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 و اهداف مقدمه
این دانش آموزان اغلب جهت بررسی و درمان به  .کند نویسی یکی از مشکالت بزرگ دانش آموزان در سنین مدرسه می باشد

م و از آنجا که تا به امروز معیاری از سرعت دست نویسی دانش آموزان در سیست .مراکز کاردرمانی ارجاع داده می شوند

 .هدف از این پژوهش ثبت هنجاری از سرعت دست نویسی دانش آموزان تهران می باشد نوشتاری ایران وجود ندارد،

 مواد و روش ها
دانش آموزان پایه ی دوم تا پنچم  11 جامعه ی مورد مطالعه شامل . مقطعی می باشد –مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی 

که می بایست متنی را که در باالی برگه ی آنها چاپ شده بود را با سرعت معمولی . مدرسه ی شهر تهران می باشد 31ابتدایی 

سپس برگه ها جمع آوری شده و جهت اثبات  .دقیقه رونویسی می کردند 5خود در خطوط نوشتاری پایین برگه ، درمدت 

interrater reliability یانگین و هنجار هر پایه بدست تعداد حروف نوشته در هر برگه توسط دو ارزیاب شمارش شد و م

دانش آموز ی که به صورت تصادفی انتخاب  731از آموزگاران در خواست شد به ، construct validityجهت اثبات  .آمد

و این امتیازات با امتیاز کسب شده از آزمون سنجش سرعت  .شده بودند ، به عنوان کند نویس ، نرمال یا تند نویس امتیاز دهند

 .مقایسه شد دست نویسی

 یافته ها
درصد آنها در مدارس  15بودند و   درصد دانش آموزان پسر 51درصد دانش آموزان مورد مطالعه دختر و  51بر طبق یافته ها

درصد دانش آموزان مورد مطالعه راست  1 و همچنین  درصد آنها در مدارس غیر دولتی مشغول به تحصیل بودند 35دولتی و 

 .آموزان چپ دست بودنددرصد دانش  31دست و 

 بحث و نتیجه گیری
سرعت دست نویسی با باال رفتن پایه ی تحصیلی بیشتر می شود و بیشترین افزایش در پایه ی پنجم دیده  کهنتایج نشان داد 

( P  ،1  /1 =r= 111/1)اعتبار  (P ، 7 =r= 111/1)یافته ها نشان داد آزمون سنجش سرعت دست نویسی از پایایی. . شد

 .الیی برخوردار استبا
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 فاهداو  مقدمه
علی رغم پیشرفت سریع در تکنولوژی ارتباطات در سال های اخیر، نوشتن هنوز یکی از مهم ترین و 

های ارتباطی در زندگی روزمره و عنصر مهم آموزشی در طول سال های مدرسه  ضروری ترین شیوه

از زمان خود را به وظایف دست نویسی اختصاص % 51بر اساس مطالعات دانش آموزان . می باشد

که در صورت ابتال به مشکالت دست نویسی، نتایج آموزشی آنها به شدت تحت تاثیر قرار . می دهند

در طول  .نایی دست نویسی از اجزای ضروری مهارت های آموزشی می باشندسرعت و خوا. می گیرد

سال های مدرسه ،ضعف در مهارت های دست نویسی سبب تاثیر منفی بر موفقیت های آموزشی و 

دانش آموزان مبتال به مشکالت دست نویسی دچار اختالل . اعتماد به نفس دانش آموزان می شود

تحقیقات بیان می کند مشکالت دست نویسی در سنین پیش  [2-1].ت تحصیلی می شوندفدر پیشر

از دبستان پیش گویی کننده ی مشکالت تحصیلی و دست نویسی در سال های بعدی مدرسه می 

همچنین کودکان مبتال به مشکالت دست نویسی تمایل بیشتری به ابتال به اختالالت ریاضی ، . باشد

هیج یک از فعالیت های مدرسه به اندازه ی دست  و. هوش کالمی پایین و اختالل توجه دارند

 [2] .دنویسی نیاز به هماهنگی ندار

 ینوشتن با سرعت مناسب و باق ازمندین یامتحانات نوشتار در یسیهمان طور که می دانیم روان نو

نشان دادن علم و دانش به  ییتوانا. است ییاز خوانا یماندن در آن سرعت همراه با سطح مناسب

 یها ینگران نییا سوم نیشده از دوم نییاز اطالعات در زمان تع یحجم مناسب دیتول ی لهیوس

که در  از درخواست دانش آموزان توانا تیحما یاست که از کاردرمانگران و روانپزشکان برا یلیحصت

خود را نشان دهند جهت  یستگینتوانستند شا یناکاف یحجم نوشته ها لیامتحان، به دل طیشرا

 یسرعت و دقت در دست نویسی برا  [5-3].شود یه در امتحانات، کمک خواسته مزمان اضاف

از مهم  یکیاعالم کرد که سرعت دست نویسی  زین یهدرل. است یدر آزمون،  مهم و ضرور تیموفق

در نظر گرفته  دیاست که در زمان بررسی دقیق دانش آموزان برای انجام مداخله، با یعوامل نیتر

 [1].شود

هستند، معموالً سرعت از  عیسنجش سرعت وس یمختلف دست نویسی در چگونگ یابزارها چه ، اگر

متن نوشته شده در زمان خاص  زانیم ایمتن خاص  کینوشتن  یزمان الزم برا یمحاسبه  قیطر

 [6].شود یم دهیسنج

و  قهیدق 3در  گرید یو بعض قهیدق کیها بر اساس تعداد حروف نوشته شده در  یابیاز ارز یبعض

 ی، مطالعات سرعت دست نویسی در کشورهانیعالوه بر ا [6].انجام شدند قهیدق 5در  گرانید

متفاوت در  یکردهایرو لیکشورها ممکن است به دل نیتفاوت در ب. انجام شده است یمختلف

، عدم ثبات در اندازه نکهیا گرید [6].دست نویسی و تفاوت در شکل حروف باشد ی وهیآموزش ش

تفاوت در : رینظ یعلم یتفاوت در فاکتورها یست نویسی ممکن است نشان دهنده سرعت د یریگ

، ابزار ینوشتار ی فهیانجام وظ ی، زمان الزم براینوشتار فیمدت زمان تکل ایشده  پیمتن تا

 [6].شود باشد یاجرا داده م یچگونگ یکه به کودکان برا یشده و دستور العمل ادهاستف ینوشتار

 :می توان به موارد زیر اشاره نمود  یسیند نوک لیدالیل دال از
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 [7,8]در پردازش اطالعات ریتاخ •

  [7,8]کردن  یمشکل در هج •

 [7,8] یحرکت یابیمشکل درجهت  •

 [7]است ینوشتار ینقص در آموزش مهارت ها ی جهیکه نت ادیتالش ز •

 

ی الزمه ی بررسی سرعت دست نویسی در دست داشتن طیفی هنجار از سرعت دست نویس پس

دانش آموزان پایه های مختلف تحصیلی  می باشد که در تشخیص مشکالت نوشتاری به درمانگران 

اما در حال . این هنجار در برخی کشورها محاسبه شده است. و آموزگاران کمک شایانی می نماید

با . میانگین و هنجار مناسبی از سرعت دست نویسی دانش آموزان وجود ندارد احاضر در کشور م

جه به اهمیت دست نویسی برای دانش آموزان، در این تحقیق در نظر است با به دست آوردن این تو

بتوان در آینده مهارت های نوشتاری دانش آموزان را به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار  هنجار،

دانش آموزان کند نویس به بررسی علت زمینه ای آن و انجام مداخالت مناسب  یینداد و با تع

رداخت که نتیجه ی آن بهبود سرعت و مهارت های نوشتاری می باشد که سبب پیشرفت تحصیلی پ

 .دانش آموز و افزایش اعتماد به نفس وی و یکنواختی بیشتر دانش آموزان در کالس درس می گردد

 

 ها روشمواد و 

دختر و پسر دانش آموزان تحلیلی بوده و جامعه آماری مطالعه شامل –پژوهش حاضر از نوع توصیفی

است که تعداد کل آنها    -1 در سال تحصیلی  جم مدارس ابتدایی شهر تهراننپایه دوم تا پ

منطقه آموزش و   7که در  .دختر می باشند 5172 7پسر و  112  7که تعداد  .نفر بود 6 1 21

ی نمونه گیری در این مطالعه به صورت نمونه گیر. پرورش شهر تهران مشغول تحصیل می باشند

خوشه  5گانه ی آموزش و پرورش شهر تهران به   7بدین صورت که  مناطق  .چند مرحله ای بود

 .ی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم شد و هر خوشه به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شد

سپس از هر طبقه به  .که این طبقه ها توسط سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تعیین شده بود

در  .بود 71، ، ،2،6مناطق انتخاب شده شامل مناطق  .تصادفی یک منطقه انتخاب شدصورت 

داخل مناطق انتخاب شده مدارس دخترانه و پسرانه مشخص شده و از هر منطقه دو مدرسه ی 

مدرسه مورد  31دخترانه و دو مدرسه ی پسرانه به صورت سیستماتیک انتخاب شده و در مجموع 

نمونه ی هر مدرسه نیز با توجه به حجم نمونه ی منطقه ی مربوطه حجم  .بررسی قرار گرفت

و در داخل مدارس بر اساس تعداد دانش آموزان هر پایه ی تحصیلی، حجم نمونه ی  .محاسبه گشت

سپس، پس از مشخص شدن تعداد افراد نمونه ی هر پایه ی تحصیلی،  .هر پایه مشخص گشت

شد و بر اساس اصل نمونه گیری سیستماتیک افراد  اسامی دانش آموزان آن پایه، فهرست بندی

از  پژوهشدر این  .دانش آموز بودند 11 که در مجموع  .نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند

این  .موجود می باشد، استفاده شدساخته که در آن تمام حروف الفبای فارسی  پژوهشگریک متن 

ر مورد تناسب تعداد کلمات دشوار و آسان و مناسب معلم پایه های دوم تا پنجم د 21توسط  متن
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 criterionو از این طریق بودن جهت رونویسی دانش آموزان مورد ارزیابی و اصالح قرار گرفت

validity متن ذکر شده از این قرار می باشد .ابزار ثابت شد: 

ده روی تخم ها پرن .روزی در حیاط خانه ی ثمین و عادل، پرنده ای النه ساخت و تخم گذاشت »

او به بچه های کوچک خود آب و غذا می داد و از  .خوابید تا وقتی که جوجه ها از تخم بیرون بیایند

ثمین به دوست های خود، ژاله و صدف خبر داد تا با هم  .آنها مواظبت می کرد تا مرید نشوند

 «.جوجه ها را تماشا کنند و لذّت ببرند

 5روی گروه کوچکی از دانش آموزان پایه ی دوم تا پنجم ،   pilot study زمان آزمون از طریق انجا

 .دقیقه در نظر گرفته شد

 این متن را که در باالی برگه های تست نوشته شده شددر این بررسی از دانش آموزان درخواست 

 5، در خطوط نوشتاری پایین برگه، در مدت شدرا پس از آنکه یک بار توسط ارزیاب خوانده  بود

دانش آموزان  .قه، رونویسی کنند و درصورت داشتن زمان اضافه، از ابتدا شروع به نوشتن نماینددقی

و در صورت اشتباه نوشتن، کلمه ی مورد نظر را با  می کردند باید فقط از مداد مشکی نرم استفاده

پس از  .می نمودند و اجازه ی استفاده از پاک کن را نداشتندکشیدن یک خط روی آن مشخص 

آوری اتمام زمان توسط ارزیاب، دانش آموزان مدادها را باال نگه داشته و برگه های تست جمع  ماعال

مانند  –الزم به ذکر است که دانش آموزانی که به هر طریق از کل زمان خود استفاده نکردند.شدند

رش شما سپس برگه ها مورد بررسی قرار گرفتند و .حذف شدند -مداد تراشیدن یا صحبت کردن

حروف شامل تمامی حروف نوشته شده و خط زده شده، خط کشیده شده روی کلمه ی اشتباه و 

 شدپس از شمارش، میانگین تعداد حروف در دقیقه برای هر دانش آموز محاسبه .بودعالئم نگارشی 

 .آمدو سپس میانگین برای هر پایه بدست 

ارزیاب بررسی و امتیاز دهی شدند و میان  تمامی برگه توسط دو reliability  interraterاثباتبرای 

 .نمرات آنها همبستگی گرفته شد

از آموزگاران درخواست شد به سرعت دست نویسی دانش آموزان   construct validityجهت اثبات

و سپس میان امتیازات داده شده با نمره ی . براساس کند نویس، نرمال یا تند نویس امتیاز دهند

 . همبستگی گرفته شدکسب شده از آزمون، 

 .و همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفتند  tیافته ها با استفاده از آزمون

، نوروپاتی در فلج مغزیعصب شناختی مثل دانش آموزان شرکت کننده نباید مبتال به اختالالت 

اختالت یادگیری و اختالالت اندام فوقانی، در  و ارتوپدی ناهنجاری های مادرزادیاندام فوقانی، 

تشخیص داده شده و تب یا هر نوع بیماری سیستماتیک در هنگام اجرای – ADHD,ADD –توجهی

از سازمان آموزش و پرورش کل استان تهران و سازمان جهت انجام پژوهش  .آزمون می بودند

اران و رضایت مدیران مدرسه و آموزگمجوز کسب شد و  آموزش و پرورش مناطق مورد بررسی

 .و والدین آنها در نظر گرفته شد و در هنگام اثبات مشکل، مشاوره ی الزم داده شد دانش آموزان
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 یافته ها

بین امتیازات  یهمبستگ بیاقدام به گرفتن ضر یسیپایایی آزمون سرعت دست نو به منظور بررسی 

 رسونیهمبستگی پ بیان کرد نتایج حاصل از ضریب جیداده شده توسط دو ارزیاب نمودیم که نتا

 یهمبستگ بیبا توجه به مقدار ضر(. = p=، 7 r /11117)باشد  یم یامتیازات دو ارزیاب قو نیب

 .شود یم دیتأئ یسیتوان گفت پایایی آزمون سرعت دست نو یآمده م دستبه 

 

 جدول ماتریس همبستگی بین سرعت دست نویسی :1جدول شماره

 

استفاده شد  رمنیاسپ یاز آزمون همبستگ یسیروایی سازه آزمون سرعت دست نو منظور بررسی به

و  ابینمره ارز نیدهد، ب نشان می رمنیکه بر اساس یافته ها نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپ

 نیهمچن (.Sig =111/1)دانش آموزان رابطه وجود دارد  یسیسرعت دست نو نهینمره معلم در زم

در حد  ریتغدو م نیتوان گفت شدت رابطه ب یم( r =1/  1) یهمبستگ بیبه مقدار ضر توجهبا 

 نیا یرییهم تغ ای یتوان گفت همبستگ یم یهمبستگ بیو با توجه به عالمت ضر باشد یم یقو

 .هم جهت است ریدو متغ

 

 و امتیاز معلم ابیامتیاز ارز نیب یهمبستگ سیجدول ماتر :2شماره جدول

 امتیاز معلم                         امتیاز ارزیاب                         

 متیاز ارزیاب                        ضریب همبستگیا

 سطح معنی داری

 تعداد

1 

 

169 

108/9 

9991/9 

169 

 امتیاز معلم                        ضریب همبستگی

 سطح معنی داری

 تعداد

108/9 

9991/9 

169 

1 

 

169 

و دو  spss17مه ی جهت ثبت هنجاری از هر پایه بر اساس کند نویس ، نرمال و تند نویس از برنا

 .استفاده شد recodeو  computeدستور 
 

 (  2)سرعت تند نویسی    (                  1)سرعت تند نویسی 

 ضریب همبستگی(          1)سرعت دست نویسی

 سطح معنی داری

 تعداد

1 

 

599 

1 

9991/9 

599 

 ضریب همبستگی(           6)سرعت دست نویسی

 سطح معنی داری

 تعداد

1 

9991/9 

599 

1 

 

599 



 

      1931بهار شماره اول، . دوره اول* توانبخشی   فصلنامه طب 

 "توانبخشی طب "علمی فصلنامه  18

 

 دانش آموزان  بر حسب  سرعت دست نویسی یفراوان عیتوز: 8جدول شماره 

 

 

 پایه دوم

 درصد فراوانی (حرف در دقیقه)دامنه

 31 31 (کند نویس)65 – 32

 55 55 (نرمال)32  – 49

 10 10 (تند نویس) 41 – 23

 199 199 کل جمع

 

 پایه سوم

  60  60 (کند نویس)69 – 56

 58 58 (نرمال)53  – 22

 63 63 (تند نویس) 21 – 09

 199 199 جمع کل

 

 پایه چهارم

 39 39 (کند نویس)65 – 41

 21 21 (نرمال) 46 – 89

 0 0 (تند نویس) 81 – 198

 199 199 کل جمع

 

 

 پایه پنجم

 32 32 (کند نویس) 39 – 41

 58 58 (نرمال)48  – 84

 12 12 (تند نویس)82  – 113

 199 199 کل جمع

 

 مقایسه ی میانگین سرعت دست نویسی دانش آموزان در مطالعات مختلف:4جدول شماره 

 

 

 جوان تاش

(2111) 

جوان تاش و 

 ترکان

(2111) 

 

زیویانی و واتسون 

 (1993)ویل –

 

زیویان

ی و 

 الکینز

(1934) 

 

فیلپس و 

 همکاران

(1934) 

 مستره

بلتز  -ا

و 

 بلوت

(1991) 

 

 گراهام

 و همکاران 

 

 

 پایه

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر

       36  11 61 1 

    34 30  34 65 31 31 6 

51498 5941   52 42 36 64 34 54 49 3 

50408 43446 3240 31415 21 19 35 31 52 21 22 5 

44402 26432   13 83 38 51 45 11 14 4 

2144 1144   80 83 52 41 22 18 01 2 

    111 84 46 26  01 190 1 

       16  116 118 8 

         115 161 0 
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 :بحث و نتیجه گیری

به منظور مقایسه ی میانگین سرعت دست نویسی دانش آموزان تهران با سایر کشورها بر اساس 

هر پایه ی  ورها یک سال زودتر به مدرسه می روند،با توجه به اینکه دانش آموزان سایر کش  جدول

همان طور که . تحصیلی در این پژوهش با پایه ی سال باالتر در پژوهش های دیگر مقایسه می شود

رها دیده می شود سرعت دست نویسی دانش آموزان شهر تهران به نسبت پایین تر از سایر کشو

میانگین . شیوه های نگارشی و حروف الفبا باشد باشد که این امر می تواند به دلیل تفاوت درمی

 برای دختران ب که روی دانش آموزان سال سوم انجام شد،نبدست آمده در پژوهش قبلی اینجا

که تفاوت در میانگین می تواند به دلیل تفاوت در ابزار پژوهش و . بود 2616و برای پسران   2117

 [6,12 ].ر دو منطقه ی شهر تهران باشدشیوه ی اجرای تست و همچنین تمرکز نمونه ها د

با توجه به نتایج بدست آمده، سرعت دست نویسی با باال رفتن پایه ی تحصیلی بیشتر می شود، و 

که این یافته با یافته های پژوهشی محققانی . بیشترین شیب پیشرفت در پایه ی پنجم است

مطابقت دارد     7؛ زیویانی  6  7همکاران ؛ والن و 3111؛ تسنی و چو    7همچون داتون 
دانش آموزان سال ( رونویسی)بیان کرد سرعت دست نویسی 5  7آماندسون نیز در سال  .[3,4,9]

 اما در پایان دبستان، یعنی در سال های پنجم و .کلمه در دقیقه می باشد 5اول به طور میانگین،

کلمه در دقیقه  76هنمایی به راو در پایان دوره ی  .کلمه در دقیقه می رسد  73تا71ششم، به 

دانش آموز در ابتدای سال دوم با استفاده از   731و در یک مطالعه ی طولی در هلند، [10].رسدمی

مورد ارزیابی قرار گرفتند و در سال های سوم و چهارم و پنجم پیگیری شدند که  BHKمقیاس 

 [11].داد نتیجه یک ارتباط قوی میان سرعت نوشتن و پایه ی تحصیلی را نشان

در نهایت همانگونه که یافته ها نشان می دهند آزمون سنجش سرعت دست نویسی از اعتبار و 

پایایی کافی برخوردار می باشد و می تواند به عنوان ابزار سنجش سرعت دست نویسی توسط 

 .کاردرمانگران مورد استفاده قرار گیرد

 :تشکر و سپاسگزاری

رورش شهر تهران، مدیران مدارس و دانش آموزان شرکت کننده بدین وسیله از سازمان آموزش و پ

 .در پژوهش قدردانی می شود
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ABSTRACT 

Background and Aim: Slow handwriting speed is one of the major problems 

encountered by school-aged children having handwriting difficulties. These children 

are often referred to occupational therapy for assessment and intervention. However, 

to date, no norms of handwriting speed have been published for the Iranian writing 

system for school-aged children. The purpose of this study was to document 

handwriting speed performance of Tehran children from Grades 2 to 5. 

Materials and Methods : Participants were 400 children from Grades 2 to 5 from 20 

elementary schools in Tehran. Participants were asked to copy text that was printed at 

the top of page on the writing lines below with normal speed at 5 minutes .Then, the 

sheets were gathered and  number of letters written, were calculated by Two raters . 

There for, Scores of 120 students rated as fast, normal or slow by their teachers were 

compared to examine the test's construct validity 

Results: Results showed that 50% of children were boys and 50% were girls. And 

75% of children were studied in governmental schools and 25% of them were studied 

in nongovernmental schools. And 80% children were Right-handed and 20% were 

left-handed.  

Conclusion:  Results showed that handwriting speed increased with age; and the rate 

of increase was found to be greatest among Grade 5. And handwriting speed 

assessment test has excellent inter-rater reliability (r=1, p=0.000) and construct 

validity (r=0/798, p=0.000). 

Keywords: Iranian writing system, normalize, handwriting speed, elementary 

students,  occupational therapy. 

 

 

 

 

 


