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 مقدمه

       تو را خط قید علوم است و خاارس       
. 

            مسکاب لشاکس  را            و  نجیس ماس
. 

 ناصس خسسو

ط نویسی و  ییانویسی دارا  نوعی آمیختگی با حیات فسد  و اجتماعی هس انسان است و خا خوش

خواهی  ییاا ا به شمار می رود که در ارضا  حاسیکی ا  پدیده ها  ذوق انسان و ا  جمله هنسها   یی

دن او سهی  و شسیک است. در حقیقت خطی که دارا  ویژگی ها  خوانا باودن، رساا باودن و  ییاا باو

ا  ییا و نویسای خاوش ،است، نوعی تولید فسهنگی و هنس  است. هس  ند اختساعات و اکتشافات جدید

ود و خط نویسی  یز  نیست که ا  بین بس ییا و خوشاما   ،نویسی را تحت الشعاع خود قسار داده است

 ذوق شیسین ورسا و  ییا متکی به حس  ییا رلیی  تحسین قسار نگیسد؛  یسا خط نیکو ، ییا و نیکو مورد 

ه اند خط کار هس آدمی است و همه   ما معتقدی  که خط سیب بقا  علوم، آثار و آیات الهی است و گفت

 ال و حسوف آن نیکو نوشته شود.وقتی  ییا و نیکوست که اشک

طاا  خط ما محتاج اصالح است و خط فارسی که با خون دل بسیار به ما رسیده رو به پساتی و انح

سان قدر گدقت این امانت  می رود. ما وظیفه داری  با صحیح نوشتن، روشن و واضح نوشتن و در نهایتِ

 را به آیندگان بسپاری .

ود و که باید ا  دوره   ابتدایی به داناش آماو ان یااد داده شاخط خوب یکی ا  مهارت هایی است 

دن خاط شاید یکی ا  محسک ها  ال م بسا  عالقه مند کسدن دانش آمو ان به فساگیس  این مهاارت، دیا

 خوش و  ییا  آمو گار و همکار  اولیا  محتسم باشد.



 8 

 صیلی دانش آماو انیکی ا  کلیدها  موفقیت تح« داشتن دست خط خوب » ریعاً ، خوش خطی یا 

ل فسآیناد ، یکی ا  ابزارها  دائمی و مه  دانش آماو ان باسا  تکمیا«نوشتن » می رود،  سا که شماربه 

 یاددهی و یادگیس  است.

 ا،کشوره بسخی ا  دردرخط به نظ  اجتماعی کمک می کند. که نظ   بعضی ا صاحب نظسان معتقدند

 و فکاربیش به ا ک  و خط دانش آمو ان دبستانی، بس نظارت دقت و پسورش با با رسان و ارت آمو ش و

که اخالق  به این نتیجه می رسند اصالح خط آن ها مساقیت در با و گسایش ها  درونی آن هاپی می بسند

 حدود  اصالح کنند. تا دانش آمو ان را رفتار و

 کسدگاان ماابس هیچ کسی پوشیده نیست و متأسفانه ریف وسیعی ا  تحصایل  "خط بد  " یان ها  

           تاس ا   هستند و خط ناخوانا با  بان گنن هیچ تفااوتی نادارد بلکاه  شات "خط خساب و بد  "میتال به 

ن را که گ شتگان کشورما   هزار ساله دل پسندِ  بان گنن است. عقل به ما حک  می کند که دست رنجِ

ساعاات و رفت رو  باه رو  اخت . پیشی گ ارن ایع و مهملنوشته و پسورانیده اند ض نین لطیف و عزیز 

ته و را که خط بسیار  ییا و نیکاویی اسات فاساد سااخ تحسیس  خط  ییا  نستعلی  ،اکتشافات ماشینی

ختلاف ماستعمال انواع خط ها  نسخ و ماشینی ممکن است کار را به جایی بکشاند که افساد و ریقاات 

 .ایسان ک  ک  دست نوشته یکدیگس را نتوانند بخوانند

 ماان ومعل ،آمو گارانمتفاوتی دارند.  محققان درباره   علل بدخطی دانش آمو ان نظسات مختلف و

 اشااره د  یسبودم درباره   علل بدخطی دانش آمو ان شان به موار که با آن ها همکار مدیسان مدارس نیز

 داشتند:

 :گفاتل سابقه داشت مای سا20مشکین شهس که  دبیسستان نمونه دولتی مدیس آقا  مسل  عیداهلل پور

 به عهاده   خطاراان و اول ابتدایی تا نه  متوسطه را  مان ها  گ شته نوشتن کتاب ها  درسی ا  در"

ولای  دانشاجویان باود. ومشقی بسا  نوآمو ان  نویسان می گ اشتند که همان کتاب ها، مدل وسس خوش
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می کنند  نسخ منتشس ولوژ  پیشسفته وتکن با را کتاب ها متاسفانه مدتی است که این روش متسوک شده و

همان دوران کودکی  ش  بچه ها  معصوم به خط نامو ون نسخ  ا   یسا الیته این نقض غسض است.، و

 ."بگیسد آشنا می شود  عسبی که اصال نمی تواند جا  رس  الخط شیوا  نستعلی  را

                          قه داشااتسااال ساااب 13نویساای مدرسااه   راهنمااایی کااه  معلاا  خااوشآقااا  حسااین کسیماای 

ط تمسین خ ور یدگی دست و ،ناشی ا  این است که آن ها ممارستبد خطی دانش آمو ان "می گفت : 

 ووضاع صاحیح ساس  دست گسفتن و  یس کاغ  ،نشستن رس  گسفتن قل ، ه   نین آن ها رس  ندارند. و

 ."درست یاد نگسفته اند پشت هنگام نوشتن را سینه و گسدن و

ماو ان پسیشانی خط دانش آ سال سابقه   تدریس داشت نابسامانی و 20که عزیز اسماعیل نژادآقا  

ا آن دانشاجویان ما دانش آمو ان و"می گفت : عل  درجامعه می دانست و افت سطح سواد و ناشی ا  را

 که به قول شاعس  شوخ ریع: قدرتنیل شده اند

 "رو  کاغ  نویسند شتسمسغ بس  فی المثل پشه باید نوشتن             اگس

ا یاک مو ونی خط دانش آمو ان تنه  شتی ونا"گفت:می  اسماعیل نیکیخت دبیس ادبیات فارسیآقا  

 ."مدارس امسو   است سهل انگار  ها در آن جد  گسفته نشدن خط و و دلیل عمده دارد

                  باد خطای  ا  ساال ساابقه   مادیسیت داشات و 17مادیس دبیسساتان دختساناه کاهخان  احمادیان 

ان پسورش خصوصااً آمو گاار آمو ش و معلمان شاغل در"می گفت : دانش آمو ان خیلی گالیه می کسد

                             میناه    ال م درآماو ش  ا  خاود آماو ش باه شامارمی روناد، مقطع ابتدایی که اصالی تاسین عنصاس

                هسگز"؟خفته کی کند بیدار خفته را" مصداق ضسب المثل معسوف:بنابساین به . نویسی محسوم اند خوش

 "دهند. به دانش آمو ان یاد نمی دانند که خود  یز  را نمی توانند

بادخطی  ا  سابقه داشت وسال  23ادبیات فارسی دبیسستان پسسانه که بیش ا  دبیسعلیزاده علی آقا  

باا اهمیات  دانش آماو ان هسگاز نظام آمو شی موجود، در ":می گفت  اظهار تاسف می کسد نیزخودش 
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جد  باه  درس مستقل و با دوره ها  عمومی تحصیل، آن ها در  یسا  ییانویسی آشنا نمی شوند. وخط 

 "ندارند. کار و نویسی سس نام خوش

           ایان ناشای ا  ابتادایی نامستاب نویسای داناش آماو ان راپانج  آمو گار کالس فیسو   علی آقا  

ه  رس  الخاط  هنو  پسورش نوین درکشور، پس ا گ شت یک قسن ا ایجاد آمو ش و " می دانست که

 ."جامعی بسا  آمو ش خط تحسیس  )ریز( تدوین نشده است

 انست:موارد  یسمی د ناشی ا  دبیسستان دختسانه علل بدخطی دانش آمو ان را مشاورپناهی  خان 

  ان.انش آمودبی توجهی وعدم جدیت  -1

 کل ها  عجیب وغسیب قل  گیس  دانش آمو ان.ش -2

 حسوف. نگارش نامو ون کلمات و وانگشتان  بس  یاد فشار -3

ابتدایی  دوره   در علل  بدخطی دانش آمو ان را ،ها  شهسمیانهدبستان  مو گارآقا  مهد  قیدار  آ

 یاد رو معضل دانش آمو ان بامعتقد است بسا  رفع این  نوشتن رو  یک خط  مینه می داند و ا  ناشی

 خط بنویسند. هار 

ا  خط  به دلیل استفاده"نویسی می گفت: استاد ممتا خوش آقا  صابس صفایی معل  مدارس اردبیل و

      کاه در نهاد دانش آماو ان ریشاه مای دواناد ، بد خطی در اپی ا همان سال اول ابتدایی نسخ ماشینی و

 ."می رسد دوره ها  بعد تغییسآن سخت به نظس 

نویسی علال باد خطای  خوش استاد ممتا  آقا  حسن جواد  آذر معل  هنس مدارس مشکین شهس و

 ناشی ا عوامل  یس می داند: دانش آمو ان را

 بی توجهی والدین. بی سواد  و -

 پیگیس  آن. سو  دبیسان هنس و عدم ارائه   تکلیف ا  -

 نویسی. کمی  مان اختصاص یافته به درس خوش -



 11 

   خودکار.استفاده ا -

 عدم آمو ش حسوف الفیا به صورت نستعلی  ا  دوره   ابتدایی . -

 کمی تمسین خط توسط دانش آمو ان. -

 ابتدایی   نویسی در دوره نیود دبیس متخصص خوش -

 نوشتن. عجله در -

                                     بااره   علال بادخطیمادارس در درمشاور داناش آماو ان  آقا  سیامک خدایی کارشناس ارشد و

شای عدم تسلط معل  به شایوه هاا  آمو  فقس آمو ش و بدخطی ناشی ا  شاید"دانش آمو ان می گفت :

  یی بیناا ا  تیدیل ادراک حس باه حاس، ممکن است مشکل کودک در یا مطلوب به هنگام کتابت باشد. و

                        اعمااال حسکتاای  تیاادیل بااه نتواننااد ارالعااات درون دادبینااایی رار همااین رااو و بااه حسکتاای باشااد،

 نمایند. -بسون داد –ظسیف 

 هلناد،نوشتن کا باورهمگان بساین است که بیشتسمسدمان در"می گفت : جغسافیدبیس آقا  ولی شاهی 

ز تماایلی باه بنابساین دانش آمو ان نی ،تکلیف نوشتن باشد تسجیح می دهند که خالی ا  اغلب امور  را و

 ."وش ندارندنوشتن باخطی خ

 :گفتیلی به خوش خطی ار ش قائل بود می معل  کالس دوم راهنمایی که خنجف  اده احمد آقا  

 ا ه  اناد تساک  بایش ا  اما خوش بختانه خط دانش آمو ان نسیت به سال ها  گ شته بهتس شده است،"

ا تاسیب می شود یک نیمکت  نشستن سه نفس در میز مناسب و کمیود صندلی و ،سکال دانش آمو ان در

 ."تدانش آمو ان نتوانند به راحتی بنویسند.این مشکل بسا  دانش آمو ان  پ دست آ اردهنده اس

             قی متاسفانه معلمان باه خاط داناش آماو ان نظاارت مسات"می گفت :شیمی  ه دبیسدقلیزاکسی  آقا  

ه خوش خطای عالقه ا  ب انگیزه و نیز دانش آمو ان ،نمی دهند به آن ها ت کس نکات ال م را نمی کنند و

 ."ندارند
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ا، ردانش آماو ان می تواند  در مسیس  درست هدایت شود در مدارس ما، اگس خوش خطی، بنابساین 

       یساندگینویسی، حداقل خوانانویس و  ییانویس و ا  آن مه  تس عالقاه مناد باه نو اگس نه هنسمند خوش

 ر آماو ش ودرا در آن ها بیدار سا د. در این صورت تحول بزرگی  و مطالعه بار آورد و عالقه به نوشتن

 خوب ییا ،حی ا  مسیس  ی  علل بدنویسی را پیدا کنی  و رسپسورش رو  خواهد داد. در این کار می کوش

             غاا  آو رسا و خوانانویسی را در منظس خواننده قسار دهای . مسایس  کاه ا  آماو ش نوشاتن در مدرساه 

ان را د و تا مهارت خوش نوشتن در جامعه گستسش می یابد و سسانجام جهان هنسمند  و هنسمندمی شو

 .که جهانی است پس ا  آفسینش و خالقیت در بس می گیسد

دار ، نوشاتار  و ... دیدار ، شانی -اختساعات و نوآور  ها در ساخت و استفاده ا  وسایل ارتیاری

ن را  یاد کاسده ک  و سسعت آ -یجبه مفهوم را -ار  ارتیا  قلمی حمت افساد و سا مان ها را بسا  بسقس

ی و ، خاوش نویسانویسیاست؛ ل ا پیش بینی می شود که در آینده   نه  ندان دور اهمیت مهارت  ییا

 درست نویسی به مفهوم رایج در نزد ما ک  رنن خواهد شد.

ه کناد. بامی ر ش آنسا بس ما روشانج و ارکه خط در فسهنن و هنس بشس دارد، اکوتاه به نقشی نظس  

ان  یسا اگس خطو  نیود که بتاو بشس بدانی ها  ها و دانستنی همه دانش درمارا ای  اگسخطراه گزاف نسفته

داشت، گنج بزرگ دانش امسو  بشس را  مان نگاه ها را بوسیله آن نوشت، و ا  دستیسد ها و دانستنی دانش

 .ه بودوناگون آن ا  میان بسدگ ها باد مهیب  مان و رویدادگسد

که هاس  اه تمدن بشس دانست رویداد   رویدادها  ا  بزرگتسینبدین سان پیدایش خط را باید یکی 

به گفتن نیست کاه فسهنان اماسو  گسدد. نیا   تس میآن روشن  مان بیشتس بس آن بگ رد ار ش و اهمیت

ها بشس دست به دست ه  داده تا  س میلیونو تفک  ند هزار ساله است، تالش عمی ها  ریشه بشس دارا 

شاود،  گوناه می ها کاه هاس رو  باارورتسب بدین پایه رسانده است. انتقال این میساث گسان دانش بشس را

 .نوشتن دارد. ا  راه است که تنها یک جوابانجام پ یسفته است؟ این سئوالی 
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اگس حاصل تجسبیات  یست؟ار ش خط بسنده ننشان دادن ارج و یا همین سوال و جواب کوتاه بسا  آ

، بشاس اماسو  در دساتسس ماا نیاود، د و متفکس و فیلسوف رو گار گ شتهو تفکسات هزاران هزار دانشمن

ن گساها   د،و پیداست که ا  این رهگ ر  ه فسصتیگسدگ شته میها  ناگسیز به دوباره آ مودن آ موده

 بهاایی  اه ار ش گاسان دارا  در این اندیشه نیاشد کاه خاط کسی شد. شاید امسو  کمتستیاه می ییبها

ناپ یس آن شاده اسات. اماا  که خط با فسهنن بشس در آمیخته و جزء جدایی است.  یسا هزاران سال است

 گسدد. ا به این ارج و ار ش توجه بیشتس  گسدد که گاهی دانش، سیب میها  رشته ا بسخی   مطالعه 

ها، نوشاته سانن ام باسد. اماسو  وقتایو تاریخ هنس نشناسی ها باید ا  تاریخ، باستان این دانش   جمله

بینی  کاه شاود، مایخواناده می و گیسدقسار میمورد بسرسی تانی ها و خطو  نقش شده بس آثار باسلوحه

 .گسددپنهان داشته، روشن می بسیار ا  دیده ماها  ا  آنچه گ شت سدهبسیار  

 بیان مسئله

  ان        بان یکی ا  ابداعات و دست آوردها  مه  انساان اسات، وسایله ا  باسا  بسقاسار  ارتیاا  میا

ود شاکل ظااهس  دارا  دو نما درک جهان هستی و انتقال دادن اندیشه هاست.  بان باه جهات انسان و

            میاان  ا راو نوشتار  است. نمود گفتار  ا  رسی  صوت، بسقاسار  ارتیاا  و انتقاال اندیشاه ها گفتار 

 اباد وی. نمود نوشتار  یا تصویس  ا  رسی  عالی  صوتی یا حسوف تحق   مای ها میسس می سا د انسان

ه با  نسلی  امسو ه یکی ا  وسایل ماندگار  اندیشه ها  انسان است بنابساین میساث گسان بهایی است که

 انتقال می یابد.نسلی 

 ایسسا تفاوت نوشتن با خط ملموس تسین مهارت نام گسفته است.میان مهارت ها  تحصیلی پایه، در

 و نشس آمو ش و امس در خود به جا  می گ ارد. مهارت ها  ارتیاری این است که نوشتن سند  کتیی ا 

 کمک موثس  است. نوشتار خط و ارتیارات جهانی، گستسش عل  و
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میت خط، در جوامع گوناگون اه در گ شته ابزار  بسا  ضیط و نگهدار  سخن نیود. به همین سیب

 مسو ه اگسبسیار کسب کسده و ا  رسی  آن دانش و افکار گ شتگان به نسل ها  آینده منتقل شده است. ا

 ه رسق و وسایلی بسا  حفظ و نگهدار  اندیشه هاا و میاساث فکاس  پیادا شاده اسات، هناو  نماود 

کاه  کسده است. بدین جهت بادیهی اساتنوشتار   بان یا همان خط جایگاه واال وحیاتی خود را حفظ 

اماا باا  این گنجینه   حفظ میساث بشس  به صورتی  ییا و شایسته و بایسته جایگاه خودر ا حفاظ کناد.

ایگااه جتأسف بسیار باید گفت که این وجهه ا   بان  نتوانسته است متناسب با ار ش و اهمیات خاود، 

 خود را حفظ کند.

ی تاسین و امل انتقال فسهنن بدانی ، به جسأت می توان گفت خط عالاگس هنس را یکی ا  مه  تسین عو

 شفاف تسین اثس هنس  است که بسا  آیندگان به جا می ماند.

ح ود را مطاسخدر دنیا  امسو ، افساد بوسیله خط و نگارش با ه  ارتیا  بسقسار می کنند و با نوشتن، 

ناد مقاصاد ل صحیح  نگارش آشنا شاوند تاا بتوانمی سا ند. بنابساین ال م است همه   افساد بشس با اصو

 خود را با خطی خوش و خوانا و بسابس با موا ین و استاندارد ها  قابل قیول بیان کنند .

    ایاد در درست نوشتن،  ییا نوشتن و خوانا نوشتن همه ا  امور  هستند کاه پایاه و اسااس آنهاا را ب

 دوره   دبستان گ اشت.

       ا  عوامل مؤثس در موفقیات تحصایلی داناش آماو ان و ا  آن مها  تاس، آموختن خوش نویسی یکی 

 مجو   بسا  ورود آنها به محیط ها  اجتماعی بزرگ تس و جدیدتس است .

              در قسون اخیس با پیدایش و توسعه  اپ و نگاارش کتااب هاا، مجاالت، رو ناماه هاا و ها   ناین 

و بای تاوجهی  اپی، خط اصیل و  ییا  فارسی مورد بی مهاس کتاب ها  درسی دبستان با خط نسخ  

در مقایسه با گ شته، بیش ا  پیش جنیه هنس  صاسف باه خاود گسفتاه قسار گسفته است و به مسور  مان 
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               کنناد و لا ا باه انادا ه   نویساان قلماداد مای است. افساد،  ییا نویسی را فقط در حیطه   کار خوش 

 بسا  فساگیس  خوش نویسی نمی کوشند.درس ها  دیگس، 

و به ف اهل عل  کشورمان رلاکنون سال هاست ما با مشکل بد خطی و ناخوانا نویسی در سطوح مخت

                        رو هسااتی . نوشااته هااا  اغلااب دانااش آمااو ان و دانشااجویان بااه سااهولت قاباال خواناادن نیساات. 

                  ختیار با سواد جامعه باه گوناه ا  مای نویساند کاه باه سادانش آموختگان، گاهی پزشکان و سایس اقش

ه دارناد نوشته ها  آنان را خواند. دانش آمو ان و دانشجویان ا  یک رسف به سیب خط بد  کمی توان 

     غالیااً ا و ا  رسفی دیگس به سیب  بیگانگی با  بان، نمی توانند یاک ناماه   مختصاس ادار  بنویساند و

 ویساند. دره ها  خود خجالت می کشند و اگس ه  ناگزیس باشند که بنویسند بایسته و شایسته نمی ننوشت

                 نوشتن دقت و احتیاا  نمای کنناد، حاسوف و کلماات را باه روش هاا  مختلاف و باه دلخاواه خاود 

، ی نویساندعده مند نمامی نویسند، خط  مینه را رعایت نمی کنند و بی سلیقه و نابسامان می نویسند، قا

ه، صله،  اویاانتخاب فاسفتن را یاد نگسفته اند. اصول حاک  بس نوشتن را رعایت نمی کنند، نحوه   قل  گ

طی و خند با  ه نور و نحوه   نشستن را هنگام نوشتن نیاموخته اند، با  انواع خط آشنا نیستند و نمی دان

مایاد و فکس  و فسهنگی جامعه   ما را تهدید مای ن گونه بنویسند. این مساله بخش عظیمی ا  میساث 

اکنون  ندین سال است که بدخطی به صورت یک مشکل فسهنگی ا اجتماعی در آمده است. باد خطای 

ته موجب می شود که وقت  یاد  تلف شود، تحصیل کسدگان ما رغیت و انگیزه ا  بسا  نوشاتن نداشا

در  تحقیا  و پاژوهش شاید یکای ا  دالیال نیاودِ باشند،  ود خسته شوند و ا  نوشتن منصسف شوند و

 کشور ما همین بد خطی است.

پدیده   بدخطی ا  همان دوران ابتدایی تحصیل شسوع و تا پایان تحصیالت متوسطه و دانشگاه ادامه 

می یابد و رو  به رو  نه تنها بسا  بدخطی  اره اندیشی نمی شود، بلکه با وجود صنعت  اپ ، ماشاین 

یانه انگیزه   نوشتن و نامه نگار  با دست در میان مسدم ک  شده است و احساس می شود در تایپ و را



 16 

آینده ا  نه  ندان دورمسدم قادر نخواهند بود قل  به دست گسفته جمله ا  بنویسند.  ه بسا  رو   این 

د ساخت. مشکالت مقام و منزلت دانش آموختگان ما را تهدید و فضیلت عل  و دانش را بی رون  خواه

میساث ار شمند و گسان قدر خط، شأن، صفا و  ییایی خود را ا  دست داده است. همه   ما ا  پدیده   

بد خطی دل آ رده ای  و نگسان آینده ا  هستی  که این هنس اصیل ایسانیاان در معاسض نیساتی و ناابود  

 قسار گیسد.

گان داناش آموختگاان ماا مثال گ شاتدر این نوشته قصد داری  معلوم کنی  که  سا دانش آمو ان و 

وانعی ماکشورمان در نوشتن یک خط خوانا و  ییا ناتوانند و در اصالح آن نمی کوشاند.  اه عاواملی و 

ن یی می تواسیب شده است که انگیزه و رغیتی بسا   ییا نویسی نداشته باشند؟  گونه و با  ه راهکارها

          و         ناداری  یاا بای تاوجهی ا  ناحیاه   مسائوالناین مشکل را حل کسد؟ آیا الگو  مناسیی باسا  خاط 

 طی معلمانخبسنامه ریزان تعلی  و تسبیت است؟ و یا این پدیده و مشکل فسهنگی ا اجتماعی ناشی ا  بد 

  ا  علل و آمو گاران ماست؟ و یا ناشی ا  اختساع صنعت  اپ، تایپ و رایانه است؟ و شاید مجموعه ا

مشاکلی  ه و دست به دست ه  داده اند تا این مشکل پدید آمده است. به هس حال اینوعوامل دخیل بود

س های  و بسا  تا  مینه ها، علل و عوامل را بیاباست که بایددرموردعلل وراه ها  حل آن کند و کاو شود 

 تی .ا هسهیک ا  عوامل ساب  ال کس قطعاً راه حل هایی وجود دارد. در این نوشته در پی این راه حل 

 پیشینه ی تحقیق

، دهبسا  بد خطی دانش آمو ان علت ها  گوناگونی بیان شده است، ا  جمله: نقاش معلا  و خاانوا

ویسی، کتاب ها   درسی، آشنا نیودن دانش آمو ان با اصول خوش ن میزان تکلیف شب، تند نویسی، خط

 استفاده ا  خودکارو.... گسفتن قل  ،نادرست  ،بی حوصلگی

( درتحقیقی عماده تاسین مشاکالت امالیای وبادخطی داناش آماو ان را ناین  8 ،1388محمد )

 بسشمسده است:
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 نارسانویسی -1

 باه خاوبی یااد ح ماداد راگسفتن صاحی نوشتن ، مهارت هایی نظیس سخش دست در دانش آمو  -2

 نگسفته است.

 عدم حسکت مناسب انگشتان. -3

 حسکت دست. ناهماهنگی  ش  و -4

 وشتن.نمداد هنگام  و نامناسب دفتس وضعیت قسارگسفتن -5

 تمسین نوشتار  حسوف. مو ش معل  درنارسایی آ -6

 حسکتی. نیدار  وش عدم هماهنگی حواس دیدار ، -7

 کلمات. ادراک دیدار  حسوف و در خطا -8

 ه   نامناسب  ش  به هنگام نوشتن.فاصل -9

 دم توانایی کنتسل دست درهنگام نوشتن.ع -10

 کلی بدن. عدم هماهنگی -11

 تکل  فسد. در خیستأ -12

 هنگام نوشتن. بی قسار  در پستحسکی و -13

 صندلی ها  نامناسب . و میز -14

 اعوامل  یس ر "علت خوش خط نیودن دانش آمو ان"مقاله ا  تحت عنوان ( در 35، 1386صفایی) 

 می داند: بدخطی دانش آمو ان موثس در

دستسس همگاان  ابداع در معوجی رابه عنوان نو آور  و وشتار  که خط ها  کج ونرسانه ها   -1

 قسار می دهند.

 .خوش نویسی  صحیح ا  ابزار و وسایل آمو ش  فاده است روش نوشتن و عدم آگاهی معل  ا  -2
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مواقاع  توجه به  گونگی کاربسد آن هاا در نوشتن با ابزار خت کافی دانش آمو ان ا نداشتن شنا -3

 گوناگون.

 شینی.خط نسخ ما آمو ان سال اول دبستان فقط با آشنایی دانش -4

 بد خطی معلمان -5

 ولیا.ار ش ندادن به خط ریز دانش آمو ان ا رسف ا عدم توجه و -6

به  به خط شان خط"در مجله   رشد آمو ش ابتدایی درمقاله ا  تحت عنوان ( 22، 1386صفس اده)

 اکید دارد:به مهارت ها   یس درخوش خط شدن دانش آمو ان ت "دهی .

 آمو ش قل  گیس  به دانش آمو ان. - 

 باالبسدن مهارت بصس  دانش آمو ان. -

 ارایه   سسمش  به دانش آمو ان. با تکسار آموخته ها تمسین ها و بس تمسکز -

 رفع ایسادها. و ان با تشوی  به موقع وافزایش اعتماد به نفس دانش آم -

نمایی بسرسی رابطه   خط و کیفیت تحصیل در مقطع راه»  ( با عنوان 27، 1377تحقیقی که  ینی )

ط آنان انجام داده است، نشان می دهد که بین نمسات درس ها  مختلف دانش آمو ان و نمسه   خ« یزد

 دارد. دارتیا  معنی دار  ا  نظس آمار  وجو

در دهاد کاه تکلیاف شاب، مهاارت  ( نشان مای 31، 1377نتایج تحقی  رابست میلس)نقل ا   ینی، 

 نوشتن را پایین می آورد و در دانش آمو ان نگسش منفی نسیت به نوشتن ایجاد می کند.

بسرسی عوامل موثس در بد خطی داناش آماو ان پساس » ( نیز در تحقیقی با عنوان  18، 1375کسد  )

 به این نتیجه رسیده است که نیود آمو ش صحیح، بی دقتای و« کالس پنج  ابتدایی شهسستان اردکان یزد

تند گفاتن مطالاب توساط معل ،بای میلای  ،شتن مطالب توسط دانش آمو اننداشتن تمسین کافی، تند نو
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 وخستگی دانش آمو ان هنگام نوشتن و بی توجهی والدین، مدرسه وجامعه نسیت به خط دانش آمو ان،

 ا  مهمتسین عوامل موثس در بد خط شدن آنها هستند. 

                    ی سی شده اند، می توان به تااثیس خاط معلا  باس خاوش خطاا  دیگس مسائلی که در این تحقی  بسر

 د.دانش آمو ان، نقش خانواده و مدرسه در یادگیس  خط و تاثیس کالس ها  آمو شی خط اشاره کس

این  به"ابتدایی   دوره در علل بدخطی دانش آمو ان"درمقاله ا  تحت عنوان ( 20، 1372تیمور )

 :عوامل  یساست ه ریشه ها  بدخطی دانش آمو ان ناشی ا نتیجه رسیده است ک

لی (که نسیت به نظام مقابل یک نظام هندسی جدید)خط تحسیسنستع گسفتن دانش آمو ان در قسار -1

 است. پیچیدگی بیشتس  بسخوردار هندسی قیل )خط نسخ ساده( ا 

 خط تحسیس . ها  آمو شمز و شگسدتعداد کثیس  ا  معلمان ابتدایی با را  و ر آشنا نیودن -2

 عدم مساقیت ها  ال م. مدرسه و سف خانواده ور جد  نگسفتن یادگیس  خط ا  -3

( در مقاله ا  در مجله   رشد معل ، علال بای نتیجاه مانادن آماو ش خاوش  22، 1371یوسفی)

ه دور آشنا نیاودن معلماان نویسی  را در مدرسه ها، تعارض حاصل ا  تفاوت ها  خط نسخ و نستعلی ،

در  ی با خط نستعلی  و شیوه ها  نگارش آن، فسصت ک  بسا  تمسین، حجا   یااد تماسین هاا  ابتدای

 کتاب ها  خوش نویسی و بی توجهی مسبیان و اولیا به آمو ش خوش نویسی عنوان کسده است.

نوشاتن کاودک  کاار ضعف ها  اساسای کاه در ا  ( پیش نهاد می کند که بسخی1947درث )هیل"

                       باای قااسار  و )ب( مهااارت هااا  حسکتاای، ف درعماای شااوند عیارتنااد ا :)الااف( ضاا موجااب اخااتالل

ت تااثسا نگه داشت تجارب و دشوار  در )د( و کلمات، ادراک بصس  حسوف و در خطا تند خویی،)ج(

 (. 249، 1369رخشان،  و فسیار . )نقل ا "بینایی
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    رشاد        ا  کودکان میاتال باه نااتوانی یاادگیس ، باسا  ( اظهار داشته است که: شمار 1970کیمیل)" 

کار کسدن باا دسات،  سخانادن، گاسفتن، در دسات    عضله ها  ظسیف دست و انگشتان، فاقد تجسبه

 (. 245، 1369 )نقل ا واالس والفلین، "، یا فشار آوردن بس اجسام هستند فشسدن

فتن حوه   قسار گسفتن کاغ  و رس  قسار گس(، ن1967( و جانسون و مایکل باست)1970) گساوچ" 

الس نقال ا وا )" بدن را نیز ا  عواملی می دانند کاه در نارساایی هاا  نوشاتن باا دسات ساه  دارناد.

 (. 247، 1369والفلین،

دست، باا  ( انجام داده اند، ا  کاستی ها  نوشتن با1967)  در تحقیقاتی که جانسون و مایکل باست

ا ( آنهاا را نارسا1977هماهنگی دیدار  ا حسکتی یااد شاده اسات و جاوردن) نام مشکالت مسبو  به 

  حاد، نویسی نامیده است. او به علل نقص هایی ا  قییل: کج نویسی بیش ا  حد، راست نویسی بایش ا

               یش ا  باپسفشار نوشتن، ک  رنن نوشتن،  اویه دار نویسی بیش ا  حد، نامستب نویسی و فاصله گا ار  

 (. 247، 1369حد پسداخته است. ) نقل ا واالس والفلین،

دکاان ( انجام داد، پی بسده است که در دست نوشته ها  گسوهی ا  کو1965در تحقیقی که لوئیس) 

سوف حاکالس اول، متداول تسین خطا اندا ه   نامناسب )بزرگ تس یا کو ک تاس ا  انادا ه   معماول( 

ته مناسب نوشار می گیسند. مثل: ن، ق و  ، اغلب در اندا ه ها  نااست. حسوفی که در پایین خط مینا قس

 (. 248، 1369می شوند. )نقل ا واالس والفلین،

  هماه   اهمه این محققان ومعلمان به نکته ها  خوب و اثس گ ار اشاره کسده اند اما آنچاه مهمتاس 

 موارد است:موارد یاد شده است و در تحقیقات آنان بدان ها اشاره نشده است این 

 نیود الگو  مناسب خوش نویسی -

و  خاط استفاده ا  الگو   ند نوع خط هنگام نوشتن )مثالً دانش آمو ان هنگام نوشاتن ا  الگا -

 کنند(. می نسخ، نستعلی  و شکسته نسعلی  استفاده
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 بی توجهی معلمان به غلط ها  نوشتار  دانش آمو ان -

 بی نظمی در نوشتن -

 دفتس و تخته کالس ،خط  مینه توجه نکسدن دانش آمو ان به -

 روحی نداشتن آمادگی جسمانی، روانی و -

 وجود اختالالت یادگیس  در دانش آمو ان -

 نداشتن هدف و انگیزه بسا   ییا نویسی -

 مواجه شدن دانش آمو ان با حج   یاد تکالیف -

 تندنویسی تکالیف -

 استفاده ا  خودکار، روان نویس و وسایل مشابه آن -

 ابتدایی   دوره در رسیخط نسخ کتاب ها  د -

 بی توجهی به هنسخوش نویسی -

بودن  بتهنش آمو ان به سیب دو یا  ند نوفشسدگی بسنامه   کالسی در یک نی  رو  و فشار بس دا -

 مدارس

 استفاده ا کاغ ها  بدون خط  مینه دردوره   ابتدایی -

 واژگان بی دقتی هنگام نوشتن و رعایت نکسدن ه  شکلی، ه  اندا ه و ه  فاصله بودن -

 بی دقتی بسا  تمیز و مستب نوشتن -

 تساک  بیش ا  حد شاگسدان در کالس و نداشتن فضا  مناسب و کافی بسا  نوشتن -

 دادن تکالیف نامناسب و بدون تناسب با توانایی کودکان -

 بی اعتنایی اغلب معلمان ابتدایی به استفاده ا  خط نستعلی  تحسیس  و آمو ش آن -

 عضی معلمان در بسخورد با نوشته ها  دانش آمو انواکنش منفی و نامناسب ب -



 22 

 جد  نگسفتن یادگیس  خط ا  رسف خانواده و مدرسه و نیود مساقیت ها  ال م -

 مو انآنیود انگیزه، حوصله و دانش ال م نزد بسخی معلمان ابتدایی بسا  آمو ش خط به دانش  -

 بد خطی بعضی ا  والدین،و سسمش  نامناسب آنان بسا  کودکان -

 ن سسمش  هایی با رس  الخط نامناسب به دانش آمو انداد -

 ندانستن روش و راه کار ها  خوش نویسی و اجسا نکسدن تمسین ها  ال م -

 هنگام نوشتن ،قسار دادن  پ دست و راست دست در کنار ه  -

 بی توجهی به  ییایی هنس  خط که باعث تقویت روح لطیف در کودکان می شود -

 شن بسا  آمو ش خط نستعلی  به منظور تکسار و تماسین داناشنیود دستورالعمل مشخص و رو -

 آمو ان

 بی حوصله نویسی -

 تندنویسی بیش ا  اندا ه -

 کندنویسی بیش ا اندا ه -

 ریزنویسی بیش ا اندا ه -

 ک  رنن نویسی -

 پسرنن نویسی -

 فشار بیش ا  حد دست بس مداد و در نهایت بس سطح کاغ  -

 وجود انواع خط فانتز  وکامپیوتس  -

 شدن وسایل نگارش و استفاده ا  ماشین تایپ و پایین آمدن ار ش خوش نویسیماشینی  -

 عدم آگاهی دانش آمو  ا  نحوه   درست نشستن هنگام نوشتن -

 اضطساب و نگسانی دانش آمو  هنگام نوشتن -
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This study investigates the pathology of handwriting and student's bad 

handwriting causes in primary, guidance, and high school in Meshkin Shahr during 

1387-1388 academic year. It is a descriptive study. Four hundred teacher from the 

above mentioned three levels participated regarding this statistics in this study. In 

order to achieve the goals of the study, a questionnaire was prepared and given to 

the teachers. The scoring of the questionnaire was like that of the Likert Scale. The 

collected data were quantitative and continuous. The credibility of test was figured 

out by using Cronbach,s Alpha. The value was 77%the scores of the questionnaire 

were analyzed by SPSS Software. The finding indicates that all variables of the 

study have positive effects on the participant's bad handwriting. The variables 

include: crooked writing, ignoring Nasta'liq calligraphy pattern, using two patterns 

(Nasta'liq and Naskh), writing with low color, ignoring the space between words, 

inappropriateness of letters and words, writing without any order, avoiding the 

combination of four and five-letter words, going out of the background line, wrong 

writing, overwriting Naskh, writing without any mood, holding the pen wrongly, 

sitting on the chair wrongly, slow writing, extreme fast writing, writing while 

pressing the pen, too small writing, colorful writing and writing with extremely big 

letters. 
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