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Abstract
 Introduction: Based on the theory of optimal motor learning, autonomic factors and the focus of 
external attention facilitate the performance and learning of motor skills. The purpose of the present 
study was to investigate the effect of autonomy factors, focus attention and the combination of these 
factors on the implementation of hands-on skills in children with attention deficit / hyperactivity 
disorder.
Methods: The present study was a quasi-experimental, pre-test, post-test, and control group. The 
statistical population of the study consisted of all 2nd and 3rd grade elementary school children in 
Babol province in the academic year 2018. For the screening of children with ADHD, teachers 'and 
parents' ratios of Conners were used. A sample sampling method was used to select the sample. The 
sample consisted of 24 children, in the experimental group 12 were children and in control group 12 
children. Then, the Farsi Handwriting Assessment Tool was used to measure children's handwriting 
as a pre-test for both groups. The children of the experimental group were placed in the autonomy 
and focus areas of external attention, and the control group did not receive any interventions. At the 
end of this period, children's handwriting tools were administered as a post-test for both groups. Data 
were analyzed using variance analysis at P <0.001 level.
Results: The results of the study showed that both children with attention deficit / hyperactivity 
disorder had better performance in control / self-control position than other situations (P <0.001). 
There was no significant difference between the other situations.
Conclusions: Based on the results of this study, improving handwriting skills, autonomy is more 
effective than the focus of external attention, and the feature of the automatic implementation of 
handwriting skills in children as well as the importance of autonomy for improving handwriting skills 
was shown.
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چکیده 
مقدمــه: بــر اســاس نظریــه یادگیــری حرکتــی بهینــه، عوامــل خودمختــاری و تمرکــز توجــه بیرونــی، عملکــرد و یادگیــری مهــارت های 
حرکتــی را تســهیل مــی کننــد. هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی تاثیــر عوامــل خودمختــاری، تمرکــز توجــه و ترکیــب ایــن عوامــل بــر 

اجــرای مهــارت دســت خــط در کــودکان بــا اختــالل بیــش فعالــی بــود.
روش کار: پژوهــش حاضــر از نــوع شــبه آزمایشــی بــا پیــش  آزمــون- پــس  آزمــون و گــروه کنتــرل بــود. جامعــه ی آمــاری پژوهــش 
را تمامــی کــودکان کالس دوم و ســوم ابتدایــی اســتان بابــل در ســال تحصیلــی 13۹7-13۹6، تشــکیل داد. بــرای غربالگــری کــودکان 
ــه از روش نمونه گیــری در دســترس  ــرای انتخــاب نمون ــرز اســتفاده شــد. ب ــه ADHD از مقیــاس هــای معلــم و والدیــن کان مبتــال ب
اســتفاده شــد. نمونــه شــامل 24 کــودک بــود کــه در گــروه آزمایــش 12 کــودک و در گــروه کنتــرل 12 کــودک گمــارده شــدند. ســپس 
از ابــزار ارزیابــی دســت نویــس فارســی حوائــی و همــکاران بــرای ســنجش دســتخط کــودکان بــه عنــوان پیش آزمــون بــرای هــر دو 
گــروه اســتفاده شــد. کــودکان گــروه آزمایــش در موقعیــت هــای خودمختــاری و تمرکــز توجــه بیرونــی قــرار گرفتنــد و گــروه کنتــرل هیچ 
مداخلــه ای دریافــت نکردنــد. در پایــان ایــن دوره ابــزار ســنجش دســتخط کــودکان بــه عنــوان پس آزمــون در مــورد هــر دو گــروه اجــرا 

شــد. داده هــا بــا اســتفاده از تحلیــل واریانــس در ســطح P<0/001 مــورد بررســی قــرار گرفــت.
یافتــه هــا: نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه کــودکان بــا اختــالل بیــش فعالــی گــروه آزمایــش در موقعیــت کنترل/خــود مختــاری نســبت 

بــه موقعیــت هــای دیگــر عملکــرد بهتــری داشــتند )P<0/001(. تفــاوت معنــی دار دیگــری بیــن موقعیــت هــای دیگــر مشــاهده نشــد.
نتیجــه گیــری: براســاس نتایــج ایــن پژوهــش، بهبــود مهــارت دســت خــط، خودمختــاری موثرتــر از تمرکــز توجــه بیرونــی مــی باشــد 
و ویژگــی اجــرای خــودکار مهــارت دســت خــط در کــودکان و همچنیــن اهمیــت خودمختــاری بــرای بهبــود مهــارت دســت خــط نشــان 

داده شــد.
کلیدواژه ها: دستخط، خودمختاری، تمرکز توجه، اختالل بیش فعالی.

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
ــدی در  ــل کلی ــوان دو عام ــه عن ــه ب ــز توج ــاری و تمرک خودمخت
 Optimal theory of نظریــه یادگیــری حرکتــی اپتیمــال
motor learning )بهینــه ســازی عملکــرد از طریــق انگیــزش 
درونــی و توجــه بــرای یادگیــری( معرفــی شــده انــد. خودمختــاری 
بــه موقعیتــی اطــالق مــی شــود کــه بــه یــک فــرد اجــازه داده می 
شــود تــا بخشــی از شــرایط تمریــن یــا اجــرا را کنتــرل یــا انتخــاب 
نمایــد )1(. برمبنــای نظریــه یادگیــری حرکتــی اپتیمــال، از دیــدگاه 

ــی  ــرد م ــارات در ف ــش انتظ ــث افزای ــاری باع ــاری، خودمخت رفت
شــود، و همچنیــن از دیــدگاه نوروفیزیولوژیــک، انتظــارات افزایــش 
یافتــه باعــث آزاد ســازی دوپامیــن مربــوط بــه پــاداش مــی شــود 
کــه خــود منتهــی بــه تقویــت حافظــه و درنتیجــه بهبــود عملکــرد 
و یادگیــری مهــارت حرکتــی مــی شــود )2(. تحقیقــات مختلفــی 
تاثیــر خودمختــاری بــر عملکــرد و یادگیــری مهــارت هــای 
حرکتــی را مــورد بررســی قــرار داده انــد. یــک نتیجــه عمومــی در 
ایــن تحقیقــات ایــن بــود کــه خودمختــاری عملکــرد و یادگیــری 
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مهــارت هــای حرکتــی را تســهیل مــی کنــد. از طرفــی  بر اســاس 
ــا  ــی در مقایســه ب ــج تحقیقــات مختلــف تمرکــز توجــه بیرون نتای
ــری  ــرد و یادگی ــر عملک ــری ب ــر بهت ــی تاثی ــه درون ــز توج تمرک
مهارتهــای حرکتــی دارد )3(. تمرکــز توجــه بیرونــی عامــل مهــم 
دیگــری در نظریــه یادگیــری حرکتــی اپتیمــال مــی باشــد )4(. بــر 
اســاس نظریــه یادگیــری حرکتــی اپتیمــال، تمرکــز توجــه بیرونــی، 
توجــه را بــه ســوی هــدف حرکــت هدایــت مــی کنــد و در نتیجــه 
ــت شــدگی هدف-عمــل action coupling  منتهــی  ــه جف ب
ــری  ــرد و یادگی ــد عملک ــهیل فراین ــر در تس ــن ام ــود. ای ــی ش م

مهــارت هــای حرکتــی تاثیرگــذار اســت )1(. 
در ســال هــای اخیــر، برخــی تحقیقــات این ســوال را مطــرح کردند 
کــه آیــا ترکیــب عوامــل خودمختــاری و تمرکــز توجــه مــی توانــد 
ــی  ــری مهارتهــای حرکت ــر عملکــرد و یادگی ــی را ب ــر مضاعف تاثی
داشــته باشــد؟ بــرای مثــال، محققیــن ایــن موضــوع را بــا اســتفاده 
از یــک تکلیــف پرتــاب تــوپ بــه ســمت هــدف بــه عنــوان تکلیف 
حرکتــی مــورد بررســی قــرار دادنــد، نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد 
کــه ترکیــب عوامــل خودمختــاری و تمرکــز توجــه بیرونــی منتــج 
بــه یادگیــری بهتــر تکلیــف حرکتــی در مقایســه بــا هــر عامــل بــه 
صــورت جداگانــه یــا موقعیــت کنتــرل شــد )4(. نتایــج ایــن تحقیق 
نیــز نشــان داد کــه ترکیــب خودمختــاری و تمرکــز توجــه بیرونــی 
تاثیــرات مضاعفــی را بــر اجــرای تکلیــف بولینــگ در کــودکان بــه 

همــراه دارد )۵(. 
مهــارت دســتخط یــک مهــارت حرکتــی پیچیــده مــی باشــد کــه 
مکــرراً در زندگــی روزمــره انســان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. 
امــروزه، مهــارت دســتخط نــه تنهــا یــک مهــارت ارتباطــی مهم به 
شــمار مــی رود، بلکــه یــک مهــارت اساســی در زندگــی محســوب 
مــی شــود، زیــرا از آن بــرای نوشــتن متون مختلــف، پرکــردن فرم، 
ــات نشــان  ــن تحقیق ــد آن اســتفاده مــی شــود )6(. همچنی و مانن
داده انــد کــه دســتخط خــوب مــی توانــد بــا عملکــرد تحصیلــی در 
کــودکان ارتبــاط مثبتــی داشــته باشــد )7(. در نتیجــه، ضــروری بــه 
نظــر مــی رســد کــه عوامــل موثــر بــر بهبــود عملکــرد دســتخط 

بــه خصــوص در کــودکان مــورد بررســی قــرار گیــرد.  
اختــالل نارســایی توجه/فــزون کنشــی یکــی از اخــالالت عصبی-

رشــدی شــایع در کــودکان مــی باشــد کــه مــی توانــد تــا زمــان 
نوجوانــی و بزرگســالی هــم ادامــه داشــته باشــد. تحقیقــات گزارش 
داده انــد کــه کــودکان بــا اختــالل نارســایی توجه/فــزون کنشــی ، 
مشــکالت شــناختی از جملــه نقــص توجــه، تکانشــگری، و بیــش 
ــرای  ــکالتی در اج ــی )۹(، و مش ــکالت تحصیل ــی )۸(، مش فعال
ــان داد  ــل نش ــک فراتحلی ــد. ی ــی )10( دارن ــای حرکت ــارت ه مه

ــا اختــالل نارســایی توجه/فــزون کنشــی نمــرات  کــه کــودکان ب
ــا کــودکان دیگــر  پایینتــری را در مهــارت دســتخط در مقایســه ب
بــه دســت آورده انــد )11(. همچنیــن تحقیقــات قبلــی تاثیــر مثبــت 
تمرکــز توجــه را بــر نتیجــه تکلیــف حرکــت )از جملــه دقــت پرتاب 
تــوپ بــه ســمت هــدف( نشــان دادنــد )12،13(، در حالیکــه تمرکــز 
ــر  ــی تاثی ــف حرکت ــرم تکلی ــرای تکنیک/ف ــر اج ــی ب ــه بیرون توج
مثبتــی نداشــت )14(. در پژوهشــی دیگــری تاثیــر محــرک رنــگ 
را بــر اجــرای مهــارت دســتخط در کــودکان بــا اختــالل نارســایی 
توجه/فــزون کنشــی مــورد بررســی قــرار داد. در ایــن تحقیــق، از 
کــودکان خواســته شــد تــا یــک متــن را بــر روی کاغذهــای ســفید 
و همچنیــن کاغذهــای رنگــی رونویســی کننــد. نتایــج نشــان داد 
کــه رونویســی بــر روی کاغذهــای رنگــی در مقایســه با رونویســی 
ــتخط در  ــرد دس ــود عملک ــث بهب ــفید باع ــای س ــر روی کاغذه ب
ــد )1۵(.  ــی ش ــزون کنش ــایی توجه/ف ــالل نارس ــا اخت ــودکان ب ک
همچنیــن تحقیقــات دیگــری نیــز نشــان دادنــد اختــالل نارســایی 
توجه/فــزون کنشــی، عملکــرد دســت خــط کــودکان را تحــت تاثیر 
ــبی در  ــرعت نامناس ــودکان دارای س ــن ک ــد و  ای ــی ده ــرار م ق
نوشــتن در مقایســه بــا  کــودکان بــدون اختــالل نارســایی توجــه/
فــزون کنشــی بودنــد )16(. اختــالل نوشــتن )بــه خصوص ســرعت 
ــزون کنشــی  ــایی توجه/ف ــالل نارس ــا اخت ــودکان ب نوشــتن( در ک
شــایع مــی باشــد ولــی دالیــل ایــن عمکــرد هنــوز مشــخص نمی 
باشــد. بــه عقیــده پژوهشــگران ســرعت نوشــتن در ایــن کــودکان، 
تحــت تاثیــر )حافظــه کالمــی یــا مکانــی( حافظــه کاری آنــان قرار 
مــی گیــرد و در پژوهشــی نشــان دادنــد، در شــرایطی کــه حافظــه 
کاری کــودکان بــا اختــالل نارســایی توجه/فــزون کنشــی را تقویت 
مــی شــد، ایــن گــروه نســبت بــه گــروه کنتــرل، ســرعت نوشــتن 
آهســته تــری داشــتند )17(. در پژوهــش دیگــری نشــان داده شــد 
ــدازه  ــا اختــالل نارســایی توجه/فــزون کنشــی دارای ان کــودکان ب
نوشــتاری متناقــض بیشــتری نســبت بــه کــودکان بــدون اختــالل 
ــن، شــدت  ــر ای ــزون کنشــی هســتند. عــالوه ب نارســایی توجه/ف
ــدم  ــژه ع ــه وی ــزون کنشــی، ب ــایی توجه/ف ــالل نارس ــم اخت عالئ
توجــه، پیــش بینــی نتایــج ناخوشــایند دســت خط مــی باشــد )1۸(.
 از ایــن رو، هــدف در نهایــت، پژوهــش حاضــر بــه بررســی تاثیــر 
عوامــل خودمختــاری و تمرکــز توجــه بیرونــی بــر اجرای دســتخط 
ــدون  ــزون کنشــی و ب ــایی توجه/ف ــالل نارس ــا اخت ــودکان ب در ک
ــود. یکــی از شــایعترین  ــزون کنشــی ب ــالل نارســایی توجه/ف اخت
مهــارت هــای حرکتــی در کــودکان بــا اختــالل نارســایی توجــه/

فــزون کنشــی کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت مهــارت 
ــعه  ــر توس ــق حاض ــدف از تحقی ــذا ه ــد. ل ــی باش ــط م ــت خ دس
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ــاری و  ــرات خودمخت ــی تاثی ــا بررس ــی ب ــات قبل ــج تحقیق نتای
تمرکــز توجــه بیرونــی بــر اجــرای یــک تکلیــف حرکتــی رایــج در 
زندگــی روزمــره مــی باشــد. تحقیقــات قبلــی از تکالیــف حرکتــی 
عمدتــاً آزمایشــگاهی و نــه چنــدان رایــج در زندگــی روزمــره ماننــد 
پرتــاب تــوپ بــه ســمت هدفــی کــه بــر روی زمیــن قــرار دارد یــا 
پرتــاب تــوپ بولینــگ بــرای ســنجش تاثیــر عوامــل خودمختــاری 
و تمرکــز توجــه بیرونــی بــر عملکــرد و یادگیــری مهــارت هــای 
حرکتــی اســتفاده کــرده انــد. اگرچــه ایــن تحقیقــات آگاهــی مــا را 
نســبت بــه تاثیــرات خودمختــاری و تمرکــز توجــه بــر عملکــرد و 
یادگیــری مهــارت هــای حرکتــی افزایــش داده انــد، امــا اســتفاده از 
تکالیــف حرکتــی کــه در زندگــی روزمره انســان کاربرد زیــادی دارد 
مــی توانــد نتایــج حاصــل از تحقیقــات قبلــی بــا اســتفاده از تکالیف 
ــه تکالیــف حرکتــی مــورد اســتفاده در  حرکتــی آزمایشــگاهی را ب
ــی در  ــدف اصل ــن رو، دو ه ــد. از ای ــم ده ــره تعمی ــی روزم زندگ
ــز  ــاری و تمرک ــل خودمخت ــر عوام ــی تاثی ــر بررس ــق حاض تحقی
ــالل  ــا اخت ــودکان ب ــتخط در ک ــارت دس ــرای مه ــر اج ــه ب توج
نارســایی توجه/فــزون کنشــی و بــدون اختــالل نارســایی توجــه/
فــزون کنشــی، بــه عنــوان مهارتــی کــه در زندگــی روزمــره بســیار 

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، در کــودکان بــود. 

روش کار
پیش آزمــون-  نــوع  از  آزمایشــی  شــبه  حاضــر،  پژوهــش 
ــش  ــاری پژوه ــه ی آم ــود. جامع ــرل ب ــروه کنت ــا گ ــون ب پس آزم
را تمامــی کــودکان کالس دوم و ســوم ابتدایــی شهرســتان بابــل 
تشــکیل دادنــد کــه در ســال تحصیلــی 13۹7-13۹6 مشــغول بــه 
ــری در  ــه از روش نمونه گی ــاب نمون ــرای انتخ ــد. ب ــل بودن تحصی
ــالل  ــا اخت ــودکان ب ــرای غربالگــری ک دســترس اســتفاده شــد. ب
ــی  ــه ابتدای ــران مدرس ــا مدی ــی ب ــس از هماهنگ ــی، پ ــش فعال بی
شهرســتان بابــل، از مقیــاس هــای معلــم و والدیــن کانــرز )1۹۹7( 
اســتفاده شــد. بــرای انجــام ایــن کار، یــک آزمونگــر )روانشــناس( 
ــالل  ــا اخت ــودکان ب ــا ک ــال کار ب ــن س ــابقه چندی ــا س ــر ب ماه
نارســایی توجه/فــزون کنشــی، از معلمیــن کالس درخواســت 
ــزون  ــالل نارســایی توجه/ف ــه اخت ــودکان مشــکوک ب ــا ک ــرد ت ک
کنشــی را معرفــی کننــد. ســپس، معلــم و والدیــن ایــن کــودکان 
ــوط  ــای مرب ــاس ه ــدند و مقی ــه ش ــرادی مصاحب ــه صــورت انف ب
ــم و  ــرش مقیــاس هــای معل ــد. نقطــه ب ــه خــود را کامــل کردن ب
والدیــن کانــرز بــه ترتیــب شــامل ۵7 و 34 مــی باشــد. اگــر کودک 
ایــن نمــرات و یــا باالتــر از ایــن را دریافــت مــی کــرد، آزمونگــر 
او را در گــروه کــودکان بــا اختــالل نارســایی توجه/فــزون کنشــی 

قــرار مــی داد. در نتیجــه ایــن غربالگــری، 24 کــودک بــا اختــالل 
ــر کالس  ــزون کنشــی )شــامل ۸ پســر و 6 دخت نارســایی توجه/ف
ــن  ــرکت در ای ــرای ش ــوم( ب ــر کالس س ــر و 4 دخت دوم ؛ 6 پس
تحقیــق شناســایی و انتخــاب شــدند. بنابرایــن 12 کــودک در گروه 
آزمایــش و 12 کــودک در گــروه کنتــرل گمــارده شــدند. قابــل ذکر 
اســت کــه هــر دو گــروه از نظــر ســن، جنســیت و مقطــع تحصیلی 
ــاس  ــر اس ــش ب ــن پژوه ــکل ای ــد. پروت ــده بودن ــازی ش همتاس
مالحظــات اخالقــی انجــام گرفــت و از والدیــن کــودکان رضایــت 
نامــه کتبــی بــرای شــرکت کودکانشــان در ایــن پژوهــش اخذ شــد. 
معیارهــای ورود بــه پژوهــش عبــارت بودنــد از: کــودکان بــا اختالل 
بیــش فعالــی، دانــش آمــوزان مقطــع دوم و ســوم ابتدایــی و ســاکن 
در اســتان بابــل. خــروج از طــرح عــدم تمایــل بــه ادامــه همــکاری 
ــا  ــل پرسشــنامه ه ــا و عــدم تکمی ــواده ه توســط کــودکان و خان
بــود. در پژوهــش حاضــر از پرسشــنامه هــای زیــر اســتفاده شــد:

مقیــاس هــای معلــم و والدیــن کانــرز: در ایــن تحقیــق از 
ــرای تشــخیص  ــرز )1۹۹7( ب ــن کان ــم و والدی ــاس هــای معل مقی
و غربالگــری کــودکان بــا اختــالل نارســایی توجه/فــزون کنشــی 
ــاس  ــم و مقی ــرز شــامل 3۸ آیت ــم کان ــاس معل اســتفاده شــد. مقی
ــرز شــامل 26 آیتــم مــی باشــد. تمامــی آیتــم هــای  والدیــن کان
ایــن دو مقیــاس بــر اســاس یــک مقیــاس چهــار درجــه ای لیکرت 
بــا دامنــه صفــر )اصــاًل صحیــح نیســت( تــا ســه )کامــاًل صحیــح 
اســت( نمــره گــذاری مــی شــوند. نمــره بــرش بــرای مقیــاس هــا 
بــه ترتیــب شــامل ۵7 و 34 مــی باشــد، بدیــن مفهــوم کــه اگــر 
یــک کــودک ایــن نمــرات یــا باالتــر از آن را در ایــن آزمــون هــا 
کســب کنــد، بــه عنــوان یــک کــودک بــا اختــالل نارســایی توجه/
فــزون کنشــی شــناخته مــی شــود. در نســخه والدیــن، میانگیــن 
۵0 و انحــراف معیــار 10 مــی باشــد. پایایــی ایــن مقیــاس توســط 
ســازنده تســت بــا ضریــب آلفــای کرونبــاخ باالتــر از 0/۸۵ تــا ۹۵/  
گــزارش شــده اســت. در ایــران نیــز پایایــی ایــن مقیاســها مــورد 
ــاس  ــاخ مقی ــای کرونب ــب آلف ــه اســت و ضری ــرار گرفت بررســی ق
معلــم 0/۸6 )1۹( و ضریــب آلفــای کرونبــاخ مقیــاس والدیــن 0/۸۵ 

)20( گــزارش شــد.   
ابــزار ارزیابــی دســت خــط فارســی: در ایــن پژوهش برای ســنجش 
تکلیــف دســتخط از ابــزار ارزیابــی دســت خــط فارســی حوائــی و 
همــکاران )13۹6( بــرای کــودکان مــدارس ابتدایــی اســتفاده شــد. 
ایــن ابــزار تنهــا ابــزار جامــع و اســتاندارد در زبان فارســی می باشــد 
کــه عملکــرد دســت خــط را در کــودکان دوم و ســوم ابتدایــی مورد 
ــب  ــزار بررســی و ضری ــن اب ــی ای ــد. پایای ــی ده ــرار م ــی ق ارزیاب
ــی  ــف ارزیاب ــاد مختل ــرای ابع ــا 0/۹۹ را ب ــاخ 0/۸4 ت ــای کرونب آلف



نشریه پرستاری کودکان، تابستان 1399، دوره 6، شماره 4

34

ــامل دو  ــزار ش ــن اب ــت. ای ــده اس ــزارش ش ــتخط گ ــارت دس مه
بخــش اطالعــات جمعیــت شــناختی )شــامل اطالعاتــی از قبیــل 
ــتفاده از  ــک، اس ــتفاده از عین ــر، اس ــت برت ــیت، دس کالس، جنس
ســمعک و مدرســه( و مهارت دســت خط )از کودکان خواســته شــد 
تــا کلمــات را بــر روی یــک بــرگ کاغــذ بــا دقــت تمــام رونویســی 
کننــد( مــی باشــد. خوانایــی دســت خــط بــه عنــوان متغیــر وابســته 
در ایــن ابــزار مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. ابعــاد مختلــف خوانایــی 
دســت خــط شــامل شــکل کلمــه، فاصلــه گــذاری کلمــه، راســتای 
کلمــه، انــدازه کلمــه، و شــیب متــن بــود. تمامــی ابعــاد خوانایــی 
دســتخط )بــه اســتثنای انــدازه کلمــه( بــا اســتفاده از یــک مقیــاس 
لیکــرت پنــج درجــه ای بــا دامنــه یــک )خیلــی ضعیــف( تــا پنــج 
ــا اســتفاده  ــه ب ــدازه کلم ــذاری شــدند. ان ــره گ ــی خــوب( نم )خیل
ــا دامنــه یــک )خیلــی  از یــک مقیــاس لیکــرت پنــج درجــه ای ب
کوچــک( تــا پنــج )خیلــی بــزرگ( نمــره گــذاری شــد. بــرای اجرای 
ایــن آزمــون، کــودکان مــی بایســت کلماتــی را کــه در بــاالی یک 
ورق کاغــذ تایــپ شــده بودنــد را بــا دقــت تمــام در قســمت پاییــن 

صفحــه رونویســی کننــد )21(.
ــارت  ــی در مه ــی و درون ــه بیرون ــز توج ــای تمرک ــتورالعمل ه دس
ــز توجــه  ــق، از دســتورالعمل هــای تمرک ــن تحقی دســتخط: در ای
بیرونــی و درونــی در مهــارت دســتخط ارائــه شــده در تحقیــق مک 

ــس  )2014( اســتفاده شــد )22(. ماهــون و چارن
پــس از در نظــر گرفتــن یــک اتــاق مناســب کــه شــرایط مناســبی 
از نظــر نــور، محیطــی فیزیکــی هــر کــودک بــه صــورت انفــرادی 
و مســتقل از دیگــر کــودکان مــورد آزمــون قــرار گرفــت. پــس از 
ورود کــودک بــه اتــاق و نشســتن بــر روی صندلی، اطالعــات کلی 
ــای  ــه ه ــط، برگ ــت خ ــف دس ــرا، تکلی ــامل روش اج ــق ش تحقی
ــح داده شــد. ســپس،  ــودک توضی ــرای ک ــره ب ــداد و غی ــذ، م کاغ
ــا  ــت ه ــی موقعی ــروف در تمام ــداد ح ــه )تع ــا 3 کلم ــودک 2 ی ک
ــی  ــا رونویس ــت ه ــن موقعی ــک از ای ــر ی ــود( را در ه ــان ب یکس
کردنــد: 1( کنتــرل )بــدون هیچگونــه دســتورالعمل تمرکــز توجــه(، 

2( تمرکــز توجــه بیرونــی، و 3( تمرکــز توجــه درونــی. 
ــه  ــه شــد ک ــه کــودک گفت ــی ب ــز توجــه بیرون ــت تمرک در موقعی
ــر روی کاغــذ تمرکــز کــن" و در  در حیــن رونویســی کلمــات "ب
موقعیــت تمرکــز توجــه درونــی بــه کــودک گفتــه شــد کــه در حین 
رونویســی کلمــات "بــر روی مــداد تمرکــز کــن". بــرای اطمینــان 
از اینکــه کــودک از دســتورالعمل هــای تمرکــز توجــه پیــروی مــی 
ــر  ــتن ه ــل از نوش ــاً قب ــه دقیق ــای مربوط ــتورالعمل ه ــد، دس کن
کلمــه بــرای کــودک یــادآوری شــد. در موقعیــت کنتــرل کــودکان 

هیــچ دســتورالعملی را دریافــت نکردنــد. 

بــرای اضافــه کــردن موقعیــت خودمختــاری بــه پروتــکل پژوهش، 
در هــر یــک از ســه موقعیــت تمرکــز توجــه بیرونــی، تمرکــز توجــه 
درونــی و کنتــرل، کــودک کلمــات را در موقعیــت خودمختــاری یــا 
بــدون خودمختــاری رونویســی کــرد. در موقعیــت خودمختــاری، به 
کــودک گفتــه شــد کــه حــق انتخــاب دارد تــا از بیــن کاغذهــای 
رنگــی شــامل رنــگ هــای نارنجــی، زرد، بنفــش و صورتــی یکــی 
را بــرای رونویســی کلمــات بــر روی آن انتخــاب کنــد. در موقعیــت 
بــدون خودمختــاری کــودک مــی بایســت کلمــات را بــر روی کاغذ 
ســفید رنــگ بنویســد. بنابرایــن کودک کلمــات مربوطه را در شــش 
ــاری،  ــه بیرونی/خودمخت ــز توج ــامل تمرک ــف ش ــت مختل موقعی
تمرکــز توجــه بیرونی/بــدون خودمختــاری، تمرکــز توجــه درونــی/
خودمختــاری، تمرکــز توجــه درونی/بــدون خودمختــاری، کنتــرل/
ــد.  ــی کردن ــاری رونویس ــدون خودمخت ــاری، و کنترل/ب خودمخت
ــه اعمــال دســتورالعمل تمرکــز توجــه  ــری از هرگون ــرای جلوگی ب
ــت  ــی بایس ــه در آن م ــرل )ک ــت کنت ــودک در موقعی ــط ک توس
ــد(،  ــات را بنویس ــی کلم ــز توجه ــه تمرک ــدون هیچگون ــودک ب ک
موقعیــت هــای کنترل/بــدون خودمختــاری و کنترل/خودمختــاری 
ــودک در  ــه ک ــردد ک ــان حاصــل گ ــا اطمین ــد ت ــرا ش ــدا اج در ابت
شــرایط طبیعــی و بــا عــادت همیشــگی خــود کلمــات را رونویســی 
ــدون  ــه بیرونی/ب ــز توج ــای تمرک ــد. ســپس موقعیــت ه مــی کن
خودمختــاری، تمرکــز توجــه بیرونی/خودمختــاری، تمرکــز توجــه 
ــاری  ــاری، و تمرکــز توجــه درونی/خودمخت ــدون خودمخت درونی/ب
اجــرا شــدند. از کــودکان خواســته شــد تــا کلمــات را بــا دقــت تمام 

بــر روی کاغــذ رونویســی کننــد.
ــتان  ــم کالس اول دبس ــات، دو معل ــی کلم ــی خوانای ــرای ارزیاب ب
ــتان  ــس در کالس اول دبس ــابقه تدری ــال س ــش از 20 س ــا بی ب
خوانایــی کلمــات نوشــته شــده توســط کــودکان را ارزیابــی 
کردنــد. بــرای ارزیابــی از فــرم اســتاندارد موجــود در دســتورالعمل 
ــم از شــرایط  ــی و همــکاران )21( اســتفاده شــد. هــر دو معل حوائ
ــن  ــل ای ــد. دلی ــق آگاه نبودن ــن هــدف از تحقی کــودکان و همچنی
امــر، جلوگیــری از ســوگیری ارزیابــی عملکــرد دســتخط کــودکان 
توســط معلمیــن بــود. همبســتگی درونــی ارزیابــی هــای دو معلــم 
بیــش از 0/70 بــرای تمامــی ابعــاد خوانایــی دســت خــط به دســت 
آمــد. از داده هــای معلــم اول )ارزیــاب اول( بــرای تجزیــه و تحلیــل 

آمــاری اســتفاده شــد.
داده هــا بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی شــامل میانگیــن و انحــراف 
اســتاندارد بــرای توصیــف متغیرهــای مــورد آزمــون و آمــار 
ــه و  ــرای تجزی ــس ب ــل واریان ــون تحلی ــامل آزم ــتنباطی ش اس
تحلیــل داده هــای مربــوط بــه تمامــی ابعــاد خوانایــی دســتخط بــه 
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کمــک نــرم افــزار SPSS-23  اســتفاده شــد. ســطح معنــی داری 
ــد.  ــه ش ــر گرفت ــطح P<0/001 در نظ در س

یافته ها
ــتخط  ــی دس ــاد خوانای ــی ابع ــتادارد تمام ــراف اس ــن و انح میانگی
بــرای کــودکان بــا اختــالل نارســایی توجه/فــزون کنشــی و بــدون 
ــزون کنشــی در )جــدول1( آورده شــده  ــالل نارســایی توجه/ف اخت
ــرای  ــی ب ــر اصل ــه اث ــار اســتنباطی نشــان داد ک ــج آم اســت. نتای
کــودکان بــا اختــالل نارســایی توجه/فــزون کنشــی در ابعاد شــکل 

کلمــه، راســتای کلمــه و انــدازه کلمــه معنــی دار بــود. همچنیــن، 
بــرای بعــد شــکل کلمــه نتایــج نشــان داد کــه اثــر اصلــی بــرای 
ــل  ــر متقاب ــن اث ــود. همچنی ــی دار ب ــاری معن ــز و خودمخت تمرک
ــور  ــود )P>0/001(. همانط ــی دار ب ــاری معن ــز × خودمخت تمرک
کــه در )جــدول1( مشــاهده مــی شــود، نمــرات شــکل کلمــه در 
ــدون  ــا و ب ــاری در هــر دوی کــودکان ب ــت کنترل/خودمخت موقعی
ــر از موقعیــت هــای  ــزون کنشــی باالت اختــالل نارســایی توجه/ف
ــر  ــچ اث ــر و هی ــی دار دیگ ــی معن ــر اصل ــچ اث ــت. هی ــر اس دیگ

  .)P>0/01( ــد ــاهده نش ــی داری مش ــل معن متقاب
 جدول 1: میانگین و انحراف استاندارد ابعاد مختلف خوانایی دستخط برای هر دو گروه آزمایش و کنترل

کنترل/گروهابعاد خواندن
خودمختاری

کنترل/
بدون خودمختاری

تمرکز بیرونی/
خودمختاری

تمرکز بیرونی/
بدون خودمختاری

تمرکز درونی/
خودمختاری

تمرکز درونی/
بدون خودمختاری

شکل
3/33 ± 3/201/0۵ ± 3/1۸0/۹6 ± 3/170/7۵ ± 3/341/0۵ ± 4/211/21 ± 0/66کنترل
2/۸2 ± 2/۹70/۸۹ ± 3/100/۸2 ± 3/0۸0/77 ± 2/۸20/۹۸ ± 3/۵۹1/0۹ ± 0/71آزمایش

فاصله گذاری
2/۵3 ± 2/621/22 ± 2/661/0۸ ± 2/4۹1/03 ± 2/471/1۹ ± 2/631/31 ± 1/0۵کنترل
2/32 ± 2/631/07 ± 2/631/22 ± 2/701/01 ± 2/۹71/1۵ ± 2/۵71/2۸ ± 1/1۵آزمایش

راستا
3/02 ± 3/461/23 ± 3/2۹1/10 ± 3/111/13 ± 3/131/01 ± 3/121/23 ± 0/۹3کنترل
2/۵۹ ± 2/۵۹0/۹۸ ± 2/7۹0/۸۹ ± 2/770/۸۵ ± 2/۵61/10 ± 2/۵31/12 ± 0/۸۵آزمایش

اندازه
2/۹1 ± 2/۹30/۵2 ± 2/۹70/62 ± 3/040/40 ± 2/۹20/63 ± 2/۹30/6۹ ± 0/3۹کنترل
3/20 ± 3/0۸0/۵۵ ± 3/060/۵7 ± 3/070/3۸ ± 3/0۵0/۵۸ ± 3/020/33 ± 0/21آزمایش

شیب
3/۸3 ± 3/۹10/۹6 ± 3/۸31/01 ± 3/700/۹1 ± 3/۵۸1/04 ± 3/۵01/21 ± 1/3۸کنترل
3/66 ± 3/۵۸1/00 ± 3/۹11/0۵ ± 3/700/۸۸ ± 3/۸31/04 ± 3/۵۸1/0۹ ± 0/۹7آزمایش

ــاری  ــا از روش آم ــع داده ه ــودن توزی ــال ب ــی نرم ــت بررس جه
کولموگــروف اســمیرنف اســتفاده شــد. نتایــج آزمــون کولموگروف 
اســمیرنف معنــادار نشــد )P<0/12( کــه حاکــی از نرمــال بــودن 
توزیــع متغیرهــای پیــش آزمــون اســت. در ایــن پژوهــش بــرای 

بررســی پیــش فــرض همگنــی واریانــس از روش آمــاری لویــن 
اســتفاده شــد کــه مقــدار 0/621 و مقــدار احتمــال 0/32 را نشــان 
داد کــه عــدم معنــاداری آن بیانگــر همگنــی واریانــس هــا بــود.

 جدول 2: نتایج تحلیل واریانس مقایسه نمره های پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در ابعاد مختلف خوانایی دست خط
مقدار احتمالنسبت Fمیانگین مجذورهادرجه آزادیمجموع مجذوراتمنابع تغییراتابعاد خواندن

714/361714/3616/420/001گروه هاشکل
۹13/432143.4۹خطا

2۵4/0۸12۵4/0۸۸/6۵0/001گروه هافاصله گذاری
616/۵1212۹.3۵خطا

314/۵۵1314/۵۵۹/1۵0/001گروه هاراستا
721/7۸2134.37خطا

3۵2/4۹13۵2/4۹12/۸20/001گروه هااندازه
۵77/3۹2127.4۹خطا

360/7۵1360/7۵12/۹60/001گروه هاشیب
۵۸4/432127.۸3خطا
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ــرل در  ــی و کنت ــای آزمایش ــروه ه ــس گ ــل واریان ــج تحلی نتای
ــده اســت.  ــدول2( نشــان داده ش ــدن در )ج ــف خوان ــاد مختل ابع
ــی  ــن آزمودن ــد، بی ــاهده ش ــدول 2 مش ــه در ج ــه ک همان گون
هــای گــروه آزمایــش و کنتــرل از لحــاظ ابعــاد مختلــف خوانــدن 
ــاوت  ــیب تف ــدازه و ش ــتا، ان ــذاری، راس ــه گ ــی شــکل، فاصل یعن
ــوان  ــی ت ــن م ــت )P<0/001(. بنابرای ــود داش ــی داری وج معن
نتیجــه گرفــت کــه ارائــه ی خودمختــاری و تمرکــز توجــه بیرونی 
بــر اجــرای مهــارت دســت خــط در کــودکان بــا اختالل نارســایی 

ــادار دارد. ــر معن ــزون کنشــی تاثی توجه/ف

بحث 
هــدف از تحقیــق حاضــر توســعه دانــش موجــود در زمینــه 
تاثیــر عوامــل خودمختــاری و تمرکــز توجــه بیرونــی بــر اجــرای 
ــج  ــارت رای ــک مه ــوان ی ــه عن ــی دســت خــط، ب ــف حرکت تکلی
در زندگــی روزمــره، در کــودکان بــا اختــالل بیــش فعالــی بــود. 
نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه موقعیــت خودمختــاری نســبت بــه 
ــر  ــی داری را ب ــر و معن ــر بهت ــاری تاثی ــدون خودمخت ــت ب موقعی
اجــرای عملکــرد دســت خــط، حداقــل در بعــد شــکل کلمــه، در 
ــل  ــزون کنشــی دارد. قاب ــالل نارســایی توجه/ف ــا اخت کــودکان ب
ــن  ــدازه کلمــه مهمتری ــاد شــکل کلمــه و ان ذکــر اســت کــه ابع
ــد. ایــن نتیجــه  ــه شــمار مــی رون ابعــاد خوانایــی دســت خــط ب
ــکاران             ــین و هم ــکاران و راس ــف و هم ــات ول ــج تحقیق ــا نتای ب
)1،16( همخوانــی دارد. بــا ایــن حــال، نتایــج تحقیــق در ارتبــاط 
نشــان داد کــه تمرکــز توجــه بیرونــی نســبت بــه تمرکــز توجــه 
ــودکان  ــتخط در ک ــارت دس ــرای مه ــود اج ــث بهب ــی باع درون
ــج  ــن نتای ــد. ای ــی نش ــزون کنش ــایی توجه/ف ــالل نارس ــا اخت ب
ــا نتایــج تحقیقــات غدیــری و همــکاران )3( همخوانــی نــدارد.  ب
نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه موقعیــت خودمختــاری نســبت بــه 
ــر  ــی داری را ب ــر و معن ــر بهت ــاری تاثی ــدون خودمخت ــت ب موقعی
اجــرای عملکــرد دســتخط، حداقــل در بعــد شــکل کلمــه، در هــر 
دوی کــودکان بــا و بــدون اختــالل نارســایی توجه/فــزون کنشــی 
ــدازه کلمــه  دارد. قابــل ذکــر اســت کــه ابعــاد شــکل کلمــه و ان
مهمتریــن ابعــاد خوانایــی دســت خــط بــه شــمار مــی رونــد )6(. 
ــد )1۸( همســو اســت.  ــج تحقیقــات النگمی ــا نتای ــن نتیجــه ب ای
ــه  ــز توج ــه تمرک ــان داد ک ــق نش ــج تحقی ــال، نتای ــن ح ــا ای ب
بیرونــی نســبت بــه تمرکــز توجــه درونــی باعــث بهبــود اجــرای 
ــایی  ــالل نارس ــدون اخت ــا و ب ــودکان ب ــتخط در ک ــارت دس مه
ــان  ــق نش ــج تحقی ــن نتای ــد. همچنی ــی نش ــزون کنش توجه/ف
ــر  ــی تاثی ــه بیرون ــز توج ــاری و تمرک ــب خودمخت ــه ترکی داد ک

مضاعفــی بــر اجــرای مهــارت دســتخط در کــودکان بــا و بــدون 
ــن  ــت. ای ــته اس ــی نداش ــزون کنش ــایی توجه/ف ــالل نارس اخت
ــی  ــکاران و عبداله ــف و هم ــات ول ــج تحقیق ــا نتای ــز ب ــج نی نتای
ــدارد. چنــد دلیــل احتمالــی  پــور و همــکاران )۵ ،4( همخوانــی ن
ــی  ــز توجــه بیرون ــت تمرک ــر مثب ــرای عــدم تاثی ــوان ب را مــی ت
ــر  ــی ب ــه بیرون ــز توج ــا تمرک ــاری ب ــل خودمخت ــب عوام و ترکی
اجــرای مهــارت دســتخط بیــان نمــود. ابتــدا، در تحقیقــات قبلــی 
ــه  ــز توج ــه تمرک ــبت ب ــی نس ــه بیرون ــز توج ــر تمرک ــر بهت تاثی
درونــی بــر بهبــود اجــرای تکلیــف حرکتــی در آزمــون یــادداری 
مشــاهده شــد )12(، در حالــی کــه در تحقیــق حاضــر هیــچ گونــه 
ــر  ــه ب ــز توج ــرات تمرک ــت و تاثی ــود نداش ــادداری وج ــون ی آزم
ــد.  ــی بررســی ش ــف حرکت ــری تکلی ــه یادگی ــوری و ن ــرای ف اج
ــر نتیجــه  دوم، تحقیقــات قبلــی تاثیــر مثبــت تمرکــز توجــه را ب
تکلیــف حرکــت )از جملــه دقــت پرتــاب تــوپ بــه ســمت هــدف( 
ــر  ــی ب ــه بیرون ــز توج ــه تمرک ــد )12، 13(، در حالیک ــان دادن نش
ــت  ــی نداش ــر مثبت ــی تاثی ــف حرکت ــرم تکلی ــرای تکنیک/ف اج
)14(. بــا توجــه بــه اینکــه مهــارت دســتخط هیــچ گونــه نتیجــه 
حرکتــی ملمــوس و قابــل مشــاهده ای نــدارد و بــه طــور خــاص 
بــر روی فــرم حرکــت تمرکــز مــی کنــد، احتمــال آن وجــود دارد 
کــه تمرکــز توجــه بیرونــی بــر اجــرای مهــارت دســت خــط تاثیــر 
مثبتــی نداشــته باشــد. ســوم، و محتمــل تریــن دلیــل بــرای عــدم 
ــارت  ــر اجــرای مه ــی ب ــز توجــه بیرون ــت تمرک ــذاری مثب تاثیرگ
دســتخط مــی توانــد ایــن باشــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه مهــارت 
دســت خــط یــک تکلیــف حرکتــی خــودکار مــی باشــد کــه نیــاز 
ــه  ــرارادی( دارد )21(، هرگون ــیار )غی ــی ناهوش ــرل حرکت ــه کنت ب
ــرل  ــال از کنت ــث انتق ــی باع ــا درون ــی ی ــه بیرون ــز توج تمرک
ناهوشــیار )غیــر ارادی( بــه کنتــرل هوشــیار )ارادی( ایــن تکلیــف 
ــودکار  ــرای خ ــودکان شــده باشــد و در نتیجــه اج ــی در ک حرکت
حرکــت را دچــار اختــالل کــرده باشــد. از طــرف دیگــر، عامــل 
خودمختــاری بــه صــورت اختیــار دادن بــه کــودکان در انتخــاب 
رنــگ کاغــذ نــه تنهــا در اجــرای خــودکار تکلیــف حرکتــی دســت 
خــط مداخلــه نمــی کنــد، بلکــه، همانطــور کــه نظریــه یادگیــری 
ــش  ــث افزای ــت، باع ــرده اس ــی ک ــش بین ــال پی ــی اپتیم حرکت
انتظــارات مــی شــود کــه در نهایــت منتهــی بــه تســهیل اجــرای 
مهــارت دســت خــط در کــودکان مــی شــود. ایــن نتایــج ممکــن 
اســت بــر ایــن امــر داللــت کنــد کــه عامــل خودمختــاری نســبت 
بــه عامــل تمرکــز توجــه بیرونــی بــرای اجــرای مهــارت دســت 

خــط مهمتــر اســت.
ــورد  ــدرت م ــه ن ــتخط ب ــرد دس ــر عملک ــاری ب ــر خودمخت تاثی
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ــواهد  ــی ش ــال، برخ ــن ح ــا ای ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــق ق تحقی
تحقیقاتــی وجــود دارد کــه نشــان دهنــده تاثیــر مثبت رونویســی بر 
روی کاغذهــای رنگــی بــر بهبــود عملکــرد دســتخط در کــودکان با 
اختــالل نارســایی توجه/فــزون کنشــی مــی باشــد. نتایــج تحقیــق 
ــج تحقیقــات )1۵( مطابقــت دارد، چنانچــه در  ــا نتای ــز ب حاضــر نی
ــی در  ــای رنگ ــر روی کاغذه ــی ب ــز رونویس ــر نی ــق حاض تحقی
ــتخط  ــرد دس ــود عملک ــث بهب ــفید باع ــای س ــا کاغذه مقایســه ب
در هــر دوی کــودکان بــا و بــدون اختــالل نارســایی توجه/فــزون 
کنشــی شــد. اگرچــه مســاله اصلــی در پژوهــش پیشــین )1۵( تاثیر 
ــود و مســاله اصلــی در تحقیــق حاضــر تاثیــر  “محــرک رنــگ” ب
“انتخــاب )خودمختــاری(” بــود، امــا هــر دو تحقیــق نشــان دادنــد 
کــه خوانایــی دســتخط در هــر دوی کــودکان بــا و بــدون اختــالل 
ــر روی  ــد از رونویســی ب ــی توان ــزون کنشــی م ــایی توجه/ف نارس

کاغذهــای رنگــی تاثیــر مثبتــی بپذیــرد. 
بــه طــور خالصــه، بــا اســتفاده از یــک تکلیف حرکتــی بســیار رایج 
و مهــم در زندگــی روزمــره، تحقیــق حاضــر بــه تحقیقات گســترده 
قبلــی در زمینــه تاثیــر خودمختــاری و تمرکــز توجــه بیرونــی بــر 
ــی را  ــج جالب ــی نتای ــای حرکت ــارت ه ــری مه ــرد و یادگی عملک
ــز  ــه تمرک ــق نشــان داد ک ــن تحقی ــج ای ــدا، نتای ــرد. ابت ــه ک اضاف
ــاری  ــا خودمخت ــه ب ــن اینک ــر گرفت ــدون در نظ ــی، ب ــه بیرون توج
همــراه باشــد یــا نباشــد، هیــچ تاثیــر مثبتــی بــر اجــرای مهــارت 
ــه/ ــایی توج ــالل نارس ــدون اخت ــا و ب ــودکان ب ــط در ک دســت خ
فــزون کنشــی نــدارد. تحقیقــات آتــی مــی بایســت بــر روی تاثیــر 
تمرکــز توجــه بــر اجــرای حــرکات خــودکار و از پیــش یادگرفتــه 
شــده، بویــژه در کــودکان، تمرکــز کننــد. دوم، خودمختــاری منجــر 
ــا  بــه اجــرای بهتــر مهــارت دســت خــط در هــر دوی کــودکان ب
و بــدون اختــالل نارســایی توجه/فــزون کنشــی شــد. ایــن نتایــج 
نشــان مــی دهــد کــه کــودکان مبتــال بــا اختــالل نارســایی توجه/

ــدون اختــالل، مــی تواننــد از  فــزون کنشــی، هماننــد کــودکان ب
خودمختــاری بــرای بهبــود عملکــرد مهــارت دســتخط خــود بهــره 

منــد شــوند.
نتایــج تحقیــق حاضــر مــی توانــد مالحظــات کاربــردی و آموزشــی 
ــه  ــج مطالع ــه نتای ــود آنک ــا وج ــد. ب ــته باش ــراه داش ــه هم ــز ب نی
حاضــر، اطالعــات با ارزشــی را دربــاره تاثیــر خودمختــاری و تمرکز 
ــا  ــر اجــرای مهــارت دســت خــط در کــودکان ب ــی ب توجــه بیرون
اختــالل نارســایی توجه/فــزون کنشــی و بــدون نارســایی توجــه/

فــزون کنشــی فراهــم کــرده اســت امــا برخــی از محدودیت هــای 
مطالعــه حاضــر، تعمیم پذیــری نتایــج آن را بــا محدودیــت مواجهــه 
مــی کنــد، از جملــه ایــن کــه نمونــه پژوهــش محــدود بــه دانــش 

آمــوزان بــا اختــالل نارســایی توجه/فــزون کنشــی و بــدون 
نارســایی توجه/فــزون کنشــی مقطــع ابتدایــی )دوم و ســوم( شــهر 
ــق و  ــایر مناط ــه س ــج آن ب ــری نتای ــم پذی ــود و در تعمی ــل ب باب
ــج  ــم در نتای ــت تعمی ــود، جه ــاط نم ــد احتی ــع بای ــایر مقاط ــا س ی
ــت.  ــری اس ــه دیگ ــای نمون ــاب گروه ه ــد انتخ ــش نیازمن پژوه
پیشــنهاد کاربــردی پژوهــش شــامل فراهــم کــردن ســازوکارهای 
الزم توســط ســازمان هــای مربــط، معلمــان و مشــاوران تحصیلــی 
ــش  ــی دان ــه بیرون ــز توج ــاری و تمرک ــردن خودمخت ــت باالب جه
آمــوزان بــا اختــالل نارســایی توجه/فــزون کنشــی و ســایر دانــش 
آمــوزان اســت، تــا در نهایــت عملکــرد دســت خــط دانــش آمــوزان 
بهبــود یافتــه و زمینــه بــرای بهبــود ســایر زمینــه هــای تحصیلــی 
آنهــا فراهــم شــود. متغیرهــای زیــادی بــر عملکــرد دســت خــط 
دانــش آمــوزان بــا اختــالل نارســایی توجه/فــزون کنشــی و بــدون 
ــن  ــه در ای ــتند ک ــذار هس ــر گ ــی اث ــزون کنش ــایی توجه/ف نارس
پژوهــش بــه خودمختــاری و تمرکــز توجــه بیرونــی پرداختــه شــد، 
پیشــنهاد مــی شــود در پژوهــش هــای آینــده بــه ســایر متغیرهــای 

همبســته و عوامــل اثــر گــذار بــر آن پرداختــه شــود.

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه اینکــه نتایــج مطالعــه حاضــر، اطالعــات بــا ارزشــی 
را دربــاره تاثیــر خودمختــاری و تمرکــز توجــه بیرونــی بــر اجــرای 
ــه/ ــایی توج ــالل نارس ــا اخت ــودکان ب ــط در ک ــت خ ــارت دس مه
فــزون کنشــی فراهــم کــرده اســت بدیــن ترتیــب معلمیــن مــی 
ــر روی  ــاری و رونویســی ب ــل خودمخت ــتفاده از عام ــا اس ــد ب توانن
کاغذهــای رنگــی ، عملکــرد دســت خــط را در کــودکان بــا و بدون 
اختــالل نارســایی توجه/فــزون کنشــی بهبــود ببخشــند. همچنیــن، 
ــرای  ــی ب ــک روش درمان ــوان ی ــه عن ــد ب ــی توان ــاری م خودمخت
عــالوه بــر بهبــود عملکــرد دســتخط، مهــارت هــای حرکتــی دیگر 
ــتفاده  ــزون کنشــی اس ــایی توجه/ف ــالل نارس ــا اخت ــودکان ب در ک
شــود. بــه نظــر مــی رســد تحقیقــات آتــی نیــاز اســت تــا بــر روی 
تاثیــر خودمختــاری در شــرایط مختلــف بــر روی عملکرد دســتخط 
و همینطــور مهــارت هــای مهــم دیگــر کــه در زندگــی روزمــره 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد، از جملــه مهــارت هــای حرکتــی 
پایــه، در کــودکان ســنین مختلــف و بــا ناهنجــاری هــای مختلــف 

از جملــه ناهنجــاری هــای رشــدی تمرکــز کننــد. 

تضاد منافع 
ایــن مطالعــه بــدون حمایــت مالــی هیــچ گونــه ســازمانی انجــام 
شــده اســت و تمامــی یافتــه هــای آن بــه طــور دقیــق و شــفاف 
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ــه تعــارض منافــع وجــود  ــه شــده اســت ، بنابرایــن هیــچ گون ارائ
نداشــته اســت.

سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه شــده از رســاله دکتــرای روانشناســی دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد ســاری مــی باشــد و کــد اخالقــی صــادره از 

دانشــگاه 4۵۸12 بــود. از تمامــی دانــش آموزانــی شــرکت کننــده 
و خانــواده هــای آنــان کــه در ایــن پژوهــش همــکاری کــرده انــد، 
قدردانــی مــی  شــود. همچنیــن از تــالش هــای معلمیــن و مدیران 
مــدارس مــورد آزمــون کــه بــا شــکیبایی در پژوهــش همــراه بودند، 
 IRCTID: تشــکر مــی شــود. کــد اخــالق مقالــه حاضــر

IRCT2019312325706N1 بــود.
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