
The effectiveness of cognitive skills recovery program on avoiding 
scribbling in elementary students

Vol 22, No. 1, Spring 2020

Pages 116-127 

Advances in Cognitive Sciences

Research Article

Recieved: 5 Nov. 2018
Revised: 30 Jan. 2019
Accepted: 4 Mar. 2019

Keywords
Reconstructive cognitive skills
Scribbling
Elementary students

Corresponding author
Sakineh Soltani Kouhbanani, As-
sistant Professor, Department of 
Counseling and Educational Psy-
chology, Ferdowsi University of 
Mashhad, Mashhad, Iran

Email: S.soltani@um.ac.ir

Abstract

116

Sakineh Soltani Kouhbanani1*         , Somayeh Zarenezhad2, Mohammad Hossein Soltani 
Kouhbanani3, Razieh Khosrorad4

1. Assistant Professor, Department of Counseling and Educational Psychology, Ferdowsi 

University of Mashhad, Mashhad, Iran

2. MA of Educational Psychology, Department of Counseling and Educational Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3. Student of Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

4.  Assistant Professor, Department of Health Education, Education Development Center, Sabzevar 

University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of the cognitive 

skill rehabilitation program on improper badge marking of primary school students.   

Methods: In this research, the participants included elementary students in Khorasan 

Razavi province in the academic year of 2017-2018 and a descriptive research method 

of a semi-experimental type. Using purposeful sampling, firstly, elementary students at 

the third grade in the School of Mashhad were studied by a researched logbook in terms 

of handwriting problems. After identifying students with poorly-labeled badges, ten of 

them were randomly selected to receive instruction and trained for 12 sessions (45 min-

utes) each session lasted one hour. The data gathering tool was a review of the research 

problems of the research line, which was used as a record sheet for behaviors that have 

a lasting effect. The student’s line of problems is examined in this notebook and the 

teacher identified and introduced students with line problems through observing and re-

viewing the student’s line and responding to the checklist.   

Results: The results revealed that the program’s reconstruction of perceptual skills had 

an impact on reducing primary school students’ poblems.  

Conclusion: In addition to the physical and educational dimensions affecting the re-

duction of linguistic problems, it should be noted that other factors such as personality 

traits of the student education, should be considered. According to the observations made 

during the training and evaluation, has a significant role, so education should not only 

focus on one dimension and ignore other dimensions.doi.org/10.30699/icss.22.1.116
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مقدمه: مشکالت بدخط نویسی یکی از مهم ترین مشکالت حوزه اختالل های یادگیری محسوب می شود. پژوهش حاضر 

با هدف بررسی تأثیر برنامه بازسازی مهارت های ادراکی بر بهبود بدخط نویسی دانش آموزان ابتدائی بود. 

روش کار: طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون_پس آزمون، پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش 

به صورت  نمونه گیری  بود. روش  ابتدائی شهر مشهد در سال تحصیلی 96-97  حاضر شامل کلیه دانش آموزان مقطع 

هدفمند بود، به این صورت که ابتدا دانش آموزان ابتدائی در پایه سوم ابتدایی شهر مشهد به وسیله سیاهه محقق ساخته 

مشکالت دست خط )کشاورزی، 1394( از نظر مشکالت دست خط بررسی شدند. پس از شناسایی دانش آموزان با مشکالت 

بدخط نویسی 20 نفر با داشتن معیارهای ورود به این مطالعه انتخاب و سپس به روش گمارش تصادفی در دو گروه کنترل 

)10 نفر( و آزمایش )10 نفر( قرار گرفتند. ابتدا آزمودني هاي گروه آزمایش در 16 جلسه )45 دقیقه ای( تحت برنامه آموزش 

بازسازی مهارت های ادراکی قرار گرفتند، در پایان هر دو گروه مجددأ مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد برنامه بازسازی مهارت های ادراکی بر کاهش مشکالت خط دانش آموزان ابتدائی 

  .)P>0/025( تأثیر دارد

نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، عالوه بر ابعاد جسمی و آموزشی مؤثر بر کاهش مشکالت خط، باید به 

عوامل دیگری از جمله ویژگی های شخصیتی دانش آموز نیز توجه نمود. طبق مشاهداتی که در هنگام آموزش و ارزیابی 

انجام شد، بُعد ادراکی فرد در آموزش نقش بسزایی دارد، بنابراین می توان برنامه بازسازی مهارت های ادراکی را برای بهبود 

بدخط نویسی در دانش آموزان ابتدائی به کار برد.    
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مقدمه
اصطالح اختالل یادگیری را اولین بار Kirk در سال 1963 برای توصیف 
مهارت های  و  خواندن  گفتار،  زبان،  تحول  در  که  کودکان  از  گروهی 
ارتباطی دچار نارسایی بودند پیشنهاد کرد. مفهوم اختالل یادگیری با 
مفهوم عدم پیشرفت غیرمنتظره معادل است. این مفهوم به ویژه برای 
دانش آموزانی کاربرد دارد که اگرچه فرصت کافی برای یادگیری دارند 

ولی قادر به گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، و یا توسعه 
با  کودکان   .)1( نیستند  توانایی های شان  با  مطابق  ریاضی  مهارت های 
و  نميشوند  شناسایي  مدرسه  سن  از  قبل  تا  اغلب  یادگیری  اختالل 
خاص  درسي  تکالیف  با  مواجه  در  و  مدرسه  دوران  در  آنها  مشکالت 
در یک درس  فقط  یا  در چند درس  است  ممکن  و  مشخص ميشود 
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خاص دچار مشکل باشند )2(. تاکنون تعاریف مختلفي درباره اختالالت 
گروهي  به  یادگیري  اختالالت  تعریف  است.  شده  مطرح  یادگیري 
نارسایی ها اطالق ميشود که به صورت دشواري جدي در  از  ناهمگن 
فراگیري و کاربرد گوش دادن، حرف زدن، خواندن، نوشتن و محاسبه 
و  داشته  عصبشناختي  منشأ  احتماال  نارسایی ها  این  ميکند.  تظاهر 
داراي یک روند تحولي است که از پیش از دبستان شروع و تا بزرگسالي 
ادامه پیدا میکند )3(. افراد با اختالل یادگیري داراي مشکالت ویژهاي 
اساس  بر  هستند.  ریاضي(  و  نوشتن  )خواندن،  تحصیلي  یادگیري  در 
DSM-( راهنماي تجدیدنظر شده تشخیصي و آماري اختاللهاي رواني
5(، مطالعات مختلف دامنه شیوع 1 تا 30 درصد را برای ناتوانی های 
یادگیری در میان کودکان مدرسه گزارش کرده اند )4( و معمواًل تعداد 
پسرها سه برابر دخترها است )1(. اختالالت یادگیری با شیوع 5 تا 15 
شمار  به  اجتماعی  و  تحصیلی  ضعیف  عملکرد  علت  مهم ترین  درصد 
می رود. با توجه به این  که از بین دوره های مختلف زندگی انسان، دوران 
کودکی و نوجوانی از مهم ترین و حساس ترین مراحل زندگی )تغییرات 
سنین  این  در  یادگیری  مشکالت  می رود،  شمار  به  فرد  هر  عمیق( 
می تواند زمینهساز ناسازگاريهاي تحصیلی و اجتماعی در آینده  شود. 
در این دوران، تغییراتی در جنبه های مهم روانی، عقالنی، جسمانی و 
اجتماعی کودک و نوجوان رخ می دهد که هر کدام به نوعی بر او اثر 
از  گسترده تری  شناخت  دوران  این  در  نوجوانان  و  کودکان  مي گذارد. 
خود و همساالن پیدا می کنند، نقش های متفاوتی را بر عهده می گیرند 
و مهارت های تازه ای پیدا می کنند )5(. در هر جامعه سالمت کودکان 
و نوجوانان اهمیت ویژهاي دارد و توجه به بهداشت رواني آنها کمک 
را  اجتماعي خود  نقش  بوده،  سالم  و جسمي  رواني  نظر  از  تا  ميکند 
بهتر ایفا کنند )6(. در این راستا، شناخت صحیح ابعاد مختلف جسمي 
و رواني این گروه سني و کوشش در راه تأمین شرایط مادي و معنوي 
مناسب براي رشد بدني، عاطفي و فکري آنان واضحتر از آن است که 
دادند  نشان  مختلف  پژوهشهاي   .)6( باشد  داشته  تأکید  به  احتیاج 
مشکالت  از  باالتري  نرخ  خاص  یادگیري  اختالل  با  دانشآموزان  که 
تحصیلي، عاطفي و اجتماعي را نسبت به کودکان عادي دارند )7، 8(. 
جوامع  تمام  در  که  است  انکاری  قابل  غیر  واقعیت  یادگیری  اختالل 
مهم  معضل های  از  یکی  عنوان  به  و  می خورد  چشم  به  فرهنگ ها  و 
 .)9( می آید  شمار  به  دانش آموزان  تحصیلی  سرنوشت  تعیین کننده  و 
دانش آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری اغلب دید بسیار منفی نسبت به 
خود دارند و در نتیجه نگاه آنان به خودشان به عنوان یک فرد ناتوان و 
بی کفایت تغییر شکل می یابد )10(. دانشآموزان با اختالالت یادگیري 
که به طور مداوم و مکرر شکست تحصیلي را تجربه ميکنند نسبت به 

مشکالت اجتماعی و هیجاني آسیبپذیرتر هستند )11(.
نوشتن یک فرایند پیچیده از بیان است که هماهنگی دست و چشم، 
 .)12( دخیل هستند  آن  در  هم  با  ادراکی  توانایی های  و  زبان شناسی 
از مهم ترین مشکالت حوزه اختالل های  مشکالت بدخط نویسی یکی 
یادگیری محسوب می شود. خط، مهارت پیچیده ای است که از ترکیب 
حس  توجه،  ظریف،  حرکتی  کنترل  جمله  از  گوناگون  عملکردهای 
حرکت )Kinesthesia(، حس عمق )Proprioception(، و مهارت های 
ادراکی_دیداری به دست می آید )13(. در واقع، خط مهارتی است متکی 
بر مهارت های ادراکی، حرکتی، شناختی و زبان شناختی )14(. یکی از 
تعاریف جامع دست خط عبارت است از توانایي نوشتن حروف و اعداد به 
صورت خوانا و در مدت زمان معین )15(. پس زمانی که از خط صحبت 
می شود، منظور مهارت مکانیکی نوشتن است از جمله خوانایی و سرعت 
نوشتن و تمرکز ما بر خوانایی خط می باشد. قبل از پرداختن به موضوع 
خوانایی دست خط، الزم است تفاوت بین واژه های نوشتن، دست نویسی 
نوشتن و دست نویسی  واژه  بین دو  داده شود.  توضیح  و خوش نویسی 
از نوشتن می شود،  این معنی که وقتی صحبت  به  تفاوت وجود دارد، 
منظور مضمون و محتوای نوشته است مثل انشاء و بنابراین بیشتر به 
مسائل زبان شناختی توجه می شود. ولی زمانی که از واژه دست نویسی 
و  خوانایی  شامل  نوشتار  صوری  ویژگی های  منظور  می شود،  استفاده 
سرعت نوشته است و به عوامل محتوایی متن توجهی نمی شود. ابهام 
با خوش نویسی  باید توضیح داده شود تفاوت دست نویسی  دیگری که 
است، در دست نویسی دو مؤلفه بررسی می شود: خوانایی و سرعت، به 
اجزای خوانایی شامل  باید  دانش آموز  نوشته شده  متن  معنی که  این 
فاصله گذاری،  بودن،  راستا  یک  در  و  خط نویسی  روی  حروف،  شکل 
اندازه، شیب نوشته را دارا باشد. همچنین دانش آموز بتواند متن را در 
برخاسته  اما خوش نویسی هنری  برساند،  اتمام  به  زمان مطلوب  مدت 
از دست است که در آن زیبایی خط مطرح است و نیاز به فرایندهای 
اجزاي  اساس  بر  را  دست خط  بودن  خوانا   .)16( دارد  ذهن  عالی تر 
یک  در  کلمات،  و  حروف  روي خط نویسی  شامل  که  می سنجند  آن 
راستا بودن، فاصله گذاري مناسب، اندازه و شیب نوشته ميباشد )17(. 
مشکالت دست خط ناشی از عوامل محیطی مانند قلم نامناسب، سطح 
نامناسب برای نوشتن یا وضعیت بدنی نامناسب در حین نوشتن است 
و یا ناشی از عوامل درونی است که به قابلیت های ذاتی دانش آموزان از 
برنامه ریزی حرکتی، کنترل حرکات  بینایی_حرکتی،  قبیل هماهنگی 
اطالق  دست  در  نوشتن  ابزار  مناسب  دستکاری  توانایی  و  ظریف 
می شود که ممکن است در بین دانش آموزان دختر و پسر نیز متفاوت 

باشد )18(.
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دست خط مهارتی دشوار برای کودکان است )19(. استفاده از کاغذ و ابزار 
نوشتن کاری است که دانش آموز مکرر و به صورت رایج هر روز در مدرسه 
اغلب منجر  این فرایند یادگیری  انجام می دهد )20(. وجود مشکل در 
به عملکرد ضعیف در مدرسه می شود )21( که فشار مدرسه و مقایسه 
دانش آموزان با دستخط ضعیف و قوی در مدرسه بر اعتماد به نفس و 
خودکارآمدی دانش آموزان با بدخط نویسی، تأثیر منفی دارد )22(. گزارش 
شده است که عملکرد بدخط نویسی بر تصور از خود، پیشرفت علمی و 
نگرش و رفتار فرد تأثیر می گذارد )18(. بنابراین، کمک به دانش آموزان 
با بدخط نویسی باعث می شود در مدرسه از حداکثر توانایی شان استفاده 
نظر  از   .)19( باشند  داشته  بهتری  در جامعه سازگاری  بتوانند  و  کنند 
تأثیر  بر  در خوانانویسی عالوه  دانش آموزان  توانایی  و همکاران   Tseng

در عملکرد تحصیلی، بر ایجاد ارتباط اجتماعی مؤثر و احساس رضایت 
از خود تأثیر می گذارد )23(. همچنین، دست خط مهارتی است که در 
زندگی روزمره فرد کاربرد فراوان دارد از جمله نوشتن چک در بانک، پر 
کردن فرم های ضروری، معرفی نامه و موارد دیگر. بنابراین بدخط نویسی 
و خوانا نویسی دانش آموزان مسأله ای است که باید به آن توجه ویژه شود. 
مشکالت خوانا نویسی در 30-10 درصد کودکان دبستانی، حتی آنهایی 
که از لحاظ هوشی طبیعی هستند و مشکالت عصب شناختی واضحی 
هم ندارند، دیده می شود )24(. به طور کلی تحقیقات کمتری به بدخط 
توان بخشی  راه های تقویت و  باید  نویسی و خوانا نویسی پرداخته است. 
دست خط افراد مورد تأکید قرار بگیرد. در زمینه مهارت هاي خوانانویسي 
پژوهشهایی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است که به برخي از 
آنها اشاره مي شود. کوشکی و همکاران در پژوهشی به بررسی طول مدت 
تکلیف نوشتن در کودکان با و بدون مشکالت دست خط پرداختند. نتایج 
نشان داد کیفیت و سرعت نوشتن با توجه به طول مدت نوشتن متفاوت 
مشارکتی  آموزشی  برنامه  تأثیر  و همکاران   Case-Smith  .)25( است 
برای دانش آموزان کالس اول را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق 
تأثیر برنامه مشارکتی نوشتن و بدخط نویسی بر دانش آموزان کالس اول 
گرفت.  قرار  بررسی  مورد  باال  و  متوسط  پایین،  خوانایی  با  گروه های  با 
نتایج نشان داد این برنامه در افزایش خوانایی و سرعت دست خط و روان 
نوشتن سودمند است )26(. پژوهشی با عنوان نحوه گرفتن مداد و تأثیر 
آن بر سرعت و خوانایی خط کودکان، نشان داد هیچ رابطه معناداری بین 
 Lee .)27( نحوه گرفتن مداد و سرعت و خوانایی دست خط وجود ندارد
و همکاران پیش بینی کننده های دست خط را مطرح کردند و بیان داشتند 
عوامل پیش بینی کننده بدخط نویسی در گروه های سنی مختلف، متفاوت 
پیش بینی کننده  اولی ها  کالس  برای  دیداری حرکتی  یکپارچگی  است. 
حرکتی  نیروی  و  دست  و  هماهنگی چشم  و  است  دست خط  خوانایی 

پیش بینی کننده خوانایی دست خط در دانش آموزان کالس دوم است. 
پیش بینی کننده  عوامل  از جمله سرعت حرکت  عوامل جنبش شناسی 
بودند )28(. آزاده و همکاران  پایه پنجم و ششم  فقط در دانش آموزان 
با  کودکان  گروه  دو  در  دست  حسی_حرکتی  مهارت های  پژوهشی  در 
اختالل نوشتن و عادی، 9 تا 11 ساله پرداختند. شرکت کنندگان توسط 
آزمون های آستانه حس لمس سبک )فشار عمقی(، مهارت حرکتی دست، 
مهارت نویسی مینوستا، قدرت گرفتن درشت، قدرت گرفتن ظریف مورد 
ارزیابی قرار گرفتند. دست مورد مطالعه دست غالب )دست راست( بود. 
نتایج حاکی از آن بود که مهارت های حسی_حرکتی دست در کودکان با 
اختالل بدخط نویسی به صورت معناداری ضعیف تر از کودکان عادی در 
رده سنی 11-9 سال بود. بنابراین می توان با ارزیابی های ادراکی_حرکتی 
مناسب، از راهکارهای دقیق تر حرکتی جهت پیشگیری و درمان کودکان 
با مشکالت نوشتن استفاده نمود )29(. خسروجاوید و قوامی الهیج عوامل 
دیدگاه  از  ابتدایي  دوره  دانش آموزان  خوانانویسي  مهارت هاي  بر  مؤثر 
عوامل  که  داد  نشان  حاصل  نتایج  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را  معلمان 
پیش نیاز نوشتاری، عوامل کارپژوهی و عوامل مرتبط با دیکته نویسی بر 
خوانانویسی دانش آموزان مؤثر است و عوامل مربوط به خطاهای متداول 
تأثیر چندانی بر خوانانویسی دانش آموزان ندارد )17(. آموزش مهارت های 
آن  مؤلفه های  خرده  و  نویسی  بدخط  مشکالت  بهبود  بر  خودآموزی 
)خطاهای بدخط نویسی و خطاهای وضعیت بدن هنگام نوشتن( تأثیر دارد 
)30(. غباری بناب و همکاران تأثیر کاربست روش خودآموزی در درمان 
مورد  را  یادگیری خاص  اختالل  با  دانش آموزان  نویسی  بدخط  اختالل 
بررسی قرار دادند. یافته ها آنان نشان داد که کاربست روش خودآموزی بر 
بهبود کیفیت خط دست خط آزمودنی های مورد مطالعه تأثیر داشته است. 
همچنین روش خودآموزی بر درمان بدخط نویسی دانش آموزان با اختالل 
یادگیری خاص مؤثر است و معلمان می توانند از این روش آموزشی برای 
بهبود عملکرد نوشتن در این دانش آموزان استفاده کنند )31(. در ادامه 
پژوهش های انجام شده مسأله پژوهشگر در پژوهش حاضر این بود که 
آیا برنامه بازسازی مهارت های ادراکی بر بهبود مشکالت بدخط نویسی 

اعضای نمونه پژوهش تأثیر دارد یا خیر؟.

روش کار
طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون_پس آزمون، 
پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان 
مقطع ابتدائی شهر مشهد در سال تحصیلی 97-96 بود. روش نمونه گیری 
به صورت هدفمند بود، به این صورت که ابتدا دانش آموزان ابتدائی در 
پایه سوم ابتدایی شهر مشهد به وسیله سیاهه محقق ساخته مشکالت 
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مشکالت  نظر  از   ،)32( همکاران  و  کشاورزی  پژوهش  در  دست خط 
دست خط بررسی شدند. پس از شناسایی 240 دانش آموزان با مشکالت 
بدخط نویسی، 20 نفر از آنان با داشتن معیارهای ورود به این مطالعه 
انتخاب و سپس به روش گمارش تصادفی در دو گروه کنترل )10 نفر( و 
آزمایش )10 نفر( قرار گرفتند. آزمودني هاي گروه آزمایش در 16جلسه 
قرار  ادراکی  مهارت های  بازسازی  آموزش  برنامه  تحت  دقیقه ای(   45(
گرفتند و گروه کنترل تحت هیچ برنامه آموزشی قرار نگرفتند. پس از 
پایان اجرای برنامه مداخله، برای هر دو گروه آزمایش و کنترل، سیاهه 
مشکالت دست خط به عنوان پس آزمون اجرا شد. از والدین آزمودنی های 
فرزندانشان درکالس  تعهد جهت شرکت  و  آزمایش فرم رضایت  گروه 
آموزشی گرفته شد و مالحضات اخالقی با توجه به اصل رضایت آگاهانه 
والدین و دانش آموزان و اصل رازداری مبنی بر اینکه تمام اطالعات در 
خصوص دانش آموزان به صورت امانت نزد پژوهشگر می ماند رعایت شد. 
مالک های ورود به پژوهش مشکالت خط دانش آموزان از نظر شکل دهی 
ضعیف حروف، نوشتن حروف به صورت خیلی بزرگ یا خیلی کوچک 
و نظر والدین و معلم در خصوص دست خط دانش آموز که به صورت 
تنها  که  بود  بین حروف  زیاد  فاصله گذاری  یا  نویسی  کند  در  شکایت 
ناتوانی کودک در زمینه نوشتن و دست خط و نداشتن اختالالت دیگر 
در زمینه خواندن یا ریاضیات بود. مالک های خروج از پژوهش داشتن 
مشکالت خانوادگی مثل طالق والدین، اعتیاد والدین و داشتن مشکالت 
اقتصادی_اجتماعی، داشتن مشکالت حسی_حرکتی و مشکالت بینایی 
و شنوایی و مردودی بود که دسترسی به این اطالعات از طریق مراجعه 
پژوهشگر به پرونده های تحصیلی و بهداشتی دانش آموز که موجود در 
مدارس بود، انجام گرفت. برنامه مداخله مورد استفاده در پژوهش حاضر 
 45 جلسه   16 در   Rini و   Werner آموزشی  برنامه های  پایه  بر  که 
دقیقه ای تهیه گردیده بود، در جدول 1 آورده شده است )33(. در این 
ماتریس هاي پیش رونده  آزمون  از سیاهه مشکالت دست خط،  مطالعه 
 )WAIS-IV( ادراکی وکسلر چهار  استدالل  )Raven(، مقیاس  ریون 
استفاده شد. سرانجام داده های  و مقیاس حافظه فعال استنفورد-بینه 
با   t جمع آوری شده به وسیله آزمون کولموگروف_ اسمیرنف و آزمون

برنامه SPSS-20 مورد تحلیل قرار گرفت.

سیاهه محقق  ساخته مشکالت دست خط: برای سنجش مشکالت 
شد.  استفاده  دست خط  مشکالت  سیاهه  از  دانش آموزان  دست خط 
نشریات،  کتاب ها،  قبیل  از  گوناگون  منابع  از  سیاهه  این  ساخت  برای 
گزارش پژوهش ها و منابع الکترونیکی و مصاحبه با معلمان استفاده شد. 
خرده  دو  و  گویه   29 شامل  دست خط  مشکالت  محقق ساخته  سیاهه 

مؤلفه خطاهای دست خط و خطاهای وضعیت بدن هنگام نوشتن بود. 
خرده مؤلفه خطاهای دست خط شامل 17 گویه و خرده مؤلفه خطاهای 
وضعیت بدن هنگام نوشتن، شامل 12 گویه است. آموزگار و یا پژوهشگر 
به هر گویه بر اساس انتخاب یکی از چهار گزینه، خیلی کم )1(، کم )2(، 
زیاد )3( و خیلی زیاد )4( پاسخ می دادند. برای افزایش روایی محتوایی 
سیاهه، حداکثر تالش و مطالعه از منابع خارجی و داخلی برای تعیین 
گستره خطاهای دست خط مربوط به دانش آموزان صورت گرفت. سرانجام 
سیاهه مورد نظر در اختیار پنج متخصص روان شناسی و آموزش کودکان 
استثنایی و اختالل های یادگیری قرار گرفت که طی آن روایی محتوایی 
سیاهه ها مورد تأیید قرار گرفت. پس از آماده شدن سیاهه اولیه مشکالت 
دست خط، این سیاهه روی 50 نفر از دانش آموزان با اختالل دست خط، 
اجرا و از روش روایی سازه برای بررسی روایی سیاهه استفاده شد. در این 
پژوهش از روایی سازه بر اساس روش همبستگی بین نمره کل سیاهه با 
خرده مؤلفه های آن استفاده شد که همبستگی بین کل آزمون با خرده 
با  آزمون  نمره کل  بین  و همبستگی  مؤلفه خطاهای دست خط 0/74 
آمد.  به دست  نوشتن 0/70  بدن موقع  مؤلفه خطاهای وضعیت  خرده 
برای تعیین پایایی سیاهه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان 

ضریب آلفای کل 0/76 بدست آمد که ضریب خوبی است )32(.

آزمون ماتریس هاي پیشرونده ریون )Raven(: این آزمون متشکل 
وجود  به  را  منطقی  توالی  یک  که  است  انتزاعی  تصاویر  یک سری  از 
می آورند. آزمون توسط Raven در انگلستان با هدف اندازه گیری عامل 
Raven در گروه های  اعتبار آزمون  هوش عمومی ساخته شد. ضریب 
مختلف سنی بین 0/70 تا0/90 تا به دست آمده است )34(. این آزمون 
در سال 1386 توسط عابدی و همکاران هنجاریابی شده است. روایی 
این آزمون در همبستگی با تست هوش وکسلر  برابر با 0/86 گزارش 
شده است و پایایی آن در تحقیقات متعدد بین 0/83 تا 0/93 به دست 

آمده است )35(.

مقیاس استدالل ادراکی وکسلر چهار )WAIS-IV(: این مقیاس 
چهارمین ویرایش مقیاس هوشی وکسلر کودکان است که در سال 2003 
آزمون های  ادراکی شامل خرده  استدالل  است. هوش بهر  منتشر شده 
طراحی با مکعب، مفاهیم تصویری، استدالل ماتریس و تکمیل تصویر 
ضرایب  همکاران  و  صادقی  توسط   1386 سال  در  آزمون  این  است. 
پایایی خرده آزمون ها را از طریق آلفای کرونباخ بین 0/65 تا 0/94و از 
طریق روش تنصیف بین 0/76 تا 0/91 گزارش شده کرده اند، همچنین 
ضرایب پایایی هوش بهر استدالل ادراکی بیش از 0/8 می باشد که نشان 
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پایا بودن آزمون است. روایی آزمون نیز در سطح مطلوبی گزارش شده 
با  طراحی  آزمون های  خرده  شامل  ادراکی  استدالل  نمره   .)36( است 
مکعب، مفاهیم تصویر، استدالل ماتریس و تکمیل تصویر بود که نمرات 
خام با توجه به سن دانش آموزان به نمره تراز تبدیل شد که تاثیر دو 

متغیر مستقل بر آن مورد بررسی قرار گرفت.

 2003 سال  در  مقیاس  این  استنفورد_بینه:  فعال  مقیاس حافظه 
توسط Roid استاندارد شد )37(. آزمون استنفورد-بینه در سال 1386 

توسط افروز و کامکاری در تهران  با حجم 1800 نفر و سپس در کل 
کشور با حجم 2400 نفر استاندارد شد و نسخه نوین »آزمون تهران-

استنفورد-بینه« نامیده شد. آزمون بینه در 2 حیطه کالمی و غیرکالمی 
و 5 عامل مطرح شده که شامل استدالل سیال، دانش، استدالل کمی، 
پردازش دیداری_فضایی و حافظه فعال است که هر دو حیطه را شامل 
می شوند. در مقیاس استنفورد-بینه، با تاکید به تجانس درونی در زمینه 
هوش بهر کل از 0/95تا 0/98 و برای هر شاخص پنج گانه از 0/90 تا 
0/92 و برای هر ده خرده آزمون از 0/84 تا 0/89 متغیر است )38(

جدول 1. اهداف و محتوای جلسات آموزشی 

محتواهدفجلسات

آموزش توازن و تمرینات مرتبط با آناول
غلتان،  تخته  تخته پرش، 5-  موازنه، 4-  تخته  موازنه، 3-  توازن، 2- چوب  پازل های   -1
با قوطی های کنسرو،  6- تخته چرخان، 7- تیوپ بزرگ، 8- تخته روروک، 9- راه رفتن 

10- نردبان گام زدن.

تمرینات دیگری مرتبط با آموزش توازندوم
غلتان،  تخته  تخته پرش، 5-  موازنه، 4-  تخته  موازنه، 3-  توازن، 2- چوب  پازل های   -1
با قوطی های کنسرو،  6- تخته چرخان، 7- تیوپ بزرگ، 8- تخته روروک، 9- راه رفتن 

10- نردبان گام زدن.

آموزش تن آگاهی، نقش اندام ها و تمرینات مرتبط با آنسوم و چهارم
1- پیپ پاک کن به شکل انسان، 2- پازل انسان، 3- رسم اجزای بدن، 4- تخته نمدی با 
اشکال دست راست و چپ، 5- اجرای دستورات دست چپ روی پای راست و بر عکس، 

6- آینه و تخته سیاه

آموزش آگاهی فضایی )مکان( و تمرینات مرتبط با آنپنجم و ششم
1- نمودار و جهت خوانی فلش ها، 2- بلوک کف پوش، 3- پازل شباهت ها و تفاوت ها، 4- 
جهت یابی، 5- پیروی جهات، 6- خم شدن و توازن کودک روی اشکال هندسی، 7- تخته 

میخ دار

هفتم و 
هشتم

آموزش ادراک شکل و تمرینات مرتبط با آن
1- موانع هندسی، 2- ماسه، گل رس و رنگ آمیزی با انگشتان، 3- قالب، 4- دومینوی 
شکل، حروف و شماره، 5- پازل، 6- تمرینات شکل از زمینه، 7- بازی طرح و رنگ، 7- 

تنگرام

آموزش ادراک بینایی و تمرینات مرتبط با آننهم و دهم
1- ردیابی تیله، 2- توپ آونگی، 3- زمان شمار، 4- چرخش چشم، 5- چراغ قوه قلمی، 
6- ماز، 7- چه چیزی فراموش شده؟، 8- تمرینات ثبات شکل، 9- تمرینات حافظه دیداری، 

10- نخ و تسبیح، 11-بازی تیزبین، 12- تصاویر پنهان

یازدهم و 
دوازدهم

آموزش ادراک شنیداری و تمرینات مرتبط با آن
1- نوار شنیداری، 2- ضربه آهسته زدن، کف زدن و بشکن زدن، 3- فهرست تهجی، 4- 
ساخت جمله با افزودن یک کلمه به کلمات دیگر، 5- بیان قصه و تکرار قسمت هایی از آن، 

6- برعکس گفتن جمله، 7- تمرین بابلز، 8- قوطی های تمیز شنیداری

یافته ها 
پژوهش  داده های  که  داد  نشان  کولموگروف_ اسمیرنف  آزمون  نتایج 
آزمون  از  بنابراین   .)P<0/05( است  بوده  نرمال  توزیع  دارای  حاضر 
پارامتریک تحلیل واریانس مختلط )2×2( برای تجزیه و تحلیل داده ها 
اساس  بر  نتایج  پژوهش حاضر  به ذکر است که در  استفاده شد. الزم 

تحلیل چند متغیری و شاخص المبدای ویلکز  مورد بررسی قرار گرفت. 
همان طور که در جدول 2 مشاهده می گردد، اثر زمان و اثر تعاملی زمان 

در گروه از نظر آماری معنادار بود.
با توجه به این که اثر تعاملی از نظر آماری معنادار بود، در ادامه از آزمون 
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تعقیبی t وابسته برای بررسی اثر درون گروهی به تفکیک گروه ها و آزمون 
t مستقل برای بررسی اثر درون گروهی در پیش آزمون و پس آزمون با 
تعدیل سطح معناداری از طریق آزمون بنفرونی )P=0/025( استفاده شد. 

نتایج جدول 3 نشان می دهد که تفاوت معناداری در دست خط، حافظه  
فعال کالمی، حافظه فعال غیرکالمی و استدالل ادراکی بین پیش آزمون 

تا پس آزمون فقط در گروه بازسازی مهارت های ادراکی وجود داشت.

اندازه اثرFPارزشاثرمتغیر 

دست خط
0/37144/070/00010/629زمان

0/32553/950/00010/675زمان×گروه

حافظه فعال کالمی
0/7369/320/0050/264زمان

0/7976/610/0160/203زمان×گروه

حافظه فعال غیر کالمی
0/47928/240/00010/521زمان

0/52223/820/00010/478زمان×گروه

استدالل ادراکی
0/38341/930/00010/617زمان

0/34948/420/00010/651زمان×گروه

جدول2. نتایج شاخص المبدای ویلکز از تحلیل واریانس مختلط

جدول 3. نتایج آزمون t وابسته 

پس آزمونپیش آزمونگروهمتغیر
درجه 
آزادی

tP

دست خط
8/460/001-27/1434/2113بازسازی مهارت های ادراکی

25/1424/79130/6260/542کنترل

حافظه فعال کالمی
4/440/001-16/7919/2913بازسازی مهارت های ادراکی

0/310/761-17/9318/1413کنترل

حافظه فعال غیر کالمی
6/730/001-17/9321/2913بازسازی مهارت های ادراکی

0/330/745-17/5017/6413کنترل

استدالل ادراکی
7/170/001-62/6482/5013بازسازی مهارت های ادراکی

3/460/504-54/2953/5713کنترل

همان طور که در جدول 4 مشاهده می شود، تفاوت معناداری بین دو 
گروه آزمایشی و کنترل در مرحله پیش آزمون در متغیرهای دست خط، 
حافظه فعال کالمی، حافظه فعال غیر کالمی و استدالل ادراکی وجود 
نداشت )P<0/025(. در مرحله پس آزمون نیز در متغیر حافظه فعال 
کالمی تفاوتی معناداری بین گروه آزمایش و کنترل وجود نداشت؛ اما 

در متغیرهای دست خط، حافظه فعال غیر کالمی و استدالل ادراکی در 
مرحله پس آزمون بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود 
داشت )P>0/025(. بررسی میانگین دو گروه نشان می دهد که میانگین 
گروه  به  نسبت  ادراکی(  مهارت های  بازسازی  )تمرینات  آزمایش  گروه 

کنترل بیشتر است.
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tPدرجه آزادیمرحلهمتغیر

دست خط
260/9020/37پیش آزمون

265/640/0001پس آزمون

حافظه فعال کالمی
1/30/2-26پیش آزمون

261/890/07پس آزمون

حافظه فعال غیر کالمی
260/530/59پیش آزمون

263/830/001پس آزمون

استدالل ادراکی
261/330/19پیش آزمون

265/650/0001پس آزمون

جدول 4. نتایج آزمون t مستقل

بحث
بر  ادراکی  مهارت های  آموزش  اثربخشی  مطالعه  حاضر  پژوهش  هدف 
مشکالت دست خط دانش آموزان ابتدایی بود. یافته های پژوهش نشان 
داد که آموزش مهارت های ادراکی بر مشکالت دست خط دانش آموزان 
باعث  ادراکی  مهارت های  آموزش  که  طوری  به  دارد.  معناداری  تأثیر 
کاهش مشکالت دست خط دانش آموزان شده است. بنابراین تمرین های 
توالی  دست،  و  چشم  هماهنگی  تقویت  جمله  از  شناختی_حرکتی 
دیداری، توجه و تمرکز و تقویت حرکات ظریف انگشتان دست برتر بر 
کاهش مشکالت دست خط دانش آموزان پایه سوم ابتدائی تأثیر دارد، 
 Meadlands و همکاران )28( و Lee این نتیجه گیری با نتیجه مطالعات
موضوع  با   Gentaz و   Bara که  پژوهشی  در  دارد.  همخوانی   )39(
شناخت بهتر نقش مهارت های دیداری_حرکتی و ادراکی در دست خط 
انجام شد، در طی دو برنامه آموزشی، مهارت های دیداری_المسه ای و 
برنامه آموزشی دیداری در کودکان مورد مقایسه قرار گرفت )14(. هدف 
از این تحقیق که بر روی درست نویسی حروف )کیفیت دست خط( بود. 
آموزش  با  مقایسه  در  دیداری_المسه ای  آموزش  که  داد  نشان  نتایج 
و کیفیت دست خط  بهتری در شناخت حروف  باعث عملکرد  دیداری 
می شود.  دیداری  ادراکی_حرکتی  مهارت های  بهبود  باعث  زیرا  شد. 
دست خط،  مؤلفه  هر  از  قسمتی  نمودن  بررسی  منظور  به  همچنین 
محققان ارتباط میان مهارت های حرکتی_دیداری، مهارت های ادراکی 

امور  تنها  داد که  نشان  نتایج  دادند.  قرار  ارزیابی  را مورد  و دست خط 
حرکتی_دیداری موفقیت برتر دست خط را پیش بینی می کند، بنابراین 
آموزش مهارت های ادراکی، حرکتی و دیداری در زمینه یادگیری شکل 
حروف و بهبودی دست خط مؤثر است )40(. کلیه نتایج حاکی از آن 
بود که بین تقویت هماهنگی چشم و دست نویسی ارتباط قوی وجود 
باعث  دست نویسی  آموزش  جهت  معمول  تمرینات  از  یک  هر  دارد. 
تقویت هماهنگی اندام های فوقانی، حافظه بینایی، روابط فضایی، ثبات 
شکل، حافظه توالی دیداری، تشخیص شکل از زمینه شده است و در 
افزایش سرعت و ظرافت حرکات در اندام های فوقانی نقش مهمی ایفا 
محدودیت های  ادراکی،  مهارت های  در  هماهنگی  عدم  است.  کرده 
حسی و حرکتی فراوانی در نوشتن برای دانش آموزان ایجاد می کند که 
ناتوانی در مهارت نوشتن و دست خط موجب عدم موفقیت تحصیلی 
فرد شده و احساس بی ارزشی در کودک افزایش پاسخ های نادرست او 
ادراکی  تجارب  بودن  بنابراین غنی  آموزشی می گردد.  به خواسته های 
توانایی وی  افزایش  و  ادراکی و حرکتی  کودک در زمینه های مختلف 
در درک تقویت مهارت های دست نویسی در فرایند پیشگیری اصالح و 
درمان جهت کمک به دانش آموزان مبتال به مشکالت بدخط نویسی در 
گسترش جریان یادگیری های ادراکی و نوشتن و سایر فعالیت های روزمره 
مؤثر خواهد بود. بنابراین هماهنگی دیداری_حرکتی و نیروی حرکتی 
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دانش آموزان  در  دست خط  خوانایی  پیش بینی کننده  عوامل  از  دست 
ابتدائی است که دانش آموزان یاد می گیرند رفتار و یادگیری خودشان 
را بهتر مدیریت کنند که همین امر موجب بهبود وضعیت نشستن در 
حین نوشتن و همچنین کاهش خطاهای نوشتاری می شود )40(. در 
تأیید این موضوع Miltenberger بیان می کند که دانش آموزان برای 
انجام توالی صحیح رفتارها و تکالیف گوناگون، چگونه به خود سرنخ های 
کالمی یا آموزشی می دهند )41(. پژوهش دیگری نیز نشان داده است 
با آموزش می توان دست خط دانش آموزان را بهبود بخشید، در پژوهش 
مشارکتی  برنامه  آموزش  با  رسیدند  نتیجه  این  به  محققان  شده  ذکر 
با  همچنین   .)26( نمود  خواناتر  را  دانش آموزان  دست خط  می توان 
آموزش مهارت های خودآموزی به دانش آموزان دارای مشکالت بدخط 
را  انجام آن  انجام دهند و چگونگی  باید  را که  آنچه  نویسی می توانند 
در موقعیت های گوناگون به خود بگویند و بالفاصله پس از وقوع رفتار 
از رفتار خود  ارزیابی مثبتی  مناسب، جمالت خود تحسینی بگویند و 
داشته باشند تا از این طریق عملکرد خود را بهبود بخشند )41(. عالوه 
بر این، تمرین توجه و تمرکز یکی از تمرین هایی بود که در این پژوهش 
حاضر ارائه شد و در بهبود دست خط دانش آموزان مؤثر بود. مشکالت 
توجه و تمرکز یکی از مسائل عمده ای است که کودکان مبتال به اختالل 
یادگیری با آن مواجه هستند، این مشکالت در واقع مربوط به فقدان 
توجه انتخابی در دانش آموزان می شود که باعث می شود دانش آموز به 
مشکالت   .)42( باشد  نداشته  توجه  اصلی  مطلب  به  یادگیری  هنگام 
به صورت نقص در شروع، حفظ و تداوم توجه  توجه و تمرکز معموالً 
است که برای موفقیت در یادگیری ضروری است و در اختالل یادگیری 

باید مورد توجه قرار گیرد )43(. 
از  ناهماهنگی  این  است.   خاصی  مشکل  دست  دیستونی  در  انقباض 
که  می رسد  نظر  به  است.  نویسی  بدخط  اختالل  با  افراد  ویژگی های 
انقباض ناشی از نوشتن یک فرد با استفاده از بستر فیزیولوژیکی برای 
بارور  نوشتن می کند. پس زمینه  را صرف  زیادی  اختالل، زمان  تولید 
افزایش  مهار،  کاهش  است  ممکن  است  ژنتیکی  زیاد  احتمال  به  که 
پالستیسیته یا اختالل در عملکرد حسی باشد. یافته های پاتوفیزیولوژی 
برای درمان های جدید دارد )44(. داده های  پیامدهای جدیدی  اخیر، 
را  مهمی  نقش  ظریف  حرکات  که  می کنند  حمایت  ایده  این  از  اخیر 
یادگیری،  در حال  افراد  منظور  به همین  ایفا می کنند  در دست خط 
آموزش می دهند  فعالیت های مختلف حرکتی  از  استفاده  با  را  نوشتن 
این فرضیه،  آزمون  برای  بگذارد.  تاثیر  نیز  آنها  بر عملکرد شناختی  تا 
از سه هفته  دادند. پس  آموزش  را  بزرگسال  محققان شرکت کنندگان 
تمرین، یک سری آزمایش انجام گرفت که نیاز به پردازش تصویری  و 

ماهیت فعالیت های حرکتی داشت )45(.
برای شناخت بهتر نقش مهارت های ادراکی و بصری در نوشتن دو مطالعه 
انجام شد که در آن نقش مهارت های ادراکی و بصری مقایسه شده اند. 
نتایج دو تمرین که در دانش آموزان مورد بررسي قرار گرفته بود متفاوت 
بود. نتایج نشان داد که بهبود مهارت های ادراکی و بصری بر روی کیفیت 
دست خط بیش از بهبود آموزش بصری است. بنابراین آموزش کارآمدتر 
در  همچنین  بخشید.  بهبود  را  بصری  و  ادراکی  مهارت های  زیرا  بود، 
آزمایش دوم، به منظور بررسی بخشی از هر مولفه، ارتباط بین مهارت های 
بصری، مهارت های ادراکی و دست خط بررسی شد. این نتایج در رابطه با 
نقش های متفاوتی از مهارت های ادراکی و بصری در شکل دادن به شکل 
و رفتار حرکتی دست خط مورد بحث قرار گرفت )14(. نتایج پژوهش 
سلمان و همکاران نشان داد که تمرین های ادراکی و حرکتی سبب بهبود 

اختالل هماهنگی رشدی کودکان می شود )46(.
و همچنین  دارد  بیشتری  تمرکز مشکل  و  توجه  در  که  دانش آموزانی 
در کارهایش تالش نمی کند، کمترین تأثیر را از برنامه آموزشی بهبود 
به  نسبت  کمتری  پایداری  تأثیر  این  و  است  پذیرفته  نویسی  بدخط 
دیگر دانش آموزان داشته است. این مسأله نشان می دهد عالوه بر ابعاد 
جسمی و آموزشی مؤثر بر کاهش مشکالت بدخط نویسی، ویژگی های 
شخصیتی و همچنین بُعد هیجانی و روانی افراد در بهبود دست خطشان 
تأثیر دارد. در رابطه با این موضوع تحقیقات نشان داده است دانش آموزان 
با اختالل یادگیری که دست خط نیز یکی از زیرمجموعه های آن است 
مواجه  و هیجان  منفی  و  مثبت  عواطف  در  با مشکالتی  است   ممکن 
نفس  عزت  از  دارند،  کوتاهی  توجه  دامنه  دانش آموزان  این  باشند، 
مردم  و  اطرافیان  خانواده،  اعضای  با  ارتباط  در  برخوردارند،  پایینی 
تکانشگری،  همچنین   .)47( می شوند  ناکام  آسانی  به  و  دارند  مشکل 
این  ویژگی های  از  پایین  خودکارآمدی  و  ضعیف  عملکرد  بیش فعالی، 
بنابراین بُعد هیجانی از جمله موارد مهم در  دانش آموزان است )48(. 
تبیین های  بر  افزون  است.  یادگیری  اختالل  با  دانش آموزان  آموزش 
مذکور، پژوهش ها نشان می دهند که بین اضطراب و عملکرد ضعیف در 
دانش آموزان با ناتوانی یادگیری رابطه قوی وجود دارد. یعنی اضطراب 
دانش آموزان با ناتوانی یادگیری باعث می شود که عملکردشان ضعیف تر 
شود و عملکرد ضعیف تر نیز به نوبه خود باعث افزایش اضطراب می شود 
و   Little راستا،  همین  در   .)41( می یابد  تداوم  معیوب  چرخه  این  و 
Jackson به این نتیجه رسیده اند که اضطراب بر دست خط تأثیر منفی 

دارد )49(. در واقع تقویت مهارت های ادراکی حرکتی به دانش آموزان 
بین  الزم  هماهنگی  که  می کند  نویسی کمک  بدخط  مشکالت  دارای 
حرکات عضالت، کنترل شده و مالیم در نوشتن و تمام کارهای کودکان 
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اثر داشته و از این طریق عملکرد خود را بهبود بخشند که بهبود عملکرد 
نیز به نوبه خود باعث کاهش اضطراب می شود و این چرخه در مسیر 
صحیح قرار می گیرد. همچنین تحول مهارت های ادراکی دانش آموزان 
دارای مشکالت دست خط باعث می شود که آنها، پیشرفت و موفقیتی 
که در اثر آموزش این مهارت ها کسب کرده اند را به خود نسبت دهند 
رو  این  از  بدانند.  خود  ادراکی  و  حرکتی  تالش های  از  ناشی  را  آن  و 
می توان استدالل کرد که آموزش و تحول مهارت های ادراکی و حرکتی 
باعث تغییر سبک اسادی منفی دانش آموزان بدخط نویس می شود و 
در نتیجه دست خط آنها بهبود می یابد. باید یادآوری شود که با توجه 
از نمونه  نتایج به دست آمده  به محدود بودن حجم نمونه، در تعمیم 
بر روی  بایستی احتیاط کرد. همچنین پژوهش حاضر فقط  به جامعه 
دانش آموزان پسر دارای مشکالت بدخط نویسی انجام شد، بنابراین در 
تعمیم نتایج آن به دانش آموزان دختر دارای مشکالت دست خط دقت 
مشکالت  بر  ادراکی  مهارت های  آموزش  تأثیر  می شود  پیشنهاد  شود. 
دست خط دانش آموزان دختر مورد پژوهش قرار گیرد. پیشنهاد می شود 
با  شود.  استفاده  نتایج  بهتر  تعمیم پذیری  جهت  پیگیر  آزمون های  از 
توجه به تأثیر بسزایی که شیوه آموزش ادراکی بر دانش آموزان دارای 

از  بخشی  عنوان  به  می تواند  روش  این  دارد،  نویسی  بدخط  مشکالت 
روش های آموزشی مورد توجه قرار گیرد و معلمان و مربیان افزون بر 
دانش آموزان  برای  نیز  را  آموزش  شیوه  این  آموزشی  دیگر  روش های 

دارای مشکالت دست خط اجرا کنند.

نتیجه گیری
آموزشی  و  ابعاد جسمی  بر  عالوه  پژوهش حاضر،  یافته های  اساس  بر 
مؤثر بر کاهش مشکالت خط، باید به عوامل دیگری از جمله ویژگی های 
هنگام  در  که  مشاهداتی  طبق  نمود.  توجه  نیز  دانش آموز  شخصیتی 
آموزش و ارزیابی انجام شد، بُعد ادراکی فرد در آموزش نقش بسزایی 
دارد، بنابراین می توان برنامه بازسازی مهارت های ادراکی را برای بهبود 

بدخط نویسی در دانش آموزان ابتدائی به کار برد. 

تشکر و قدردانی
به  کردند  یاری  را  ما  پژوهش  این  در  که  افرادی  تمامی  از  پایان  در 
خصوص مدیران مدارس ابتدایی استان خراسان رضوی و تمامی والدین 
و دانش آموزان شرکت کننده در این پژوهش تشکر و قدردانی می گردد.
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