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  چکیده

 مقدمه و اهداف
دانش . سب می کنند و در طی تحصیل به عنوان بخشی از وظایف خود به کار می برنددست نویسی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که کودکان ک

واضح است که مشکالت . آموزان برای حفظ ارتباط با فعالیت های مدرسه و به دست آوردن نمره مناسب در امتحانات باید بتوانند سریع و خوانا بنویسند

این کودکان به سختی از عهده تکالیف نوشتاری در دوران ابتدایی بر می آیند که . الشعاع قرار دهد دست نویسی می تواند سایر توانمندی های کودک را تحت

دست نویسی غالبا به عنوان بازتاب هوش و توانمندی های کودک تلقی می شود و با وجود محتوای یکسان . به نوبه خود مانع پیشرفت تحصیلی آنها می شود

کاردرمانان به طور مداوم کودکانی را که به کاردرمانی جهت درمان . ات کمتری از کودکان خوش خط می گیرنددست نوشته ها، کودکان بد خط نمر

بنایی موثرتر در این مشکل، می تواند در توسعه و پیشرفت ارزیابی ها، مداخالت زیر شناخت عواملِ. ارزیابی می کنند تالت دست نویسی ارجاع می شوند،اختال

ی جهت افزایش بهبودی در مهارت های پایه در کودکانی که مستعد مشکالت در پیشرفت دست نویسی هستند و یا مداخله درمانی و برنامه های پیشگیر

درون  حرکتی و مهارت دستکاریـ  یکپارچگی بینایی ارتباطتعیین  هدف از این مطالعه. کمک کننده باشد ،برای کودکانی که درگیر این مشکالت هستند

 . استشهر تهران  پایه اول هارت دست نویسی دانش آموزاناشیاء با م دست

 مواد و روش ها
ابزار مورد استفاده شامل آزمون . دانش آموز کالس اول شهر تهران انجام شد 141بود که بر روی مطالعه یک پژوهش توصیفی ـ تحلیلی مقطعی این 

بود که توسط پژوهشگر به روی دانش آموزان پایه اول در  NINE HOLE PEGیکپارچگی بینایی ـ حرکتی، چک لیست کیفیت دست نویسی، کورنومتر، 

 . پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آماری به روی آنها انجام شد. مدارس ابتدایی اجرا گردید

 یافته ها
نمره دختران و . دست نویسی کودکان مؤثر هستند نتایج مشاهده گردید که یکپارچگی بینایی ـ حرکتی و دستکاری درون دستی اشیاء هر دو در توانایی در

میانگین نمره دختران در این آزمون بیشتر از میانگین نمره ( - =96/2t ٫=118/1p)پسران در آزمون یکپارچگی بینایی ـ حرکتی تفاوت معنی داری داشت 

نمره دختران و پسران در سرعت دست نویسی (. - =243/1Z ٫=214/1p) اشیاء درون دستی دستکاریپسران بود، اما نمره دختران و پسران در آزمون 

 ٫=312/1p)بعالوه نمرات کیفیت دست نویسی دختران و پسران دارای تفاوت معنی داری نبود (. - =356/1Z ٫=021/1p)تفاوت معنی داری نداشت 

111/1Z= -.) 

 بحث و نتیجه گیری
ود که شاید بتوان با ارزیابی مهارت های یکپارچگی بینایی ـ حرکتی و دستکاری درون دستی با توجه به نتایج به دست آمده می توان چنین برداشت نم

 .اشیاء، از راهکارهای دقیق تر جهت پیش گیری و درمان کودکان با مشکالت نوشتاری محض استفاده نمود

  واژگان کلیدی
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 مقدمه و اهداف
انسان یگانه موجودی است که می تواند اندیشه های خود را از طریق زبان نوشتاری منتقل کند و در قرون متمادی نوشتن      

رسه و به دست آوردن نمره دانش آموزان برای حفظ ارتباط با فعالیت های مد .یکی از مهم ترین شیوه های ارتباط بوده است

. نوشتن یک مهارت مهم برای گروه دانش آموزان محسوب می شود [1]. مناسب در امتحانات باید بتوانند سریع و خوانا بنویسند

توانایی دانش آموزان در خوانا نویسی نه تنها در بیان افکار، ایجاد ارتباط و رساندن معلومات مهم است بلکه در پیشرفت تحصیلی 

مشکالت دست نویسی مانعی در ارائه اندوخته های علمی توسط دانش آموز . نش آموزان به همان اندازه از اهمیت برخوردار استدا

همچنین ممکن است که . این دانش آموز نمی تواند تکالیف خود را به موقع تمام کند زیرا نوشتن برای وی مشکل است .می باشد

لذا هدف از آموزش دست نویسی مطمئن شدن از این  [2] .حداقل لغات ممکن استفاده کندهنگام انجام یک تکلیف نوشتاری از 

منظور از خودکار شدن آن است که خود بتواند بدون ( از حفظ بنویسد)است که کودک بتواند در مهارت دست نویسی خودکار شود 

عالیت پیچیده تر آوردن افکار بروی کاغذ آزاد و در فکر کردن راجع به شکل دهی به حروف بنویسد، بنابراین منابع شناختی جهت ف

شواهد اخیر بیان می دارد که سطح کودک به لحاظ از حفظ نویسی توسط تعداد حروفی که در یک  دقیقه می  [3].دسترس است

تعداد معین کند نویسی یعنی ناتوانی جهت تولید . سنجیده می شود و با کیفیت دست نوشته کودکان نیز در ارتباط است ،نویسد

حرف در هر دقیقه در محدوده ی یک انحراف معیار پایین تر از هنجار پایه تحصیلی و سن، که می تواند برفعالیت کالسی تاثیر 

 [4]. کودکانی که کند نویس هستند نمی توانند از حفظ بنویسند و یک نوشته با کیفیت ضعیف تولید می کنند. بگذارد

نویسی تفاوت وجود دارد به این معنی که وقتی صحبت از نوشتن می شود منظور مضمون و بین دو واژه نوشتن و دست     

محتوای نوشته است مثل انشاء و بنابراین بیشتر به مسائل زبان شناختی توجه می شود، ولی زمانی که از واژه دست نویسی 

است و به عوامل محتوایی متن توجهی نمی منظور ویژگی های صوری نوشتاری شامل خوانایی وسرعت نوشته  ،استفاده می شود

خوانایی  ءخوانایی و سرعت؛ بدان معنی که متن نوشته شده دانش آموز باید اجزا: در دست نویسی دو مولفه بررسی می شود. شود

ا باشد را دار( 1665آماندسون )شامل شکل حروف، روی خط نویسی و در یک راستا بودن، فاصله گذاری، اندازه کلمات نوشته شده 

اما خوش نویسی هنری برخاسته از دست نویسی است که . و همین طور دانش آموز بتواند متن را در مدت مطلوب به اتمام برساند

 [5]. در آن زیبایی مطرح است و نیاز به فرایندهای عالی تر ذهنی دارد

ساعات کالسی دانش آموزان در مدرسه به فعالیت های حرکتی ظریف اختصاص دارد و از این  ٪51مطالعات نشان دادند که     

.البته برخی از این فعالیت ها محدودیت زمانی دارند . به تکالیف قلم ـ کاغذی اختصاص دارد ٪85مقدار 
 [9]

مطالعات انجام شده  

ظریف و درشت، یکپارچگی بینایی ـ حرکتی، حس نشان می دهند که عواملی همچون ادراک دیداری، مهارت های حرکتی 

مطالعات دست نویسی در طی رشد نرمال کودکان از آمادگی تا پنجم ابتدایی . در نوشتن دخیل اند 41، حافظه تولید حروف36عمقی

دوم  اتفاق می افتد و در کالس( سالگی0-9)نشان داده که رشد کیفیت و سرعت دست نویسی در طول پایه اول ( سال 11-9سن )

در این سن دست نویسی  .دیده می شود( سالگی 6-8)توسعه سایر مهارت ها در کالس سوم .به اوج خود می رسد ( سالگی 0-8)

  [0-6]. اتوماتیک می شود و به عنوان یک ابزار توسعه ایده ها و افکار در دسترس است

. باشد خصوصا وقتی از یک متن کپی برداری می شودیکپارچگی بینایی ـ حرکتی یک متغیر مهم در فعالیت دست نویسی می     

چرا که یکپارچگی بینایی ـ حرکتی به معنی توانایی هماهنگ کردن اطالعات بینایی با برون داد حرکتی است تا حرکت با دقت 

آمدن مشکل هرچه تمام تر توسط بینایی هدایت شود واختالل در یکپارچگی بینایی ـ حرکتی و یا تاخیر در رشد آن سبب پدید 

 [11] .در کپی برداری از روی حروف و اعداد می شود

وسایل درون دست بعد از گرفتن آنها می ( جاسازی)دستکاری درون دست اشیا شامل کنترل حرکات ظریف و تطبیق دادن         

طور با  حرکت  مداد  به در طول نوشتن و حتــی برای شروع نوشتن باید مداد را در مسیر خـط کاغذ قرار داد و همین  .باشد

فعالیت  ،همچنین چرخش .طرف کف دست یا دور کردن آن از کف دست در طول نوشتن باید حروف را به طور صحیح شکل داد

                                                 
39 Kinesthesia 
40 letter motor memory 
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حرکت چرخشی مداد اطراف یک محور، برای چرخاندن مداد از حالت نوشتن به پاک . اشیاء است یدیگری از دستکاری درون دست

[11-12]. کردن و یا غیره می باشد
علی رغم تغییرات در سیستم آموزشی و وجود رایانه و پردازشگرهای پرسرعت، هنوز در مدارس  

رایج ترین عاملی که دانش آموز از طریق آن دانسته ها و علم خود را نشان می دهد دست نویسی است و انتظار می رود دست 

 . نوشته او خوانا باشد

نی را که به کاردرمـــانی جهت درمان اختالتالت دست نویسی ارجاع می شوند، ارزیابــی می کاردرمانان به طور مداوم کودکا    

عوامل پایه ای برای بهبود  "لذا یک سوال کلیدی مطرح برای کاردرمانان این است که .کنند و راهکارهای درمانی ارائه می دهند

له در جلسات کاردرمانی برای انتظارات سر کالس کفایت مهارت دست نویسی کدامند تا اطمینان حاصل شود که مهارت های حاص

لذا کاردرمان باید با عوامل زیربنایی شرکت کننده در این مشکل و شرایط محیطی دخیل و موثر بر کفایت مهارت های  "می کنند؟

 . دست نویسی آشنا باشد

در کالس اول تا سوم دبستان شهر تهران حدود  یک دوازدهم کودکان دبستانی که  1300بر اساس مطالعه مقدم در سال    

[13]. مشکالت نوشتاری داشتند ،مشغول به تحصیل بودند
این آمار با توجه به روند افزایش جمعیت تعداد قابل توجهی از کودکان را  

ون دستی در و مهارت دستکاریحرکتی  ـ ها ارتباط مشکالت نوشتاری و یکپارچگی بینائی از سوی دیگر پژوهش. در بر می گیرد

[14-15] .اند نشان داده در زبان انگلیسی رااشیاء 
با  اما در زمینه تاثیر این عوامل در نوشتار فارسی تحقیقی در دست نمی باشد و 

لذا  [19]. استناد بر پژوهش لوریا مبنی بر اینکه نوشتن زبان های گوناگون مستلزم الگو های متفاوت سازماندهی کورتیکال می باشد

 .این مطالعه رهنمودی برای درمان اختالتالت دست نویسی گردد امید است

 مواد و روش ها
مناطق آموزشی تهران به پنج . نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام شد. بود حلیلی مقطعیاین مطالعه از نوع توصیفی ـ ت    

تقسیم  ( 9منطقه ) و مرکز( 6،5 مناطق)غرب ( 4،8مناطق )شرق ( 19،10،18مناطق )جنوب ( 1،2،3مناطق)ناحیه ی شمال 

تعداد نمونه های هر منطقه با .  انتخاب شد 2،6،9،19،4نام مناطق داخل کیسه ای ریخته شد و به صورت تصادفی مناطق  . ندشد

ذکر است که انتخاب مدارس مورد نظر نیز به شیوه انتخاب مناطق  شایان.توجه به تعداد دانش آموزان هر منطقه محاسبه گردید

ی نمونه گیری با فرض برابر ،از آنجا که آمار دقیقی در مورد تعداد دانش آموزان به تفکیک جنس در دست نبود. ورت گرفتص

سابقه ضایعه آسیب  مانندمشکالت ارتوپدیک  وجود عدمشامل به مطالعه معیار های ورود  .تعداد دختران و پسران انجام شد

فلج مغزی ونوروپاتی و  مانندمشکالت عصب شناختی وجود  عدم، احی دستسابقه جر، خصوص عصب مدینه اعصاب محیطی ب

مادرزادی در  ناهنجاری های وجود عدم ،دیابت ومشکالت تیروئیدی مانندهای متابولیک  بیماریوجود عدم  ،صرع وتشنج

عدم  ، و مواد قندیمصرف صبحانه کامل اجرای آزمون ها، خصوص در اندام فوقانی در حین ه عدم احساس خستگی ودرد ب،دست

عدم همکاری معیار خروج شامل  . اختالل بیش فعالی همراه با نقص توجه، اختالتالت یادگیری، اختالتالت نافذ رشدی بودند وجود

 .بود در حین تست

ها نادفی دانش آموزان و جلب رضایت آمدارس، انتخاب تص پس از کسب مجوز های تالزم از اداره آموزش و پرورش کل تهران و     

هر دانش آموز توضیح کاملی در ارتباط با علت و نحوه اجرای تست ابتدا قبل از شروع اجرای تست ها برای برای شرکت در مطالعه، 

سپس با مراجعه به پرونده . ها داده شدو به آنها اعالم شد که پس از اجرای هر آزمون شکالتی به عنوان جایزه دریافت خواهند کرد

و  شدابتدا متن پنج جمله ای در اختیار دانش آموز گذاشته  .ت مربوط به فرم اطالعات دموگرافیک تکمیل شدتحصیلی آنان اطالعا

در صورتی که دانش آموز در خواندن مشکل داشت، به او . متن یک بار بخواند و با واژه ها آشنا شود از وی خواسته شد تا از روی

سپس آزمونگر برگه .از لحاظ درک متن دچار مشکل نشود دانش آموز تا شودکمک می شد تا کل متن یک بار به درستی خوانده 

ی ثبت دست نویسی و یک مداد تراش شده را روبروی او در خط وسط و به صورت عمود بر لبه میز قرار می داد تا دانش آموز با 

از لحظه ای که دانش آموز شروع به  زمان .دست برتر شروع به کار کند و کاغذ را در وضعیتی که برای وی عادی است،قرار دهد

به ( حرکتیـ  یکپارچگی بینایی آزمون)دفترچه آزمون بیریدر مرحله دوم . نوشتن می کرد با کرنومتر دیجیتالی محاسبه می شد 
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همراه یک مداد تراش شده مقابل دانش آموز روی میز قرار می گرفت و از او خواسته می شد که تصویری مطابق تصویر مدل در 

 یکپارچگی بینایی برای اجتناب از تاثیر احتمالی اختالل حرکات ظریف در کیفیت دست نویسی، دفترچه آزمون. زیر آن رسم کند 

شکل متوالی  31شامل  TVMI(Test of Visual – Motor Integration)آزمون  .توسط آزمونگر ورق زده می شدحرکتی ـ 

 شکل قرار می 9 صفحه به طریقی تنظیم شده که در هر صفحه 5تصاویر در  .استهندسی است که از ساده تا پیچیده تنظیم شده 

 NINEدر نهایت آزمون . کار می روده گیرد و برای تشخیص برخی مشکالت ترسیمی، اختالل در نوشتن، کندی در حرکات ریز ب

HOLE PEG این تست طبق نحوه اجرا و نمره  .ثبت نمره در برگه نمره دهی به صورت همزمان انجام گردید و نیز اجرا گردید

چهار حالت از اجرا حین فعالیت نمره  .بار اجرا می شد 2هر عمل  .اجرا شد ،توصیه کرده است Case-Smith(1996) گذاری که

 (3.) (ثبات) خارج از برد  ثابت شود pegتعداد دفعاتی که یک ( 2(. )زمان) زمان صرف شده برای تکمیل فعالیت (1)دهی شد 

که بر  IHM (in hand manipulation) دستکاری درون دست کیفیت مهارت (4) (.افتادن)بیفتد  pegدفعاتی که هر  تعداد

زمان از  ٪51در کمتر از  =1 ،استفاده نکرد IHMاز مهارت  اصالً =1کیفیت) نمره گذاری شد ،ای اساس یک مقیاس سه نمره

  .استفاده کرد IHMز مهارت زمان ا ٪51در بیشتر از  =2 ،استفاده کرد IHMمهارت 

برای مقایسه  مستقل tجهت تعیین عامل پیش بینی کننده توانــایی دست نویسی، آزمون  آزمون تحلیل رگرسیون چند گانه

، سرعت و اشیاء درون دستی دستکاریوآزمون یومن ویتنی برای مقایسه  یکپارچگی بینایی ـ حرکتی در گروه دختران و پسران

 .در گروه دختران و پسران مورد استفاده قرار گرفتند کیفیت دست نویسی

 یافته ها
دانش آموز پایه ی اول ابتدایی با نسبت  141در این مطالعه، جهت نیل به اهداف پژوهش، براساس اصول اجرایی و روش پژوهش، 

 .حت بررسی قرار گرفتندهای ورود تواجد شرایط براساس مالک ( مناطق دو، نه، چهار، شانزده و شش) مساوی دختر و پسر 

 =n ) 141 (های آماری متغیر های مورد مطالعه در پایه اول شاخص. 1جدول 

 متغیر های مورد مطالعه
 شاخص های آماری

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین

 14/605 (ثانیه)سرعت رونویسی

20/4 

41/31 

29/115 

529/452 

916/1 

300/0 

128/3 

382 

2 

9 

119 

3885 

11 

51 

121 

 کیفیت رونویسی

 یکپارچگی بینایی ـ حرکتی

 اشیاء درون دستی دستکاری

آزمون تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد که یکپارچگی بینایی ـ حرکتی و دستکاری درون دستی اشیاء پیش بینی کننده 

ز ــاز طرفی تفاوت جنسیتی به ج(.  - = 308/1 ٫›1111/1p)، ( - = 223/1 ٫›1111/1p)ایی دست نویسی هستندــتوان

نمی  متأثرهیچ یک از مهارت های دستکاری درون دستی اشیاء، سرعت و کیفیت دست نویسی را  ،یکپارچگی بینایی ـ حرکتی

 . ان یافت نشدایی دختران و پسرطور که در جداول دو و سه مشاهده می شود رابطه معنا داری بین توان کند و همان

 و یکپارچگی بینایی ـ حرکتی اشیاء درون دستی دستکاریتحلیل رگرسیون چند گانه برای پیش بینی دست نویسی بر پایه . 2جدول 

 متغیرهای

 پیش بینی

 

B 

خطای 

 Bاستاندارد 

 

 بتا
 

 مقدار احتمال
 

Rضریب 
2 

 

R
 تعدیل یافته  2

یکپارچگی بینایی 

 ـ حرکتی

 

دستکاری درون 

 یاءاش دستی

103/6 -               893/1              223/1 -                1111/1                                                

253 /1                 246/1       

460/48 -             812/5             308/1  -               1111/1                                                 



 

 ..................یـ حرکت یینایب یکپارچگیارتباط                                                                                                                                              
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 مستقل برای مقایسه یکپارچگی بینایی ـ حرکتی در گروه دختران و پسران tآزمون  .3جدول 

 متغیر

 

 یکپارچگی

 بینایی ـ حرکتی

 دختران

 استاندارد میانگین             انحراف

 پسران

 میانگین          انحراف استاندارد

 

درجه 

 آزادی

 

 tمقدار

 

مقدار 

 احتمال

19/32                   91/0 14/31                  13/5 139 96/2- 118/1 

تفاوت معنی داری مستقل مشاهده می شود که نمره دختران و پسران در آزمون یکپارچگی بینایی ـ حرکتی  tبا استفاده از آزمون 

 .(- =96/2t ٫= 118/1p) داشت

 یفیت دست نویسی در گروه دختران و پسران،سرعت و کاشیاء درون دستی دستکاریمقایسه  .4جدول

 

 متغیر

 دختران

 میانگین             انحراف استاندارد

 پسران

 میانگین         انحراف استاندارد

 

 uمقدار

 

 مقدار احتمال

 214/1 -24/1 21/3                 21/114 98/3                 29/115 اشیاء درون دستی دستکاری

 021/1 -356/1 53/413            80/1156 45/945             00/1132 (ثانیه)سیسرعت دست نوی

 312/1 -111/1 91/1                     21/4 86/1                     52/4 کیفیت دست نویسی

 

اوت معنی داری ندارد تف اشیاء درون دستی دستکارید که نمره دختران و پسران در آزمون اد نشان Mann-Whitney Uآزمون 

(214/1p=٫ 24/1Z=-.) دست نویسی تفاوت معنی داری  دختران و پسران در سرعت همچنین نمره

 ی نداشتدر آزمون کیفیت دست نویسی نمرات دختران و پسران دارای تفاوت معنی دار (.-=٫356/1Z=021/1p)نداشت

(312/1dp=٫ 111/1Z=-.) 

 بحث و نتیجه گیری
گی یکپارچگی بینایی ـ حرکتی و دستکاری درون دستی اشیاء با ، رابطه ی پیش بینی کنندمهم این مطالعهیکی از نتایج     

در مطالعه خویش، کاربرد هر یک از اجزاء دستکاری  1666در سال  Exner. می باشد( سرعت و کیفیت)توانایی دست نویسی 

ه این امر اشاره کرده که این مهارت جزء مهمی از توانایی دست درون دستی اشیاء را در استفاده از مداد حین نوشتن بررسی و ب

  (پسر -دختر )بین دو جنس  از طرفی .نویسی است زیرا با استفاده از این مهارت کودک قادر به کنترل مداد حین نوشتن می شود

  ـ حرکتی نیز مطالعه ای توسط در مورد یکپارچگی بینایی ]11[.دکراشیاء گزارش ن یتفاوتی از لحاظ مهارت دستکاری درون دست

Judd   و همکاران صورت گرفته که در این مطالعه نیز بیان می شود که پسران در پایه اول ابتدایی در سرعت و دقت کپی کردن

این تفاوت ممکن است با توانایی پردازش اطالعات  ]19[.عالئم و حروف مهارت کمتر و ضعیف تری نسبت به دختران نشان می دهند

. حرکتی ارتباط و همبستگی قوی با توانایی نوشتاری دارد  ـ یکپارچگی بینایی .بوط به عالئم و حروف در این سنین مربوط باشدمر

جهت بررسی توانایی و آمادگی کودک برای شروع آموزش فعالیت نرمال با مواد و کاغذ در یکپارچگی بینایی ـ حرکتی تست 

 .مدرسه مورد استفاده قرار می گیرد

Benbow  که سن رشد مهارت های  یکپارچگی بینایی ـ حرکتی اظهار داشت که تست کپی کردن اشکال با تست هایی نظیر

اما نتایج  .حرکتی را مشخص می کند برای تعیین نقاط قوت و ضعف کودک در یادگیری و نوشتن حروف بسیار مفید استـ بینایی 

]12 [ .کند نمی( خط شکسته)وت کودک در تولید یک دست نوشته روان حاصل از این تست ها کمکی برای پیش بینی نقاط ق
 

    Graham را برای ارزیابی کودکان پایه پنجم ابتدایی استفاده کردند هدف این مطالعه مقایسه یکپارچگی بینایی ـ حرکتی  تست

یکپارچگی بینایی ـ  تست حاصل ازنتایج نشان دادند که نمرات  .بودحرکتی و مهارت های حرکتی ظریف ـ  مهارت های بینایی
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حرکتی و ـ  یبینایاین مطالعه ارتباط بین مهارت های . ارتباط و همبستگی قوی با پیش بینی مهارت دست نویسی دارد حرکتی

 ]4[ .تر حمایت کرد توانایی نوشتاری را در کودکان بزرگ

و دستکاری درون  بینی کنندگی یکپارچگی بینایی ـ حرکتیلذا با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر مبنی بر قابلیت پیش     

برای دست نویسی می توان نتیجه گرفت با تقویت این مهارت ها در سنین پیش دبستانی شاید بتوان از اختالتالت  دستی اشیاء

ت این مهارت دست نویسی کودکان پیش گیری کرد و در نتیجه صورت مشاهده اختالل دست نویسی در کودکان دبستانی با تقوی

 . ها شاید این مشکل مرتفع گردد

 تشکر و قدردانی
ی خانم ها نوید ه این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مینا میراحمدپور با راهنمایی خانم مینو کالنتری و مشاور

 .و فاطمه هداوندخانی و آقای دکتر وحید نجاتی می باشد میرزاخانی
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