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چکیده

نوشتن ،پیچیدهترین مهاار بااانا ت ات دا در شماوبش ش نیااب اا فرتریار

مهار ها شناختا و فرتشناختا اسیار ت ات دا ااا توبا اا اطاد واا ا و

تبتماوا محقق ماشود .هدف پژوهش حاضر ،ارر اا میانت پاردتختن اا تیان
مهار ها در ارنام در اِ مورد نظر و دتاا هاا در اا فار اا دوره تاتادتیا
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ت ت .بیرت تین منااا ،،مهمتارین من ا،هاا شماوبش نوشاتن در دشاور اا شامار

ماااشینااد .م نااا نظاار پااژوهش ،رویآاارد فرشیناادمحور ت اات .نمون ا شمااار

پژوهش ،دتا فار ا (مهار ها خوتندتر ) و دتاا  فار اا (مهاار هاا

نوشتار ) پای ششم اودهتند .تین دتا ها اا روش تحلیل محتوت هدتیتشاده یاا

قیا ا ارر اا شادند .دتاا هاا تب بن اة دترت ااود مهاار هاا پایا یاا خارد،
مهار ها

طح ااال یا دال ِ نوشتن ،فرصتها نوشتن ارت تیان مهاار هاا و

همچنین تیجادِ تبتماوا تب نویساندرا  ،تجنیا و تحلیال شادند .در ت اتخرتج و

پردتبش یافت ها تب شمار توصی ا اهره ررفت شد .یافت ها پژوهش نشاا دتد دا

در دتا ها فار ا پای ششم ،ایشتر ا مهار ها خرد و پای پردتخت ماشود

و نس ت ا مهار ها دال و طح ااال دمتوبها یا ااتوبها ماشود .نتاایج
همچنین نشا دتد رویآرد غالب در تین دتا ها اا شماوبش نوشاتن رویآارد

ارشیندنگر ت ت و تنا ا میا تاطااد شاناختا ،واا ا و رفتاار نوشاتن وباود

ندترد .ایشترین تأدید ار اطد رفتار و دمترین تأدید ار اطد وا ا ت ات .ارناماة

قصدشده نین رویآرد ارشیندنگر دترد .هرچند رویآرد محتوت نوشات شاده ااا

ارنامة قصدشده هماهنگ ت ت ،ااتوبها اا رویآارد فرتینادمحور دا روشاا

مؤثر در تمر شموبش ا ویژه در شموبش مهار نوشتن ت ات ،اا وناوت دا اتا

فرتریر و ش ی ا مهم ااید مورد توب متخصصا تین حوبه قرتر ریرد.

واژههای کلیدی :شموبش مهار نوشتن ،تحلیل محتاوت ،رویآارد ارشیناد ،
رویآرد فرشیند  ،رویآرد فرشیندمحور ،مهار ها پایا نوشاتن ،مهاار هاا
طح ااال نوشتن

 .1مقدمه
نوشتن ،پیچیدهترین مهار ِ باانا در میا مهار ها چهاررانة شنید  ،ر تن ،خوتناد و نوشاتن
ت ت ( .)Nunan, 1999, p. 271مهار نوشاتن یآاا تب مهامتارین رتههاا ایاا تندیشا و ت اادل

دیدراهها فرد اا دیگرت  ،شناخت شدهت ت .مهار نوشتن یآا تب بن هاا ت ا اا شماوبش و
همآار در فطالیتها حرف ت و تبتماوا در بامط بدید ا شمار ماشیاد .ترار دتناششماوبت

شراها ندتشت ااشند د چگون خو انویسند ،نماتوتنناد دتناش و توتناایا خاود رت نشاا دهناد.

همچنین ترر دتنششموبت نتوتنند دیدهها ،شنیدهها و تندیش ها خاود رت ااا قوتواد نگارشاا ترتئا
نمایند ،نماتوتنند باا رت ایاموبند و در ش فرتریر ش پیشرفت دنند.
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نوشتن یک شفرینش و خالقیت ت ت د تب یک و ا خلق تفآار و تندیش هاا مااتنجاماد و تب

و دیگر ا نظاماخشاا تیان تندیشا هاا در قالابهاا بااانا منجار مااشاود .پارورش و اه اود

نویسندرا ،بِ پرورش و اه ود ت آر ،پرورش و ابما یافتن دیگار فطالیاتهاا متطاالا ذهان

ماشود .ا ایا دیگر ،نوشتن تانتر ارت ت آار ت ات .هنگاامادا تفارتد ماانویساند ،واالوه اار
اماندها ش چ پیشتر در ذهن دتشت تند ،تب ریق یک فرتیناد تدتشاافا ،تیادههاا و تندیشا هاا

تابهت در ذهن ماپرورتنند ( .1)NCTE, 2008خوتندهها و شنیدهها شدما مانند دتدههاا خااما
هستند د ا پهنة تجرا و شراها وترد ماشوند؛ در حالا د در نوشتن تب موتد خاا ،،فارشوردهت

منحصرا فرد اخت ماشود.

اا وبود تهمیت نوشتن ،تمروبه در مدر ها ا ش توب دافا نشدهت ت .مدر

ااید دوددا

رت ارت ر ید ا مهار ها نوشتار در طح ااال شماده دند .تینآ دتنششموبت منتظر امانند تا

در مقط،ها ااالتر مشآلهایا رت حل دنند د ریشة ش ها رت ااید در داالسهاا تاتادتیا تب ااین

ماارندند ،پذیرفتنا نیست .والوه ار تین ،ا

ب شنآ در مقط،ها ااالتر در هار پایا فقا یاک

مطلم وبود ندترد ،هنگاماد دتنششموبت ا دورهها ااالتر مار ند ،شموبش نوشتن ختتر و
پیچیدهتر ماشود ( .)Graham, 2008ا پیشنهاد «داررروه ملا نوشتن »2د ارت تنجا ،تصاالحا

در بمین نوشتن تب ال  2002میالد در شمریآا تأ یس شدهت ت ،تصالحها ااید تب پایاة تاتادتیا،

یطنا بمانا د دتنششموبت ا تابرا نوشاتن رت مااشموبناد ،شغااب راردد .دارشنا اا مطتقدناد
دتنششموبتنا د مهار ها نوشتن خود رت در ن پائین رسترش مادهند ،تانتر تربشمند ارت

یادریر  ،ترت اط و تارتب خود ا د ت ماشورند ( .)Graham et al., 2012, P.6ش ها هنگامادا
تآلیفها نوشتار چالشارتنگینتر ماشوند ،در نوشتن مااهرتر خوتهناد ااود و اا
موفقیت خوتهند ر ید (.)Agate, 2005

اطح اااالتر

 .2پیشینۀ پژوهش
در بمین شموبش نوشتن در چارچو اوما ،پژوهشها تنددا وبود دترد د ش ها نیان رویاا
درررونا و اه ود در نتیجة دررراونا انیادهاا فلسا ا و نظریا ت نیساتند .حسارتا (

Hasrati,

 ،)2005اا تشاره ا تینآ در ارخا دشورها ،تربیااا تب وملآارد دتنشاجویا فقا اار ت ااس شثاار

نوشتار ش ها تنجا ،ماشود ،ار ناتوتنا دتنشجویا تیرتنا در نگارش تأدید ماادناد .و یآاا تب
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ولتها تین ناتوتنا رت ااتوبها ا شموبش تین مهار ها در دورهها تحصیلا پیش تب دتنشگاه
دتنست ت ت .پژوهش حسنا شاین ( )Hasani Abiz, 2009نشا مادهد در ارنامة در ا تا تنادتبهت

ا تمر نگارش پردتخت شدهت ت و هدفها مهم ش تب نظر دور نماندهت ات .هار چناد و شایوة

شمااوبش نگااارش و مطیارهااا تربیااااا تنشاااء رت در نظاار نگرفت ا ت اات .ا ا رونا ت د ا ارخ اا تب

موضوعها تنشاء و نین متنا ب اا ن شناختا دتنششموبت ن ودهت ت .شموبرارت نین ا تهدتف
شموبش تنشاء ششنایا دامل ندترند ،مالکها یک نوشت خاو رت نماادتنناد ،تناوتع شایوههاا

نگارشا رت نماشنا ند و ش ها رت ا دتنششموبت شموبش نمادهند .همچنین دورة شموبشا اارت

تدریس تین مهار رت نگذرتندهتند .نتیجة تین دا تاها ،د تنوشت ها ضطیف ،خالا تب تاتآار و

بی ایا ،ا دور تب شیوهها در ت نگارشا و ادو ِ پیو تگا و نظم ت ت .دتنا

و

ا ( Danaye

 )Tusi, 2009رویآردها نظر بیرانا تطریف وتد در ارنام در ا دشورها شمریآا ،داناادت،

تنگلستا  ،نگاپور ،نگال ،تندونن و تیرت رت مقایس داردهت ات .ش هاا ضاطف م اانا نظار رت
نشا دتده و هدفها شموبش باا فار ا در ارنام در ا تیرت رت ا صور

م هم و دلاا ترتئا

دردهتند .ار پایة رنترش ش ها یآا تب ضطف ها تین ارنام در اخش شموبش مهار نوشاتن ،ش
ت ت د ایشتر ار در تا صور و خوشنویسا تأدید شده و دمتر ا ارقرتر ترت اط تب ریق باا

نوشتار پردتخت شدهت ت .مو و و همآارت ( )Mousavi et al., 2016دالیل مشاردت نآرد

یا مشاردت محدودِ ت تادها و دتنشجویا تیرتنا در تولید ولم رت ار شمردهتند .ش ها ولت تین تمر رت
ضطفِ مهار ها نگارشا ش ها و اااتاوبها اامانة شموبشاا ق ال تب دتنشاگاه اا خالقیات در

مهاار هاا نگارشاا ایاا داردهتناد .دتنشاگر ( )Daneshgar, 2017د اتاورد دتناششموختگاا
متو ط رت در مهار هاا چهاررانا بااا شماوب اار ت ااس رتهنماا ارناماة در اا و محتاوت

دتا ها در ا ارر ا دردهت ت .ار پایة یافت ها و  ،نمرة میانگین دتنششموختا هاا تب اطح
مطیار ا ور مطنادتر پائینتر اود و دمترین مینت تمتیاب دریافتا ا مهار ها خوتناد و نوشاتن
مرت

اودهت ت.

اا وبود پاژوهش هاا فرتوتناا دا در بمینا شماوبش نوشاتن و تربشایااا ش در دنیاا تنجاا،

شدهت ت ،تربشیااا دتا در شثار تنددا مورد ارر ا قرتر ررفت ت ت .یستم شموبش اسیار تب

دشورها پیشرفت  ،تغلاب م تناا اار یاک دتاا یآساا  -اا وناوت من طاا اارت هما دشاور-
ن ودهت ت ،الآ ایشتر م تنا ار یا تها و هدفها دلا اودهت ت .مطلم تین تختیار رت دترد د اا
توب ا هدفهاا ،محتاوت و روش رت خاود اار رنیناد .اارت نمونا  ،در دشاور فنالناد ،اا مطلماا

خودمختار هایا دتده ماشود د ارت نمون حقِ تنتخا ارنام در ا اا دمک دتناششماوبت رت
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دترند .همچنین در شمریآا  46تیالت تب ت تاندتردها دولتا مردن  1پیرو مادنند .در تین ند،

یادریر ارت نوشتن 2و نوشتن ارت یادریر  3اسیار مورد تأدید قرتر ررفت ت ت .همچنین در تین
ند ،مالکهایا ارت مهار ها نوشتن و دارارد ش ها ارت دتنششموبت تب مهددودک تا پای

دوتبدهم تطیین شدهت ت.
 .3مبانی نظری

 .1 .3رویکردهای موجود در آموزش مهارت نوشتن
رویآردها غالب در شموبش نوشتن ،دو رویآرد ارشیند  4و فرشیند

5

ت ت .رویآرد ارشیناد

تب نظریة رفتار و فلس تث ا رر نشأ ررفت ت ت و ایشتر ار ارشیناد ،شموبراار و داردردهاا

پائین شناختا تأدید دترد .در تین رویآرد ،روشها شموبشا ایشتر یک وی و ارشینادنگر ااوده،
تطامل رودررو شموبنده و شموبرار دیده نماشود .همچنین در تین رویآرد ،روشهاا

انجش

یک وی نج ،شموبرارمحور و نتیج محور هستند .تب تین رو ،شموبش نوشتن در تیان دیادراه اار
ت اس توب ا د تور باا و در تنویسا تب رته شموبش مستقیم تنجا ،ماشود .شموبنده در یاک

مرحل نوشت و شموبرار نین در یک مرحل ا نوشت نهایا نمره مادهد .اناارتین در تین رویآرد اار

مهار ها پای ت مانند خوشنویسا ،تمالء و دتنش باانا (وتژه اب  ،بمل اب و د اتور بااا )

تأدید ماشود .تین در حالا ت ت د ترر ا مقول هایا مانند اندنویسا و تنشاء نیان پردتختا شاود،
ابما نایافت و ادو شموبش هدفمند ت ت (.)Hedge, 1988. P. 8

تب دهة  1970در شمریآا ،اا تغییار فلسا ة شماوبش تب تث اا رار اا فرتث اا رار ؛ رویآارد

فرشیند ا نوشتن ( )Hayes et al., 1980بایگنین رویآرد قدیما (رویآارد ارشیناد ) شاد .در
حاال حاضار ،رویآارد فرشیناد اا نوشاتن متاوتب تار شادهت ات ( .)Peacock et al, 2009در
صاورتادا هنگااا ِ،دناررذتشااتن رویآاارد ارشینااد  ،ارخاا بن ا هااا

ااودمند ش در رویآاارد

فرشیند تدغا ،شدهت ت و والوه ار اطد شاناختا ،تاطااد واا ا و تبتمااوا نیان پیادت داردهت ات
(.)MacArture & Graham, 2016

دتنششموبمحور  ،مسئل محور و فرشیندمحور تأدیاد شادهت ات

در رویآرد فرشیند  ،ار

( .)Hayes & Flower, 1980در تین رویآرد ،مهار ها پایا در ماتن نوشاتار ماورد توبا قارتر
1
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ما ریرند و تب ارر ا مستقل و ادو ِ توب ا اافت متن پرهین ماشود .شموبش نوشتن ،در تاتدت اا

منظور تولید محتوت و مطنا ت ت و پس تب ش ار دتنشها باانا مانند د تور بااا تأدیاد مااشاود
( .)Badger & White, 2000شموبرار نین والوه ار تسهیل یادریر  ،شموبش صریح مهاار هاا و

دتنش باانا رت ار وهده دترد (Applebee, 1986; Atwell, 1987; Calkins, 1986; Honeycutt et

 .)al., 2005; Graham, Perin, 2007در تین رویآرد ،ماهیت نوشاتن رفاتواررشاتا و غیرخطاا

ت ت .همچنین دتنششموب در اافتا تطاملا ماشموبد و اا نوشتن درریر مااشاود و مرتحلاا شاامل
رحرین  ،پیشنویسا ،اابنگر  ،ویرتیش و ترتئ رت مارذرتند (.)Graham et al., 2012, P. 14
ارر ا ایشتر رویآرد فرشیند  ،نشا مادهد د شناخت مرتحال نوشاتن ،راا ،تاتادتیا اارت

ماهرشد دتنششموبت در نوشتن ت ت ( .)Luke, 2006; Jacobs, 2004ار پایاة پاژوهشهاا ،تیان

رویآرد تأثیر میان ت ار دتنششموبت متو

ا ااال و تأثیر تنددا ار دتنش شموبت مشآلدتر دترد.

در پژوهشها رونارو  ،تردیب وناصر تب رویآردها دیگر اا رویآرد فرشیند  ،تندتبه تاأثیر

ااالیا ارت تنوتع دتنششموبت (اا مشآال یادریر یا ادو ش ) در نین رونارو و ارت دار اا

بمطیتها متنوع (دل دالس یا رروهها دوچک یا اا صاور تن ارتد ) رانترش شادهت ات
( .)Graham et al, 2012ااارت نمون ا  ،پااژوهش د الپاااب ( )De La Paz, 1991در شمااوبش

الابهاا
رته ردها مرتحل ،1پژوهش مکداوییتا ( )McQuitty, 2011در شماوبش هادف 2و ق 

نوشتن ،3پژوهش ررتها ،و پارین ( )Graham & Perin, 2007در شماوبش ماالکهاا ،و پاژوهش

ما و و همآارت ( )Mason et al., 2002در شموبش رشد رته ردها خاودتنظیما ،4تثار اخشاا
ااالیا نشا دتدند .تب تین رو وناصار ماؤثر ارررفتا تب پاژوهشهاا رت ااا رویآارد فرشیناد تل یاق

دردهتیم .همچنین تب ش بائاد ونصر مردن در تین پژوهشها فرشیند نوشتن ت ت ،انیا نظر
مانامیم.
پژوهش رت رویآرد فرشیندمحور 

 .2 .3عناصر رویکرد فرآیندمحور

 .1 .2 .3دانش درباره راهبردها ،اهداف (قالب هاا) ،ماکک هاای ارزیاابی و رشاد

راهبرد خودتنظیمی
رته ردها نوشتن :تین رته ردها فطالیت ها ذهنا یاا وملاا یاا هار دو هساتند دا نویسانده اارت

ر ید ا تهدتفش ا دار ما ارد .رته رد ا مثااة تانتر ت ت د ا نویسنده دماک ماا دناد تاا ااا
1

strategies
purpose
3
genre
4
)Self-Regulation Strategy Development (SRSD
2
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مدیریت فرشیند نوشتن ا تولید محتوت اپردتبد .شموبش رته ردها ار ت ت اده تب رته ردها خاص در
ارنام رین  ،ااباینا ،تربشیااا و اابنگر در شموبش دتنششموبت تأدیاد ماادناد (

& Graham

.)Harris, 2005

هدفها نوشتن :هدف نوشتن خوت ت ت ت ت د نویسنده ماخوتهد اا نوشتن یاک ماتن اا

ش ار د .چهار هدف تصلا ارت نوشتن وبود دترد د مشتمل اار توصایف ،روتیات ،رانترش و

توبی /تحلیل هستند .هار هادف ،قالاب هاا روناارونا دترد مانناد هادف روتیات دا مااتوتناد

قالب ها دت تا یا شطر دتشت ااشد .هدف روتیت ،ماتوتند ارت متقاود درد دسا اارت تنجاا،

دار  ،ارت روتیت یک رخدتد ارت یک دو ت ،یاا ت االع ر اانا اا یآاا تب توضاا خاانوتده
دراارة یک رخدتد درحال وقوع نوشت شود (.)Graham et al, 2012, P. 27

مالک ها نوشتن :مطیارها و مالک هاا ویژراا هاایا هساتند دا اارت اه اود نوشات اا داار

ما روند .دتنش شموبت ااید ادتنند نوشتة خود رت ار ت اس چ تبنتء و مالک هایا اابما دهناد و

تصالح دنند ،یا تینآ ا نوشت ها یکدیگر ار ت اس ش اابخورد دهند .مالک ها نوشتن شامل

ه ت بنء تیده ،اختار ،صدت ،وتژه رنینا ،روتنا بمل  ،د تور باا  ،تمین و خوشنویسا هستند

(.)Culham, 2003

رشد رته ردها خودتنظیما :رشد رته ردهاا خاودتنظیما مادل شموبشاا ت ات دا در ش

شموبرار ا صور ششآار شموبش ما دهد .پس ،ا تدریج طح حمایت خود تب دتنش شماوبت

رت داهش مادهد تا در نهایت دتنششموب اتوتند ا ور مستقل تب رته رد ت ت اده دند .اا رته ردها

خودتنظیما ،دتنش شموبت ا یادریرندرا مساتقلا ت ادیل خوتهناد شاد .تیان روش اا خاواا ااا
فرشیند نوشتن هماهنگ ت ت .تین روش شش مرحل رت شامل ماشود :مطلما در تاتدت ش چ رت د

ماخوتهند شموبش دهند ا ش چ دتنششموبت مادتنند را مادهند؛ پس دراارة مهار بدید
ر اتورااو مااادننااد؛ ش رت ماادل اااب مااادننااد؛ اا خااا ر ااپار ش رت تسااهیل مااادننااد؛ اا

دتنش شموبت ارت تنجا ،ش دمک مادنند و در نهایت ،ا دتنش شموبت تبابه ما دهناد اا

مستقل و ا تنهایا ش رت تنجا ،دهند (.)Harris et al, 2003

اور

 .2 .2 .3مهارتهای پایۀ نوشتن
مهار ها پای یا خرد مهار هایا هستند د مهار ها دال ِ نوشتن ار رو ش انا ماشوند .ا

ایا دیگر ،مهار ها پایة خوشنویسا ،در ت نویسا و دتنش باانا د در رویآرد محصول نگر

ا ش توب ماشود ،بیرانا مهار ها

شدهت ت ()Graham et al, 2012, P. 33

طح ااالتر هستند د در رویآرد فرشیندنگر ار ش تأدید
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 .3 .2 .3فرصت نوشتن در تمامی سطوح
فرتهم درد فرصت دافا ارت دتنششموبت ارت نوشتن ،ونصار ت ا اا ارناما شماوبش نوشاتن

مؤثر ت ت .دتنششموبت اا ومل درد ماشموبند .ش هاا اارت نوشاتن ماؤثر نیااب دترناد تاا وقاتِ
تختصاصا ا شموبش و تمارین شنچا مااشموبناد ،ادهناد .صارفِ بماا اارت شماوبش نوشاتن،

ماااتوتنااد ا ا دتنااششمااوبت دمااک دنااد تااا در نوشااتن توتماااد اا ن ااس پیاادت دنااد (

National

.)Commission on Writing, 2003

 .4 .2 .3فضای مشارکتی و تعاملی
دتنششموبت ارت رشد نوشتن واالوه اار مهاار  ،اا تنگیانه نیان نیااب دترناد ( Gambrell et al.,
 .)2012مطلما ااید محیطا حمایتا در دالس تیجاد دنند تا تبتماوا تب نویسندرانا تشآیل شود

د ماخوتهند خو انویسند .در یک محی حمایتا مطلم مانند دتنششموبت در فطالیتها شردت
مادند و نوشت هایش رت ا تشترتک مارذترد .همچنین مطلم فرصتها مانظم و اابما یافتا ت

ارت تطامل تب ریق دتد و ررفتن ااابخورد و همآاار در فطالیات هاا نوشاتن تیجااد ماا دناد
) .(Graham et al., 2012تین رون نوشتن ونصرها رونارونا رت در ار ماریرد ،تب بملا تینآا

نگاها متوتب ا د اتاورد ،فرشیناد ر اید اا ش د اتاورد و تاطااد مختلاف شاناختا ،رفتاار و
تبتماوا دترد .ونصرها مورد تشاره قسمت بدتیاناپذیر شموبش و پرورش مطاصر هستند.

اختار شموبشا دشور تیرت متمردن و دتا محور ت ت .فطالیتها شموبشاا در چاارچو

دتا در ا صور ماریرد و ایشاترین فطالیاتهاا و تجراا هاا شموبشاا دتناششماوب و مطلام
پیرتمو ِ ش

ابما دها ماشود ) .(Kiashemshaki & Sahraei, 2018تب تین رو پاژوهش حاضار

ار ش ت ت تا محتاوت دتاا فار اا (مهاار هاا خوتنادتر ) و دتاا  فار اا (مهاار هاا

نوشتار ) ششم (( )Akbari Sheldareh et al, 2013a; Akbari Sheldareh et al, 2013bا ونوت
شخرین پای دوره تاتدتیا) رت تحلیل دناد .تیان تمار اار پایاة انیاا نظار و دتاا رتهنماا مطلام

1

( ،)Akbari Sheldareh et al, 2011تنجا ،ماشود تا مینت پردتختن ا ووتملا د منجر ا مهاار

نوشتن ماشود ،مشخص شود .همچنین تین مقالا در پاا ش ت ات تاا تهمیات شماوبش نوشاتن رت

یادشور شود و پشتوتن پژوهشا اارت ش فارتهم اابد .اا تیان منظاور ،پاژوهش پایشرو در پاا
1

شخرین نسخ موبود تب «رتهنما ارنام در ا مقط ،تاتدتیا» در ال  1388ا چاپ ر یدهت ات ،درحاالا دا نظاا،

شموبشا در الها تخیر اسیار تغییر دردهت ت .ا همین ب ،تب دتا رتهنما مطلم پایاة ششام تاتادتیا اا وناوت
ارنامة قصدشده ت ت اده شده د تصول ،تهدتف ،رویآردها و روشها ارنام در ا در ش شورده شدهت ت.
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پا خگویا ا دو پر ش ت ت .نخست تینآ  ،رویآرد دتا ها فار ا ا شموبش نوشتن چگون

ت ت؟ دو ،شنآ ،شیا تین رویآرد اا رویآرد قصدشده در دتا رتهنما مطلم همخاوت ت ات؟ در
تین رت تا ،الب ،ت ت تین مسأل ارر ا شود د در دتا ها فار ا اا چا میانت اا شماوبش و

داراست مهاار هاا پایا و اطح اااال نوشاتن و نیان تیجااد تنگیانه و خلاق تبتمااوا فطاال تب
نویسندرا پردتخت شدهت ت.

 .4روش پژوهش

 .1 .4روش سنجش و چارچوب دادهگیری
روش نجش در تین پژوهش ،تحلیل محتوت ا روش هدتیتشده یا تحلیل محتوت م تنا ار قیااس
ت ت .در رویآرد هدتیتشده یا م تنا ار قیااس ،ت ااس تحلیال رت نظریا هاا موباود و یاا نتاایج

پژوهشها پیشین ا ونوت ددها تولی و رتهنما تشآیل مادهند .وتحد تحلیل ،موضاوع ت ات؛
هر فطالیت د یک موضوع (مقول ) وتحد دترد ،ا وناوت وتحاد تحلیال در نظار ررفتا مااشاود.

محتوت دتا فار ا (مهار ها خوتندتر ) و دتا  فار ا (مهار ها نوشتار ) تب بن ة دترت

اود ِ ووتمل تیجاد مهار ها نوشتار ارشمده تب نظری و پژوهش ،ددرذتر و ق اند شدند.

در ق اند مقول ها دتا ها فار ا ،تب دتا رتهنما مطلم ارت روشانتار شاد منظاور و
مقصود هر اخش یار ررفت شد.

 .2 .4جامعه و روش گزینش نمونه
بامط شمار پژوهش حاضر دتا فار ا (مهار ها خوتندتر ) و دتا  فار ا (مهار هاا

نوشتار ) تاتدتیا ت ت .در رنینش پای تبش باد تنتظار مارود اا ااال رفتن پای  ،شماوبش نوشاتن

پیشرفت تر رردد ،پای ششم ا صور هدفمند ا ونوت

ال پایانا دوره تنتخا و دتدهها رردشور

شدهتند.
 .3 .4ابزار
تانتر تین پژوهش یاهة وتر ا اا ناا« ،رویآارد اا نوشاتن» ت ات دا اارت تیان پاژوهش ااخت
شده ت ت و رویآرد ا نوشتن دتا ها فار ا رت ما نجد .تین یاهة وتر ا ار ت اس ااابنگر

رویآردها و پژوهشها و ت تخرتج ووتمل مؤثر در شموبش نوشتن تیجاد شدهت ات .همچناین ،تیان
یاهة وتر ا تاطاد دتنش ،مهار و وا

موبود در دتا ها رت ما نجد.

 / 36بررسی آموزش نوشتن در کتابهای درسی آموزش فارسی و نگارش دوره ابتدایی برمبنای رویکرد ...

 .4. 4روایی و پایایی ابزار
ارت تانتر اب تاتدت ار پای انیاد نظری ت (رویآرد فرشیند محور) و پژوهشا مالکهاایا تب اابة
پژوهش شنا ایا و ابما دها شدند .پس تب ش

یاهة وتر ا در تختیار دو دارشناس تیان بمینا

قرتر دتده شد تا روتیا ش ها اا نگاها ار نظری و پژوهشها ،ارشورد شود .ارت محا

پایاایا10 ،

درصاد محتااوت تنتخااا شاد .تب دو روش ااارت محا ا پایاایا ت اات اده شااد .در روش ااب اانجا،
پژوهشگر پایایا رت دوااره پس تب دو ه ت

نجید د مینت ش  0/94محا

شاد .در روش پایاایاِ

تصحیحدنندهها  ،همخوتنا مشاهده دو ن ر مورد نجش قرتر ررفت و مینت ش  0/89ارشورد شد.

 .5 .4تجزیه و تحلیل آماری
در تجنی و تحلیل محتوت تب شمار توصی ا ت ت اده شد .در شمار توصی ا ،فرتوتنا و درصد فرتوتناا
ارت نمایش دتدهها ا شرح بیر ت ت:

جدول  :1توزیع فراوانی مقولههای آموزش (بعد دانشی)
و فرصتهای نوشتن (بعد مهارتی) کتابهای فارسی
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هما رون د در بدول ( )1نشا دتده شدهت ت ،در مقول ها شماوبش صاریح ،اا شماوبش

مهار ها پای ایشتر پردتخت شدهت ت و در مهاار هاا پایا توبا اا دتناش بااانا ت ات .در
طح ااال ،فق ا ارخا تب هدفها نوشتن پردتخت شدهت ت .تینرون دا فقا اا

مهار ها

تطری ا تب ش ها اسنده شده و اختارها نوشتن ش ها ایا نشدهت ت .فق در درس چهار ،دتاا

رتهنما مطلم ا

اختار اندنویسا (تیده تصلا در هر اند) و رنترشنویسا (مقدم  ،ادنا تصالا و

بم،اند ) تشاره مختصر شده ت ت (.)Akbari Sheldareh et al, 2011, p. 68

در تما ،مهار ها پای و در ارخا تب هدفهاا نوشاتن ،فرصاتهاایا اارت نوشاتن تیجااد

شدهت ت .هر چند فرصتها نوشتن نین تغلب در پیوند اا مهار ها
در مهار ها

طح پائین مهیا شادهت ات.

طح پائین هم ایشتر ا دتنش باانا و تمالء پردتخت شدهت ت .در مرتحل ،مالکها

و رته ردها نوشتن ،هیچ فرصتا ارت نوشتن فرتهم نشدهت ت.

جدول  :2فراوانی و درصد فراوانی مقولههای ایجاد انگیزه و خلق اجتماع یادگیری
(بعد عاطفی /اجتماعی) کتابهای فارسی

مقول ها تیجاد تنگینه و خلق تبتماع یادریر (اطد وا ا /تبتماوا)

نویسندرا

تیجاد تنگینه و خلق تبتماوا تب

نوشتن مطلم ا ونوت وضو تب دالس
تنتخا موضوع نوشتن تو

دتنش شموبت

فرتوتنا
0
2

همآار دتنش شموبت ااهم و اا مطلم در نوشتن

0

دتد و ررفتن اابخورد

0

ترتئ ا مخا ب

0

اویة واا ا در شماوبش نوشااتن محتاوت نوشات شاده ،اساایار نادیاده ررفتا شادهت اات .در

مهار ها تنگینشا و تبتماوا ا چهار مطیار تب  5مطیار ،ا هیچوب پردتخت نشدهت ت (.)%80در
هیچ با دتا ها فار ا و دتا رتهنما مطلم پای ششم ،ا نوشتن مطلم اا وناوت وضاو تب

دالس و یا دتد و ررفتنِ اابخورد و همآار دتنششموبت اا هم و ااا مطلام در نوشاتن تشاارهت

نشدهت ت .در دتا فار ا (مهار نوشتار ) فق در دو قسمت ،تا تندتبهت ا دتنششموبت حق

تنتخا دتده شدهت ت.

خالصة پرتدندرا دتده ها در تاطااد شاناختا -رفتاار  -واا ا شماوبش نوشاتن در محتاوت

نوشت شده در بدول بیر شمدهت ت:
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جدول  :3خکصه نشانههای شناختی -رفتاری -عاطفی آموزش نوشتن در کتابهای فارسی
فرتوتنا

درصد

نشان ها شناختا -رفتار  -وا ا شموبش نوشتن در دتا ها فار ا

19

16%

5

4%

70

%59

23

%19

تیجاد تنگینه و خلق تبتماوا تب نویسندرا (اطد وا ا)

2

%2

مجموع

119

%100

شمااوبش ششااآار مهااار هااا

نوشتن (اطد شناختا)

فرصتها نوشتن (اطد رفتار )

مهار ها پای
مهار ها

طح ااال

مهار ها پای
مهار ها

طح ااال

یافت ها نشا مادهد د نگااه متاوتبنا میاا تاطااد شاناختا ،رفتاار و واا ا وباود نادترد.

ایشترین اها ا

ویة رفتار ( )78%و دمترین اها ا

ویة واا ا دتدهشاده ت ات ( .)%2واالوه اار

تین ،در تاطاد شناختا و رفتار ایشتر ا مهار ها پای توب شدهت ت (.)%75

توبی ،فرتوتنا شموبش مهار ها نوشاتن در ارناما قصادشاده در دتاا رتهنماا مطلام در

بدول بیر شمدهت ت:

جدول  :4توزیع فراوانی آموزش و فرصتهای نوشتن قصدشده
شموبش و فرصتها نوشتن قصدشده

فرتوتنا

شموبش مهار ها پای

؟

شموبش مهار ها

مالکها نوشتن

طح ااال

رته ردها خودتنظیما

مرتحل نوشتن

تهدتف نوشتن

؟

0

در دتا رتهنما مطلم ،یک اار شموبش مهار ها نوشتن ایا شدهت ات .هار چناد روشان

نشدهت ت د منظور مهار ها پایا ت ات یاا مهاار هاا

خودتنظیما نین تشارهت نشدهت ت.

اطح اااال .همچناین اا رته ردهاا
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جدول  :5توزیع فراوانی مقولههای ایجاد انگیزه و خلق اجتماع یادگیری قصدشده
مقول ها تیجاد تنگینه و خلق تبتماع یادریر قصدشده

نویسندرا

تیجاد تنگینه و خلق تبتماوا تب

نوشتن مطلم ا ونوت وضو تب دالس
تنتخا موضوع نوشتن تو

دتنش شموبت

فرتوتنا
0
0

همآار دتنش شموبت اا هم و اا مطلم در نوشتن

0

دتد و ررفتن اابخورد

0

ترتئ ا مخا ب

0

در دتا رتهنما مطلم ا هیچیک تب مقول ها تیجاد تنگینه و خلق تبتمااوا نویساندرا

پردتخت نشدهت ت .تب مقایس هدفها ایا شده در دتا رتهنما مطلام ااا یافتا هاا ارشماده تب
تحلیل محتوت دتا ماتوت ا یافت هایا د ت یافت .تب بمل تینآا هادفهاایا دا در دتاا

در ا شمده تند اا هدف هایا د در ارنام قصد شدهتند ،هماهنگ هستند .هر چند تلگو شماوبش

دتا اا رویآرد فرشیند محور هماهنگ نیست.

 .5بحث و نتیجهگیری
هدف پاژوهش حاضار ،تطیاین رویآارد ارناماة قصاد شاده (دتاا رتهنماا مطلام) و نوشات شاده

(دتا ها فار ا) در پایة ششم ا شموبش نوشتن اود .یافت ها نشا دتد د دتا رتهنماا مطلام

دتا فار ا (مهار ها خوتنادتر ) و دتاا  فار اا (مهاار هاا نوشاتار ) در پایا ششام،

رویآرد فرشیند محور ندتشت تناد .در تیان دتاا هاا اا شماوبش مهاار هاا پایاة نوشاتن تأدیاد
شدهت ت .هر چند فرشیند نوشتن و مهار ها

طح ااال شماوبش دتده نمااشاود و تالشاا اارت

دارارد شد ش تنجا ،نماریرد .همچنین ار خلق تبتماوا د دتنششماوبت در ش ااا هام و ااا

مطلم در نوشتن همآار دنند و ا یکدیگر اابخورد دهناد ،تأدیاد نشادهت ات .اارت نمونا  ،اا

تمرینها پای ت ش ی تین تمرینها اسیار پردتخت ما شود« :چهار وتژه تب درس پیدت دنید د یآا
تب شآلها «غ» رت دتشت ااشد .».یا تینآ «اا حروف بیر چهاروتژه انویسید د تربش تمالیا دتشت
ااشد» .یا «متن بیر رت اا یآا تب حروف دامل دنید» .حتا در دارراه نویسندرا ارخالف تنتظاار

د تب ت م ش مارود ا با شموبش مهار ها

طح ااالیا مانند تهدتف نوشتن ،فرشیند نوشتن

و رته ردها نوشتن ،ا نآت هایا مانند تینها تشاره شدهت ات« :تب داارارد دلما هاا ر تاار و

شآست خوددتر دنیم» یا « اده و خوتنا انویسیم».
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ااید توح دتشت د مهار ها پای بیرانا مهار ها

طح ااال هستند و خوددار ِ ش هاا

ارت خاو نوشاتن ضارور ت ات ( .)Sipe, 2013ااا تیان وباود ،تاا بماانادا دتناش شماوبت

مهار ها

طح ااال رت یاد نگیرند ،قادر ا تولید نوشت خو نخوتهند اود ( .)Troia, 2003نوشتن

فرشینااد پیچیااده ت اات داا نیابمنااد تااالشِ ذهنااا پااادرپااا در اااابة بمااانا ااوالنا ت اات
( .)Nunan,1999, p. 273ارت نمون  ،دتنششموبت ااید یاد اگیرند د پیش تب نوشتن ارحریان

دنند و ارت تین دار ااید هادف تب نوشاتن خاود رت تطیاین دنناد .انااارتین الب ،ت ات هادفهاا

رونارو رت اشنا ند؛ تینآ هدف تب نوشتن توضیح ،روتیت ،ت العر انا یاا توبیا /تحلیل ت ات.

دتنششموب ااید پیش تب نوشتن مخا ب خاود رت شنا اایا دناد و ایااموبد دا چگونا ااا راذر تب
مرتحل نوشتن ،فرشیند نوشت ت اادی یت تولید دند ( .)Boscolo, 2008تا بماناد تین فرتیناد و
تقدتما الب ،در ترت اط اا ش شموبش دتده نشود و مطلم ش رت ا دار نگیرد ،تین مهار فرت ررفت

نماااشااود .فرتتحلیلااا د ا اا و اایلة ررتهااا ،و پاارین ( )Graham & Perin, 2007و هایالدس

( )Hillocks, 1986تنجا ،ررفت ،نشا دتد د تین رویآرد ،نوشتن دتناششماوبت پایاة چهاار ،تاا

دوتبدهم رت اه ود مااخشد (.)Graham et al., 2011

تمردن دتا ها فار ا ا شموبش مهار ها پایا در خاارج تب ماتن و اا صاور مساتقل

ت ت .در شموبش مهار ها

طح ااال ،در بمین تهدتف نوشتار هم اا شماوبش مختصار مانناد

خالص نویسا ،شرحِ حال نویسا و خا رهنویسا پردتخت ماشود .اا تین وبود ،ا
هدفها نوشتار ا صور بدت ،ن در پیوند اا تبنت دیگر و مهمتر مهار ها

ب شنآ تیان

طح ااال مانند

فرشیند نوشتن ،رته ردها ش و تهدتف نوشتن شمدهت ت ،تثر چندتنا نخوتهد دتشت .نگاه متوتبنا

میا تاطاد شناختا ،رفتار و وا ا شموبش نوشتن در محتوت نوشت شده وبود ندترد و ایشاترین
اها ا

وی رفتار ( )78%و دمترین اها ا

وی وا ا دتده شدهت ت ( .)%2والوه ار تین ،در تاطاد

شناختا و رفتار ایشتر ا مهار ها پای توب شدهت ت.

در دتا رتهنما مطلم ( )Akbari Sheldareh et al, 2011در پیوند اا هدفها دلا دتاا

فار ا ششم ،مهار ها نوشتن ا ترتیب تینرون شمدهت ت« :تو اط توتناایا ت ادیل نشاان هاا
صوتا ا نوشتار (تمال) ،تو ط توتنایا در تنویسا ،خوتنا نویسا و بی انویسا ،تطمیاق واادت
مطلو در هنگا ،نوشتن و ت ت اده تب نشاان هاا

نگارشاا» ( Akbari Sheldareh et al, 2011, p.

.)22هما رون د مشاهده ماشود ایشتر پردتختن ا مهار ها پای موردِ توبا ت ات و در تیان
تهدتف ا مهار ها

طح ااال توب نماشود .هر چند ا ومیق اود ِ واادت مطلاو در هنگاا،

نوشتن تشاره شدهت ت ،تماا روشان نیسات دا منظاور تب ش چیسات .ااا شنآا رویآارد دتاا ااا
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رویآردها نوین شموبش هماهنگ نیست ،تما تب مقایس تهدتف ایا شده در دتا رتهنما مطلام
اا یافت ها تین پژوهش ماتوت نتیج ررفت د تهدتف تبرتشده اا هدفها قصدشده هماهنگ
ت ت.

در دتا رتهنماا مطلام ( )Akbari Sheldareh et al, 2011در توضایح قسامتهاا دتاا

فار ا (مهار ها نوشتار ) در پیوند اا نا ،نگارش شمدهت ت« :در تین اخاش تب وتژهشماوب اا

وتژه اب  ،تردیب اب و ت دیل ش ا و ار و بمل مار یم و پاس تب اا داارریر بملا اا

نوشت الندتر یطنا اند یا پارتررتف رو ماشوریم .اا شنآ در دتا فار ا (مهار هاا نوشاتار )

ا اندنویسا اسیار تشاره شده تما فق فرصتهایا تناددا ش هام ااا رویآارد محصاولنگار اارت
اندنویسا (نگارش) فرتهم شدهت ت.)Akbari Sheldareh et al, 2011, p. 22( ».

شیوه تربشیااا در دتا رتهنما مطلام ( )Akbari Sheldareh et al, 2011تیانرونا تجاوین

شدهت ت:

تلف :تمال فار ا ششم:

تمال فار ا دت ا ( 20نمره):

 -تربشیااا تآوینا ( 20نمره) 20 :نمره تمال تقریر تقسیم اار دو ،اا تضااف  10نماره ارح اؤتل تب

اخش فطالیتها تمالیا دتا مهار ها نوشتار و پر شها تمالیا مطلم اخت .

 -تربشیااا پایانا ( 20نمره) 20 :نمره تمال تقریر تقسایم اار دو ،اا تضااف  10نماره ارح اؤتل تب

اخش فطالیتها تمالیا دتا مهار ها نوشتار و پر شها تمالیا مطلم اخت .
نمره نهایا :میانگین تربشیااا تآوینا و پایانا
 -نگارش و تنشا:

تنشا فار ا ( 20نمره):

 -تربشیااا تآوینا ( 20نمره)  10نمره نوشتن موضاوع تنشاا اا تضااف  10نماره ارح پر اشهاایا تب

فطالیتها تنشایا و نگارشا دتا مهار ها نوشتار و پر شها نگارشا مطلم اخت .

 -تربشیااا پایانا ( 20نمره) 10 :نماره نوشاتن موضاوع تنشاا اا تضااف  10نماره ارح پر اشهاایا تب

فطالیتها تنشایا و نگارشا دتا مهار ها نوشتار و پر شها نگارشا مطلم اخت .

نمره نهایا :میانگین تربشیااا تآوینا و پایانا ()Akbari Sheldareh et al, 2011, p. 13

روشن ت ت د رتهنما دتا در تربشایااا ،چا تآاوینا و چا پایاانا ،اار نوشاتة نهاایا و

رویآرد محصولنگر پافشار مادند و فرشیند نوشتن رت درنظر نماریرد؛ هما رون د در موترد
ایا شده ا ونوت مالکها نمارهراذتر نیان ،مهاار هاا

اطح اااال وباود ندترناد ( Akbari

 )1 :)Sheldareh et al, 2011, p. 13روایات نظام منطقاا و پارورش موضاووا )2 ،اا داارریر
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در ت نآت ها نگارشا ،د تور و تمالیا )3 ،تأدید و توب ا ت ت اده تب بمل ها نو و خالق،

 )4اهرهریر تب تخیل و وناصر بی ا

خن )5 ،توتنایا اهرهریر تب نآا شموبشاا مطارحشاده

در دارراه نویسندرا )6 ،ا دارریر وتژرا منا ب و تط یرها و تردیبهاا خاوش ااخت)7 ،

ت ت اده تب شیا و روتیا متنا ب اا موضوع )8 ،ا دارریر و ت ت اده منا ب تب ضر تلمثلهاا و

تشطار منا ب )9 ،پیرت ت  ،ویرت ت و پادینه نویسا )10 ،ایا و توصیف دقیاق مشااهدت و  )11در
صور ارخوردتر نوشت تب فضا خالقان و نگاه نو ،مااتاوت تب ارخاا دا اتاهاا ظااهر و

دمتهمیت مانند خ خوردراها ،چشمپوشا درد.

روشن ت ت د در تین ماالکهاا ،هام اار مهاار هاا پایا مانناد وتژه ااب  ،بملا ااب ،

نآت ها د تور و تمالیا و تولید متن ،ادو توب ا نوشاتن فرشیناد پافشاار شادهت ات .تب

مقایس مینت شموبش مستقیم نوشتن و مینت فرصتها فرتهمشده ارت نوشتن روشان ت ات دا
توتبنا میا ش ها وبود ندترد .هما رون د در دتا رتهنما

مطلم ( Akbari Sheldareh et al,

 )2011, p. 6تشاره شدهت ت ،در فطالیتها نگارشا دتاا  ،شماوبش غیار مساتقیم ماورد توبا

ت ت .فق در اخش دارراه نویسندرا ا شموبش مستقیم پردتخت ماشود:

در حقیقت ،تصلاترین اخش دتا فار ا (مهار ها نوشتار ) ااا تآیا اار مهاار هاا

نوشتار  ،در همین قسمت شمدهت ت .ا ایا دیگر ،دو قسمت نخست (تماال-دتناش بااانا و
نگارش) ،مرتحل تآرتر ،تمرین ،د تورب  ،نرمش ذهن و بااا و قلام اارت د اتیااا اا

مهار نوشتن و رو شورد ا یک داار خالقانا و شفرینشاا ت ات .تیان قسامت ااهادف

فرصت اب دقیقتر و نجیدهتر همرته اا شموبش و اهرهریر تب شاگردهایا اارت پارورش
ذهن خالق ا هنگا ،نوشتن ،اما یافت ت ت.

اناارتین ا روشنا ،دتاا رتهنماا مطلام ،فقا در تیان اخاش تب دتاا شماوبشهاایا دتده

ماشود و فرصتهایا ارت نوشتن در تین بمین فرتهم ماشود (تل ت در دتا فار ا نین شماوبش

دتده مااشااود تمااا فقا دتنااش باااانا ت اات) .همااا رونا دا در بادول ( )1مشاااهده ماااشااود،

شموبشها

طح ااال اسیار تندک ت ت .تین شماوبشهاا تنادک هام در یاک حاوبه (تهادتف

نوشتن) و ادو درهمتنیدرا اا حوبهها دیگار هساتند .انااارتین رویآارد دتاا رتهنماا مطلام

دربمینة نوشتن (قصدشده) اا رویآرد دتا فار ا (مهار ها نوشتار ) ( رتحاشاده) در پایا
ششم هماهنگ ت ت و فرشورده رت ا با فرشیند در نظر ماریرد.
تین پژوهش ،اا یافت ها دتنا

و اا ( )Danaye Tusi, 2009دا اار راردشور چاارچواا

م هوما ارت درس تنشا تأدید دتشت ت ت ،همسویا دترد .مقالة حاضر در رت تا رنترش مو و
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و همآارت ( )Mousavi et al., 2016و حسارتا ( )Hasrati, 2005تشااره داردهت ات دا

اامانة

شموبشا پیش تب دتنشاگاه اا شماوبش و خالقیات در مهاار هاا نگارشاا توبا نآارده ت ات.
همچنین ،یافت ها مقالا همساو ااا پاژوهش دتنشاگر ( ،)Daneshgar, 2017اار پاائین ااود نماره

میانگین نوشتن دتنششموختگا تب طح مطیار ،تأدید دتشت ت ت .پاژوهش حساناشایان (

Hasani

 )Abiz, 2009دراارة تربشیااا نگارش دتنششموبت پایة پنجم نشا دتد د ا نگارش ،تا تندتبهت

پردتخت شده و هدفها مهم ش تب نظر دور نمانادهت ات .اا ایاا دیگار ،هادفهاا ارناما ااا

د تاورد دتنش شموبت همخوت رنترش شد .یافتاة دیگار پاژوهش ماوردِ تشااره تیان ت ات دا تب

روشها شموبش نگارش غ لت شده د تین یافت نین اا یافت ها پژوهش حاضر همسویا دترد.

تب ش بائاد نوشتن تانتر تربشمند ارت یادریر  ،شموبش ،تولیاد دتناش و ترت ااط ت ات،

ارنام رینت و شموبشررت ااید ا تین مهار توبا دنناد .ش هاا تب هماا تاتادت تفقاا رت در نظار

اگیرند د متنا ب اا تهدتف وتدشموب نوین (خوتند و نوشتن تنتقاد ) ااشاد .اساندهدارد اا

مهار ها پایة نوشتن ،در نهایت ا داهش اابدها مرتدن ولما دشور ماتنجامد .تین تمار ماانطا
بد ارت د تیااا ا توتنایاها ولما دتنششموبت و دتنشجویا دشور خوتهد اود .رویآارد
فرتیند نگاه متوتبنا ا د تاورد ،فرشیند ر ید ا ش د تاورد و نین بن ها مختلاف شاناختا،

رفتار و تبتماوا ماتندتبد .ار تین م نا ،تین رویآرد ظرفیت ش رت دترد دا بنئاا تب شماوبش و
پرورش مطاصر شمرده شود .همچنین پیشنهاد ماشود ا دلیل پژوهشها تندک و ن ود ت الوا

بمین ت دافا در تین حوبه ،پژوهش و ارر اها ایشتر تنجا ،شود .ا رون ت د تین ارر اها

ا مینت و طح مهار نوشتن در تماما مقا  ،تحصیلا رت تطیین دنند و تلگاو شماوبش نوشاتن

در پای ها مختلف توت ار نجا شود.
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جود  ،حسین نگر  ،محمّدرضا قا مپورمقدّ ،،رتحل محمّد  ،مهتا میرتیا ششتیانا ،لیم

نیسار و و ّاسولا وفایا ( .)1393فار ا (مهار ها خوتنادتر ) ،ششام داساتا  .تهارت  :تدتره
دل نظار ار نشر و توبی ،موتد شموبشا.

تد ر شِلدَره ،فریدو  ،نطمتتهلل تیرت بتده ،نابیال اهاروت  ،فاردوس حابیاا  ،حسان ذوتل قاار  ،مرباا

جود  ،حسین نگر  ،محمّدرضا قا مپورمقدّ ،،رتحل محمّد  ،مهتا میرتیا ششتیانا ،لیم

نیسار و و ّاسولا وفایا .)1393( .فار ا (مهار ها نوشتار ) ،ششم داستا  .تهرت  :تدتره دل
نظار ار نشر و توبی ،موتد شموبشا.
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 مرباا،  حسان ذوتل قاار،  فاردوس حابیاا،  ناابیال اهاروت، نطمتتهلل تیرت بتده،  فریدو،تد ر شِلدَره

 رتحلا محمّاد و مهتاا میرتیاا ششاتیانا،،ّ محمّدرضاا قا امپورمقاد،  حسین نگر، جود

. دتا هاى در ى، تدترة دلّ چاپ و توبی:  تهرت.  دتا مطلم فار ا ششم داستا.)1391(

 فصلنامة. حلقة رمشاادة شموبش والا:  نگارش دتنشگاها در دتنشگاهها تیرت.)1384(. مصط ا،حسرتا
.138 -103  صص.1-2  شماره.11  دوره.پژوهش و ارنام رین در شموبش والا

 و د تاوردها دتنش شماوبت پایا پانجم،  داردرد شموبرارت،  تربشیااا ارنام.)1388( . بهرت،حسنا شاین
.) دتنشگاه تلنهرت (س. پایا نامة دارشنا ا ترشد. در درس نگارش تب دیدراه ابتیا رر

 شاوتهد تب: «رویآردها نظار بیراناا تطریاف اوتد.)1388( . ولیرضا، مریم و دیامنش،و ا

 ناوشور.»  تنادونن و تیارت، انگال، نگاپور،  تنگلستا، دانادت،ارنام در ا دشورها شمریآا

دتنا

.75-100  صص.31  شماره.ها شموبشا

 متو ط اا محوریت درس باا و تدایا فار اا، «مهار ها دتنششموختگا نظا.)1396( . مریم،دتنشگر
.256-231  صص.1  شماره.8  دوره. بستارها باانا.») (مطالط مورد شهر تهرت

 «تربیااا مجمووة شموبشا فار ا شیرین ت ات اار م ناا.)1397( . رضامرتد، لیال و صحرتئا،دیاشمشآا
.169-147  صص.27  شمارة.10  ال. باا پژوها.»مجموو شاخصها دانینگنورث

 « یر تآااملا شرااها تب ژتنار.)1395( . رتمین تد ر و رضا غ ار ثمر، غالمرضا دیانا،  ید تیما، مو و
.7  دورة. بستارها بااانا.»  یک مطالط مورد:رشت تخصصا اا شموبش مهار ها دتنشگاها

.196-171  صص. 3 شمارة
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Abstract
In each country, educational systems play an important role in moving ahead of their
goals to adapt to the changes in society. Language skills are the main objectives of
the primary curriculum. Clearly, competence in them requires education and any
education needs a program while program needs to be evaluated for improvement.
Writing is an integral part of contemporary education because of its relation to
thinking and reading. Writing is a valuable factor both for the current education
reform and for individual success at school and at work; therefore, it is essential for
educators to define the strengths and weaknesses of the current school curriculum.
However in the field of writing, there has been much less research in the country and
no changes are offered in writing as a result of the transformation of philosophical
and theoretical foundations. Therefore, in this research, it was attempted to evaluate
the written curriculum of primary writing instruction based on the theoretical
foundation and written curriculum.
There are two main approaches to writing: Product Approach and Process
Approach. The Product approach is derived from the behavioral theory and the
positivism philosophy, wherein the emphasis is on the teacher and the lower-level
cognitive functions. In this approach, educational methods are more onedimensional and teacher-centered. Writing in this perspective is based on grammar
and the regularization is through direct teaching. Students write in one step and
teacher also scores in another step to the final writing. Therefore, in this approach,
the emphasis is on basic skills such as handwriting, spelling and linguistic
1

PhD of Educational Psychology, Department of Psychology, Alzahra University (Corresponding
Author); A.motlagh@alzahra.ac.ir
Associate Professor of Educational Psychology, Department of Educational Psychology, Alzahra
University; mkhademi@alzahra.ac.ir
3
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Academy of Literature and Persian Language;
daneshgar@alumni.ut.ac.ir
2

Scientific Journal of Language Research, Vol. 11, No. 32, Autumn 2019, http://jlr.alzahra.ac.ir / 48

knowledge –i.e. word-formation and grammar. By the change in the philosophy of
teaching from positivism to post-positivism, the process-writing approach
transformed the old approach –i.e., the product approach. In this approach, the
emphasis is on the student, problem, and process. The process of writing transforms
thoughts and ideas into the final text and emphasizes the construction of meaning
and its transition. Over time, the process approach evolved and introduced other
dimensions.
This research is based on the process approach merged with other approaches.
Effective elements derived from other approaches are well combined with the
writing process and show positive results in research. Thus, a pattern of writing
education is used that takes into account the training and opportunities of writing for
high-level skills such as strategies, goals, criteria of evaluation and growth of selfregulation strategy as well as basic skills in an interactive and collaborative context.
Since the process of writing is the central element in this approach, the theoretical
foundation of this research is called the process-oriented approach.
The textbook is one of the most important references and resources for the
students’ learning in our country’s educational system. In Iran, most educational
activities are carried out within the framework of the textbook and the most
educational activities and experiences of students and teachers are organized around
it. So, in this study, it is tried to investigate writing skills in primary school’s reading
and writing textbooks and the writing approach used in that according to teacher
guidebook. This research seeks to answer the two fundamental questions: “Is the
approach of reading and writing textbooks to the writing instruction based on
modern teaching methods?” and “Is the approach of reading and writing textbooks
to writing instruction coordinated with the intended approach in the teacher’s
guidebook?”
The method of measurement in this research is guided content analysis or
analogy-based content analysis. In a guided or analogy-based approach, the basis of
the analysis is the existing theory or the results of previous research as initial codes.
Content of these textbooks were analyzed based on basic or micro level skills as
well as high or macro level skills, writing opportunity for these skills and access to
writers community. The statistical population of the study is reading, writing
textbooks and teacher guidebook for primary school. In grade selection, it is
expected that higher grade will become more advanced in writing; therefore, the
sixth grade as the final year of the selected period was targeted and the data were
collected. Descriptive statistics was used to obtain the results.
The results showed that in sixth-grade reading and writing textbooks, there is
more attention to basic and micro level skills and low or no attention is paid to
macro and high-level skills. Results showed that the writing instruction model is not
based on the process approach, but has the traditional approach components and
there is no balance between the cognitive, affective and behavioral dimensions of
writing instruction in written content. The highest value is for the behavioral
dimension and the lowest value is for the affective dimension. In addition, in the
cognitive and behavioral dimension, the higher attention was to basic skills.
Findings also showed that the written curriculum is coordinated with the intended
curriculum.
Keywords: Teaching writing skills, Content analysis, Process Approach, Product
Approach, Process-based Approach, Basic writing skills, High-level writing skills

