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 چکیده
. بود دائیابت موزانآدانش دستخط بهبود بر حرکتی -روانی یهاتمرین تأثیر بررسی حاضر پژوهش از هدف

 پژوهش روش و8995-99 تحصیلی سال در تهران استان در ابتدائی آموزاندانش شامل جامعه پژوهش، نایدر
 ابتدائی آموزاندانش ابتدا هدفمند گیرینمونه  از استفاده با. بودAB   طرح با آزمایشی نیمه نوع از توصیفی

 کالتمش نظر از ساخته محقق سیاهه وسیله به  تهران استان شهرقدس رجائی شهید مدرسه در سوم پایه در
 از شگر،پژوه توسط هافراوانی ثبت و عملی مشاهده براساس مرحله سه در پایه خط و شدند بررسی دستخط
 طور به هاآن از نفر 4 دستخط مشکالت با موزانآدانش شناسایی از پس. شد گرفته آموزاندانش دستخط
 طول ساعت یک هرجلسه که دیدند آموزش جلسه80 مدت به و شدند انتخاب آموزش دریافت برای تصادفی

 ثبت برگه عنوان به که بود ساخت پژوهشگر دستخط مشکالت بررسی سیاهه ،هاداده گردآوری ابزار. کشید
 دستخط مشکالت سیاهه نایدر. گرفت قرار استفاده و بررسی مورد دارند، ماندگار اثر که ییهارفتار یهاداده

 چک به پاسخ و موزآدانش دستخط بررسی و مشاهده طریق از معلم و باشدمی بررسی مورد موزانآدانش
 هاداده حلیلت و تجزیه برای. کندمی معرفی و شناسایی را دستخط مشکالت با موزانآدانش شده، تهیه لیست

 نآزمو در آموزدانش هر نمره. بود پیگیری و مداخله پایه، خط شامل که شد استفاده مرحله سه یهاداده از
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 داد اننش آمده دست به نتایج. است شده داده نمایش جدول و نمودار صورت به پیگیری و مداخله پایه، خط
 ترسیم نمودار زیرا دارد تأثیر ابتدائی آموزاندانش دستخط مشکالت برکاهش حرکتی -روانی یهاتمرین

دانش از بعضی در دستخط مشکالت کاهش. داد نشان را دستخط مشکالت کاهش آموز،دانش هر برای شده
 مشکالت برکاهش مؤثر آموزشی ومیجس ابعاد بر عالوه دهدمی نشان مسأله نایاست پایدارتر آموزان

 که اهداتیمش طبق و نمود توجه نیز آموزدانش شخصیتی یهاویژگی جمله از دیگری عوامل به باید دستخط،
 موزشآ در بنابراین، دارد، بسزایی نقش آموزش در فرد هیجانی بُعد شد، انجام ارزیابی و آموزش هنگام در

از عوامل مهم دیگر که با دستخط ارتیاط دارد  .گرفت نادیده را دیگر ابعاد و کرد توجه بعُد یک به فقط نباید
 کاری .، سازماندهی، شناخت، فراشناخت و حافظه ریزیبرنامهعملکرد اجرایی است از جمله 

 حرکتی -روانی یهاتمرین ابتدائی، آموزاندانش دستخط، :کلیدی واژگان

 مقدمه

شود. یم ی یادگیری محسوبهاحوزه اختالل مشکالت مهمترین از مشکالت دستخط یکی
 حرکتی کنترل جمله از گوناگون یهاعملکرد ترکیب از که است یهاپیچید مهارتدستخط 
آید می دست به دیداری -ادراکی یهامهارت و ،2عمق حس ،8حرکت حس توجه، ظریف،

 ادراکی، یهارتهام بر متکی است یمهارت دستخط درواقع، (.2088 همکاران، و9سوتی)
 رتعبا تخطسد جامع تعاریف از یکی .( 2088 ،4جنتاز و بارا) زبانشناختی و شناختی حرکتی،

 سلیمی،) معین نماز تمد در و نااخو رتصو به ادعدا و وفحر نوشتن ناییاتو از ستا
 از تاس نوشتن مکانیکی مهارت منظور شود،می صحبت دستخط از که پس زمانی(. 8917
 . باشدمی دستخط خوانایی بر ما تمرکز. نوشتن سرعت و خوانایی جمله

 تن،نوش یهاواژه بین تفاوت است الزم دستخط، خوانایی موضوع به پرداختن از قبل
 فاوتت نویسیدست و نوشتن  واژه دو بین. شود داده توضیح نویسیخوش و نویسیدست
 نوشته محتوای و مضمون منظور شود،می نوشتن از صحبت وقتی که معنی به این دارد، وجود
 واژه از که مانیز ولی. شودمی توجه شناختی زبان مسائل به بیشتر بنابراین و انشاء مثل است

 رعتس و خوانایی شامل نوشتار صوری یهاویژگی منظور شود،می استفاده نویسیدست
 داده یحتوض باید که دیگری ابهام. شودمین توجهی متن محتوایی عوامل به و است نوشته

                                                           
1  . Kinesthesia 

2. Proprioception 

3. Sutie 

4. Bara & Gentaz 
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: شودیم بررسی مؤلفه دو نویسیدست در است، نویسیخوش با نویسیدست تفاوت شود
 املش خوانایی اجزای باید آموزدانش شده نوشته متن که معنی به این سرعت، و خوانایی

 را تهنوش شیب اندازه، گذاری، فاصله بودن، راستا یک در و نویسیخط روی حروف، شکل
 اما برساند، اتمام به مطلوب زمان مدت در را متن بتواند آموزدانش نیز و باشد دارا

 هب نیاز و است مطرح خط زیبایی آن در که است دست از برخاسته هنری نویسیخوش
 آن اجزای سساا بر را دستخط دنبو نااخو(. 8995 ،8آمانسن) دارد ذهن تر عالی یهافرایند

 اریگذ فاصله دن،بو ستارا یک در ت،کلما و وفحر نویسیخط روی شامل که سنجندمی
 مشکالت(. 8998 الهیج،قوامی و خسروجاوید) میباشد نوشته شیب و ازهندا ،مناسب

 ضعیتو یا نوشتن برای نامناسب سطح نامناسب، قلم مانند محیطی عوامل از ناشی دستخط
 ذاتی یاهقابلیت به که است درونی عوامل از ناشی یا و است نوشتن حین در نامناسب بدنی

 ظریف رکاتح کنترل حرکتی، ریزیبرنامه حرکتی، -بینایی هماهنگی قبیل از آموزاندانش
 بین در است ممکن که شودمی اطالق دست در نوشتن ابزار مناسب دستکاری توانایی و

 (.  2007 ،2ماجنمر و فدر) باشد متفاوت نیز پسر و دختر آموزاندانش

 کاغذ از استفاده(. 2080 همکاران، و9پون) است کودکان برای دشوار یمهارت دستخط
 انجام مدرسه در روز هر رایج صورت به و مکرر آموزدانش که است کاری نوشتن ابزار و

 عملکرد به منجر اغلب یادگیری فرایند نایدر مشکل وجود(. 2009 ،4دیمو و مار) دهدمی
 مقایسه و مدرسه فشار بنابراین،(. 2001 ،5کارترل و وینتر) شودمی مدرسه در ضعیف

 خودکارآمدی و نفس به اعتماد بر مدرسه در قوی و ضعیف دستخط با آموزاندانش
 ،9بلوم روزن و یانو -ناگوکر یگر، -انجل) دارد منفی تأثیر دستخط، مشکالت با آموزاندانش
 و گرشن ومیعل پیشرفت خود، از تصور بر دستخط عملکرد که است شده گزارش(. 2009
 با آموزاندانش به این کمک بنابراین،(. 2007 ماجنمر، و فدر) گذاردمی تأثیر فرد رفتار

 در بتوانند و کنند استفاده شانییتوانا حداکثر از مدرسه در شودمی باعث دستخط مشکالت
 یمهارت دستخط همچنین،(. 2080 همکاران، و پون) باشند داشته بهتری سازگاری جامعه

                                                           
1. Amundson 

2. Feder & Majnemer 

3. Poon 

4. Marr & Dimeo 

5. Vinter & Kartrel 

6. Engel- Yeger, Nagauker- Yanuv & Rosenblum 
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 کردن پر بانک، در چک نوشتن جمله از دارد فراوان کاربرد فرد روزمره زندگی در که است
-دانش ینویسخوانا و دستخط مشکالت بنابراین. دیگر موارد و نامه معرفی ضروری، یهافرم

 درصد80-90در نویسیخوانا مشکالت. شود ویژه توجه آن به باید که است ایمسأله آموزان
 شناختی بعص مشکالت و هستند طبیعی هوشی لحاظ از که ییهاآن حتی دبستانی، کودکان
 .(8911 صدقیانی، و حیدری) شودمی دیده ، ندارند نیز واضحی

 یهاراه باید. تاس پرداخته نویسیخوانا و دستخط مسأله به کمتری تحقیقات کلی طور به
 نانویسیاخو یهارتمها مینهز در. بگیرد قرار تأکید مورد افراد دستخط توانبخشی و تقویت

 می رهشاا هاآن از برخی به که ستا گرفته رتصو رکشو از رجخا و خلدا در ییهاپژوهش
 در نوشتن تکلیف مدت طول بررسی به پژوهشی در( 2088) همکاران و 8کوشکی. دشو

 با نوشتن تسرع و کیفیت داد نشان نتایج. پرداختند دستخط مشکالت بدون و با کودکان
 آموزشی برنامه تأثیر( 2082) همکاران و 2اسمیت. است متفاوت نوشتن مدت طول به توجه

 برنامه یرتأث تحقیق نایدر. دادند قرار بررسی مورد را اول کالس آموزاندانش برای مشارکتی
 متوسط ین،پای خوانایی با یهاگروه با اول کالس آموزاندانش بر دستخط و نوشتن مشارکتی

 رعتس و خوانایی افزایش در برنامه نایداد نشان نتایج. گرفت قرار بررسی مورد باال و
 بر نآ تأثیر و مداد گرفتن نحوه عنوان با پژوهشی. است سودمند نوشتن روان و دستخط
 و مداد گرفتن نحوه بین معناداری رابطه هیچ داد نشان کودکان، دستخط خوانایی و سرعت
 همکاران و 4لی( . 2082 همکاران، و 9اسکولنز) ندارد وجود دستخط خوانایی و سرعت

 کننده ینیبپیش عوامل داشتند بیان و کردند مطرح را دستخط یهاکننده بینیپیش( 2089)
 رایب حرکتی -دیداری یکپارچگی. است متفاوت مختلف، سنی یهاگروه در دستخط
 یروین و دست -چشم هماهنگی و است دستخط خوانایی کننده بینیپیش هااولی کالس

 نبشج عوامل. است دوم کالس آموزاندانش در دستخط خوانایی کننده بینیپیش حرکتی
 و نجمپ پایه آموزاندانش در فقط کننده بینیپیش عوامل حرکت سرعت جمله از شناسی

  .بودند ششم

                                                           
1. Kushki 

2. Smith 

3. Schwellnus 

4. Lee 
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 نشدا نانویسیاخو یهارتمها بر ثرمؤ ملاعو( 8998) الهیجقوامی و خسروجاوید
 که داد نشان حاصل نتایج. دادند قرار بررسی مورد را معلمان هیدگاد از ییابتدا دوره زانموآ

 وانانویسیخ بر نویسیدیکته با مرتبط عوامل و کارپژوهی عوامل نوشتاری، نیاز پیش عوامل
 ینویسخوانا بر چندانی تأثیر متداول یهاخطا به مربوط عوامل و است مؤثر آموزاندانش
 در خودآموزی روش کاربست تأثیر( 8995) همکاران و بناب غباری. ندارد آموزاندانش
. دادند قرار بررسی مورد را خاص یادگیری اختالل با آموزاندانش دستخط اختالل درمان

 مورد یهایآزمودن دستخط کیفیت بهبود بر خودآموزی روش کاربست که داد نشان هایافته
 ختاللا با آموزاندانش دستخط درمان بر خودآموزی روش همچنین. است داشته تأثیر مطالعه

 دعملکر بهبود برای آموزشی روش نایاز توانندمی معلمان و است مؤثر خاص یادگیری
 رپژوهشگ مسأله شده انجام یهاپژوهش ادامه در. کنند استفاده آموزاندانش نایدر نوشتن

 دستخط مشکالت بهبود بر حرکتی -شناختی یهاتمرین ایه آک است نای حاضر پژوهش در
 دارد؟ تأثیر پژوهش نمونه اعضای

 روش 

 شامل پژوهش مورد جامعه. بود AB  طرح با آزمایشی نیمه نوع از توصیفی پژوهش نایروش
  از استفاده با. بود8995-99 تحصیلی سال در تهران استان مدارس ابتدائی آموزاندانش
 هرقدسش رجائی شهید مدرسه در سوم پایه در ابتدائی آموزاندانش ابتدا هدفمند گیرینمونه
 پایه خط و دشدن بررسی دستخط مشکالت نظر از ساخته محقق سیاهه وسیله به  تهران استان

 دستخط از پژوهشگر، توسط هافراوانی ثبت و عملی مشاهده براساس مرحله سه در
 به هاآن از نفر 4 دستخط مشکالت با آموزاندانش شناسایی از پس. شد گرفته آموزاندانش

 جلسه هر دیدندکه آموزش جلسه80 مدت به و انتخاب آموزش دریافت برای تصادفی طور
 داشتن. 8: از بود عبارت پژوهش این به آموزاندانش ورود یهامعیار. کشید طول ساعت یک

 مذکر جنسیت داشتن. 4تدائی ایسوم پایه در تحصیل. 9ناخوانا  دستخط داشتن. 2عادی  هوش
 داشتن.  9خاص داروی مصرف. 2بینایی  آسیب داشتن . 8 شامل تحقیق از خروج یهامعیار و

شرکت کنندگان:  .بود بودن تیزهوش. 5 حرکتی مشکالت داشتن. 4ذهنی  توانی کم
آموز اول )ع( پایه سوم ابتدائی، راست دست و در نوشتن بسیار کُند بود. ازنظر حرکتی دانش

ی آموزی آرام بودکه براکرد. دانشزندگی می هاو بینایی مشکلی نداشت اما با مادرش تن
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ظر نآموز دوم )ف( راست دست، پایه سوم ابتدائی و از کرد. دانشبهبود تکالیفش تالش می
 به کسی راگ و آورد بدست تالش بدون را هرچیزی کردی میسع بود و شخصیتی پرخاشگر

آموز نیز مشکالت بینایی و حرکتی ن دانشای .شدمی عصبانی شد،می موفق خودش جز
ز آموکند. دانشخاصی نداشت و مادرش توجه بسیاری به او دارد و خیلی از او حمایت می

 و رنگکم گاهی یعنی نبود یکنواخت نیز دستخطش و بود مضطربی آموزسوم )ی( دانش
ز پایه آموز سوم نیدانش. نوشتمی ریز مواقع بعضی در و درشت مواقع بعضی پررنگ، گاهی

آموز انشدست بود. دینایی و حرکتی خاصی نداشت و راست سوم ابتدائی بود که مشکل ب
پایه سوم ابتدائی بود و او نیز مشکل بینایی آموز بسیار عجول، چپ دست و )ا( دانش چهارم

قتی دیش و بیهاآموز عجله بسیار در کارن دانشای و حرکتی خاصی نداشت. ویژگی بارز
 او بود.

 شامل هک آموزاندانش دستخط مشکالت سیاهه دراین: دستخط مشکالت بررسی سیاهه
 وشتنن کوچک، خیلی یا بزرگ خیلی صورت به حروف نوشتن حروف، ضعیف دهیشکل

 ذاریگ فاصله در ناهماهنگی دستخط، بودن ناخوانا برهم، و درهم و شلوغ صورت به حروف
 نویسیکج اندازه، از بیش نویسیپررنگ و نویسیرنگکم حروف، ناتراز نوشتن حروف، بین

 از یشتریب شناخت که معلم توسط سیاهه نای .باشدمی بررسی مورد نویسیکند و حد از بیش
 بررسی سیاهه. شودمی داده پاسخ دارد آگاهی دستخطش به نسبت و دارد آموزدانش

 پاسخ خیر و بله با که است سؤال 81 شامل ابتدائی سوم پایه آموزاندانش دستخط مشکالت
 است نمره81 مجموع در. گیردمی تعلق 0 نمره خیر پاسخ و 8 نمره بله پاسخ به شود،می داده
 دستخط حوزه در آموزدانش بیشتر مشکالت دهنده نشان باشد بیشتر فرد نمره هرچقدر که

 شد تفادهاس نوشتن اختالل زمینه در متعدد یهاکتاب از ساخته محقق سیاهه تهیه برای. است
 تالالتاخ درمان عنوان با تبریزی مصطفی دکتر کتاب از بودند عبارت هاکتاب نیهاک

 تابک کاکاوند، وعلیرضا احدی حسن دکتر یادگیری یهااختالل کتاب ،نویسیدیکته
 یهااختالل همکاران، و علیزاده دکتر ترجمه کافمن و نهاالها یادگیری یهااختالل

 سیاهه نهایت در .حاصلی فریبا ترجمه جیل جنکینسون کتاب ومیکری یوسف دکتر یادگیری
تأیید  و ررسیب دستجردی دکتر وکاظمی  فرنگیس دکتر و علیزاده دکتر توسط ساخته محقق

 .شد
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 اهداده آوری جمع برای. بود آزمودنیتک طرح نوع از آزمایشی نیمه پژوهش نایروش
 از آورد عمل به را الزم همکاری که تهران استان قدس شهر پسرانه ابتدایی مدرسه یک ابتدا
 خط،دست مشکالت بررسی به وسیله سیاهه و شد انتخاب تهران شهر دیگر مدارس بین

موزان از آن دانشای .شدند شناسایی دستخط مشکالت ابتدائی با پایه سوم در آموزاندانش
 کالتمش با آموزاندانش ازشناسایی نظر مشکالت بینایی و حرکتی بررسی شدند. پس

 دیدند که آموزش جلسه80 مدت به و انتخاب آموزش دریافت برای هاآن از نفر 4 دستخط،
 .دش گرفته آموزاندانش دستخط از پایه خط سه ابتدا، در .کشید طول ساعت یک هرجلسه

 شودمی داده که ییهاتمرین که شد داده توضیح آموزاندانش به آموزش، شروع از قبل
 و هترب چه هر ما شودمی باعث که باشدمی ما دقت افزایش و دست انگشتان تقویت جهت

ح داده شد و آموزان توضیهنگام نوشتن به دانشابتدا شیوه نشستن درست . بنویسیم خواناتر
ک ی آموزش دادیم چگونه مداد را به شیوه صحیح در دست بگیرند. سپس به هر هابه آن

برای  داده شد که هاکردند. بعد از آن تکلیفی به آناشکالی داده شد که باید پررنگ می
را به شکل مربوط به خودش وصل  آموز باید هر شکلتقویت توالی دیداری بود و دانش

کردند که باید در میی توجه و تمرکز را دریافت هاتمرینآموزان کرد. سپس دانشمی
تصویری که مبهم است چند شکل خاص را پیدا کرده و رنگ بزنند. همچنین شکل صحیح 

 مهارتاین تمرینات باعث تقویت  آموزان آموزش داده شد.نوشتن حروف نیز به دانش
کتی ظریف انگشتان، هماهنگی چشم و دست، افزایش توجه و تمرکز و تقویت توالی حر

ن ای آموزان کار شود و برایدر همه جلسات سعی شد روی هیجان دانش. شدمیدیداری 
ت شد. یش تقویهاتوجه به موفقیتبا آموز از طریق تشویق او و کار اعتماد به نفس دانش

 توانند بهشد که با تمرین و تالش میاده میاطمینان د هاحین انجام تمرینات به همه آن
 تا 88 ساعت در جلسه هر را الزم یهاتمرین آموزاندانش موفقیت دست یابند. همه

 پس روز ده. شد انجام ارزیابی بار یک جلسه 2 هر نیز آموزش حین در. دریافت کردند82
ر جدول د هاتمرینشد. جلسات آموزش و محتوای  پیگیری آموزشی برنامه تأثیر آموزش، از

 زیر ارائه شده است.    
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 آموزاندانش به آموزش جلسات .1جدول
 هدف محتوا تکنیک و راهبرد جلسه

 نویسیشیوه درست 8
آموزان آموزش داده شد هنگام به دانش

نوشتن چگونه به صورت صحیح بنشینند 
 و چگونه مداد را در دست بگیرند.

ی فیزیکی و هاویژگیآموزش 
 بدنی مناسب هنگام نوشتن

2 

شتن درست، شیوه نو
ی حرکتی هامهارت
توالی دیداری،  ظریف،

دست،  -هماهنگی چشم
تمرین توجه و تمرکز، 

تشویق و تقویت اعتماد به 
-آموز، عدمنفس دانش

جاد تشویش و استرس ای
آموز هنگام در دانش

 نوشتن ، ارزیابی

 هنگام شد داده آموزش آموزاندانش به
 شینندبن صحیح صورت به چگونه نوشتن

ه ارائ .بگیرند دست در را مداد چگونه و
ی پر رنگ کردن اشکال، وصل هاتمرین

کردن خطوط به یکدیگر و پیدا کردن 
شکل خاصی از میان اشکال مختلف 

دیگر. در حین انجام تمرینات کودک را 
 ی اوهاکنیم و به موفقیتمیتشویق 

موز آکرده تا اعتماد به نفس دانشتوجه 
افزایش یابد و هیچگونه استرس و 

ت یهاکنیم و در نمینگرانی بر او وارد ن
-میآموزان نمونه دستخط از دانش

 گیریم.

 و فیزیکی یهاویژگی آموزش
نوشتن،  هنگام مناسب بدنی

حرکتی  مهارتتقویت 
 -ظریف، هماهنگی چشم

دست، توالی دیداری ، 
اد جایو تمرکز ، افزایش توجه

آموز احساس آرامش در دانش
که بر دستخط مؤثرند و 

ارزیابی با هدف مشاهده و 
پیگیری بهبود یا عدم بهبود 

آموز در نتیجه دستخط دانش
 تمرینات انجام شده.

9 

شیوه نوشتن درست، 
 حرکتی یهامهارت
 دیداری، توالی ظریف،

 و دست -چشم هماهنگی
تمرکز،  و توجه تمرین
 به اعتماد تقویت و تشویق
 عدم آموز،دانش نفس

 استرس و تشویش جادای
 هنگام آموزدانش در

 نوشتن

 هنگام شد داده آموزش آموزاندانش هب
 شینندبن صحیح صورت به چگونه نوشتن

 پر. بگیرند دست در را مداد چگونه و
 کردن وصل اشکال، کردن رنگ
 لشک کردن پیدا و یکدیگر به خطوط

دیگر  مختلف اشکال میان از خاصی
)اشکال داده شده در هرجلسه متفاوت با 

اشکال جلسات قبل بود(، تشویق 
کودک در هر مرحله و توجه به 

 ی او. هاموفقیت

 و فیزیکی یهاویژگی آموزش
 نوشتن، هنگام مناسب بدنی

 حرکتی مهارت تقویت
 -چشم هماهنگی ظریف،
 ، دیداری توالی دست،

 ادجای، تمرکز و توجه افزایش
 آموزدانش در آرامش احساس
 مؤثرند. دستخط بر که

4 

شیوه نوشتن درست، 
 حرکتی یهامهارت

 دیداری، ظریف، توالی
 دست، -چشم هماهنگی

تمرکز،  و توجه تمرین
 به اعتماد تقویت و تشویق
 عدم آموز،-دانش نفس

 هنگام شد داده آموزش آموزاندانش هب
 شینندبن صحیح صورت به چگونه نوشتن

 پر. بگیرند دست در را مداد چگونه و
 کردن وصل اشکال، کردن رنگ
 لشک کردن پیدا و یکدیگر به خطوط
 دیگر، مختلف اشکال میان از خاصی

 ی اهموفقیت به توجه و کودک تشویق

 و فیزیکی یهاویژگی آموزش
 نوشتن، هنگام مناسب بدنی

 حرکتی مهارت تقویت
 -چشم هماهنگی ظریف،
 ، دیداری توالی دست،

 ادجای، تمرکز و توجه افزایش
 آموزدانش در آرامش احساس
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 استرس و تشویش جادای
 هنگام آموزدانش در

یت هانوشتن و در ن
 دستخط. ارزیابی

 زا دستخط نمونه گرفتن یتهادر ن .او
 آموزان.دانش

 و مؤثرند دستخط بر که
 و مشاهده هدف با ارزیابی
 ودبهب عدم یا بهبود پیگیری
 نتیجه در آموزدانش دستخط

 .شده انجام تمرینات

5 

الگودهی حروف، 
 حرکتی یهامهارت
 دیداری، توالی ظریف،

 دست و -چشم هماهنگی
 ی توجه و تمرکزهاتمرین

 آموز.، تشویق دانش

ی حروف الفبای هاشکل کردن رنگ پر
 ریکدیگ به خطوط کردن وصل فارسی،

 میان از خاصی شکل کردن پیدا و
ی هاتشویق دیگر. مختلف اشکال

 کودک.میکال

آموزش شکل صحیح 
 مهارت حروف، تقویت

 هماهنگی ظریف، حرکتی
 ، دیداری توالی دست، -چشم

اد جایتمرکز، و توجه افزایش
احساس اعتماد به نفس در 

 آموز.دانش

9 

الگودهی حروف، 
 حرکتی یهامهارت
 دیداری، توالی ظریف،

 دست، -چشم هماهنگی
تمرکز و  و توجه تمرین

 ارزیابی

ی حروف الفبای هاشکل کردن رنگ پر
 ریکدیگ به خطوط کردن وصل فارسی،

 میان از خاصی شکل کردن پیدا و
 یهادیگر، تشویق مختلف اشکال

 گرفتن یتهاو در ن کودکمیکال
 آموزان.دانش از دستخط نمونه

 صحیح شکل آموزش
 مهارت تقویت حروف،

 هماهنگی ظریف، حرکتی
 ، دیداری توالی دست، -چشم

 ادجایتمرکز، و توجه افزایش
 در نفس به اعتماد احساس

آموز و ارزیابی پیشرفت دانش
 آموز.دانش

7 

 حروف، الگودهی
 حرکتی یهامهارت

 دیداری، ظریف توالی
 و دست -چشم هماهنگی

تمرکز،  و توجه تمرین
آموز در تشویق دانش
 .هاتمرینمراحل انجام 

ی حروف الفبای هاشکل کردن رنگ پر
 ریکدیگ به خطوط کردن وصل فارسی،

 میان از خاصی شکل کردن پیدا و
یده ی پیچهاشکل)دیگر  مختلف اشکال

 تر(.

 صحیح شکل آموزش
 مهارت تقویت حروف،

 هماهنگی ظریف، حرکتی
 ، دیداری توالی دست، -چشم

 ادجایتمرکز، و توجه افزایش
 در نفس به اعتماد احساس

 آموز.دانش

1 

 حروف،الگودهی 
 حرکتی یهامهارت

- ، دیداری توالی ظریف،
 دست، -چشم هماهنگی

 و تمرکز و توجه تمرین
 ارزیابی

تمرین شکل حروف و رفع مشکالت 
 خطوط کردن وصل حروف، دهیشکل

 از یخاص شکل کردن پیدا و یکدیگر به
 یتهاو در ن دیگر مختلف اشکال میان

 آموزان.دانش از دستخط نمونه گرفتن

 صحیح شکل آموزش
 مهارت تقویت حروف،

 هماهنگی ظریف، حرکتی
 دیداری، توالی دست، -چشم

 ادجایتمرکز، و توجه افزایش
 در نفس به اعتماد احساس

 پیشرفت ارزیابی آموزودانش
 .آموزدانش



 1079تابستان ، 03، شمارة هشتم شناسی افراد استثنایی، سالروانفصلنامة     13

9 

 حروف، الگودهی
 حرکتی یهامهارت

 ، دیداری توالی ظریف،
 دست، -چشم هماهنگی

تمرکز و  و توجه تمرین
 تشویق او.

 مشکالت رفع و حروف شکل تمرین
 خطوط کردن وصل حروف، دهیشکل

 از یخاص شکل کردن پیدا یکدیگر، به
ی اهدیگر و تشویق مختلف اشکال میان

 کالمی.

 صحیح شکل آموزش
 مهارت تقویت حروف،

 هماهنگی ظریف، حرکتی
 ، دیداری توالی دست، -چشم

 ادجایتمرکز، و توجه افزایش
 در نفس به اعتماد احساس

 آموز.دانش

80 

-مهارتحروف، الگودهی

 ظریف، حرکتی یها
 هماهنگی دیداری، توالی

 تمرین دست، -چشم
 ارزیابی و تمرکز و توجه

 مشکالت رفع و حروف شکل تمرین
 خطوط کردن وصل حروف، دهیشکل

 از یخاص شکل کردن پیدا و یکدیگر به
 یتهان در و دیگر مختلف اشکال میان

 .آموزاندانش از دستخط نمونه گرفتن

 صحیح شکل آموزش
 مهارت تقویت حروف،

 هماهنگی ظریف، حرکتی
 ، دیداری توالی دست، -چشم

 ادجایتمرکز، و توجه افزایش
 در نفس به اعتماد احساس

 پیشرفت ارزیابی و آموزدانش
 .آموزدانش

 نتایج
ی سه مرحله استفاده شد که شامل سه آزمون خط پایه، هادادهاز  هادادهبرای تحلیل و نمایش 

ن پژوهش اییهاپنج آزمون در حین آموزش و سه آزمون برای مراحل پیگیری است. نمونه
 آموز در آزمونهر دانش ینمرهاست که  دستخطسوم ابتدائی با مشکالت آموز دانشچهار 

 نتایج هب مودار نمایش داده شده است. باتوجهخط پایه، حین آموزش و پیگیری به صورت ن
 هک شودمی گرفته نتیجه آموز،دانش هر برای شده ترسیم یهانمودار مشاهده و تحقیق

 بوده ذارتأثیرگ آموزاندانش دستخط مشکالت کاهش بر شده تدوین آموزشی بسته آموزش
 .است

  

 (ع)اول آموز دانش دستخط مشکالت. 1نمودار
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تی کرد نکامیآموزی است که سعی آموز اول است که دانشمربوط به دانشاین نمودار 
 را به کار گیرد. هاشود را یاد بگیرد و درانجام تکالیفش آنمیرا که به او آموزش داده 

 ظرن از فرزند، تک ابتدائی، سوم پایه دست، راست ساله، نه پسر،( ع) 8شماره آموزدانش
 بینایی مشکالت دچار و کردمی عمل بسیار کُند خود تکالیف انجام برای است، نرمال هوشی

. باشدمی ندکُ نیز نوشتنش سرعت و ناخوانا بسیار( ع) آموزدانش دستخط. نبود حرکتی یا و
 او تخطدس مشکالت بهبود در بسیاری تأثیر آموزشی برنامه که است آموزیدانش هاتن او

( ع) زآمودانش دستخط مشکالت است، مشاهده قابل نمودارباال در که همانطور. است داشته
 مشکالت آموزش، جلسه 80 از بعد پایه خط 80 نمره از که طوری به است، کاهش حال در

 نای نیز پیگیری مراحل در حتی و. است داشته کاهش 4 نمره به آموزدانش نایدستخط
 .است مانده پایدار او دستخط مشکالت کاهش

  

 (ف)دوم آموز دانش دستخط مشکالت .2نمودار

 دچار ،دست راست ابتدائی، سوم پایه فرزند، تک ساله، نه پسر،( ف) 2شماره آموزدانش
 معلم فتهگ به و دارد رفتاری و پرخاشگری مشکالت نبود، حرکتی یا و بینایی مشکالت

 هر دارد سعی و پرخاشگراست آموزدانش نای .شودمی درگیر دیگر آموزاندانش با معموالً
. شودمی عصبانی شود، موفق خودش جز به کسی اگر و آورد بدست تالش بدون را چیزی

 هم ازب اما باشد مهم تالش برایش خیلی که نبود آموزیدانش( ف) دوم آموزدانش نکهای با
 اثیرشت پیگیری مراحل در چند هر است، یافته بهبود شدستخط که است مشخص نمودار در

 نیم،ک مقایسه پایه خط یهانمره با را پیگیری مراحل یهانمره اگر ولی نبود ماندگار زیاد
                                                .است مشهود دستخط تفاوت
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 (ی) سوم آموزدانش دستخط مشکالت .3نمودار

 مک دوم، فرزند ابتدائی، سوم پایه دست، راست ساله، نه پسر،( ی) 9شماره آموزدانش
 آموزدانش نای.است متوسط هوشی نظر از و نبود حرکتی یا و بینایی مشکالت دچار رو،

 بعضی ،پررنگ گاهی و رنگکم گاهی یعنی نبود یکنواخت نیز شدستخط و است مضطرب
 برنامه آموزش یهاجلسه افزایش حین در. نوشتمی ریز مواقع بعضی در و درشت مواقع
 آموزش از عدب حتی و است یافته بهبود نیز آموزدانش نای دستخط ،دستخط مشکالت بهبود
 .است مانده باقی دستخط بهبود ناینیز پیگیری مراحل در یعنی

 
 (ا) چهارم آموزدانش دستخط مشکالت .4نمودار

 متوسط، هوشی نظر از سوم، فرزند دست، چپ ساله، نه پسر،( ا) 4شماره آموزدانش
. نبود حرکتی ای و بینایی مشکالت دچار کند،می عمل شتابزده بسیار خود تکالیف انجام برای
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 عیس یشهاکار در باشد، منتظر تواندمین و است عجولی بسیار آموزدانش( ا) آموزدانش
 رایشب سرعت که است آموزیدانش یعنی. برساند اتمام به را تکلیفش زودتر همه از دارد
 به این که ییهاتمرین از نوع یک. ندارد را کافی دقت یشهاکار در و است مهم

 بر نامهبر تاثیر نیز نمودار در و بود تمرکز و توجه افزایش تمرینات شد داده آموزاندانش
 تغیرم آموزدانش نایدستخط ولی است مشاهده قابل( ا) آموزدانش دستخط مشکالت کاهش

 پیگیری مراحل در است، شده بهتر شدستخط کم کم که آموزش مراحل از پس و است
 برنامه هک است موضوع نای بیانگر مهم نایو است داشته بازگشت پایه خط مرحله به دوباره

 داده آموزش طوالنی مدت به برنامه باید و ندارد آموزدانش نایبر ماندگاری تاثیر آموزشی
 .شود

 گیریبحث و نتیجه
 شکاه آموزاندانش دستخط مشکالت آموز،دانش هر برای شده ترسیم یهانمودار براساس

 ست،د -چشم هماهنگی تقویت جمله از حرکتی -روانی یهاتمرین بنابراین است، یافته
 اهشکبر برتر دست انگشتان ظریف حرکات تقویت و تمرکز و توجه دیداری، توالی

 تحقیق نتیجه اب گیرینتیجه نای و دارد تأثیر ابتدائی سوم پایه آموزاندانش دستخط مشکالت
 وینیر و حرکتی -دیداری هماهنگی اندداشته بیان که دارد همخوانی( 2089) همکاران و لی

. ستا ابتدائی آموزاندانش در دستخط خوانایی کننده بینیپیش عوامل از دست حرکتی
 آموزاندانش یهانوشته است، دستخط برای ضروری یهامهارت از یکی جرکتی مهارت

 وچکترک هاآن نوشته اندازه کنندمی رشد که تدریج به اما باشدمی درشت و بزرگ ابتدا در
 دست تیحرک کنترل بیشتر رشد نتیجه در نوشته اندازه در کاهش نای(.2009 ،8الکتر) شودمی

 ،2لینگت و توماسن) کندمی رشد نیز ظریف حرکتی مهارت تدریج به که است دست مچ و
 توانایی هنوز نارسانویسی با آموزاندانش رسدمی نظر به گذشته تحقیقات براساس(. 8915
 و اشندب خود نوشته اندازه کردن کوچک به قادر تا اندنیاورده دست به را حرکتی کنترل
  (.1208 ،9بالم روزن) بنویسند خوانا بتوانند

                                                           
1. Lachter 

2. Thomassen & Teulings 

3. Rosenblum 
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 اخت،شن حرکت، با حرکتی -دیداری هماهنگی ترکیب از که است یمهارت دستخط
 -دیداری مهارت(. 2089 ،8دونادن) آیدمی دست به ادراکی یهامهارت و ریزیبرنامه

 رشد برای که حرکتی یهابرنامه و دیداری اطالعات هماهنگی از یاهمجموع حرکتی
 نارسانویسی با آموزاندانش برای بنابراین(. 2001 ،2راجر و براون) دارد اهمیت دستخط

 کنترل حرکتی، ادراک دیداری، ادراک دست، -چشم هماهنگی حرکتی، ریزیبرنامه
 روزن) است ضروری ورزی دست یهامهارت و تمرکز و توجه ظریف، حرکتی مهارت

 خطدست توانمی آموزش با است داده نشان نیز دیگری تحقیق (.2080 ،9جاسمن و الونی بالم،
 آموزش اب رسیدند نتیجه به این محققان شده ذکر تحقیق در بخشید، بهبود را آموزاندانش
(. 2082 همکاران، و اسمیت) نمود خواناتر را آموزاندانش دستخط توانمی مشارکتی برنامه
 در و شد هارائ تحقیق نایدر که بود ییهاتمرین از یکی تمرکز و توجه تمرین ن،ایبر عالوه
 یاهعمد لمسائ از یکی تمرکز و توجه مشکالت است، بوده مؤثر آموزاندانش دستخط بهبود
 مربوط واقع در مشکالت نای هستند، مواجه آن با یادگیری اختالل به مبتال کودکان که است

 هنگام به آموزدانش شودمی باعث و شودمی آموزاندانش در انتخابی توجه فقدان به
 تمرکز و توجه مشکالت(. 4،2000من بلک) باشد نداشته توجه اصلی مطلب به یادگیری

 یرییادگ در موفقیت برای که است توجه تداوم و حفظ شروع، در نقص صورت به معموالً
 قرار توجه مورد باید یادگیری اختالل در و( 2005 همکاران، و 5بارمینگر) است ضروری

 .گیرد
 کاهش است مشاهده قابل آموزدانش هر برای شده ترسیم یهانمودار در که همانطور

 گرپژوهش مشاهده براساس که است پایدارتر آموزاندانش از بعضی در دستخط مشکالت
 نآ در را محیطی و درونی عوامل سایر و آموزاندانش یهاویژگی و شخصیتی عوامل باید

 تریبیش تمرکز و توجه که( اول آموزدانش) آموزاندانش از یکی مثال برای. دانست مؤثر
 وجود اب کند،می بیشتری تالش تکالیفش انجام در و دارد آموزاندانش دیگر به نسبت

 ولی ستا پذیرفته دستخط آموزشی برنامه از را تأثیر بیشترین زیاد، دستخط مشکالت
 در همچنین و دارد بیشتری مشکل تمرکز و توجه در که( دوم آموزدانش) آموزیدانش

                                                           
1. Donadon 

2. Brown & Rodger 

3. Aloni &  Josman 

4. Blackman 

5. Bauminger 
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 است یرفتهپذ دستخط بهبود آموزشی برنامه از را تأثیر کمترین کند،نمی تالش یشهاکار
 دهدمی شانن مسأله نای.است داشته آموزاندانش دیگر به نسبت کمتری پایداری تأثیر نایو

 و یتیشخص یهاویژگی دستخط، مشکالت برکاهش مؤثر آموزشی ومیجس ابعاد بر عالوه
 موضوع نایبا رابطه در دارد، تأثیر دستخطشان بهبود در افراد روانی و هیجانی بُعد همچنین

 زا یکی نیز دستخط که یادگیری اختالل با آموزاندانش است داده نشان تحقیقات
 واجهم هیجان و منفی و مثبت عواطف در مشکالتی با  است ممکن است آن یهازیرمجموعه

 رد برخوردارند، پایینی نفس عزت از دارند، کوتاهی توجه دامنه آموزاندانش نایباشند،
 ساسر و) شوندمی ناکام آسانی به و دارند مشکل مردم و اطرافیان خانواده، اعضای با ارتباط

 از ینپای خودکارامدی و ضعیف عملکرد فعالی، بیش تکانشگری، همچنین(. 2009 ،8والر
 بُعد بنابراین(. 2001 ، 2نتینگزهاو ویلیامز -لبرتها) است آموزاندانش ناییهاویژگی
از . است یادگیری اختالل با آموزاندانش آموزش در مهم موارد جمله از فرد هیجانی

محققان  نای ی دیگری که تحقیقات اخیر به آن پرداخته اند عملکرد اجرایی است،هامؤلفه
بر ارتباط بین عملکرد اجرایی و اختالل یادگیری تأکید دارند )مک لوسکی، پرکینز و وان 

شناختی سطح باال است از جمله تنظیم و  مهارت(. عملکرد اجرایی شامل 2001، 9دیونر
، بازداری و به تأخیر انداختن، تغییر مجموعه شناخت، ریزیبرنامهمدیریت اهداف، 

ر داشته اه( اظ2001(. مک لوسکی )2005، 4سازماندهی، حافظه کاری و فراشناخت )بارکلی
عف در ه ضتواند در نتیجمیمتن، تولید متن و سرعت نوشتن  دهیشکلاست که ضعف در 

ی اجرایی باشد. بنابراین ارتباط معناداری بین دستخط و عملکرد اجرایی وجود دارد هافرایند
سال  82تا 80آموز دانش 92( در تحقیقی که بر روی 2081(. روزن بالم )2085)روزن بالم، 

ی عینی دستخط هانتیجه رسید که ویژگی به اینبا نارسانویسی رشدی انجام داد، 
 ارتباط دارد.  هازان با توانایی کنترل اجرایی آنآمودانش

 کهاین از است عبارت ترتیب به داشت وجود پژوهش نایدر که محدودیتی مهمترین
 هبقی کنار در آموز دانش چهار نای و نبود اختیار در آموزاندانش آموزش برای جدا کالس

 وجود زمانی محدودیت. دیدند آموزش بود، نفر 90 هاآن تعداد که خود یهاهمکالسی

                                                           
1. Sausser & Waller 

2. Hulbert – Williams & Hastings 

3. McCloskey, Perkins & Van Divner 

4. Barkley 
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 موزشآ جلسه ده از بیشتر دلیل همین به و شدند تعطیل اردیبهشت آخر مدارس زیرا داشت
 -شناختی یهاتمرین بودن مؤثر به توجه با. بود ضعیف بسیار والدین همکاری و نداشت ادامه

 ارزیابی و تحقیق نای تکرار از پس شودمی داهپیشن دستخط، مشکالت کاهش بر حرکتی
 یهاپژوهش در و شود داده تعلیم آموزش جهت ابتدائی دوره معلمان به آن، اثرات مجدد
 برنامه نکهیا برای باشد، ترکوتاه جلسه هر مدت و بیشتر باید آموزشی جلسات تعداد بعدی

 آموزاندانش هب انفرادی صورت به است بهتر باشد، داشته بیشتری تأثیرگذاری شده تدوین
 مورد باید آموز دانش شخصیتی یهاویژگی آموزشی، برنامه هر در و شود داده آموزش
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