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Abstract 
The aim of this study is to identify the causes of 
malcalligraphy and its solutions. The advances in 
technology do not reduce handwriting and writing. 
This research was conducted with the aim of 
application and quality and in the form of 
interpretative phenomenology. For this purpose, thirty 
elementary school teachers in Tehran in 2020 were 
interviewed to be saturated. The statistical population 
in this study is elementary school teachers in Tehran 
whose subjects (20 males and 10 females) were 
selected using criterion sampling. Then, the interviews 
were analyzed and coded according to Dickelman's 
method. The factors of misbehavior and strategies for 
improvement were investigated. The strategy of data 
validation was also conducted with the members. The 
research examines the factors of misbehavior and its 
solutions from the teachers' perspective and forms the 
classification of educational, psychological and 
physical factors with the categories related to the 
student, related to the families and related issues. The 
result of the study shows that all three factors teachers, 
students and family are involved in this problem, 
which requires the efforts and cooperation of all 
factors. From the research results, it is also found that 
psychological factors such as anxiety and stress play 
an important role in this problem, and solving 
psychological problems and persuading and coaxing 
students can play an important role in improving 
students' handwriting.
Keywords: Malcalligraphy, Mental, Physical, 
Phenomenological, Elementary School.

دهیچک
آن است.  یها حل و راه یعوامل بدخط ییپژوهش، شناسا نیهدف از ا

نوشتن را  یها دستخط و دستورالعمل تیاهم ،یدر فناور شرفتیپ
و  یفیک کردیو رو یپژوهش با هدف کاربرد نیکاهش نداده است. ا

با  منظور نیصورت گرفته است. بد یریتفس یدارشناسیصورت پد به
مصاحبه  1399شهر تهران در سال  ییابتدا ۀنفر از معلمان دور یس

 ۀپژوهش شامل معلمان دور یآمار ۀ. جامعدیها به اشباع رس شد تا داده
خانم( با  10آقا و  20ها ) نفر از آن یشهر تهران است که س ییابتدا

عنوان نمونه انتخاب  به یهدفمند از نوع مالک یریگ استفاده از نمونه
 کلمنیها به روش د آن یگذارها و کد مصاحبه یشدند. سپس با بررس

 یبهبود آن بررس یو راهکارها ی(، عوامل بدخط1989و همکاران )
ها صورت گرفت.  داده یابیراعضا، اعتبا ینیبا راهبرد بازب نیشد. همچن
 دگاهیآن از د یها حل و راه یپژوهش، عوامل بدخط یها افتهیبراساس 

 یبند با دسته یو جسم یروان ،یشد و عوامل آموزش یآموزگاران بررس
شدند  بیآموز، مربوط به معلم و مربوط به خانواده ترک مربوط به دانش

 بودن لیپژوهش نشانگر دخ ۀجیشود. نت لیتا موضوع متمرکزتر تحل
مشکل است که حل  نیآموز و خانواده در ا هر سه عامل معلم، دانش

 جیاز نتا نیعوامل است. همچن ۀهم یتالش و همکار ازمندیآن ن
اضطراب و استرس  رینظ یکه عوامل روان افتیدر توان یم شپژوه

و  قیو تشو یمشکل دارند و با حل معضالت روان نیدر ا ینقش مهم
در بهبود خط  یادیآموزان ممکن است اثرات ز دانش بیترغ

 آموزان داشته باشد. دانش
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 مقدمه
 صورت در. است نوشتن توانایی بوده، همراه فراوانی یها چالش با آموزشی نظام در همواره که عواملی از یکی
 که است قرن چندین. شد خواهد نقص دچار یادگیری-یاددهی فرایند از بخشی ها نشدن این چالش رفع

 انقالب تهدید معرض در انسان خط اکنون اما ،است بوده کودکان آموزش از ریناپذ ییجدا بخشی نوشتن
 در هک هستند انیکودک برای ناپذیرانکار یکمک یفناور و لماتک پردازش یها برنامه اگرچه. است کامپیوتر
 آموزان زبان برای مناسب دستخط. برد ینم بین از را خط آموزش به نیاز ها شرفتیپ این دارند، لکمش نوشتن
 و دستخط اهمیت درک ،یفناور در پیشرفت البته. (2021 ،)مینکیونگ، یو و اسکات است اساسی یمهارت

. توان انکار کرد را نمیاست، اما اهمیت نوشتن در یادگیری  داده تغییر بسیار را یسینو دست یها دستورالعمل
 اساسی یعنصر ،خوب خط. است بدخطی شود، ضروری سبب تواند یم که عواملی صحیح درک رو نیا از

. (2018است )هوایی، آزاد، علیزاده زارعی و عبادی،  مدرسه دوران و در تحصیل در موفقیت کسب برای
مهارت  دستخط. شود های یادگیری محسوب می اختالل ۀمشکالت حوز نیتر مهمیکی از  دستخطمشکالت 

حس  ،حرکتای است که از ترکیب عملکردهای گوناگون از جمله کنترل حرکتی ظریف، توجه، حس  پیچیده
 -یسیلیا و لیس لئونگ هوارد واو ریکی، الم ، سوتی) دیآ یمدست  دیداری به -ادراکی یها مهارتعمق، و 

 یشناخت زبانادراکی، حرکتی، شناختی و  یها مهارتمهارتی متکی بر  دستخط یطورکل به(. 2011 ،تسانگ
 صورت بهوانایی نوشتن حروف و اعداد عبارت است از ت دستخط تر جامع(. به بیان 2011، نتازجبارا و ) است

خوانایی و  مانند ،مکانیکی نوشتن است یها مهارت دستخط بنابراین ؛(1387سلیمی، )خوانا و در مدت معین 
 این پژوهش روی خوانایی این مهارت است.تمرکز که  سرعت نوشتن

 صورت نیا غیر در. شود آموخته آموزان دانش به کم سنین از دیبا که است ییها مهارت از کیی خوب خط
 نشان . برآوردهامهارتی دشوار برای کودکان است دستخط. شد خواهد نقص دچار آموزش ندیفرا از بخشی

(. 2015  دینهارت،) شود دیده می دبستان سنین کودکان در نوشتاری مشکالت از درصد 33 تا 5 دهد یم
رایج هر روز در مدرسه انجام  صورت بهآموز مکرر و  استفاده از کاغذ و ابزار نوشتن کاری است که دانش

(. 2006، مار و دیمو) کنند یم نوشتن صرف هستند مدرسه در که را زمانی اغلب آموزان دانشو  دهد می
 ۀاولی یها سال طول در باید و کند می تقویت را مفید حرکتی یندهایافر که است اساسی یمهارت ،دستخط
اغلب به عملکرد  خط فرایند یادگیری (. وجود مشکل در2013 هال، و جونز) شود داده آموزش کودک زندگی

آموزان با  دانش ۀبنابراین فشار مدرسه و مقایس ؛(2008، وینتر و کارترل)شود  ضعیف در مدرسه منجر می
، دستخطمشکالت  دارایآموزان  و خودکارآمدی دانش نفس اعتمادبهضعیف و قوی در مدرسه بر  دستخط

عملکرد ( 2007)فدر و ماجنمر براساس پژوهش  (.2009انجل یگر، ناگوکریانو و روزن بلوم، ) منفی دارد ریتأث
 یطورکل به .گذارد و نگرش و رفتار فرد تأثیر می از خود، پیشرفت علمی آموز دانش بر تصور دستخط

 گرانیداز  تر موفق یزن درسی گرید یها بخش در ،سندینو یم بهتر و دارند بهتری دستخط که یآموزان دانش
 دهد یم ( نشان2007( و همچنین پژوهش فدر و ماجنمر )2008مطالعات وینتر و کارترل ). هستند
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 بسیاری از. داشت خواهند ها درس گرید در زیادی پیشرفت دهند یم بهبود را خود دستخط که یآموزان دانش
 گرید در ضعف به تواند یم بد دستخطاما  ،دهند ینم آموزان دانش دستخط به اهمیتی سالخورده معلمان

شود در مدرسه از  می سبب آموزان کمک به این دانش ترتیب بدین (.1379تیموری، ) شود منجر ها درس
، وانگ، ریچارد و لیو، سان) استفاده کنند و در جامعه سازگاری بهتری داشته باشند خود حداکثر توانایی

هوشی طبیعی هستند و  دارایکه  کسانیکودکان دبستانی، حتی  درصد 80در مشکالت خوانانویسی  (.2021
 (.1397)بهرامی، علیزاده و کاظمی، شود  واضحی ندارند، دیده می یشناخت عصبمشکالت همچنین 

 به مربوط عوامل ۀدست سه به توان یم را بدخطی عوامل. دارد مختلفی یها حل راه و عوامل معضل نیا
 خانواده، به مربوط عوامل (. از1395، یندریفا یاریدبخش و بختیکرد )نو تقسیم آموز دانش و خانواده، معلم

 که نییوالد همچنین. است دادنشان نادرست سرمشق ای ها آن نوشتن و طرز ها بچه خط به اولیا یتوجه یب
 نیوالد بدخطی (.1379 تیموری،) کنند یم فراهم را فرزندان یبدخط برای ییها نهیزم ،هستند بدخط خودشان
 چنانچه ،شود آموخته دیبا که است مهارتی سییخوشنو که آنجا از. است کودکان برای نامناسبی سرمشق
 نۀیزم نیز کودک .باشند برخوردار بیشتری استعداد و ذوق از آن اعضای که کند زندگی یا خانواده در کودک

 اداره مطلق آزادی و دموکراسی و کتاتوریید صورت به که نیز ییها خانواده. دارد امر نیا برای بیشتری
 از آکنده یا خانه در را خود کودکی دوران دارند. افرادی که آموز دانشعملکرد  متفاوتی بر راتیتأث ،شوند یم

 خود یها شیگرا و ها تیقابل دادن نشان و وجود ابراز برای فرصتی گاه چیه ،گذرانند یم خودخواهی و استبداد
 از و هستند اعتنا یب خود فرزندان به که کنند یم زندگی ییها خانواده در که کودکانی. آورند ینم دست به

 انجام برای را الزم زۀیانگ درواقع ،کنند ینم استفاده فرزندانشان تکالیف انجام برای موقع به تنبیه و قیتشو
 ها آن عملکرد جۀینت و کنند یم نوشتن به اقدام یلیم یب و اکراه با اغلب کودکانی چنین. ندارند تکالیف بهتر
 (.1385ف، یبود )س نخواهد بخش تیرضا

 از استفاده با رابطه نیا در و دهد آموزش یخوب به نیز را حروف و باشد داشته خوبی خط معلم اگر همچنین
. خواهد گذاشت یسیخوانانو و یسینو خوب در را ریتأث نیبیشتر ،کند تیتقو را کودک عضالت نیتمر و بازی

 آموزش به توجه. رندیگ یم نادیده را دستخط مؤثر تدریس در خود نقش ابتدایی مدارس از بسیاری معلمان
 از یکی. است یافته کاهش مدرسه ساعات در تمرین برای شده داده اختصاص زمان و معلمان توسط دستخط

 توجه مورد اخیر یها سال در که است درسی ۀبرنام یها تیاولو سایر به بیشتر توجه موضوع این دالیل
 را ها آن دیبا معلم که دارند زمینه نیا در اشکاالتی هم درسی یها کتاب گاهی(. 2016 پولیچینو،) اند گرفته

 خط خوانانبودن و یبدخط. شود جادیا دوگانگی شاگردانش در ندهد اجازه موقع به تذکر با و ببیند یخوب به
 معلمان است بهتر. است 1خط اختالل و یبدخط جادیا در عاملی نیز شاگردان خط به او یتوجه یب و آموزگار

 یبدخط موجب نیز تکالیف ادیز حجم با آموز دانش شدن مواجه. کنند خودداری منزل در ادیز تکالیف دادن از
 کند آموز کمک می دانش به عضالنی ناتیتمر معینی مقدار دادن و حوصله و صبر. شود یم آموز دانش

                                                 
1  . handwriting disorder 
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. دارد برعهده را خط آموزش اصلی ۀوظیف معلم (.2002ت، یس اسمکی)ند ک کنترل را دست عضالت
 معلمان تمایل تأثیر تحت که است کالس در دستخط آموزش میزان تأثیر تحت آموز دانش دستخط پیشرفت

 یها دستورالعمل روی را خود تمرکز مربیان از برخی(. 2008 و همکاران، گراهام) است مهارت این آموزش به
 منظم تمرین بر دیتأک با و جمالت کلمات نوشتن کلمات، و حروف بین ۀفاصل ،قلم گرفتن ۀنحو مانند خط

 در دستخط آموزش به مربوط تصورات و دستخط از کامل درک یطورکل به(. 2015 براون، و شارپ) گذارند یم
 .دارد عمیق تحلیل یک به نیاز مربیان، بین

حرکتی بصری، اجرای  های فعالیتانجام کارهایی مانند ترکیب   ،آموزان دانشبرای ارتقای سطح عملکرد 
حرکتی مناسب، افزایش درک بصری و شناخت مشکالت پردازش حسی مورد نیاز است.  های مهارت

-یشناخت مهارت یتعداد یپارچگیکه به بلوغ و کاست  ای پیچیده یتکحر-کیخط، مهارت ادرا طورکلی به
؛ فلچر، لیون، بارنز و 2007 فدر و مجنمر،شود ) میجاد یاق آموزش یاز طره کدارد  یبستگ یتکو حر کیادرا

قبل از آموزش نوشتن  یو زبان یشناخت ییاز توانا یسطح خاص، از محققان یاری(. به نظر بس2007فوچس، 
 یتکحر های مهارت یریادگی یو زبان رو کشامل توجه، حافظه، ادرا یشناخت های مهارتاز است. یمورد ن
 یابیارز یشناخت های مهارتمختلف  های جنبهد یبا یبا اختالالت نوشتار شدن مواجهو در هنگام  ستندمؤثر ه

براساس الزم است.  آموزان دانشبنابراین شرایطی مناسب برای نوشتن  ؛(2003)مار ویندسور و کرماک،  ندشو
 مانندن ابسیاری از محقق ۀ. به عقیدقائل شد دستخطگفت باید اهمیت بیشتری برای  توان میاین اطالعات 

(، هوایی، آزاد، علیزاده 2007و ماجنمر )(، فدر 2006(، اسپیر سورلینگ )2021زینهوا، گوان، چو و هونگبو )
 ها آن دستخطمستقیم با  ای رابطه آموزان دانش( پیشرفت تحصیلی 2015و دینهارت ) (2018زارعی و عبادی )

 دارد.
آموز، والدین و معلم  مربوط به دانش ۀبدخطی را به سه دستعوامل  یندریفا یاریدبخش و بختینو
دلیل گستردگی امکان تحلیل مناسبی ندارد. در این  بندی جامعی نیست و به که تقسیم ندبندی کرد دسته

های عوامل آموزشی،  آموز است به دسته از عواملی که مربوط به خانواده، معلم یا دانش هرکدامپژوهش 
تر عوامل را  د تا بتوان جزئیشو بندی می ی، عوامل محیطی و عوامل روانی دستهعوامل جسمی و ژنتیک

 و خوانانویسی دستخط ۀمسئلتحقیقات کمتری به  طورکلی به آن پرداخت. های حل راه ۀبررسی کرد و به ارائ
( در پژوهشی 2015نهارت )یگیرد. د صورتافراد تأکید  دستخط بخشی و توانتقویت  برباید . پرداخته است

ن مطالعه نشان داد یرد. نتایج اک یرا بررس دستخططول مدت تکلیف نوشتن در کودکان با و بدون مشکالت 
 تأثیر( 2012ت )یهلند، الن و وا  کیفیت و سرعت نوشتن با توجه به طول مدت نوشتن متفاوت است. اسمیت،

 ۀبرنام ی. در این مطالعه اثرگذارمطالعه کردندل را آموزان کالس او آموزشی مشارکتی برای دانش ۀبرنام
. شدبررسی  زیاد، متوسط و کمهای با خوانایی  آموزان کالس اول با گروه دانش بر دستخطمشارکتی نوشتن و 

و  نوشتن سودمند است. شولنوس و روان دستخطنتایج نشان داد این برنامه در افزایش خوانایی و سرعت 
 «کودکان دستخط و خواناییآن بر سرعت  و تأثیر قلمگرفتن  ۀنحو» با عنوانوهشی ( در پژ2012همکاران )
وجود ندارد. انگل، ناگاوکر  دستخط و خواناییو سرعت  قلمگرفتن  ۀمعناداری بین نحو ۀهیچ رابط نشان دادند
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آموزان با  دانش یافتند روش خودسنجیانجام دادند، در کودک 21 یه روک یا ( در مطالعه2009 و روزنبلوم )
ه ک ی( در پژوهش2011ن بارا و گنتراز )یند. همچنک یرا حل م یل بدخطکمش زیادیتبلت تا حد  یافزار رو نرم
ها بهبود  آن یتکنترل حرکو  یبصر کدر یت هماهنگیبا تقو  انجام دادند، یاول السکآموز  دانش 21 یرو

شناسایی عوامل » مطالعۀ ز دری( ن1398) یو صالح یردند. ناصرپور، درانکها مشاهده  آن دستخطدر  زیادی
 رردند و بکمتعدد در نوشتن اشاره  یها به اختالل «آموزان ابتدایی دانش امالنویسیدر اختالالت  مؤثر

 یدهد هفت مضمون اصل ین پژوهش نشان میا ۀجیردند. نتک تأکیدن موضوع یتر به ا یتوجه جد ضرورت
د اختالل یا تشدیجاد یموجب ا کیو ادرا یا ، برنامهیشناخت ، زبانیشناخت روان، یکی، ژنتیطی، محیعوامل فرد

 شود.  یدر درس امال م
 کیاند. اما مطالعات اند اختالالت نوشتن پرداخته یبه بررس ید، پژوهشگران متعددشکه بیان  گونه همان

انجام شده  دستخط ه در موضوعک کیر است مطالعات اندکذ شایانانجام شده است.  دستخط ۀنیدر زم
 ییشناسا یبرا یرده و پژوهش جامعک یبررس دستخط یمختص رو صورت بهن را یاز مضام یکهر یاثرگذار

یک هنر  عنوان به دستخطز به موضوع ین معلماننگرش مدیران و  ارها صورت نگرفته است.کعوامل و راه
آموزان نیز به این مشکل فرزندشان اهمیت  است و اهمیت چندانی برای آن قائل نیستند. حتی والدین دانش

تدریس در  ۀاین مقاله معلم است و هفت سال سابق های نویسندهدهند. با توجه به اینکه یکی از  نمی
بر عملکرد  آموزان دانش طدستخمتعددی از اثرگذاری  های نمونهآموزشی مدارس را دارد،  های محیط
شناسایی عوامل ایجاد بدخطی  ؛ بنابراینرا مشاهده کرده است که نشانگر اهمیت این موضوع است آموز دانش

تدریس این محقق بیانگر موارد متعددی است که وضعیت  ۀآن اهمیت زیادی دارد. تجرب های حل راهو 
 بان پژوهش با مصاحبه یدر ا ترتیب بدین ت.بهبود یافته اس دستخطشبا بهترشدن  آموز دانشتحصیلی 

توان  آن می های حل راهبندی عوامل و  شود. با دسته میآن شناسایی  های حل راه، عوامل بدخطی و معلمان
آموزان  پیشرفت تحصیلی دانش موجبآموزان کرد که  دانش دستخطبهتری برای بهبود و اصالح  ریزی برنامه

 دهد: پاسخ می اصلی زیر سؤاالتبه  مطالعۀ حاضرشود.  می
 چیست؟ دورۀ ابتدایی آموزان دانشعوامل بدخطی  ،معلمانبه نظر 

 ن نقش را دارد؟یشتریوجودآمدن مشکل بدخطی ب کدام عامل در به ،معلمانبه نظر 

 وجود دارد؟ آموز دانش دستخطچه راهکاری برای بهبود وضعیت  ،معلمانبه نظر 

 اند؟ اماتی انجام دادهخط چه اقد اصالحبرای  معلمان

 روش پژوهش
تفسیری صورت گرفته است.  پدیدارشناسی صورت بهو رویکرد کیفی و  یاربردکاین پژوهش با هدف 

به اشباع رسید.  مصاحبه انجام شد تا 1399شهر تهران در سال  دورۀ ابتدایی معلمانمنظور با سی نفر از  بدین
نیز  گیری نمونه های هدفمند از نوع مالکی انتخاب شدند. مالک صورت بهدر این پژوهش  کنندگان شرکت

به مندی  آموزگاری در دبستان به مدت حداقل پنج سال، عالقه ۀارشد، سابق کارشناسیداشتن حداقل مدرک 
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از  شده حاصلهای  تحلیل یافته منظور بهبود. همچنین  خطی خوش ۀمسئلدادن به  موضوع پژوهش و اهمیت
 است:زیر  صورت بهکه مراحل آن  شداستفاده  (1989) ، آلن و تانردیکلمن ای مرحله وش هفتها از ر مصاحبه

 ؛مورد مطالعه، چندین مرتبه خوانده شد ۀها برای رسیدن به درک کلی از پدید متن تمامی مصاحبه .1

های  حبهآشکارسازی معانی نهفته در مصا برایبا استفاده از روش تفسیر متون،  ها مصاحبههریک از  .2
کنندگان تهیه شد و  های مشارکت ای تفسیری از مصاحبه ن خالصهی. همچنشدبررسی  کنندگان مشارکت

صورت  شده استخراجها با توجه به معانی  سپس با هدف تعیین مضامین اولیه، کدبندی هریک از مصاحبه
 گرفت؛

پس از . مطالعه شدشده  کدگذاریکنندگان، متون  دن به درکی مشترک از توصیفات مشارکتیرس یبرا .3
 .گرفتتوصیفی انجام  های خالصه ۀکردن مضامین اصلی، تحلیل گروهی از هم مشخص

مجدد به  ۀاز طرف تیم تحقیق، با مراجع شده ارائهاحتمالی در تفاسیر  های تشخیص تناقض منظور به .4
 ها داده تناقض و ناسازگاری بینبرخی موارد  ،کنندگان مشارکت تماس تکمیلی با یا ها مصاحبهمتن اصلی 

ترکیبی بین محققان  ی، تحلیلها مصاحبه. همچنین در این مرحله برای هریک از شدندشناسایی و برطرف 
 ؛دشتدوین 

شناسایی و توصیف معانی مشترک از مضامین انجام  یها با هم برا متن مصاحبه ۀمقایسه و مقابل .5
 گرفت؛
کردن  مشخص منظور به، زنند میرا به یکدیگر پیوند  شده ساییشناالگوهایی که مضامین مختلف  .6

های اصلی استخراج و طرح نهایی یافته  های مطالعه در قالب مضمون و یافته شدندالگوریتم بررسی مجدد 
 ؛دشارائه 

گزارش  ۀمطالعه، تهی ۀسب نظرات نهایی اعضای تیم پژوهش و دیگر افراد آشنا به محتوا و شیوکبا  .7
 .گرفتنهایی انجام 

 اجرای پژوهش ۀشیو
دارد،  را آشنایی با مدیران آموزش و پرورش ۀبا توجه به اینکه یکی از پژوهشگران آموزگار است و سابق

به مشارکت در  مند عالقهآموزگاران  ؛ بنابراینوجود داشت ها کننده شرکتدسترسی مناسبی برای انتخاب 
 صورت به ها مصاحبهصورت گرفت.  ها آنو مصاحبه با  نداشتند، انتخاب شدهای الزم را د پژوهش که مالک

ذکر است که مصاحبه با رعایت کامل  شایانحضوری در مدرسه و به مدت تقریبی یک ساعت انجام شد. 
زیر  سؤاالتبودن مصاحبه،  صورت گرفت. با توجه به ساختاریافته ها کننده شرکتاصول اخالقی و رضایت 

 د.شتفاده در مصاحبه طراحی اس منظور به
 اند از: عبارت طراحی شد که سؤالمنظور چهار  بدین

 چیست؟ دورۀ ابتدایی آموزان دانشعوامل بدخطی  .1

 کدام عامل نقش بیشتری دارد؟ .2
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برای حل این مشکل وجود دارد؟ هایی روشچه  .3
؟اید کردهاستفاده  حل راهشما از کدام  .4

 ابزار سنجش
 ، از جمله اینکهمختلفی است های ویژگیاستفاده شد که دارای  1ساختاریافته نیمه ۀاز مصاحبپژوهش  در این
 ها پرسش ۀکه در آن هم شدرسمی استفاده  ۀ. نخست از یک پرسشناماند حی شدهاطراز قبل  تسؤاال

به همین  و است شونده مصاحبهو  گر مصاحبهتعامل بین  همراه با ساختاریافته ۀ. مصاحباند شدهبندی  فهرست
به  تغییرپذیریو  پذیری انعطافدر این روش  کمک رایانه یا تلفن به انجام برسد. ه، برودررو تواند میعلت 

 برکند و  میمصاحبه پژوهشگر نقشی خنثی ایفا . در این نوع رسد میبه حداکثر  استانداردسازی وحداقل 
ر پژوهشگر احساس کند به کاوش و کند. اگ می تأکیدهیجانی  های پاسخ بیش ازمنطقی  های پاسخ

ذکر است با توجه به  شایانتکمیلی را مطرح کند.  های سؤالتواند  جوی بیشتری نیاز دارد، میو جست
 (.1396شد )سیف،  اعتباربخشیبا راهبرد بازبینی اعضا  ها یافتهبودن پژوهش،  کیفی

پژوهش های یافته
که با  ای مصاحبه. با توجه به شود میآن پرداخته  های حل راهدر این قسمت به بررسی عوامل بدخطی و 
شهر  معلماننفر از  ین مصاحبه با سی. اشدآن بررسی  حل راهآموزگاران صورت گرفت، عوامل بدخطی و 

 است. مالحظه قابل 1ها در جدول  ه مشخصات آنکتهران صورت گرفت 

کنندگان در مصاحبه . مشخصات شرکت1جدول 

مصاحبه مکانمصاحبه زمانسابقهالتیتحصشونده مصاحبه

کاظمیه مدرسۀدقیقه 60سال 8دکتریف. ز
هدی مدرسۀدقیقه 55سال 6دکتریش. م

نوری شهید مدرسۀدقیقه 60سال 12دکتریع. ف
(س) کبری صدیقه مدرسۀدقیقه 50سال 18دکتریر. ز
قاصدی مدرسۀدقیقه 60سال 9دکتریش. ع

مکه شهدای مدرسۀدقیقه 75سال 17دکتریا. ع
مکه شهدای مدرسۀدقیقه 60سال 21دکتریا. م
کاظمیه مدرسۀدقیقه 55سال 15دکتریع. س
کاظمیه مدرسۀدقیقه 52سال 6لیسانس فوقف. ز
کاظمی شهید مدرسۀدقیقه 65سال 14لیسانس فوقش. م

کاظمی شهید مدرسۀدقیقه 70سال 11لیسانس فوقم. ح

1. semi-structyred interviwe
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 کنندگان در مصاحبه . مشخصات شرکت1جدول ادامه 

 مصاحبه مکان مصاحبه زمان سابقه تحصیالت شونده مصاحبه

 کاظمی شهید مدرسۀ دقیقه 53 سال 5 لیسانس فوق ت. م
 نوری شهید مدرسۀ دقیقه 50 سال 17 لیسانس فوق ح. ش
 نوری شهید مدرسۀ دقیقه 56 سال 8 لیسانس فوق ح. ه
 نوری شهید مدرسۀ دقیقه 65 سال 10 لیسانس فوق ت. ح

 نوری شهید مدرسۀ دقیقه 90 سال 13 لیسانس فوق م. ف
 نوری شهید مدرسۀ دقیقه 68 سال 10 لیسانس فوق م. ز
 مجلسی عالمه مدرسۀ دقیقه 71 سال 7 لیسانس فوق م. ع
 مجلسی عالمه مدرسۀ دقیقه 52 سال 12 لیسانس فوق م. م
 مجلسی عالمه مدرسۀ دقیقه 57 سال 15 لیسانس فوق ع. م
 کالهدوز شهید مدرسۀ دقیقه 64 سال 25 لیسانس فوق غ. ر

 کالهدوز شهید مدرسۀ دقیقه 51 سال 18 لیسانس فوق ا. س
 کالهدوز شهید مدرسۀ دقیقه 63 سال 15 لیسانس فوق ت. س
 کالهدوز شهید مدرسۀ دقیقه 54 سال 23 لیسانس فوق د. ح
 (س) کبری صدیقه مدرسۀ دقیقه 68 سال 14 لیسانس فوق ش. م
 (س) کبری صدیقه مدرسۀ دقیقه 72 سال 8 لیسانس فوق ت. و

 هدی مدرسۀ دقیقه 75 سال 7 لیسانس فوق ر. ع
 هدی مدرسۀ دقیقه 53 سال 13 لیسانس فوق ب. م

 هدی مدرسۀ دقیقه 80 سال 20 لیسانس فوق ر. ث
 هدی مدرسۀ دقیقه 74 سال 28 لیسانس فوق ش. ب

کدگذاری  (1989) ای دیکلمن و همکاران مرحله به روش هفت ها یافتهنندگان، ک تکپس از مصاحبه با شر
های عوامل آموزشی، جسمی و روانی قرار گرفت که  در یکی از مقوله هرکدام و شد بندی دستهو مصادیق 
آموز و یا خانواده باشد. اکنون که اهمیت موضوع مشخص شد الزم  تواند مربوط به معلم، دانش هرکدام می

 پرداخته شود. ها حل راهدر بدخطی را بررسی نموده تا بهتر به بررسی  مؤثراست عوامل 

 چیست؟ دورۀ ابتدایی آموزان دانشبدخطی  عوامل معلمانبه نظر  .1

 ،کند به حل مشکل کمک می تنها نهآن را شناسایی کرد. این امر  ایجادبرای رفع یک مشکل ابتدا باید علت 
عوامل  ۀحاصل از ادراک معلمان دربار های یافته پیشگیری شود تا مشکالت ایجاد نشوند. سببتواند  بلکه می

آموز، روانی مرتبط با خانواده، روانی مرتبط با معلم، جسمی  بدخطی در نه مضمون اصلی روانی مرتبط با دانش
آموز، آموزشی  آموز، جسمی مرتبط با خانواده، جسمی مرتبط با معلم، آموزشی مرتبط با دانش مرتبط با دانش

کدگذاری و  معلمانهای حاصل از مصاحبه با  افتهاستخراج شد. ی مرتبط با خانواده و آموزشی مرتبط با معلم
 است. مشاهده قابلدر زیر  وشده  بندی دسته
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 آموز : عوامل روانی مربوط به دانش1مضمون اصلی 
 استرس و اضطراب: 1-1 رمضمونیز

شویم. این احساس در حقیقت  احساس ناخوشایندی است که گاهی با آن مواجه می اضطراباسترس و 
رس و عالئم است اگر شود. آوری است که در زندگی فرد ایجاد می واکنشی به رویدادها و شرایط دلهره

توان آن را کنترل و درمان  شود که البته می ایجاد اختالل در زندگی شخص می سبباضطراب طوالنی باشد 
دالیل مختلفی داشته باشد. عوامل ارثی و ژنتیکی، حوادث کودکی،  تواند میکرد. بروز استرس و اضطراب 

ی و اجتماعی )زلزله، سیل، عوامل محیط و و جسمانی )اختالل در سیستم هورمونی( شناختی زیستعوامل 
توانند سبب ایجاد استرس و اضطراب در شرایط مختلف  مشکالت خانوادگی( از جمله مواردی هستند که می

آموزی که از آرامش کافی  د. دانششو ای موجب ایجاد اختالل می شوند. اضطراب و استرس در هر زمینه
از نقش مهم  معلمانکند. اغلب  تری کسب میداشته باشد، موفقیت کم زیادیبرخوردار نباشد و استرس 

شاگردان زیادی داشتم که »ه اظهار داشت: زمینع در این  گفتند. س. عوامل روانی در ایجاد این مشکل می
 ؛. این کودکان دچار اضطراب شدیدی هستندداشتندفرزندان طالق بودند یا والدینشان مشکالت خانوادگی 

قراری همواره با یک فرد  هم بدخط هستند. احساس ترس و بی معموالًت و اس دشوارها بسیار  دادن آن آموزش
زند. به نظر من  آموز آسیب می به وضعیت تحصیلی دانش شدت بهها  قراری استرسی همراه است. این بی

درست و زیبا نوشتن نیاز به آرامش دارد. اکثر شاگردان بدخطم استرسی بودند. هر بار هم که برایشان وقت 
 «اعتنایی نرسیدم. ۀ قابلنتیجبه م که بهتر و زیباتر بنویسند، موفق نشدم و گذاشت

 یناکاف نفس اعتمادبه: 2-1 رمضمونیز
های قبلی، به  تجربه خاطر بهیکی از شرایط روانی است که شخص در آن  نفس اعتمادبهخودباوری یا 

حیاتی در توسعه و پیشرفت و  یدارد. اعتماد به خویشتن، نقش باورها و استعدادهای خود اعتماد و  توانایی
 نفس اعتمادبهشدن نیاز دارد،  های مثبتی که فرد برای موفق کند. یکی از ویژگی های یک فرد ایفا می موفقیت
زمان به دست  مرور بهتواند  بلکه یک توانایی است که می ،نیست یویژگی ذاتی و ثابت نفس اعتمادبهاست. 

های اجتماعی مانند مدرسه تقویت  تواند با تمرین در محیط اجتماعی می نفس اعتمادبهبیاید و بهبود پیدا کند. 
گفت:  دانست و می آموز می ناکافی دانش نفس اعتمادبهترین دالیل بدخطی را  ش یکی از مهم شود. ب.

آموز مدام به خودش بگوید من بدخط هستم و توانایی نوشتن با خط زیبا را ندارم، من  زمانی که یک دانش»
کردن با  چون محصل خودش را باور ندارد. مرددبودن و مقایسه ؛توانم بکنم معلم هیچ کاری نمی عنوان به

در  گیرد. به نظر من ها می توانایی انجام درست کار را از آند و وش میسرخوردگی  سبب دیگران در این افراد
 اصالحکند استعداد  داند و فکر می می بدخط ذاتاًآموز خود را  بدخطی این است که دانش ۀریش بسیاری موارد،

 «.خط خود را ندارد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1
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 یناکاف ۀعالق: 3-1 رمضمونیز
عالقه وجود داشته  نامار برای موفقیت در کار الزم است تا عنصر دیگری به کعالوه بر استعداد، اراده و پشت
شود در  می موجبآموز  نیست. وجود عالقه در دانش مستثناخطی نیز از این امر  باشد. مهارت نوشتن و خوش

آموزان  کافی دانش ۀعالق ،آن زمینه تالش و پیگیری بیشتری انجام دهد. یکی از عوامل مهم در بدخطی
آموز  تواند عامل محرک در ایجاد عالقه و انگیزه در دانش می و مدرسهها از سمت خانواده  ست. البته مشوقا

زند. چون  آموز حرف اول را می دادن دانش به نظر من عالقه نشان: »کرداظهار  زمینهد در این  شود. ح.
اول خودش عالقه داشته باشد. در  تواند خوب بنویسد که آموزی می دانش ؛ بنابراینای ندارد خطی نمره خوش

خط باشد که از  تواند خوش آموزی می نیستند، دانش قائلآموزان  سیستم آموزشی که اهمیتی برای خط دانش
 نظراما از  ،توان نادیده گرفت دیگر را نمی مرتبطنقش مسائل  البته خط برخوردار باشد. ۀمسئلالزم در  ۀعالق

 «.است مسئلهترین  من عالقه مهم

 : عوامل روانی مربوط به معلم2مضمون اصلی 
آموز  نوع برخورد او با دانش و خود معلم ،خوب دستخطخطی و داشتن  عالوه بر تسلط معلم بر آموزش خوش

های شدید و ایجاد  باشد. تنبیه تأثیرگذارخطی در کودک  گیری مهارت نوشتن و خوش تواند در شکل نیز می
شود. استرس  ها می یادگیری مهارت بهعالقگی کودک  بی سببآموزان  احساس شکست و ناکامی برای دانش

شود.  آموز دانشبدخطی  موجبتواند  شدید هنگام نوشتن و خستگی ناشی از تکالیف زیاد و سنگین نیز می
 شکل بدخطی بکاهد و به حل موضوع بپردازد.از تشدید م مسائل گونه اینمعلم باید با رعایت 

 معلم ییتندخو: 1-2 رمضمونیز
د. این موضوع در خط اهمیت شو آموزان می رغبتی در دانش ایجاد اضطراب، دلهره و بی سببتندخویی معلم 

اساسی در وضعیت  یبرخورد معلم نقش ۀشود، نحو بیشتری دارد. با توجه به اینکه خط یک هنر محسوب می
افت تحصیلی  بهدر تمام مسائل آموزشی تندخوبودن معلم  ،ت س.از دیدگاه کند.  می یفاآموزان ا دانش
 ۀتندخویی معلم ریش» به بیان او: نیست. مستثناکه خطی نیز از این امر  شود منجر میآموزان  دانش

کند و  آموز استرس وارد می ی به دانشآموز است. معلم با تندخوی مشکالت تحصیلی دانش ۀوجودآمدن هم به
کند و کالس درس  آموز را کور می ریزد. اخالق بد معلم ذوق دانش آرامش روانی شاگردش را به هم می

 آنشود که برای اتمام زمان  آموز می باشد، جهنمی برای دانش استعدادهااینکه جای نمود  جای به
 «.بیند انتظار دیگری ندارم نین کالسی آموزش میآموزی که در چ کند. من از دانش شماری می لحظه

 یخط آموزان به خوش دانش بیو ترغ قیتشو از زیپره: 2-2 رمضمونیز
ای  اثر کلی آن به اندازه ،شود ان در همان درس میکودکسبب رشد و پیشرفت  اگرچهتشویق در درس، 

نگرشی مثبت به یادگیری  ،در اثر تشویق کودک ؛ زیراگیرد برمیه دیگر دروس را هم درکپردامنه است 
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است  العملی عکستوان گفت پاداش و تشویق،  ترتیب می ند. بدینک و به درس و مدرسه عالقه پیدا می یابد می
های بعدی  رار رفتار در موقعیتکت سببدهد و  آموز از خود نشان می رفتار مطلوب دانش به دنباله مربی ک

ا به نقش  کند. س. اهمیت این موضوع را بیشتر می ،ای برای خط ود نمرهذکر است که نب شایانشود.  می
به  ،ای ندارد خطی در کارنامه نمره که خوشاز آنجا : »گفتخطی اشاره کرد و  آموزان به خوش تشویق دانش

آموزان هنر و  آموز ترغیب شود به خط اهمیت دهد. ایجاد انگیزه در دانش یک پیشران نیاز دارد که دانش
توان  می طورکلی بهطلبد که با ایجاد تشویق و رقابت این موضوع را در کالس جا بیندازد.  تخصص معلم را می

ها  خط نیست که در بچه و خوش بدخطآموز  گفت اگر تشویق معلم در این زمینه نباشد، تفاوتی بین دانش
 «.دکن سرخوردگی میایجاد 

 : عوامل روانی مربوط به خانواده3مضمون اصلی 
آنجا که خوشنویسی مهارتی است که  از نباید نادیده گرفت. آموزان نقش خانواده را در یادگیری مطلوب دانش

و زندگی کند که اعضای آن از ذوق  ای خانوادهچنانچه کودک در  ،باید آموخته شود ها مهارتمانند سایر 
کودک کمتر گرفتار معضل  کنند،فرزندان خود توجه کافی  و بههنری بیشتری برخوردار باشند  استعداد

و تشویق  و از اعتنا هستند بیکسانی هستند که به فرزندان خود  ای خانوادهمقابل چنین  ۀنقط .شود میبدخطی 
الزم را برای اجرای بهتر  ۀانگیز کنند و درواقع نمیرزندانشان استفاده برای انجام تکالیف ف موقع به تنبیه

 کنند میمیلی به نوشتن اقدام  بی کودکانی اغلب با اکراه و چنین .آورند نمیوجود  هب تکالیف در فرزندان خود
 های خانوادهیا  ریخته هم به های خانوادهنخواهد بود. کودکانی که در  بخش رضایتآن نیز  ۀنتیج طبیعتاًکه 

آسیب  و این بینند میاز لحاظ عاطفی آسیب شدیدتری  کنند، زندگی می و اجتماعیمحرومیت فرهنگی دارای 
 .گذارد می تأثیرتحصیلی آنان  های زمینه همۀبر عاطفی 

 نیوالد ییتندخو: 1-3 رمضمونیز
آموزی که والدین بداخالق و تندخو دارد  مستقیم دارد. دانش تأثیراخالق بد والدین در رفتار و عملکرد کودکان 

نداشتن از عوامل بدخطی  که بیان شد، اضطراب و آرامش طور همان از آرامش روانی کمتری برخوردار است.
 ؛آموز خیلی بدخط دارم هرساله چند دانش: »گفتوالدین اشاره کرد و  وخوی خلقغ نیز به نقش  است. ر.

چند  خورم. زمانی که این موضوع را با والدین های امتحاناتشان به مشکل برمی تصحیح برگه برای که طوری به
مشترک تمام این والدین است. به نظر من تندخویی  قطۀدر میان گذاشتم، پی بردم که تندخویی ن نفر از آنان

 «.است تأثیرگذار بسیار آموز خط دانش بروالدین 

 آموز به دانش: عوامل جسمی مربوط 4مضمون اصلی 
 بودن چشمفیضع: 1-4 رمضمونیز

مخربی در  آثارنیاز برای آموزش مناسب است. ضعف جسمانی  آموز اولین پیش وجود سالمت جسمانی دانش
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آموزان گریبانگیر آن  گذارد. یکی از اختالالت که موارد متعددی از دانش آموزان می وضعیت تحصیلی دانش
هستند، اختالل بینایی است. مشکالت بینایی یکی از دالیل بدخطی کودکان است. کودکان با مشکل بینایی 

شاگرد بسیار : »ینه اظهار کردزمم در این  .م کنند. هنگام نوشتن چشم خود را به کاغذ نزدیک می معموالً
های دیگر درسی هم ضعیف بود. چشمش مشکل شدید داشت. پس از درمان و  بدخطی داشتم که در زمینه
بهبود یافته بود که کسی باور  یقدر به دستخطشدروس داشت.  ۀدر هم زیادیحل مشکل بینایی پیشرفت 

در مدارس جدی گرفته شود و  سنجی بیناییت همان فرد بدخط است. اگر معاینا متعلق بهکرد این خط  نمی
 «شود. حل می آموزان دانشصورت بگیرد، بسیاری از مشکالت آموزشی  درستی به

 ها دست یعضالن ضعف: 2-4 رمضمونیز
داشتن دستانی سالم و بدون نقص است. اگر به دالیل استخوانی  ،یکی از الزامات برای نوشتن مناسب

نامناسب دارد، زمان بیشتری  دستخط اینکهاختاللی در عملکرد انگشتان وجود داشته باشد، کودک عالوه بر 
های  وجود هر نوع ضایعه در قسمت ،نیز برای نوشتن الزم خواهد داشت. عالوه بر مشکل استخوانی انگشتان

سفتی  موجببدخطی کودکان شود. همچنین مواردی مانند فلج مغزی  موجبتواند  آنان می فوقانی دست
بودن توان، عضالت قدرت  دلیل پایین بنابراین به ؛کند عضالت کودک شود که حرکات دست او را محدود می

کنار این  شود. در آموز بسیار کمرنگ و بدون ظرافت می های دانش کافی برای گرفتن قلم را ندارد و نوشته
زمینه ع در این  .س .بروز یابدتواند با بدخطی  هایی از مغز مانند آسیب مخچه می ضایعات بخش ،مشکالت

دست هستند که قادر به نوشتن مناسب  ۀحدی دچار ضعف عضالنی در ناحی برخی از شاگردانم به: »گفت
 حتماًافتند. چنین کسی  می زحمت بهگیرند و برای نوشتن  در دست می قلم زحمت بهها  نیستند. برخی از آن

که دچار  را توانایی نوشتن با خط خوب را ندارد تا زمانی که مشکلش حل شود. بارها شده است که شاگردانم
در  زیادی پیشرفت ،ها اطالع دادم. پس از درمان ضعف در عضالت دست بودند، تشخیص و به والدین آن

 «.دشو ه موجب رفع مشکل بدخطی میآید ک می وجود ها در نوشتن به عملکرد آن

 : عوامل جسمی مربوط به معلم5مضمون اصلی 
 آموز ضعف دانش ندادنصیتشخ: 1-5 رمضمونیز

آموز از ضعف  والدین دانش ،تشخیص آن است. در موارد بسیاری ،گام نخست در رفع یک مشکل و اختالل
ها  آن ۀاهمیتی والدین یا تعصب بیش از انداز بی مانندکودک خود آگاهی ندارند. این موضوع دالیل مختلفی 

آموزان  تواند با شناسایی ضعف و اختالل دانش فرزندانشان دارد. در این موارد یک معلم آگاه و دلسوز می روی
 آثاریک اختالل  ۀدرمان ساد ،ند. در بسیاری از مواردکدادن آن به والدین به درمان آن کمک  و اطالع

ی که مهارت کافی را داشته باشند، قادر به معلمانگذارد.  آموز می تحصیلی دانشدر وضعیت  چشمگیری
گرفتن قلمکردن و  همیشه به طرز نشستن، نگاه»گفت:  زمینها در این  آموز هستند. م. شناسایی مشکل دانش

و به  آموزانم را تشخیص ها مشکالت و اختالالت زیادی از دانش کنم. با همین ریزبینی شاگردانم دقت می
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آموزانم و  تدریس بگذارم، به دانش ۀها اطالع دادم. گاهی بیشتر از اینکه تمرکزم را نحو آن ۀخانواد
آموزان بسیاری هستند که دچار اختالالت جسمی هستند  کنم. دانش ها توجه می مختلف آن های العمل عکس

ها را  م آنرام و تجارب مختلفی که دا ههایی که دید و والدینشان اطالعی ندارند. اما من با استفاده از آموزش
 «.ما هها اطالع داد آن ۀشناسایی کرده و به خانواد

 : عوامل جسمی مربوط به خانواده6مضمون اصلی 
 آموز دانش یجسم تیبه وضع نکردن یدگیرس: 1-6 رمضمونیز

 مستثناخطی نیز از این امر  است که موضوع خوش ناپذیرانکارآموزان  نقش خانواده در وضعیت تحصیلی دانش
است. پایش سالمت که توسط  ها آن والدین ۀآموزان برعهد اصلی در سالمت جسمانی دانش ۀنیست. وظیف

اما درمان و پیگیری آن  ،کند آموز کمک می گیرد، به شناسایی اختالالت دانش آموزش و پرورش صورت می
توان به مشکالت  کردن خانواده دالیل مختلفی دارد. از دالیل مختلف می به والدین بستگی دارد. کوتاهی

 متأسفانه»اظهار داشت:  زمینهت در این  مالی، اختالف پدر و مادر و مشکالت اجتماعی خانواده اشاره کرد. م.
. بارها  ضعف عضالنی و... ،بودن چشم ضعیف مانند ،مانی داشتآموز اختالل جس که دانش بودموارد متعددی 

مشکل  متأسفانهندیدم. در این موارد  خاصی اما رسیدگی را درمان کنند، از والدینشان خواستم کودکشان
بدخطی  مانندشود و دیگر درمان آن ساده نخواهد بود. به همین صورت اختالالت تحصیلی  ها حادتر می بچه

توجهی  بیاز در این مواقع  لیو کنم. معلم تمام تالشم را می عنوان بهماند. من  د باقی مینیز به قوت خو
های پدر و مادر  ها هم اختالف توجهی علت اکثر این بی متأسفانهبینم.  آسیب روحی می شدت بهها  خانواده
 «.شود کودک قربانی می هایشان مشاجرهآموز است که وسط  دانش

 آموز دانشآموزشی مربوط به : عوامل 7مضمون اصلی 
تدریس و فردی که  ۀها نیاز به آموزش دارد. کیفیت این آموزش به نحو مهارت نوشتن مانند دیگر مهارت

زمانی  ،است. آموزش هر مهارت نشدنیانکارآموز در این زمینه  دهد، بستگی دارد. اما نقش دانش آموزش می
نوشتن باید توسط معلم  ۀانجام دهد. آموزش قواعد و نحو درستی بهثمربخش است که محصل نقش خود را 

 صورت گیرد. خوبی به فراگیریآموز باید این نکات را رعایت کند تا  دانش درنهایتآموزش داده شود. اما 

 یناکاف نیتمر: 1-7 رمضمونیز
مرین و ممارست کند، نیاز به ت که یک انسان در زندگی کسب می ها مهارتترین  یکی از مهم عنوان بهنوشتن 

 سبب تنها نه. تمرین نوشتن یابد میکردن به هر اندازه صورت بگیرد، ضعف و کاستی کاهش  دارد. تمرین
د. شو را رعایت کند، موجب تقویت عضالت دست می قلمگرفتن  ۀآموز نکات نگارشی مانند نحو شود دانش می

نکردن  تمرین ،وجودآمدن مشکل بدخطی نیز بیان کردند که بخش زیادی از به معلماناز  زیادیتعداد 
دهم و اهمیت زیادی  ام را به نحو احسن انجام می من وظیفه»ا اظهار داشت:  .م، مثال برای ؛آموز است دانش
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ام.  ادهو نوشتن صحیح و زیبا را به شاگردانم آموزش د قلمگرفتن  دهم. بارها آموزش درست به این موضوع می
دهد. درست  کند و تمرینی برای این کار در خانه انجام نمی دهد و کار خودش را می آموز اهمیت نمی اما دانش

آموز است که باید بنویسد و  دانش درنهایتاما  ،است که آموزش توسط معلم باید باکیفیت و مناسب باشد
اگردان بااستعداد در خوشنویسی به دلیل شود. باور کنید ش تمرین کند. هیچ کاری بدون تمرین درست نمی

 «.تر هستند آموزان بدخط دانش ۀاز بقی ،کنند اینکه تمرین نمی

 نوشتن عجله با و عیسر: 2-7 رمضمونیز
حتی در کسانی  مسئلهد، سرعت در نوشتن است. این شو هایی که موجب بدخطی در نوشتن می یکی از مقوله

شود نکات آموزشی در نوشتن رعایت نشود  می سببشود. عجله در نوشتن  خط هم هستند، دیده می که خوش
دادن  نوشتن و با عجله تکالیف را انجام آموزی که به سریع نوشتن از دست برود. دانشزیباالزم برای  ۀو انگیز

آموزان متعددی دارم که وضعیت تحصیلی مناسبی  دانش» :ت م.از دیدگاه شود.  عادت کند، دچار بدخطی می
ام که یک جمله یا کلمه را با خط خوب  ها خواسته گاهی از آن که طوری بهخوبی دارند.  دستخطدارند. حتی 

نویسند.  داشتن بدخط می دلیل تندنوشتن و عجله اما در مواقع معمولی به ،ندا هبسیار هم خوب نوشت و بنویسند
نوشت. مهارت نوشتن  نوشت بسیار بدخط می خطاط هم هست، زمانی که با سرعت می یکی از همکارانم که

 «.شود در خط میکردن برخی اصول  رعایت مانعسرعت و عجله  وگرنه ،باید با صبر و حوصله صورت بگیرد

 معلم: عوامل آموزشی مربوط به 8مضمون اصلی 
مناسب سر با  ۀدست با کاغذ، مکان گرفتن قلم و فاصل ۀزاوی مانندصحیح گرفتن کاغذ و قلم  ۀمعلم باید نحو

نوشتن کلمه  ۀشیوبه  ،آموز بیاموزد هنگام نوشتن کلمات آموز بیاموزد. همچنین باید به دانش کاغذ را به دانش
کردن تکلیف زیاد به  (. محول1385)سیف،  بدجهت حرکت قلم روی کاغذ دقت کند تا مشکل خود را دریاو 

کنار این  در کند. این اختالل را تشدید می ،آموز بدخط معلم با دانشتند ی معلم و برخورد آموز، بدخط دانش
معلم باید به شکل قرارگرفتن کاغذ در مقابل کودک و حرکات ظریف کودک نیز توجه داشته باشد و  ،مسائل

در هنگام نوشتن آموزان  و دالیل بدخطی کودک را درنظر بگیرد. برخی از دانش ها ضعف ،با حوصله و توجه
گیرند که  گذارند. برخی قلم را طوری در دست می کج می ازحد بیشچسبانند یا کاغذ را  سرشان را به کاغذ می

که قادر به کنترل حرکات دست در  گیرند میبینند. بعضی دیگر نیز آنقدر قلم را باال  خود را نمی های نوشته
 ۀو شیو و بدنصحیح قرارگرفتن کاغذ  ۀبه کودکان، نحو هنگام نوشتن نیستند. با این توضیحات معلم باید

یعنی جهت  ،نویسد میگرفتن قلم را بیاموزد. همچنین باید به کودک بیاموزد در هنگام نوشتن به آنچه  صحیح
و سمت باال  به خط یا نویسد میحرکت دست خود روی کاغذ نگاه کند. در غیر این صورت حروف را در هم 

 .شود میرف خط زمینه منح پایین
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 معلم بودن بدخط: 1-8 رمضمونیز
 ۀپای معلمان که درصورتی مسئلهد، بدخطی معلم است. این کن می ایجادمشکالتی که مشکل بدخطی دیگر از 

گیرد. اگر معلمی  نوشتن الگو می ۀآموز از معلم خود در نحو د. دانششو اول و دوم بدخط باشند، تشدید می
شود. زمانی که معلم در یک  آموزان نیز بیشتر می با خط زیبا بنویسد، انگیزه و رغبت در دانش و ذوق خوش
بینم  همکارانم را می دستخطزمانی که » :ح م.به بیان تواند آن را به دیگران بیاموزد.  ناتوان باشد، نمی مسئله

شتن با خط مناسب را ندارد چگونه گونه بنویسند. وقتی معلم توانایی نو دهم که این آموزان حق می به دانش
که بتوانند درست و زیبا  ببینندآموزش  معلمانبه نظر من ابتدا باید  ؟تواند به شاگردانش آموزش دهد می

آموزان بدخط باشد، انگیزه و  الگو و مربی دانش عنوان بهمعلم  اگرآموزان هم آموزش دهند.  بنویسند و به دانش
انجام دهد قادر نخواهد بود این  درستی بهد. معلمی که خودش نتواند کاری را رو می از بینها  رغبت در بچه

 «.را به کس دیگری بیاموزد مسئله

 معلم ندادن تیاهم: 2-8 رمضمونیز
آموزان  آموزشی به دانش زمینهاهمیت ندارد و در این  معلماننوشتن و بدخطی برای بسیاری از  ۀنحو
خط صورت نگیرد.  آموزان بدخط و خوش شود تذکر و تشویق به دانش می موجبندادن معلم  دهند. اهمیت نمی

 شاگردانخطی و انگیزه را در  رقابت در خوش زمینۀ آموزان تواند با تشویق دانش محرک می عنوان بهمعلم 
 دستخطاهمیت چندانی به  معلمانبر این باور بودند که  در پژوهش نیز گانکنند ایجاد کند. تعدادی از شرکت

م  ح. در این زمینه دانستند. وجودآمدن بدخطی بسیار دخیل می هدهند و این موضوع را در ب آموزان نمی نشدا
ها فقط برای دروسی مانند فارسی و ریاضی اهمیت  اهمیتی ندارد. آن معلمانبرای  اصالًخطی  خوش»گفت: 

خواهند که زیبا بنویسد  آموز نمی از دانش اصالًدهند و  نوشتن کلمات اهمیت می بیشتر به درست .قائل هستند
نشود، دچار مشکل  دادهاهمیت  به آنکه  ای مسئلهد. نده نمیآموز بدخط اطالع  دانش ۀیا موضوع را به خانواد

 «شود. می

 والدین: عوامل آموزشی مربوط به 9مضمون اصلی 
 یخط خوش به نیوالد ندادن تیاهم: 1-9 رمضمونیز

 دادن به دارند. افراط و تفریط در اهمیت انآموز در پیشرفت یا افت تحصیلی دانش یناپذیرانکاروالدین نقش 
د. در شو های مختلف تحصیلی می ها در زمینه آموز از طرف والدین موجب افت شدید آن تحصیل دانش

دهند،  ینم مسئلهای در کارنامه ندارد و در بسیاری از مدارس اهمیت زیادی به این  ای مانند خط که نمره زمینه
آموز احساس کند والدین  دانش اگرها انگیزه بدهند.  توانند با تشویق فرزندانشان به آن آموزان می والدین دانش

ش در  کنند. ع. د و تالشی برای بهبود آن نمیونش مینیستند، سرخورده  قائلو معلم برای موضوعی اهمیت 
آموزانم دلسوزی کردم و مشکالتشان را با والدینشان در میان گذاشتم  برای دانش کرات به»گفت:  زمینهاین 

برخی  متأسفانهها است. راهکارها را آموزش دادم و حتی پیگیری کردم.  که مشکل بدخطی هم یکی از آن
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 «.گیرند شوند و این موضوع را جدی نمی نمی قائلبرای موضوع خط اهمیت  اصالًوالدین 

 دارد؟ را نقش بیشترین بدخطی مشکل آمدن وجود به در عامل کدام مانمعل نظر به. 2
دانستند و اعتقاد داشتند  ترین عامل بروز اختالل می روانی را مهم مسائلدوم،  سؤالدر پاسخ به  معلمان بیشتر

 موضوع مشترکی که در اگرچهدارای اختالل روانی نیز هستند.  بدخطیآموزان با اختالل  که اکثر دانش
آموز  هم از طرف والدین دانش مسئلهبود. این  خطندادن به  شد، اهمیت دیده می معلماناکثر  های صحبت

از عوامل آموزشی  کدام هیچ: »اظهار کردم )معلم کالس دوم(  .م مثال ؛ برایاست و هم از طرف کادر مدرسه
یعنی زمانی  ؛آموز ی والدین دانشنه والدین نه مدیر و معلم و نه حت :دهند آموزان اهمیت نمی به خط دانش

با مشکالت  نشودو موضوعی که به آن اهمیت داده  شود نمیبرای این موضوع در کالس اختصاص داده 
توجهی کامل  اما با بی ،ما هفراوانی مواجه است. بارها شده است که خط بد شاگردم را به والدینش اطالع داد

در این موضوع  معلمان توجه قابلنقش  ،دریافت توان مینتایج باال مهمی که از  ۀنکت .«ما هرو شد ها روبه آن
بیان کردند.  توجهی قابلاما دالیل  ،پاسخ دادند هرگز نقش خود را نفی نکردند سؤاالتاست. معلمانی که به 

تالش  هرقدرمعلم  عنوان بهگویم من  اما می ،کنم نمیانکار  زمینهن نقش معلم را در این م»: گفتص  .ح
ای ندارد مگر  نتیجه هیچآموز به شوخی گرفته شود،  زحماتم از طرف مدرسه و اولیای دانش گر، اکنم

از  زیادیتعداد  .«زنم مانند گذشته خودم را به آب و آتش نمی مسائلبنابراین بابت این  ؛شدن خودم سرخورده
کسانی که دچار ضعف در قوای  گفتندجسمی اشاره کردند و  مسائلکنندگان پژوهش نیز به نقش  شرکت

خوبی ندارند. یکی از این  دستخطشوند و  جسمانی مانند چشم و دست هستند، در نوشتن دچار مشکل می
اما اعتقاد دارم تمامی  ،نیستم دستخطدیگر در  مسائلداشتن  منکر نقش»گوید:  ص است که می .ع معلمان
والدین  متأسفانهشویم.  مطمئنرند تا از سالمت آنان آموزان باید مورد پاالیش جسمی دقیق قرار بگی دانش

خط بد  تنها نههم از نقش مهم سالمت جسمانی فرزندشان در وضعیت تحصیلی مطلع نیستند. از نظر من 
آموز است. موارد متعددی از شاگردانم را سراغ دارم  بلکه اکثر مشکالت درسی ناشی از ضعف جسمانی دانش

 معلمانبرخی از « .باورنکردنی در وضعیت تحصیلی داشتند یمانی خود پیشرفتکه پس از درمان اختالل جس
آموزشی  مسائلکنندگان که  اشاره کردند. یکی از شرکت بدخطیآموزشی در بروز مشکل  مسائلنیز به نقش 

یی ی که در حال تدریس هستند، توانامعلمان» به بیان او:ک است.  .را در اولویت بروز این مشکل قرار داد، ع
سوم هستم و اغلب  ۀ. من معلم پایخوبی ندارد دستخطم که خود معلم ا هدید کرات بهآموزش صحیح را ندارند. 

دبستان آگاهی الزم را  معلماناز  زیادیتعداد  متأسفانهاند.  های غلط به این پایه آمده آموزان با آموزش دانش
آموز  با تحقیر و ایجاد استرس در دانش اغلبکه  شده منسوخهای  چگونگی آموزش ندارند و از روش ۀدربار

 «.هستند معلمانآموزش و پرورش و  ،کنند. به نظر من مقصر اصلی این وضعیت است، استفاده میهمراه 

 چیست؟ بدخطی های حل راه معلمان، نظر از. 3
 ۀطور که نظرات دربار دست آمد. همان به مهمیهای  دادند، یافته سؤاالتبه  معلمانکه  هایی پاسخاز 
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که  دادند زمینهزیادی نیز در این  های حل راهکنندگان  بود، شرکت فراواناختالالت روانی در بروز مشکل خط 
معلم وظیفه دارم از اضطراب و استرس  عنوان بهمن » اظهار کرد: م بیشتر مربوط به معلم و والدین بود. م.

 موظفم در مدرسه به او آرامش دهم. این آرامش ،توانم کنترل کنم نمی را خانه ایفض اگرچهشاگردم بکاهم. 
 معلمانهمچنین « .آموز و حتی ایجاد انگیزه و عالقه در او شده است دقت و تمرکز دانش سبب افزایش

شناسایی  برایبسیاری استفاده از کادر درمانی و همکاری بیشتر وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش 
 ۀکند که مقول مصادیق درسی صدق می ۀهم ۀها را پیشنهاد کردند. این مطلب دربار ها و رفع آن اختالل

آموزی که دچار ضعف قوای دیداری  دانش»ت: گفص  مثال ح. برای ؛ها است نیز یکی از آن دستخطنوشتن و 
آموزی که مدام سردرد و  انشرا ندارد. د قلماست یا ضعف عضالنی دارد و حتی توانایی گرفتن صحیح 

گام  ؟خوبی داشته باشد دستخطتواند مطالب درسی را بیاموزد و درست بنویسد و  سرگیجه دارد، چگونه می
ها است. اگر والدین  آموزان و رفع آن شناسایی اختالل جسمانی دانش ،های آموزشی اول رفع اختالل

ها گوشزد نکرد، نظام آموزشی کشور با همکاری  به آنآموز کوتاهی کردند و معلم نیز این کوتاهی را  دانش
ای که حائز اهمیت است، این است که  نکته« .نظام بهداشتی قادر است حجم وسیعی از مشکالت را حل کند

که بیان داشتند، تمام مشکالت  هایی حل راهکنندگان در پژوهش نگاه کالن به مشکل داشته و  اکثر شرکت
نیز مسائل آموزشی را اظهار داشتند که مختص  معلمانشود. اما برخی  ل میرا شام آموز تحصیلی دانش

عادت همیشگی ما است که »اظهار داشت:  زمینهک در این  اختالل در نوشتن و مشکل بدخطی است. ع.
و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیم. اهمیت اقدامات  بیندازیمدیگران  گردنو  بگیریممشکل را نادیده 

 عنوان بهاما تا زمانی که من  ،است نشدنیانکارشوند،  از مشکالت می زیادیحل تعداد  موجبکه مختلف 
نباید برای دیگران نسخه بپیچم. من نتایج کار صحیح  ،ام ندادهصحیح و کامل  صورت بهمعلم آموزش خود را 

در بسیاری  اگرچهام.  دهاند دی کاری کرده در مقایسه با کالس همکارانم که کم وضوح به ،خودم را در کالس
 «.اند های الزم را ندیده کاری نیست و همکاران آموزش موارد کم

 آموز روانی مربوط به دانش های حل راه: 1مضمون اصلی 
 آموز دانش استرس تیریمد: 1-1 رمضمونیز

آموز با کنترل این  دانش و طور که بیان شد، اضطراب و استرس یکی از عوامل مهم در بدخطی است همان
آموز  دانش بهتواند تا حدودی مشکلش را برطرف کند. کنترل اضطراب و استرس باید از کودکی  استرس می

های  این آرامش روانی در زمینه ۀهای مختلف بتواند موفقیت کسب کند. نتیج تا در زمینه آموزش داده شود
بیشتری در کار و  ۀ، صبر و حوصلداردکه آرامش روانی  آموزی دانشکند.  هنری مانند خطی بیشتر جلوه می

های  آموزانم را با روش بسیاری از مشکالت بدخطی دانش»ف معتقد است:  نوشتن دارد. ز. برایذوق بیشتری 
های دلسوز و پیگیری هم  خانواده اتفاقاًاما شاگردانی داشتم که استرسی بودند که  ،نوین آموزشی حل کردم

شاگردانی که  ،رسیدم. برعکس کردم به نتیجه نمی آموز استرسی بود و هر کاری می داشتند. اما خود دانش
آموزی که اضطراب و استرس خود را شکست  . دانشداشتند زیادیپیشرفت  ،کردند شان را کنترل میساستر
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با ذوق و آرامش فرد  ینوشتن که نسبت مستقیم خط خوش اًمخصوصتواند انجام دهد.  دهد، هر کاری را می
 «.دارد

 تمرکز و دقت شیافزا: -2-1 رمضمونیز
را تا  دقت و تمرکز بدخطی افزایشنیاز دارد.  زیادیخط به دقت و تمرکز  از جملهدرسی  مسائلبسیاری از 
دانم و  معلم وظایفم را می عنوان بهمن : »گفتش به نقش تمرکز و دقت اشاره کرد و  کاهد. م. می حد زیادی

دهند، موفقیت چندانی  هایی که بازیگوش هستند و دل به کار نمی دهم. بچه ها را انجام می دلسوزانه آن
کارشان را هم دیدند.  ۀو نتیج افزایش دادند اما شاگردانی داشتم که دقت و تمرکز خود را ،آورند دست نمی به
 «.است اوتمرکز و دقت  افزایشدر گرو  نوشتن، آموز در موفقیت یک دانش ،ممختصر اگر بخواهم بگوی طور به

 روانی مربوط به معلم های حل راه: 2مضمون اصلی 
 کالس در آرام طیمح جادیا: 1-2 رمضمونیز

 محلآموزان  کالس برای دانش وقتی شود. آموزان می بخش در کالس موجب آرامش دانش محیط آرام و فرح
ناخودآگاه  ،شده و زیبا باشد فضای کالس تزئین و باشند خطی خطد، دیوارها تمیز و بدون باشآرامش 

مراقب هستند خدشه  ،کنند میپیدا  خاطر تعلقکه به آن محیط  آنجاو از  شوند میترغیب به نظم  آموزان دانش
دارند  خاطر تعلقن به آ آموزان دانشو آسیبی به فضای امن پیرامون خود وارد نکنند. یکی از مواردی که 

که دفتر خود را نیز سالم و مرتب نگه دارند و تا جایی که  کنند میبنابراین مراقبت  ؛است چۀ تکالیفشاندفتر
آموزان  دانش ،بخش تواند با ایجاد محیطی آرام و نشاط معلم می: »گفتع  بنویسند. ف. خط خوشممکن است 

هاست تدریس  شود یاری کند. من که سال ها را در این زمینه که یک هنر محسوب می ذوق بیاورد و آن سررا 
با فضای آرام و بدون التهاب با آرامش و ذوق و شوق بهتری کار  شده ینئتزهای تمیز و  در کالس ،کنم می
 «.قیم با عملکرد محصل داردمست ای فضای آرام رابطه در آن، هایی مانند خط که در زمینه مخصوصاً ؛کنم می

 بیترغ و قیتشو: 2-2 رمضمونیز
آموزان نیاز دارد. معلم دلسوز  دادن به دانش به یک محرک خوب برای انگیزه ،درسی که در کارنامه نمره ندارد

آموزان ایجاد  و بین دانش افزایش دهدآموزان اهمیت زیبانوشتن را  تواند با تشویق دانش می ذوق خوشو 
 زمینهر در این  ز. است. مؤثرترتدریس  ۀنحو رآموزان از تمرکز ب تمرکز روی تشویق دانش گاهیرقابت کند. 

کنم و  آموزان را برای تشویق به دیوار کالس نصب می دانش خط خوش های نوشته شخصاًمن »گوید:  می
 توجه و تشویق هستند. ۀها تشن یسند. به نظر من بچهکنم که با خط زیبا بنو ها را تشویق می مرتب بچه
یک حدیث یا پیام اخالقی روی تخته  ،تا در شروع کالس خواهم می خطم خوش آموزان دانشهمیشه از 

پای تخته بیایند خیلی ذوق دارند و این را  اینکهبرای  ها بچه، کنم میبنویسند و کالسم را با آن پیام شروع 
تالش خود را  ؛ بنابراینخط خود را تقویت کنند تا برای نوشتن پیام روزانه انتخاب شوندکه باید  دانند میهم 
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در  ها بچهو برای  دهم میاختصاص  نویسی خوشهنر را به آموزش  های زنگ. بخشی از کنند میدوچندان 
و من به  کنند میتمرین  ها سرمشقاز روی  ها بچههر هفته  .دهم میسفارش  نویسی خوشابتدای سال دفتر 

این موضوع  متأسفانهاما  ،دهم میجایزه  ها آنمورد نظر به  حدنصابو با رسیدن به  دهم میکارت امتیاز  ها آن
 ،کنم های دیگر مقایسه می های شاگردانم را با کالس همکاران ندارد. زمانی که نوشته بسیاری ازاهمیتی برای 

 «.بالم کنم و به خودم می تفاوت محسوسی مشاهده می

 اضطراب و استرس در کالس جادیا از زیپره: 3-2 رمضمونیز
هماهنگ کند. لحن معلم و حاالت  آموزان دانشخود را با ظرفیت  کردن معلم باید در کالس نوع صحبت

کردن خود یا با  است و اگر یک معلم با نوع صحبت تأثیرگذار آموزان دانشروحی او بر وضعیت تحصیلی 
ش نیز به نقش معلم  .ع دارد. تأثیراین تنش بر خط او نیز  ،تنش وارد کند شآموزان دانشتکلیف سخت به 

دهند، بلکه با  آموز انجام نمی قدمی برای بهبود وضعیت خط دانش تنها نه برخی معلمان»و گفت:  کرداشاره 
در  من شوند. دادن این مشکل می گسترش سببکنند و  تحقیر و ایجاد اضطراب و استرس وضعیت را بدتر می

علت نداشتن تکلیف به بیرون از کالس  را به آموزی دانشگذشته یکی از همکارانم را دیدم که دفتر  های سال
 باسلیقهحرف نزن، خیلی »به او گفت:  کرد میگریه  آموز دانشآن  که درحالیپرت کرد و دفتر او پاره شد و 

برای  آموز دانش! به نظر من آن کنی میدفتر تمیز و خط خوبی داشتی که حاال برای دفترت گریه  ،بودی
فکر هم نخواهد  خطی خوشبه  وقت هیچخواهد شد و  نفس اعتمادبههمیشه دچار ترس و اضطراب و کمبود 

 ،شوم میو با تنش درونی وارد کالس  کنم میوقتی که خودم تند صحبت  ام کردهکرد. در کالس بارها تجربه 
یا زمانی که برای یک تکلیف وقت تعیین  نویسند میاز قبل  تر دخطبو  شوند مینیز دچار استرس  آموزان دانش

و آرامش خود را از  شوند میدچار استرس  آموزان دانش شود میتا یک ربع دیگر تخته پاک  مثالًکه  کنم می
همیشه در نظر دارم که اولویتم در کالس برقراری  ؛ بنابراینشود میبدخطی زیاد  درنتیجهو  دهند میدست 
نظر من  به دوری کنم. ،کند میتنش وارد  آموزان دانشباشد و از هرگونه صحبت یا تذکری که به  آرامش
 «.آموزان دانشکالس مساوی است با بدخطی  نداشتن آرامش

 روانی مربوط به خانواده های حل راه: 3مضمون اصلی 
 خانواده قیتشو و توجه: 1-3 رمضمونیز

اما برای خانواده اهمیت چندانی ندارد و  ،شود میکافی اهمیت داده  ۀدر مدرسه به انداز مسئلهگاهی به یک 
 . خط هم یکی از همین مسائل است.شود می آموز دانشانگاشتن موضوع توسط  اهمیت بی سبب امرهمین 
توجه الزم را به  ای خانوادهو اگر  کنند میتوجه  خط ۀخود دربار ۀبه نگرش خانواد آموزان دانش درواقع
تشویق در این زمینه  ۀهیچ چیز به انداز» :ا ع. به بیان ، تالش معلم ناکارآمد خواهد بود.نشان ندهد آموز دانش
آموز دارم و تا حدی که  معلم سی تا چهل دانش عنوان بهام. من  را بارها تجربه کرده مسئلهنیست. این  مؤثر
برابر  ها اثرگذاری چندین شویق خانوادهاما ت ،کنم نوشتن می خوبآموزانم را تشویق و ترغیب به  دانش مبتوان
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را داشتم که درس  آموزانی دانشکند. در طی سالیان خدمتم بسیار  مند می آموز را به خط عالقه دارد و دانش
اشکالی  گفتند میخانواده  ،دادم میبسیار بد بود و وقتی به خانواده تذکر  ها آنولی خط  ،خیلی خوبی داشتند

و این موضوع اهمیت توجه و تشویق خانواده را  است برای ما کافی است وبهمین که درسش خ ؛ندارد
اهمیت  اش خانوادهبرای که  دهد میارتقا  ای مسئلهخودش را در  آموز دانش درواقع. دهد مینشان  خوبی به

 «داشته باشد.

 : ایجاد محیط آرام در خانه2-3زیرمضمون 
در  هنجاربه  ،که در محیطی آرام و منظم زندگی کند آموزی دانشنوعی نظم در نوشتن است.  خطی خوش

که  گونه همانو یکی از این مسائل نیز خط خوب و مرتب در دفتر است.  کند میعادت  زندگیتمام مسائل 
 تواند میآرام در خانه نیز  محیطیاست، ایجاد  تأثیرگذار آموزان دانش خطی خوشمحیط آرام در مدرسه در 

سال گذشته سه شاگرد بدخط داشتم. از مادرانشان خواستم » ای ذکر کرد: ن زمینه نمونهدر ای ا م. باشد. مؤثر
ها خواستم  از آن ضمناًکه چند تصویر مینیاتوری هنری و چند پوستر خطاطی به دیوار اتاقشان بزنند. 

 «.بود نکردنیباوراین کارها بعد از چند ماه  ۀهایی را به موسیقی آرام گوش دهند. نتیج زمان

 آموز جسمی مربوط به دانش های حل راه: 4مضمون اصلی 
 عضالت تیتقو یها نیتمر انجام: 1-4 رمضمونیز

 آموز دانش .شود می ها آنکندنویسی  سبب مسئلهعضالت ضعیفی دارند و همین  آموزان دانشبرخی از 
اما چون قادر به  ،تندتر بنویسد کند میو سعی  شود میو دچار استرس  ماند میاز کالس عقب  مدامکندنویس 

های مختلفی وجود  تمرین ،آموز . برای رفع مشکل عضالتی دانششود میدچار بدخطی  ،انجام این کار نیست
کردن و... اشاره  لباس، قیچی ۀکردن دکم کردن کاغذ، باز و بسته به مچاله توان میاین تمرینات  ۀجمل از دارد.

با انجام  مسئلهآموزان مشکل عضالتی دارند که این  برخی دانش»ع در این مورد اظهار داشت:  کرد. س.
ام  ها را دیده تمرین ایناست. من بارها نتایج مثبت  حل قابلبرد  های ساده و که وقت زیادی هم نمی تمرین

 «طلبد. آموز را می که تالش و پشتکار دانش

 تیکی مربوط به معلمجسمی و ژن های حل راه: 5مضمون اصلی 
 عضالت در کالس ۀکنند تیتقو یها نیتمر یاجرا: 1-5 رمضمونیز

آموزان را بهبود  دانش دستخطتواند  در کالس می ،کند هایی که عضالت را تقویت می معلم با اجرای تمرین
و  ها آنمختلف تقویت کند هم به خط  های روشرا به  آموزانش دانشمعلمی که عضالت دست  درواقعدهد. 

 مانندهای مختلفی  من تمرین» زمینه گفت: ا در این . س.کند میدر نوشتن کمک  ها آنهم به سرعت عمل 
شاگردانم را با دیگر  دستخطتوانید  دهم. می عمومی در کالس انجام می صورت بهکردن کاغذ را  مچاله

 «.ها در کالس مطلع شوید ها مقایسه کنید تا از اهمیت این تمرین کالس
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 آموزان دانش یجسم مشکالت رفع یبرا نیوالد به آموزش: 2-5 رمضمونیز
اطالعات  آموزان دانشوالدین نقش بسیار زیادی در پیشرفت مسائل تحصیلی دارد. وقتی والدین  سازی آگاه

را  ها آنو  کنند میخط داشته باشند، این اطالعات را به فرزندانشان منتقل  موردالزم و آموزش کافی را در
آموزان که مشکل  برخی دانش»گفت:  زمینهغ در این  .ر که تمرینات الزم را انجام دهند. کنند میمجاب 

دهم و بسیار  ها را به والدینشان می من این آموزش .کنندجسمی حادتری دارند باید در خانه نیز تمرین 
فرزندشان نیاز به تمرین  دانستند نمی داشتم که والدین او بدخطی آموز دانشمثال  برای ؛بوده است سودمند

بعد از مدتی با پیگیری والدین و انجام مرتب  وو تمرینات الزم برای منزل را دادم  ها آموزش ها آنبه  .دارد
 «اصالح کند. راخود  دستخطتوانست تا حد ملموسی  آموز دانشآن  ،تمرینات تقویت عضالت دست

 جسمی مربوط به خانواده های حل راه: 6مضمون اصلی 
 فرزندان یجسم عتیوض به یدگیرس: 1-6 رمضمونیز

والدین  ۀدیدن صحیح است. وظیف اولین قدم برای آموزش ،آموز از طرف خانواده سالمت جسمی دانش تأمین
بسیاری از  ،انجام گیرد خوبی بهاین وظیفه  اگرآموز رسیدگی به وضعیت جسمی فرزندشان است.  دانش

شاگرد بدخطی داشتم که چشمانش ضعیف بود. با پیگیری »م اظهار داشت:  است. م. حل قابلمشکالت 
 نیز توضیح داد: ن س. «شد.تبدیل آموزان مدرسه  دانش ترین خط خوشخانواده و درمان چشمش به یکی از 

به  اصالًن او اما والدی ،با هوشبهر مرزی داشتم که بسیار بدخط بود آموزی دانش ،در یکی از سالیان خدمتم»
نبود. بعد از برگزاری جلسات توجیهی  قبول قابل مسئلهاین  ها آنهوش متوسط او اعتقادی نداشتند و برای 

در خط او نیز  آموز دانشعالوه بر پیشرفت تحصیلی  ،به کاردرمانی آموز دانش ارجاعمتعدد با والدین او و 
 «.شددیده  چشمگیریپیشرفت 

 عضالت در خانه ۀکنند تیتقو یها نیتمر یاجرا: 2-6 رمضمونیز
 ها آموزشو این  گیرند نمیرا جدی  ها آنولی  ،بینند میالزم را از معلم  های آموزشگاهی والدین در مدرسه 

آموز  والدینی که دانش»های تقویت عضالت اشاره کرد و گفت:  ع به نقش تمرین . م.رسند نمیاجرا  مرحلۀبه 
باید انجام تمرین در خانه را جدی بگیرند.  حتماًبدخط دارند و این مشکل ناشی از ضعف عضالتش است، 

ع  .س شوند. زده می است که والدین بعد از دیدن نتیجه حیرت تأثیرگذارحدی  های ساده به انجام این تمرین
ندانستن  بدخطم به دالیل مختلف از جمله نداشتن وقت کافی یا مهم آموزان دانشبعضی از والدین »: گوید می

 «.شود میخط  ۀدر زمین ها آنپیشرفت  مانعو همین موضوع نیز  گیرند نمیرا جدی  ها تمرین اصالً ،مسئله

 آموز آموزشی مربوط به دانش های حل راه: 7مضمون اصلی 
 قلم حیصح گرفتن: 1-7 رمضمونیز

اما بسیاری از معلمان و اولیا از این موضوع  ،است قلمطرز صحیح گرفتن  ،مهم در نوشتن عوامل ی ازیک
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را بررسی  آموزان دانش تک تکگرفتن  دستبه  قلمباید در ابتدای شروع سال تحصیلی  معلمانغافل هستند. 
م  . ع.دارد زیادیبرای معلم کالس اول اهمیت  ویژه به صحیح آن را آموزش دهند. این موضوع ۀو نحو کند

ساده غافل شویم. هنوز تعداد زیادی از  مسائلاما نباید از  ،کنم دیگر را انکار نمی های حل راه»اظهار داشت: 
اند و بارها خودم به برخی شاگردانم گفتم.  گیرند. آموزش هم دیده را درست در دست نمی قلمآموزان  دانش

. به نظر من ابتدا گیرد نمیرا درست در دست  قلمآموز عادت کرده و  اما دانش ،ندا هوالدین هم اصرار کرد
که  آموزانی دانشاغلب » :گوید میو  .ت «بپردازیم. حل راهسپس به ارائه  ،را درست بگیرد قلمآموز باید  دانش

 «.شود می ها آنبدخطی  سببو همین  گیرند نمیدست در را درست  قلم ،در کالسم بدخط هستند

 حیصح روش: نشستن به 2-7 رمضمونیز
به نیمکت تکیه دهند و صاف بنشینند و به طرف چپ یا راست متمایل نشوند و  کامالًآموزان باید  دانش

 ،صحیح نشستن را یاد بگیردنحوۀ  آموز دانشبگذارند. اگر  در مقابل خوددرست  کامالً راهمچنین دفتر 
آموزان در کالس و خانه هنگام  م نیز به طرز نوشتن دانش است. ز. حل قابلبسیاری از مشکالت نوشتاری او 

است. پس از  قلمگرفتن  آموز و درست از نظر من اولین قدم نشستن صحیح دانش»نوشتن اشاره کرد و گفت: 
 «.شدن از رعایت این موضوع باید سراغ راهکار دیگر برویم طمئنم

 آموزشی مربوط به معلم های حل راه: 8مضمون اصلی 
 کالس در شتریب گذاشتن وقت و خط به معلمان دادن تیاهم: 1-8 رمضمونیز

خود را در  ۀتوجه نشده است. اگر معلم فقط بخواهد وظیف دستخط ۀمسئلکافی به  ۀدر نظام آموزشی به انداز
از  مسئلهبودن  اهمیت کمشود. با توجه به  نمی حاصلآموزان  نوشتن دانش ۀکالس انجام دهد، بهبودی در نحو

آموزان ایفا کند.  دانش دستخطدر بهبود  مهمیوقت کافی نقش  صرفتواند با  آموزشی، معلم می سیستمنظر 
به  معلماندادن  اهمیت ،حل ترین راه ر من مهمبه نظ: »کردبه موضوع خط انتقاد  معلمان توجهی کمم از  ف.

 معلمانآموزانی که  توان آن را حل کرد. دانش خطی وجود ندارد، چگونه می خوش ۀخط است. وقتی دغدغ
ام. معلمی که وقت  در مدارس دیده بارهارا  مسئلهنویسند. این  خطی دارند، بهتر می خوش ۀمند در زمین دغدغه

 «.تری خواهد داشت خط نظر بگیرد و به خط اهمیت بدهد، شاگردان خوش کافی را برای این کار در

 پرورش و آموزش توسط معلمان آموزش: 2-8 رمضمونیز
تواند کیفیت آموزش نوشتن  های نوین می ها با روش و آشناکردن آن معلماندادن  آموزش و پرورش با آموزش

د که الگویی برای شو نیز می معلمانشدن  خط ها موجب خوش . این دورهافزایش دهددر مدارس را 
بسیاری از همکارانم توانایی آموزش صحیح »اظهار داشت:  زمینهص در این  آموزان هستند. ح. دانش
آموزش  ۀطلبد که وظیف را می معلماندادن به  آموزش مسئلهند. این ا دهآموزان خود ندا خطی را به دانش خوش

خطی است که به  خوش ۀدر زمین معلمانکنم آموزش سراسری به  حلی که من پیشنهاد می و پرورش است. راه
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 «.کند خطی نسل بعد ایجاد می نظرم یک انقالب در خوش

 آموزشی مربوط به خانواده های حل راه: 9مضمون اصلی 
 فرزندانشان با نیتمر و مناسب برخورد یبرا نیوالد دنید آموزش: 1-9 رمضمونیز

اما  ،دهند می مسئلهدانند و اهمیت زیادی هم به این  های بسیاری هستند که ضعف فرزند خود را می خانواده
توانند  کردن از معلم می آگاهی الزم را برای تمرین با فرزندانشان ندارند. با پیگیری والدین و درخواست

هر سال دو تا سه نفر از »م در این مورد گفت:  های الزم را ببینند و با فرزندانشان تمرین کنند. م. آموزش
کنند که چگونه با فرزندانشان در خانه تمرین کنند تا بتوانند بهتر بنویسند. اگر این  والدین درخواست می

ها داده شود تا در خانه بتوانند تمرین کنند، پیشرفت عمومی  خانواده ۀعمومی به هم صورت بهها  آموزش
 «.خواهیم داشت انآموز دانش خطزیادی در 

 اند؟ خط چه اقداماتی انجام داده اصالحبرای  معلمان .3
صادقانه بیان کردند که هیچ اقدامی جهت بهبود خط  معلمانچهارم مصاحبه برخی از  سؤالدر پاسخ به 

نشدن مدیر مدرسه،  و دلیل آن را عدم زمان مناسب و کافی، اهمیت قائل اند ندادهانجام  آموزان دانش
وقتی کسی ارزشی »گفت:  زمینهم در این  .م. حوصلگی خود دانستند خستگی و کم و ندادن والدین اهمیت

به شما مربوط  مسائلشوم که این  مهری والدین مواجه می با بی ،تشکر جای به و شود کار من قائل نمی برای
به تعداد زیاد ها در کالس با توجه  حجم اختالل اگرچهدهم.  شود، دیگر دلسوزی به خرج نمی نمی

اما دیگر «. کافی برای این مشکل وقت بگذارم ۀبه انداز توانم نمیاگر بخواهم،  حتی است و زیادآموزان  دانش
های مختلفی  که برای حل این معضل اقدامات مهمی کرده بودند، نظرات مختلفی داشتند و از روش معلمان

توان به  و از آن جمله می های تقویت عضالت بود مربوط به انجام تمرین اغلباستفاده کرده بودند که 
همیشه سعی »: حل گفت عنوان راه نیز بهم  ح. تر بیان شد. های عضالت دست اشاره کرد که پیش تمرین

ام که فرزندشان را  آموزم آرامش دهم. حتی از والدینشان خواسته کنم فراتر از یک معلم باشم و به دانش می
 نفسی اعتمادبهچون با  ؛آموز خیلی بدخط نداشته باشم شده دانش سبب مسائلدادنم به این  ک کنند. اهمیتدر

 «.کنم مشکلش حل شود دهم کمک می که به او می
 ،ندرخاصی در این مورد ندا ۀاند، تجرب انجام نداده کاری آموزان خط دانش اصالح برای که معلمان از برخی

از عوامل دیگر  مؤثرتررا  آموزان دانشتشویق و ترغیب  ،موضوع اهمیت داده بودنداما معلمانی که به این 
اکثر  «است. تشویق بهترین روش :گویم در یک جمله می»سوم گفت:  ۀع معلم پای س. در این زمینهدانستند. 

ها  از آن زیادیتعداد  ؛ هرچندخود را مفید دانستند و اثر اقدامات خود را دیده بودند های روش معلمان
 حل راهترین  نوشتن به او و تمرین در خانه به کمک والدین را مهم آموز، آموزش صحیح دادن به دانش آرامش

دادن به خط  پژوهش بر این باور بودند که اهمیت گانکنند ذکر است اغلب شرکت شایاندانستند.  می
 طور به»ه گفت: زمینج در این  ود. ب.خط انجام ش برای اصالحی است که باید کارترین و اثرگذارترین  مهم



 ... ادراک معلمان لیتحل                                                                                                                                  90

افتد. خط هنوز از طرف مسئوالن  گویم تا زمانی که این مشکل جدی گرفته نشود هیچ اتفاقی نمی قطع می
برند. در چنین وضعیتی دیگر انتظاری از  یک هنر از آن نام می عنوان بهشود و  مدرسه نیز جدی گرفته نمی

 «.وضعیتی است که امروز با آن مواجه هستیم توجهی بی نای ۀآموز نیست و نتیج دانش ۀخانواد

 گیری نتیجهبحث و 
 ؛هستند بدخطیدچار  آموزان دانشاز  زیادیدرصد  ودارد  آموزان دانشمستقیمی با وضعیت درسی  ۀرابط خط

 وجهیت بیبه آن اشاره کردند  معلماند. علتی که اغلب کررا بررسی خط  اصالح حل راهبنابراین باید عوامل و 
قدم اول برای حل این ترتیب  بدیناست.  خطو آموزش و پرورش به  معلمان، والدین، آموزان دانشکامل 
بهبود  کاری برایصادقانه بیان کردند که هیچ  معلماناز  زیادیتعداد  .است مسئلهبه  ها نگاهتغییر  ،معضل
ذکر است که این موضوع در  شایان. کنند نمیو هیچ وقتی را صرف آن  دهند نمیانجام  آموزان دانشخط 
 موضوعاین  هساعت مشخصی در هفته ب که طوری به ؛آموزش و پرورش نیز اهمیت زیادی ندارد نظام

آموزان نیز  برای خط وجود ندارد. تشویق و ترغیب دانش ای ارزیابی گونه هیچیابد. همچنین  تخصیص نمی
ین مشکل باید اهمیت بیشتری در سطح کالن به این بنابراین برای بهبود ا ؛وابسته به دلسوزی معلم است

آموزان  د اختالل امال در دانشیجاد و تشدیه عوامل اک نیز یو صالح یدران  ناصرپور، ۀموضوع داد. در مطالع
ت یفکی یبه ارتقا ییزان آموزش ابتدایر ران و برنامهیشتر مدیدادن ب تیشده، به ضرورت اهم یبررس یدبستان

 نتیجهن یها در پژوهش خود به ا اشاره شده است. آن یلیشرفت تحصیپ یابیند ارزشیو فرا امالنویسیآموزش 
همسو است. حاضر ج پژوهش یه با نتاکآموزان است  دانش یدقت یاز عوامل اختالل امال ب یکیه کدند یرس

 ییت و همسوج آن قرابینتا ،پردازد یجاد اختالل در امال میاران به عوامل اکپژوهش ناصرپور و هم اگرچه
ز یآموزان ن دانش زیادم کالس درس و تراکط نامناسب یها از مح دارد. آن رو مطالعۀ پیشج یبا نتا یاریبس
ن در برابر سالمت یوالد ۀفیوظ مانند یات مهمکاما ن ،اند جاد اختالل در درس امال نام بردهیعوامل ا عنوان به

ه کدرس امال  برخالف ،نیاست. عالوه بر ا ماندهش سالمت در مدارس مغفول یپا نیزآموز و  دانش یجسمان
دادن  آموزش یالس براکدر  ای شده تعیینارنامه و زمان کدر  یا نمره دستخط  مشخص دارد، ۀزمان و نمر

هفته  پنجن در ینو یها با آموزش یز در پژوهشی( ن2008س )یند. گاالنک ید میل را تشدکمش و همینندارد 
های  بودن روش ه نشانگر مهمک ایجاد کندآموز دختر و پسر  دو دانش دستخطدر  زیادیانست بهبود تو

( نیز با انجام 2016الحسینی، مالم و بوراگادا ) است. شده تأکید بر آنز ین پژوهش نیدر ا وآموزشی است 
گروه کنترل، تغییرات  عنوان بهساله  هشتتا  ششآموز  دانش دههای تقویت حسی و حرکتی روی  تمرین
تواند موجب  می مدت کوتاهها مالحظه کردند و نتیجه گرفتند که این اقدامات  آن دستخطدر بهبود  زیادی
ج پژوهش سوتی، الم، ریکی، لئونگ، سیسیلیا و ین نتایآموزان شود. همچن دانش دستخط توجه قابلبهبود 

نشان داد   ،شدانجام  یمعمول کودک 756و  یانبا اختالل نارساخو کودک 137 یه روک( 2011) تسانگ-لی
 شوند. یل مکشتر دچار مشیو در نوشتن ب نویسند میکندتر  بسیارکودکان مبتال به نارساخوانی 

 بندی دستهکرد. یک  بندی دستهگر یمختلف د های گونهبه  توان میعوامل دیگری را که به آن اشاره شد 
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در سه  را دیگر عوامل یبند ند و دستهک ی، معلم و والدین تقسیم مآموز دانشمرتبط با  لعوامل را به سه دست
صورت گرفت، عوامل  معلمان باند. با وجود اینکه مصاحبه ک یم یو آموزشی بررس روانی جسمی، ۀدست

بیشتر بود.  آموزان دانشوالدین و  هب ارجاع فراوانی هرچندبود.  معلمانکه مرتبط با  شدبسیاری بیان 
 یفیو شر ینصرت  بناب، ی. غبارهمکاری و تالش سه گروه الزم است ،برای حل این معضل ترتیب بدین

آموزان با اختالل  دانش دستخطدر درمان اختالل  یاربست روش خودآموزک تأثیر» مطالعۀ ( در1395)
 که کنند استفاده روشن یااز  معلمانه کردند کشنهاد ین روش اشاره و پیبودن اتأثیرگذاربه  «خاص یریادگی
معلم و  خانواده، نقش به زین پژوهش نیا در کنندگان شرکت. است معلمان دنیدآموزش مستلزم امر نیا

 موجب ها نیکردن هرکدام از ا یکردن آن اشاره کردند. کوتاه حل و مشکل نیوجودآمدن ا آموز در به دانش
 ۀنیز یکی از این موارد است. خانوادد که بدخطی شو آموز می ایجاد مشکل در وضعیت تحصیلی دانش

ند. همچنین با کنو وضعیت محصل را بررسی  دهندآموز و کادر آموزشی باید به خط اهمیت  دانش
 دندا توانند به حل این اختالل کمک کنند. در غیر این صورت با استرس دادن و تشویق و ترغیب می آرامش

آموزان موفق  و دانش معلمانتواند با تشویق  ورش نیز مید. آموزش و پرشو آموز، مشکل شدیدتر می به دانش
 به حل مشکل بکند. زیادیدادن به موضوع خط کمک  در این زمینه و همچنین اهمیت

دارند. یکی  مهمیگفت که هر سه عامل جسمی، روانی و آموزشی نقش  توان میدیگر  بندی دستهدرمورد 
از  شد که ارائهشاره شد، تشویق بود. راهکارهای دیگری نیز به آن ا ها مصاحبهکه در اغلب  هایی حل راهاز 

 های مهارتکه از  سهم بیشتری داشتند آموز دانشتقویت ضعف عضالنی و باالبردن تمرکز  ها، میان آن
شناسی و پزشکی برای  روان ۀبهتر از افراد متخصص در زمین ۀنوشتن است. همچنین استفاد نیاز پیش

آموزان ناشی از اختالالت  آموزان ضروری است. بسیاری از اختالالت آموزشی دانش تشخیص مشکالت دانش
در وضعیت  توجه قابلاست و موجب پیشرفت  حل قابل، موقع بهجسمانی است که در صورت شناسایی 

 بهبود قابلشناسی  ن رواناکمک متخصصآموز هم با  د. مشکالت روانی دانششو آموزان می تحصیلی دانش
مشکالت را برطرف کرد.  حد زیادی تا ،و کادر آموزشی معلمانهای الزم به  توان با آموزش می اگرچهاست. 

 شایانبرد.  ن زمینه سرعت و دقت را در تشخیص و حل مشکل باال میایدر  انگرفتن از متخصص اما کمک
ها  یکی از آن فقطاست که خط  مؤثرآموزان هم  یگر تحصیلی دانشهای د این اقدام در جنبه ۀذکر است نتیج

 است.
بدخط هستند و نیاز به آموزش دارند.  معلماناز  زیادی، تعداد شدبیان  معلمان ۀکه در مصاحب طور همان

بسیاری از مشکالت  معلماننوین به  های آموزشباید مورد اهمیت آموزش و پرورش قرار گیرد.  مسئلهاین 
یکی از  ،روز بهنکردن از تجارب دیگران و تجهیزات  کند. آموزش به روش سنتی و استفاده را حل می تحصیلی

دادن مسئوالن آموزش و پرورش و کادر آموزشی  معضالت سیستم آموزشی است که برای حل آن، اهمیت
بود.  معلمانتوسط  شده بیان های حل راهو تقویت آن نیز یکی از ضروری است. توجه به وضعیت جسمانی 

 یشناخت های مهارتو رشد  یینایو ب یتکحر های هماهنگیت یز بر اهمی( ن1996ت )یس اسمکیل و یورن هک
بر  تأییدی توان میرا  ها آنج یه نتاک اند داشته تأکیدآموزان  دانش دستخط ییو خوانا ینوشتار های مهارتبر 
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( و 2003مار، ویندرسور و کرماک ) های یافته این پژوهش با های یافتهن پژوهش دانست. همچنین یاۀ افتی
ز ی، ندانستند مینوشتن  یریادگیاز عوامل مهم در  یکیرا  یه عامل رشد شناختک( 2008گاالنیس )همچنین 

ه در آن به ک( 1380زاده ) پژوهش آدم های یافتهن پژوهش با یافته، این ین براساس همیهمسو است. همچن
قرابت و  یدانش آموزان پرداخته شده بود، دارا یالت نوشتارکبر اصالح مش یشناخت یآموزش راهبردها تأثیر

( نیز همخوانی دارد که اظهار 2016تحقیق لی، هو، چن و وانگ ) ۀبا نتیج گیری نتیجهاست. این  یهمخوان
خوانایی دستخط در  ۀکنند بینی پیشحرکتی و نیروی حرکتی دست از عوامل -هماهنگی دیداری داشتند
دستخط  توان می( نیز نشان داده است که با آموزش 2002ت )یس اسمکیی است. پژوهش یابتدا موزانآ دانش
د که با کررا خواناتر  آموزان دانش دستخط توان میمشارکتی  ۀرا بهبود بخشید و با آموزش برنام آموزان دانش

اشتند که کیفیت ( نیز اظهار د1398نتایج این پژوهش همسو است. رشیدی، صالحی و صفوی همامی )
حرکتی مرتبط است -ادارکی های مهارتدر برخی از  یو بدکارکرد یبا ناکارآمد آموزان دانشضعیف نوشتن 

به  نداشتن هایی وجود داشت که دسترسی که با نتایج پژوهش قرابت دارد. در این پژوهش نیز محدودیت
یک تیم پزشکی  نبود برای مصاحبه و همچنین معلماننکردن برخی  شهرهای مختلف، همکاری معلمان

 این پژوهش بود. های ترین محدودیت مجرب از مهم

 پیشنهادها
های درسی صورت گیرد.  روی دیگر زمینه دستخطاثرگذاری  ۀهای بیشتری دربار د پژوهششو پیشنهاد می -

 دهد. می آموزان را بهتر نشان این اقدام اهمیت خط و اثرگذاری روی وضعیت تحصیلی دانش
اثر وضعیت جسمانی روی  ،گرفتن از یک تیم پزشکی صورت گیرد که در آن هایی با کمک پژوهش -

ها به اهمیت رسیدگی به وضعیت جسمانی  آموزان سنجیده شود. نتایج این پژوهش وضعیت تحصیلی دانش
 دهد. ریزی بهتر توسط آموزش و پرورش را نشان می پردازد و لزوم برنامه آموزان می دانش
آن موجب پیشرفت چشمگیر  ۀدر این پژوهش و ارزیابی نتیج شده ارائههای  حل اجراکردن راه -
و  ها حل راهکاربردی این پژوهش اجرای  های پیشنهادیکی از  بنابراین ؛دشو میآموزان در دروس مختلف  دانش

 ارزیابی نتایج آن است.
د در مدارس از شو یز نمایانگر بود، پیشنهاد میبا توجه به اهمیت عوامل روانی که در این پژوهش ن -

 ۀن اختالل کودکان استفاده شود. با توجه به کمبود زمان کالس و مشغلاشناسی و متخصص کارشناسان روان
 کند. آموزان می فراوان معلم، این اقدام کمک زیادی به حل اختالالت دانش

 منابع
ت یا م و تربیتعلا  ۀمجلا . نوشاتاری  بیاان  اخاتالل  درماان  بر فراشناختی راهبردهای آموزش تاثیر(. 1380) .زاده، ف آدم

 .2-11 ،68 .ییاستثنا

در  دساتخط حرکتای بار بهباود خواناایی     -روانای  هاای  تمارین (. تاأثیر  1397) .، حیاظمکا زاده، ح.، و ی، ر.، علیبهرام
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 .1-18 ،(30)8  .ییافراد استثنا یشناس روان ۀفصلنامی. یآموزان ابتدا دانش

-529، 247 .پیوند انتشاارات دانشاگاه تهاران    ۀنشری .دورۀ ابتدایی آموزان دانش(. عوامل بدخطی 1379تیموری، ک. )
522. 

 عملکردهاای و ساارعت نوشاتن و    یی(. ارتبااط باین خواناا   1398) .ش رشیدی، ن.، صالحی، ح.، و صافوی هماامی،  
-51 ،(9)18. حرکتی رفتار ورزشی و در مدیریتپژوهش  ۀدوفصلنام. زبان فارسی آماوزان دانشدر  یحرکت-یادراک
36. 

 .22-33 ،80 .ییاستثنا و تربیتتعلیم  ۀمجل(. اختالل در نوشتن. 1387) .سلیمی، م
 . تهران: دوران.آموزشی ارزشیابی و سنجش گیری، اندازه (.1385) .ف، عیس

 . تهران: دوران.نامه پژوهش تهیۀ روش(. 1396) .سیف، ع

 دساتخط (. تأثیر کاربسات روش خودآماوزی در درماان اخاتالل     1395) .نصرتی، ف.، و شریفی، سغباری بناب، ب.، 
 .100-120 ،(1)6یادگیری.  های ناتوانی ۀمجلبا اختالل یادگیری خاص.  آموزان دانش
. آموزان ابتادایی  ثر در اختالالت امالنویسی دانشؤشناسایی عوامل م(. 1398) .صالحی، ک و .، درانی، ک.،م ناصرپور،

  .181-218 ،(54)14. درسی ۀمطالعات برنام ۀفصلنام
مطالعاات  . دورۀ ابتادایی آماوزان در   داناش  یبار بادخط   ماؤثر (. علال  1395) .، میندریفا یاریو بخت ،.س دبخش،ینو

 .119-126 ،(1)2 .یتیو علوم ترب یشناس روان
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