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Background and Aim: Handwriting is defined as a visible trace of spoken language. This is an essential skill for
success in school and university performance, most jobs, and individual and social activities. Dysgraphia is defined
as difficulty in school student’s writing expression while he or she is expected to have proper performance with
regard to age, intelligence, and educational state. The objective of the present study was to review the aspects and
factors affecting dysgraphia and to introduce appropriate means for assessment and treatment to therapists and
educational specialists.
Methods and Materials: The databases of Google scholar, Scopus, Pub med, Science direct, MAGIRAN, and
SID were searched using the keywords Handwriting, Poor Writer, Dysgraphia, RCT, Evaluation, and Intervention
for the period between 1992-2014. A total of 99 related papers and three text books were found at first. Based on a
purposeful selection method, 51 articles were selected, which besides the three books, make up the study
references.
Results: Many standard assessment instruments are available; however, there is no standardized Persian
instrument to assess student's handwriting. Treatment is done in several ways, yet task-oriented interventional
studies are limited.
Conclusion: Assessments with appropriate instruments and using combination of different approaches for clinical
trial interventional studies are recommended to therapists and professionals in education.
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مقدمه واهداف
دستنویسی یا نوشتن ترسیم دیداری از زبان گفتاری است .این مهارت برای موفقیت در مدرسه و دانشگاه ،بیشتر مشاغل و فعالیتهای فردی و اجتماعی الزم و ضروری
است .اختالل نوشتن یا دیسگرافیا به عنوان اختالل در بیان نوشتاری تعریف میشود درحالیکه از دانشآموز انتظار میرود با توجه به سن ،هوش و وضعیت آموزشی،
عملکرد مناسبی داشته باشد  .هدف از این مطالعه بررسی ابعاد و عوامل بروز اختالل نوشتن و معرفی راهکارهای مناسب برای ارزیابی و درمان به درمانگران و متخصصین
آموزشی میباشد.
مواد و روشها
برای تدوین این مقاله به منابع مربوط از سالهای  1992تا  2014میالدی استناد گردیده است .به این منظور با استفاده از واژههای Poor ،Handwriting
 Evaluation ،Randomized Clinical Trial ،Dysgraphia ،Writerو  Interventionو واژههای فارسی دستنویسی ،اختالل نوشتن رشدی،
ارزیابی ،مداخله ،تحقیقات مداخلهای
در بانکهای اطالعاتی  MAGIRAN ،Google Scholar ،Scopus ،Science Direct ،Pub Medو  SIDیک جستجوی جامع صورت پذیرفته است و
در مرحلهی اول 99 ،مقا لهی مرتبط با موضوع ،انتخاب گردید  .بر مبنای یک روش گزینشی هدفمند 51 ،مقاله انتخاب گردیدهاست که در کنار سه کتاب ،منابع این
تحقیق محسوب میشود.
یافتهها
ابزارهای ارزیابی استاندارد متعددی در دسترس میباشد .آزمون جامع و استاندارد فارسی که بتوان از آن برای ارزیابی عملکرد نوشتن دانشآموزان استفاده نمود در ایران
موجود نمیباشد .درمان به روشهای متعدد انجام میشود .اما تعداد تحقیقات مداخلهای به خصوص مداخالت مبتنی بر کار و فعالیت محدود میباشد.
نتیجهگیری
استفاده از ابزارهای مناسب برای ارزیابی و تلفیقی از رویکردهای مختلف در قالب مطالعات کارآزمایی بالینی به درمانگران و متخصصین حیطه آموزش سفارش میگردد.
واژگان کلیدی
دستنویسی ،اختالل نوشتن رشدی ،ارزیابی ،مداخله ،تحقیقات مداخلهای
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مقدمه و اهداف
نوشتن به عنوان ترسیم دیداری از زبان گفتاری تعریف میشود [ .]1برابر طبقهبندی بینالمللی عملکرد ،ناتوانی و سالمت ،1نوشتن به عنوان
مهارت ضروری برای یادگیری و استفاده از دانش معرفی شده است[ .]2فرآیند نوشتن خوانا ،صحیح و روان بر خالف ظاهر ساده یک رفتار
حرکتی بسیار پیچیده بوده و به عوامل درونی از قبیل توانایی درکی ،شناختی ،حسی ،حرکتی ،روانی و عوامل محیطی مانند محیط فیزیکی،
فرهنگی و اجتماعی وابسته است[ .]6-3نوشتن به عنوان قسمتی از سوادآموزی ،مهارتی چند جزئی است که بعد از یادگیری زبان و همزمان با
خواندن فرا گرفته میشود .نوشتن مهارتی عملکردی ،با ارزش و ضروری در بیان احساسات و افکار ،انتقال ایدهها و برقراری ارتباط با دیگران
است[ .]7این مهارت ،یک فرآیند اتوماتیک حرکتی و یک فرآیند کنترل شده شناختی است[ .]8برای رشد و تکامل مهارت نوشتن مشابه دیگر
مهارتهای پیچیده مثل زبانآموزی و خواندن به زمان طوالنی نیاز میباشد[ .]9فرآیند یادگیری نوشتن شامل دو مرحله قبل از سوادآموزی و
مدرسه است .اغلب کودکان نوشتن حروف را در مهد کودک یاد میگیرند اما نوشتن روان تا کالس سوم و چهارم ابتدایی به تعویق میافتد.
نوشتن سریع در پایان دوره راهنمایی و اوایل دبیرستان اتفاق میافتد[ .]10عملکرد نوشتن به مرور زمان دقیق ،روان و سریعتر میشود[.]11
کیفیت نوشتن در سال اول ابتدایی به شدت تغییر کرده اما در سال دوم در یک وضعیت ثابت باقی میماند .در سال سوم ،مجددا تغییرات آغاز
شده و عملکرد نوشتن اتوماتیک و سازماندهی میشود[ .]12امروزه علیرغم پیشرفت تکنولوژی و اختراع وسایل مختلف مانند کامپیوتر و ماشین-
های تایپ ،نوشتن یا دستنویسی همچنان ابزار اصلی برای موفقیت و مشارکت در فعالیتهای آموزشی(مدرسه و دانشگاه) ،اجتماعی ،تعدادی
از مشاغل و فعالیتها و ارتباطات فردی به شمار میرود[ .]13تقریبا  50درصد از زمان دانشآموزان در دوره ابتدایی صرف نوشتن و اجرای
حرکات ظریف میشود[ .]14 ,4آمادگی برای یادگیری نوشتن به بلوغ یا تکامل فرد ،تجربیات محیطی و سطح عالقه وابسته است .به طور کلی
یک فرآیند فوقالعاده پیچیده برای نوشتن طی میشود تا یک محصول مناسب یعنی "نوشته با کیفیت" ارائه گردد[.]15
اختالل نوشتن ،ضعف در نوشتن یا دیسگرافیا به عنوان عملکرد ضعیف و نامناسب در نوشتن دلخواه تعریف میشود[ .]16دیسگرافیا به عنوان
اختالل در بیان نوشتاری تعریف میشود در حالیکه از دانشآموز انتظار میرود با توجه به سن ،هوش و وضعیت آموزشی ،عملکرد مناسبی
داشته باشد[ .]16دیسگرافیا از نظر علتشناسی به دو نوع رشدی (اولیه) و اکتسابی (ثانویه) تقسیمبندی میشود[ .]17اختالل نوشتن رشدی به
عنوان مشکل در رشد طبیعی مهارت نوشتن تعریف میشود .در حالیکه در نوع اکتسابی فرد مشکلی در نوشتن ندارد و در اثر ضایعه و بیماری
عملکرد وی مختل میشود .اختالل نوشتن رشدی در ابعاد پزشکی و آموزشی قابل بررسی است .اختالل نوشتن به تنهایی و یا همراه با
اختالالت دیگر مانند اختالل خواندن ،ریاضی و ...نمایان میشود[ .]19 ,18 ,7وجود دیسگرافیا در طیف وسیعی از بیماریها گزارش شده است؛ به
عنوان مثال در کودکان با اختالل یادگیری ،اختالالت هماهنگی رشدی ،طیف بیماران اوتیسم  ،اختالل نقص توجه-بیشفعالی ،فلج مغزی و
ضایعات مخچه [ Gubbay .]20 ,15و همکاران اختالل نوشتن را در سه گروه آفازیک ،آپراکسیک و مکانیکی تقسیمبندی کردند [ .]18دیسگرافیا
در چهار گروه به شرح ذیل تقسیم بندی شده است -1 :دیسگرافیای فنولوژیکی :اختالل نوشتن به علت مشکل در پردازش اطالعات شنوایی
(هجی کردن) و متکی بودن به جنبه بینایی نوشتن ایجاد میشود -2 .دیسگرافیای سطحی :مشکل در بیان امالیی بوده و وابستگی زیاد به
الگوهای شنیداری ( برخالف مورد قبلی) وجود دارد -3 .دیسگرافیای ترکیبی :ترکیبی از دو نوع قبلی است که فرد در به یاد آوردن شکل
حروف با مشکل مواجه است -4 .دیسگرافیای سمانتیک/سینتتیک :مشکل گرامری در نوشتن وجود دارد[ Vlachos .]3و همکاران مشکل در
نوشتن را به اشتباه در هجی کردن ،اشتباه گرامری و سازماندهی ضعیف پاراگراف نسبت دادند [ Martins .]19و همکاران اختالل نوشتن را به
دو نوع درکی و حرکتی تقسیمبندی کردند .در نوع اول ،مشکالت درکی منجر به اختالل در نوشتن میشود و در نوع دوم ،فرد میتواند بخواند
و صحبت کند اما در حرکات مورد نیاز برای نوشتن مشکل دارد[.]17
میزان شیوع اختالل نوشتن رشدی در دانشآموزان سالم دوره ابتدایی  10تا  30درصد ذکر شده است و  90تا  98درصد از کودکان با
اختالالت یادگیری و رشدی در کسب این مهارت با مشکل مواجه هستند[ .]20 ,13این اختالل در پسرها شایعتر است[ .]21اختالل نوشتن روی
عملکرد آموزشی ،فردی و اجتماعی دانشآموزان تاثیر فراوانی داشته و در نهایت روی مشارکت ،خودکفایی و کیفیت زندگی کودکان تاثیرات
. International Classification of Functioning, Disability and Health
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جبرانناپذیری خواهد گذاشت [ .]10هدف از این مطالعه بررسی جامع ابعاد مختلف اختالل نوشتن رشدی با معرفی روشهای مختلف ارزیابی و
توصیف مداخالت درمانی مختلف انجام گرفته میباشد تا با توجه به نیاز مبرم در این باره راهکارهای متعددی برای ارزیابی ،پیشگیری و درمان
به درمانگران و متخصصین حیطه آموزش استثنائی و مدارس کودکان عادی معرفی شود.
مواد و روشها
برای تدوین این مقاله به منابع مربوط از سال  1992تا  2014میالدی استناد شد .به این منظور با استفاده از واژههای ،Handwriting
 Evaluation ،RCT ،Dysgraphia ،Poor Writerو  Interventionو واژههای فارسی دستنویسی ،اختالل نوشتن رشدی ،ارزیابی،
مداخله ،تحقیقات مداخلهای در بانکهای اطالعاتی  MAGIRAN ،Google Scholar ،Scopus ،Science Direct،Pub Medو
 SIDیک جستجوی جامع صورت گرفت .معیارهای ورود شامل همه ی مقاالت مرتبط با دستنویسی ،ارزیابی و مداخالت درمانی اختالل
نوشتن رشدی بود .معیارهای خروج شامل مقاالت مرتبط با ارزیابی و درمان اختالل نوشتن اکتسابی ،مقاالت بدون متن کامل ،مقاالت غیر
فارسی و مقاالت غیر انگلیسی مرتبط با موضوع بود .برای گردآوری و ارائه مقاالت محقق هیچ نوع سوگیری نداشته و تجربیات یا نظریات خود
را مطرح نکرده است و صرفا به گزارش شواهد موجود پرداخته است.
یافتهها
در مرحلهی اول  99مقا لهی مرتبط با موضوع ،انتخاب گردید  .از بین این مقاالت و بر مبنای یک روش گزینشی هدفمند ،مقاالتی که بیش
از هفتاد درصد از محتوای آنها با یک موضوع یا بیشتر از موضوعات اختالل نوشتن مرتبط بودند برگزیده شدند .بدین ترتیب  51مقاله انتخاب
گردید که در کنار سه کتاب ،منابع این تحقیق محسوب شد.
در مطالعات  80تا  85درصد از ارجاعات به کاردرمانی مبتنی بر مدرسه در خصوص مشکالت نوشتن و حرکات ظریف دانشآموزان گزارش
شده است .در این خصوص وظیفه درمانگر بررسی فرآیند و عملکرد نوشتن و تاثیر اختالل نوشتن بر زندگی فرد معرفی شده است .هر کودک
به طور انفرادی ارزیابی شده زیرا مشکل نوشتن در هر فرد نسبت به فرد دیگر متفاوت میباشد .ارزیابی جامع شامل تاریخچه و تجزیه و تحلیل
عملکرد میباشد[.]10
در بررسی تاریخچه ،سابقه درمان ،تجربیات ،الگوهای زندگی روزمره ،عالئق ،ارزشها و نیازهای مراجع مورد بررسی قرار گرفته است .از
مصاحبه با والدین ،کودک ،معلم و سایر اعضای تیم توانبخشی – پزشکی برای جمعآوری اطالعات استفاده شده است .برای ارزیابی عملکرد
کودک بایستی به موارد زیر توجه شود :مشاهده کودک در حین نوشتن در محیط طبیعی ،ارزیابی عملکرد کاری و ارزیابی تواناییهایی مرتبط
با عملکرد نوشتن[.]10
در مباحث علوم اعصاب دستنویسی به دو بخش فرآیند و محصول تقسیم میشود .فرآیند نوشتن یک روند بسیار پیچیده است که با فیدبک
بینایی یا شنوایی آغاز و از طریق مهارتهای درکی ،شناختی و حرکتی به محصول یا همان نوشته منتج میشود .البته فاکتورهای بیرونی نیز
نقش مهمی ایفا میکنند .برابر تحقیقات اجزای مختلفی از مغز در زمان نوشتن فعال هستند .بنابراین در روند ارزیابی و درمان توجه به فرآیند و
محصول ضروری است.
آزمونهای استاندارد متعددی به زبانهای مختلف یافت شد که عملکرد نوشتن یا محصول را مورد ارزیابی قرار میدهند از قبیل Children’s
The ،Minnesota Handwriting Test ،Denver Handwriting Analysis ،Handwriting Evaluation Scale
Hebrew ،Chinese Handwriting Analysis System ،Print Tool ،Evaluation Tool of Children’s Handwriting
 Handwriting Scaleو Spanish Handwriting Worksheetاشاره نمود[ .]15 ,10 ,6هرکدام از این آزمونهای مرسوم خصوصیات

مختلف حیطههای نوشتن را ارزیابی میکنند .همچنین برای ردههای سنی مختلف و برای ارزیابی خوانایی و سرعت نوشتن مورد استفاده قرار
گرفتهاند .البته عالوه بر آزمونهای مرسوم فوق ،ارزیابیهای دیجیتالی به عنوان مثالPenmanship Objective Evaluation Tool ،
نیز در مطالعات مورد استفاده قرار گرفتهاند[ .]7نوشتن یک عملکرد وابسته به زبان و فرهنگ بوده و عمال نمیتوان از آزمونهای فوقالذکر برای
جوامع مختلف استفاده نمود .آزمونهای متعددی برای ارزیابی فرآیند نوشتن (حسی ،حرکتی ،درکی و شناختی) مورد استفاده قرار گرفتهاند از
قبیل آزمون  Bruininks-Oserestsky Test of Motor Proficiencyو  Purdue Pegboardبرای ارزیابی سرعت و مهارت حرکتی

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

227

حوائی و همکاران..............

دست و اندام فوقانی ،آزمون  Static and Dynamic Two-point discriminationبه منظور ارزیابی حس عملکردی انگشتان دست،
آزمون Beery Buktenica Developmental Test of Visual Motor Coordinationو  Visual Motor Integrationبرای
ارزیابی هماهنگی و یکپارچگی بینایی حرکتی ،آزمون  Test of Visual Perceptual Skills- Revisedو Visual Skills
 Appraisalبرای بررسی ادراک بینایی ،آزمون  Kinesthetic Sensitivityبرای ارزیابی  ،kinesthesiaآزمون Rey-Osterrieth
 Complex Figureبرای ارزیابی بینایی – فضایی و حافظه بینایی ،آزمون Questionnaire for Assessing Student’s
 Organizational Abilities – Parentsبه منظور ارزیابی توانایی سازماندهی و آزمون  The Trail Makingبرای ارزیابی برنامه-
ریزی شناختی[ .]35-22 ،16 ،13 ،11 ،8-6 ،1از مقاالت مورد استفاده اکثر مقاالت در کشورهای انگلیسی زبان صورت پذیرفته بود .سه مقاله در کشور
ایران و به زبان فارسی[ ،]36 ،35 ،24سه مقاله به زبان عبری [ ]37 ،22 ،15و سه مقاله به زبان چینی [ ]39 ،38 ،6دستنویسی را بررسی کرده بودند.
در ارتباط با مداخالت درمانی برای اختالل نوشتن رشدی به نتایج مطالعات زیر پرداخته میشود.
در مطالعه  Case Smithاز مداخله کاردرمانی تمرینات نوشتاری (محصول) و تمرینات بینایی حرکتی (فرآیند) برای بهبودی عملکرد نوشتن
استفاده شد .نتایج نشان داد مداخله روی خوانایی اثر معنیدار داشت اما سرعت نوشتن تغییر چشمگیری نداشت[ .]10همچنین  Petersonو
 Nelsonنیز نتایج مثبتی درباره مداخله در این کودکان را گزارش کردهاند .آنها در پژوهش خود از سه رویکرد حسی-حرکتی ،بیومکانیکی و
آموزش-یادگیری در بیشتر فعالیتها استفاده نموده و از آزمون  Minnesota Handwriting Testبرای بررسی تاثیر آنها استفاده کردند.
اهمیت مطالعه آنها در این بود که عالوه بر مداخالت مرتبط به محصول و فرآیند نوشتن ،به فاکتورهای محیطی-فیزیکی موثر نیز توجه
داشتند .نتایج تاثیر مثبت این رویکردها را نشان داد و خوانایی در نوشتن بهبود یافت[.]40
 Crouchو همکاران اثر دو نوع مداخله  Drill Activityو  Fine Motor Activityبر بهبود نوشتن در کودکان را مورد بررسی قرار
دادند .نتایج نشان داد هر دو نوع فعالیت منجر به بهبودی عملکرد شده است[ .]3راهنمایی بینایی و بازیابی حافظه برای مداخله در  144کودک
با اختالل نوشتن استفاده شد .نتایج نشان داد روش ترکیبی اثر بهتری در بهبودی داشت .ارتباط تنگاتنگ سیستم بینایی و حافظه توجیه نتایج
تحقیق اعالم گردید[ .]26از تمرینات کینستتیک برای مداخله در دستنویسی کودکان اول ابتدایی استفاده شده است .این مداخله خود در 3
گروه انجام شد .گروه اول تمرینات کینستتیک و گروه دوم تمرینات دستنویسی را دریافت کردند .در گروه سوم هیچ نوع درمانی انجام نشد.
پیش و پس از درمان دستنویسی و کینستزی در مشارکتکنندگان ارزیابی شد .نتایج نشان داد تمرینات کینستتیک تاثیری در بهبود عملکرد
نوشتن ندارد .البته معلمین بهبودی مختصری در عملکرد نوشتن دانشآموزان را گزارش دادند[ .]5این در حالی است که  Harrisو همکاران
بیان کردند تمرینات کینستتیک به طور معنیداری روی دستنویسی اثر دارد .نتایج تحقیقات درباره تمرینات کینستتیک متفاوت از همدیگر
بوده و تاثیر آن بر عملکرد نوشتن مشخص نیست[ Poon .]30و همکاران از مداخالت کامپیوتری ادراک بینایی و درکی-حرکتی برای کودکان
 7ساله چینی با مشکالت نوشتن استفاده نمودند .برابر نتایج آنها گروهی که مداخله دریافت نمودند نسبت به گروه کنترل در سرعت نوشتن و
ادراک بینایی تفاوت معنیدار از خود نشان دادند اما خوانایی و مهارت درکی حرکتی از تفاوت معنیداری برخوردار نشد .آنها در نتایج خود توجه
به اجزای درک بینایی و حرکتی که قسمتی از فرآیند میباشد را در بهبود عملکرد نوشتن موثر دانستند Tse .]26[.و همکاران از درونداد درکی
بینایی برای بررسی عملکرد  27کودک با مشکل نوشتن استفاده کردند .آنها مداخله خود را در  3شکل کپی کردن ،دیکتهنویسی با فیدبک
بینایی و دیکتهنویسی بدون فیدبک بینایی انجام دادند .نتایج نشان داد خوانایی افراد از کپی کردن تا دیکتهنویسی بدون فیدبک ،بدتر شده
است .این مسئله نشاندهنده اهمیت فیدبک بینایی در مهارت نوشتن میباشد .از طرفی ادراک فضایی توسط بینایی روی کیفیت نوشتن تاثیر
دارد Denton .]41[ .و همکاران اثر دو نوع مداخله یعنی مداخله حسی – حرکتی و ( Therapeutic Practiceتمرین نوشتن توسط کتابچه
در  3حیطه کپی ،نوشتن از حافظه و دیکتهنویسی) در بهبود عملکرد نوشتن کودکان با اختالل نوشتن  6تا  11را با هم مقایسه نمودند .مداخله
به مدت  5هفته و هر هفته  4بار ارائه شد .گروهی که  Therapeutic Practiceرا دریافت نمودند در عملکرد نوشتن بهبودی متوسط داشتند
در حالیکه گروه دیگر در اجزای حسی حرکتی بهبودی داشته اما عملکرد نوشتن آنها کاهش یافته بود .محققین بیان نمودند که تمرینات
نوشتاری (محصول) قسمتهای مختلف مغز را به طور همزمان و هماهنگ فعال میکند[ Ste Marie .]42و همکاران از استراتژیهای یادگیری

228

فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی * دوره پنجم  .شماره اول  ،بهار 1395

مروری جامع بر اختالل دست ¬نویسی رشدی..................

برای مداخله در این کودکان استفاده نموده و دو نوع استراتژی  Random and Blocked Practiceرا در بهبودی وضعیت کودکان با
مشکل نوشتن مفید و اثربخش دانستند[ Case smith .]43روش ( Co Taught Handwritingتمرین و آموزش نوشتن با همکاری
درمانگر و معلم) را برای مداخله در دانشآموزان کالس اولی با عملکرد پائین ،متوسط و باال مورد استفاده قرار داده و گزارش کردند این روش
تاثیر بسزایی در عملکرد کودکان دارد[ Zwicker .]27و همکاران از دو مداخله شناختی (مدلسازی ،تقلید ،تمرین و بحث) و چند حسی (لمسی،
عمقی و بینایی) استفاده نمودند .کودکان با دیسگرافیا در مقطع اول ابتدایی (با و بدون مداخله) در خوانایی بهبودی نشان دادند اما کودکان در
مقطع دوم ابتدایی که مداخله شناختی دریافت نموده بودند بهبودی بیشتری نسبت به کودکانی که مداخله چند حسی دریافت نموده بودند نشان
دادند[ .]34در یک مطالعه با مقایسه مداخله حسی حرکتی با شناختی ( ،)Task Orientedبهبودی در عملکرد نوشتن در گروه شناختی معنیدار
شد[ .]44براساس مطالعه  Berningerتمرینات ترکیبی (راهنمایی بینایی و نوشتن از حافظه) در بهبود اختالل نوشتن موثر است[Vinter .]38
در پژوهش خود از مداخالت بینایی ،حرکتی و بینایی-حرکتی استفاده نمودند .طبق نتایج تمرینات بینایی-حرکتی بیشترین تاثیر را بر روی
عملکرد نوشتن داشت و از طرفی تمرینات بینایی روی کیفیت نوشتن و تمرینات حرکتی روی روانی نوشتن تاثیر گذاشته بود .آنها بیان نمودند
توجه به اجزای مختلف نوشتن به جای در نظر گرفتن یک جزو اثربخشی بهتری در روند درمان خواهد داشت .این مسئله نشاندهنده فعالیت
پیچیده و چند جزئی مغز در عملکرد نوشتن میباشد .از طرفی طبق تئوری یادگیری موازی که در علوم اعصاب مطرح میشود بهبودی در یک
جزء روی بهبودی در اجزای دیگر اثر دارد[ Danna .]45و همکاران از فیدبک شنوایی برای بهبود دستنویسی در  7کودک دیسگرافیا استفاده
کردند .مداخالت به مدت  4هفته به طول انجامید و نتایج نشان داد فیدبک شنوایی روی سریع و روان نوشتن تاثیر مثبت داشت و تاثیر مثبت
یا منفی بر روی خوانایی نگذاشته بود .این مسئله شاید به دلیل زمان کم مداخله بود از طرفی اهمیت فیدبک بینایی در خوانایی را نشان میدهد
[.]28
 Hoyو همکاران در یک مطالعه سیستماتیک با بررسی  11مطالعه ،اثربخشی مداخالت درباره ی مشکالت دستنویسی را مورد بررسی قرار
دادند .آنها در بررسی خود از مطالعات مداخلهای تصادفی ( 9مطالعه) و غیر تصادفی ( 2مطالعه) استفاده نمودند .مداخالت انجام شده در  3گروه
تقسیمبندی شده بود Relaxation .و تمرین با و بدون ثبت فعالیت الکترومیوگرافی ،تمرینات حسی بدون تمرینات نوشتاری و تمرینات
نوشتاری حسی یا شناختی .نتایج نشان داد تمرینات غیر نوشتاری و تمرینات کمتر از  20جلسه موثر نبودند .بنابراین برای موثر بودن درمان در
اختالل نوشتن بایستی از تمرینات نوشتاری استفاده شود .این مسئله بیانگر تئوری یادگیری حرکتی است که تکرار و تجربه منجر به تغییر می-
شود .بنابراین مداخالتی که در آنها روی خود نوشتن کار میشود اثر بهتری از مداخالتی که روی اجزای فرآیند نوشتن کار میکنند ،دارد.
تمرینات نوشتاری قسمتهای مختلف مغز را به طور همزمان فعال میکند و اثربخشی باالتری در بهبودی دارند[.]4
بحث
آزمونهای استاندارد متعددی به زبانهای مختلف یافت شد که عملکرد نوشتن را مورد ارزیابی قرار میدهند .متاسفانه آزمون جامع و استاندارد
فارسی که بتوان از آن برای ارزیابی عملکرد نوشتن دانشآموزان استفاده نمود در کشور موجود نمیباشد .با توجه به اینکه عوامل متعدد حسی،
حرکتی ،درکی و شناختی بر نوشتن صحیح اثرگذار هستند بنابراین عالوه بر آزمونهایی که برای ارزیابی نوشتن استفاده میشود ،آزمونهای
متعددی برای ارزیابی فرآیند نوشتن مورد استفاده قرار میگیرند .نوع زبان و نحوه نگارش کلمات از چپ به راست یا از راست به چپ [ ]22یا از
باال به پایین [ ]39از عوامل تاثیر گذار بر دستنویسی میباشد.
علل دیسگرافیا مشتمل بر عوامل رشدی ،عاطفی و آموزشی طبقهبندی شده است[ .]17عوامل متعدد فردی (داخلی یا اینترینسیک) و محیطی
(خارجی یا اکسترینسیک) منجر به بروز اختالل نوشتن میشود .نوشتن مهارتی است که بعد از مدتی به صورت خودکار انجام میشود و فرد
ظرفیت شناختی کمی را به فعالیت اختصاص میدهد تا بتواند روی سایر جنبههای نوشتن مثل هجی کردن ،گرامر و ساختار جمله متمرکز شود.
در واقع نوشتن هم مانند سایر مهارت ها بر اثر تکرار و تمرین ساب کورتیکال میشود .یکی از مواردی که منجر به اختالل نوشتن میشود
اتوماتیسیتی ضعیف میباشد و این افراد انرژی شناختی زیادی صرف نوشتن میکنند .نحوه گرفتن مداد نیز روی نوشتن اثر دارد .این افراد به
جای تمرکز بر نوشتن روی نحوه گرفتن مداد تمرکز دارند .الگوی غلط گرفتن مداد منجر به مشکل در خوانایی ،سرعت و سازماندهی خطوط
میشود .کودکان دیسگرافیا در نگهداشتن اطالعات در حافظه فعال به دلیل صرف قسمت اعظمی از انرژی شناختی در جنبه مکانیکی نوشتن با
مشکل روبرو هستند .از طرفی ضعف در مهارت حرکتی دست با تاثیر بر اتوماتیسیتی روی عملکرد نوشتن تاثیر دارد[ .]36مشکل حافظه و
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مهارت حرکتی دست بیشتر روی سرعت نوشتن اثر دارند[ .]3برتری طرفی نیمکرههای مغز معموال در سنین  2تا  3سالگی اتفاق میافتد و
ممکن است افرادی که در زمینه برتری طرفی با مشکل مواجه هستند مبتال به اختالل خواندن و نوشتن شوند[ .]46در یک پژوهش عنوان شد
کودکان دیسگرافیا در توانایی سازماندهی به عنوان جزئی از عملکرد اجرایی نسبت به کودکان عادی تفاوت معنیداری دارند .سازماندهی یعنی
توانایی سازماندهی افکار که به فرد کمک میکند تا بتواند اعمال مختلف را در یک ترتیب و زمانبندی مناسب انجام دهد[ .]22کودکان با
مشکل در هماهنگی دو طرفه در انجام حرکات قرینه و غیر قرینه مورد نیاز برای نوشتن با مشکل مواجه هستند[ .]12مشکل در دقت فضایی
روی عملکرد نوشتن به ویژه اندازه و شکل حروف اثر دارد[ .]3طبق نتایج تحقیقات ،مشکل در هماهنگی بینایی-حرکتی روی هماهنگی چشم و
دست تاثیر دارد و این مسئله منجر به عملکرد ضعیف در نوشتن به ویژه خوانایی میشود[ .]12 ,3در افراد عادی مهارت حرکتی دست و در افراد
دیسگرافیا مهارت بینایی-حرکتی ،پیشبینیکنندهی کیفیت نوشتن یا همان خوانایی است[ .]47سن ،حافظهی ترتیبی-دیداری و یکپارچگی
بینایی -حرکتی پیشبینیکنندهی سرعت نوشتن در کودکان آهستهنویس و سرعت اندام فوقانی و مهارت حرکتی دست ،پیشبینیکنندهی
سرعت نوشتن در کودکان عادی میباشد[ .]6کودکان با اختالل یادگیری از نوع دیسگرافیا در حافظه بینایی با مشکل روبرو هستند[ .]19برنامه-
ریزی حرکتی برای برنامهریزی ،ترتیبدهی و اجرای نوشتن الزم و ضروری است .برنامهریزی حرکتی [ ]47و شناختی پیشبینیکنندهی مهارت
نوشتن بوده و اختالل آنها به شدت روی عملکرد نوشتن تاثیر دارد[ .]39مشکل در توجه ،ترتیبدهی و زبان بر عملکرد نوشتن تاثیر دارد .سطحی
که در آن عمل نوشتن انجام میشود ،پاسچر فرد ،قدرت و هماهنگی عضالت و مفاصل اندام فوقانی نیز از عوامل تاثیرگذار دیگر هستند[.]23
تنوع پائین در تجربیات حسی نیز عامل دیگری است .افرادی که از نظر لمس[ ،]17تعادل ،بینایی ،شنوایی و حس عمقی در محیط غنی رشد
نیافتهاند ممکن است در عملکرد نوشتن مهارت کافی از خود نشان ندهند[ .]28مشکل در حس عمقی و عدم آگاهی از وضعیت بدن و اندام به
کاهش کیفیت و سرعت نوشتن و میزان فشار اعمال شده به مداد بینجامد[ .]48در یک پژوهش بیان شد که عدم آگاهی حسی در حس لمس
انگشتان بر نوشتن و نحوه گرفتن مداد تاثیر منفی دارد .ادراک بینایی و ادراک کینستتیک با اختالل نوشتن در ارتباط است[ .]36 ,12در اثر اختالل
کینستزیا اطالعات نامناسبی به مغز ارسال میشود بنابراین برنامهریزی حرکتی نامناسب ناشی از این مسئله به ضعف در دستنویسی (خوانایی
و سرعت) می انجامد [ ]5و کودک نیاز متناوب به راهنمایی کالمی پیدا کرده و به دلیل مشکل در ترتیبدهی و برنامهریزی ،اجرای راهنمایی
کالمی به آهستگی صورت میپذیرد[ .]3دستکاری سریع و دقیق مداد روی عملکرد نوشتن تاثیر دارد .دستکاری شی در پنج مدل تقسیمبندی
می شود و تاکنون مشخص نشده است که کدام مدل روی نوشتن تاثیر دارد .فقط نتایج یک مطالعه نشان داد که دستکاری در افراد سالم و با
اختالل نوشتن با همدیگر تفاوت دارد[ . ]42نوشتن یک فرآیند پیچیده حسی ،حرکتی ،درکی و شناختی است که بدون توجه امکانپذیر نیست.
بنابراین اختالل توجه و بی توجهی به جزئیات در زمان نوشتن [ ]3یکی از عوامل اثرگذار در اختالل نوشتن میباشد .البته بایستی به این مسئله
اشاره شود که در مراحل اولیه یادگیری ،توجه نقش بیشتری دارد و به مرور زمان و با تمرین نقش آن کمرنگتر میشود اما از بین نمیرود .در
عمل نوشتن هم پردازش کنترلی و هم پردازش اتوماتیک مورد نیاز میباشد .دارو و وضعیت روانی – عصبی کودک روی توجه اثر میگذارد[.]49
وضعیت نامناسب کاغذ روی خوانایی تاثیر دارد[ .]3وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی روی عملکرد مدرسه تاثیر دارد .برابر نتایج یک
پژوهش  44درصد از دانشآموزانی که در حومه شهر زندگی میکنند در مهارت نوشتن مشکل دارند .در این مدارس  30تا  60دقیقه در هفته به
آموزش نوشتن اختصاص داده میشود[ .]50کودکان خانوادههای فقیر نیز مشکل نوشتاری دارند که به علت اختصاص ندادن وقت کافی برای
آموزش به کودک میباشد[ .]51از طرفی وضعیت فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی با تاثیر بر ادراک بینایی به طور غیر مستقیم نیز روی نوشتن
تاثیر دارد[ .]24مدت زمان نوشتن روی خوانایی و سرعت نوشتن اثر دارد .نوشتن طوالنی مدت به خستگی عضالنی ،روانی و برهم زدن تمرکز
می انجامد .این مسئله روی کیفیت نوشتن و میزان فشار اعمالی به مداد و کاغذ اثر دارد[ .]25همچنین سرعت نوشتن در یک فعالیت نوشتاری
کوتاهمدت ،پیشبینیکنندهی سرعت در فعالیت نوشتاری بلندمدت نیست[ .]52بایستی محیط مناسب و زمان کافی برای نوشتن اختصاص داده
شود در غیر اینصورت کیفیت و سرعت نوشتن تغییر خواهد کرد[ .]37ابزار مورد استفاده و نوع حیطه نوشتن (کپی ،دیکتهنویسی و نوشتن از
حافظه) از عوامل اثر گذار بر روی سرعت نوشتن هستند[ .]12خصوصیات دست نوشتهی کودکان با دیسگرافیا به شرح زیر معرفی شده است:
مخلوط کردن حروف بزرگ و کوچک ،مخلوط بودن خطوط کتابی و شکسته ،پاک کردنهای مکرر ،ناپایدار بودن شکل و شیب حروف و
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کلمات ،شکل و اندازه نامنظم حروف و کلمات ،کلمات ناتمام ،استفاده غلط از خطوط و حواشی کاغذ ،سازماندهی ضعیف در صفحه کاغذ[.]3
اختالل نوشتن در دانشآموزان به عواقب متعددی می انجامد .سرعت نوشتن پائین از جمله در زمان کپی کردن [ ]3روی کیفیت و روان بودن
نوشته تاثیر دارد .معلم به دلیل ناخوانا بودن نوشتههای کودک و با وجود محتوای صحیح ،نمره پائینتری به دانشآموز خواهد داد .کودک برای
اجرای تکالیف زمان زیادی را صرف خواهد کرد .کودک در یادداشت برداری در کالس با مشکل مواجه بوده و بعدها در خواندن آنها نیز مشکل
خواهد داشت .کودک در یادگیری سایر فرآیندهای پیچیده نوشتن مثل برنامهریزی و گرامر نیز مشکل خواهد داشت .دوری و نداشتن عالقه به
نوشتن به توقف رشد مهارت نوشتن خواهد انجامید[ .]10از طرفی این کودکان در عملکرد روانی و اجتماعی مشکل دارند[ .]13این کودکان
احساس خودکفایی پائینی نسبت به عملکرد نوشتن دارند که ناشی از مقایسه خود با همکالسیها و گرفتن نمره کم از معلم میباشد و این
مسئله به اجتناب از انجام فعالیتهای نوشتاری و عدم مشارکت و موفقیت در تحصیل می انجامد[ .]53مشکل در نوشتن روی ابعاد دیگر زندگی
اثر دارد و معموال مشکل در نوشتن روی اعتماد به نفس[ ،]53 ,19خودکفایی ،تصور از خود ،نگرش و رفتار افراد این کودکان تاثیر داشته [ ]41و این
کودکان عالوه بر نوشتن در بلند مدت نسبت به همساالن خود در زندگی روزمره نیز با مشکل روبرو هستند[ .]54کودکان با اختالل نوشتن در
تکالیف ریاضی نیز با مشکل روبرو هستند و هوش کالمی آنها پائین است[.]12
مداخالت درمانی برای این کودکان شامل دو رویکرد درمانی و جبرانی است که میتواند به تنهایی یا هر دو با هم مورد استفاده قرار گیرد.
هدف نهایی از مداخله ،مشارکت کودک در مدرسه و بهبود خودکفایی و کیفیت زندگی میباشد .مدلهای مداخالت درمانی مورد استفاده درباره
کودکان با اختالل نوشتن شامل رویکردهای رشدی-عصبی ،آموزشی ،حسی-حرکتی ،بیومکانیکی و روانی-اجتماعی میباشد[ 90 .]10درصد از
درمانهای ارائه شده در کشورهای امریکا و کانادا از نوع حسی-حرکتی است اما بهتر است که مداخالت به صورت ترکیبی از موارد یادشده باال
باشد[ .]4رویکرد رشدی-عصبی بر اساس اصول نورولوژیک و رشد طبیعی به توانایی افراد در پاسخ پوسچرال و الگوهای حرکتی مناسب تمرکز
دارد .اختالل در تون عضالنی ،پاسخهای تعادلی ،واکنشهای رایتینگ و ثبات پروگزیمال روی حرکات ظریف و عملکرد نوشتن اثر میگذارد.
فعالیتهای بازو و پاسچر برای کودکانی که به علت مشکالت پردازش حسی و عصبی عضالنی در نوشتن مشکل دارند اهمیت دارد .این
فعالیت ها منجر به تعدیل تون عضالنی ،ثبات مفاصل پروگزیمال و بهبود عملکرد دست شده و از این طریق روی عملکرد نوشتن تاثیر مثبت
خواهد داشت .در رویکرد آموزشی ،نوشتن یک مهارت حرکتی پیچیده است و میتواند در اثر تمرین ،تکرار ،فیدبک و تقویت بهبودی یابد.
تمرین نوشتن از مداخالت حسی حرکتی مفیدتر میباشد .یک درمانگر بایستی در آموزش نوشتن از تئوریهای یادگیری حرکتی استفاده نماید.
برای آموزش نوشتن روشهای متعددی وجود دارد اما بهتر است به صورت ترتیبی یا ترکیبی از روشهای ،Tracing ،Modeling
 Composing ،Copying ،Stimulus Fadingو  Self-Monitoringاستفاده شود .ابتدا کودک برای نوشتن به راهنمایی بینایی و
شنوایی نیاز دارد .سپس از روی مدل کپی کرده و بعد از حافظه خود کمک میگیرد ( مثل دیکتهنویسی) و در نهایت کلمات و جمالت متعدد را
با خود تمرین میکند .در تمامی این مراحل کودک موظف است اشتباهات خود را اصالح کند .سطح و کاغذ مورد استفاده میتواند در روند
آموزش کمک کننده باشد .در روش حسی-حرکتی کاردرمانگر از طریق فعالیتهای چند حسی به یکپارچگی سیستم حسی در سطح ساب-
کورتیکال کمک میکند .فعالیتهای حسی معنیدار منجر به یکپارچگی حسی و به دنبال آن رفتار حرکتی رضایتبخش میشود .تمامی حس-
ها میتواند در مداخله برای پیشرفت در نوشتن مورد استفاده قرار گیرد [.]12 ,10
بهرهگیری از  ،]42[ Therapeutic practiceاستراتژیهای یادگیری [ ]43ترکیب راهنمایی بینایی با روشهای بازیابی حافظه [،]54 ,26
مداخالت شناختی [ ،]44 ,34حسی – حرکتی [ ]3و تمرین و آموزش به همراه معلم و درمانگر [ ]27در بهبود اختالل نوشتن موثر گزارش شده است.
در مطالعات تاثیرگذاری تمرینات نوشتاری [ ،]21 ،4تمرینات بینایی حرکتی [ ، ]45 ,10رویکردهای حسی – حرکتی ،بیومکانیکی ،آموزش یادگیری
[ ]40و فیدبک درکی – بینایی [ ]39بر روی خوانایی نوشتن و فیدبکهای شنوایی [ ]28و مداخالت کامپیوتری ادراک بینایی و درکی – حرکتی بر
روی بهبود سرعت نوشتن [ ]41نشان داده شده است .در ارتباط با اثر بخشی تمرینات کینستتیک تناقض وجود دارد[ .]30 ,5براساس نتایج مرور
سیستماتیک مداخله کمتر از  20جلسه تاثیرگذار نمی باشد .به دلیل نقش مهم توجه در نوشتن و تاثیر تکرار و تمرین ،تمرینات نوشتاری به
صورت انفرادی سفارش می شود[.]4
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عوامل ارگونومی مثل پاسچر نشسته ،وضعیت کاغذ ،گرفتن مداد ،ابزار نوشتن و نوع کاغذ روی کیفیت و سرعت نوشتن تاثیر دارد .روشهای
جبرانی شامل ابزار تطبیقی ،تطبیق در روش و تعدیلسازی محیطی برای بهبودی در تعامل و تناسب بین توانایی کودک و تقاضای عملکرد
نوشتن استفاده میشود .در واقع این استراتژی به دنبال تغییر محیط برای بهبود عملکرد میباشد .عالوه بر وضعیت نشسته حالت دمر و ایستاده
نیز برای نوشتن پیشنهاد میشود .برای نوشتن در حالت نشسته بایستی پاهای کودک به طور کامل چسبیده به کف زمین بوده و سطح میز 5
سانتیمتر باالتر از آرنج با زاویه  90درجه خم شده باشد .کاغذ روی میز و به موازات ساعد کودک قرار گیرد .در این وضعیت ،کودک نوشتههای
خود را دیده و همچنین آنها را کثیف نمیکند .افراد راست دست کاغذ را در زاویه  25تا  30درجه از خط وسط به سمت چپ قرار میدهند و
افراد چپ دست برعکس آن را با زوایه  30تا  35درجه از خط وسط قرار میدهند .الگوی  Tripodداینامیک با فضای وب باز بهترین وضعیت
برای گرفتن مداد است .گرفتن غلط به تنشن و خستگی عضالنی ،تغییر در شکل حروف و سرعت نوشتن ،کاهش کنترل دقیق انگشتان و
شست و فشار بر مداد و کاغذ می انجامد .البته سن ،همکاری و انگیزه کودک روی الگوی گرفتن مداد تاثیر دارد .وسایل کمکی و تطبیقی
متعددی برای رفع مشکل نوشتن میتواند مورد استفاده قرار گیرد .نوع ابزار نوشتن و کاغذ نیز روی عملکرد نوشتن تاثیر دارد [ .]10در رویکرد
روانی – اجتماعی تمرکز بر روی مهارتهای کنترل خود Coping ،و رفتارهای اجتماعی است .به عنوان مثال ،تشویق کودک زمانیکه
عملکرد مناسبی دارد منجر به تقویت رفتار خواهد شد .نشان دادن اهمیت نوشتن در زندگی روزمره نیز منجر به ایجاد انگیزه در کودک برای
تالش برای بهبودی عملکرد نوشتن خواهد شد .همچنین مداخله گروهی به روابط اجتماعی ،ایجاد انگیزه و رفع نقایص با مشاهده همساالن
می انجامد[ .]10مداخالت در رابطه با مهارتهای سطح پائین و سطح باال انجام شده است اما همچنان مداخالت تجربی در این زمینه کم انجام
شده است .به ویژه بایستی به این مسئله اشاره شود که تعداد مطالعاتی که از مداخالت مبتنی بر فعالیت ( )Task Orientedاستفاده کردهاند
بسیار کم میباشد[.]12 ,10
نتیجهگیری
شناخت کافی از اختالل نوشتن رشدی ،ارزیابی و مداخله به هنگام الزم و ضروری میباشد .برای ارزیابی از ابزارهای متعدد کمی و کیفی برای
بررسی فرایند و محصول نوشتن استفاده میشود .برای بررسی محصول آزمون فارسی موجود نمیباشد .رویکردهای متعددی برای مداخله در
این باره استفاده می شود .تمرینات نوشتاری یا محصول محور به صورت انفرادی به دلیل فعال کردن همزمان و هماهنگ قسمتهای مختلف
مغز اثربخشی بهتری دارند .در واقع توجه به خود رفتار بجای اجزا سفارش میشود که تحقیقات جدید در علوم اعصاب نیز این مسئله را تایید
می کند .شایان ذکر است مداخالت مبتنی بر کار و فعالیت به صورت محدود انجام گرفته است .استفاده از ابزارهای مناسب برای ارزیابی و
تلفیقی از رویکردهای مختلف در قالب مطالعات کارآزمایی بالینی به درمانگران و متخصصین حیطه آموزش سفارش میگردد.
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