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مقاله پژوهشي 

يآموزان با اختالل نوشتن رشددانشدريسينودست با مهارت دستيحرکت-يعملکرد حسارتباط

٤، شهال رفيعي٣، اكرم آزاد٢، ماندانا رضائي١*ناصر حوائي

5/2/89، تاریخ پذیرش 29/11/88تاریخ دریافت

چكيده
رغم داشتن هوش طبيعي و عملکرد بينـايي،  اين افراد علي. آموزان استهاي يادگيري در دانشتالل نوشتن رشدي يکي از انواع ناتوانياخ:پيش زمينه و هدف

نقش دارند که يکي از نوشتن يک مهارت پيچيده بوده و عوامل متعددي در آن. هاي نوشتاري مشکل دارندمهارتشنوايي، رفتاري، رواني و هيجاني مناسب در

هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط بـين  . باشدحرکتي دست شامل مهارت حرکتي، عملکرد حسي، قدرت گرفتن درشت و ظريف مي-اين موارد عملکرد حسي

.آموزان با اختالل نوشتن رشدي استعملکرد حسي حرکتي دست و مهارت نوشتن در دانش

بـه  ) نفر پسر۱۷نفر دختر، ۳(سال۱۱تا۹آموز با اختالل نوشتن در رده سني دانش۲۰تعداد ) همبستگي(تحليلي-توصيفيدر اين مطالعه :كارمواد و روش

هاي مهارت حرکتي مينسوتا، سمز وينستاين، دينامومتر و پيـنچ گـاج و   حرکتي دست از طريق آزمون-عملکرد حسي. صورت غير احتمالي وارد مطالعه شدند

هاي آماري همبستگي و رگرسيون مـورد تجزيـه و   ها از طريق آزموننويسي مينسوتا ارزيابي گرديده و در نهايت دادهي از طريق آزمون دستنويسمهارت دست

.ل قرار گرفتتحلي

رت گرفتن درشت و ، اما بين قد)P>۰۵/۰(نويسي مشاهده گرديدفشار با مهارت دست/داري بين مهارت حرکتي دست و حس لمس سبکارتباط معني:هايافته

).P<۰۵/۰(داري مشاهده نشدنويسي ارتباط معنيقدرت گرفتن ظريف دست با مهارت دست

باشـد،  هـا آنتواند در نتيجه عملکرد حسي حرکتي ضـعيف دسـت   آموزان با اختالل نوشتن رشدي مينويسي ضعيف دانشمهارت دست: گيريبحث و نتيجه

. هاي حسي و حرکتي نيز در درمان اين افراد استفاده گرددفنشود از بنابراين توصيه مي

حرکتي دست -نويسي، عملکرد حسيمهارت دستاختالل نوشتن رشدي،: هاکليد واژه

١٣٨٩تابستان ،۲۵۴- ۲۵۹ص، دوم، شمارهو يکممجله پزشكي اروميه، دوره بيست

۰۹۱۲۲۲۸۱۰۴۶: ، تلفن۵۱۵۷۶۳۵۴۱۱: يکدپست،يگروه کاردرمان، يدانشکده توانبخش، ير شماليتوان، عصريابان وليخ، زيتبر: مكاتبهآدرس

Email: naser_havaei@yahoo.com

)مسئولنويسنده (مربي کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تبريزکارشناس ارشد کاردرماني جسماني، ١
کارشناس ارشد فيزيوتراپي، مربي فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز٢
کارشناس ارشد کاردرماني جسماني، مربي کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران٣
شناس ارشد بهداشت، مربي کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايرانکار٤
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مقدمه
در يريادگيـ يهـا ياز انـواع نـاتوان  يکي۵اختالل نوشتن رشدي

و عملکرد يعيرغم داشتن هوش طبين افراد عليا. آموزان استدانش

کـه  مناسـب و بـا توجـه بـه ايـن     يجـان يو هي، رفتاريي، شنوايينايب

هاي اقتصـادي، محيطـي و فرهنگـي ندارنـد، در عملکـرد      محروميت

ميزان . ف هستنديخود ضعينوشتاريهابه خصوص مهارتيليتحص

).۱(درصد بيان شده است۷تا۳شيوع اين اختالل 

نوشـتن، بـه موقـع تشـخيص داده و درمـان نشـود،       لاگر اختال

. مانع دستيابي شخص به سطوح شغلي بـاال شـود  تواند در آينده، مي

افراد بالغ مبتال به اختالل نوشتن، به مرور زمـان مشـکالت عـاطفي،    

کننـد و ايـن مشـکالت بـه     رواني، اجتماعي و حتي فيزيکي پيدا مـي 

هـا اكثـراً  آن. گـذارد ها نيـز تـاثير مـي   خصوص خانواده آنسايرين به

هاي نوشتن احتيـاج  مهارتكنند كه به حداقلمشاغلي را انتخاب مي

دست يايند ايهاي حرفهموقعيتبهاين افراد ممکن است ندرتاً. دارد
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ا مسـتلزم نگـارش سـطح بـاال     يمطلوب و ياز نظر اجتماعكه

هـا آنن مشـکالت  يين پـا ين بهتـر اسـت کـه در سـن    يبنابرا. است

).۱،۲(ص داده شده و درمان گردديتشخ

انجـام  يط است و از آن برايتعامل با محيبرايالهيوسدست

ن يـ از ايکـ يشـود کـه   ياسـتفاده مـ  يروزمـره زنـدگ  يهـا تيفعال

نوشـتن  . اسـت يسـ ينوا مهـارت دسـت  يمهم، نوشتن يعملکردها

مختلف بـه خصـوص در   يهاتياست که در فعاليادهيچيمهارت پ

ن يين پـا يآن از سنيريگاز است که شکليستم آموزش مورد نيس

يخطـ کاغذ را خطيماهگ۱۲تا۱۰ن يکودک در سن. شوديآغاز م

در اسـت کـه   ياهيـ اوليکردن مهارت نوشـتار يخط خط. کنديم

شـود  يدر دوران مدرسه به مهارت نوشتن هدفمند منجر مـ تينها

ن يـ ل هسـتند کـه از ا  يدر مهارت نوشتن دخيعوامل متعدد). ۲(

، حافظـه، توجـه، عملکـرد    يينـا يادراک بتوان بـه مهـارت  يان ميم

).۳(اشاره کرد... دست ويحرکتيحس

ل اختالل نوشتن در کودکـان  ياز داليکيد بتوان گفت که يشا

دسـت باشـد   يحرکتيمشکل در عملکرد حسيرشديايسگرافيد

ک يطبق ). ۴(شودي، قدرت و حس مين عملکرد شامل زبردستيا

از نظـر  يبا اختالل نوشـتن رشـد  آموزان ق انجام شده، دانشيتحق

يداريتفـاوت معنـ  يآمـوزان عـاد  با دانشيو حرکتيمهارت حس

ين تفاوت در مقـاالت مـورد بررسـ   ياياحتماليها، علت)۵(دارند

ا وجـود  يـ ن اسـت کـه آ  يـ نکته مـبهم ا يول). ۶-۸(قرارگرفته است

و قدرت بـا ضـعف در   ي، عملکرد حسيحرکتيهاضعف در مهارت

در . ا نـه يـ آموزان مرتبط است ن دانشيدست ايسينومهارت دست

و يخوب، متـاثر از عملکـرد حسـ   يسينو، مهارت دستيافراد عاد

يرگـذار يقـدرت عامـل تاث  يباشـد ولـ  يمـ يکـاف يمهارت حرکتـ 

ين الگـو يارتباط ب۲۰۰۱در سال Aliza Feldman). ۴(باشدينم

ن در کودکان ف را با خوانا نوشتيگرفتن خودکار و قدرت گرفتن ظر

ج نشـان داد کـه   ينتـا . قـرار داده اسـت  يساله مورد بررسـ ۷يعاد

). ۲(ف و خوانا نوشتن وجود نـدارد ين قدرت گرفتن ظريبيارتباط

ن يمثال ارتبـاط بـ  . نه کم استين زميقات در ايمتاسفانه تعداد تحق

آمـوزان  در دانـش يو عملکـرد نوشـتار  ياندام فوقان١يحس حرکت

ـ ) ۹(شدهاسـت يساله بررس۱۰ينايبکم ن يـ کـه ا يپژوهشـ يول

. اسـت ا نشـان دهـد، انجـام نشـده    يسـگراف يارتباط را در کودکان د

، يمهـارت حرکتـ  يهمبسـتگ ين پژوهش بررسين هدف از ايبنابرا

ف و عملکرد حـس لمـس   يقدرت گرفتن درشت، قدرت گرفتن ظر

ل آموزان با اخـتال در دانشيسينوفشار دست با مهارت دست/سبک

مطرح شده در دست يهاتميپژوهش آنيدر ا. استينوشتن رشد

1 Kinesthetic sense

ج آن يقـرار گرفتـه اسـت کـه نتـا     يابيـ به صورت جـامع مـورد ارز  

.ن اختالالت خواهد بوديگران در درمان ادرمانيبراييراهنما

کارمواد و روش
نفــر ۲۰) يهمبســتگ(يلــيتحل–يفين مطالعــه توصــيــادر 

در رده ) نفر پسر۱۷نفر دختر، ۳(ينوشتن رشدآموز با اختالل دانش

ل کـم بـودن تعـداد    يـ بـه دل . سـال شـرکت داشـتند   ۱۱تـا ۹يسن

بـه صـورت   يريـ آموزان با اختالل نوشـتن محـض، نمونـه گ   دانش

با توجه به اطالعات موجـود در  حجم نمونه . انجام شديراحتماليغ

و تـوان  درصـد ۹۵نـان  يو با فـرض اطم ) ۹(و همکاران Akiمقاله 

.دين گرديينفر تع۲۰ل يو محاسبات حاصل از فرمول ذدرصد۹۰

N= (z1-α/2+z1-β/cr)2 +3

α =0.05

β =0.1

ن اختالل يايپزشک داراص روانيکه طبق تشخيآموزاندانش

، يينـا ين از نظر بيبرخوردار بودند و همچنيعيبوده و از هوش طب

موارد ذکـر شـده   يتمام(نداشتنديمشکليجانيو هي، روانييشنوا

کـه  يافـراد ياز طرف. وارد طرح شدند) موجود بودهاآندر پرونده 

کردنـد از  ينمـ يها استرس داشته و همکـار آزمونين اجرايدر ح

و يان آموزشـ يـ پـس از کسـب موافقـت مرب   .مطالعه حـذف شـدند  

يجهـت بررسـ  . ديـ هـا آغـاز گرد  يابيـ ، ارزين اخالقـ يت مـواز يرعا

يهــاناالمــيمونوفآزمــوناز،فشــارعمقي/ ســبكلمــسحــس

Semmes – Weinstein (SWMs) بنـد آخـر انگشـتان    يبـر رو

Andersonن آزمون طبق نظر يا.استفاده شديانيشست، اشاره و م

عات ي، ضـا يک، ارتوپـد يماران نرولوژيبيابيجهت ارزينياز نظر بال

ياعملکرد حرفـه ينيبشيو پيفشاريها، سندرميطياعصاب مح

عدد بوده کـه  ۲۰شامل هاناالمين مونوفيا).۱۰(دارد ييکامال روا

يک فـرد عـاد  يشده است و ينمره گذار۶۵/۶شتر ازيتا ب۶۵/۱از 

را ۸۳/۲المان با نمـره  يمونوفيينايدبک بيبتواند با حذف فيستيبا

تـر  ميضـخ يهـا ناالمـ ين صورت از مونوفير ايص دهد، در غيتشخ

ص داده شـده توسـط   يالمان تشـخ يت مونوفياستفاده شده و در نها

دســـت يمهـــارت حرکتـــ). ۱۱(شــد يآمـــوز ثبـــت مـــدانــش 

Placing ،Turningدر ســـه حالـــت (MMDT٢)توســـط آزمـــون

ن آزمون ياييايپا. با دست غالب اجرا شدPlacing and Turningو

ن آزمون شامل دو تختـه  يا). ۱۱(ان شده استيدرصد ب۹۷تا ۸۷

ک يـ بـود کـه   ينچيا۱مهره ۶۰حفره و۶۰يحاوينچيا۳۰در ۹

کودک Placingدر مرحله . گرفتيگر قرار ميتخته ديتخته در باال

برداشـته  ييها را با دست غالب از باال و سمت راست تخته باالمهره

2Minnesota Manual Dexterity Test
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ن يـ هـا در ا نحـوه قـرار دادن مهـره   . دادين انتقال مييو به تخته پا

ماننـد  turningمرحلـه  . گـزال بـود  يو زيمرحله به صورت عمـود 

هـا داخـل تختـه    ن تفاوت که مهرهيشد اما با ايمرحله اول انجام م

راهـا آنبرداشـته  هـا را  بوده و کودک با دست مغلوب مهرهينييپا

نحـوه  . گذاشـت يخـود مـ  يگرداند و با دست غالب در سر جايبرم

راسـت  گزال بـود کـه از سـمت    يو زيبه صورت افقهامهرهدن يچ

با دسـت غالـب   placing and turningمرحله . شديتخته شروع م

ها را از تخته ن تفاوت که کودک مهرهيهم مانند مرحله اول بود با ا

يپـايين گرداند و در تخته يبرداشته و بعد با همان دست برمييباال

گزال بود که يو زيها به صورت عموددن مهرهينحوه چ. داديقرار م

بـار تکـرار   ۲هر مرحلـه  . شديشروع مييت تخته باالاز سمت راس

بار به عنوان نمره شـرکت کننـده در   ۲هر يهاهيشده و مجموع ثان

دست بـه دو  يقدرت عملکرديبررس). ۱۱(شديهر مرحله ثبت م

نامومتر جامار يبا استفاده از دا١قدرت گرفتن درشتيابيصورت ارز

نچ گـاج در  يـ از جامـار پ با استفاده٢فيقدرت گرفتن ظريابيو ارز

يانيـ انگشت شست بـا اشـاره و شسـت بـا م    pad to padت يوضع

). ۱۱(ده شـده اسـت  يها سنجن آزمونياييايو پاييروا. انجام شد

يصندلين صورت بود که کودک رويها به ان آزمونياينحوه اجرا

شد تا بـا دسـت   يخواسته ميت راحت از ويک وضعينشسته و در 

نامومتر بر يزان فشار که توسط داينامومتر را فشار دهد و ميخود دا

ن آزمـون  يـ شـد، ا يثبت ميويشد برايحسب پوند نشان داده م

قـدرت  . شـد يثبت مين آن به عنوان نمره اصليانگيبار انجام و م۳

نچ گاج در يق جامار پياز طريت قبليف هم مشابه وضعيگرفتن ظر

توسـط  يسيمهارت دست نو).۱۱(ت گفته شده انجام شديدو وضع

ن يـ ا. شديابيارزMinnesota Handwriting Test(MHT)آزمون 

و حـاوي )۱۲(برخـوردار اسـت  مناسـب ييايـ و پايـي آزمون از روا

2. Grip Strength
3. Pinch Strength

کتـه شـده و   يگـر د است که توسط درمانيکلمه به زبان فارس۲۰

يار حفـظ راسـتا  يـ مع۵نوشـت، و براسـاس   يرا مهاآنآموز دانش

حروف نسبت به خطوط نوشـتاري، خوانـايي، تناسـب فضـاي بـين      

حروف و لغات، يكساني انـدازه حـروف و درسـتي و صـحت شـكل      

ن آزمـون بـه   يـ د ذکر کرد کـه ا يبا. شديحروف به آن نمره داده م

ده شده استيز سنجيآن نييايو پاييبرگردانده شده و روايفارس

ط آرام، مجـزا و  يک محـ يآموزان در الزم به ذکر است دانش). ۱۳(

در . دادنديها را انجام ميابياز صبح ارزيکسان در ساعات مشخصي

يهـا ق آزمـون يـ شده و از طرSPSS15ها وارد نرم افزار ان دادهيپا

ــرار يــه و تحليــمــورد تجزRegressionو Correlationيآمــار ل ق

.گرفت

هاافتهي
سـه آموز با اخـتالل نوشـتن شـامل    دانش۲۰ن مطالعه يدر ا

سـال شـرکت داشـتند کـه     ۱۱تـا ۹يپسر در رده سـن ۱۷دختر و 

رهـا  يار متغيـ انحراف معن و يانگيم. راست دست بودندهاآنيهمگ

يهـا مهارتيزان همبستگيم. آورده شده است۱در جدول شماره 

ز در جدول شماره ينيسيدست با مهارت دست نويحرکت-يحس

مشـاهده  ۲طـور کـه در جـدول شـماره     همان. آورده شده است۲

دست، حس لمـس  ين مهارت حرکتيبيداريد ارتباط معنيکنيم

ن يبـ يوجـود دارد ولـ  يسيهارت دست نوفشار انگشتان با م/سبک

يسينوف با مهارت دستيقدرت گرفتن درشت و قدرت گرفتن ظر

.وجود ندارديداريارتباط معن

و انحراف معيار متغيرهاي مورد بررسي در مطالعهميانگين):۱(جدول شماره 
ارين و انحراف معيانگيمرينام متغ

۱دست مرحله يمهارت حرکت

۲دست مرحله يمهارت حرکت

۳دست مرحله يمهارت حرکت

قدرت گرفتن درشت

)انگشت اشاره با شست(۱فيقدرت گرفتن ظر

)با شستيانيانگشت م(۲فيقدرت گرفتن ظر

فشار/سبکحس لمس 

يسيمهارت دست نو

۵۸/۳۵±۵۵/۲۳۳

۰۶/۴۳±۴۰/۲۱۸

۲۵/۴۲±۵۰/۲۸۴

۶۹/۷±۰۴/۳۲

۲۵/۲±۹۱/۷

۳۴/۲±۷۶/۷

۴۴/۰±۷۵/۳

۵۴/۱±۸۰/۳
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حسي و حرکتي دستهاي نويسي با مهارتارتباط بين مهارت دست):۲(شماره جدول

يمهارت حرکت

۱دست

يمهارت حرکت

۲دست

يمهارت حرکت

۳دست 

قدرت گرفتن 

۱فيظر

قدرت گرفتن 

۲فيظر

قدرت گرفتن 

درشت

حس لمس 

فشار/سبک

r=۰-/۴۸۱يسينومهارت دست

۰۱۶/۰=P

۴۷۳/-۰=r

۰۱۸/۰=P

۴۹۶/-۰=r

۰۱۳/۰=P

۰۱۶/-۰=r

۴۷۴/۰=P

۰۱۴/-۰=r

۴۷۷/۰=P

۱۵۳/۰=r

۲۵۹/۰=P

۳۸۴/۰=r

۰۴۷/۰=P

بحث
يمتعـدد يدست شامل الگوهـا يکه مهارت حرکتيياز آنجا

يخود را طيرشديتواليسالگ۹ن يدر سنهاآنياست که تمام

ل مدرسـه شـکل   يـ ن اوايز در سنينيسينوکنند و مهارت دستيم

ن مطالعـه  يـ ايبـرا سـال  ۱۱تـا ۹ن يآموزان بـا سـن  رد، دانشيگيم

ن مهـارت  يبـ يداريج، ارتبـاط معنـ  يبا توجه به نتـا . انتخاب شدند

دست در دانـش آمـوزان بـا اخـتالل     يو مهارت حرکتيسينودست

کنواخـت و  يانجام حرکـات  يبراييتوانا. وجود داردينوشتن رشد

ش يپـ يهـا از مهارتيکيدست، يا مهارت حرکتيق در دست يدق

بـودن  پـايين از علـل  يکـ يد يو شـا ) ۴(باشدينوشتن مياز براين

در جامعـه مـورد مطالعـه، ضـعف در مهـارت      يسـ ينومهارت دست

يسه با افراد عـاد يآموزان در مقان دانشيرا ايدست باشد زيحرکت

ان يـ بMcHale). ۵(برخـوردار بودنـد  يفيضـع ياز مهارت حرکتـ 

از روز خـود را بـه   ياديـ ن مدرسه وقـت ز يکند کودکان در سنيم

افتـه بـه   يزان زمـان اختصـاص   يـ مهيدهند، وينوشتن اختصاص م

ف را در يـ ظريحرکتيهاتيف و نوع فعاليظريحرکتيهاتيفعال

۶ن مطالعـه  يـ در ا. قـرار داد ين مدرسه مـورد بررسـ  يکودکان سن

. کالس در سطح دوم، چهـارم و ششـم  ۲شد، شامل يکالس بررس

درصد روز کودکـان در سـن مدرسـه بـه     ۶۰تا ۳۱افتند يدرهاآن

ها تين فعالياز ا. شوديف اختصاص داده ميظريحرکتيهاتيفعال

شـد کـه نشـان    يت با کاغذ و مـداد مـ  يدرصد زمان شامل فعال۸۵

ت يـ زمان خود را در کالس، صرف فعال۲/۱تا ۴/۱دهد کودکان يم

مهـارت  شين مسئله باعث افـزا يکه خود اکننديبا مداد و کاغذ م

ل بـه  يـ امـا تما ). ۴(شـود ين افراد ميو مهارت نوشتن در ايحرکت

ل بد خط بودن بـه مـرور   يا به دليسگرافيآموزان دنوشتن در دانش

ف يـ به نوشتن و انجام حرکات ظرياعالقهزمان کم شده و معموالً

ن مـورد باعـث ضـعف در    يد بتوان گفـت همـ  يکه شا) ۱،۲(ندارند

در واقع خود نوشتن . باشدهاآنيو مهارت نوشتاريمهارت حرکت

باشـد و  يمـ يک مهارت حرکتيز يا مداد نيو نحوه گرفتن خودکار 

ج، يبا توجه بـه نتـا  . باشديميار قوين دو بسين اين ارتباط بيبنابرا

ــ ــاط معن ــيداريارتب ــارت دســتيب و حــس لمــس يســينون مه

سـتال انگشـت   يدر زمان نوشتن سه بنـد د . فشار وجود دارد/سبک

قـاً يباشد که ما در پژوهش خود دقير ميدرگيانيشست، اشاره و م

طورکـه  همان. مياقرار دادهيابيمورد ارزين مناطق را از نظر حسيا

د حس الزمه حرکت است و خـود نوشـتن و نحـوه گـرفتن     يدانيم

ا خودکار به سالم بودن حـس وابسـته اسـت، در واقـع مـا از      يمداد 

م و يشـو يدر دسـت مطلـع مـ   ياز وجـود شـ  ق حـس لمـس   يـ طر

ق يـ مـداد از طر يزان فشار انگشـتان رو ين نگه داشتن و ميهمچن

در يطور که اشاره شد مهـارت حرکتـ  همان. گرددين مييحس تع

ف و نوشـتن  يبه انجام حرکات ظريليبوده و تماپايينن کودکان يا

و آمـدن تعـداد  پـايين تواند سـبب  ين عدم استفاده ميندارند که ا

ن يدار بـ يپوست شود و ارتبـاط معنـ  يحسيهارندهيت گيحساس

يان کرده است کودکانيبSmith). ۴(ه کنديحس و نوشتن را توج

و يحرکتـ يهـا ف هسـتند، در مهـارت  يضـع يکه در عملکرد حس

Pehoskiن يهمچن). ۶(طور بالعکس نيضعف دارند و همينوشتار

بـازخورد كودكاني كه تميز لمسي ضـعيف دارنـد،   ان کرده است، يب

كه چگونه انگشتانشان به سمت هم حركـت  تري را در مورد اينكم

البته تاکنون ). ۷(آورندكند و مستقل از ديگري باشد، به دست مي

را با مهـارت  يفشار عمق/ن حس لمس سبکيکه رابطه بيامطالعه

کند، انجام نشده يدر کودکان با اختالل نوشتن بررسيسينودست

ن قـدرت گـرفتن درشـت و    يبيداريج ارتباط معنيطبق نتا.است

قــدرت گــرفتن . مشــاهده نشــديســينوف بــا مهــارت دســتيــظر

) ۵(باشـد يتر مفيضعيا نسبت به افراد عاديسگرافيآموزان ددانش

در مطالعـه  . ف نـدارد يبا مهارت نوشتن ضـع ين ضعف ارتباطياما ا

Alizaگزارش يسينون قدرت گرفتن و مهارت دستيبيز ارتباطين

يک مقـدار قـدرت بــرا  يــن مطالعـه آمــده اسـت کـه    يـ نشـد، در ا 

از است امـا اگـر کـودک بتوانـد     يا مداد مورد نينگهداشتن خودکار 

pinch و graspح نگهـدارد بـه   يصـح يا مداد را با الگـو يخودکار 

ــو ــاحتيق ــابرا. ســتينياجي ــارت  يبن ــاال شاخصــه مه ــدرت ب ن ق

ت يار حائز اهميکه در نوشتن بسيزيست، چيخوب نيسينودست

چشـم و  يو همـاهنگ يگرفتن خودکار، مهارت حرکتـ ياست الگو

آموزان با اخـتالل  نه دانشيکه در زميامطالعه). ۲(باشديدست م

زان يـ ميانوشتن انجام شده باشد وجـود نـدارد، فقـط در مطالعـه    

در رده ينفر فرد عاد۵۰دست در يارتباط قدرت با مهارت حرکت

ن يبـ يداريشده است که ارتبـاط معنـ  يسال بررس۴۵تا۲۵يسن

در Leeياز طرف). P()۱۴=۲۵۱/۰(تم وجود نداشته استين دو آيا

ف يـ ظريهـا ن قدرت گرفتن و مهـارت يبيفيارتباط ضعيامطالعه

دهد قدرت دست شرط داشـتن مهـارت   يمشاهده کرد که نشان م
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روزمـره  ياستفاده از دست در عملکردهاست بلکهيخوب نيحرکت

در يطـورکل به). ۱۵(داردير فراوانيتاث... مثل نوشتن، کار ويزندگ

ــراد عــاد ــراياف ــاثياعتقــاد ب در ير چنــدانين اســت کــه قــدرت ت

ر يـ در مطالعه اخ). ۱۱(مثل نوشتن ندارديف دستيظريهامهارت

ف در يضـع يسـ ينوف و مهارت دسـت ين قدرت ضعيبيز ارتباطين

. افت نشديا يسگرافيآموزان ددانش

ذکر شود که تعـداد کـم کودکـان بـا اخـتالل      يستيدر آخر با

ز عدم يخاص و نيدر ساعات و روزهاهاآننوشتن محض، مراجعه 

شــان، از  کــودک يابيــن جهــت ارز ياز والــديبرخــ يهمکــار

.ن مطالعه بوديايهاتيمحدود

يريگجهينت
ن مطالعـه نشـان   يمطرح در دست در ايهاتميجامع آيبررس

دسـت بـا مهـارت    يو عملکـرد حسـ  ين مهـارت حرکتـ  يداد که ب

وجـود  يميا رابطـه مسـتق  يسـگراف يآموزان ددر دانشيسينودست

يدرمانيهاشود تا در برنامهيه مين به درمانگران توصيبنابرا. دارد

ز يـ نيو حرکتـ يحسـ يهـا از راهکردهـا  ر روشيخود عالوه بر سا

يف و عملکردهـا يـ ظريحرکتـ يهـا ستفاده کنند و انجام مهارتا

ن افراد بـا اخـتالل نوشـتن    يرا به والد... متنوع دست مثل نوشتن و

.مشاوره دهند

شنهاداتيپ
چشـم  ي، هماهنگيينايل اداراک بياز قبيل نقش عوامليبه دل

ن يـ گـردد ا يه ميتوصيدر مهارت نوشتاريينايو دست و حافظه ب

ن يهمچن. رديقرارگيابينه اختالل نوشتن مورد ارزيدر زمزيموارد ن

.شوديه مين افراد توصيايبر رويامداخلهيهاانجام پژوهش
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