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  چکیده

در پایـه ي  پژوهش حاضر به مقایسه مهارت نوشتاري کودکان بـا و بـدون تجربـه پـیش دبسـتانی      

اي، جامعـه   مقایسـه  -پـردازد. در ایـن پـژوهش علّـی     اول دبستان و ارائه راهکارهـاي مناسـب مـی   

گیـري   از طریـق نمونـه   آماري کلیـه دانـش آمـوزان پایـه اول دبسـتان در شـهر تهـران اسـت کـه         

آموز کـالس   دانش 60اي با حجم  اي انتخاب شده است؛ بدین صورت که نمونه مرحله اي خوشه

نفـر   15نفـر دختـر و    15نفر را دانش آموزان داراي تجربـۀ پـیش از دبسـتان (    30ستان که اول دب

دادنـد. بـراي    نفر دیگر را دانـش آمـوزان بـدون تجربـۀ پـیش از دبسـتان تشـکیل مـی         30پسر) و 

مشخص کردن دانش آموزان با و بدون تجربۀ پیش از دبستان به پرونـدة تحصـیلی آنـان مراجعـه     
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ش   شد که به تأیید مع آمـوزان از آزمـون    لمان رسید، همچنین براي آزمون مهـارت نوشـتاري داـن

هـا، مشـاهده گردیـد کـه در تمـامی       ) استفاده شد. در تحلیـل داده 1384پیشرفت نوشتن (راغب، 

آموزان با تجربۀ پـیش از دبسـتان نسـبت بـه دانـش آمـوزان بـدون         هاي پژوهشی بین دانش فرضیه

رت امالء و انشاء تفاوت معنـاداري وجـود دارد. مهـارت نوشـتن     تجربۀ پیش از دبستان از نظر مها

آمـوزان بـدون تجربـۀ پـیش از دبسـتان اسـت و عامـل         در دو زمینۀ امـالء و انشـاء  بهتـر از دانـش    

هـاي پـیش از    ها مؤثر واقع شده است. بر ایـن اسـاس، بـر نقـش تجربـه      جنسیت نیز در این تفاوت

  شود. هاي نوشتاري تأکید می دبستان بر مهارت

  آموزش پیش از دبستان، مهارت نوشتن، زبان آموزي. :واژگان کلیدي

  مقدمه

آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان، به عنوان دروندادي حساس هـم از نظـر رشـد کلـی     

یک فرد و هم از نظر تأثیر در پذیرش و نگهداري کودکان در سطوح دبستان، مورد تأکید قـرار  

هـاي غنـی و    ي اخیـر، نشـان دهنـدة تـأثیر برنامـه     هـا  م شـده در سـال  گرفته اسـت. تحقیقـات انجـا   

هاي سنی مختلف کودکـان ایـن دوره اسـت (مفیـدي،      ریزي آموزشی مطلوب، براي گروه برنامه

کند. آنچـه کـودك در پـنج سـال اول      کودك از همان روز تولد شروع به یادگیري می ).1374

. بسـیاري از افـراد در پیـدایش ایـن شـرایط      هاي آینـده اوسـت   آموزد مبناي یادگیري زندگی می

توان از مادر، پدر و مربیان مهـدکودك نـام    ي کودك میها نقش دارند و صرف نظر از همبازي

شـود، نقـش دارنـد     برد. همگی این افراد در ایجاد شرایطی که باعث یا مانع یادگیري کودك می

تـا، ترجمـه بوالحسـنی،     (النـدرث، بـی  انگیزنـد   و او را به استفادة خالقانه از ذهن و جسـم بـر مـی   

1370 .(  

مطالعات علمی و تحقیقات در زمینۀ کودکـان نشـان داده اسـت کـه حـدود نیمـی از رشـد        

 سالگی و سـی درصـد بـاقی    8تا  4سالگی، حدود سی درصد آن بین  4شناختی بین زمان تولد تا 

مناسـب یـادگیري را در    گیرد. این نتـایج تجـارب   سالگی شکل می 17تا  8مانده در فاصله سنین 



  
 3                                         ...با و  در میان دانش آموزان پایه اول دبستاننوشتاري  مقایسه مهارت

دهـد   نشـان مـی   هـا  پـژوهش  ).1372سـازد (مفیـدي،    هاي اولیه کودکی به خوبی نمایـان مـی   سال

شـوند در   رونـد در مقایسـه بـا افـرادي کـه در خانـه مراقبـت مـی         میکودکانی که به مهدکودك 

هـاي ترسـیمی چـون ترسـیم درخـت یـا آدمـک         هاي کالمی، آزمون هاي هوشی، مهارت آزمون

تـوان بـه وجـود برنامـه      کنند. از عواملی که در این زمینه نقش دارند می ت باالتري کسب مینمرا

ریزي مناسب در مهدکودك، مدت برنامه، نوع برنامه، کیفیت برنامـه و نیـز میـزان عالقـه منـدي      

  ). 1377شغلی مربیان اشاره کرد (بیابانگرد، 

شود، با این وجـود، بـراي    روع میبا ورود به دوره دبستان، آموزش نوشتن به طور رسمی ش

هـاي متعـدد کسـب شـده باشـد، کـه بسـیاري از ایـن          شروع به نوشـتن بایـد پـیش از آن مهـارت    

ها شامل شنیدن، درك اصـوات، طـرز صـحیح قلـم بـه دسـت گـرفتن در دوران پـیش از          مهارت

ت کـه  اي اسـ  شود، زیرا در سلسله مراتب زبان، نوشـتن آخـرین مرحلـه    دبستان، آموزش داده می

هاي زبـانی در گـوش دادن و خوانـدن در واقـع پـیش       هاي مفید مهارت باید آموخته شود. تجربه

هـاي پـیش از    شود که شکل گیري اولیۀ این مهارت در آمـوزش  نیازي براي نوشتن محسوب می

  ).1384(مصلحی و عسگري،  گیرد دبستان صورت می

ز قبیـل خوانـدن و نوشـتن فـرا     با ورود بـه مدرسـه اسـت کـه کودکـان مهارتهـاي تـازه را ا       

گیرند. کودك براي خواندن و نوشتن باید آمادگی داشته باشد. منظور از آمادگی ایـن اسـت    می

خوب شنیدن، سخن گفـتن و   آموزش و اصالح هاي زبان آموزي تحت که کودك از نظر مهارت

، یکـی از شـرایط   از نظر سوادآموزي در مراحل اولیه خواندن و نوشتن قرار گیرد. به عنوان مثـال 

نویسـی ایـن اسـت کـه کـودك بتوانـد برخـی از حرکـات          ضروري براي کسـب مهـارت دسـت   

هماهنگ بین دست و چشم را به خوبی انجام دهد و قبل از یادگیري نوشتن حـروف الزم اسـت   

و  هـا  کودکان در گرفتن مداد و نوشتن، قوت دست پیدا کرده باشـند یعنـی توانـایی تقلیـد شـکل     

  ).1376لف حروف را کسب کند (صفارپور، ي مختها صورت

درصد صرف خواندن و  15هاي خواندن و نوشتن،  هاي نوشتاري عبارتند از مهارت مهارت

هاي خواندن و نوشتن پـس از آمـوزش سـخن     شود. آموزش مهارت درصد صرف نوشتن می 11
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ودك شود. همانطورکه در آموزش خوانـدن، میـدان و قـدرت دیـد کـ      گفتن و شنیدن شروع می

اهمیت اساسی دارد، در آموزش نوشتن هـم میـدان و قـدرت فکـر کـودك اهمیـت اصـلی دارد        

سـازد، عبـارت از شـرایط     ). آن چه زمینـه را بـراي فراینـد نوشـتن فـراهم مـی      1378 (ضرغامیان،

ها و داشتن الگویی براي تقلید است. بنـابراین، ضـروري اسـت     شناختی و جسمی، تسلط بر عضله

نظور آماده نمودن کودکـان جهـت یـادگیري ایـن فراینـدها، در آمـوزش پـیش از        فعالیتهایی به م

هـا، زمینـه را بـراي خوانـدن و نوشـتن       دبستان گنجانده شود. به دیگر سخن، مجموعۀ این فعالیت

  .)1381سازد (نجفیان،  فراهم می

 مـؤثر  اریبسـ  نوشـتن  در توانـد  یم شود داده آموزش نوشتن، از پیش خواندندر صورتی که 

و  کنـد ي ساز جمله تواند یم گرفت، ادی را سادهي ها کلمه و میمفاه کودك که آن از پس. باشد

 گریکــدی بــا حــروف بیــترک بــا و نیــز شــده، ادگرفتــهی میمفــاه و کلمــات از اســتفاده ســپس بــا

. اسـت ي آمـوز  زبـان  کـودك، ی تـ یترب ازیـ ن نیمهمتر .)1386(راه پیما، بسازدی معن بای یها بخش

 مسـلم  طـور  بـه  مدرسـه،  دری رسـم  خواندن طرف به خواندن از شیپ مرحله از کودك حرکت

 کـودك  کـه  نداد یمی زمان را اول ۀمرحل از گذر نقطه) 1992( 1یسولزب. استي اریاختی حرکت

 بـه  ،سـازگار  و مـوزون را  فهم و درك -کلمه واژه مفهوم -ها واژهیی آوا مفهوم دانش سه بتواند

  گیرد.   کار

. کنـد  یمـ  اشـاره  هستند مرتبط گریکدی با کهي نوشتاري ها مهارت ازي ا مجموعه به نوشتن

جـز نوشـتن بـه حسـاب      ينوشـتار  انیب ای انشاء، امال ای کردنی هج، خط دستیی چون ها مهارت

 خـط  دسـت . اسـت ی ارتبـاط ي هـا  مهـارت  نیتر ینیع ازی کی خط دست .)1384 راغب،(آیند  می

. دیـ نما ثبـت  دائم طور به را برونداد و ردیگ قراری ابیرزا و مشاهده مورد میمستق طور به تواند یم

 و دیـ عقا خلقیی توانای عنی انشاءو  )1385 ،یبیعندل( است کلمات نوشتن حفظ ازي معنا به امالء

 مطابقـت  ادبی شناسـ  سبک اصول با کهي ا گونه به قبول قابلي دستور ساختار کی در آنها انیب

 . باشد داشته

                                                   
1. Sulzby 
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 کودکـان  عملکـرد  ةنحو وی واجی آگاه نیبي قو ارتباط که دهند یم نشان مطالعات برخی

 سـه ) 1997ي (اهـر  ).1998 لـر یت و نگیاسـنول  هـولم، ، 1مـوتر ( دارد وجـود  نوشـتن  و خواندن در

 قیطر از نوشتن و 2یاسیق نوشتن حافظه، قیطر از نوشتن: داند یم لیدخ واژه نوشتن در را ندیفرا

 وهیشـ  دربـاره ی انـدک  دانـش  هسـتند،  نوشـتن ي ریادگی نیآغاز مرحله در کهی کودکان نوآوري

 اغلب و سندیبنو اسیق و حافظه قیطر از را ها واژه ازي اریبس توانند ینم آنها. دارند ها واژه نوشتن

 اختـراع  را نوشـتن ي هـا  روش کودك کی چگونه نکهیا ن،یبنابرا. کنند یم هیتک اختراع روش بر

 فـراهم  هسـتند،  فیضـع  نوشـتن  و خواندن در کهي افراد العهمطي برا رایی مبنا تواند یم کند، یم

  ).2004 من،یتر و 3ارسکا( کند

تواننـد خوانـدن و    کند کودکـان مـی   ) بیان می1375تا، ترجمه شایق،  سوري (بک، بی مونته

گیرند. کودك آمـوختن را بـه ترتیـب بـا      نوشتن را بیاموزند، و پیش از خواندن، نوشتن را یاد می

ضالت دست، به دست گرفتن وسایل کـار، کـار کـردن روي اشـکال هندسـی و      کنترل کردن ع

کند. سپس حروفی را که با مقوا یا کاغـذ   ها و کشیدن و پر کردن اشکال هندسی شروع می پازل

کنـد. بـه ایـن ترتیـب، کـودك       کلفت بریده شده با انگشت کشیده و صداي آنهـا را تکـرار مـی   

  دهد. آن که بداند سرگرم نوشتن است، انجام میحرکات الزم دست را براي نوشتن بدون 

 صـورت  بـه  را نوشـتن  مهـارت  رشـد ) 1990( 5هندرسـون  و )1982( 4يجنتـر  چوني افراد

رحیمـی  هـاي   . یافتـه ابـد ی یمـ  تکامـل ی مشخصـ  مراحـل ی طـ  معتقدند و کرده فیتوصي ا مرحله

ــده  ) نیــز نشــان داده اســت، دانــش 1371( ــ آمــوزانی کــه دورة آمــادگی را گذران ــه ان د، نســبت ب

هـاي ریاضـی، دیکتـه و انشـاء      کـه دورة آمـادگی را نگذرانـده بودنـد، در آزمـون      آموزانی دانش

هاي دیکته و انشاء بیشتر از آزمـون   اند. تأثیر دورة آمادگی بر آزمون داري نشان داده تفاوت معنی

  ریاضی بوده است.

                                                   
1. Muter 
2. Analogical 
3. Cassar 
4. Gentry 
5. Henderson 
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 مرحلـه  پـنج  شـامل  ت)، رشد این مهـار 1999( هندرسون نوشتن مهارت رشد هینظر بر طبق

 وی نقاشـ  ،یخط خط شامل کودك نوشتن مرحله، نیا در: 1يسوادآموز از قبل مرحله -:شود یم

 و نوشـتار  نیبـ  زیتمـا  چـون ی میمفـاه  کـودك ایـن مرحلـه    طـول  در. است حروفی برخ نوشتن

 بـاال  از و شـود  می پردازش چپ به راست از ،یفارس مانندی خط نکهیا( خطي مند جهت ،ینقاش

 نیـ ا در: 2حـروف ي نامگـذار  مرحلـه  -.آمـوزد  یمـ  رای واجـ ی آگـاه ي هـا  هیـ پا و) است نیائپ به

. بـرد  یمـ  کار به خود نوشتن در رایی الفبا اصل و ابدی یم گسترش کودكی واجی آگاه مرحله،

 حـروف  نـام  از منظـور . اسـت  حـروف  نـام  اسـاس  بر مرحله نیا در کودكی اختراعي نوشتارها

 مرحلـه  نیـ ا در: 3يا واژه دروني الگوهـا  مرحلـه  -.باشـد  مـی  آن امنـ  و صـدا  نیبـ یی آوا شباهت

 آموختـه  هسـتند،  لیـ دخ بلنـد  و کوتاهي ها واکه از استفاده در کهیی الگوها مانندی خطي الگوها

 لـه ي مرح –.کنـد  یم استفاده خودي ها نوشته دریی معنا اصل از کودك ن،یا بر عالوه. شوند یم

 يهجاهـا  در حاضـر ي الگوهـا  بـه  توجـه  و 5 يسـاز  مضاعف صلا مرحله، نیا در: 4ییهجا وندیپ

 کـودك  مرحلـه،  نیـ ا در: 6یاشـتقاق  ثبـات  مرحلـه  -شـود  یمـ  آموختـه  هیـ تک بدون و هیتک داراي

 ثبـات  بـا ي ا گونـه  به وی خوب به دانش نیا از و آموزد یم را ها نآي ها اشتقاق و ها واژهي ها شهیر

ی زبـان یی توانـا  بـه  توجه بدون را کودك نوشتن رشد لمراح نیا رسد یم نظر به .کند یم استفاده

  .  کنند یم فیتوص آنها

) معتقد است تمایلی در سـنین چهـار و پـنج سـالگی (افـزایش      1387سوري (صمدي،  مونته

شـود کـه از    میل به خط خطی کردن و رسم تصاویر و اشـکال مختلـف) در کـودك نمایـان مـی     

) 1987( همکـاران  و وان بهـره گرفـت. فیلیـپ   تـ  چنین گرایشی براي پرورش مهارت نوشـتن مـی  

مـورد بررسـی    را اول کـالس  آموزان دانشی لیتحص عملکرد و دبستاناز  شیپ ۀتجرب انیم ۀرابط

                                                   
1. Preliterate stage 
2. Letter – name stage 
3. Within-word patterns stage 
4. Syllable juncture stage 
5. Doubling principle 
6. Derivational constancy stage 
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 از شیپـ  آمـوزش  تجربـه  بـا  گـروه  دو نوشتن و خواندن نمرات نیبي معنادار تفاوتکه  داد قرار

 همکـارانش  و 1پـالمر  هـاي  یافتـه  .مشـاهده گردیـد   دبستان از شیپ آموزش تجربه بدون و دبستان

 شـرکت  دبسـتان  از شیپـ  آمـوزش ي هـا  برنامـه  در کـه ی آمـوزان  دانـش  کنند، می بیان نیز )1979(

ي باالتر نمرات زبان کاربردو  حساب ،خواندني ها آزمون در گواه گروه با سهیمقا در، اند کرده

 بـه  گـرایش کمتـر   یکلـ  ورط به و نیز داشتند اجیاحتی تیتقوي ها کالس به کمتر ،آوردند بدست

  ).1384سبزه، (دادند  نشان میی ضداجتماعي رفتارها

  روش

مشغول به  88-89که در سال  آموزان (دختر و پسر) اي، کلیه دانش مقایسه -در این پژوهش علّی

شـهر تهـران بـه پـنج     نفـري،   60دهند. بـراي انتخـاب نمونـۀ     تحصیل هستند، جامعه را تشکیل می

مدرسـه بـه طـور     2شـرق، غـرب و مرکـز تقسـیم گردیـد و از هـر منطقـه،        منطقه شمال، جنوب، 

هاي اول هر مدرسه یـک کـالس    مدرسه). سپس از بین کالس 10تصادفی انتخاب شد (مجموعاً 

آموزانی که دورة پیش از دبسـتان را گذرانـده و آن دسـته     به طور تصادفی انتخاب گردید. دانش

رده بودند در دو طبقه جداگانه فهرست شدند، سـپس از  آموزانی که این دوره را طی نک از دانش

آموز انتخاب شد که حجم نمونـه در ایـن پـژوهش بـه      دانش 3بین هر گروه به صورت تصادفی، 

 نفر رسید. 60

  ابزار

گیـري و مقایسـه    ) بـراي انـدازه  1384از آزمون پیشرفت مهارت نوشتن پایۀ اول دبستان (راغـب،  

اده شده است. آزمون پیشرفت مهارت نوشتن پایۀ اول دبسـتان بـه   ها استف مهارت نوشتن آزمودنی

دو صورت گروهی و انفرادي قابل اجراست کـه در پـژوهش حاضـر بـه صـورت انفـرادي و در       

خـرده   4هـا اجـرا شـد. ایـن آزمـون از دو بخـش دیکتـه (        پایان سال تحصیلی بر روي  آزمـودنی 

                                                   
1. Palmer 
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) سـاخته و  1384است که توسط راغـب (  خرده آزمون) تشکیل شده 2آزمون) و بیان نوشتاري (

بـرآورده شـده اسـت. همچنـین بررسـی       96/0هنجاریابی شده است و ضریب پایایی کل آزمـون 

دهد که با توجه به روایی افتراقی، روایی مالکی و استفاده از ضرایب بـین   روایی آزمون نشان می

ی مطلـوبی برخـوردار   ها و نیز کل آزمون، آزمـون مـورد بحـث از روایـ     همبستگی خرده آزمون

  ). 1384است (راغب، 

  ها گردآوري داده

ابتدا از ادارة آموزش و پرورش شهرستان تهران براي مـدارس مـورد نظـر معرفـی نامـه گرفتـه و       

ها ارائه شد. براي تشـخیص   سپس به مدارسی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، معرفی نامه

ستان به پروندة تحصیلی آنها مراجعه شـد و همچنـین بـا    هاي با و بدون تجربۀ پیش از دب آزمودنی

هـاي حاصـل    کمک معلم کالس اول ابتدایی هر مدرسه، این دانش آموزان شناسایی شدند. داده

مورد تجزیه و تحلیـل قـرار    SPSSاز پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار 

  گرفت.

 ها یافته

آموزان دختر و پسر بـدون تجربـۀ پـیش     ین نمرات امالء و انشاء دانشابتدا جدول مربوط به میانگ

آموزان پسـر و دختـر داراي تجربـۀ پـیش از دبسـتان خواهـد آمـد و سـپس بـه           از دبستان و دانش

  شود: ها پرداخته می بررسی جداگانۀ هر یک از فرضیه

  میانگین نمرات امالء و انشاء دانش آموزان دختر و پسر با و بدون تجربۀ پیش از دبستان .1جدول 

  دانش آموزان پسر  دانش آموزان دختر  

  عملکرد
  داراي تجربه 

  پیش از دبستان

  بدون تجربه 

  پیش از دبستان

  داراي تجربه 

  پیش از دبستان

  تجربه بدون 

  پیش از دبستان

  07/23  87/30  47/19  60/32  انشاء

  67/191  73/222  40/175  07/232  امالء
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آموزان داراي تجربۀ پیش از دبستان با عملکـرد نوشـتن    ه اول مهارت نوشتن دانشدر فرضی

آموزان بدون تجربۀ پیش دبستان در کالس اول دبستان مقایسه شد. از تحلیل فرضیه اول به  دانش

برابـر   58 بـه دسـت آمـده در درجـه آزادي     t)، مقـدار  1رسیم که بر اساس جدول( این نتیجه می

داري آزمـون   است. با توجه به اینکه مقـدار سـطح معنـی    p =000/0ناداري ، با سطح مع-121/5

که مالك سنجش و سطح مورد بررسی می باشد، کمتر است فـرض صـفر   05/0مورد بررسی از 

توان استنباط کرد کـه دارا بـودن تجربـۀ     شود و با توجه به نتایج آزمون می رد می 05/0در سطح 

  آموزان به طور معناداري مؤثر است. ن دانشپیش دبستانی در بهبود عملکرد نوشت

ــش   ــاء دان ــارت انش ــیه دوم مه ــا      در فرض ــتان ب ــیش از دبس ــۀ پ ــر داراي تجرب ــوزان دخت آم

آموزان دختر بدون تجربۀ پیش دبستان در کـالس اول دبسـتان مقایسـه شـد. همـانطور کـه        دانش

ا سـطح معنـاداري   ، بـ 565/3برابـر   28به دسـت آمـده در درجـه آزادي     tشود مقدار  مالحظه می

001/0p=   کـه   05/0داري آزمـون مـورد بررسـی از     است. با توجه به این که مقدار سـطح معنـی

رد  05/0باشـد، کمتـر اسـت فـرض صـفر در سـطح        مـی مالك سـنجش و سـطح مـورد بررسـی     

تـوان اسـتنباط کـرد کـه دارا بـودن تجربـۀ پـیش         شود. بنابراین، با توجه بـه نتـایج آزمـون مـی     می

  داري مؤثر است. آموزان به طور معنی بهبود عملکرد انشاء دانش دبستانی در

آمـوزان   در فرضیه سوم مهارت امالء دانش آموزان دختر داراي تجربۀ پیش دبستان با دانش

بـه دسـت آمـده در     tپسر داراي تجربۀ پیش دبستان در کـالس اول دبسـتان مقایسـه شـد. مقـدار      

است. بـا توجـه بـه ایـن کـه مقـدار        =p 002/0ناداري ، با سطح مع 327/2برابر  28درجه آزادي 

باشد،  که مالك سنجش و سطح مورد بررسی می 05/0داري آزمون مورد بررسی از  سطح معنی

تـوان اسـتنباط    شود و با توجه به نتـایج آزمـون مـی    رد می 05/0کمتر است، فرض صفر در سطح 

داري  مالء دانش آموزان به طـور معنـی  کرد که دارا بودن تجربه پیش دبستانی در بهبود عملکرد ا

  مؤثر است.

  



 
  92 تابستان، نهم، سال هشتمشناسی تربیتی شماره بیست و  فصلنامه روان                              10 

  گیري بحث و نتیجه

بر اساس تحلیل انجام گرفته در این پژوهش، تفاوت معناداري میان مهارت نوشتاري کودکان بـا  

هـاي پـژوهش نشـان داد کـه دختـران       و بدون تجربۀ پـیش از دبسـتان وجـود دارد، نتـایج فرضـیه     

) کـه  1976هاي دونینگ و تاکري ( این یافته با نتایج پژوهش مهارت بیشتري از خود نشان دادند،

اعالم نمودند دختران بر پسران از نظـر تشـخیص شـنوایی و بینـایی در دوران آمـادگی (پـیش از       

گـذاري و ریاضـیات بـا یکـدیگر برتـري دارنـد،        ورود به دبستان) در خواندن، دیکتـه و عالمـت  

ي هـا  مهـارت  در دختـران  کـه گـزارش داد   )1988( نیچسـت هـاي   مطابقت دارد. همچنین با یافتـه 

، هسـتند  تـر  موفـق  گفتـار  وي داریشـن ی عنـ ی یشـفاه ي ها مهارت در پسران و خواندن وي نوشتار

تـوان علـت همسـویی را در تفـاوت دختـران و پسـران از نظـر رشـد جسـمی و           همسو است، مـی 

  تري دارند، جستجو کرد.  شناختی و اینکه دختران از پسران رشد سریع

) 1992)، رایلـی ( 1988)، مورتی مورد (1978هاي پژوهش حاضر با پژوهش پترسون ( یافته

هاي ذکر گردیـده حـاکی از ایـن اسـت کـه       هاي پژوهش )، همخوان است. یافته1993و تیزارد (

آموزش خواندن و نوشتن در سالهاي نخستین مدرسه و پیش از آن، براي تمـام سـالهاي زنـدگی    

رد. کودکـانی کـه در سـال اول موفـق بودنـد، در تمـام مـدت تحصـیلی ایـن          بیشترین تـأثیر را دا 

ش   1979اند. پالمر و همکارانش ( موفقیت را حفظ کرده آمـوزانی   ) در تحقیقی نیـز دریافتنـد، داـن

هاي خواندن، حساب و نوشـتن   با گروه گواه آزمون  اند، در مقایسه از دبستان داشته تجربۀ پیش که

ها، هر کدام به نوعی بـه   اند. در تمامی این پژوهش االتري به دست آوردهو کاربرد زبان نمرات ب

هاي پیش از دبستان تأثیر مثبتی بـر عملکـرد تحصـیلی و خوانـدن و      اند که تجربه این نتیجه رسیده

هـاي آموزشـی ایـن     تواند تأثیر مثبت برنامـه  آموزان خواهد داشت. دلیل این امر، می نوشتن دانش

هاي پـیش از نوشـتن از    هاي مختلف در جهت کسب مهارت حواس و تمرینمراکز جهت تربیت 

) در تحقیقـی تـأثیر سـودمندي برنامـه هـد      2002( 1گـویی باشـد. تـایو و تـایلو     طریق بـازي، قصـه  

                                                   
1. Taiwo & Tyolo 
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داري  هـاي معنـی   ها نشان داد که تفاوت استارت (سرآغاز) بر پیشرفت تحصیلی را سنجیدند. یافته

کالس اول با تجربه آموزش پیش دبستانی و همتایـان، بـدون    آموزان بین عملکرد تحصیلی دانش

  تجربۀ پیش از دبستان در تکالیف انتخاب شده در زبان انگلیسی، ریاضی و علوم وجود دارد.

آمــوزان نتیجــه گرفــت، هــیچ یــک از   اي بــر روي دانــش ) در مطالعــه1994پیتــر کاتیــک (

هـا در طـول    عملکرد تحصیلی آزمـودنی  هاي پیش دبستانی معلم محور یا شاگرد محور بر فعالیت

ها به این دلیل باشـد   تحصیالت ابتدایی تأثیري نداشته است. شاید علت ناهمسو بودن این پژوهش

انـد کـه امکانـات رفـاهی و آموزشـی مناسـبی در        هاي غنی پرورش یافته که کودکان در خانواده

هـاي   والدین آنـان خـود تمـرین   جهت پیشبرد اهداف آموزشی در اختیار آنان قرار داشته است و 

هـاي   ) بـه بررسـی آمـوزش   1373اند. نوروززاده ( آموزان انجام داده مؤثري در این زمینه با دانش

هـاي بجنـورد پرداختـه اسـت،      آموزان پایۀ اول تا سوم دبسـتان  پیش از دبستان بر کارآمدي دانش

ل ساالنه پایـه اول و دوم  داري بین معد درصد تفاوت معنی 95طبق نتایج به دست آمده در سطح 

هاي پیش از دبسـتان مشـاهده نشـد، امـا در کـالس       آموزان با تجربه و بدون تجربه آموزش دانش

  ت آمده از این تحقیق ناهمسو است.سوم تفاوت معناداري مشاهده شد، که با نتایج بدس

ــه هندرســون   ــق نظری ــر طب ــیش    )1990(ب ــۀ پ ــتانی در مرحل ــیش دبس کودکــان در ســنین پ

 نیبـ  زیتمـا  چـون ی میمفـاه  کـودك مرحلۀ قبـل از سـواد آمـوزي،     طول در. موزي هستندسوادآ

 شـود  یم پردازش چپ به راست از ،یفارس مانندی خط که نیا( خط يمند جهت ،ینقاش و نوشتار

در همـین جـا اسـت کـه اهمیـت       .آمـوزد  یمـ  رای واجی آگاهي ها هیپا و) است نیپائ به باال از و

بـراي کسـب مهـارت نوشـتن، کـودك احتیـاج بـه        شـود، زیـرا    شکار میمراکز پیش از دبستان آ

مواردي، مانند هماهنگی چشم و دست، توانمندي عضالت کوچـک دسـت و انگشـتان و رشـد     

توانایی به کارگیري صحیح عضـالت ریـز دسـت بـراي قلـم در دسـت گـرفتن، تقویـت ادراك         

هـاي مـرتبط    معرض آمـوزش  دیداري، سمت شناسی و شناخت مفاهیم نیاز دارد. کودکی که در

با مهارت نوشتن و پیش نیازهاي آن قرار داشته باشد، با ورود به مقطع ابتدایی، فرآینـد یـادگیري   

ش   نوشتن را به طور مؤثري طی می اي  آمـوزان کـه داراي چنـین تجربـه     کند و نسبت به سـایر داـن
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کودك در مرکز پیش از اهمیتی که حضور  هاي خوبی در نوشتن برخوردارند. نیستند، از قابلیت

هـاي متعـددي بـراي     دبستان در این مرحله دارد، غیر قابل انکار اسـت، زیـرا ایـن مراکـز فرصـت     

کننـد. در ایـن مراکـز     فعالیت و کسب مهارت در پیش نیازهاي نوشتن براي کودکـان فـراهم مـی   

و رغبتـی  شـوند و میـل    کودکان با اهمیت نوشتار به عنوان بخش جدا نشدنی از زندگی آشنا مـی 

هـاي   شود. همـانطور کـه در ابتـدا آمـد پـژوهش      در آنان براي کسب چنین مهارتی برانگیخته می

هاي پیش از دبستان انجام گرفته است، که تأثیر آن را بر عملکرد  متعددي در زمینۀ تأثیر آموزش

ه و تحصیلی کودکان نیز آشکار ساخته است، که این تأثیر فقط محدود به مهارت نوشتاري نبـود 

هـاي پـیش از    توان نتیجه گرفت کـه آمـوزش   بر سایر مواد درسی نیز مؤثر بوده است. بنابراین می

هاي شخصیت کـودك تأثیرگـذار    دبستان نه تنها بر عملکرد تحصیلی کودکان بلکه بر تمام جنبه

هاي با سایر همتایان شـان کـه چنـین     است و کامالً تفاوت بین کودکان برخوردار از این آموزش

  اي نداشته اند، ملموس و قابل مشاهده است. جربهت

توان به طـوالنی بـودن آزمـون کـه موجـب خسـتگی و افـت         هاي پژوهش می از محدودیت

شود و مبهم بودن برخی از تصاویر که در کتاب درسی نیز این مشـکل   آموزان می عملکرد دانش

پرداختـه اسـت کـه منحصـر     وجود دارد، اشاره کرد. همچنین این پـژوهش بـه پایـۀ اول ابتـدایی     

شـود   سـازد. سـرانجام پیشـنهاد مـی     پذیري پژوهش را محدود مـی  کردن آن به شهر تهران، تعمیم

  نوشتن درس انشاء به عنوان عنصر مهم خالقیت مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.

شــود، مربیـان مراکـز پـیش از دبســتان در دورة     بـر اسـاس آن چـه بحــث شـد، پیشـنهاد مـی      

هـایی، بـه ارزیـابی     هـاي پـیش از نوشـتن، بـا تهیـه چـک لیسـت        س از آموزش مهارتآمادگی، پ

هاي تحقیق نشان دهنـدة تـأثیر    هاي آموزش داده شده بپردازند. از آن جا که نتایج و یافته مهارت

شود که با گنجانیدن  پایدار دوره پیش از دبستان بر عملکرد نوشتاري کودکان است، پیشنهاد می

سازي نوشـتن و   هاي صحیح خواندن و آماده هاي تربیتی به شیوه سب و تنظیم برنامههاي منا برنامه

هـاي آمـاده    هـا بپردازنـد و مهـارت    آموزان در این سال تقویت اصوات و شیوه گوش دادن دانش

  سازي خواندن و نوشتن صحیح را در کودکان این دوره پرورش دهند.
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