
 
 
 
 

Assessing the Instructional Program of Tahriri Handwriting 

and its Injuries in Farsi Language Arts Curriculum of 

Primary School, Grades 1-3  

Nader Salsabili 

Associate Professor, Department of Foundations of Curriculum Planning, Faculty of Curriculum Studies and 
Educational Innovations, Research Institute of Educational Studies, Tehran, Iran 

 (Received: July 30, 2019; Accepted: August 23, 2020) 

Abstract 

This study which is part of cyclical evaluation of Farsi language arts curriculum in first 
cycle of primary school, from the intended curriculum to attained curriculum, seeks to 
recognize the process injuries and the students’ practices and teachers’ instruction 
shortcomings and strengths in Tahriri handwriting in above mentioned curriculum stages. 
The nature of research is defined in the framework of cyclical evaluation and the evaluation 
model stems from goal-oriented and management-oriented models of educational 
evaluation. In different stages to gather the needed data, different tools, including teachers’ 
reports, classroom observations, attitude test and questionnaire, and some interview with 
teachers have been used. The findings indicate that the majority of primary students, 
passing time, are confronted with lacks and difficulties in applying Tahriri handwriting in 
their manuscripts. Tahriri handwriting needs modeling and a great deal of practice and 
learning situations in classroom. That is much more than the potentiality of fist cycle of 
primary school pupils. Among the research suggestions is developing a manual of 
instructional guidelines of Tahriri handwriting to primary school students, one-on-one, by 
teachers.  

Keywords: Farsi language arts curriculum, First cycle of primary school, Handwriting 
instruction, Tahriri handwriting injuries. 
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هاي احتمالي آن در برنامة  ارزيابي آموزش خط تحريري و آسيب

 درسي فارسي دورة اول ابتدايي 

 نادر سلسبيلي

درسي و نوآوري آموزشي، ريزي  ريزي درسي، پژوهشكدة مطالعات، برنامه دانشيار، گروه پژوهشي مباني برنامه

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ايران

 (80/80/9311: ؛ تاریخ پذیرش80/85/9310: تاریخ دریافت)

 دهیچک

شدده تدا ااراشدده و سدبرن برنامدة       درسي قصد اول ابتدایي از برنامة  درسي فارسي دورة   اي برنامة مطالعة حاضر بخشي از ارزشيابي دوره
كداربرد آ  اسدت و این ده     احتمدالي  هداي آسديب تحریدرين   هدف این مطالعه در پي شناخت روند آمدززش خد    . شده است بدرسي كس 

  اي برنامدة  تحریدري در ادارازط حدرر ارزشديابي دوره      زمينة آمززش خ   در پژوهشِ  ماهيتن كدامند آ  وازدآورندهبه عزامل ترین مهم
  اي رونددي ارزشديابانه را از برنامدة    دوره  ارزشديابي . است كاربردي نزع ازشده  هن و ارزشيابي انجامشد درسي فارسي دورة اول ابتدایي تعریف

هاي  پایه در درسي هاي برنامه این بين را قزت و ضعف نقاط و ها كاستي ترین  مهمپيماید و  شده مي درسي كسب  درسي قصدشده تا برنامة
گزارشدررن   ها از ابزارهاي مختلفي از  كداربر  معلمدا    داده مراحل مختلف براي گرداوري  در. كند مي  مشخص ابتدایي ةدوراول تا سزم 

مدرور دادار    تحریري به  كارگيري خ  كزدكا  در به  دهد اكثر مي ها نشا   یافته. است  سنج و آزمز  استفاده شده مشاهدهن مصاحبهن نررش
تزاده خدارا از    دهي و تمدرین قابدل   به الرز دار استن نياز  تحریري شيب  خ  .كند شزند و نزعي دوگانري با خ  نسخ ایجاد مي مش ل مي

شده فارسدي   درسي تدوین  در برنامة. از اول باشد هاي باالتر تحریري از پایه حد تزا  كزدك نيست و شروع استفاده از خ   كالس داردن در 
تدزاهي وادزد    تحریرين كاستي شایا    دستخ  و الرزگيري خ   آمززش درسي ااراشده از نظر   دورة ابتدایي و همخزاني با آ  در برنامة

. شزند تزانند هدایت  نزیسي و زیبانزیسي نمي آمززا  به سمت خزانا شزد و دانش ایجاد نمي مناسب آمززش خ  تحریريهاي  مزقعيت. دارد 
  هاي كامدل آمززشدي خد     راهنما و برگزاري دوره ي الرزي حراح. كافي ندارند   تسل   تحریري  كارگيري و الرزداد  خ  اكثر معلما  د ربه

 . حياتي است اول ابتدایي بسيار  تحریري براي همة معلما  دورة 

 . هاي دستخ ن آمززش خ  تحریرين برنامة درسي فارسي دورة ابتدایي اين آسيب ارزشيابي دوره :یدیکلناگواژ
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مقدمه

آمده است، براي تقويت خوانانويسي و ( 1931)ايي اول ابتد در راهنماي تدريس فارسي سال 

كار  هاي فارسي ابتدايي سه نوع خط به آموزان در سازماندهي محتواي درس خطي دانش خوش

 :گرفته شده

كه سرمشق خواندن است و معموالً همۀ ( خط كودك)خط نسخ، چاپي يا خط خوانداري ( الف

و براي كمك به خواندن درست و سريع و  .شود هاي كودكان با آن خط نوشته و چاپ مي كتاب

 . شود روان استفاده مي

ها با  خط نوشتاري يا خط تحريري كه سرمشق نوشتن است و خطي است كه متن درس( ب

ورزي و  گيري از خط نوشتاري يا تحريري، مشق نظري، دست مبناي بهره. آن نوشته شده است

ذيري از روي كتاب و تمرين و تكرار ميسّر آموزان است و اين كار با الگوپ تمرين عملي دانش

 .شود مي

شناسي و با  خط نستعليق ساده يا شبه نستعليق براي پرورش سواد بصري و حس زيبايي( پ 

كار گرفته شده، از جمله در بخش باهم بخوانيم  اسالمي به -اي از هنر ايراني هدف آشنايي با جلوه

 ....در سال اول و شعرها و 

كارگيري دست براي نوشتن جايگاه مهمي  موزي دورة ابتدايي، آموزش خط و بهآ در حوزة زبان

وآموزش دستخط شامل  0هاي تدريس دستخط نويسي هدف( 023؛ 0212) 1از نظر لِملِچ. دارد

 :موارد زير است

   در نوشتار و روان نويسي  نوشتن، سپس روان شدن  و خوانا 9ابتدا توسعۀ دست نويس -

                                                           
1. Lemlech, Johanna & Kasin 

2. Hand Writing  

3. Manuscript 

4. Legible 

5. Fluent 

6. Cursive writing 
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 .و صحت در نوشتن 1دي از جهت آراستگيايجاد غرور و سربلن -

شود و  پايۀ اول آغاز مي ها در  ها و تركيبات نشانه ها و شروع دستخط نويسي واژه آموزش نشانه

نويسي به صورت خوانا، سپس،  ها و جمله در روندي صعودي در دورة ابتدايي نوشتن واژه

 .شود نويسي به صورت روان و امالي با خط خوش تدريس مي عبارت

بودن براي دستخط نويسي توسط هماهنگي دست و چشم و توانايي  در سال اول ابتدايي، آماده

استفاده از مواد قابل دستكاري آمادگي براي . شود هاي حروف تعيين مي تفاوت قائل شدن شكل

اين تجربيات ممكن است شامل استفاده از گِل رس، رنگ لعابي، . كند دستخط نويسي را تسهيل مي

 .هاي حركتي باشد هاي فيزيكي متضمن مهارت نقاشي انگشتي، و فعاليت رنگ و

آموز وابسته است و انتقال  تسلط در دستخط به بلوغ و پختگي فرد دانش( 1331)نظر بالك  از

 .آيد دست مي طور عادي در كالس سوم ابتدايي به از دستخط به روان نويسي به

آموزش دستخط و خط تحريري كه برنامۀ ها و اصول  بعضي ويژگي( 1331)از نظر بالك 

آموزي دورة ابتدايي و كاربرد خط در نوشتن توسط كودك را موفق خواهد كرد، به شرح زير  زبان

 (.993و  923-921، صص1331بالك، )است 

 . بايد محرك شفاهي و گفتاري را با تمرين بصري نوشتن حروف تلفيق كرد. 1

بايد مطمئن . ايند آموزش، خيلي زود نبايد فشار وارد كردآموزان در فر براي واردكردن دانش. 0

، هماهنگي [نوشتن]از جمله هماهنگي عضالت : اند هاي آمادگي زير ايجاد شده شد كه مهارت

هاي طوالني، و توانايي  دست و چشم، توانايي در دست نگهداشتن ابزار نوشتن براي زمان

 .گذاشتن بين حروف و كلمات فاصله

را [ آموزش پشت سرهم] 0گرفته استفاده از روش آموزش قدم به قدم انجام هاي پژوهش. 9

آموزان  در چنين آموزشي اگر دانش. كند آموزان حمايت مي براي برگرداندن خطاهاي فردي دانش

                                                           
1. Neatness 

2. One on one 
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جاي اينكه حروف مشكل  تر خواهد بود، به نگاه كنند و سپس يك الگويي را تكرار كنند، اثربخش

تنهايي قلم  كردن يك حرف، به كردن براي كپي كردن و كوشش ال، نگاهبه هرح. را ترسيم كنند

آموزان نياز دارند به   دانش. آموزان را به صورت معناداري تغيير نخواهد داد دست گرفتن دانش به

، 1پايين  دار را ترسيم كنند؛ از قبيل حركتِ قلم به شود چگونه حروف مشكل ها نشان داده  آن

 . هايي كه در آن هست چگونه انجام شود ، و گردنه[اه دورزدن]ها  دايره

سال  9) 9+9 جديد ساختار به توجه با ،به برنامۀ درسي جديد دورة ابتدايي در ايران در نگاهي 

-1931 تحصيلي سال ابتداي از ،قبلي ساختار جاي به( سال دورة دوم ابتدايي 9دورة اول ابتدايي و 

 اجراي شده، تاليف تازه هاي كتاب توزيع و ابتدايي اول سال رد برنامۀ درسي جديد ابالغ با 1932

 دفتر در درسي هاي كتاب توليد ،بعدي هاي سال براي ادامه در. شود مي آغاز جديد نظام ساختار

دورة ) ششم و دوم هاي سال هاي كتاب و يابد ادامه مي به سال سال صورت به روندي در تاليف

 در( متوسطه ةدور اول سال) هفتم و( ابتدايي) سوم ،سپس ،1931-1930 تحصيلي سال در( يابتداي

در عمل و در ارزشيابي آموزش خط در دورة اول  .شود مي تدوين و طراحي...  و1939-1930 سال

هاي شايان توجهي  ها و نارسايي هاي اوليه از كاستي ابتدايي، طبق اين برنامۀ جديد، نتايج ارزشيابي

گيرد  نتيجه مي( 1931)برنامۀ درسي فارسي پايۀ اول ابتدايي، قمري  در ارزشيابي. كند حكايت مي

هاي آن براي كودك مناسب نيست و  خط تحريري در كتاب نوشتاري به دليل دشواري و پيچيدگي

كمبود امكانات آموزشي، تعداد زياد شاگردان در . شود موجب بدخطي و سردرگمي كودك مي

خط تحريري اين مشكل  ضعف آموزگاران در تعليم دستها،  كالس، كمبود وقت، حجم زياد درس

تر  را براي سال اول مناسب( خط كودك)نسخ  وي خط نسخ و شبه. كند و نارسايي را تشديد مي

. آموزان پايۀ اول و مهارت معلمان همخواني و تناسب دارد داند، زيرا با گرايش و توانايي دانش مي

حتي ... هاي پايۀ اول در علوم و رياضي و قرآن و خط كتاب فارسي و كتاب كار و ديگر كتاب

مجالت، بايد هماهنگ و يكسان باشد، الگوي خط متفاوت موجب تعارض در برنامۀ آموزش خط 

                                                           
1. Down strokes 
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هاي دورة اول ابتدايي با اصول اوليه خط تحريري آشنايي كافي  اكثر معلم. شود نويسي مي و خوش

در ارزشيابي . دهد آموزش تحت تأثير قرار مي ندارند و اين عدم آشنايي، توجه به اين خط را در

ها در  ها و عدم تناسب نيز، دربارة نارسايي( 1930)كتاب فارسي و كتاب كار پايۀ دوم، احقر 

هاي آموزشي و متخصصان،  معلمان، گروه. 1: گيري كرده است أموزش دستخط كودكان نتيجه

طور  به)، خط تحريري (ط خواندنطور عمده خ به)خط نسخ   خط، استفاده همزمان از سه نوع

آموزان پايۀ دوم  را براي دانش( خط هنري)نستعليق يا نستعليق  و خط شبه( عمده، خط نوشتن

كند و در سرعت خواندن،  آموزان را دچار دوگانگي و سردرگمي مي زيرا دانش. اند نامناسب دانسته

آموزش الزم را در زمينۀ اين اغلب معلمان . صحيح خواندن و نوشتن با مشكل مواجه كرده است

توانند راهنماي مناسبي براي  اند و نمي سه نوع خط و به خصوص خط تحريري و نستعليق نديده

 .آموزان باشند الگودهي به دانش

اي برنامۀ درسي فارسي دورة  باتوجه به پيشينه فوق، در اين مطالعه كه بخشي از ارزشيابي دوره

شده  دشده تا برنامۀ درسي اجراشده و سپس، برنامۀ درسي كسباول ابتدايي از برنامۀ درسي قص

 هايآسيبتري از روند آموزش خط تحريري و  ، شناخت كامل(1931سلسبيلي، )بوده است 

 ترين مهمگانه و اينكه  در اين مراحل سه ابتداييدورة اول  در تحريري خط كارگيريبه احتمالي

 . ، مورد توجه بوده استبرنامۀ درسي كدامند اجراي ۀمرحل در آن ةوجودآورندبه عوامل

شناسيپژوهشروش

آموزان با خط تحريري در چارچوب طرح  در زمينۀ آموزش خط و دستخط دانش پژوهش ماهيت

از آن تعريف شده و  (1931سلسبيلي، ) اي برنامۀ درسي فارسي دورة اول ابتدايي ارزشيابي دوره

اي روندي ارزشيابانه را از برنامۀ درسي  ارزشيابي دوره. دارد كاربرديكند و ماهيتي  پيروي مي

با توجه به محتواي بستۀ برنامۀ درسي فارسي  آموزي و برنامۀ درسي قصدشده مرجع زبان
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درسي اجراشده، سپس،   تا برنامۀ 1هاي خوانداري و نوشتاري دورة ابتدايي شده و كتاب تدوين

و  ها تفاوت و ها همخواني پيمايد و تدايي ميشده زبان فارسي دورة اول اب برنامۀ درسي كسب

. در اين مراحل را بررسي كرده است درسي  برنامۀ  در قوت و ضعف نقاط و ها كاستي ترين مهم

را با  ارزشيابانه يويكردر (سوم تا اول هاي سال) ابتداييدورة اول  برنامۀ درسي فارسي ارزشيابي

ها  هدف الگوي ارزيابي تحقق كارگيري هبگرا و  ديريتاز الگوي ارزيابي م برگرفته  چارچوبي ويژه

برنامۀ  ارزيابي در اي عمده بخش در. كند مي دنبال شد، احلي كه اشاره مر طي ،(1912بازرگان،)

 استفاده كيفي و كمّي هاي داده گردآوري در( آميخته) تركيبي روش از شده كسب و درسي اجراشده

 كه( سازي  ثيمثل يا) 0همسوسازي طرح طريق از طور عمده، به ارزشيابي چهارگانه مراحل در .كند مي

 ها ادهد( 3 ، ص1932 ،9كالرك و كرسول) است تركيبي روش در رويكردها ترين متداول از يكي

 انجام شده آوري جمع هاي داده بيترك براساس هاسازي ميتصم و هاليتحل و شوند مي آوري جمع

 .رديگ يم

اي برنامۀ درسي فارسي دورة اول  ها در ارزشيابي دوره ي دادهگردآور  مجموعۀ ابزارهاي

شده،  ابتدايي، در مراحل مختلف ارزشيابي برنامۀ درسي از قصدشده تا اجراشده و سپس كسب

طور مستقيم با ارزيابي آموزش دستخط  ها، بخشي كه به اند كه از ميان آن ابزارهاي مختلفي بوده

( اند از الف ز آن در سطح اين سه برنامه مرتبط هستند، عبارتهاي مورد نيا وخط تحريري و داده

 درسي  برنامۀ ۀبست محتواي تحليلنتايج اجراي كاربرگ : درسطح ارزيابي برنامۀ درسي قصدشده

نتايج اجراي : در سطح ارزيابي برنامۀ درسي اجراشده( ؛ بابتدايي فارسي آموزي زبانشده  تدوين

 ۀروزان هاييادداشت، نتايج اجراي ابزار ابتدايي رسي فارسيبرنامۀ د اجراية مشاهد كاربرگ
                                                           

هااي   كتااب مهاارت  ) ، فارساي دوم دبساتان  ( 193كتاب هاي مهاارت خوانادن، مهاارت نوشاتن،     ) فارسي اول دبستان. 1

 ۀو مجموعا (  193كتاب خوانداري، كتاب نوشاتاري،  )  ، فارسي سوم دبستان( 193هاي نوشتاري،  خوانداري، مهارت

شاده   درساي تادوين  ۀ برناما  ۀ، در بسات (1930) سوم ۀو پاي( 1931)هاي اول و دوم  معلم يا راهنماي تدريس پايه   كتاب

 .اول ابتدايي ةفارسي دور
2. Triangulation 

3. Creswell & Clark 
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[ مصاحبه] ۀبرگ، نتايج اجراي هاآموزش برنامۀ درسي و اجراي جوانب و ابعاد از گزارشگر معلمان

، نتايج اجراي دورة اول ابتدايي فارسي آموزي زبان نظر صاحب و منتخب معلمان از سنجي نظر

 تا اول هاي پايه در برنامۀ درسي فارسي اجراي فرايند بارةدر نظر اظهار[ سنجنگرش]ۀ پرسشنام

 انتظارات ربارةد نظر اظهارۀ پرسشنامنتايج : شده در سطح ارزيابي برنامۀ درسي كسب( ؛ جسوم

هاي  پايه فارسي هاي آزمون، نتايج اجراي بخشي از مجموعۀ ها آموخته مطلوب ميزان و يادگيري

اين ابزارها . هاي نگارشي، و آزمون امالي فارسي ل آزمون مهارتاول تا سوم دورة ابتدايي، شام

ساخته بوده و براساس مبناي نظري و پيشينۀ حوزه پژوهش و ماهيت و اهداف  تماماً محقق

اند و از روايي  شده آموزي فارسي دورة اول ابتدايي، ساخته  اي درس زبان ارزشيابي دوره

 .برخوردارند

و اعتبار بيشتر ابزارهاي مورد نظر، از نظرهاي دو معلم متخصص  براي تقويت روايي محتوايي

هاي تربيت معلم  نظر دورة ابتدايي كه سابقۀ راهنماي آموزشي و مدرسي در دوره و صاحب

اند، و يك متخصص آموزش زبان فارسي و ادبيات فارسي و يك متخصص ارزشيابي در  داشته

شده توسط متخصصان و معلمان همكار پس از  است و نظرهاي مطرح  چند نوبت، استفاده شده

هاي  براي اعتبارسنجي و روايي آزمون. از تكثير و كاربرد ابزارها اعمال شده است بندي، قبل جمع

ها  خواني و درك متن و واژگان، اين آزمون هاي نگارشي، امالي فارسي و روان گانه مهارت سه

دو مدرسه ابتدايي پسرانه و دخترانه و در  توسط دستياران مجري پژوهش در دو روز متوالي، در

گرفته و مدت زماني كه  هاي انجام به نتايج و مشاهده يك كالس از هر پايه اجرا شدند و باتوجه 

ها  هاي آزمون هايي در متن و تنظيم پرسش ها در نظر گرفته شده بود، تصحيح به پرسش براي پاسخ 

 . پايۀ اول به عمل آمد هاي نگارش فارسي هاي مهارت خصوص پرسش و به

 نمونه فضاي و جامعه. است اي خوشه نوع از دورة اول ابتدايي، مدارس بخش دري ريگ نمونه

و شهر  تهران استان. 1: است شرح بدين استان چهار شامل ابتدايي فارسي اي دوره ارزشيابي در

 يك. 0  ؛(تهران شهر دربرخوردارتر و كمتر برخوردار  مختلف ۀمنطق دوانتخاب مدارس از )تهران 

 : نشين و روستايي تر محروم مناطق از استان يك .9؛ شرقي آذربايجان :دوزبانه مناطق از استان

 هر در .كرمان استان: برخوردار جنوبي و نيمه مناطق از استان يك .  و بختياري، و چهارمحال
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 شهرستان) استان ديگر شهر يك و( مركزي شهرستان) استان مركز شهر( الف: شامل شهر دو استان

 شهر هر در. دنده مي تشكيل را نمونه در منتخب شهرهاي ،شهري  مناطق در هم آن و( مركزي غير

 مدرسه هر از و شد انتخاب( دولتي عمومي) پسرانه مدرسه يك و دخترانه مدرسه يك مدرسه، دو

 در درس كالس 1  در مجموع، .شد انتخاب سوم و دوم اول، هايپايه از يك هر از كالس يك نيز

و در طول سال تحصيلي  دهند مي تشكيلها  براي مشاهده را نمونه فضاي سوم، تا اول هاي پايه

ماهه مورد مشاهده دستياران  شده در شش نوبت در فواصل در حدود يك هاي انتخاب كالس

 . ها قرار گرفتند پژوهش در استان

تهران و  ابتدايي دردورة اول   فارسي اي دوره ارزشيابيدر طرح  براي مشاهده منتخب مدارس

ها انتخاب  مدارسي كه معلمان گزارشگر از آن ،مورد نظر در جامعه و نمونۀ پژوهش استان سه

 .اند ي بودهمختلف مدارس ،شدند، و مدارسي كه مورد آزمون قرار گرفتند

نفر  0هر پايه در سه پايه و از )معلم گزارشگر   در سطح برنامۀ درسي اجراشده، از هر استان 

معلم گزارشگر در جامعه و فضاي نمونه پژوهش   0و در مجموع، ( از مدرسه دخترانه و پسرانه

سنج و اظهار نظر معلمان منتخب نسبت به فرايند  براي اجراي پرسشنامۀ نگرش. اند حضور داشته

نفر معلم  90ان، در چهار است( هاي اول تا سوم پايه)اجراي برنامۀ درسي فارسي دورة اول ابتدايي 

براي اجراي مصاحبه براي فهم بهتر . دهنده در جامعه و نمونۀ پژوهش، حضور داشتند منتخب پاسخ

نظر دورة ابتدايي از برنامۀ درسي فارسي  هاي زيستۀ معلمان منتخب و صاحب ها و تجربه ديدگاه

ن در نمونۀ پژوهش نظر منتخب شهر تهرا نفر از معلمان صاحب 3دورة اول ابتدايي، در مجموع، 

 . حضور داشتند

برنامۀ  اهداف تحقق مطلوب چگونگي و ميزان شده، براي تعيين كسب درسي برنامۀ سطح در

هاي فارسي دورة اول ابتدايي،  نفر از گروه مؤلفان كتاب 1درسي، نمونۀ منتخبي شامل در مجموع، 

در سطح . مونه را تشكيل دادندهاي اول تا سوم ابتدايي، حجم ن نفر از معلمان منتخب پايه  0و 

در . ه استبود شده انتخابهاي  كالس ۀنمون براساس آموزان دانش انتخابشده،  برنامۀ درسي كسب

هاي  مدرسه منتخب در تهران و استان 1هاي نگارش فارسي و امالي فارسي در  آزمون كتبي مهارت

  0وم ابتدايي و در مجموع در پايۀ اول تا س 9مورد نظر، از هر مدرسه يك كالس از هر يك از 
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جمعيت  1جدول . اند آموزي در پژوهش شركت داشته آزمون، جمعيت دانش  كالس مورد

هاي اول تا  هاي اجراشده به تفكيك دختر و پسر در پايه را در بخش آزمون  آموزي پژوهش دانش

 . دهد سوم ابتدايي نشان مي
 آموزی پژوهش جمعیت دانش. 1جدول 

 جمع آموز پسر  دانش ز دخترآمو دانش پایه

 1 0 111 192 اول

   0  10 190 دوم

 9 0 100 1 1 سوم

 هایارزيابيمالك

به شرح زير بوده  شده هاي نگارش فارسي در برنامۀ درسي كسب هاي ارزيابي آزمون مهارت مالك

تصحيح   آموزان، نتايج مربوط به رديف  است كه در اين مطالعه در زمينۀ ارزيابي دستخط دانش

 .ها، مورد توجه قرار گرفته است برگه

 .شده جا باتوجه به پرسش و فعاليت درنظرگرفته دادن پاسخ درست و كامل، مناسب و به. 1

شده  ها و اصطالحات موجود در منابع درسي فارسي، آموخته جا از واژه استفاده درست و به. 0

 .در طول سال تحصيلي

نگري قابل  خالقيت يا كل)شده درپرسش  نظرگرفته در تفكر مناسب باتوجه به موقعيت. 9

 (.دادن توجه در پاسخ

نویسي، روي خط نویسي و زیبانویسي كلمات و جمالت با توجه  خوانانویسي، درست. 4

 .معيارهاي خط تحریري

 .گذاري و سجاوندي در جمالت رعايت اصول نگارش، نقطه.  

شده به شرح زير بوده است كه  مۀ درسي كسبهاي ارزيابي آزمون امالي فارسي در برنا مالك

در تصحيح   و  9هاي  آموزان، نتايج مربوط به رديف در اين مطالعه در زمينۀ ارزيابي دستخط دانش

 .هاي آزمون امالي فارسي، مورد توجه قرار گرفته است برگه

 .نوشتن كامل كليه كلمات و جمالت امالي گفته شده. 1
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 .وشتن كلماتنداشتن غلط اماليي در ن. 0

هاي كلمه و جمله باتوجه به معيارهاي خط  رعایت اندازه و شكل حروف در كليه بخش. 3

 .تحریري

 .خوانانويسي، رعايت فاصلۀ حروف و كلمات و نوشتن روي خط زمينه.  

ها و دوایر حروف باتوجه به معيارهاي خط  بودن اتصاالت كلمات، دندانه درست. 5

 .تحریري

 .گذاري و سجاوندي در امال طهرعايت اصول نق.  

،  ( =عالي، خيلي خوب)تسلط كامل : گذاري ها در قالبي توصيفي و چهار سطح ارزش ارزيابي

( نسبتاً ضعيف و محتاج دقت و تمرين بيشتر)، تسلط محدود 9( =خوب، قابل قبول)تسلط نسبي 

 . ، بوده است1( =بسيار ضعيف، خيلي محدود و اندك)، تسلط بسيار كم 0=

هایپژوهشيافته

بررسينتايجارزشیابيبرنامةدرسيقصدشدهواجراشدهفارسيدورةاولابتداييازنظرآموزش

کارگیریخطتحريریدرخواندنونوشتنخطوبهدست

هاي اول تا سوم و نتايج ابعاد و جوانب  هاي معلمان گزارشگر در پايه با مرور خالصۀ گزارش

تحريري و كمك به   بودن آموزش خط مناسب» : خط و نوشتن، شامل مختلف ذيل مؤلفۀ كاربرد

هاي خط كتاب در خواندن  تقويت مهارت نوشتن، هدايت به سمت خوانانويسي، مناسبت يا چالش

هاي  آموز، آسيب دانش گانه به  آموزان، تناسب توانايي معلمان با آموزش درست خطوط سه دانش

هاي  ؛ و همچنين، مرور نتايج مشاهده«اي ست؟ چه ناحيهكارگيري خط تحريري از  احتمالي به

آموزش  روش »هاي  ها در مرحلۀ اجراي برنامۀ درسي و ذيل مؤلفه گرفته در استان انجام

هاي مربوط به آموزش  و گويه« هاي يادگيري ها و فعاليت موقعيت»و « (هاي پداگوژيك ويژگي)

كند و به الگودهي به  مناسب استفاده مي در زمان تدريس از خط تحريري»: خط تحريري، شامل

گيرد و به  تحريري در كالس به صورت مناسبي صورت مي  آموزان توجه دارد، آموزش خط دانش

كارگيري خط تحريري معلم از تسلط كافي  كند، دربه آموزان كمك مي تقويت مهارت نوشتن دانش
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و همچنين، « كند هدايت ميراحتي به سمت خوانانويسي و زيبانويسي  برخوردار است و به

گرفته  گرفته با معلمان منتخب و در ارتباط با پرسش يازدهم در مصاحبۀ انجام هاي انجام مصاحبه

هاي برشمرده براي سه نوع خط نسخ، تحريري و  تا چه حد در عمل ويژگي»مبني بر اينكه 

برنامۀ درسي فارسي  هاي ساختاري و كاربردي خط و نوشتن در بسته نستعليق را به عنوان ويژگي

به احتمالي هايآسيب»در مجموع، به اين پرسش كه « توان محسوب كرد؟ دورة اول ابتدايي مي

 در آن ةوجودآورندبه عوامل ترين مهمو  كدامند؟ ابتداييدورة اول  در تحريري خط كارگيري

 . پاسخ داده شده است«برنامۀ درسي كدامند؟ اجراي ۀمرحل

هایخطتحريریدرخواندنونوشتنپايةاولهاوچالشسبهاازنظرتنايافته

يك نوع . شود نستعليق ديده مي ها خطوط نسخ و شبه هاي نگاره در متن درس :ها در بخش نگاره

ها  ها بعضي سرمشق در بخش نگاره. ساز است نشده و در نتيجه از نظر آموزشي مشكل خط استفاده

 .گيرد تي انجام ميسخ براي كودك سخت است و اين كار به

شوند و  مرور دچار مشكل مي كارگيري خط تحريري به اكثر كودكان در به (:1)ها  در بخش نشانه

خط تحريري . آخر چسبان  و ه« ر»از جمله در نوشتن . كند نوعي دوگانگي با خط نسخ ايجاد مي

نيز همخواني  ها نيست با خط كتاب خوانداري و خط زمينۀ آن دار است و در حد توان آن شيب

زيرا ابتدا . كند ها را مشكل مي خواندن آن( در خط تحريري)ها  دار نوشتن نشانه شيب. الزم را ندارد

هاي اوليه كه  در همان درس« د»بينند؛ از جمله دربارة حرف  ها را روي خط زمينۀ آموزش مي نشانه

بهتر . كنند داي آخر را سؤال ميشناسند، زيرا تفاوت پيدا كرده و كودكان دائم ص نمي( د)به عنوان 

 .ها به يك طريق نوشته شود است در پايۀ اول اين نشانه

اكثراً . كودكان براي تسلط در خط تحريري نياز به الگودهي و تمرين خارج از كالس دارند

كند و براي بسياري از  معتقدند خط تحريري در ابتداي سال كمكي به مهارت نوشتن نمي

 .ورزي پاييني دارند، مناسب نيست ارت دستآموزان كه مه دانش

شوند، حتي در  آموزان در اين بخش بيشتر دچار مشكل مي اكثر دانش (:2)ها  در بخش نشانه

« ع»از جمله كلماتي كه . نوشتن آن با خط تحريري خواندن كلمات نيز مشكل دارند، چه برسد به 
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ار دارند مثل...و« ج»و « ح»و « ظ»وسط و 
ّ

بعضي معلمان در اين بخش نيز براي خواندن  از نظر.  نج

نويسي  نويسي و خوانا زمينه درست  در صورت وجود خط. شود است از خط زمينه استفاده   مناسب

 .شود تقويت مي

هایخطتحريریدرخواندنونوشتندرپايةدومهاوچالشهاازنظرتناسبيافته

مرور  آموزان سال دوم به دانش كند و دستخط  ينويسي كمك م خط تحريري به زيبانويسي و روان

: هاي معلمان چنين است ها در گزارش شود، اما، موانعي وجود دارد كه اهمّ آن كمي بهتر مي

تدريج و با  اينكه به. به خط زمينه نبودن جاي حروف نسبت  بودن نوشت حروف و مشخص پيچيده

آموزان و سرگرداني بين خط نسخ و خط  دوگانگي در خط دانش. بايد آموخته شود سرعت كم مي

نياز به فرصت كافي و الگودهي و . نويسند تحريري وجود دارد و كمي نسخ و كمي تحريري مي

 .تمرين زياد خارج از كالس دارد

كنند و در  ها به خط توجه بيشتري مي اگر خط زمينه در كتاب خوانداري مشخص باشد، بچه

ها را مشكل  خواندن آن( در خط تحريري)ها  ار نوشتن نشانهد شيب. ها مؤثر است خوانانويسي آن

 .اند ها را روي خط زمينه آموزش ديده كند، زيرا ابتدا نشانه مي

هایخطتحريریدرخواندنونوشتندرپايةسومهاوچالشهاازنظرتناسبيافته

موزان در نوشتن با خط آ دهد هنوز اكثر دانش هاي تعداد شايان توجهي از معلمان نشان مي گزارش

تحريري   خط. اند هم آموزش درستي نديده هاي پايين  شوند، چون از پايه تحريري دچار مشكل مي

خط و   كتاب مخصوص به  نياز . كالس دارد خارج از دهي و تمرين  به آموزش و الگو   نياز

مله در نوشتن تحريري از ج. كند نوعي دوگانگي با خط نسخ ايجاد مي. تحريري دارد نويسي  خوانا

حاالت مختلف و ابتدا، ميان يا انتهاي كلمه   را در« ص»و « ر»، «ع»، «ح « »م»كه حروف  كلماتي

اين از معضالت دوگانگي . شوند در نوشتن چنين كلماتي با خط تحريري دچار مشكل مي. دارند

 .اين دو خط است

چالش چنداني ندارد، اما، به  دهد خط تحريري براي خواندن ها نشان مي هاي معلم گزارش

ها را روي خط  كند؛ زيرا ابتدا نشانه ها نوشتن كلمات را مشكل مي دار نوشتن نشانه خصوص شيب
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هاي پيچيده و  اي از نشانه كه مجموعه كلماتي خواندن ونوشتن بعضي . اند زمينه آموزش ديده

كاو، چيه، تصميم، گنجينه  لحظه، عظمتي، :نمثالً كلماتي چو. تحريري دارند، سخت است  دندانه را در خط پر خط  در اين. كنج

 .شود، سخت است يادگيري بعضي حروف كه به چند صورت نوشته مي

هاسايريافته

  هاي دوم و سوم، آموزش خط ها و به خصوص در پايه هاي مورد مشاهده در استان در اكثر كالس

آموزان  ه تقويت مهارت نوشتن دانشگيرد و ب تحريري در كالس به صورت مناسبي صورت نمي

دهد در  ها نشان مي هاي از كالس البته در پايۀ اول حدود نيمي از مشاهده. كند چندان كمك نمي

كنند و به الگودهي به  ها تا حدي از خط تحريري مناسب استفاده مي زمان تدريس معلم 

 .دارند  آموزان تاحدي توجه دانش

كارگيري هر سه خط براي پايۀ اول را مطرح  ثراً ناكارآمدي بهها معلمان منتخب اك در مصاحبه

ها در خط تحريري براي كودك و به خصوص در پايۀ  بودن نوشتن واژه گويند سخت مي. اند كرده

سازي  ساده. هاي باالتر باشد كارگيري خط تحريري از پايه اول بسيار محسوس است و شروع به

 . آموز پايۀ اول ضروري است ي دانشخط نوشتاري و استفاده از يك خط برا

از همان پايۀ اول معموالً به دليل  :هاي اول تا سوم هدایت به سمت خوانانویسي در پایه

آموز  آيد و دانش ، تداخل خط نوشتن بوجود مي(نسخ و تحريري)نكردن از دو نوع خط  استفاده

ز است از يك نوع خط استفاده رسد نيا يابد و به نظر مي شود و خوانانويسي كاهش مي سردرگم مي

كند كه  هدايت مي اكثر معلمان معتقدند خط تحريري درصورتي به سمت خوانانويسي . شود

سوم  كافي ببينند، دوم، معلم مسلط به خط تحريري باشد، و   نخست، كودكان آموزش درست و

 .وقت براي تمرين بگذارد

آموزدانشواعخطبهتواناييمعلماندرآموزشدرستخطتحريریوديگران

:درپايةاول

 .گانه را دارند تعداد محدودي از معلمان توانايي آموزش خطوط سه :ها نگاره
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اند و تسلط الزم را در هدايت خط  اكثر معلمان آموزش كافي در خط تحريري نديده (:1)ها  نشانه

رعايت همۀ . دهند اند و آموزش مي تحريري كودك ندارند و با خط نسخ، خودشان آموزش ديده

خصوص در پايۀ اول مشكل است و فقط بعضي را  آموزان به نكات خط تحريري براي دانش

 . توانند رعايت كنند مي

شوند و تعداد اندكي از معلمان  دچار مشكل مي بخش معلمان بيشتر  در اين (:2)ها  نشانه

كه دندانه به شكل  پيمايي، فجر، اهلل اكبر اهصبح، رهبري، ر  نوشتن كلماتي مانند. را دارند آموزش درست توانايي

شوند و  تحريري دارند و كلماتي كه ج، چ، ح، خ وسط دارند، در خط تحريري شكسته نوشته مي

بعضي معتقدند دربارة خط تحريري وجود يك معلم . آخرچسبان  وسط و آخر و ه« ع »نوشتن 

 .متخصص مورد نياز است

:هایدوموسومدرپايه

دهد تعداد كمي از معلمان توانايي آموزش درست خط تحريري را  ي معلمان نشان ميها گزارش

به خصوص با وقت كم براي آموزش و وجود . دارند و اكثراً نياز به آموزش جدي دارند

تحريري ببينند  كافي در خط  آموزش ابتدا بياد معلمان . شود دقت مشكل دوبرابر مي آموزان كم دانش

  بعضي از معلمان معتقدند خط. كنند  آموزان كسب ر هدايت خط تحريري دانشو تسلط الزم را د

  كالس خوشنويسي وجود   آموزش داده شود و در صورت   است به صورت تخصصي تحريري بهتر

از نظر بعضي نيز خط تحريري در قالب زنگ هنر . آموزان توسط دانش  است و قابل پذيرش  مناسب

 .تر است اسبآموزش داده و كار شود، من

هاهاوآسیبوجودآورندةچالشعواملبه

:درپايةاول

گرفته در زمينۀ كاربرد خط تحريري و آموزش  هاي انجام هاي معلمان و مصاحبه بررسي گزارش

 :دهد نوشتن با اين خط نشان مي
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هاي آن از همان  هاي الزم خط تحريري و چالش ناتوانايي ذهني كودك در يادگرفتن مهارت -

ايجاد . دليل انحناهاي اين خط كارگيري خط تحريري به ناتواني در به از جمله . ه اولپاي

 . آموزان و سرگرداني بين خط نسخ و خط تحريري دوگانگي در خط دانش

خصوص خط  تسلطي آموزگاران در نوشتن با خطوط مختلف و به هاي ناكافي و بي آموزش -

 . ها در الگودادن خط تحريري اني اكثر معلمها به آموزش اساسي و ناتو تحريري و نياز آن

آموزان،  هاي فردي بين دانش وجود تفاوت. نبود زمان كافي براي براي تمرين خط تحريري -

هاي متعدد خط در منابع خوانداري و نوشتاري از جمله نسخ، تحريري و  وجود سبك

آموزش  اوليا از اصولناآگاهي . هاي اين دوره كتاب هاي فارسي و ديگر نستعليق در كتاب شبه

 . خط تحريري

ها  در مصاحبه با معلمان، بارها آن. كارگيري هر سه خط براي پايۀ اول ناكارآمد است به -

ريزان به  توجهي برنامه خطي در كتاب فارسي بي متذكر شدند كه در انتخاب سياست سه

 . آموز پايۀ اول كامالً مشهود است توانايي محدود دانش

:وسومهایدومدرپايه

هاي قبل و آموزش نديدن   نياموختن صحيح و كافي كودك در زمينۀ خط تحريري در سال -

 . كافي و مناسب خود معلمان در زمينۀ خط تحريري

ها در آموزش و الگودادن خط تحريري و در نتيجه، ناخوانا، ناهماهنگ و  ناتواني اكثر معلم -

 . نازيبانويسي كلمات توسط كودكان

زابودن يادگرفتن  تر، مشكل ست كودك در نوشتن كلمات پيچيدهضعف توانايي د -

آموزاني كه اختالل در خواندن و  هاي الزم خط تحريري به خصوص در دانش مهارت

 . نوشتن دارند

نبود زمان و فرصت كافي براي براي تمرين خط تحريري در حالي كه نياز به تمرين بيشتر  -

 .دارد

آموزان دچار مشكل  دانش[ شبه نستعليق]تحريري  خصوص نوشتن با خط در خواندن و به -
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بندي  آموزان در خصوص اولويت و سردرگمي بين خط نسخ و تحريري هستند و دانش

 .كنند استفاده از خطوط ابهام پيدا مي

 . آموزان مشاركت نامناسب والدين در تكاليف نوشتني دانش -

آموخته تحلیل مهارتدستهایدانشبررسيو نظر از خطتحريریدرآموزان تسلطبر خطو

شدهفارسيدورةاولابتداييبرنامةدرسيکسب

:مقايسهوتحلیلازنظرمهارتدستخطبامعیارهایخطتحريریدرپايةاول

هاي سوم و پنجم  در زمينۀ مهارت دستخط با معيارهاي خط تحريري در پايۀ اول، نتايج در مالك

رعايت اندازه و شكل ». 9: ن كتبي امالي فارسي، يعني دو مالكهاي ارزيابي آزمو از مجموعه مالك

بودن  درست».  و « هاي كلمه و جمله با توجه به معيارهاي خط تحريري حروف در كليۀ بخش

، و مالك چهارم از «ها و دواير حروف با توجه به معيارهاي خط تحريري اتصاالت كلمات، دندانه

نويسي، روي خط خوانانويسي، درست».  : نگارش فارسي هاي آزمون مهارت هاي ارزيابي  مالك

، براي مقايسه و تحليل «نويسي و زيبانويسي كلمات و جمالت با توجه معيارهاي خط تحريري

هاي  به مالك مرور دقيق و مقايسه و تحليلي نتايج در اين دو آزمون و با توجه . كننده است تعيين

 : دهد يادشده، چنين نشان مي

، هاي ارزيابي امالي فارسي كه در باال بيان شد از مجموعۀ مالك هاي سوم و پنجم كاز نظر مال

آموزان پايۀ اول نشان داد كه در مجموع  نتايج آزمون امالي فارسي و نحوة نوشتن و دستخط دانش

آموزان كاستي و ضعف  و به صورت ميانگين در اين دو مالك مربوط به دستخط تحريري، دانش

  در مالك   از  1/ 1و ميانگين  9در مالك   از  31/1كسب ميانگين مجموعي . ددر تسلط دارن

ميان،   در اين. كه نتايج كامالً در حد تسلط محدود و ضعيف از نظر دستخط تحريري قرار دارد

تر بوده و  خصوص نتايج مهارت اماليي و نوشتن با دستخط تحريري مدارس پسرانه ضعيف به

. دهد آموزان دختر نشان مي آموزان پسر را نسبت به دانش ط تحريري دانشتر دستخ پيشرفت پايين

آموزان مدارس  هاي سوم و پنجم در دانش در مالك  از  1/1 و  1/1 به ترتيب، كسب ميانگين 

 . آموزان مدارس دخترانه در اين دو مالك در دانش  از  10/0و  11/0پسرانه و كسب ميانگين 
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 - »هاي نگارش فارسي يعني  هاي ارزيابي آزمون مهارت موعۀ مالكاز مجاز نظر مالك چهارم 

نويسي، روي خط نويسي و زيبانويسي كلمات و جمالت با توجه معيارهاي  خوانانويسي، درست

آموزان پايۀ اول  نوشتن و دستخط دانش نتايج آزمون نگارش فارسي و نحوة ،«خط تحريري

، نيز نشان داد در ( از  1/ 1ميانگين مجموعي  كسب)مدارس پسرانه و دخترانه در اين مالك 

آموزان كاستي و ضعف در تسلط  مجموع و به صورت ميانگين، از نظر دستخط تحريري، دانش

كه بدان  نتيجه كامالً نزديك و هماهنگ با ميانگين مجموعي آزمون امالي فارسي است، . دارند

انگين كامالً در حد تسلط محدود و ضعيف طور مي آموزان در نگاهي مجموعي و به دانش. اشاره شد

آزمون نيز، نتايج مهارت اماليي و نوشتن با دستخط   در اين. از نظر دستخط تحريري قرار دارند

تري را از نظر دستخط  تر بوده و پيشرفت پايين آموزان مدارس پسرانه ضعيف تحريري دانش

در اين مالك در   از  1/ 1يانگين كسب م. اند آموزان دختر نشان داده تحريري نسبت به دانش

آموزان مدارس  توسط دانش  از  31/1آموزان مدارس پسرانه در مقابل كسب ميانگين  دانش

 .دخترانه

 :مقايسهوتحلیلازنظرمهارتدستخطبامعیارهایخطتحريریدرپايةدوم

هاي  ، نتايج مالكدر ارتباط با مهارت دستخط با معيارهاي خط تحريري در پايۀ دوم ابتدايي

 : دهد يادشده نشان مي

، نتايج آزمون امالي هاي ارزيابي امالي فارسي از مجموعۀ مالك هاي سوم و پنجم از نظر مالك

آموزان پايۀ دوم نشان داد كه در مجموع، و به صورت  فارسي و نحوة نوشتن و دستخط دانش

وزان كاستي و ضعف در تسلط آم ميانگين در اين دو مالك مربوط به دستخط تحريري، دانش

كامالً در   در مالك   از  11/1و ميانگين  9در مالك   از  11/1كسب ميانگين مجموعي . دارند

دو مالك نتايج مهارت   در اين. حد تسلط محدود و ضعيف از نظر دستخط تحريري قرار دارد

ها را  تر آن پايين تر بوده و پيشرفت اماليي و نوشتن با دستخط تحريري مدارس پسرانه ضعيف

در   از  1/1 و  1/1 به ترتيب، كسب ميانگين . دهد مي  آموزان دختر نشان نسبت به دانش

در اين   از  0/ 2و  0/ 2آموزان مدارس پسرانه و كسب ميانگين  هاي سوم و پنجم در دانش مالك

دست آمد،  شبيه به نتايجي كه در پايۀ اول به. آموزان مدارس دخترانه دو مالك در دانش
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هاي كلمه  آموزان پايۀ دوم نيز در رعايت اندازه و شكل حروف با خط تحريري در كليۀ بخش دانش

ها و دواير حروف با توجه به معيارهاي خط  بودن اتصاالت كلمات، دندانه و جمله و درست

ار تحريري، كامالً در حد تسلط محدود و محتاج كار و تمرين بيشتر از نظر دستخط تحريري قر

 . دارند

نتايج  هاي نگارش فارسي، هاي ارزيابي آزمون مهارت مجموعۀ مالك از از نظر مالك چهارم 

دوم مدارس پسرانه و دخترانه در  آموزان پايۀ  آزمون نگارش فارسي و نحوة نوشتن و دستخط دانش

انگين از داد در مجموع و به صورت مي ، نيز نشان ( از  1/ 1كسب ميانگين مجموعي )مالك  اين 

نتيجه كامالً نزديك و . آموزان كاستي و ضعف در تسلط دارند نظر دستخط تحريري، دانش

آموزان در  دانش. دست آمد هماهنگ با ميانگين مجموعي است كه در آزمون امالي فارسي به

طور ميانگين در حد تسلط محدود و نسبتاً ضعيف ازنظر دستخط تحريري  نگاهي مجموعي و به

آزمون و اين مالك، نيز، نتايج مهارت اماليي و نوشتن با دستخط تحريري   در اين. دقرار دارن

تري را از نظر دستخط تحريري نسبت  تر بوده و پيشرفت پايين آموزان مدارس پسرانه ضعيف دانش

نويسي،  خوانانويسي، درستدر مالك   از  1/ 1كسب ميانگين . اند آموزان دختر نشان داده به دانش

آموزان مدارس پسرانه در  دانش به معيارهاي خط تحريري ط نويسي و زيبانويسي با توجه روي خ

 . آموزان مدارس دخترانه دانش  از  0/ 1مقابل كسب ميانگين 

 مقايسهوتحلیلازنظرمهارتدستخطوزيبانويسيبامعیارهایخطتحريریدرپايةسوم

رهاي خط تحريري در پايۀ سوم ابتدايي، نتايج در زمينۀ مهارت دستخط و زيبانويسي با معيا

 : دهد هاي يادشده نشان مي مالك

، نتايج آزمون امالي هاي ارزيابي امالي فارسي مالك ۀاز مجموع هاي سوم و پنجم از نظر مالك

آموزان پايۀ سوم نشان داد در مجموع و به صورت ميانگين  فارسي و نحوة نوشتن و دستخط دانش

. آموزان كاستي و ضعف شايان توجه دارند مربوط به دستخط تحريري، دانشدر اين دو مالك 

در   از  1/  و ميانگين  9در مالك   از  1/  آموزان دختر و پسر  كسب ميانگين مجموعي دانش

آموزان پايۀ سوم در نگاهي مجموعي در حد تسلط محدود و كامالً  دهد دانش نشان مي  مالك 

دو مالك نتايج مهارت اماليي و نوشتن با   در اين. قرار دارند ضعيف از نظر دستخط تحريري
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تر دستخط  تر از مدارس دخترانه بوده و پيشرفت پايين دستخط تحريري مدارس پسرانه ضعيف

به ترتيب، كسب ميانگين . دهد آموزان دختر نشان مي آموزان پسر را نسبت به دانش تحريري دانش

 9/1 و  1/  آموزان پسر و كسب ميانگين  م و پنجم در دانشهاي سو در مالك  از  1/  و  1/  

هاي اول و دوم  شبيه به نتايجي كه در پايه. آموزان دختر پايۀ سوم در اين دو مالك در دانش  از 

آموز  به سطح توانايي مورد انتظار از دانش  هاي قبلي نسبت دست آمد، حتي كمي نازلتر از پايه به

به معيارهاي خط تحريري   ازن ظر رعايت اندازه و شكل حروف با توجهآموزان  پايۀ سوم، دانش

ها و دواير حروف، كامالً  بودن اتصاالت كلمات، دندانه هاي كلمه و جمله و درست در كليۀ بخش

 .در حد تسلط محدود و محتاج كار و تمرين بيشتر ازنظر دستخط تحريري قرار دارند

نتايج  هاي نگارش فارسي، هاي ارزيابي آزمون مهارت مجموعه مالك  ازاز نظر مالك چهارم 

سوم مدارس پسرانه و دخترانه  آموزان پايۀ  آزمون نگارش فارسي و نحوة نوشتن و دستخط دانش

داد در مجموع و به صورت ميانگين  ، نيز نشان ( از  1/ 1كسب ميانگين مجموعي )مالك  در اين 

نتيجه كامالً نزديك و . دارند  توجهي و ضعف شايان آموزان كاستي  از نظر دستخط تحريري، دانش

دست آمد و در باال بدان اشاره  هماهنگ با ميانگين مجموعي است كه در آزمون امالي فارسي به

طور ميانگين در حد تسلط محدود و ضعيف در مالك  آموزان در نگاهي مجموعي و به دانش. شد

 به معيارهاي خط تحريري انويسي با توجه نويسي، روي خط نويسي و زيب خوانانويسي، درست

آزمون و اين مالك، نيز، نتايج مهارت اماليي و نوشتن با دستخط تحريري   در اين. قرار دارند

تري را از نظر دستخط تحريري نسبت  تر بوده و پيشرفت پايين آموزان مدارس پسرانه ضعيف دانش

آموزان  در اين مالك توسط دانش  از  1/1 كسب ميانگين . اند آموزان دختر نشان داده به دانش

 . آموزان مدارس دخترانه توسط دانش  از  13/1مدارس پسرانه، در مقابل كسب ميانگين 

 آموزانهایدانششدهوآموختههایمشهوددربرنامةدرسيکسبهاوضعفکاستي:بندیجمع

ان تسلط مورد انتظار در مهارت امال و نوشتن و ميز  يادگيري حوزة مهارتي هاي  مقايسه با گويه  در

هنجار خط  كارگيري به به«  هاي اول، دوم و سوم، به خصوص از نظر گويه كارگيري خط در پايه به

از نظر ( خوب تا عالي)كه در حد تسلط نسبي تا كامل « (نويسي و زيبانويسي خوانانويسي، درست)
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هاي اول، دوم و  آموزان پايه مجموعي دانش دو گروه مؤلفان و معلمان منتخب قرار دارد، پيشرفت

نويسي،  خوانانويسي، درستهاي آن چون  سوم از نظر نوشتن با دستخط تحريري و خرده مالك

هاي  رعايت اندازه و شكل حروف در كليۀ بخش نويسي و زيبانويسي كلمات و جمالت، روي خط

ر حروف باتوجه به معيارهاي خط ها و دواي بودن اتصاالت كلمات، دندانه درست كلمه و جمله، و

خصوص در پايۀ سوم، اصالً مناسب نبوده و با انتظارات  ِ سطح پايه، و به تحريري، با درنظرداشتن

ها و يادگيري مورد انتظار در اين قسمت همخواني ندارد و حكايت از پسرفت  تحقق هدف

زان مدارس پسرانه آمو از نظر دست خط و نوشتن با خط تحريري دانش. آموزان دارد دانش

 . اند تر از مدارس دخترانه بوده ضعيف

گیریبحثونتیجه

درسي فارسي دورة اول ابتدايي، و   اي برنامۀ از ارزشيابي دوره هاي پژوهش منتج باتوجه به يافته

در سطوح مختلف برنامۀ درسي از قصدشده  هاي آموزش خط تحريري به كودكان چالش شناخت

 :گيري اساسي چنين است چند نتيجهده، ش تا اجراشده و كسب

كارگيري خط تحريري در  ها براي به ها و آسيب وجودآورندة چالش ترين عوامل به از مهم -

هاي معلمان و  طور كه گزارش دورة اول ابتدايي و به خصوص در پايۀ اول، همان

ين خط گرفته نيز در زمينۀ كاربرد خط تحريري و آموزش نوشتن با ا هاي انجام مصاحبه

هاي  هاي الزم خط تحريري و چالش نشان داد، ناوانايي ذهني كودك در يادگرفتن مهارت

نوعي دوگانگي با خط نسخ كه از ابتدا نوشتن حروف را با آن . آن از همان پايۀ اول است

ها نيست با خط  دار است و در حد توان آن خط تحريري شيب. كند اند، ايجاد مي يادگيرفته

ها در  دار نوشتن نشانه شيب. ي و خط زمينۀ آن نيز همخواني الزم را نداردكتاب خواندار

ها را روي خط زمينۀ آموزش  كند، زيرا ابتدا نشانه ها را مشكل مي خط تحريري خواندن آن

( د)هاي اوليه كه كودك به عنوان  در همان درس« د»بينند؛ از جمله دربارة حرف  مي

بنابراين، در پايۀ اول از يك نوع خط استفاده شود . ه استشناسد، زيرا تفاوت پيدا كرد نمي

 .تا كودكان دچار دوگانگي و بالتكليفي نشوند
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كارگيري آن به دليل انحناهاي اين خط  ناتواني كودك در به چالش اساسي خط تحريري و  -

آموزان دوگانگي و سرگرداني بين خط نسخ و خط تحريري ايجاد  است و در خط دانش

ها در الگودادن خط تحريري است كه از  انگيز ديگر ناتواني اكثر معلم مل چالشعا. كند مي

بنابراين، معلمان خود نياز به . كودكان است زننده به آموزش اين خط به عوامل مؤثر آسيب

 . آموزش اساسي دارند

ها، نبود زمان كافي براي براي تمرين خط تحريري است، در  ها و آسيب از ديگر چالش -

كافي براي الگودهي و تمرين زياد  ه به تمرين بيشتر در كالس و دادن فرصت حالي ك

هاي متعدد خط در منابع خوانداري و نوشتاري  وجود سبك. خارج از كالس، نياز دارد

هاي اين دوره،  كتاب هاي فارسي و ديگر  نستعليق در كتاب جمله نسخ، تحريري و شبه از

تحريري و مشاركت نامناسب والدين در تكاليف   آموزش خط آگاهي اوليا از اصول  نا

به انتخاب سياست سه خطي در كتاب فارسي پايۀ اول  معلمان نسبت . آموزان نوشتني دانش

 . اند معترض

. آموز پايۀ اول ضروري است كارگيري يك خط براي دانش سازي خط نوشتاري و به ساده -

آموز پايۀ اول در منابع درسي  شسياست چندخطي كنار گذاشته شود و از يك خط براي دان

  .استفاده شود

توسط اكثر ( نستعليق و نستعليق خطوط نسخ، تحريري و شبه)گيرايي و پذيرش چندخطي  -

از پايۀ دوم ابتدايي به . هاي باالتر و به خصوص در سال سوم وجود دارد آموزان پايه دانش

دن معلم در آموزش با بو باال، در صورت آموزش درست و طبق اصول خط تحريري، مسلط

ها  آن  كند و دستخط آموزان كمك مي نويسي دانش دستخط تحريري به زيبانويسي و روان

 . شود مرور بهتر مي به

آموزان در فرايند نوشتن با خط  هاي دوم يا سوم ابتدايي، براي واردكردن دانش در پايه -

جمله هماهنگي عضالت   زاند، ا ايجاد شده  هاي الزم تحريري، بايد مطمئن شد كه مهارت

هاي  در دست نگهداشتن ابزار نوشتن براي زمان دست، هماهنگي دست و چشم، توانايي 

 . گذاشتن بين حروف و كلمات طوالني، و توانايي فاصله
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استفاده از روش آموزش قدم به  تحريري   آموزش خط هاي دوم و سوم ابتدايي، در  در پايه -

دستخط تحريري،  آموزش  در . شود  مي  آموزان توصيه دانشفردي  قدم براي بهبود خطاهاي 

در چنين . كرد حروف تلفيق بصري نوشتنِ شفاهي وگفتاري را با تمرين  محرك  بهتر است 

تر خواهد  آموزان نگاه كنند، سپس، يك الگويي را تكرار كنند، اثربخش آموزشي اگر دانش

از . دار را ترسيم كنند چگونه حروف مشكل آموزان نياز دارند تا معلم نشان دهد دانش. بود

هايي كه در آن هست، چگونه  ، و گردنه[ها دورزدن]ها  پايين، دايره قبيل اينكه حركتِ قلم به

نقش مهم معلم و تسلط او بر خط نستعليق و خط تحريري و الگو دادن معلم و . انجام شود

ت و آموزش شايان توجهي بايد آموز براي درست و زيبانويسي انكارناپذير اس تمرين دانش

 .ببيند

  کارهاپیشنهادهاوراه

توان مطرح كرد تا  اي، مي كارهايي كه با توجه به نتايج اين ارزشيابي دوره هبعضي پيشنهادها و را. 1

 : شدة دورة اول ابتدايي راهگشا باشد، به شرح زير است در بازنگري برنامۀ درسي تدوين

رعت كم بايد آموخته شود و الگو رفتن و تسلط بر خط ريج و با ستد خط تحريري به -

است و كساني كه در اثر آموزش و تمرين [ نستعليق شبه]تحريري بسيار شبيه خط نستعليق 

رسند توانايي و تسلط  نستعليق به سطح تسلط نسبي تا خوب مي خط نستعليق و شبه

كارگيري الگوهاي  هبنابراين، طراحي و ب. كنند باالتري در خط تحريري نيز كسب مي

خط در راهنما و  نستعليق براي معلمان و استفاده از دفتر مشق  آموزش خط نستعليق و شبه

 . شود شده توصيه مي ستۀ برنامۀ درسي تدوينب

اي براي تمرين خط تحريري در قالب  توان برنامه در كنار كار روي كتاب نوشتاري، مي -

توليد . هاي دوم و باالتر تنظيم و اجراكرد ي پايههاي فوق برنامۀ دستخط تحريري برا فعاليت

راهنماي آموزش گام به گام خط تحريري و تهيۀ دفترچه ويژه مشق با خط تحريري و 

آموز در اين دفترچه زير نظر معلم مسلط به خط تحريري  تمرين مداوم خط توسط دانش

 .شود توصيه مي
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هاي  اول ابتدايي تعداد كمي از معلمان سالآموزي فارسي دورة  درسي زبان  در اجراي برنامۀ. 0

اوليۀ توانايي آموزش درست خط تحريري را دارند و اكثراً در زمينۀ آموزش دستخط تحريري به 

اي با تمرين و ممارست الزم طراحي  كننده هاي مناسب و كفايت بايد دوره. آموزش جدي نياز دارند

تحريري ببينند، و تسلط الزم  كافي درخط  آموزش  ها  مرور معلمان طي اين دوره و تعريف شود و به

  براي معلمان دورة ابتدايي، توسط معاونت. كنند آموزان كسب  را در هدايت خط تحريري دانش

ريزي  آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با هماهنگي تخصصي سازمان پژوهش و برنامه

هاي  در حوزة نيروي انساني و آموزش هاي مرتبط آموزشي و همكاري دانشگاه فرهنگيان و بخش

هاي آموزشي تكميلي در زمينۀ  ها، دوره ضمن خدمت معلمان در ادارات آموزش و پرورش استان

 . آموزش دستخط تحريري تعريف و برگزار شود

هاي پيشنهادي معلمان و متخصصان آموزش ابتدايي براي تقويت دستخط  بعضي راه. 9

 :، بدين قرارندتحريري در پايۀ دوم و باالتر

شدن يك  هاي دوم و سوم و از جمله اضافه كردن تمرينات بيشتر خط تحريري در پايه اضافه -

كردن صفحات  صفحۀ خوانا و زيبانويسي با خط تحريري بعد از هر دو درس و رنگي

 . زيبانويسي

ديده و مسلط به  توسط معلم آموزش)برگزاري يك زنگ خاص براي آموزش خط تحريري  -

برنامۀ درسي كه در اختيار مدرسه و معلم است، يا  در قالب ساعات فوق ( يريخط تحر

 . كردن ساعتي به ساعات كالس فارسي در طول هفته اضافه

كالس  وجود   آموزش داده شود و د رصورت    تحريري بهتر است به صورت تخصصي  خط -

بنابراين، خط تحريري در . تر خواهد بود پذيرفتني و   مناسبتر آموزان  خوشنويسي، براي دانش

يك ساعت جدا توسط فردي متخصص در قالب ساعتي خاص در كالس فارسي تدريس 

 . شود 

 . ريزي و آموزش داده شود آموزش خط تحريري در قالب زنگ هنر برنامه -
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: تهاران  .(هاي نوشاتن  مهارت) فارسي اول دبستان(.  193)ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه

 .وزارت آموزش و پرورش، نشر و توزيع مواد آموزشي اداره كل نظارت بر

: تهران .(هاي نوشتاري مهارت) فارسي دوم دبستان(.  193) ريزي آموزشيسازمان پژوهش و برنامه

  .وزارت آموزش و پرورش، شر و توزيع مواد آموزشين اداره كل نظارت بر

كال   اداره: تهاران  .(نوشاتاري ) فارسي سوم دبستان(.  193) ريزي آموزشيسازمان پژوهش و برنامه

 .وزارت آموزش و پرورش، نظارت برنشر و توزيع مواد آموزشي
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از مجموعاۀ  )ايي اي برناماۀ درساي فارساي دورة اول ابتاد     ارزشايابي دوره  (.1931)سلسبيلي، نادر 
جلاد اول و جلاد دوم   ( ارزشيابي برنامۀ درسي دروس اصلي ساه ساال اول دورة ابتادايي   

، ساازمان  پژوهشگاه مطالعات آماوزش و پارورش  : تهران. (  1 0طرح پژوهشي، شماره )

 .ريزي آموزشي پژوهش و برنامه

پژوهشگاه : تهران(. طرح پژوهشي) ارزشيابي كتاب درسي فارسي اول دبستان(. 1931) قمري، حيدر

 .ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه ،مطالعات آموزش و پرورش

علاي  ۀترجما . هاي پژوهش تركيباي  روش(. 1932) .پالنو كالرك، ويكي ال ، وكرسول، جان دبليو

  .نشر آييژ: تهران. رضا كيامنش و جاويد سرايي
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