. Focuce on and Retrive Explicity Stated Information
2. Make Straight forward Inferences
3. Interpret and Integrate Ideas and Information
4. Examine and Evaluate Content،Language and Textual Elements
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ارزش کلی آن، ویژگی ساختاری و زبان شناختی متن، باور پذیری یا ارتباط با خواننده ارزیابی می کند. 4  
فرایند اساسی درک مطلب که خوانندگان برای معنا سازی به کار بردند، همان فرایند هایی هستند که جهت 
هر دو هدف خواندن مورد استفاده رار گرفته اند« )بینکی1،  4:2003(. عملکرد ایران در مطالعه تطبیقی 
پرلز )2001( ضعف برنامه ریزی آموزشی و شیوه های تدریس در مدارس ایران را نشان می دهد که غالبًا 
دانش آموزان را بر اساس پاسخ های از پیش تعیین شده و اندوختن معلومات کتابی به جای تجزیه و تحلیل 

و تفسیر مطالب بعدی عادت داده اند. 
بهترین شاخص قضاوت در این مورد توجه به یکی از نتایج پرلز است که نشان می دهد کشور ایران از 
میان 35 کشور شرکت کننده، باالترین تفاوت میان پاسخ های حفظی و پاسخ های استنباطی را داشته است  
)کریمی1384: 39(. از آنجا که مهارت خواندن بخش عمده ای از اهداف آموزشی و تربیتی دانش آموزان 
را در شکل دهی مهارت های ارتباطی و محقق ساختن استعداد یادگیری فراهم می کند، تقویت این توانایی 
نقش کلیدی و بنیادی در زندگی اجتماعی و افزایش ارتقای مهارت یادگیری دارد؛ از طرف دیگر کتاب 
درسی فارسی، عمده ترین منبع یادگیری فراگیران در زمینه خواندن و پرورش فرایندهای درک مطلب به 
شمار می آید؛ بنابراین تحلیل محتوای این کتاب کمک می کند تا مشخص شود در این محتوا تا چه اندازه 

فرایندهای درک مطلب رعایت شده است.
 بررسی ها نشان می دهد پژوهش حاضر یکی از اولین بررسی هایی است که پس از مطالعه پرلز )2001( 
انجام شده است. پژوهش های پیشین بیشتر به مقایسه کتاب های فارسی پرداخته اند. اهمیت این پژوهش 
به دلیل بررسی میزان رعایت فرایندهای درک مطلب در کتاب های فارسی از دو جهت  تحلیل محتوا و 

مقایسه آن با  دیدگاه معلمان درباره درگیری کتاب با فرایندهای فوق  است.
پیشینه پژوهش

در بررسی پیشینه، پژوهشی که به طور کامل با موضوع پژوهش حاضر مرتبط باشد، یافت نشد. در ادامه 
برخی از پژوهش ها که تا حدودی با موضوع تحقیق در ارتباط قرار می گیرد؛ مرور می شود. 

شکوهی )1382( در تحلیل محتوای کتاب فارسی جدید دوم دبستان به این نتیجه دست یافت که این 
کتاب عمدتاً بر هدف های سطح دانش و فهمیدن بر مبنای طبقه بندی اهداف آموزشی در حیطه شناختی 

)بلوم و همکاران( تأکید دارد. 

1. Binkey
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دامرودی )1384( در مقایسه پیشرفت سواد خواندن )طرح پرلز( دانش آموزان آموزش دیده با کتاب های 
فارسی بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم و پنجم با دانش آموزانی که با کتاب های فارسی آموزش دیده 
بودند به این نتیجه دست یافت که تغییر کتاب »فارسی« به کتاب های »بخوانیم« و »بنویسیم« تأثیر مثبتی بر 

پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان داشته است.
همچنین تحقیق قدیمی )1384( نشان داد دانش آموزان دو زبانه نظام زبان آموزی فعلی که از کتاب های 
بخوانیم و بنویسیم استفاده می کنند در دستیابی به اطالعات صریح و روشن، استنتاج ها و استننباط ها، 
اهداف ادبی و اطالعاتی متون خواندن، عملکرد بهتری از دانش آموزان دو زبانه نظام زبان آموزی پیشین 

)کتاب فارسی( داشتند.
در نقد و تحلیل کتاب های فارسی »بخوانیم« و »بنویسیم« دوره ابتدایی، رنجبر)1385( به این نتیجه رسید 
که نظام دار بودن دروس، تلفیق مفاهیم ملی و دینی، توجه به مطالب درس متناسب با ویژگی های سنی 

دانش آموزان، تشویق و ایجاد انگیزه برای کتاب خوانی از فواید کتاب های جدید است. 
مطالعه خواندن و درک مطلب )1971-1970( را انجمن پیشرفت )IEA( اجرا کرده است. پیرامون 
این آزمون، تحقیقات متعددی در سطح جهان صورت گرفته است. میکو )1998، ترجمه جوادی، 1377( 
به تحقیق انجام شده در مورد تأثیر جنس، زمینه اجتماعی و محل مدرسه بر مهارت خواندن دانش آموزان 
اشاره می کند. نتایج این مطالعه نشان داد مهارت خواندن در میان دانش آموزان گروه های گوناگون 
اجتماعی – اقتصادی، تفاوت بسیار زیادی دارد. مایبرگ1 )2006( در سوئد با بررسی اطالعات پرلز 
2001، به این نتیجه رسید که دانش آموزان مدارس دولتی در خواندن به طور متوسط نتایج بهتری نسبت 
به دانش آموزان مدارس خصوصی به دست آورده اند )مایبرگ، 2006 :1(. گنالدی2 ) 2005(  در انگلستان 
نشان داد دانش آموزان انگلیسی علی رغم عملکرد باال در آزمون های خواندن، نگرش ضعیفی نسبت به 
آن دارند. ماریلین بینکی3 )2003(  چارچوب ها، متون و موضوعات مطالعه بین المللی پیشرفت سواد 
خواندن )PIRLS( را با مطالعه سنجش ملي پیشرفت آموزشي )NAEP(4 مقایسه کرد و به تشابهات و 

تفاوت هایی دست یافت؛ برخی تشابهات آنها عبارتند از:  

1. Myberg
2. Gnaldi
3. Binkey،Marilyn
4. National Assessment of Educational Progress
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• هر دو مطالعه )PIRLS( و )NAEP( خواندن را  فرایندی سازنده در نظر گرفته بودند؛ 
•  )PIRLS( و )NAEP( متون معتبر را به عنوان مبنایی برای ارزیابی خواندن استفاده کردند؛ 

•  )PIRLS( و )NAEP( دانش آموزان را به توسعه تفسیر، ایجاد ارتباط میان متون و ارزشیابی مرحله ای 
چیزی که می خوانند، فرا خواندند.

 برخی تفاوت  های آنها عبارتند از: 
• متون خواندن )PIRLS( کوتاه تر از متون خواندن )NAEP( است؛ 

•  دانش آموزان در نزدیک به 20 درصد موضوعات )PIRLS(  به تعیین اطالعات در کتاب های درسی 
که تنها با چیزی که در اصل موضوع منطبق است، نیاز دارند، در حالی که در )NAEP( موضوعی که 

نیازمند انطباق لفظ بلفظ باشد، وجود ندارد؛ 
نتایج تحلیل توانایی خواندن نشان می دهد متون خواندن )PIRLS( آسان تر از متون خواندن   •

)NAEP( است )بینکی،2003: 3(.
سؤاالت پژوهش 

•  درگیری محتوای کتاب های فارسی »بخوانیم« در پایه سوم دوره ابتدایی با مهارت های اصلی درک 
مطلب بر اساس مطالعه پرلز چقدر است؟

•  درگیری بخش های گوناگون کتاب فارسی پایه سوم به تفکیک هر بخش با مهارت های اصلی درک 
مطلب چقدر است؟

•  درگیری محتوای کتاب های فارسی »بخوانیم« پایه چهارم دوره ابتدایی با مهارت های اصلی درک 
مطلب بر اساس مطالعه پرلز چقدر است؟

•  درگیری محتوای کتاب های فارسی پایه سوم و چهارم دوره ابتدایی مهارت های اصلی درک مطلب بر 
اساس مطالعه پرلز چقدر تفاوت دارد؟

روش پژوهش
 پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش های جمع آوری اطالعات، توصیفی است 
)بازرگان، 76:1379(. ابتدا کتاب سوم بطور کامل )مجموع سه بخش: ببین و بگو، درست نادرست و 
بگرد و پیدا کن( و سپس کتاب چهارم بطور کامل )مجموع دو بخش: درک و دریافت و گفت و شنود( 
مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. در مرحله بعد هر سه بخش از کتاب سوم و هر دو بخش از کتاب 
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چهارم به تفکیک و جداگانه تجزیه و تحلیل شده است و سرانجام کتاب سوم و چهارم مقایسه شده است.
جامعه و نمونه پژوهش

مطالعه پرلز معموالً کودکان 9 ساله را در دو پایه همجوار، که در ایران پایه های سوم و چهارم تحصیلی 
است، مورد مطالعه قرار می دهد؛ بنابراین جامعه آماري پژوهش حاضر از کتاب هاي فارسي »بخوانیم« پایه 
سوم و چهارم، شامل بخش های »گوش کن و بگو«، »درست نادرست«، »بگرد و پیدا کن« از کتاب سوم 

و بخش های »درک و دریافت«، »گفت و شنود« از کتاب چهارم تشکیل می دهد.
 الزم به ذکر است که به استناد نظر متخصصان ادبیات فارسي، کتاب فارسي »با هم بخوانیم« پایه سوم 
و چهارم به طور مستقیم به تقویت و توسعه مهارت خواندن در دانش آموزان مي پردازد. محقق تمامی 

بخش های کتاب های مذکور را مورد بررسی قرار داده است.
همچنین برای تکمیل یافته ها با معلمان مصاحبه شد؛ در این مرحله 40 نفر از معلمان پایه سوم و چهارم 

دوره ابتدایی شهر بیرجند،  )20 نفر از پایه سوم و 20 نفر از پایه چهارم( انتخاب شدند. 
روش و ابزار گردآوری اطالعات

 پژوهش حاضر برای گرد آوری اطالعات از دو روش بهره گرفته است:
• تحلیل محتوی: محتوای کتاب فارسی پایه سوم و چهارم ابتدایی بر اساس فرایندهای درک مطلب 
مطالعه پرلز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این روش، هر یک از بخش های منتخب کتاب های درس 

فارسی پایه سوم و چهارم در یکی از طبقات فرایندهای چهار گانه ی درک مطلب گنجانده شد. 
• پیمایش: برای حصول اطمینان از ارزیابی محقق در تحلیل محتوی، از معلمان نظر سنجی شد. ابتدا طی 
متنی توضیحات الزم در مورد 4 فرایند مطالعه پرلز به معلمان ارائه شد. سپس طی یک پرسشنامه از معلمان 
خواسته شد تا مشخص کنند هر یک از بخش های منتخب از کتاب )همان واحدهای محتوی که توسط 

محقق تحلیل محتوی شده بود( با کدام یک از فرایندهای درک مطلب انطباق دارد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها 

تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از روش های آمار توصیفی، یعنی جداول توزیع فراوانی، درصدها 
و ترسیم  نمودارها و سپس تحلیل و تفسیر هر بخش انجام شد.
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یافته های پژوهش 
یافته های مرتبط با هریک از سؤاالت پژوهش به ترتیب در دو قسمت، یکی یافته های حاصل از تحلیل 
و تشخیص محقق بر اساس فرایندهای چهارگانه مورد نظر در مطالعه پرلز و دیگری یافته های حاصل از 

مصاحبه و نظرخواهی از معلمان، ارائه می شود.
سؤال 1. درگیری محتوای کتاب های فارسی »بخوانیم« در پایه سوم دوره ابتدایی، با مهارت های اصلی 

درک مطلب بر اساس مطالعه پرلز چقدر است؟
در جدول 1 توزیع فرایندهای درک مطلب در کتاب سوم بر اساس تحلیل محتوای انجام شده توسط 

محقق ارائه شده است. 
جدول 1. توزیع فرایندهای درک مطلب در کتاب سوم

درصدفراوانی )واحد تحلیل( عنوان فرایند عنوان
4524/72تمرکز و بازیابی کتاب فارسی سوم

3217/58نتیجه گیری 
2312/63تفسیر و ترکیب 
8245/05ارزشیابی محتوا

182100جمع

الف. طبق مندرجات جدول 1، حاصل تحلیل محتوای محقق حاکی از آن است که از مجموع 182 
واحد تحلیل )محتوی( بررس شده در کتاب سوم، 45 مورد )24.72 درصد( در طبقه ی »تمرکز و 
بازیابی«، 32 مورد )17.58 درصد( در طبقه ی »نتیجه گیری«، 23 مورد )12.63 درصد( در طبقه ی »تفسیر 
و ترکیب« و 82 مورد )45.05 درصد( در طبقه ی »ارزشیابی محتوی« قرار می گیرند. نتایج تحلیل کتاب 
فارسی پایه سوم نشان داد میزان درگیری محتوای کتاب فارسی پایه سوم با مهارت های اصلی درک مطلب 
بر اساس مطالعه پرلز متفاوت است. بر اساس یافته های محقق، در کتاب فارسی پایه سوم بیشترین میزان 
واحد های تحلیل تأکید بر فرایند »بررسی و ارزشیابی محتوا، زبان و عناصر مربوط به متن« داشته و کمترین 

میزان واحد های تحیل تأکید بر  فرایند »تفسیر و تکمیل اطالعات« داشته اند. 
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در جدول 2 توزیع فرایندهای درک مطلب در کتاب فارسی سوم از نظر معلمان پایه سوم ارائه شده 
است. 

جدول 2. توزیع فرایندهای درک مطلب در کتاب فارسی سوم از نظر معلمان پایه سوم
درصدفراوانی )واحد تحلیل(عنوان فرایند عنوان

5530/21تمرکز و بازیابی کتاب فارسی سوم
2614/28نتیجه گیری 

4122/52تفسیر و ترکیب 
6032/96ارزشیابی محتوا

182100جمع

ب. طبق مندرجات جدول 2 از نظر معلمان پایه ی سوم، از مجموع 182 واحد تحلیل )محتوی( بررسی 
شده در کتاب سوم، 55 مورد )30.21 درصد( در طبقه ی »تمرکز و بازیابی«، 26 مورد )14.28 درصد( در 
طبقه ی »نتیجه گیری«، 41 مورد )22.52 درصد( در طبقه ی »تفسیر و ترکیب« و 60 مورد )32.96 درصد( 
در طبقه ی »ارزشیابی محتوی« قرار می گیرند.  جدول 2 نشان می دهد از نظر معلمان پایه سوم، بیشترین 
تأکید بر فرایند »بررسی و ارزشیابی محتوا، زبان و عناصر مربوط به متن« و کمترین تأکید بر  فرایند »نتیجه 

گیری مستقیم« بوده است.
نتایج جدول های 1 و 2 نشان می دهد در کتاب فارسی پایه سوم ابتدایی هم از نظر محقق و هم از نظر 
معلمان، بیشترین تأکید بر فرایند »بررسی و ارزشیابی محتوا، زبان و عناصر مربوط به متن« بوده است. 
تفاوت دو جدول در این است که بر اساس نتایج محقق در کتاب سوم کمترین تأکید بر فرایند »تفسیر 
و ترکیب اطالعات« بوده، حال آنکه بر اساس نظر معلمان کمترین تأکید بر فرایند »نتیجه گیری مستقیم« 

بوده است.
سؤال 2. درگیری بخش های گوناگون کتاب فارسی پایه سوم به تفکیک هر بخش با مهارت های اصلی 

درک مطلب چقدر است؟
سؤال دوم از 3 سؤال فرعی به شرح زیر تشکیل شده است:

1-2. درگیری بخش »گوش کن و بگو« پایه سوم با مهارت های اصلی درک مطلب چقدر است؟
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جدول 3. توزیع فرایند های درک مطلب مطالعه پرلز در بخش » گوش کن و بگو« )تحلیل محتوای محقق(

درصدفراوانی )واحد تحلیل(عنوان فرایند عنوان
2543/85تمرکز و بازیابی گوش کن و بگو

1831/57نتیجه گیری 
610/52تفسیر و ترکیب 
814/03ارزشیابی محتوا

57100جمع

الف. همان طور که جدول 3 نشان می دهد، در بخش »گوش کن و بگو« از نظر محقق بیشترین تأکید 
بر فرایند »تمرکز و بازیابی« اطالعاتی که به طور صریح در متن بیان شده اند، بوده و کمترین تأکید در این 

بخش بر  فرایند »تفسیر و ترکیب« اطالعات بوده است.

جدول 4. توزیع فرایندهای درک مطلب در بخش »گوش کن و بگو« از نظر معلمان 
درصدفراوانی )واحد تحلیل(عنوان فرایندعنوان

3154/38تمرکز و بازیابیگوش کن و بگو
1017/54نتیجه گیری

1322/8تفسیر و ترکیب
35/26ارزشیابی محتوا

57100جمع

ب. جدول 4 نشان می دهد از نظر معلمان پایه سوم، بیشترین تأکید بر فرایند »تمرکز و بازیابی« اطالعاتی 
که به طور صریح در متن بیان شده اند، بوده و کمترین تأکید بر  فرایند بررسی »ارزشیابی محتوا، زبان و 

عناصر مربوط به متن« بوده است.
نتایج جدول های 3 و 4 نشان می دهد در بخش »گوش کن و بگو« هم از نظر محقق و هم از نظر 
معلمان ،بیشترین تأکید بر فرایند »تمرکز و بازیابی« اطالعاتی که به طور صریح در متن بیان شده اند بوده 
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است. براساس تفاوت یافته های جدول های3 و 4، در کتاب سوم از نظر محقق کمترین تأکید بر فرایند 
»تفسیر و ترکیب« اطالعات بوده است، در حالی که به نظر معلمان، کمترین تأکید در دو بخش » گوش 

کن و بگو« بر فرایند »بررسی و ارزشیابی محتوا، زبان و عناصر مربوط به متن« بوده است.
2-2.  درگیری بخش »درست، نادرست« در پایه سوم با مهارت های اصلی درک مطلب چقدر است؟

جدول 5. توزیع فرایندهای درک مطلب در بخش »درست، نادرست« )تحلیل محتوای محقق(

درصدفراوانی )واحد تحلیل(عنوان فرایند عنوان

درست، نادرست:

1725/37تمرکز و بازیابی 
1420/89نتیجه گیری 

1725/37تفسیر و ترکیب 
1928/35ارزشیابی محتوا

67100جمع

الف. همان طور جدول 5 نشان می دهد، در بخش »درست، نادرست«، از نظر محقق بیشترین تأکید بر 
فرایند »بررسی و ارزشیابی محتوا، زبان و عناصر مربوط به متن« بوده و کمترین تأکید بر فرایند »نتیجه 

گیری مستقیم« بوده است.

جدول 6. توزیع فرایندهای درک مطلب در بخش »درست، نادرست« از نظر معلمان پایه سوم

درصدفراوانی عنوان فرایند عنوان

درست، نادرست:

1420/89تمرکز و بازیابی 
1116/41نتیجه گیری 

2029/85تفسیر و ترکیب 
2232/83ارزشیابی محتوا

67100جمع
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ب. همان طور که جدول 6 نشان می دهد از نظر معلمان پایه سوم، در بخش »درست نادرست« بیشترین 
تأکید بر فرایند »بررسی و ارزشیابی محتوا، زبان و عناصر مربوط به متن« و کمترین تأکید بر »نتیجه گیری 

مستقیم« بوده است.
نتایج جدول های 5 و 6 نشان می دهد در بخش »درست، نادرست« هم از نظر محقق و هم از نظر 
معلمان، بیشترین تأکید بر فرایند »بررسی و ارزشیابی محتوا، زبان و عناصر مربوط به متن« و کمترین تأکید 

بر فرایند »نتیجه گیری مستقیم« بوده است.
3-2. درگیری بخش »بگرد و پیدا کن« در پایه سوم با مهارت های اصلی درک مطلب چقدر است؟

جدول 7. توزیع فرایندهای درک مطلب در بخش »بگرد و پیدا کن« )تحلیل محتوای محقق(
درصدفراوانی )واحد تحیل(عنوان فرایند عنوان

بگرد و پیدا کن

35/1تمرکز و بازیابی 
00نتیجه گیری 

00تفسیر و ترکیب 
5594/8ارزشیابی محتوا

58100جمع

الف. همان طور که جدول 7 نشان می دهد، در بخش »بگرد و پیدا کن«،  از نظر محقق بیشترین تأکید بر 
فرایند »بررسی و ارزشیابی محتوا، زبان و عناصر مربوط به متن« و کمترین تأکید بر فرایندهای »نتیجه گیری 

مستقیم« و »تفسیر و ترکیب« اطالعات بوده است.

جدول 8. توزیع فرایندهای درک مطلب در بخش»بگرد و پیدا کن« از نظر معلمان پایه سوم
درصدفراوانی عنوان فرایند عنوان

بگرد و پیدا کن

1017/24تمرکز و بازیابی 
58/62نتیجه گیری 

813/79تفسیر و ترکیب 
3560/34ارزشیابی محتوا

58100جمع
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ب. همان طور که جدول 8 نشان می دهد، از نظر معلمان پایه سوم، در بخش »بگرد و پیدا کن« بیشترین 
تأکید بر فرایند »بررسی و ارزشیابی محتوا، زبان و عناصر مربوط به متن« و کمترین تأکید بر فرایند 

»نتیجه گیری مستقیم« بوده است. 
نتایج جدول های 7 و 8 نشان می دهند در بخش »بگرد و پیدا کن«، نظر محقق و نظر معلمان در مورد 

مطابقت محتوی با مهارت های مورد بررسی یکسان و مشابه است و اختالف نظری وجود ندارد. 
سؤال 3. درگیری محتوای کتاب های فارسی »بخوانیم« پایه چهارم دوره ابتدایی با مهارت های اصلی 

درک مطلب بر اساس مطالعه پرلز چقدر است؟

جدول 9. توزیع فرایندهای درک مطلب در کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی )تحلیل محتوای محقق(
درصدفراوانی )واحد تحلیل( عنوان فرایند عنوان

کتاب فارسی چهارم

2622/8تمرکز و بازیابی 
1412/28نتیجه گیری 

3127/19تفسیر و ترکیب 
4337/71ارزشیابی محتوا

114100جمع

الف( همان طور که جدول 9 نشان می دهد کتاب فارسی چهارم از نظر محقق بیشترین تأکید را بر فرایند 
»بررسی و ارزشیابی محتوا« داشته و کمترین تأکید در این کتاب بر فرایند »نتیجه گیری مستقیم« بوده است.

جدول 10. توزیع فرایندهای درک مطلب در کتاب فارسی چهارم از نظر معلمان
درصدفراوانی )واحد تحلیل(عنوان فرایند عنوان

کتاب فارسی چهارم

3026/31تمرکز و بازیابی 
  1513/15نتیجه گیری 

3127/19تفسیر و ترکیب 
3833/33ارزشیابی محتوا

114100جمع
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ب. همان طور که جدول 10 نشان می دهد، از نظر معلمان پایه چهارم، کتاب فارسی پایه چهارم بیشترین 
تأکید را بر فرایند »بررسی و ارزشیابی محتوا، زبان و عناصر مربوط به متن« و کمترین تأکید را بر فرایند 

»نتیجه گیری مستقیم« داشته است.
نتایج جدول های 9 و 10 یکسانی نظرات محقق و معلمان را در ارزیابی انطباق محتوای کتاب چهارم با 

مهارت های مورد بررسی نشان می دهد و اختالفی در این جهت مشاهده نمی شود. 
سؤال4. درگیری بخش های گوناگون کتاب فارسی پایه چهارم به تفکیک هر بخش با مهارت های اصلی 

درک مطلب چقدر است؟
سؤال چهارم پژوهش از 2سؤال فرعی تشکیل  به شرح زیر تشکیل شده است:

1-4. درگیری بخش »درک و دریافت« پایه چهارم با مهارت های اصلی درک مطلب چقدر است؟

جدول 11. توزیع فرایندهای درک مطلب در بخش »درک و دریافت« )تحلیل محتوای محقق(
درصدفراوانی )واحد تحلیل(عنوان فرایند عنوان

درک و دریافت

2642/62تمرکز و بازیابی 
1422/95نتیجه گیری 

1016/39تفسیر و ترکیب 
1118/03ارزشیابی محتوا

61100جمع

الف. همان طور که جدول 11 نشان می دهد، در بخش »درک و دریافت« از نظر محقق بیشترین تأکید بر 
فرایند »تمرکز و بازیابی« اطالعاتی که به طور صریح در متن بیان شده اند و کمترین تأکید بر فرایند »تفسیر 

و ترکیب« اطالعات بوده است.
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جدول 12. توزیع فرایندهای درک مطلب در بخش »درک و دریافت« از نظر معلمان

درصدفراوانی )واحد تحلیل( عنوان فرایند عنوان

درک و دریافت

3049/18تمرکز و بازیابی 
1219/67نتیجه گیری 

914/75تفسیر و ترکیب 
1016/4ارزشیابی محتوا

61100جمع

ب. بر اساس جدول 12، از نظر معلمان، در کتاب پایه چهارم بیشترین تأکید بر فرایند »تمرکز و بازیابی 
اطالعاتی که به طور صریح در متن بیان شده اند« و کمترین تأکید آن بر  فرایند »تفسیر و ترکیب اطالعات« 

بوده است. 
نتایج جدول های 11 و 12 نشان می دهد در این بخش نیز همسویی و توافق بین نظرات محقق و معلمان 

وجود دارد و اختالفی مشاهده نمی شود. 
2-4. درگیری بخش »گفت و شنود« پایه چهارم با مهارت های اصلی درک مطلب چقدر است؟

جدول 13. توزیع فرایندهای درک مطلب در بخش »گفت و شنود« )تحلیل محتوای محقق(
درصدفراوانی )واحد تحلیل(عنوان فرایند عنوان

گفت و شنود 

00تمرکز و بازیابی 
00نتیجه گیری 

2139/62تفسیر و ترکیب 
3260/37ارزشیابی محتوا

53100جمع

الف. بر اساس یافته های جدول 13، در بخش »گفت و شنود«، از نظر محقق بیشترین تأکید بر فرایند 
»بررسی و ارزشیابی محتوا، زبان و عناصر مربوط به متن«، و کمترین تأکید بر فرایندهای »نتیجه گیری 

مستقیم« و »تمرکز و بازیابی اطالعاتی که به طور صریح در متن بیان شده اند«، بوده است.
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جدول 14. توزیع فرایندهای درک مطلب در بخش »گفت و شنود« از نظر معلمان
درصدفراوانی )واحد تحلیل(عنوان فرایند عنوان

گفت و شنود

00تمرکز و بازیابی 
35/66نتیجه گیری 

2241/5تفسیر و ترکیب 
2852/83ارزشیابی محتوا

53100جمع

ب. همان طور که جدول 14 نشان می دهد، از نظر معلمان پایه چهارم، در بخش »گفت و شنود«، 
بیشترین تأکید بر فرایند »بررسی و ارزشیابی محتوا، زبان و عناصر مربوط به متن« و کمترین تأکید بر فرایند 

»تمرکز و بازیابی اطالعاتی که به طور صریح در متن بیان شده اند«، بوده است.
مقایسه نتایج جدول های 13 و 14 نشان می دهد در بخش »گفت و شنود«، هم از نظر محقق و هم از 
نظر معلمان، بیشترین تأکید بر فرایند »بررسی و ارزشیابی محتوا، زبان و عناصر مربوط به متن« بوده است 
اما بین نظر محقق و معلمان در مؤلفه ای که کمترین تأکید بر آن متمرکز شده، تفاوت مشاهده می شود. از 
نظر محقق، هیچ یک از واحد های تحلیل در این بخش بر فرایندهای »نتیجه-گیری مستقیم« و »تمرکز و 
بازیابی اطالعاتی که به طور صریح در متن بیان شده اند«، متمرکز نبوده است. اما از نظر معلمان این بخش 
به طور ضعیف به فرایند »نتیجه گیری مستقیم« می پردازد و هیچ یک از واحد های تحلیل بر فرایند »تمرکز 

و بازیابی اطالعاتی که به طور صریح در متن بیان شده اند« متمرکز نشده است. 
سؤال5. انطباق محتوای کتاب های فارسی پایه سوم و چهارم دوره ابتدایی بر اساس مهارت های اصلی 

درک مطلب چه تفاوتی دارد؟

جدول 15. مقایسه توزیع فرایندهای درک مطلب در کتاب فارسی پایه سوم و چهارم )تحلیل محتوای محقق(

عنوان فرایند
پایه چهارمپایه سوم 

درصدفراوانی )واحد تحلیل(درصدفراوانی )واحد تحلیل(

4524/722622/8تمرکز و بازیابی 

3217/581412/28نتیجه گیری 

2312/633127/19تفسیر و ترکیب 

8245/054337/71ارزشیابی محتوا

182100114100جمع



45

الف. توجه به یافته های جدول 15 نشان می دهد از نظر محقق میزان توزیع فرایندهای »تمرکز و بازیابی 
اطالعاتی که به طور صریح در متن بیان شده اند، نتیجه گیری مستقیم، بررسی و ارزشیابی محتوا، زبان و 
عناصر مربوط به متن« در کتاب فارسی پایه سوم بیشتر از میزان توزیع این فرایندها در کتاب فارسی پایه 
چهارم است؛ البته میزان توزیع فرایند »تفسیر و ترکیب اطالعات در کتاب فارسی« پایه چهارم، بیشتر از 

میزان توزیع این فرایند در مقایسه با کتاب فارسی پایه سوم است.

جدول 16. مقایسه توزیع فرایندهای درک مطلب در کتاب فارسی پایه سوم و چهارم از نظر معلمان

عنوان فرایند
پایه چهارمپایه سوم 
درصدفراوانی  )واحد تحلیل(درصدفراوانی )واحد تحلیل(

5530/213026/31تمرکز و بازیابی 
2614/281513/15نتیجه گیری 

4122/523127/19تفسیر و ترکیب 
6032/963833/33ارزشیابی محتوا

182100114100جمع

ب. یافته های جدول 16 نشان می دهد از نظر معلمان میزان توزیع فرایندهای »تمرکز و بازیابی اطالعاتی 
که به طور صریح در متن بیان شده اند، نتیجه گیری مستقیم، تفسیر و ترکیب اطالعات، بررسی و ارزشیابی 
محتوا، زبان و عناصر مربوط به متن« در کتاب فارسی پایه سوم بیشتر از میزان توزیع این فرایندها در کتاب 

فارسی پایه چهارم است.
نتایج جدول های 15 و 16 نشان می دهد میزان توزیع فرایندهای تمرکز و بازیابی اطالعاتی که به طور 
صریح در متن بیان شده اند، نتیجه گیری مستقیم، بررسی و ارزشیابی محتوا، زبان و عناصر مربوط به متن 
در کتاب فارسی پایه سوم بیشتر از میزان توزیع این فرایندها در کتاب فارسی پایه چهارم است. تنها تفاوت 
موجود میان دو بخش این است که از نظر محقق، میزان توزیع فرایند »تفسیر و ترکیب اطالعات« در کتاب 
فارسی پایه چهارم بیشتر از میزان توزیع این فرایند در کتاب سوم می باشد؛ در حالی که از نظر معلمان 
میزان توزیع فرایند »تفسیر و ترکیب اطالعات« در کتاب فارسی پایه سوم بیشتر از میزان توزیع این فرایند 

در کتاب فارسی پایه چهارم است.

) PIRLS(با مهارت های سواد خواندن بر اساس مطالعه بین المللی پرلز )میزان درگیری برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی)پایه سوم و چهارم
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بحث و نتیجه گیری
الف. نتایج تحلیل 3 بخش »گوش کن و بگو«، »درست و نادرست« و »بگرد و پیدا کن« در کتاب سوم 

نشان داد:
1. کتاب فارسی پایه سوم به پرورش مهارت ارزیابی و تفکر انتقادی در دانش آموزان بیشتر تأکید می کند؛ 
از نظر محقق به پرورش مهارت معناسازی و قدرت تفسیر و ترکیب اطالعات و از نظر معلمان به پرورش 
مهارت برداشت غیر مستقیم از متن در کتاب سوم کمتر تأکید شده است. تفاوت نتایج می تواند از عواملی 
مانند محدودیت در انتخاب معلمان، ناشی شده باشد. الزم به توضیح است که تعدادی از کارشناسان، 
متخصصان ادبیات فارسی و معلمان فارسی، این تحلیل را مورد کنترل و بازیابی قرار داده اند؛ به طور کلی 
جایگاه کتاب فارسی پایه سوم به دلیل تأکید بر فرایند »بررسی و ارزشیابی محتوا« که جزء سطوح عالی 

مطالعه پرلز می باشد، مطلوب تر است.
2. نتایج تحلیل کتاب پایه سوم نشان داد میان بخش های گوناگون کتاب فوق از جهت میزان رعایت 
فرایندهای »درک مطلب« تفاوت وجود دارد؛ به طوری که در بخش»گوش کن و بگو« بر پرورش مهارت 
برداشت مستقیم از متن، در بخش های»درست، نادرست« و »بگرد و پیدا کن« بر پرورش مهارت ارزیابی 
و قدرت تفکر انتقادی در دانش آموزان بیشترین تأکید صورت گرفته است. همچنین در بخش »درست، 
نادرست« و »بگرد و پیدا کن« بر پرورش مهارت برداشت غیر مستقیم و نتیجه گیری از متن در دانش آموزان 
کمترین تأکید اختصاص یافته. از نظر محقق، در بخش »گوش کن و بگو« بر پرورش مهارت ارزیابی و 
قدرت تفکر انتقادی و از نظر معلمان بر پرورش مهارت معناسازی و قدرت تفسیر و ترکیب اطالعات در 

دانش آموزان کمتر تأکید شده است.
ب. نتایج تحلیل دو بخش »درک و دریافت« و »گفت و شنود« کتاب فارسی پایه چهارم نشان داد: 

1. کتاب فارسی پایه چهارم به پرورش مهارت ارزیابی و قدرت تفکر انتقادی در دانش آموزان بیشتر 
تأکید می کند و تأکید آن بر پرورش مهارت برداشت غیر مستقیم و نتیجه گیری از متن کمتر است. به طور 
کلی جایگاه کتاب فارسی پایه چهارم به دلیل تأکید بر فرایند »بررسی و ارزشیابی محتوا« که جزء سطوح 

عالی مطالعه پرلز می باشد، مطلوب است.
2. نتایج تحلیل کتاب پایه چهارم نشان داد میان بخش های گوناگون کتاب فارسی از جهت میزان رعایت 
فرایندهای درک مطلب تفاوت وجود دارد؛ به طوری که در بخش »درک و دریافت« بر پرورش مهارت 
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برداشت مستقیم از متن بیشتر تأکید شده است و تأکید بر پرورش مهارت معناسازی و تفسیر و ترکیب 
اطالعات در دانش آموزان کمتر است؛ بخش »گفت و شنود« نیز بر پرورش مهارت ارزیابی و قدرت تفکر 
انتقادی در دانش آموزان بیشترین تأکید را دارد. تنها تفاوت موجود میان تحلیل محقق و نتایج نظر معلمان 
در این بخش آن است که از نظر محقق بر پرورش مهارت برداشت مستقیم از متن و برداشت غیر مستقیم 
از متن کمتر تأکید شده است، اما از نظر معلمان به پرورش مهارت برداشت غیر مستقیم به طور ضعیف و 

به پرورش مهارت برداشت مستقیم از متن کمتر تأکید می شود.
ج. مقایسه وضعیت کتاب فارسی پایه سوم و چهارم به لحاظ رعایت فرایندهای مهارت خواندن، نشان 
داد پرورش مهارت های برداشت مستقیم از متن، برداشت غیر مستقیم و نتیجه گیری از متن، ارزیابی و 

قدرت تفکر انتقادی در دانش آموزان  در کتاب سوم بیشتر از کتاب چهارم مورد تأکید قرار گرفته است. 
پیشنهادات:

• توصیه می شود برنامه ریزان درسی کتاب فارسی پایه سوم در تدوین کتاب فارسی پایه سوم به فرایند 
»تفسیر و ترکیب اطالعات« بیشتر توجه کنند و آن را  در محتوای این کتاب مورد لحاظ قرار دهند؛

• پیشنهاد می شود برنامه ریزان درسی کتاب فارسی پایه چهارم در تدوین کتاب فارسی پایه چهارم به 
فرایند »نتیجه گیری مستقیم« بیشتر توجه کنند و آن را  در محتوای این کتاب مورد توجه قرار دهند؛

•  توصیه می شود معلمان بکوشند تا دانش آموزان را در جریان خواندن، با متن درگیر کنند؛
• پیشنهاد می شود معلمان با بهره گیری از راهبردهای مناسب خواندن، انگیزه خواندن را در دانش آموزان 

تقویت کنند؛
• کتاب های فارسی بنویسیم از جهت انطباق با فرایندهای درک مطلب پرلز مورد بررسی قرار گیرند؛

• عالوه بر اینکه بهبود در امر آموزش و یادگیری مستلزم بهره گیری از نظر تمام گروه هایی است که به 
نحوی در این امر مؤثّر هستند، پیشنهاد می شود عالوه بر یافته های پژوهش حاضر که بر اساس نظر معلمان 
و تحلیل محتوای کتاب های فارسی پایه سوم و چهارم به دست آمده است، پژوهش دیگری بر اساس نظر 
صاحب نظران و متخصصان کتاب درسی فارسی پایه سوم و چهارم درباره میزان رعایت فرایندهای درک 

مطلب در کتاب های فوق انجام شود.
7. توصیه می شود نظر معلمان نقاط مختلف کشور در ارتباط با موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گیرد 

تا بتوان نتایج آن را  به جامعه بزرگ تر تعمیم داد.

) PIRLS(با مهارت های سواد خواندن بر اساس مطالعه بین المللی پرلز )میزان درگیری برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی)پایه سوم و چهارم
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