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آموزان مقطع ابتدايي در خط دانشتحليلي بر فراواني و نوع اشكاالت دست

  حروف الفباي فارسي

  3سارا شريفي و 2باقر غباري بناب، 1فاطمه نصرتي

  

  چكيده
خط و تعيين فراواني اشتباهات آموزان مقطع ابتدايي در دستاشتباهات دانش منظور تحليل ميزانپژوهش حاضر به

هاي الفباي فارسي انجام شد. طرح پژوهش حاضر در بخش اول توصيفي و در بخش ساختاري در نوشتن هريك از نشانه
آموزان نفر از دانش 300همين منظور تعداد بدون گروه كنترل). بهآزمون پس-آزمونآزمايشي (طرح پيشدوم از نوع نيمه

اي انتخاب شدند. براي سنجش مشكالت گيري خوشهپسر) به روش نمونه 150دختر و  150ي دوم شهرستان مريوان (پايه
ست كه توصيف ها در بخش نخساخته استفاده شد. شيوه تجزيه و تحليل دادههاي الفبا و سياهة محققخط از كارتدست

نوع خطاها در حروف بود از تحليل تناظر و در بخش دوم با هدف ميزان تغييرات در خطاهاي نوشتن، از آزمون 
كنندگان در حروف (جـ ج)، (چـ چ)، (حـ ح)، (خـ خ)، (صـ تر شركتويتني استفاده شد. نتايج نشان داد كه بيشيومان

ترين تري (بدشكل نوشتن يا تحريف) داشتند. بيشقـ ق) خطاهاي بيشص)، (ضـ ض)، (ط)، (ظ)، (عـ ع)، (غـ غ)، و (
ميزان اشتباهات مربوط به خطاهاي بدشكل نوشتن يا تحريف حروف است كه در دو جنسيت پسر و دختر مشهود است، اما 

وط به اشتباه نوع سوم ترين ميزان اشتباهات نيز مرباند. كمتري در اين مورد داشتهاشتباهات بيش 52/11پسرها با ميانگين 
تري داشتند و فقط . هر دو جنس در رونويسي برخي حروف اشتباهات بيشيعني حذف يك يا چند نقطه از حرف است

 8ساخته اشتباهات نوع ي محققترتيب تعداد اشتباهات در دو جنس متفاوت است. از نظر نوع اشتباهات بر اساس سياهه
ترين فراواني را داشتند. شايان ذكر نويسي) كم(معكوس 1ترين و اشتباهات نوع ) بيش(بدشكل نوشتن يا تحريف حروف

اي ميزان اين اشتباه در هر دو جنس هاي مداخلهماه و آموزش جهت نوشتن حروف در آموزش 5است كه بعد از گذشت 
يزان ميانگين اشتباهات در افراد متر بوده است، اما دست بيش. ميزان تغيير بعد از مداخله در افراد چپكاهش داشته است

 تر بوده است.دست كمدست چه قبل و چه بعد از مداخله به نسبت افراد چپراست
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  قدمهم

 هايتمهار تعدادي يكپارچگي و رشد به كه است ايپيچيده حركتي - ادراكي مهارت خط،دست

؛ 2007، 1مجنمر و شود (فدرمي ايجاد آموزش طريق از كه دارد بستگي حركتي و ادراكي -شناختي
از برداري خط عبارت است از توانايي كپي). به بيان ديگر دست2007 ،2بارونز و فاچز اليون، فلچر،

بر  الًرا معمو خطدستصورت خوانا، در مدت زمان معين. خوانا بودن روي حرف و اعداد به
نويسي حروف و كلمات، در يك راستا بودن، سنجند كه شامل روش خطاساس اجزاي آن مي

 ).1391الهيج، وجاويد و قوامير(خس استنوشته  گذاري مناسب، اندازه و شيبِفاصله

 شكل ترينپيچيده است. نوشتن سوادآموزي براي عمده و اساسي كار نوشتن دو و خواندن

 و احمدي از نقل به ؛2002سلكووتيز ( نظر از .)1386ال است (سياح، فع ينديآفر و ارتباط

 در ارتباطي، مهارت ترينعيني و ترينعنوان ملموسبه كهاين به توجه با ) نوشتن1384براتيان،

 آن يدرباره و پرداخته آن به تربيش گذارد،جاي ميبر مكتوب سند خود از خواندن با مقايسه

 - حركتي اجراي نوشتاري، زبان. شودمي انگيزتر شناختهچالش ايلهأمس و شودمي بازخواست

 چند با يابند. نوشتنمي انتقال دانش و افكار هاآن يوسيلهكه به است نمادهايي ايزنجيره و ترسيمي

 ترسيم كلمه، صورت به موضوع تنظيم ذهن، در موضوع داريجمله نگه از مشخص، بسيار مهارت

 و ديداري يحافظه داشتن و نوشتن ابزار صحيح كارگيريبه و كلمه، فحر هر شكل گرافيكي
گيرد: مي بر در را مجزا فرآيند سه )  نوشتن1980الفلين،  مك و ارتباط دارد (واالس كافي حركتي

  خط.دست ) وكردن (ديكتههجي نوشتاري، بيان
ل ندارد. تا اين هنگام پيش از شش سالگي بدن از نظر زيستي براي نوشتن آمادگي كام معموالً

كه  بتوان هماهنگي الزم  اند اعصاب و عضالت انگشتان دست و مچ و بازو آن قدر تكامل نيافته
يعني ممكن ؛ هاي فردي را ناديده گرفتها برقرار كرد. البته در اين مهارت نيز نبايد تفاوتميان آن

-). مطالعات روان1372نژاد، رياست بعضي از كودكان زودتر از اين سن بتوانند بنويسند (شعا

                                                                                                                            
1. Feder & Mainemer  
2. Fletcher, Lyon, Fuchs, & Bames  
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شود و هاي الزم در نوشتن تا سن دوازده سالگي تكميل ميدهد كه مهارتشناسي نشان مي
هاي اساسي تا سن دوازده يا كلي مهارتطورپيشرفت اين مهارت بعد از اين سن كم است. به

ي متوسط تا آخر شود و همين مقدار براي ورود به طبقهسيزده سالگي به قدر كافي كسب مي
  ).1367رسد (شريعتمداري، حيات كافي به نظر مي

ي پايه سطح براي كافي مهارت از كودك ،دبستان دوم و اول هايسال از پس رودمي انتظار
اسالوين،  ؛2004 شين، مك و شود (داكرل برخوردار حساب و نوشتن خواندن، سواد هايمهارت
تا پيش  .شوندمي پيگيري و نمايان نوشتني سندهاي يهمه در يخطاهاي نوشتار ،همه اين ). با2000

ها فقط از دو مهارت زباني،؛ يعني گفتن و شنيدن براي ايجاد ارتباط استفاده از ابداع خط، انسان
توانايي  ،ي نوشتاري ابداع شدكردند. اما از حدود ده هزار سال پيش كه اولين خطوط سادهمي

ي ثانوي عنوان يك وسيلهتوان گفت خط بهچنداني گرديد. بنابراين ميجامع انساني در ايجاد صد 
 1373). زندي در سال 1378پور، وجود آمده است (انديشهبراي نماياندن عناصر آوايي زبان به

 ذكر از پس وي داده است. قرار بررسي مورد شناختي زبان هاييافته ديدگاه از را اماليي مشكالت

 ايبرنامه عوامل و بررسي شناسيجامعه انگيزشي شناختي،زيست عوامل مانند يابرنامه برون عوامل

 است. گذاشته شناختيعوامل زبان بر را خود پژوهش تأكيد درسي محتواي و آموزش روش مانند

 درصد ترينبيش يافت كه دست نتيجه اين به كشور استان 6 از امالء 27000 اخذ از پس وي

 جايبه حروف سازيحروف، جانشين كردن است: منقلب زير موارد به مربوط اماليي خطاهاي

 جا حذف، يندآفر اثر بر حروف وكلمات جاانداختن شنيداري، ادراك در ضعف اثر بر يكديگر

 به سازنده حروف سازي حروف، جانشين از كافي شناخت عدم اثر بر دندانه نقطه، تشديد، انداختن

  تبديل. يندآفر اثر بر ديگر حروف
ان مقطع دبستان آموزدانشهاي فراواني در خصوص تحليل اشتباهات اماليي چه پژوهشاگر

ي فراواني اشتباهات آموزان ابتدايي در زمينهدانش خطدستاما تحليل اشكاالت  ،وجود دارد
  .استدر نوشتن حروف الفباي فارسي نادر  خطدست
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هاي شناختي و عاطفي را در ارتاي از مهمالحظهدي است كه بخش قابليند موّلآنگارش، فر
تحليل خطاهاي كودكان يكي از  ).2017، 2؛ دابسون و استفنسن2017، 1گيرد (ارگوگانبر مي
ها در دهد اشتباهاتي كه آناست تحليل خطاهاي كودكان نشان مي ءهاي تشخيص موانع امالروش

همه آن اشتباهات را از بين تا بتوان با اتخاذ يك روش  ،شوند از يك نوع نيستديكته مرتكب مي
در اين روش يك تكنيك تحليل رفتاري است گزارشي از انواع خطاهاي كودكان تهيه  ،برد
گردد تا بر اساس يك برنامه آموزشي و درماني مناسب براي آن اتخاذ گردد. (ريدوهرسكو، مي

انواع )، تشخيص زودهنگام و پيش از ورود به مدرسه درخصوص همه 1394). شجاعي (1976
آورد تا با توجه به عالئم و مي هاي يادگيري و به طور خاص، نوشتن، اين امكان را به وجودناتواني

هاي هاي كودكان اقدام شود و از شكستح و بازپروري تواناييكننده، به اصالهاي پيش بينينشانه
  .تحصيلي و مشكالت ناشي از ناتوانايي در ايفاي نقش مدرسه اي جلوگيري شود

زيرا در اين درس به  ؛آموزشي برخودار استي اي در برنامهنوشتن از جايگاه ويژه
شود تا بتوانند به يك استاندارد برسند و از اين داده مي» نوشتدست«آموزان فرصت معيار و دانش

  مند سازند.طريق الگوسازي كنند و توليدهاي ديگر خود (انشاي خالّق) را به كمك آن ضابطه
اند. معكوس كردن (كيزبوم ظران انواع گوناگوني از خطاهاي نوشتن را شناسايي كردهنصاحب

جايي (آغاز واژه، وسط واژه و آخر شناسي، حذف، اضافه، جابه). خطاهاي واج1966و وارينگتن، 
هاي ها، واژههاي ناتمام، همانندي، جانشيني غيرآوايي، واژه3آواييواژه)، جانشيني

همسان (الرن و هاي آوايي همسان و آوايي غير). واژه1975ناي و همكاران، سي (بازشناقابلغير
واژه شناختي از انواع خطاهاي اماليي نويسي و تكشناختي، درست)، مشكالت واج2005كاني، 

  ).1392شوند (عليزاده، محسوب مي
مقطع  انآموزدانش خطدستلذا پژوهش حاضر با هدف تحليل فراواني و نوع اشكاالت 

                                                                                                                            
1. Ergogan 
2. Dobson & Stephenson 
3. Phonic 
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الگوي دشواري در  :استگويي به سواالت زير ابتدايي در حروف الفباي فارسي به دنبال پاسخ
وقوع اشتباهات در هر يك از  حروف به چه  ي حروف الفبا به چه شكلي است؟نشانه 32نوشتن  

آيا دادن دستورالعمل و گذشت زمان براي نوشتن حروف الفبا تغييري در نوشتن  صورتي است؟
ي هوشي آيا فراواني و نوع اشتباهات با متغيرهاي جنسيت، سن تقويمي، بهره كند؟ها ايجاد ميآن

  و برتري جانبي رابطه دارد؟

  روش

حرف الفبا  32پژوهش حاضر در بخش اول به بررسي خطاهاي نوشتن در رابطه با هر يك از 
كه يك دوره  جاوه از آنعالهبر اين اساس طرح اين مطالعه توصيفي است. ب ،صورت پذيرفته است

كنندگان چون از قبل در كالس خود اما شركت ،كنندگان داده شده استآموزش به شركت
گذاري شده بودند بخش دوم اين مطالعه نيز يك طرح نيمه آزمايشي است (طرح پيش جاي

  پس آزمون بدون گروه كنترل). - آزمون
آموزان ن مطالعه شامل تمامي دانشكنندگان ايشركت: گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

ا نفر ب 370نفر  10000اي با حجم نمونه ز جامعهنفر) شهرستان مريوان است. براي انتخاب ا 2700(
ت كردند. شيوه انتخاب نفر شرك 300شد، در اين مطالعه توجه به جدول كوكران انتخاب مي

 4رس سطح شهرستان مريوان اي و بدين نحوه بود كه نخست از ميان تمامي مدامدارس خوشه
ان كالس هاي پايه اول اين مدارس انتخاب شدند. در مجموع آموزدانشمدرسه انتخاب و تمام 

جهت گردآوري اطالعات از  نفر ديگر پسر بودند. 150نفر از اين شركت كنندگان دختر و  150
  ابزارهاي زير استفاده شد:

نجش خطاهاي نوشتن حروف الفبا س: شده حروف الفباي فارسيهاي  طراحي. كارت1
ها مي بايست حرف الفبا را در خود داشت و آن 32ان از طريق ارائه آزموني كه آموزدانشتوسط 
حروف الفباي فارسي  ،انجام شد. براي نوشتن در مرحله نخست ،كردندروف را تحرير مياين ح
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داده شد. اين مجموعه شامل  آموزش شده حروف الفباي فارسيهاي طراحيكارتها  از طريق به آن
ها ي فارسي بود. در يك طرف اين كارتحرف الفبا 32فوت از  1فوت در  1كارت در ابعاد  32

ها ارائه گرديد حروف بدون جهت نوشتن و در طرف ديگر كارت حروف با جهت نوشتن آن
  هاي طراحي شده در زير آورده شده است).اي از كارت(نمونه

                          
آموزان ابتدايي در حروف الفباي خط دانشي اشتباهات دستساختهي محقق. سياهه2

آموزان به علت نبودن ابزار استاندارد و معتبر جهت سنجش اشتباهات دستخط دانش: فارسي
ي تدريس و ي اين ابزار از تجربيات و نظر همكاران و معلمان باتجربه در حيطهابتدايي جهت تهيه

هاي يك ابزار مناسب از قبيل مان اختالالت يادگيري استفاده گرديد. اين سياهه ويژگيدر
ييد تني چند از معلمان واقع شده أسادگي، سرعت تفسير، دقت را داراست. از لحاظ روايي مورد ت

  است كه شامل اين موارد بود:

 نويسي. معكوس1

 . حذف قسمتي از حرف2

 . حذف يك يا چند نقطه از حرف3

 . اضافه كردن جزيي به اجزاي حرف4

 . درست نوشتن جهت حرف5

 . خيلي بزرگ يا كوچك نوشتن حروف الفبا6

 . عدم رعايت جهت نوشتن حروف از راست به چپ7

 . بدشكل نوشتن يا تحريف حروف8

 درجه از روي خط زمينه 15. چرخش بيش از 9
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 . حذف يكي از شكل هاي حرف10

 هاي آغازين . بازنويسي حرف پس از تالش11

 . عدم نوشتن روي خط زمينه12

ساخته از روش بازآزمايي استفاده در تحقيق حاضر براي محاسبه ضريب پايايي آزمون محقق
گرديد و همبستگي حاصله حاكي از ضريب پايايي قابل قبول برخوردار است و در سطح خطاي 

است كه از طرف كارشناسان و  كمتر از يك صدم معنادار است. روايي اين آزمون از نوع محتوايي
  متخصصان آموزش و پرورش استثنايي تعيين گرديده است.

  نتايج

ي اول آموزان با مراجعه به مدارس دوره(آبان ماه) ورود دانش پژوهش حاضر در دومين ماه
ي اول پسرانه و دخترانه اجرا شد. شيوه اجرا بدين صورت بود كه پژوهشگر با تدوين ابتدايي و پايه

ان پايه اول ابتدايي از طريق ويدئو آموزدانشهايي كه در باال اجرا شد طي چند جلسه به ارتك
ماه  5ي نوشتن به صورت عملي ياد داده شد. و پس از گذشت و نحوهپروجكشن آموزش ديدند 

. سپس نتايج به دست ان مجددا نوشته شدآموزدانشدر ارديبهشت ماه دو مرتبه حروف توسط 
)، Aنويسي ()معكوس1ان در ابتدا و انتها بررسي شد و خطاهاي آموزدانشي نگارش وهآمده از نح

)اضافه كردن جزيي به C ،(4)حذف يك يا چند نقطه از حرفB ،(3))حذف قسمتي از حرف(2
)خيلي بزرگ يا كوچك نوشتن حروف F ،(6)درست نوشتن جهت حرفD ،(5)اجزاي حرف(

)بدشكل نوشتن يا تحريف K ،(8حروف از راست به چپ() عدم رعايت جهت نوشتن J ،(7الفبا(
هاي ي از شكلحذف يك )M ،(10درجه از روي خط زمينه( 15)چرخش بيش از L ،(9حروف(
) عدم نوشتن روي خط 12)، و Oهاي آغازين()بازنويسي حرف پس از تالشN ،(11حرف(
  )، بررسي شد.Pزمينه(

براي بخش نخست كه توصيف نوع خطاها در  ها بدين گونه بود كهشيوه تجزيه و تحليل داده
حروف بود از تحليل تناظر استفاده شد. تحليل تناظر يك روش آماري است كه تصوير گرافيكي 
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كند. اين نوع تحليل در هم مياز جدول متقاطع (كه به عنوان جدول متقاطع شناخته مي شود) را فرا
يم الگوهاي ارتباط عي به عنوان يك روش ترسشناسي و علوم اجتما، زبانشناسي، باستانشناسيبوم

و  گيردورد استفاده قرار مياي م، به طور گستردهايبا مقياس رتبه هايو يا داده هاجداول فراواني
محيطي از تحليل تناظر هاي مختلف به ويژه علوم اجتماعي و علوم طيف وسيعي از محققان از رشته

است و معموال براي  هاآماري براي تحليل داده هايتكنيك . تحليل تناظر يكي ازكننداستفاده مي
دو بعدي گردآوري  هايطريق ماتريسشود كه از استفاده مي هاييداده بنديو خوشه سازيبصري

كي و يا تشابه شود. از اين تكنيك به صورت اكتشافي براي پيدا كردن مشابهت، مجاورت، نزديمي
). مفيدترين 1392(هومن،  شودا ماتريس دوبعدي استفاده ميدول بهاي يك جميان سطرها و ستون

هاي دو بعدي در ماتريس ايهاي طبقهتكنيك آماري هنگامي است كه داده ايناز  استفادهروش 
اي، درايه ها معموال بيانگر فراواني مشاهدات است. شده باشد. در جداول دوبعدي طبقه گردآوري

از آزمون يومان  ،دف ميزان تغييرات در خطاهاي تحرير بوددر بخش دوم با توجه به اين كه ه
 ويتني استفاده شد.

تحليل تناظر شد و نمودار بالني  Rحرف فارسي با استفاده از نرم افزار  32خطاي افراد در  12
حرف فارسي به ترتيب نشان داده شده است  32نشان داده شد. در ستون اين نمودار  1آن در شكل 

دهد كه به دليل خطاي ذكر شده در باال را نشان مي 12به ترتيب  Pتا  Aروف و در رديف آن ح
)ي هر ها(بالن هاهمچنين بزرگي دايره سهولت كار به صورت حروف اختصاري وارد شده است.

كه  دهداست. نتايج نمودار بالني نشان ميي ميزان خطاها در حرف مورد نظر سلول نشان دهنده
(ضـ 18(صـ ص)، 17(خـ خ)، 9(حـ ح)، 8(چـ چ)، 7(جـ ج)، 6ر حروف كنندگان دبيشتر شركت

اند. تري را مرتكب شدهبيش (قـ ق) خطاهاي24(غـ غ)، و 22(عـ ع)، 21(ظ)، 20(ط)، 19ض)، 
) و حذف P)، عدم نوشتن روي خط زمينه(Lهمچنين خطاهاي بدشكل نوشتن يا تحريف حروف(

تر ) بيشBافتاده است. خطاي حذف قسمتي از حرف(تر اتفاق )، به ترتيب بيشBقسمتي از حرف(
(عـ ع)، 21تري در حروف (ظ)، و به تعداد كم20(ط)، 19(ضـ ض)، 18(صـ ص)، 17در حروف 
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(چـ 7(جـ ج)، 6(قـ ق) اتفاق افتاده است. همچنين افراد در حروف الفبا در حروف 24(غـ غ)، و 22
(غـ غ)، و 22(عـ ع)، 21(ظ)، 20)، (ط19(ضـ ض)، 18(صـ ص)، 17(خـ خ)، 9(حـ ح)، 8چ)، 

شدند. خطاي عدم نوشتن ) را مرتكب ميL(قـ ق) خطاي بدشكل نوشتن يا تحريف حروف(24
(غـ غ) بيشتر اتفاق 22ـ ع)، و (ع21(خـ خ)، 9(چـ چ)، 7(جـ ج)، 6) در حروف Pروي خط زمينه(

  ).1افتد (شكل مي
A B C D E J K L M N O P

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32  

  ارسيحرف ف 32ني خطاهاي افراد در ي. نمودار بال1 شكل

ي بين خطاها كه با حروف . هر چه فاصلهدهدتوزيع خطاها در حروف را نشان مي 2شكل 
- نشان مي ،تر باشدانگليسي نشان داده شده و حروف فارسي كه با اعداد نشان داده شده است كم

در  2تر اتفاق افتاده است. با توجه به شكل دهد كه خطاي مورد نظر در حرف مورد نظر بيش
)، و بازنويسي حرف D(لـ ل) خطاي اضافه كردن جزيي به اجزاي حرف(27(گـ گ) و 26حروف 

(خـ 9(چـ چ)، 7(جـ ج)، 6تر اتفاق افتاده است و در حروف ) بيشOهاي آغازين(پس از تالش
 15)، و چرخش بيش از L(هـ ه)، خطاهاي بدشكل نوشتن يا تحريف حروف(31(غـ غ)، 22خ)، 

تر وجود دارد. تفسير بقيه حروف با خطاها نيز به اين صورت يش) بMدرجه از روي خط زمينه(
  است.
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  حرف فارسي 32نمودار پراكندگي خطاهاي افراد در  .2شكل 

ريانس خطاها در عامل اول بيشترين وا 2عامل را نشان داد كه  10تحليل عاملي در كل 
كند و عامل دوم درصد واريانس را تبيين مي 7/29ل كردند. عامل اوحروف را تبيين مي

ي عوامل به دليل درصد كم . بقيهكردريانس خطاها در حروف را تبيين ميدرصد وا 4/24
  ).3تبيين واريانس از تحليل كنار گذاشته شدند (شكل 
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  . نمودار سنگ ريزه عوامل3 شكل

  

شود، آزمون يومان ويتني جهت مقايسه و نشان دادن مالحظه مي 1طور كه در جدول همان
كار رفته است كه تفاوت ) به> 05/0pوت معناداري اشتباهات در دو جنس دختر و پسر (تفا

ترين گردد بيشطور كه مالحظه ميتر شده است. همانداري بعد از مداخله بين دو جنس كممعنا
) است كه در دو جنسيت Lميزان اشتباهات مربوط به خطاهاي بدشكل نوشتن يا تحريف حروف(

اند. تري در اين مورد داشتهاشتباهات بيش 52/11ود است، اما پسرها با ميانگين پسر و دختر مشه
. ترين ميزان اشتباهات نيز مربوط به اشتباه نوع سوم يعني حذف يك يا چند نقطه از حرف استكم

هاي ماه و آموزش جهت نوشتن حروف در آموزش 5شايان ذكر است كه بعد از گذشت 
  .تباه در هر دو جنس افزايش داشته استاي ميزان اين اشمداخله
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  . مقايسه و تفاوت معناداري اشتباهات در دو جنس1 جدول

داري بين دختر و تفاوت معني  آزمونپس  آزمونپيش  

  پسر

  پس آزمون  پيش آزمون  دختر  پسر  دختر  پسر  

  150تعداد=  150تعداد=  150تعداد=  150تعداد=  نوع خطا

  A(  16/4  77/3  10/2  51/1  642/0  010/0نويسي (معكوس

حذف قسمتي از 

  )Bحرف(

95/3  77/4  04/3  62/2  841/0  023/0  

حذف يك يا چند 

  )Cنقطه از حرف(

62/1  45/1  54/2  40/2  712/0  000/0  

اضافه كردن جزيي 

  )Dبه اجزاي حرف(

38/4  85/2  09/3  33/3  193/0  004/0  

درست نوشتن جهت 

  )Fحرف(

07/5  71/4  78/2  00/2  152/0  012/0  

خيلي بزرگ يا 

كوچك نوشتن 

  )Jحروف الفبا(

00/6  50/2  00/2  50/3  130/0  012/0  

عدم رعايت جهت 

حروف از راست به 

  )Kچپ(

33/3  00/1  10/3  42/0  63/0  001/0  

بدشكل نوشتن يا 

  )Lتحريف حروف(

52/11  60/9  08/8  60/6  120/0  017/0  

 15چرخش بيش از 

درجه از روي خط 

  )Mزمينه(

46/2  66/3  50/4  00/4  412/0  022/0  

حذف يكي از شكل 

  )Nهاي حرف(

00/6  81/2  85/3  33/3  145/0  010/0  

بازنويسي حرف پس 

از تالش هاي 

  )Oآغازين(

35/3  20/4  57/1  36/2  184/0  018/0  

عدم نوشتن روي 

  )Pخط زمينه(

65/5  60/5  21/4  41/3  189/0  019/0  

  

ل و بعد از مداخله توسط آزمون ي دو گروه چپ دست و راست دست قبمقايسه 2جدول 
دست در هر دو جنس دهد. تعداد افراد چپرا نشان مي 05/0داري يومان ويتني در سطح معنا
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نفر است. نتايج  282دست در اين پژوهش نفر است و فراواني افراد راست 18دختر و پسر مجموعا 
در بين افراد راست  )Kحاكي از اين است كه عدم رعايت جهت نوشت حروف از راست به چپ(

-) ميLتر مرتكب خطاي بدشكل نوشتن يا تحريف حروف(زياد است و افراد چپ دست بيش

ماه ميانگين ميزان اين خطاها در هر دو  5دهد كه بعد از آموزش و با گذشت . نتايج نشان ميشوند
 . همچنين مجموعاستدار اگروه چپ دست و راست دست كاهش داشته است و اين كاهش معن

و مجموع ميانگين افراد چپ دست قبل از مداخله:  74/4ميانگين افراد راست دست قبل از مداخله 
و مجموع ميانگين افراد  29/2دست بعد از مداخله: . مجموع ميانگين افراد راستاست 38/6

اخله يابيم كه ميزان تغيير بعد از مدي مقادير فوق در مي. از مقايسهاست 4دست بعد از مداخله: چپ
دست چه قبل و چه بعد ، اما ميزان ميانگين اشتباهات در افراد راستبوده تردست بيشدر افراد چپ

  تر بوده است.دست كماز مداخله به نسبت افراد چپ
  

  دست قبل و بعد ازمداخله توسطو راست دستي دو گروه چپ.  مقايسه2 جدول

  داري اتفاوت معن  پس از مداخله  پيش ازمداخله  

ين راست برتر و چپ ب

  برتر

پيش از   دستچپ  دستراست  دستچپ  دستراست  

  مداخله

پس از 

  18تعداد=  282تعداد=  18تعداد=  282تعداد=  نوع خطا   مداخله

  A(  30/3  00/8  58/2  48/6  071/0  009/0نويسي (معكوس

  B(  36/4  62/3  68/2  00/4  344/0  044/0حذف قسمتي از حرف(

از حذف يك يا چند نقطه 

  )Cحرف(

58/1  57/1  53/4  75/3  680/0  049/0  

ي به اجزاي ئاضافه كردن جز

  )Dحرف(

85/2  00/7  29/3  00/2  405/0  011/0  

درست نوشتن جهت 

  )Fحرف(

12/5  66/3  78/2  00/2  694/0  041/0  

  006/0  520/0  00/6  37/2  00/8  33/2خيلي بزرگ يا كوچك نوشتن 
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  داري اتفاوت معن  پس از مداخله  پيش ازمداخله  

ين راست برتر و چپ ب

  برتر

پيش از   دستچپ  دستراست  دستچپ  دستراست  

  مداخله

پس از 

  18تعداد=  282تعداد=  18تعداد=  282تعداد=  نوع خطا   مداخله

  )Jحروف الفبا(

عدم رعايت جهت حروف از 

  )Kراست به چپ(

66/11  00/8  50/3  02/3  452/0  023/0  

بدشكل نوشتن يا تحريف 

  )Lحروف(

02/10  25/16  04/7  16/10  055/0  001/0  

درجه از  15چرخش بيش از 

  )Mروي خط زمينه(

81/2  00/3  20/1  00/2  870/0  026/0  

حذف يكي از شكل هاي 

  )Nحرف(

53/4  75/6  50/3  00/4  498/0  012/0  

پس از تالش  بازنويسي حرف

  )Oهاي آغازين(

87/3  66/3  06/2  00/1  866/0  045/0  

عدم نوشتن روي خط 

  )Pزمينه(

47/4  16/7  96/3  66/3  393/0  024/0  

  گيريبحث و نتيجه

تعداد اشتباهات  خطدستپژوهش حاضر با هدف بررسي تحليلي ميزان و نوع اشكاالت 
-دستام شد. نتايج نشان داد كه  اشكاالت آموزان مقطع ابتدايي در نوشتن حروف الفبا انجدانش

 -چ - ح - ج -ع -در هريك از گروه هاي پسر و دختر در حروف الفبا به ترتيب در پسران: غ  خط
 - ق -ه -ص -ض -ط -ج -ح -خ - چ - ع -ط و در دختران: غ -ف - ه - ظ - ص - ض - ق - خ
تري ت بيشتوان گفت هر دو جنس در رونويسي حروف فوق اشتباهاباشد. پس ميف مي - ظ

اند و فقط ترتيب تعداد اشتباهات در دو جنس متفاوت است. خصوصيت مشتركي كه داشته
) از حروف عربي هستند و همگي از جز حرف (چتوان براي اين حروف نام برد تقريباً همگي بهمي



     Journal of  Learning Disabilities, autumn 2018                                    1397پاييز هاي يادگيري،ي ناتوانيهمجل   
                  

 Vol. 8, No.1/107-123                                                                  107-1/123ي ، شماره8ي دوره         

121 

تر از ها بيشاند، همچنين تعداد حركات دست براي نوشتن آنتركيب خطوط منحني تشكيل شده
ي ديداري براي رونويسي مشهود اير حروف الفبا است و در همگي نياز به استفاده از حافظهس

ترين و اشتباهات نوع بيش است. از نظر نوع اشتباهات نوع بدشكل نوشتن يا تحريف حروف
 ترين فراواني را داشتند.                       نويسي كممعكوس

نويسي شكلين ميزان اشتباهات مربوط به اشتباه نوع بدترشود بيشطور كه مالحظه ميهمان
است كه در دو جنسيت پسر و دختر مشهود است، اما در مقايسه با دختران، پسرها با ميانگين 

ترين ميزان اشتباهات نيز مربوط به اشتباه نوع اند. كمتري در اين مورد داشتهاشتباهات بيش 52/11
ماه و  5. شايان ذكر است كه بعد از گذشت ز حرف استسوم يعني حذف يك يا چند نقطه ا

اي ميزان اين اشتباه در هر دو جنس افزايش هاي مداخلهآموزش جهت نوشتن حروف درآموزش
  .داشته است

از راست به چپ در بين افراد شود عدم رعايت جهت نوشتن حروف طور كه مشاهده ميهمان
ترين ميانگين را دارد كه بعد از آموزش و آزمايش بيش دست با قبل از مداخله و در ابتدايراست

نويسي و تحريف حروف نيز در ميان ماه اين ميزان اشتباه كاهش يافته است. بدشكل 5با گذشت 
ها را به خود اختصاص داده است كه بعد از ترين مقدار فراوانيدست بيشآموزان چپدانش

  مداخله كاهش يافته است.
تر بوده است، اما ميزان ميانگين اشتباهات در دست بيشز مداخله در افراد چپميزان تغيير بعد ا

تر بوده است. پژوهش دست كمدست چه قبل و چه بعد از مداخله به نسبت افراد چپافراد راست
ي اول دبستان ) است كه بر روي پايه2016( 2و هيلدا لويس 1كنوني همسو با پژوهش ادوارد لويس

تري در الفباي انگليسي داشتند، از نظر نوشتن دشوارترند. ن حروفي كه انحناي بيشاجرا شد و در آ
ها بيشتر از دخترها بوده و در همچنين در پژوهش ذكر شده  اشتباهات قبل و بعد از مداخله در پسر

آموزان در پژوهش ذكر شده ادراك ديداري دانش ها بوده است.دستبيشتر از راست هادستچپ
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2. Hilda P. Lewis 
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كه اين مورد در پژوهش كنوني آموزان مقايسه شده بود، حال آنابطه با اشتباهات دانشنيز در ر
  لحاظ نگرديده است. 

هايي دارد كه از جملة آن مساوي نبودن هاي محدوديتپژوهش حاضر مانند ساير پژوهش
 توان اين مورد را در پژوهش كنونيعنوان محدوديتي ميدست بهدست و چپتعداد افراد راست

تر در نظر داشت. ي واقعيهاي آينده اين مشكل را براي مقايسهمد نظر قرار داد و در پژوهش
- همچنين با توجه به اين كه حروف داراي انحنا و برگرفته از زبان عربي در پژوهش كنوني بيش

اين ترين فراواني را به لحاظ اشتباهات داشتند، الزم است پژوهشگران به مطالعه و بررسي ساختمان 
   ها بپردازند.حروف و يافتن علت دشواري در نوشتن در آن
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Analysis of type and frequency of handwriting problems in 
Persian alphabet by elementary school students 

F. Nosrati1, B. Ghobari Bonab2& S. Sharifi3 

Abstract        

The current study was designed to investigate the type of handwriting 
problems in elementary school as well as their frequency. The research 
method was descriptive in the first phase and quasi experimental (pretest-
post-test without a control group) in the second phase. Three-hundred 
students (150 male and 150 female) were selected by means of cluster 
sampling methods. A reading inventory and the alphabet cards developed by 
the researcher were used to assess reading problems. To analyse data, 
descriptive statistics (e.g. frequency of problem), in the first phase and 
inferential statistics, U-Mann Whitney, were used in the second phase. The 
results indicated that most participants had problems in distortion (Jee, 
Chee, Hea, Kha, Sad, Zad, Ta-Za, Ain-Ghayn, Fa, and Ghai). Most of the 
problems in graphic were associated with distortions and deforming of the 
letters. These problems have been observed in male and female students. 
However, male students (α=11/52) had more problems than female students. 
The least amount of the problems was associated with third kind of problem 
that is omission of one or several dots. Among different types of distortions, 
letter distortion was the highest and reversing letters had the least frequency. 
It is worthy to mention that, after five months and teaching to write letters in 
interventional training, the amount of this mistake in both sexes has 
decreased. The rate of changes after intervention in the left-handed persons 
was higher. However, the average of errors in right-handed people was 
lower than in the left-handed group before and after intervention.  

Keywords: type distortions, hand writing, elementary students. 
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