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 Background and Purpose: Illegible handwriting is one of the common problems in preschool 

children. Handwriting is a complex perceptual-motor skill that depends on the evolution and 

integration of a number of cognitive-perceptual and motor skills that can develop through training. 

Therefore, this study aimed to investigate the effect of training the perceptual-motor skills on the 

improvement of handwriting in preschool children. 

Method: This research was a quasi-experimental study with control group pretest-posttest design. 

The population included all the 5 to 6-year old pre-school boys who had been referred to the 

counseling center of Education Administration in District 2 of Isfahan city in the academic year 2017-

2018. They were screened by Handwriting Problems Checklist (Keshavarzi& Shojaee, 2015). A 

sample of 20 children with handwriting problems was selected by convenience sampling and then 

randomly placed in the experimental or control group (10 per group). The experimental group 

received the cognitive-movement skills training program for sixteen 45-min sessions but the control 

group received no training. Then, both groups completed the posttest. The measurement tool in this 

research was Handwriting Problems Checklist (Keshavarzi& Shojaee, 2015). For data analysis, uni-

variate analysis of variance and multivariate analysis of variance were used.  

Results: Data analysis showed that cognitive-motor skills training program was effective on the 

improvement of handwriting problems (F = 14.73, P = 0.001) and on the subscales of handwriting 

errors (F = 12.40, P = 0.002) and body condition error at the time of writing (F = 6.12, P = 0.024) in 

the 4 to 6-year old pre-school boys.    

Conclusion: Based on the results, it can be concluded that cognitive-motor skills training was 

effective on the improvement of handwriting skills through strengthening the hand muscles and 

reinforcing the gross and fine motor skills. As a result, this method can be used as a supplementary 

treatment along with other therapies available for this problem. 
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 79/70/79دریافت شده: 

 27/70/79پذیرفته شده: 

 19/77/77منتشر شده: 

 حرکتی -ادراکی مهارت خط،خط کودکان است. خوانایی دستدبستانی، یکی از مشکلات شایع در مدارس پیش زمینه و هدف: 

 ایجاد آموزش طریق از که دارد بستگی حرکتی شناختی، ادراکی، و های،مهارت ای ازیکپارچگی مجموعه و بلوغ به که است ایپیچیده

ن خط در کودکامهارت دستحرکتی بر بهبود  -های ادراکیبررسی تأثیر آموزش مهارتهدف پژوهش حاضر شود. به این ترتیب می

 دبستانی بوده است.پیش

آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی کوکان پسر پس -آزمونآزمایشی با پیشطرح پژوهش حاضر از نوع نیمه روش:

بوده است که با  79-76تحصیلی شهر اصفهان در سال  2سال ارجاع داده شده به مرکز مشاوره آموزش و پرورش ناحیه  6تا  0دبستانی پیش

کودک دارای  27( مورد غربالگری قرار گرفتند. نمونه مورد مطالعه شامل 1374خط کشاورزی و شجاعی )استفاده از مقیاس مشکلات دست

کودک  17خط از جامعه آماری ذکر شده بودند که به شیوه در دسترس انتخاب، و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه )مشکلات دست

 16 به مدت را حرکتی -های ادراکی تمرینی مهارت برنامه آزمایش گروهکودک در گروه گواه( جایدهی شدند.  17در گروه آزمایش و 

 گروه دو هر ای ازبرنامه مداخله پایان در پرداخت. خود معمول هایفعالیت مدت، گروه گواه به این ای دریافت کرد و دردقیقه 40جلسه 

برای تحلیل  ( بود.1374سیاهه مشکلات دست خط کشاورزی و شجاعی )گیری در این پژوهش شامل ابزار اندازهآمد.  عمل هب آزمونپس

 متغیری و چندمتغیری استفاده شد.ها نیز از آزمون تحلیل کوواریانس تکداده

، F=93/14)خط مشکلات دستبر بهبود  حرکتی -های ادراکینتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد آموزشی مهارت ها:یافته

771/7=P ،)خط های خطاهای دستمقیاسخرده(47/12=F ،772/7=P) و خطاهای وضعیت بدن هنگام نوشتن (12/6=F ،724/7=P)  پسران

 سال، مؤثر است. 6تا  4دبستانی پیش

های مهارت و عضلات دست با تقویتی ـ حرکتی های ادراکتوان گفت که استفاده از مهارتبا توجه به نتایج پژوهش می گیری:نتیجه

ر تواند به عنوان یک شیوه تکمیلی در کناخط مؤثر است. در نتیجه این شیوه میهای دستدر تحول مهارت حرکتی درشت و ظریف دست

 کار رود. های اصلی این اختلال بهدرمان
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 مقدمه
انســـان با محیط در حال تغییر خود  1یافتگیســـازش یادگیری ابزار عمده

ــرفته ــتا اگر کودکان امروز که دارای افکار پیچیده و پیش ــتند ای هاس س

ه باشــند توانند زندگی خوبی داتشــخوبی بیاموزند، بنابراین نمی نتوانند به

ـــه تا حدودی به رویدادهایی 1) (. از این رو، موفقیـت کودکان در مدرس

ــتگی دارد که آنها قبل از ورو انی دبســتد به مدرســه و در مرحله پیشبس

ــاس بر 2یادگیری هایناتوانی(. 2اند )تجربه کرده ــت پنجمین اس  ویراس

در  پیشــرفت که شــوندمی مطرح آماری، زمانی و راهنمای تشــخیصــی

 طور ریاضــیات به نوشــتن، و خواندن، برای اســتاندارد شــده هایآزمون

 سطح سـن، تحصیلات، و اسـاس بر انتظار مورد حد زیر ایملاحظه قابل

ا دبســتانی بهایی که در کودکان پیشاز جمله ویژگی .(3باشــد ) هوشــی

ـــاهـده مینـاتوانی ـــود، میهـای یـادگیری مش توان به تأخیر در تحول ش

ـــتاری، و تحول حرکتی، تـأخیرهـای زبـانی، اختلـال های گفتاری و نوش

ــاره کرد ) دگیری از ویژه ناتوانی یا(. به 1شــناختی و مفهومی ضــعیف اش

به معنای نارسایی در هجی کردن صحیح کلمه و نوشته  3نویسینوع نارسا

ــتن یک کلمه مشــابه، اجتناب از تکالیف آن، دســت ــتباه نوش خط بد، اش

ـــتن ) ـــی و خطای ثابت نوش ـــتنی، کندی در انجام تکالیف درس (، 4نوش

های زبانی مانند درک معنای گذاری، ضعف در مهارتمشکلات در نقطه

ـــتور زبان و مهارتکلمه  ـــازمانو دس دهی و برقراری های تفکر مانند س

 (.0ارتباط میان مطالب )

بیان  ، عقاید و کشف وهانوشتن، ابزار اساسی بیان غیرکلامی دیدگاه 

ـــت. این مظهر دیداری زبان، یک مهارت پیچیده روانیخلـاقیـت  -ها اس

اثر گرافیکی خط (ا به عبارتی دست6حرکتی است نه یک توانایی ذاتی )

از  نوشتن، مهارتی است که فرایندهای شناختی، ادراکی، و حرکتی است.

د. نوشـتن آیفرد، محیط، و فعالیت پدید می گانهسـهارتباط متقابل عوامل 

ی از های حرکتهمچنین یک فعالیت حرکتی اســـت و مسل ســـایر فعالیت

ه ب کنـد و مـاننـد هر حرکت دیگری،قوانین یـادگیری حرکتی پیروی می

ـــت ) ـــته اس ـــکل (.9حس وابس ـــتاری از این رو، ش  واقع در زبان نوش

                                                           
1. Adjustment 

2. Learning disabilities 

3. Dsgraphia 

4. Avoiding scribbling 

5. Dysgraphia 

6. Essay writing 

ــکل ترینپیچیده و ترینعالی ــت ارتباطی ش های مهارت میان در و اس

ــتا گرفته نام مهارت ترینملموس پایه، تحصــیلی ــته، زیرا که اس  نوش

ــندی (. مشــکلات عمده در زمینه 0گذارد )جای می بر خود از کتبی س

( اختلال 2، 4( بدخط نویسی1شوند: دسته تقسیم می زبان نوشـتاری به سه

6( اشـکال در انشـاونویسـی3و  0نویسـینارسـا
 اجرای نوشتاری، (. زبان7) 

 و افکار آنها وسیله که به است نمادهایی ایزنجیره و ترسیمی -حرکتی

ـــم، زبامی انتقـال دانش ـــت و چش ـــی، و نیابند و هماهنگی دس ـــناس ش

ـــتند )های ادراکی با توانـایی ـــتن (.17هم در آن دخیل هس  چند با نوش

ــیار مهارت ــخ ، بس ــوع جمله نگهداری از مش  تنظیم ذهن، در موض

 و کلمه، حرف هر شــکل گرافیکی ترســیم کلمه، صــورت به موضــوع

 9حرکت و دیداری داشــتن حافظه نوشــتن، و ابزار صــحیح کارگیریبه

ــه ــتاری بیان گیرد:برمی در را مجزا فرایند کافی ارتباط دارد و س  ،0نوش

ـــت ، )دیکته(، و7هجی کردن ـــت(. 11و  0خط )دس به  17خطفرایند دس

ـــناختی، ادراکی، و حرکتیهمـاهنگی پیچیـده مهـارت نیازمند   11هـای ش

ـــت. هی  یابند و به هـا به خودی خود تحول نمییـک از این مهـارت اس

ـــگفتی  باعث (.0توجهی نیـاز دارند ) آموزش، تجربـه، و تمرین قـابـل ش

خط و نوشــتار، بســیاری از کودکان نیســت که در تکامل فرایند دســت

(ا از این رو، 12کنند )مشکلاتی را در یادگیری از طریق نوشتن تجربه می

 20تا  0خط کودکان در مطالعات پیشین، بین وجود مشـکلاتی در دسـت

 (.13درصد برآورد شده است )

 به که اســت ایپیچیده حرکتی -ادراکی مهارت علاوه بر آن، خط،

ــناختی های،مهارت تعدادی یکپارچگی و بلوغ  حرکتی و ادراکی - ش

ــتگی ــود )می ایجاد آموزش طریق از که دارد بس  تعریف بهترین (.6ش

 روی از برداریکپی توانایی اســت از: عبارت خطدســت از شــده ارائه

 خوانا بودن معین. زمان مدت در و خوانا صــورتبه  اعداد و حروف

 روی شــامل که ســنجندمی آن اجزای اســاس بر معمولاً را خطدســت

 گذاریفاصـــله بودن، راســـتا یک در و کلمات، حروف نویســـیخط

 توانندنمی کودکان از (. بسیاری0) است نوشته شـیب و اندازه مناسـب،

7. Visual motor memory 

8. Composition 

9. Spelling 

10. Handwriting 

11. Perceptual-motor 
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چندین  هنوز آنان زیرا گیرند، بهره دســـت با نوشـــتن هایمهارت از

ــتن نیازپیش مهارت ــطلاح مهارتاندفرا نگرفته را نوش های دســتی . اص

های حرکتی ظریف، و معادل اصطلاح هماهنگی حرکتی ظریف، مهارت

های دستی الگوهایی هستند که طبیعتًا به اطلاعات زبردستی است. مهارت

هر دو حس لمس و حس عمقی و بینایی جهت دقت وابسـته استا اما به 

ات کافی را مهیا ســـازند پیکری اطلاع -هر حال اگر کارکردهای حســـی

ســت ها دتواند به این مهارتکودک بدون نیاز به بازخوردهای بینایی می

 کاریاند از: دســـترســـی، گرفتن، دســـتها عبارتپیدا کند. این مهارت

حمل کردن، رها کردن ارادی، و استفاده دوطرفه از دست  داخل دسـتی،

ــیدن(. 9) ــن لحاظ از کودک از این رو، رس  از ایمرحله به تقویمی س

ـــمــانی تحول ــه توانــدنمی جس ــــازتنهــایی زمینــه ب  آنهــا موفقیــت س

ـــدا آنها بعدی هایدرآموزش ـــنین پیش در باش ـــتانیس لحاظ  از دبس

ــمانی، تحول ــتفاده برای کافی و لازم جس  به کامل طوربه  را قلم از اس

 تریندیررس تحول، قوانین آنها بر اســاس انگشــتان اند ونیاورده دســت

 دارند. انگشتانی ضعیف هاسن این در آنها دلیل همین به هستندا اعضاو

 در کاملا نوشــتن مسل ظریف کارهای در هاچشــم و انگشــتان ها،دســت

 هافاصله ندارند، هماهنگی هم با هادست و هاچشـم آنها نیسـتند، اختیار

 نوشتن شـروع و کنند، و الگوسـازی بفهمند توانندنمی کاملاً را علائم و

 (4) نکرده است پیدا معنا برایشان دیگر، جهت به جهتی از

 در را نقش مهمی حرکتی -حســی مراحل کودک، تحولی روند در

 ایفا تحصــیلی هایجمله مهارت از مدرســه ســنین به مربوط هایمهارت

ـــگران به از زیادی عده کنندامی ـــی یادگیری اهمیت پژوهش  - حس

 شــناختی و ادراکی تکامل ســاختمان عنوان قطعات به نخســتین، حرکتی

ــال  از که اســت ذکر به (. لازم14) کنندمی تأکید بعدی هایپیچیده س

 مجزا طور به حرکتی تحول و تحول ادراکی پویا، هایســیســتم دیدگاه

 برای افراد بنابراین، هســتندا آمیخته بلکه کنند،تحول نمی یکدیگر از

 ادراک، نمودن تجربه برای و کنندمی ادراک تجربه کردن حرکت،

 کســب و بوده یکدیگر لازمه حرکت و ادراک .(10کنند )می حرکت

بالعکس است  و درکی هایمهارت کسـب مسـتلزم های حرکتیمهارت

 توانایی ادراکی در ضعف دار، ادراکی نظر از که (. معمولاً کودکی16)

ــیر و ــکل هامحرک و هاداده تفس  برای های حرکتیتوانایی دارد. مش

                                                           
1. Movement Assessment Battery for Children )MABC( 

 -حرکتی-روانی های یادگیریحیطه در فرد کارآمد و مؤثر عملکرد

 (.19) ضروری است بسیار عاطفی و شناختی

ـــتن  ای دریـافتنـد که کودکان بامطـالعـه همکـاران در و دروپوس

مهار  و حرکتی هایآزمونهخرد در کمتری را نمره اختلالات یادگیری

های مهارت و خواندن خاصی بین ارتباط علاوهآوردندا به  به دست شئ

(. 10شد ) پیدا مهار شئ هایمهارت و ریاضـیات و ارتباطی بین حرکتی

 ناتوانی با دبســـتانی کودک 139روی  ایهمکاران مطالعه و وویجک

 1آزمون ســنجش حرکات کودکان از در آن که دادند انجام یادگیری

ــتفاده ــدا نتایج، اس  با ریاضــی هایمهارت بین را ارتباطات معناداری ش

 همچنین بازی، وتوپ هایمهارت با خواندن تعادلی، بین هایمهارت

ـــتی هـایمهـارت بـا هجی کردن بین ـــان دس  و هـاپالا (.17داد ) نش

ـــعیف مهارت حرکتی نیز دریـافتند که همکـارانش  در ضـــعف با ض

 دیده بیشتر پسران در ارتباط این اسـت که مرتبط آموزشـی هایمهارت

 مداخله و حرکتی ضــعف زودهنگام اهمیت تشــخی  بر آنها شــودامی

ــیلی هایمهارت بهبود منظوربه  رفع آن جهت در ــال در تحص  اول س

 (.27کردند ) مدرسه تأکید

های ( نیز نشان دادند که آموزش مهارت21سانگ و همکاران )لی تی

م، خط نوجوانان با اختلال اوتیسادراکی حرکتی در بهبود مشکلات دست

ــت. در پژوهش حوائی ) های کاردرمانی در زمینه مداخله( نیز 22مؤثر اس

تحولی عصبی، آموزشی،  هایآموزان شامل روشاختلال نوشتن در دانش

حسی حرکتی، بیومکانیکی، و روانی اجتماعی تأثیرگزار بود. همچنین در 

و کشــاورزی، شــجاعی و ( 12شــریفی ) پژوهش غباری بناب، نصــرتی و

های خودآموزی به بهبود کیفیت دستخط در ( آموزش مهارت23نعمتی )

 اصــول با باید هاانســانمنجر شــدا بنابراین همه  های مورد پژوهشنمونه

 با و خوب خطدسـت با را خود مقاصـد و شـوند آشـنا صـحیح نوشـتن

با توجه به  (.24کنند ) قبول، بیان قابل اســتانداردهای هنجارها و به توجه

های همانند نارسایی لغات بازیابی و زبان های آواشناختیاینکه نارسـایی

 -های ادراکیاجرایی، و مهارت هایکنش مشکلات فضایی، – دیداری

ــایعاتی توانندمی حرکتی ــتاری زبان های مختلفجنبه در ض  ایجاد نوش

 انجام شده( و از سـویی دیگر با توجه به محدود بودن مطالعات 20کنند )

ــتانی، این پژوهش به خط در کودکان پیشهای دســتدرباره مهارت دبس
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حرکتی و یافتن روشی سودمند برای  -های ادراکیدنبال بررسـی مهارت

 دبستانی استا بنابراین پژوهشخط در کودکان پیشدرمان اختلال دست

ـــر بـا هـدف تعیین آموزش مهارت حرکتی بر بهبود  -های ادراکیحـاض

 سال انجام شد. 4تا  3دبستانی ط در کودکان پیشدست خ

 روش
طرح پژوهش حاضــر از نوع کنندگان: الف( طرح پژوهش و شرررکت

بود. جامعه آماری گواه آزمون و گروه پس -آزمونآزمایشی با پیشنیمه

دبستانی ارجاع داده شده به مرکز مشاوره آموزش سال پیش 6تا  0پسر  06

بود. مشــکل  79-76شــهر اصــفهان در ســال تحصــیلی  2و پرورش ناحیه 

اختلال نارسـانویسی در  شده بود که آنها، همگی این پسـران در پرونده 

شناس مرکز آموزان که توسط روانهای این دانشپس از بررسـی پرونده

های تشخیصی شناسایی شده بودند و با استفاده از سیاهه و بر اساس ملاک

و بر اســاس  ،( غربالگری4خط کشــاورزی و شــجاعی )مشــکلات دســت

ــترس انتخاب شــدند.  27 ،معیارهای ورود و خرو  پســر به شــیوه در دس

سال  6ماه و گروه گواه  3سال و  6میانگین سنی کودکان گروه آزمایش 

هـای ورود بـه پژوهش عبارت بودند از: محدوده ملـاکمـاه بود.  و یـک

و رضایت مکتوب  ،سال، داشتن حداقل مدرک دیپلم مادران 6تا  0سنی 

درمانی های خرو  شامل دریافت روانو ملاک ابرای شرکت در پژوهش

پزشکی، سابقه بیماری روانی، زمان با آموزش، مصرف داروهای روانهم

 داشـتن سایر اختلالات روانی، اختلالات یادگیری،رز، بیماری جسـمانی با

غیبت بیش از دو جلسه مادر و و  ،کودکانکنشـی و نارسـایی توجه فزون

ـــایت آگاهانه  کودک بود. ملـاحظـات اخلـاقی در پژوهش بـا جلب رض

ـــرکــت ــــده  انجــام کننــدگــانش و همچنین بــه افراد در نظر گرفتــه ش

 اطمینان داده شده است.، نتایجکننده در مورد محرمانه بودن شرکت

ــتفاده ب( ابزار:  در این پژوهش از ابزار زیر برای گردآوری اطلاعات اس

 شد.

خط از برای ســنجش مشــکلات دســت :1. مقیاس مشــکلات دســت خط1

گویه  27(. این مقیاس شامل 4مقیاس کشـاورزی و شجاعی استفاده شد )

دن هنگام نوشتن مؤلفه خطاهای دستخط و خطاهای وضعیت بو دو خرده

ـــتبود. خرده ـــامل مؤلفـه خطاهای دس گویه بوده و خطاهای  19خط ش

مؤلفه خطاهای وضعیت بدن سـنجد. خردهآموزان را میخط دانشدسـت

ـــامـل  ـــتن، ش ـــعیـت بدن  هگویـه بود 12هنگـام نوش کـه خطـاهـای وض

سنجد. آموزگار و یا پژوهشگر آموزان را هنگام نوشتن با دست میدانش

اس ه بر اسیآموزان هنگام نوشتن با دست، به هرگوحظه دانشدر حین ملا

( و خیلی 3(، زیــاد )2(، کم )1انتخـاب یکی از چهــار گزینــه خیلی کم )

ـــی می4زیـاد ) ند. برای افزایش روایی محتوایی مقیاس، حداکسر هد( پاس

ـــتره خطاهای  تلـاش و مطـالعـه از منابع خارجی و داخلی برای تعیین گس

نوع  ازنــاتوانی یــادگیری ویژه  بــاآموزان دانشخط مربوط بــه دســــت

ــانویســی  ــدنارس ــرانجام مقیاس مورد نظر در اختیار پنج 23) انجام ش (. س

ـــتسنایی و اختلالمتخصـــ  روان ـــی و آموزش کودکان اس ـــناس های ش

یـادگیری قرار گرفت که طی آن روایی محتوایی مقیاس مورد تأیید قرار 

خط، این مقیاس مشـکلات دست گرفت. پس از آماده شـدن مقیاس اولیه

و روایی سازه آن مورد خط، آموزان با اختلال دستنفر از دانش 07روی 

روایی سـازه بر اسـاس روش همبستگی برای تعیین (. 4)تأیید قرار گرفت 

ن های آن اسـتفاده شد که همبستگی بیمؤلفهبین نمره کل مقیاس با خرده

ــتمؤلفهکل آزمون با خرده ــتگی بین ، 94/7خط ی خطاهای دس و همبس

 97/7خطاهای وضــعیت بدن موقع نوشــتن  مؤلفهنمره کل آزمون با خرده

ــت آمد ) ــریب اعتبار  (. برای تعیین23به دس ــریب آلفای ض مقیاس از ض

به دســت آمد  96/7مقیاس کل آن برای  کرونباخ اســتفاده شــد که میزان

نباخ (. در پژوهش حاضـر ضریب آلفای کرو4اسـت )بخش رضـایتکه 

ـــتو برای خرده 01/7برای نمره کـل  و  97/7خط مقیـاس خطـاهای دس

 به دست آمد. 07/7خطاهای وضعیت بدن هنگام نشستن 

ــی مهارتای: ج( برنامه مداخله ــته آموزش حرکتی در -های ادراکیبس

ـــکلات مهارتاین پژوهش از کتاب کار های درمانی برای کودکان با مش

ای و دقیقه 40جلسه  16و نوشتاری( در نوشتاری های پیشدستی )مهارت

هر هفته سه جلسه و به صورت گروهی برای کودکان به همراه مادرانشان 

اصـفهان اجرا شد  2در اتاق بازی مرکز مشـاوره آموزش و پرورش ناحیه 

 –هـای ادراکی ای مهـارت، محتوای برنـامـه مـداخلـه1در جـدول  (.26)

 گزارش شده است. 1حرکتی در جدول 

 

                                                           
1. Scale handwritingp problems 
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 حرکتی -های ادراکیخلاصه جلسات آموزشی مهارت :1جدول 

 محتوا اهداف جلسات

 آشنایی با ماهیت آموزش اول
هی های صبحگااجتماعی آنها و انجام نرمش -منظور آشنایی با وضعیت خانوادگی و سؤال کردن از کودکان برای فهم وضعیت روانی به

 های حرکتی آنها.برای فهم نابهنجاری

 دوم
جهت دادن الگوهایی برای بهبود 

 حرکتی-حرکات ادراکی

های فردی با صورت بازی که برای کودک خوشایند باشد بیشتر به انجام بازی الگوهایی برای بهبود یافتن حرکات بهارائه در این جلسه برای 

 موشک.هوا و قایم به گرگم پرداخته شد، مانند: کودک که نیاز به انجام حرکاتی ساده دارد

 انجام حرکات پیشرفته سوم
کم از زدن توپ با پاها و والیبال. در این جلسه سعی شد حرکات کمانند ها با استفاده از وسایل ورزشی مها و بازیپیشرفت در انجام ورزش

 دار سوق داده شود.سمت حرکات هدفگونه به حالت بازی

 ایجاد حس رقابت در کودکان چهارم
مین بخورد و گرفتن توپ بدون اینکه زانند منظور ایجاد حس رقابت در فعالیتی م آموز دیگر بهانجام یک مسابقه دونفره بین کودک و دانش

 جایی سریع برای رسیدن به توپ.جابه

 های مختلف.طناب زدن و پریدن از مانعانند ها مفعالیتای از هدستانجام  بهبود مهارت پریدن پنجم

 ششم
های کارگیری هماهنگ مهارتبه

 حرکتی –شناختی 

های مختلف مانند پیدا کردن اشیاو پنهان شده، جور کردن یا دنبال کردن )مسل وصل کردن دو شکل یا دو تصویر با مداد(، با استفاده از بازی

 های جورچین.و استفاده از مهره ،انگشتی، ساختن اشکال با خمیر، من  بازیآهنگ ضربساختن، ها و آجرها شکل حلقه

 بهبود مهارت غذا خوردن هفتم
اشق و استفاده صحیح از ق شود که طریقهمنظور دادن الگوی مناسب در روبروی کودک نشسته و به او نشان داده میدر هنگام غذا خوردن به 

 خوردن صحیح چگونه است.چنگال و نحوه غذا 

 د.وسیله مداد پرداخته ش گرفتن مداد، نحوه فشار دادن به مداد، شکل دادن حروف و نوشتن روی خطوط به هایرشد مهارتدر این جلسه به  های نوشتاریتحول مهارت متهش

 نهم
جایی در محیط و بهبود وضعیت جابه

 حفظ تعادل

دقیقه  0د اگر به دام بیفتی بای ،شد تو دزدی و من پلیسجریمه استفاده شد که به کودک گفته میزد پلیس و انند دهای گروهی ماز بازی

 پا بایستی. روی یک

 دهم
بهبود وضعیت حرکات عضلات بزرگ 

 حرکتی

رکات کمر و انجام حمسلاً حلقه زدن با  ،گذاردهایی که بر روی عضلات کمر، ساق پا، پنجه و یا بازو اثر میرفتن به اتاق و انجام فعالیت

شود که چگونه اندام خود را به کار ببرند و حرکات صحیح را انجام دهند. پرتاب کردن و ایروبیک که در آن به کودکان نشان داده می

انداختن توپ در سبد یا به سمت هدف معین را تمرین کردا به این صورت که  ،گرفتن یکی دیگر از فنون این جلسه بود که در آن کودک

قایق درست کردن و  هایی مانندو ساختن شکلکاغذ  باتا کردن  .کودکان روبروی یکدیگر نشسته و به یکدیگر پرتاب کنند و بگیرند

 دیگر فنون این جلسه بود.از مهارت قیچی کردن 

 یازدهم
های حرکتی ظریف و بهبود مهارت

 هماهنگی حرکتی

ی شود در حین نقاشی براهم رفتا از جمله به کودک گفته می چند مهارت باتر کم سعی شد به سمت حرکات ظریفدر این جلسه کم

 از پاهایش استفاده کند. ،رسیدن به مدادش که زیر میز افتاده

 های ظریف انگشتانبهبود مهارت دوازدهم
به طه بچیند. همچنین تمرین نقآنها را شد ه میخواست، که طی آن از کودک هایی برجسته و تقریباً بزرگ بر روی کاغذ رنگیدادن شکل

 های این جلسه بود.نقطه، ترسیم دوایر و ترسیم اشکال هندسی از دیگر تمرین

 هماهنگی حرکات ظریف انگشتان سیزدهم

ها هایی با ظرافت بیشتر و دادن سوزن ته گرد به کودک و خواستن از او که با سوزن شکلپیشرفت در مهارت ظریف انگشتان و دادن شکل

تی و باز های انگشا جدا سازد. همچنین مچاله کردن کاغذ، باز و بسته کردن زیپ، دکمه و بند کفش، حرکت دادن انگشتان دست و بازیر

 های این جلسه بود.از دیگر تمرین ،و قفل و کلید هو بسته کردن پی  و مهر

 بهبود مهارت لمس کردن چهاردهم
تا با کشیدن دست بر روی محتویات درون جعبه بدون آنکه نگاه کند اشیاو داخل آن را حدس استفاده از جعبه لمسی و خواستن از کودک 

 بزند و نام ببرد.

 های ارتباطی کلامیبهبود مهارت پانزدهم
ند انهایی مهای ارتباطی بسیار توجه شد و از فعالیتخصوص در این جلسه به گفتار کودک و استفاده از مهارتدر تمامی این جلسات به 

 شعر خواندن و قصه گفتن استفاده شد.

 شانزدهم
بررسی وضعیت تأثیر آموزش بر 

 آزمونهای کودک و اجرای پسمهارت

های تا میزان تأثیر و یادگیری ناشی از آموزششد ها از جمله طناب زدن، نقاشی کردن و خواندن سرودها در این جلسه تکرار تمامی فعالیت

 شود.ما در کودک بررسی 

 

ـــب مجوزهـای لـازم و ت روش اجرا: د( ـــاوره أیید پس از کس مرکز مش

، ابتدا با استفاده 940/76اصفهان به شماره نامه  2آموزش و پرورش ناحیه 

ــت ــکلات دس ــیاهه مش ــران  ،خطاز س ــاله  6تا  0اقدام به غربالگری پس س

 به شرحی که در بخش روش پس از انتخاب کودکانشـد. دبسـتانی پیش

در دو گروه آزمایش والدین، اعلام رضایت مکتوب کسب و  گزارش شد

آموزش اند و به طور تصادفی جایدهی شده پسـر( 17)گواه پسـر( و  17)

گروهی تنها برای گروه آزمایش  آموزش جلسه 16روانی ـ حرکتی شامل 

، مجدداً با کمک مادرانشــان اجرا شــد. پس از اتمام جلســات آموزشــی 
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ه دست های بدادهد و از هر دو گروه اجرا ش خطسـیاهه مشـکلات دسـت

ـــیفی از میانگین و انحراف  SPSS-22آمـده با کمک  ـــطح توص در س

ـــتنباطی از تحلیل کوواریانس تک ـــطح اس ـــتاندارد و در س و  متغیریاس

 تحلیل شدند. متغیریچند

 هایافته
 انحراف استاندارد نمراتهای توصیفی )میانگین و شـاخ  1در جدول 

کنندگان برحســب های آن( شــرکتمقیاسخط و خردهمشــکلات دســت

 عضویت گروهی نشان داده شده است. مرحله و
 

 میانگین، انحراف معیار و نتایج آزمون توزیع طبیعی متغیرهای پژوهش :2جدول 

 اسمیرنف-فوموگرالک آزمونپس آزمونپیش گروه

 K-S sig انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین  متغیر

 خطمشکلات دست
 27/7 12/7 42/0 77/62 77/4 47/67 آزمایش

 13/7 16/7 79/2 07/97 27/2 27/97 گواه

 خطمقیاس خطاهای دستخرده
 77/7 19/7 44/1 77/33 19/1 47/37 آزمایش

 16/7 17/7 00/2 77/47 31/1 07/37 گواه

 مقیاس خطاهای وضعیت بدن هنگام نوشتنخرده
 77/7 19/7 24/1 77/31 39/1 77/30 آزمایش

 17/7 13/7 66/2 37/30 33/1 97/30 گواه

 

ـــان  2طور که جدول  همان ـــکلات مینش دهد میانگین نمره کل مش

ــــت ، در 47/67آزمون برای گروه آزمــایش، پیش خط در مرحلــهدس

مقیاس خطاهای وضعیت و خرده، 47/37خط مقیاس خطاهای دستخرده

ـــتن  ـــت که پس از انجام 77/30بـدن هنگام نوش ـــی  اس مداخله آموزش

ـــت و به ترت حرکتی این مقادیر افزایش یافته-های ادراکیمهارت یب اس

همچنین میانگین نمره کل  به دست آمد. 77/31و  77/33، 77/62برابر با 

اه گوآزمون برای گروه آزمون و پسخط در مرحله پیشمشـکلات دست

ـــت، خرده07/97و  27/97بـه ترتیـب  و  07/37خط مقیـاس خطاهای دس

ــعیت بدن هنگام نشــســتن و خرده، 77/47 و  97/30مقیاس خطاهای وض

ـــت آم بـه 37/30 ـــت که حاکی از تغییرات معنادس داری در آنها ده اس

ط از خبررسی اثربخشی مداخله آزمایشی بر مشکلات دست نیسـت. برای

از آنکوا مســتلزم اســتفاده  متغیره اســتفاده شــد.تحلیل کوواریانس تک

 بررسیهای آماری اسـت که در پژوهش حاضر فرضرعایت برخی پیش

اسمیرنف  -لموگروفاک از آزمونها شـد. برای بررسـی نرمال بودن داده

ــدا با توجه به  ــتفاده ش ــت آمدهاس برای  این آزمون Zآماره  نتایج به دس

زیع این توان نتیجه گرفت که تومیا بنابراین دار نیستتمامی متغیرها معنا

متغیرهای  جهت بررسی همگنی واریانس (.p>70/7)متغیرها نرمال است 

 ه شد که نتایج نشان داد که واریانسوابسته پژوهش از آزمون لوین استفاد

 (.p , 73/3=1,18F<763/7) ها برابر اسـتخط در گروهمشـکلات دســت

زمون آآزمون و پسنتایج آزمون بررســی همگنی شــیب رگرســیون پیش

ــکلات دســت ، نشــان داد که گواهخط در گروه آزمایش و نمره کل مش

 .(p , 33/3=1,16F<70/7شــیب رگرســیون در هر دو گروه برابر اســت )

اریانس کووهمچنین نتایج آزمون ام.باکس برای بررســـی برابری ماتریس

س نیز نشــان داد که ماتریگواه متغیرهای وابســته در بین گروه آزمایش و 

ـــتــه در دو گروه برابر اســــت )       , p<10/7کوواربــانس متغیرهــای وابس

99/1= F , 74/6Box M=).  س نتــایج تحلیــل کوواریــان 3در جـدول

آزمون با ر پیشگواه دآزمایش و  متغیری برای بررســی تفاوت گروهتک

 .خط گزارش شده استآزمون متغیر مشکلات دستپس

 

 خطدر مشکلات دستگواه متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و نتایج تحلیل کوواریانس تک :3جدول 

 توان آزمون اندازه اثر F Pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 77/1 94/7 771/7 70/47 49/212 1 49/212 آزمونپیش

 70/7 46/7 771/7 93/14 97/63 1 97/63 عضویت گروهی

     33/4 19 62/93 خطا
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آزمون خط در پسمشکلات دست Fآماره  3با توجه به نتایج جدول 

دهد بین دو گروه در نشان میکه دار است معنا 771/7( در سطح 93/14)

 46/7تفاوت معناداری وجود دارد. اندازه اثر  ،خطمیزان مشـکلات دست

ـــان می ـــت. آمــاره نیز نش  Fدهــد کــه این تفــاوت در جــامعـه بزرگ اس

 771/7( اسـت که در سطح 70/47خط نیز )آزمون مشـکلات دسـتپیش

ـــان میمع آزمون تأثیر معناداری بر دهد که پیشنادار اســـت. این یافته نش

ـــان داد که میانگین نمرات پس آزمون دارد. نتـایج تحلیل کوواریانس نش

ــت ــکلات دس ــده گروه آزمایش مش ( و میانگین 00/66خط )تصــحیح ش

معنادار  771/7در سطح  F( است که با توجه به آماره 44/97)گواه گروه 

ـــت. بـا تو های توان گفـت کـه آموزش مهـارتجـه بـه این یـافتـه میاس

دبستانی خط کودکان پیشحرکتی موجب بهبود مشکلات دست-ادراکی

 شده است.

لات مشکهای مقیاسبررسی اثربخشی مداخله آزمایشی بر خرده برای

از اســـتفاده  خط از تحلیل کوواریانس چندمتغیره اســـتفاده شـــد.دســـت

های آماری است که در پژوهش فرضپیش مانکووا مستلزم رعایت برخی

ـــر ـــی حــاض ـــی نرمــال بودن داده بررس  هــا از آزمونشــــد. برای بررس

ــتفاده شــدا با توجه به  -لموگروفاک  دهنتایج به دســت آماســمیرنف اس

توان میا بنابراین دار نیســـتبرای تمامی متغیرها معنا این آزمون Zآماره 

جهت بررسی  (.p>70/7)نتیجه گرفت که توزیع این متغیرها نرمال است 

متغیرهای وابسته پژوهش از آزمون لوین استفاده شد که  همگنی واریانس

 ها برابر استخط در گروهنتایج نشـان داد که واریانس مشـکلات دسـت

(763/7>p , 73/3=1,18F.)  نتایج آزمون بررسی همگنی شیب رگرسیون

خط در گروه آزمایش آزمون نمره کل مشکلات دستآزمون و پسیشپ

ـــت گواهو  ـــیون در هر دو گروه برابر اس ـــیب رگرس ـــان داد کـه ش ، نش

(17/7>p , 13/3=1,16F).  ــی همچنین نتایج آزمون ام.باکس برای بررس

ـــته در بین گروه آزمایش و برابری مـاتریس کوواریـانس متغیرهـای وابس

ماتریس کوواربانس متغیرهای وابسته در دو گروه نیز نشـان داد که گواه 

نتایج آزمون خی  .(=p , 19/1= F , 04/4Box M<23/7برابر اســت )

ـــی کرویت یا معنا های اسمقیداری رابطه بین خردهدو بارتلت برای بررس

ــت ــکلات دس ــان داد که رابطه بین این خردهمش ر داها معنامقیاسخط نش

ــت ) های فرضپس از بررســی پیش (.P , 1=d.f , 02/7=2X<36/7اس

ـــان داد که بین دو گروه تحلیل کوواریانس چند متغیری، نتایج آزمون نش

ـــتمقیاسدر خرده ـــکلات دس خط تفاوت معناداری وجود دارد های مش

(70/7>P , 0=d.f , 70/17=Wilk's Lambda.)  برای بررسی این که

ـــکلــات اسمقیــیــک از خردهدر کــدام  گواهگروه آزمــایش و  هــای مش

ـــت ل نتـایج تفکیکی مربوط به تحلی ،خط بـا یکـدیگر تفـاوت دارنـددس

 گزارش شده است. 4کواریانس در جدول 

 
 خطهای مشکلات دستمقیاسنتایج تفکیکی تحلیل کواریانس برای خرده :4جدول 

 اندازه اثر F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیرهای وابسته منبع تغییرات

 گروه

 47/7 772/7 47/12 40/72 1 40/72 مقیاس خطاهای دست خطخرده

مقیاس خطاهای وضعیت بدن خرده

 هنگام نوشتن
40/04 1 40/04 12/6 724/7 20/7 

 

مقیـاس خطــاهــای برای خرده Fآمــاره  4بـا توجــه بـه نتــایج جـدول 

مقیاس خطاهای وضعیت بدن خردهو  ،71/7( در سطح 47/12)خط دست

ها نشانگر آن دار است. این یافتهمعنا، 70/7( در سطح 12/6هنگام نوشتن )

ـــتنـد کـه بین گروه ها تفاوت معناداری وجود مقیاسهـا در این خردههس

های مهارتتوان گفـت کـه آموزش هـا میدارد. بـا توجـه بـه این یـافتـه

خط و خطاهای وضعیت موجب کاهش خطاهای دست حرکتی -ادراکی

 معنادار»یر د. میزان تأثشودبستانی میبدن هنگام نشـستن در کودکان پیش

ـــتدر خرده« بودن عملی مقیاس و خرده 47/7خط مقیـاس خطـاهای دس

و  47ا بدین معنا که بوده است 20/7خطاهای وضعیت بدن هنگام نشستن 

های مقیاسکاهش خردهای فردی در هدرصــد کل واریانس یا تفاوت 20

در کودکان خط و خطاهای وضـعیت بدن هنگام نشـستن خطاهای دسـت

 از طریق متغیر آزمایشی قابل تبیین است. دبستانی پیش
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 گیریبحث و نتیجه
حرکتی بر  -های ادراکیهدف پژوهش حاضــر مطالعه اثربخشــی مهارت

نشان  های پژوهشدبسـتانی بود. یافتهخط کودکان پیشمشـکلات دسـت

ـــت هامهارتاین داد که آموزش  ـــکلات دس تأثیر معناداری  ،خطبر مش

ــتا یعنی آموزش مهارت ــته اس حرکتی باعث کاهش  -های ادراکیداش

ها با دبسـتانی شـده است. این یافتهکودکان پیشدر خط مشـکلات دسـت

خط و بــه بهبود توانــایی دســــت( کــه 6فــدر و مجنمر ) نتــایج پژوهش

ـــا ـــت. همچنین نتــایج پژوهش رس ـــو اس ـــی پرداختـه بودنـد، همس نویس

خطی نویســی و خوش( که به تقویت رســا0لاهیج )خســروجاوید و قوامی

همخوان  ،های این پژوهشآموزان بـدخط پرداختـه بودنـد بـا یافتهدانش

ـــجاعی ) ـــاورزی و ش ـــت. نتایج پژوهش کش ـــی4اس  ( نیز که به اثربخش

ــتمهارت ــتاری و دس ــکلات نوش ــی بر مش خط پرداخته های خودآموزش

 نتایج پژوهش . همچنینبودند، همســو با یافته های پژوهش حاضــر اســت

های حرکاتی ثیر مهارتأت مبنی بر( 13پرانتی، بارنت، ویلموت و پلامب )

ـــت ـــکلات دس ـــون )ا خطبر مش و گودوی،  (14پامفری، پامفری و ریس

ـــتمبنی بر بهبود ( 10اوزمـان و گـالاهو ) ـــکلات دس خط با تمرین و مش

، با نتایج این مطالعه همسو و خودآموزشـی ،های ادراکی، تحولیمهارت

 است. 

 و خوانا خطدستداده شد  شرح پژوهش پیشـینهر د نچهآ اسـاس بر

ــت حرکتی -ادراکی هایمهارت پرورش تحول و نیازمند موفق،  و اس

 آموزاندانش در هامهارت این تحول به مک، کآموزگار اساسی وظیفه

 باید کودک تحول ســطح حرکتی -ادراکی هاینظریه اســاس بر .اسـت

 را نوشــتن و خواندن یادگیری آمادگی باشــد تا هاییمشــخصــه نشــانگر

 در پژوهش. استجسمانی  تحول هامشـخصه این از یکی باشـدا داشـته

 هماهنگ تحول همچون عواملی صـــورتبه  مشـــخصـــه این حاضـــر

ف کوچک و بزرگ عضـــلات تحول و و حرکتی دیداری هایتوانایی

 که گرفت در نظر نوشــتن زیربنای توانمی ار عوامل ینپیدا کرد. ا نمود

 ســـن شـــروع از پیش یعنی ســـالگی 6-0 حدود در کودکان معمولاً

ـــمی آموزش ـــب رس ـــت کــه اکننــدمی، کس  همیــت. لــازم بــه ذکر اس

ـــناختی هایمهـارت تحول و بینـایی و حرکتی هـایهمـاهنگی بر  ش

است قرار گرفته  تأییدمورد  خطدسـت خوانایی و نوشـتاری هایمهارت

(10.) 

 و اســت حرکتی پیچیده مهارت یک نوشــتن آموزشــی، آوردروی 

 این در. یابد بهبود تقویت وپســخوراند،  تکرار، تمرین، اثر در تواندمی

های مداخله در شود.میتمرکز  نوشتن روی مهارت مستقیم طور به شیوه

 متعددی هایروش از نوشتن آموزش برایحرکتی این مطالعه  -ادراکی

ــد ــتفاده ش ــیم، الگودهی، هایروش از به این ترتیب کها اس کامل  ترس

 خود بر نظارت و، حافظه از نوشتن رنگ، رونویسی،کم هاینوشته کردن

 راهنمایی به نوشتن برای کودک طبق این مداخله نخسـت .شـد اسـتفاده

 زســپس ا و کپی کرده الگو روی از ســپس دارد، شــنوایی نیاز و بینایی

ــی( مانند) گیردمی کمک حافظه خود ــرانجام و املاو نویس  کلمات و س

 کودک، این مراحل همه در. کندمی تمرین خود با را متعدد جملات

ــت موظف ــتباهات اس ــلاح کند را خود اش ــطحو  اص مورد  کاغذ و س

 باشــد. در کنندهکمک، آموزش روند در تواندمی تمرین در اســتفاده

ـــیچند هایطریق فعالیت از درمانگر، حرکتی -ادراکی روش  به حس

ــیســتم یکپارچگی  (.22) کندمی کمک قشــریزیر در ســطح حســی س

رفتار  آن دنبال به و ادراکی یکپارچگی به ادراکی معنادار هایفعالیت

 تواند درمی هاادراک این همه شـــودامیمنجر  بخشرضـــایت حرکتی

 (.6قرار گیرد ) مورد استفاده نوشتن در پیشرفت برای مداخله

 نشستن، وضـعیتانند م ارگونومی عوامل، بیومکانیکیآورد روی در

 و کیفیت روی کاغذ نوع و، ابزار نوشــتن مداد، گرفتن کاغذ، وضــعیت

 ابزار شــامل جبرانی هایوش. در این مطالعه رتأثیر دارد نوشــتن ســرعت

 تعامل در بهبودی برای محیطی ســازیتعدیل و در روش تطبیق تطبیقی،

 در شدا نوشتن استفاده عملکرد تقاضای و کودک توانایی بین و تناسب

(. 22اســت ) عملکرد بهبود محیط برای تغییر به دنبال راهبرد این واقع

 کاربرد مستلزم نوشتن جمله از ظریف حرکتی هایعلاوه بر آن، مهارت

ــلات ــتا بزرگ و کوچک عض ــب تحول بدن اس  به کمک و متناس

ــلات این پرورش ــتاری هایفعالیت بهبود به تواندمی عض کودک  نوش

ـــایانی  حرکتی هایمهارت فراگیری از قبل. نتیجه اینکه کند کمک ش

ـــلات کمک به که ظریف ـــت  ظریف عض ـــودانجام میدس  باید ،ش

 (.3شود ) فراگرفته کلی حرکتی هایمهارت

 ســاده حرکتی عمل یک خطدســت که کرد بیان باید آن بر افزون

 ریزیبرنامه و فضایی- دیداری سازییکپارچه خط مستلزمدست نیسـتا

 کاغذ روی بر نظم حروف و دســت کشــیدن اندازهمهار  برای حرکتی
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 نگهداری برای کاریحافظه زمانهم فعالیت مســتلزمفعالیت  این اســتا

 است که نوشـتن حرکتی اعمال اجرای و ریزیبرنامه و در ذهن حروف

 زمانهم فعالیت تســهیل به حرکتی-های ادراکیآموزش مهارت احتمالاً

 اعمال حرکتی اجرای و ریزیبرنامه و فراشناختی و شـناختی فرایندهای

 آموزاندانش خطدست مشکلات طریق این از و کندمی کمک، نوشتن

 .(23دهد )می کاهش خط رامشکلات دست دارای

 دبستان اول سال و دبستانیپیش هایدوره آموزگارانبر این اسـاس 

شــان بگنجانند روزانه برنامه در ار درشــت حرکتی هایفعالیت باید ابتدا

 با یا شن روی خطوط یا تصـویر طراحی شـامل تواندمی هافعالیت )این

ــتفاده ــطوح مو رویقلم از اس ــاف س ــد( ص  این پرورش از بعد و باش

 ظریف های حرکتیمهارت زمینه در را کودکـان کلی، هـایمهـارت

با مشــکلات  آموزاندانش آموزش در همچنین .(0کنند ) آماده نوشــتن

ــت ــتفاده خط،دس  -ادراکی  هایقالب آموزش در حواس تمامی از اس

ـــیکمک ابزارهای از گیریبهره و حرکتی  نحوه در تنوع و آموزش

، کودکان این هایآموخته پایداری در فردی آموزش بر تکیه تدریس و

 کننده در پژوهش،شــرکت مادران باور به ( که11دارد ) اســاســی نقش

است و بدیهی است  مناسب بوده و سودمند موجود آموزشـی هایروش

 که طلبدمی را ایویژه فرصت و ،مهار حوصله، آموزشی، شـیوه این که

 .بهره استبی آن از آموزشی نظام غالباً

 ادعا چنین توانمی حاضــر پژوهش هاییافته اســاس بر کلی طوربه 

کودکان  خطدســت خوانایی در شــده عوامل یاد تأثیر اگرچه که کرد

ها جنبه برخی به بیشتر توجه اما استا پذیرفتنی، موضوعی دبسـتانیپیش

، مدرســه به ورود از قبل هایتمرین و نوشــتاریپیش هایزمینه ویژه به

ـــروری ـــدامی نظر بـه ض  تحول به کمک توانمی آن جملـه از رس

 توانمند شدن و دست عضـلات تحول خصـوص به جسـمانی، جانبههمه

 و م  دست، کف انگشت، هایاستخوان و مفاصل عضـلات، سـاختمان

 هایمهارت تقویت و دســـت و چشـــم بین همچنین هماهنگی و بازو

 ورود از قبل، مهارت دیگر هر از بیش که کرد اشاره را ظریف حرکتی

ـــه بـه  پذیریانعطاف به توجه با گیرد. قرار تأکید مورد باید مـدرس

 بالایی حد تا باشد که شـکل هر به نوشـتن در آنان کودکان، مشـکلات

 اصلاح به نسبت موقع به را اینکه کودکان شرطبه  استا شدن حلقابل 

ــکالات ــاوران ورزیده آموزگاران تجربیات از و کرد ترغیب اش  و مش

این های شود. از محدودیت گرفته بهره تربیتی شـناساننروا و تحصـیلی

ــارهپژوهش می ــدتوان به فضــای اتاق بازی کودکان اش  کرد که باعث ش

ـــود ی هاهمچنین بـه دلیـل محـدودیـت .حجم نمونـه کمتری انتخـاب ش

ســال دختر در کنار پســـر جهت  6تا  4امکان حضــور کودکان  اجرایی،

ـــه نتایج این مطالعه در دو جنس با  آموزش ـــد که امکان مقایس فراهم نش

ـــت.   یجامعه به محدودیت توجه از این رو، بامحـدودیـت مواجـه اس

 ایجامعه در پژوهشــی چنین شــودمی پیشــنهاد پژوهش این در آماری

 آموزگاران حضور تر به صـورت مجزا در دختران و پسـران و باگسـترده

 .باشـــد داشـــته تریبیشدهی تعمیم قابلیت آن نتایج تانیز انجام شـــود 

ژوهش از نتایج این پشود هاین مطالعه پیشنهاد میهمچنین بر اسـاس یافته

ا هدبستانی و مهدکودکهای مشابه در همه مدارس پیشو سـایر پژوهش

خط و سایر مشکلات در جهت شـناسـایی هر چه زودتر مشـکلات دســت

 نارسانویس استفاده کرد.کودکان 

 ملاحظات اخلاقی

تاریی  940/76این مطالعه طبق مجوز شماره  پیروی از اصول اخلاق پژوهش:

و با رضایت کتبی  1376شهر اصفهان در سال  2از آموزش و پروش ناحیه  19/7/76

 افراد نمونه و رعایت تمامی ملاحظات اخلاقی انجام شده است.

  .الی انجام شداین مطالعه به طور مستقل و بدون حامی م حامی مالی:

نویسـنده اول آقای محمود قاسمی به عنوان تهیه  نقش هر یک از نویسرندگان:

نویســـنده دوم خانم ا آموزشـــی هایجلســـه کننده بســـته آموزشـــی و اجرا کننده

های هاصــلی جلســکننده نویســنده مســ ول، هدایتلیلاالســادات میرصــیفی به عنوان 

ـــنده و ن ،آموزشـــی ـــوم فیاض خلیلی به عنوان تحلیل گر ا و مقالهویس ـــنده س نویس

 اند.های به دست آمده در این مقاله نقش داشتهداده

ــندگان منافعی تعارض گونه هی  پژوهش این در تضرراد منافع: ــط نویس  توس

 است نشده گزارش

در این  کنندهشرکت و کودکان مادران تمامی از وسیله بدین قدردانی: و تشکر

و همچنین مدیر و مشـاوران مرکز مشـاوره آموزش و پرورش نشهر اصفهان  مطالعه

 شود.قدردانی می و تشکر، داشتند ایصمیمانه همکاری پژوهش این اجرای در که
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