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ي ابتدايي  ان دورهآموز دانشي خوانانويسي ها  بر مهارتّر مؤثبررسي عوامل 
  ّمان معلاز ديدگاه 

A study of the factors influencing primary students’ handwriting 
legibility from the teacher's viewpoint 

  2سارانا قوامي الهيج و 1مهناز خسروجاويد
M. Khosro Javid 1 & S. Ghavami Lahij 2 

 
 

يكي از مشكالت شايع در مدارس ابتدايي خوانايي  :هچكيد
هدف پژوهش حاضر بررسي . ان استآموز دانش خط دست

 ابتدايي ي هان دورآموز دانش بر اين خوانانويسي ّر مؤثعوامل 
 ي ه پيمايشي و نمون–روش انجام اين پژوهش توصيفي .است

 ابتدايي شهرستان ي هور نفر از آموزگاران د100آماري شامل 
 طبقه -گيري تصادفي كه با استفاده از روش نمونه. الهيجان بودند

 پژوهش، ي هپس از بررسي مباني نظري و پيشين. اي انتخاب شدند
  سؤاالتها آن عامل به عنوان عوامل اصلي انتخاب و بر اساس 4

 ساخته ّق محقگيري پرسشنامه  ابزار اندازه. پژوهش طراحي شدند
 t ازروش آماري ها جهت تجزيه و تحليل داده.  سؤالي بود24

 استفاده 3 با سطح متوسط ها  ميانگيني هتك متغيره براي مقايس
نتايج حاصل نشان داد كه عوامل پيش نياز نوشتاري، عوامل . شد

كارپژوهي و عوامل مرتبط با ديكته نويسي بر خوانانويسي 
 تأثيربه خطاهاي متداول  است و عوامل مربوط ّر مؤثان آموز دانش

     .ان نداردآموز دانشچنداني بر خوانانويسي 
  

اختالل نوشتاري، خوانانويسي، عوامل  :هاي كليدي واژه
ي پيش نياز نوشتاري، خطاهاي متداول در ها كارپژوهي، مهارت

  .دست نويسي

  Abstract: One of the most common problems in 
schools is students’ illegible handwriting. The 
purpose of the present research was to study the 
effective factors on primary students' legible 
handwriting. This study was conducted with 
descriptive survey method. The participants for this 
study included 100 teachers of Lahijan. The sample 
was selected using random sampling method. After 
codification of theoretical background, 4 factors that 
affect handwriting were selected. Based on these 
factors the research’s questions were made. The 
measuring instrument was a researcher – designed 
questionnaire with 24 questions. Analyzing of data 
was conducted using t-test single-variable for 
comprising with average level(3). Statistical test 
results showed that prerequisite writing skills, 
ergonomic factors and factors related to dictation 
affect on students handwriting legibility and common 
errors in writing don’t have any effect on 
handwriting legibility 
 
Keywords: writing disability, legibility, ergonomic 
factors, prerequisite writing skills, dictation, common 
errors in writing 
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  مقدمه

ي ها ترين شكل ارتباطي است و در ميان مهارت ترين و پيچيده شكل نوشتاري زبان در واقع عالي
 چرا كه نوشته سندي كتبي از خود بر جاي ؛ترين مهارت نام گرفته است تحصيلي پايه، ملموس

ه اي نمادهايي است ك  ترسيمي و زنجيره-زبان نوشتاري، اجراي حركتي). 1387 سليمي،(گذارد مي
نوشتن با چند مهارت بسيار مشخص، از جمله . يابند مي افكار و دانش انتقال ها آن ي هبه وسيل

نگهداري موضوع در ذهن، تنظيم موضوع به صورت كلمه، ترسيم گرافيكي شكل هر حرف و 
 كافي ارتباط 1 ديداري و حركتيي هكلمه، به كارگيري صحيح ابزار نوشتن و داشتن حافظ

، هجي 3بيان نوشتاري: گيرد مينوشتن سه فرآيند مجزا را در بر ). 2،1980 الفلينواالس و مك(دارد
  .5خط دستو ) ديكته(4كردن

ي ها  حركتي پيچيده اي است كه به بلوغ و يكپارچگي تعدادي مهارت–خط، مهارت ادراكي
، 6فدر و مجنمر(شود مي ادراكي و حركتي بستگي دارد كه از طريق آموزش ايجاد -شناختي

 عبارت است خط دستبهترين تعريف ارائه شده از ). 7،2007؛ فلچر، اليون ، فاچز و بارونز2007
 خوانا .توانايي كپي برداري از روي حروف و اعداد به صورت خوانا و در مدت زمان معين: از

 حروف و سنجند كه شامل روي خط نويسي مي آن ي بر اساس اجزا را معموالًخط دستبودن 
  .باشد مي، اندازه و شيب نوشته  مناسباستا بودن، فاصله گذاري، در يك ركلمات

 مهم ترين عوامل اثر گذار بر خوانانويـسي         ، پژوهش ي  بر اساس مطالعات به عمل آمده از پيشينه       
  :توان در طبقات زير دسته بندي كرد ميرا 

                                                 
1. visual motor memory 
2. Wallace & McLaughlin 
3. composition 
4. spelling 
5. handwriting 
6. Feder & Majnemer 
7. Flecher, Lyon, Fachs &Barons 
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اول در   خطاهاي متد  -3 1 ) ارگونوميك ( عوامل كار پژوهي   -2هاي پيش نياز نوشتن       مهارت -1
؛ 1377؛ نـادر تبـار،    1980واالس و مـك الفلـين،     ( بـر ديكتـه نويـسي      ّـر   مـؤث  عوامل   -4دست نويسي   

  ).1382؛ تبريزي،1375 اسدپور،
چندين آنان هنوز ي نوشتن با دست بهره گيرند، زيرا  ها  توانند از مهارت   ميبسياري از كودكان ن   

يكي . به درستي رشد نكرده است  ها    ن مهارت اي ها  آناند يا در     نگرفته مهارت پيش نياز نوشتن را فرا     
 بـه طـور كلّـي، بـه         .ي شـناختي كودكـان دانـست      هـا   توان مهـارت   مي را   ها  از مهم ترين اين مهارت    

ينـدهاي  افر.  شـود  مـي  گفتـه    2ي ذهني او فرآيندهاي شناختي    ها   تليافرآيندهاي ذهني كودك و فع    
ناسـي، يـادآوري، خـود آگـاهي، فكـر           از بازش  ّ   عملكردهاي عـالي ذهـن اعـم       ي  شناختي شامل همه  

به نظر بـسياري از  ). 3،1990گالور و برونينگ(ت است ّ  قيّ   مسئله و خال   ّ  كردن، خواندن و نوشتن، حل    
ي ها مهارت.  سطح خاصي از توانايي شناختي و زباني قبل از آموزش نوشتن مورد نياز است    انّق  محق

ند و در هنگام    ّر  مؤثي حركتي   ها  ري مهارت شناختي شامل توجه، حافظه، ادراك و زبان روي يادگي        
ي شـناختي مـورد ارزيـابي       هـا   ي مختلـف مهـارت    هـا   مواجه با اخـتالالت نوشـتاري بايـد ايـن جنبـه           

  ). 4،2003ويندسر و سرماك مار،(قرارگيرند
توانـد بـه تنهـايي     مـي رسيدن كودك از لحـاظ سـن تقـويمي بـه مرحلـه اي از رشـد جـسماني ن             

 پـيش دبـستاني از لحـاظ        هـاي    در سـن   هـا   آن. ي بعـدي باشـد    ها  در آموزش  ها  آنساز موفقيت    زمينه
 هـا   آناند، انگـشتان     فيزيكي رشد الزم و كافي براي استفاده از قلم را به طور كامل به دست نياورده               

 انگـشتاني   هـا    در ايـن سـن     هـا   آن هستند، بـه همـين دليـل         ءبراساس قوانين رشد، ديررس ترين اعضا     
 هـا   آن در اختيـار     امالء در كارهاي ظريف مثل نوشتن كـ       ها  انگشتان و چشم  ،  ها  دست. ضعيف دارند 

                                                 
Ergonomics).1 (   كارپژوهي به طور كلي عوامل  )عوامل تشريحي، فيزيولـوژيكي، روانـي و مكـانيكي هـستند     )ارگونوميك 

ك  وضـعيت نشـستن، ثبـات و تحـر         : در اين پژوهش اين عوامل عبارتنـد از       . كه در مصرف انرژي توسط انسان مداخله مي كنند        
  .ي فوقاني بدن و نحوه ي گرفتن قلم كه بايد در هنگام اجراي عملي نوشتن مورد مشاهده و تجزيه و تحليل قرار گيرندها اندام

2. cognitive processes 
3. Glover & Bruning 
4. Marr, Windsor & Cermak 
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تواننـد بفهمنـد و    مي نامالء و عالئم را كها  با هم هماهنگي ندارند ، فاصله ها   و دست  ها  نيستند، چشم 
ــرده            ــدا نك ــا پي ــشان معن ــر براي ــت ديگ ــه جه ــي ب ــتن از جهت ــروع نوش ــد و ش ــازي كنن ــو س الگ

 ).1373تركمان،(است

 گرفتن قلم، عوامل كارپژوهي ي هي فوقاني و نحوها نشستن، ثبات و تحرك انداموضعيت 
 گرفتن قلم، ي هشيو. هستند كه بايد در هنگام نوشتن مورد مشاهده و تجزيه و تحليل قرار گيرند

با اجزاي ) اي، نظام عصبي مركزي نظام ماهيچه(بازتابي است از تعامل اجزاي موجود زنده
 و والدين اغلب با كودكاني مواجه هستندكه ّمان معل).  به كار رفته، بلندي ميزمنابع و مواد(محيطي
انگيزد و براي اصالح آن،  مي را بر ها آنگيرند كه حساسيت  ميشكال عجيبي به دست َ به ا مداد را

 در حالي كه بين انگشتان شست و وسط قرار گيرد،مداد بايد . شوند ميبه آموزش و درمان متوسل 
؛ 2،2002هاميل و بارتل()1سبك گرفتن مداد با سه انگشت پويا( دارد اشاره روي آن قرارانگشت

  ).1998  ،3سليكويتز
رود كه به رغم برخورداري از  ميدر مورد كودكاني به كار اغلب » نارسانويسي«اصطالح 
سالم .. ..شنوايي و معموالً اين كودكان از نظر حواس بينايي، .نويسند مي  بسيار بد،هوش طبيعي

ي محيط مناسبي برخوردارند و داراي آموزشي و به طور كلّ از امكانات خانوادگي و  وهستند
 به طور قابل ها آناين پيشرفت آموزشي و درسي وجود با . نابهنجاري شديد رفتاري نيستند

 اين دسته .سن و امكانات آموزشي است كه از آن برخوردارند  هوشي،ي ه از بهرتر كماي  مالحظه
 امالء درسي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به نوشتن و ي هان در يك يا چند مادآموز دانشاز 

اي متداول در هخطاها و علل نارسانويسي كه به عنوان خطا .به وضوح مشكل دارند مربوط است،
كج نويسي بيش از حد، راست نويسي بيش از حد، : ند ازا شوند عبارت ميدست نويسي شناخته 

                                                 
1. dynamic tripod 
2. Humil & Bartel 
3. Selilowitz 
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شارنويسي، كم رنگ نويسي بيش از حد، زاويه دار نويسي بيش از حد، نامرتب نويسي بيش از پرف
  ).1980واالس و مك الفلين،(حد، فاصله دار نويسي بيش از حد

بررسي و . شوند مي، خطاهاي بسياري مرتكب امالءان در روند يادگيري مهارت آموز دانش
. تواند ما را در شناخت بهتر اين روند ياري كند يم ها آنبندي  تبيين ماهيت اين خطاها و طبقه

 ديداري، ي هضعف حافظ: توان به اين صورت طبقه بندي كرد مي بر ديكته نويسي را ّر مؤثعوامل 
ضعف در تميز ديداري، عدم رعايت توالي حروف، حساسيت شنيداري، ضعف حافظه حركتي، 

دقت و توجه، كند نويسي و نويسي، خطاهاي آموزشي، عدم   قرينه نويسي و وارونه
  ).1382 تبريزي،(نارسانويسي
ي متعددي در داخل و خارج از كشور صورت ها ي خوانانويسي پژوهشها ي مهارت در زمينه

 به بررسي) 1996(1اسميت كورن هيل و. شود مي در زير اشاره ها آنگرفته است كه به برخي از 
 حركتي، دستكاري درون دستي و ارتباط بين هماهنگي چشم و دست، يكپارچگي بينايي

 ي ه نمرات انتقال شيء از كف دست به انگشتان، نمرها آني خوانانويسي پرداختند از نظر ها مهارت
 ي ه نمرمعناداري ها كننده بيني  حركتي و چرخش شيء درون دست پيش–يكپارچگي بينايي 
ي ها ع گرفتن مداد و مهارت نوي ه نشان داد كه رابطها آنهمچنين تحقيقات . خوانانويسي بودند

نوشتاري  مشخص است و هماهنگي چشم و دست نيز در ترسيم حروف و كشيدن خطوط بسيار 
، )2001(3 دنيس و سوينث و)1996به نقل از هيل و اسميت، (2زيوياني و الكينس.  استّر مؤث

وانانويسي  خاصي بر ختأثير ،نشان دادند كه انواع مختلف گرفتن قلم) 2003(4كوزياتك و پاول
اي عوامل سن، حافظه  ، در مطالعه ويندسور و سرماك)2000(5تسنگ و چو. ان نداردآموز دانش

. دانند مي سرعت دست نويسي معنادارهاي  كننده بيني  حركتي را پيش–بينايي و يكپارچگي بينايي 

                                                 
1 . Corenhill & Smith 
2 . Ziviani & Elkins 
3 . Dennis & Swinth 
4 . Koziatek & Powell 
5 . Tseng & Chow 
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 از سه  نفره انجام شد،138روي نمونه اي ) 2003(، ويندسور و سرماكدر پژوهشي كه توسط مار
 و آزمون آمادگي كودك 2، آزمون درك مفاهيم پايه1 حركتي-خرده آزمون يكپارچگي ديداري

ي پايه به ويژه مهارت بينايي بر ها  مهارتها آزمون استفاده شد، بر اساس نتايج اين 3در كپي كردن
درك  رشد شناختي را در تدر پژوهش خود اهمي) 2008(4گاالنيز.  استّر مؤث خط دستخوانايي 
نتايج .  با استفاده از روش چندحسي مورد بررسي قرار دادخط دستي حركتي و خوانايي ها مهارت

ند و با توجه به رشد شناختي ّر مؤث بسيار خط دستي چندحسي براي آموزش ها روشنشان داد كه 
 تأثيركودكان در طول يك سال تحصيلي و استفاده از حواس براي تشخيص حروف و كلمات اين 

  . گيرتر خواهد بودچشم
در مورد ميزان بروز خطاهاي متداول در دست نويسي  حـاكي           ) 1375(    نتايج پژوهش اسدپور  

ـ             . ان معنـادار اسـت  آمـوز  دانـش ي از آن بود كه ارتباط ميـان بـروز خطاهـاي متـداول بـا خـوش خطّ
در ميـزان قـدرت گـرفتن مـداد          در پژوهش خـود نـشان داد كـه الگـوي گـرفتن و             ) 1377(نادرتبار
همچنـين الگـوي گـرفتن    .  اسـت معنـادار ان خوش خط، متوسط و بدخط داراي تفـاوت      آموز  دانش

آدم . ترين عوامل در مهارت نوشـتن هـستند     ّر  مؤثمداد و مهارت كاربرد شيء درون دست به ترتيب          
ان آموز دانشداد كه آموزش راهبردهاي شناختي بر اصطالح نوشتار        در پژوهشي نشان  ) 1380(زاده
در مطالعه اي مقطعي انواع مختلف به دست گـرفتن قلـم را مـورد               ) 1382(صمدي. مثبت دارد  تأثير

ي مختلـف گـرفتن قلـم بـر ميـزان خوانـايي خـط و                هـا   نتايج او نشان داد كه سبك     . بررسي قرار داد  
 ّر مؤثان آموز دانش اما بر ميزان دقت نوشتاري و قدرت گرفتن دست          ؛ نداشت تأثيرسرعت نوشتاري   

   .بوده است
 بـه دليـل خوانـا نبـودن         هـا    نوشـتن صـحيح واژه     ي  هبسياري از كودكان علي رغم آگاهي از نحو       

كـه ايـن مـسئله ريـشه در پـيش نيازهـاي              حـال آن  . گردنـد  مـي ، متهم به ضعف در ديكته       خط  دست
                                                 
1. Visual Motor Integration(VMI) 
2. Bohem Test of Basic Concepts (BTBC) 
3. Scale of Children's Readiness In PrinTing (SCRIPT) 
4. Galanis 
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ان به خطي خوانا و زيبا دست يابند ، بايـد تمهيـداتي در   آموز دانشكه   براي اين . نوشتاري آنان دارد  
تواند جمع آوري نظـرات كارشناسـان ايـن زمينـه            مياولين قدم در اين راه      . ن زمينه صورت گيرد   اي

توان به نتايج قابل مالحظه اي دسـت يافـت    ميبه اين ترتيب . كه بي شك آموزگاران هستند، باشد      
بـه طـور مـشخص هـدف از انجـام پـژوهش       . كه برنامه ريزان را در رفع نقايص موجود ياري رساند     

 ابتدايي ي هان دورآموز دانشخوانانويسي  چه عواملي بر«:  به اين سؤال بوده استگويي پاسخ حاضر
  :بدين منظور چهار سؤال فرعي مورد بررسي قرارگرفت»  اثرگذار است؟

ــارت -1 ــا مه ــايي و      ه ــي و بين ــد حركت ــناختي، رش ــد ش ــون رش ــتن همچ ــاز نوش ــيش ني ي پ
   است؟ّر مؤثان آموز دانشي حركتي تا چه حد بر خوانانويسي ها هماهنگي

   است؟ّر مؤثان آموز دانشعوامل كارپژوهي تا چه حد بر خوانانويسي  -2
در مدارس ...) رنگ نويسي، پرفشار نويسي و كم(ميزان خطاهاي متداول در دست نويسي -3

  است؟ ّر مؤثان آموز دانشابتدايي تا چه حد بر خوانانويسي 

تا ...) اري، ضعف حافظه شنيداري وي ديد ضعف حافظه( ديكته نويسي درّر مؤثعوامل  -4
   است؟رتبطان مآموز دانش خوانانويسي اچه حد ب

  روش
 بر مهارت خوانانويسي ّر مؤثهدف عمده از انجام اين پژوهش توصيف شرايط و عوامل 

 دقيق ي هبنابراين جهت مطالعه حدود تغييرات چند متغير به مشاهد. ان دوره ابتدايي استآموز دانش
آوري اطالعات الزم براي توصيف اين متغيرها   بر اين مهارت و جمعّر مؤثمترهاي او نزديك پار
 پيمايشي -با توجه به ماهيت موضوع و اهداف كلّي، اين پژوهش به روش توصيفي. پرداخته شد
  .انجام شد

 آموزگاران شاغل به تدريس ي ه آماري كليي جامعه :گيري نمونه روش و نمونه جامعه، 
 ابتدايي در مناطق ي ه آموزگار دور351از بين تعداد . ايي شهرستان الهيجان بوددر مدارس ابتد

 مرد ها آن) نفر76( درصد22 زن و ها آن) نفر275( درصد78شهري و روستايي اين شهرستان كه 
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طبقه اي انتخاب - تصادفيي ه به شيو با توجه به  روش مطالعه كه پيمايشي بود نفر100بودند، تعداد 
براي اينكه نمونه را بر . از مردان تشكيل شد) ب(از زنان و گروه) الف(اين تحقيق گروهدر . شدند

 واقعي جامعه مورد مطالعه ي ه انتخاب كنيم و در عين حال اين نمونه نمايندها اساس جنس آزمودني
 د درص78به اين ترتيب با توجه به نسبت . انجام شد) ب(و) الف(باشد ، نمونه گيري از هر دو گروه

 آموزگار به عنوان گروه 351 نفر مرد از بين 22 نفر زن و 78مردان ، تعداد  درصد 22زنان نسبت به 
آوري اطالعات در اين پژوهش  ابزار جمع. پرسشنامه انتخاب شدندنمونه براي پاسخ دادن به 

اي  اين پرسشنامه متناسب با اهداف و سؤاالت پژوهش به گونه.  ساخته بودّق محق ي هپرسشنام
براي .  بر خوانانويسي را مورد سنجش قرار دهدّر مؤث و عوامل ها فهتدوين گرديد كه بتواند مؤلّ

نويسي تدوين گرديد، سپس   بر خواناّر مؤثي مختلف ها تعيين روايي محتوايي پرسشنامه ابتدا حيطه
پرسشنامه  ي ، فهرست اوليهها ي متعددي طراحي شد و پس از تعديل سؤالها براي هر حيطه گويه

 علوم تربيتي و روان شناسي و چند تن از ي ه تهيه و در اختيار اساتيد حوز، سؤال بود30كه شامل 
يي كه ها ن، سؤالاص ابتدايي قرار گرفت و در چندين نوبت با اعمال نظر متخصي آموزگاران دوره

مناسب  حذف گرديد و سؤاالت ،به لحاظ صوري و محتوايي مناسب تشخيص داده نشده بودند
اي  بر مبناي مقياس پنج درجه سؤال بسته پاسخ 24اي حاوي  جايگزين شد و در نهايت پرسشنامه

 و براي تنظيم شد» خيلي كم«و » كم«، »متوسط«، »زياد«، »خيلي زياد«ي ها  شامل گزينهليكرت
 ي ه نفر از آموزگاران دور20در ابتدا پرسشنامه بين . سنجش اعتبار مورد ارزيابي قرار گرفت

سپس پرسشنامه .  برخوردار است درصد90ابتدايي اجرا شد كه نشان داد از ضريب اعتبار مناسب 
آوري  پس از جمع).  مقاله موجود استي ه پرسشنامه در ضميمي هنمون.(درگروه نمونه اجرا گرديد

 با سطح ها  تك متغيره براي تعيين اختالف بين ميانگينt با استفاده از آزمون ها ، دادهها پرسشنامه
به اين ترتيب كه ابتدا . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت spss افزار گيري از نرم  و با بهره3متوسط 

 تك متغيره معين شد كه آيا فرض tعددي را براي ميانگين جامعه فرض و سپس از طريق آزمون 
رفته شد و  در نظر گ3گذاري عوامل صحيح است يا خير؟ در اين پژوهش ميانگين فرضي تأثير
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  .ي به دست آمده با آن مقايسه شدها ميانگين

  نتايج
ي پيش نياز نوشتن همچون رشد شناختي، رشد حركتي و بينـايي            ها   مهارت :سؤال اول پژوهش  

   است؟ّر مؤثان آموز دانشي حركتي تا چه حد بر خوانانويسي ها و هماهنگي
  

ي پيش نياز نوشتن ها  موارد مربوط به مهارتتأثيرومي ميزان  ميانگين مفهي  تك متغيره ، مقايسهtنتايج آزمون . 1جدول
   )3(ان با سطح متوسطآموز دانشي حركتي برخوانانويسي ها همچون رشد شناختي، رشد حركتي و بينايي و هماهنگي

  سطح   ها گويه
  متوسط

  ميانگين
 مفهومي

  انحراف 
  T ρ  معيار

ي پــيش از هــا ضــعف مهــارت-1
  نوشتن 

3  92/2  37/1  59/0  56/0  

-ضعف هماهنگي ديداري-2
  حركتي

3 12/3  34/1  89/0  37/0  

ضعف عضالت كوچك و -3
  بزرگ

3 3  33/1  001/0  99/0  

  19/0  31/1  37/1  82/2 3  ضعف بينايي-4 
  32/0  99/0  21/1  12/3 3  تميز ديداري-5
  

ي هـا   نكـه ميـانگي    با توجـه بـه ايـن      . ستفاده شد ا »  t  « سطح معناداري از آزمون    به منظور بررسي  
 نيز از مقـدار  حاصل t ندارند و 3حاصل از اكثر موارد مطرح شده تفاوت معناداري با سطح متوسط       

توان گفت همه موارد در بخش پيش نيازهـاي نوشـتاري تـا              ميبحراني جدول كوچكتر است، پس      
  . معنادار نيستتأثير اما به لحاظ آماري اين ؛ داردتأثيرحدودي بر خوانانويسي 

   است؟ّر مؤثان آموز دانش عوامل كار پژوهي تا چه حد بر خوانانويسي :ژوهشسؤال دوم پ
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نحوه ي ( موارد مربوط به عوامل كارپژوهيتأثير ميانگين مفهومي ميزان ي ه تك متغيره، مقايسtنتايج آزمون . 2جدول
  ) 3(ح متوسطان با سطآموز دانشبر خوانانويسي ) قرار گرفتن بدن و كاغذ و چگونگي به دست گرفتن قلم

  سطح   ها گويه
  متوسط

  ميانگين
  مفهومي

  انحراف
  T ρ  معيار

  11/0  60/1  19/1  19/3  3  بدن و   قرار گرفتن كاغذي نحوه -6
  74/0  34/0  48/1  05/3  3   به دست گرفتن قلمي هنحو -7

ي ها با توجه به اين كه ميانگين. ستفاده شدا »  t  « سطح معناداري از آزمونبه منظور بررسي
تر   كوچكز مقدار بحراني جدول نيز احاصل t بوده و تر بزرگ) 3( از سطح متوسطحاصل

 قرار گرفتن كاغذ و بدن و ي هنحو نتيجه گرفت كه مواردي از قبيل توان  ميباشد، بنابراين مي
 اما به لحاظ آماري اين ؛ داردتأثير ها آنان بر خوانانويسي آموز دانش گرفتن مداد توسط ي هنحو
  .  نيست در حد معنادارتأثير

كم رنگ نويسي، پرفـشار نويـسي   ( ميزان خطاهاي متداول در دست نويسي :سؤال سوم پژوهش  
   است؟ّر مؤثان آموز دانشدر مدارس ابتدايي تا چه حد بر خوانانويسي ...) و

متدوال در دست  موارد مربوط به خطاهاي تأثير تك متغيره، مقايسه ميانگين مفهومي ميزان tنتايج آزمون . 3جدول
  )3(ان با سطح متوسطآموز دانشدر مدارس ابتدايي برخوانا نويسي ...) كم رنگ نويسي، پرفشار نويسي و(نويسي

   

  سطح   ها گويه
  متوسط

  ميانگين 
  مفهومي

  انحراف 
  T  ρ  معيار

  001/0  98/3  13/1  55/2  3   ضعف دركپي كردن از اَشكال وحروف-8
  04/0  04/2  13/1  77/2 3  ها  نقص در تنظيم فاصله-9

  18/0  34/1  19/1  84/2 3   كم رنگ نويسي بيش از حد-10
  43/0  80/0  38/1  89/2 3   پرفشارنويسي-11 

  07/0  83/1  25/1  77/2 3   كج يا راست نويسي بيش از حد-12
  99/0  001/0  25/1  3 3   ناخوانا نويسي-13
  99/0  001/0  21/1  3 3   كند نويسي-14
  59/0  54/0  12/1  06/3 3  وف و كلمات نادرست حري ه انداز-15
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ي هـا   با توجـه بـه ايـن كـه ميـانگين          . ستفاده شد ا»  t  « سطح معناداري از آزمون    به منظور بررسي  
 3 مـوارد هـم از سـطح متوسـط           ي  هبرابرنـد و بقيـ    3 بـا سـطح متوسـط         تقريباً 15 و   13،14 در   حاصل

نتيجه گرفـت خطاهـاي    توان  ميبنابراين .ندتر بزرگ نيز از مقدار بحراني جدول  حاصل tند و   تر  كم
  .  ان نداردآموز دانش چنداني بر خوانانويسي تأثيرمتداول در دست نويسي 

ضعف حافظه ي ديداري، ضـعف حافظـه     ( عوامل مرتبط با ديكته نويسي     :سؤال چهارم پژوهش  
   است؟ّر مؤثان آموز دانشتا چه اندازه بر خوانانويسي ...) شنيداري و

  
 موارد مربوط به عوامل مرتبط با ديكته تأثير ميانگين مفهومي ميزان ي  تك متغيره، مقايسهtج آزمون نتاي. 4جدول 
  )3(ان با سطح متوسطآموز دانشبر خوانانويسي ...) ضعف حافظه ي ديداري، ضعف حافظه شنيداري و(نويسي

  سطح   ها گويه
  متوسط

  ميانگين 
 مفهومي

  انحراف 
  T  ρ  معيار

  001/0  45/5  19/1  35/2  3  و قرينه نويسي وارونه نويسي -16
  001/0  15/4  13/1  47/3  3   ديداريي ه ضعف حافظ-17
  003/0  05/3  28/1  39/3 3   حساسيت شنيداري-18

  01/0  64/2  21/1  32/3 3   خطاهاي آوايي-19 
 خطاهاي مربوط به توالي -20

  حروف
3 87/2  25/1  04/1  30/0  

 خطاهاي حذف و اضافه -21
  كردن حروف

3 80/2  12/1  79/1  08/0  

  002/0  13/3  28/1  40/3 3   مشكالت آموزشي-22
  001/0  66/3  09/1  40/3 3   عدم دقت و توجه-23
  001/0  14/7  15/1  82/3 3   روش كلي آموزش كلمات-24

  
ي هـا  كـه ميـانگين   بـا توجـه بـه ايـن    . ستفاده شـد ا» t  « سطح معناداري از آزمون به منظور بررسي  
 نيـز    حاصـل  t بوده و    تر  بزرگ) 3(از سطح متوسط   21 و   20،  16وارد بجز موارد    حاصل در تمامي م   

نتيجه گرفت كه مواردي از قبيل ضعف        توان   مي  بنابراين .باشد مي تر  بزرگ ز مقدار بحراني جدول   ا
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حافظه ديداري، حساسيت شنيداري، خطاهاي آوايي، مـشكالت آموزشـي، عـدم دقـت و توجـه و                   
  . داردتأثيران آموز دانش خوانانويسي روش كلّي آموزش كلمات بر

  بحث و نتيجه گيري
  : نتايج زير حاصل آمد،نامه ي حاصل از پرسشها پس از تحليل و بررسي داده

 مثبت تأثيران آموز دانشي پيش نياز نوشتن تا حدودي بر خوانانويسي ها تقويت مهارت) 1
 خوانا و موفق، نيازمند رشد طخ دست پژوهش شرح آن گذشت ي هبر اساس آن چه در پيشين. دارد

 در ها  اساسي آموزگار كمك به رشد اين مهارتي هي شناختي است و وظيفها و پرورش مهارت
يي باشد ها ي شناختي سطح رشد كودك بايد نشانگر مشخصهها بر اساس نظريه. ان استآموز دانش

در .  رشد فيزيكي استها تا آمادگي يادگيري خواندن و نوشتن را داشته باشد؛ يكي از اين مشخصه
و ي ديداري ها پژوهش حاضر اين مشخصه به صورت عواملي همچون رشد هماهنگ توانايي

توان زيربناي نوشتن در  مياين عوامل را . حركتي و رشد عضالت بزرگ و كوچك نمود يافت
 سالگي يعني پيش از شروع سن آموزش رسمي 6نظر گرفت كه معموالً كودكان در حدود 

 تأثيربر اساس نتايج حاصل از جمع آوري نظرات آموزگاران در اين پژوهش نيز . كنند مياكتساب 
  و)1996(كورن هيل و اسميت. ان به اثبات رسيدآموز دانش بر خوانانويسي ها پرورش اين توانايي

ي شناختي بر ها ي حركتي و بينايي و رشد مهارتها هماهنگييت نيز بر اهم) 2000(تسنگ و چو
توان  مي را ها آناند كه نتايج  ان تأكيد داشتهآموز دانش خط دستي نوشتاري و خوانايي ها مهارت

و ) 2003(َك ِرم ، ويندسور و كي مارها اين يافته بر يافته. تأييدي بر يافته اول اين پژوهش دانست
يز  ن،دانستند ميكه عامل رشد شناختي را يكي از عوامل مهم در يادگيري نوشتن ) 2008(گاالنيز

) 1380(ي پژوهش آدم زادهها همچنين بر اساس همين يافته، اين پژوهش با يافته. گذارد ميه ّ ِح ص
ان پرداخته آموز دانش آموزش راهبردهاي شناختي بر اصالح مشكالت نوشتاري تأثيركه در آن به 

  .شده بود، داراي قرابت و همخواني است
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اربرد عضالت كوچك و بزرگ بدن ي حركتي ظريف از جمله نوشتن مستلزم كها مهارت
ي نوشتاري كمك ها تواند به بهبود فعاليت ميرشد متناسب و كمك به پرورش اين عضالت . است

ي حركتي ظريف كه به كمك عضالت ظريف دست ها قبل از فراگيري مهارت. شاياني كند
 در حاصلج در اين پژوهش نتاي. ي حركتي كلّي فراگرفته شودها گيرد، بايد مهارت ميصورت 

 در تقابل قرار ها ي ساير پژوهشها مورد اين عامل به تأييد آموزگاران نرسيد كه اين مسئله با يافته
ي پيش ها  اين مسئله، آموزگاران دورهتتوان چنين گفت كه با توجه به فرض اهمي مي اما ؛دارد

نامه روزانه شان ي حركتي درشت را در برها  فعاليتدبستاني و سال اول دبستان ابتدا بايد 
تواند شامل طراحي تصوير يا خطوط روي شن يا با استفاده از قلم مو  مي ها  فعاليتاين (بگنجانند

ي ها ي كلّي، كودكان را در زمينه مهارتها و بعد از پرورش اين مهارت) روي سطوح صاف باشد
  .حركتي ظريف نوشتن آماده كنند

بر )  به دست گرفتن قلمي هذ و بدن و نحو قرار گرفتن كاغي هنحو(عوامل كارپژوهي) 2
همان طور كه پيش از اين گفته شد، نوشتن با چند مهارت . ان اثرگذار استآموز دانشخوانانويسي 

بسيار مشخص از جمله به كارگيري صحيح ابزار نوشتن و چگونگي نشستن ارتباط تنگاتنگ 
ع بازتابي از تعامل موجود زنده با  گرفتن قلم، در واقي هشيو). 1980واالس و مك الفلين،(دارد

توان  مي دوم اين پژوهش را ي هيافت. اجزاي محيطي و مواد به كار رفته در تكليف نوشتاري است
دانست كه در آن بين الگوي درست گرفتن ) 1377(ي پژوهش نادرتبارها در تعامل مستقيم با يافته

  .داري يافته بودان ارتباط معناآموز دانش خط دستمداد و ميزان خوش خطي 
، كوزياتك و )2001(، دنيث و سوينث)1986(ي زيوياني و الكينسها اما نتايج پژوهش

كه گزارش كرده بودند ميان نوع گرفتن مداد و عملكرد دست ) 1382(و صمدي) 2003(پاول
 ي هتجزيه و تحليل نحو.  پژوهش حاضر در تقابل استي ه با يافت،نويسي ارتباط روشني وجود ندارد

البته .  در هنگام آموزش نوشتن بسيار مهم استآموز دانش ي هنشستن و به دست گرفتن قلم به وسيل
 ي ه عملي و كلّي وجود ندارد كه بتوان آن را به كليي هي قبلي هيچ قاعدها بر اساس يافته
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هر قدر . ي فردي صورت گيرندها تجويزها، بايد بر حسب تفاوت. ان تعميم دادآموز دانش
توان در طرز نشستن و مداد به دست گرفتن وي  ميتر  تري باشد، راحت  در سن پايينموزآ دانش

  . تغيير ايجاد كرد
بر .  چنداني نداردتأثيران آموز دانشبروز خطاهاي متداول در دست نويسي بر خوانانويسي ) 3

مل پيش ي مختلف علل بروز بسياري از اين خطاها ريشه در همان عواها ي پژوهشها اساس يافته
نياز نوشتاري دارد، از تجارب پيش دبستاني نامناسب و تأخير در رشد حركتي گرفته تا اختالل 

ند و در برنامه ريزي حركتي ّر مؤثعملكرد يكپارچگي پردازش اطالعات حسي كه در رشد ادراك 
به فاصله خطاهاي مربوط ). 1،1988به نقل از هاالهان و كافمن، 1983(مثالً اسميت. باشند ميدخيل 

 حركتي و –ي ادراكي ها  به دليل ضعف مهارتتر بيشگذاري بيش از حد و ناخوانانويسي را 
خطاهاي مربوط به پرفشارنويسي يا كم فشارنويسي، كج يا راست نويسي را به دليل ضعف در 

ي فضايي را عامل ها اختالل در ارتباط) 1995(2آماندسن. داند ميي ادراكي و حركتي ها هماهنگي
داند، او همچنين  مي نادرست حروف ي هاصله گذاري بيش از حد بين حروف و كلمات و اندازف

با ) 1375(نتايج پژوهش اسدپور. داند ميحس عمقي ضعيف را علّت فشار نامناسب به مداد 
كندنويسي، ناخوانانويسي و اندازه نادرست تأثير از جمله ها پژوهش حاضر گرچه در برخي زمينه

 اما در ديگر ؛ان داراي نكات مشتركي استآموز دانش نويسي و خوانانويسي حروف بر درست
 خط دستتك تك موارد مربوط به خطاهاي متداول را روي ) 1375(موارد در تضادند، اسدپور

 خط دست بر ها آن منفي تأثير موارد تر بيشان مورد بررسي قرار داده بود كه در آموز دانش
 .بودان به اثبات رسيده آموز دانش

.  استّر مؤثان آموز دانشعوامل مرتبط با ديكته نويسي از نظر آموزگاران بر خوانانويسي ) 4
ان آموز دانش آن بر مهارت خوانانويسي تأثير بر ديكته نويسي و ّر مؤثبررسي و تبيين ماهيت عوامل 

 اين ي  از پيشينهكه چه آن. تواند ما را در شناخت بهتر روند يادگيري مهارت نوشتن ياري رساند مي
                                                 
1. Hallahan & Kauffman 
2. Amundson 
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 هر يك از اين عوامل را بر مهارت ديكته نويسي تأثيرموضوع به دست آمده تحقيقاتي است كه 
 آن بر مهارت نوشتن و خوانانويسي در تأثير خاصي در مورد ي مورد سنجش قرار داده اند و پيشينه

.  مقايسه كردها ر پژوهشتوان اين نتيجه را با نتايج ساي ميالبته در جزء جزء موارد . دسترس نيست
همخوان دانست كه در ) 1995(1 پژوهش گروفي توان با يافته مي چهارم اين پژوهش را ي هيافت

ان مورد بررسي قرار آموز دانشآن ارتباط عوامل مرتبط با ديكته نويسي را بر مهارت رونويسي 
. دانست مي  مناسبخط دست را براي افزايش خوانايي ها داده بود و تقويت اين مهارت

 ّر مؤثان آموز دانشي واج شناختي را بر مهارت ديكته نويسي ها نيز آگاهي) 1387(سليماني
  . دانست مي

 عوامل تأثيرتوان چنين اظهار كرد كه اگرچه  ميي پژوهش حاضر ها به طور كلّي بر اساس يافته
 ها  به برخي جنبهتر يشب اما توجه ؛ان امري پذيرفتني استآموز دانش خط دستياد شده در خوانايي 

از آن . رسد ميي قبل از ورود به مدرسه ضروري به نظر ها ي پيش نوشتاري و تمرينها به ويژه زمينه
 جسماني، به خصوص رشد عضالت دست و توانمند ي هتوان كمك به رشد همه جانب ميجمله 

چنين ي انگشت، كف دست، مچ و بازو و همها آنشدن ساختمان عضالت، مفاصل و استخو
ي حركتي ظريف اشاره كرد كه بيش از هر مهارت ها هماهنگي بين چشم و دست و تقويت مهارت

انعطاف پذيري كودكان،  با توجه به. ديگر قبل از ورود به مدرسه بايد مورد تأكيد قرار گيرد
كه  به شرط اين. مشكالت آنان در نوشتن به هر شكل كه باشد تا حد بااليي قابل حل شدن است

دكان را به موقع نسبت به اصالح اشكاالت ترغيب كرد و از تجربيات آموزگاران ورزيده و كو
به طور كلّي نگرش و ادراك معلّم در . مشاوران تحصيلي و روان شناسان تربيتي بهره گرفته شود

ه با توجه ب.  بسزايي داردتأثيران آموز دانشي يادگيري، بر تعامل او با اين گونه ها مورد ناتواني
شود چنين پژوهشي در جامعه اي گسترده  مي آماري در اين پژوهش پيشنهاد ي محدوديت جامعه

  .ي داشته باشدتر بيشتر با حضور آموزگاران ديگر مناطق انجام گيرد تا نتايج آن قابليت تعميم 

                                                 
1. Groff 
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