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ويژه يادگيري دبستاني بر كاهش اختالالت هاي پيشتأثير آموزش

    آموزان دوره ابتدايي استان همداندانش
 3و فروغ بدوحي 2، نصراله عرفاني1مصطفي اكبري

  

  چكيده

ويـژه يـادگيري در    اني بر كاهش اختالل هايدبستهاي پيشهدف كلي پژوهش شناسايي تأثير آموزش

آموزان پايه اول اي و جامعه آماري دانشمقايسه -آموزان دوره ابتدايي بود. روش تحقيق از نوع عليدانش

گيري آموز و شيوه نمونهدانش  623تا سوم ابتدايي استان همدان را شامل مي شد. حجم نمونه اصلي شامل 

يـادگيري،   رسـي اخـتالل هـاي   هـا از فهرسـت وا  بود. براي گـردآوري داده اي و تصادفي به صورت خوشه

هـا عـالوه بـر    ساخته امالء و رياضي و جهت تجزيه و تحليل دادهاستاندارد خواندن و آزمون محقق  آزمون

نتـايج نشـان داد دانـش    آمار توصيفي، از آزمون مجذور كاي، تصحيح فيشر و ضريب فاي استفاده گرديد.

اند، اختالل آموزاني كه اين دوره را نگذراندهاند، نسبت به دانشدبستاني را گذراندهدوره پيشآموزاني كه 

آمـوزاني كـه دوره   هـاي امـالء و رياضـي تفـاوتي بـين دانـش      امـا در زمينـه اخـتالل    .خواندن كمتري دارند

انـد، مشـاهده نشـد. نتـايج     دبستاني را نگذرانـده آموزاني كه دوره پيشاند، با دانشدبستاني را گذراندهپيش

  .دبستاني بيشتر مورد توجه قرار گيردهاي پيشمورد بحث قرار گرفت و توصيه شد كه آموزش

يادگيري، نارساخواني، نارسانويسي،  دبستاني، اختالل هايآموزش و پرورش پيش هاي كليدي:واژه

  اختالل رياضي
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  قدمهم
در اين دوره كودك براي نخستين بار با  ترين دوره زندگي آدمي است.كودكي اولين و مهم

يابد. نهد و به مفهومي از خود دست ميكند، روابط اجتماعي خود را بنا ميطبيعت رابطه برقرار مي

شود، دوران كودكي جا كه در اين دوره ساختار شخصيتي و رفتاري انسان بنيان گذاشته مياز آن

). بسياري از فالسفه تعليم و تربيت بر 1389فيدي، اند (مساز و مثبت دانستهرا دوران سرنوشت 

هاي اوليه اعتقاد داشت كه سال 1اند. فروبلهاي اوليه تأكيد كردهاهميت آموزش و پرورش از سال

دهد (حجازي و هاي بعدي را تشكيل ميهايي است كه پايه و اساس تحول سالزندگي، سال

  ).1378سيف، 

گردد كه از زمان تولد كودك هايي اطالق ميليه آموزشدبستاني به كآموزش و پرورش پيش

). اين 1389يابد (مفيدي، شروع شده و تا آغاز اولين سال دبستان يعني در شش سالگي ادامه مي

هاي تعليم و ترين مراحل رشد و نمو آدمي و پايه و مبناي تمام فعاليتترين و مهمدوره از اساسي

ش و پرورش حالتي مداوم و مستمر داشته باشد. توجه به شود تا آموزتربيت است و سبب مي

ها در جهان دبستاني وكوشش و تالش در جهت بهبود وضعيت اين آموزشهاي پيشآموزش

)، مونته 1852هاي پيشگامان بزرگ تعليم و تربيت مانند فروبل (كوشش و تحت تأثير تالش

؛ ترجمه 2004، 4گرديد (كول) در قرن هجدهم ميالدي آغاز 1961( 3) و گزل1952(2سوري

  ). 1391مفيدي، 

جا ها رايج بوده است و در آنخانهدر كشور ما نيز تعليم و تربيت كودكان از ديرباز در مكتب

آموختند. در حال حاضر نيز هر سال عده قابل توجهي از به كودكان نماز، الفباء و قرائت قرآن مي

شوند و تحت مراقبت و پرورش نام مي تان ثبتكودكان در مراكز آموزش و پرورش پيش از دبس
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ها بتوانند با موقعيت جديد، رود كه كودكان با طي اين دورهگيرند. انتظار مياين مراكز قرار مي

يعني محيط دبستان به طور موثر سازگار شده و آمادگي الزم را براي آموزش و پرورش در اين 

  مرحله و مراحل بعدي پيدا كنند. 

شوند، هر چند كه يادگيري اكثراً در مرحله ورود به مدرسه و بعد از آن شناخته مي ياختالل ها

هايي را در سنين قبل از دبستان نيز در كودكان مشاهده كرد. اداره آموزش و ممكن است نشانه

هاي ويژه در يادگيري را افراد مبتال به نارسايي 101- 476پرورش اياالت متحده و قانون عمومي 

ختي كه در فهم يا كاربرد شنارواناختالل در يك يا چند فرآيند اساسي «كند: عريف ميچنين ت

زبان گفتاري يا نوشتاري ايجاد مشكل كرده و ممكن است به صورت توانايي ناقص در گوش 

رياضي،  كردن كلمه ها يا محاسبه هاين، خواندن، نوشتن، هجيدادن، فكر كردن، صحبت كرد

هاي ادراكي، آسيب مغزي، بدكاري جزيي چون معلوليتهايي همح حالتظاهر گردد. اين اصطال

گيرد، اما كودكاني را كه بدواً در نتيجه را در بر مي 2و زبان پريشي رشدي 1مغزي، خوانش پريشي

ماندگي ذهني يا اختالل هيجاني يا هاي ديداري، شنيداري يا حركتي، يا عقبمعلوليت

شود اند، شامل نمييادگيري شده يا محيطي دچار اختالل هاي ي، فرهنگيهاي اقتصادمحروميت

ترجمه نريماني و  ؛3،2000؛ به نقل از گورمن1977(اداره كل آموزش و پرورش اياالت متحده، 

رواني انجمن روانپزشكان  هايآماري اختالل-ق راهنماي تشخيصي). طب1382دگرماندرق، نوراني

شوند كه پيشرفت در داده مي گيري زماني تشخيصياد هاي)، اختاللIV-DSM( 4امريكا

اي زير حد هاي استاندارد شده براي خواندن، رياضيات يا بيان نوشتاري به طور قابل مالحظهآزمون

 هايحصيالت و سطح هوشي باشد. اختالل هاي يادگيري شامل اختاللمورد انتظار بر حسب سن، ت

هاي تصريح نشده است. اختالل خواندن ريخواندن، حساب كردن، بيان نوشتاري و يادگي
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شود. به عبارت ديگر اين كودكان نسبت (نارساخواني) به نقص شديد در توانايي خواندن گفته مي

به سن و ميزان تحصيالتشان در خواندن ناتواني دارند. منظور از اختالل نوشتن (نارسانويسي) به 

بيان  هجي كردن (ديكته) و مشكل هاي(خط)،  هاي مهارتي در نوشتن با دستانواع كاستي

هاي رياضي در فرد دهد كه مهارتشود. و اختالل رياضي زماني رخ مينوشتاري (انشاء) اطالق مي

و  شود، كمتر باشد (واالسبيني مياش پيشبه طور بارزي از ميزاني كه با توجه به توانايي هوشي

  ).1383؛ ترجمه منشي طوسي 2001، 1الفلينمك

ختالل در يادگيري را طبق گزارش كميته ملي مشورتي كودكان ناتوان از يك تا سه شيوع ا

ي يادگيري يكسان نيست و دامنه دانند، اما تخمين شيوع اختالل هاييدرصد كودكان مدرسه رو م

؛ به نقل از واالس و 1977؛ 2هاي مختلف گزارش شده است (لرنريك تا سي درصد در پژوهش

) نيز بيانگر ميزان 1384). نتايج پژوهش نريماني و رجبي (1383رجمه منشي، ؛ ت2001، الفلينمك

هاي سوم تا پنجم ابتدايي آموزان پايهيادگيري در بين دانش تالل هايدرصدي اخ 13شيوع 

  مدارس شهري استان اردبيل است.

شتن ) در تحقيقات طولي كه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه دا1985( 3هارتو ويكارت

دبستاني موجب بهبود عملكرد شناختي و افزايش ضريب هوش در كودكان هاي پيشمهارت

ها سازد كه اين آموزشدبستاني در هند نيز خاطر نشان ميهاي پيشآموزش هاي. مطالعهشودمي

هاي حضور در مدرسه و اي بر حضور كودكان در مدرسه، افزايش سالاثرات قابل مالحظه

). تيو و 1374؛ به نقل از حسيني سفيددشتي، 1992ها داشته است (يونسكو، آنپيشرفت تحصيلي 

دبستاني در هاي آموزشي مراكز پيش) نشان دادند كه كودكان با داشتن مهارت2002(4تيولو

چنين هاي كالمي در سطح بااليي قرار دارند و همتر هستند و از نظر مهارتيادگيري سريع و فعال

اند، تفاوت معناداري را صيلي با گروهي از كودكان كه اين دوره را نگذراندهاز نظر عملكرد تح
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هاي شناختي كلي ي طولي، تحول مهارت) در مطالعه2007(1دهند. توجيل و لسمننشان مي

هاي گروه اقليت بودند و در دبستاني با درآمد كم را كه از خانوادهي پيشساله 6تا  4كودكان 

هاي شناختي كلي و نيز ها دريافتند كه مهارتيرفته شده بودند، سنجيدند. آندبستاني پذمركز پيش

ي اثر آن كالمي و سيال اين كودكان در طول زمان افزايش يافت، اما اندازه-هاي شناختيمهارت

؛ به نقل از حميدپور، حسينائي و 2008متوسط بود. وينسلر، ترن، هارتمن، ماديگان، مانفرا و بليكر(

دبستاني مركز محور، عمومي آزاد و آزاد حمايت شده را در كه سه برنامه پيش )1388 پژوهنده،

اي را در ، آمادگي قابل مالحظهمطالعه قرار دادند، دريافتند كه هر سه نوع برنامه كودكان مورد

ي تحول شناختي و ي عمومي آزاد نتايج بهتري در حوزهكند و برنامهها ايجاد ميتر آموزهبيش

  اني دارد. زب

هاي آمادگي ) اثر برنامه آمادگي براي مدرسه را در مهارت2009(2بردنبرگ و نونوياما، تارومي

اند در ها شركت كردهها دريافتند كه كودكاني كه در اين برنامهاند. آنبراي مدرسه سنجيده

دارند. اميري  اند، عملكرد بهتريهاي آمادگي براي مدرسه نسبت به كساني كه شركت نكردهمهارت

دبستاني هاي پيشآموزان با داشتن تجربه آموزش) در تحقيقي نشان دادند كه دانش1375و اسدي (

چنين عملكرد آنها در دروس داراي عملكرد تحصيلي بهتري بودند و معدل كلي باالتري داشتند و هم

دند، در سطح بااليي قرار مشابه كه اين دوره را طي نكرده بو رياضي، امالء و فارسي نسبت به گروه

هاي داراي تجربه دوره آمادگي و سازد كه آزمودني) خاطر نشان مي1377نيا (داشت. عسگري

چنين دار دارند و همهاي فاقد تجربه دوره آمادگي از نظر فهم خواندن با هم تفاوت معنيآزمودني

) 1377هاي پژوهش فرشاد (. يافتهدار استاختالف بين دختران و پسران نيز از نظر فهم خواندن معني

دبستاني را آموزان دختري كه آموزش و پرورش پيشحاكي از آن است كه پيشرفت تحصيلي دانش

) دريافت كه 1382اند، برتر است. مواليي (اند از همساالنشان كه اين آموزش را نديدهطي كرده

هاي ديگري بود كه اين از گروه تردبستاني بيشآموزان داراي آموزش پيشپيشرفت تحصيلي دانش
                                                                                                                            
1. Tuijl  & Leseman 
2. Nanoyama ,Tarumi & Berdenberg 
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هاي ها در زمينه سواد والدين، نشان داد برنامهچنين تحليل دادهها را دريافت نكرده بودند. همآموزش

ها مفيد واقع شده سواد، بيش از ساير گروههاي بيدبستاني براي فرزندان متعلق به خانوادهدوره پيش

پژوهش خود تحت عنوان بررسي علل نارساخواني و  ) نيز در گزارش نتايج1382است. اكبري (

هاي محيطي و دارد كه كمبود محركآموزان دوره ابتدايي شهر همدان، بيان مينارسانويسي دانش

داري ندارد. يونسي باشد، ولي با نارسانويسي رابطه معنيآموزشي از عوامل مرتبط با نارساخواني مي

ها در درك مطلب و سرعت ها و نرفتهبين آمادگي رفته دار) نيز بر وجود اختالف معني1382(

داند. نتايج پژوهش سنه، سليمن و تأثير ميخواندن اذعان داشت، ولي جنسيت را در اين مورد بي

اند، هاي آموزشي را انجام داده) نيز نشان داد كه ميزان تحول ذهني كودكان كه بازي1387آقازاده (

 ها را نداشتند. سپاسي، شهني ييالق و باقريها و بازيگونه فعاليت بيشتر از كودكاني است كه اين

دارند كه نتايج به دست آمده نشان داد كه با كنترل هوش، ) در گزارش پژوهشي خود ابراز مي1388(

آموزان در دروس رياضي، علوم، بخوانيم و بنويسيم و معدل اين دروس بر حسب بين عملكرد دانش

  دار وجود دارد. اني تفاوت معنيدبستهاي پيشآموزش

هاي پيشبا توصيفي كه گذشت مسأله اساسي پژوهش عبارت بود از اين كه آيا آموزش

آموزان دوره ابتدايي استان همدان موثر ويژه يادگيري در دانش هايدبستاني بر كاهش اختالل

 ر كاهش اختالل هايدبستاني بوره پيشهاي داست؟ بنابراين هدف پژوهش شناسايي تأثير آموزش

هاي پژوهش آموزان دوره ابتدايي استان همدان بود. بر اين اساس فرضيهويژه يادگيري در دانش

  بندي شدند:صورت

آموزاني كه اين اند در مقايسه با دانشدبستاني را گذراندهآموزاني كه دوره پيشدانش -1

  رخوردار هستند.اند از اختالل خواندن (نارساخواني) كمتري بدوره را نديده

آموزاني كه اين اند در مقايسه با دانشدبستاني را گذراندهآموزاني كه دوره پيشدانش -2

  اند از اختالل نوشتن (نارسانويسي) كمتري برخوردار هستند.دوره را نديده

آموزاني كه اين اند در مقايسه با دانشدبستاني را گذراندهآموزاني كه دوره پيشدانش -3
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  اند از اختالل رياضي كمتري برخوردار هستند.يدهدوره را ند

  روش
  اي بود. مقايسه - روش تحقيق از نوع عّلي

آموزان پايه اول تا جامعه آماري شامل كليه دانش جامعه، نمونه و روش نمونه گيري:

نفر (سالنامه آماري آموزش و پرورش  72236سوم دوره ابتدايي استان همدان بود كه تعداد آنها 

منطقه/ شهرستان به  6) بود. حجم نمونه با توجه به وضعيت برخورداري آموزشي از 1390ن، استا

صورت تصادفي گزينش شد. به ترتيبي كه از مناطق برخوردار ناحيه يك همدان و مالير، از مناطق 

نيمه برخوردار تويسركان و فامنين و از مناطق محروم سردرود و اللجين انتخاب شدند. آن گاه به 

آموز پايه اول تا سوم ابتدايي كه از نظر دانش 4500اي اي چند مرحلهگيري خوشهوش نمونهر

و براي آنها فهرست وارسي  يادگيري بودند، شناسايي شد مشكوك به اختالل هاي معلمانشان

يادگيري توسط معلم مربوطه تكميل گرديد. سپس با توجه به نتايج به دست آمده و  اختالل هاي

آموز داراي اختالل يادگيري تشخيص داده شد و به نفر از دانش 623تعداد  1ل كوكرانطبق فرمو

ها هاي الزم گردآوري شد. ابزار گردآوري دادهساخته دادهمحقق هاي استاندارد ووسيله آزمون

  عبارت بودند از:

هاي تشخيصي اين فهرست مطابق با مالك يادگيري: فهرست وارسي اختالل هاي -1

ي مراكز آموزشي و توانبخشي ) و فهرست وارسي تشخيصDSM-IVروانپزشكان آمريكا (انجمن 

اختالل  2ويژه يادگيري كشور توسط محقق تدوين شد و به تفكيك براي غربالگري مشكل هاي

  خواندن (نارساخواني)، اختالل نوشتن (نارسانويسي) و اختالل حساب به كار رفت. 

) ساخته شده و مورد 1386ون توسط بهاري (اين آزم :آزمون تشخيصي خواندن -2

هنجاريابي قرار گرفته است. آزمون مزبور يك ابزار تشخيصي خواندن در حوزه نارساخواني است 

                                                                                                                            
1. Cochran 
2. Screening 
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كند باشد. سازنده آزمون در مورد روايي سازه گزارش مي و شامل دو بخش تحصيلي و تحولي مي

مشاهده مي شود. در  92/0تا  72/0 ها ضريب همبستگي مثبت بينآزمون تك خردهكه بين تك 

متغير است. در  90/0تا  80/0خصوص پايايي نيز در روش بازآزمايي، ضرايب به دست آمده بين 

  هاي بخش تحصيلي استفاده شد. اين پژوهش از فقط از سوال

ها محتواي اين آزمون هاي اول تا سوم ابتدايي:هاي امالء و رياضي پايهآزمون -3

بود كه توسط  1390-91هاي درسي فارسي و رياضي چاپ سال تحصيلي طالب كتاببرگرفته از م

هاي آموزشي دوره ابتدايي تدوين گرديد. روايي محقق و با كمك همكاران شاغل در گروه

ها نيز طي يك مطالعه آزمايشي ها به تأييد متخصصان امر رسيد و پايايي آنصوري اين آزمون

  گرديده است.توسط آلفاي كرونباخ محاسبه 

دبستاني، آموز از قبيل جنسيت، پايه تحصيلي، سابقه آموزش پيشدر ضمن اطالعات كلي دانش

  محل تحصيل گردآوري شد.

از آمار توصيفي براي تعيين فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار استفاده شد و به منظور 

پارامتريك مجذور كاي،  ها از آزمون غيرها با توجه به ماهيت متغيرها و فرضيهتجزيه و تحليل داده

  انجام شد.  SPSSافزار ها با نرمتصحيح فيشر و ضريب فاي استفاده گرديد. تحليل داده

  نتايج
  . نتايج توصيفي پژوهش1جدول 

  جنسيت
  جمع  آموزش  نديده  آموزش  ديده

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  12/49  306  95/22  143  17/26  163  دختر

  88/50  317  42/19  121  46/31  196  پسر

  100  623  37/42  264  63/57  359  كل

        
پسر) از حجم نمونه،  196دختر و  163نفر ( 359گردد مشاهده مي 1طور كه در جدول همان
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اند. پسر) اين دوره را طي نكرده 121دختر و  143نفر ( 264اند و دبستاني ديدهآموزش پيش

درصد آموزش  4/42دبستاني ديده و درصد آموزش پيش 6/57گر آن است كه درصدها بيان

  اند.دبستاني نديدهپيش

  
  دبستاني و اختالل خواندن (نارساخواني). رابطه بين آموزش پيش2جدول 

  شاخص  نوع آموزش
بدون 
  اختالل

داراي 
  اختالل

مقدار 
  p  فاي  df  دوخي

آزمون 
  تصحيح فيشر

آموزش 
  دبستاني ديدهپيش

  91  268  راوانيف

73/4  1  087/0  030/0  
  
019/0  
  

  3/25  7/74  درصد

آموزش 
  دبستاني نديدهپيش

  88  176  فراواني

  3/33  7/66  درصد

  
دهد كه بين گذراندن در راستاي آزمون فرضيه شماره يك، نتايج آزمون خي دو نشان مي

. به  )p ,73/4  =)1(χ2>05/0(ردد ي مشاهده داردبستاني و اختالل خواندن رابطه معنيدوره پيش

دبستاني و اختالل خواندن (نارساخواني) اي كه ضريب همبستگي بين گذراندن دوره پيشگونه

087/0 =Ø آموزاني كه دوره توان گفت دانششود و مياست. بنابراين فرضيه اول تحقيق تأييد مي

اند،  اختالل خواندن زاني كه اين دوره را نگذراندهآمواند نسبت به دانشدبستاني را گذراندهپيش

       (نارساخواني) كمتري دارند.
  دبستاني و اختالل نوشتن (نارسا نويسي). رابطه بين آموزش پيش3جدول 

  شاخص  نوع آموزش
بدون 
  اختالل

داراي 
  اختالل

مقدار 
  p  فاي  df  دوخي

آزمون 
  تصحيح فيشر

آموزش 
  دبستاني ديدهپيش

   151  208  فراواني
 
106/1 

 
  

1  042/0  293/0  166/0  
  1/42  9/57  درصد

آموزش 
  دبستاني نديدهپيش

  100  164  فراواني

  9/37  1/62  درصد
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دهد كه بين گذراندن دوره در راستاي آزمون فرضيه شماره دو، نتايج آزمون خي دو نشان مي

.  )p  ,106/1 =)1(χ2 <05/0 (گردد هده نميداري مشادبستاني و اختالل نوشتن رابطه معنيپيش

دبستاني را آموزاني كه دوره پيشتوان گفت بين دانششود و ميبنابراين فرضيه دوم تحقيق رد مي

اند، تفاوتي از نظر اختالل نوشتن (نارسا آموزاني كه اين دوره را نگذراندهاند و دانشگذرانده

  شود.نويسي) مشاهده نمي

 
  دبستاني و اختالل رياضيه بين آموزش پيش. رابط4جدول 

  شاخص  نوع آموزش
بدون 

  اختالل

داراي 

  اختالل

مقدار 

  دوخي
df  فاي  p  

آزمون تصحيح 

  فيشر

آموزش 

  دبستاني ديدهپيش

  117  242  فراواني

832/0  1  037/0  362/0  205/0  
  6/32  4/67  درصد

آموزش 

  دبستاني نديدهپيش

  77  187  فراواني

  2/29  8/70  درصد

  
دهد كه بين گذراندن دوره در راستاي آزمون فرضيه شماره سه، نتايج آزمون خي دو نشان مي

. )p ,832/0= )1(χ2 <05/0( گرددداري مشاهده نميدبستاني و اختالل رياضي رابطه معنيپيش

دبستاني را ه پيشآموزاني كه دورتوان گفت بين دانششود و ميبنابراين فرضيه سوم تحقيق رد مي

اند، تفاوتي از نظر اختالل رياضي مشاهده آموزاني كه اين دوره را نگذراندهاند و دانشگذرانده

 شود.نمي

  گيريبحث و نتيجه
دبستاني را گذرانده و يا آموزاني كه دوره پيشيادگيري دانش نتايج مقايسه اختالل هاي

 خواني دارد. همام شده در داخل و خارج از كشور هماند، با نتايج برخي از تحقيقات انجنگذرانده

خورد. نتايج به دست آمده از فرضيه اول در موارد چنين در مواردي نيز اين هماهنگي به چشم نمي
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هاي پژوهشي سپاسي و متعددي به تأييد محققين ديگر نيز رسيده است. از جمله با بخشي از يافته

دبستاني ديدهآموزاني كه آموزش پيشين ترتيب كه دانش) همخواني دارد. به ا1388همكاران (

اند، عملكرد تحصيلي بهتري دارند. آموزاني كه اين دوره را طي نكردهاند، نسبت به دانش

هاي داراي تجربه دوره آمادگي و سازد كه آزمودني) نيز خاطر نشان مي1377نيا (عسگري

دار دارند. نونوياما، هم خواندن با هم تفاوت معنيهاي فاقد تجربه دوره آمادگي از نظر فآزمودني

اند در هاي دوره آمادگي شركت كرده) دريافتندكودكاني كه در برنامه2009تارومي و بردنبرگ (

اند، عملكرد بهتري دارند. هاي آمادگي براي مدرسه نسبت به كساني كه شركت نكردهمهارت

) دريافتند سطح يادگيري كودكاني كه دوره 2005( سامونز، سيلوا، ملهيش، تاگارت و اليوت

دبستاني را پشت سر گذاشته باشند، بيشتر از كودكاني است كه اين دوره را در منزل بودند. پيش

هاي دبستاني داراي نمرههاي پيش) به اين نتيجه رسيدند كه كودكان با آموزش2004و پاچ ( سيلوا

) نشان 2002و تيولو ( عملكرد تحصيلي بودند. تيوهاي باالتري در اطالعات آواشناسي و آزمون

تر دبستاني در يادگيري سريع و فعالهاي آموزشي مراكز پيشدادند كه كودكان با داشتن مهارت

هاي كالمي در سطح بااليي قرار دارند و همچنين از نظر عملكرد تحصيلي هستند و از نظر مهارت

  دهند.اند، تفاوت معناداري را نشان ميندهبا گروهي از كودكان كه اين دوره را نگذرا

ي امالء و رياضي همانند هاي استاندارد شدههاي پژوهش آن بود كه آزموناز جمله محدوديت

گيري مورد استفاده قرار گيرد. در آزمون تشخيصي خواندن وجود نداشت كه به عنوان ابزار اندازه

ها هاي آن به ساير استانباشد و تعميم يافتهميپژوهش انجام گرفته در محدوده استان همدان  ضمن

  بايد با احتياط صورت پذيرد. 

دبستاني سر افرادي كه به طور مستقيم با كودكان پيش شودبا توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد مي

يادگيري را ياد بگيرند. در ضمن  شناسايي كودكان مشكوك به اختالل هايو كار دارند، بايستي 

شود توسعه توصيه مي چگونگي ارجاع آنها براي ارزيابي نيز آگاهي كافي كسب نمايند.بايستي از 

دبستاني پسران دبستاني در اولويت قرار گيرد. به ويژه بر آموزش پيشهاي پيشو تعميق آموزش
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  تأكيد و حساسيت بيشتري اعمال شود.
 منابع

  . اريسالنامه آم ).1390اداره كل آموزش و پرورش استان همدان (

مدارس شهر  آموزان كالس سوم ابتداييتعيين ميزان نارسانويسي در دانش). 1371اسداللهي، قربانعلي (
. اعضاي خانواده اصفهان و بررسي رابطه آن با جنس، نسبت فاميلي والدين، سواد والدين و تعداد

  .شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان اصفهان

. آموزان دوره ابتدايي شهر همدانل نارساخواني و نارسانويسي دانشبررسي عل). 1382اكبري، مصطفي (

  شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان همدان.

. آموزان مقطع ابتداييدبستاني بر عملكرد دانشتأثير آموزش پيش .)1375اميري، فريبرز و اسدي، عباس (

  ي تعليم و تربيت استان خوزستان.پژوهشكده

ي . ترجمهرواني (جلد اول) راهنماي تشخيصي و آماري اختالل هاي). 1995ريكا (انجمن روانپزشكي آم

  . تهران: انتشارات دانشگاه شاهد.)1379( محمدابراهيم مداحيو عباسعلي اللهياري محمدرضا نائينيان، 

  .11 - 25، )3(2). ساخت و هنجاريابي آزمون تشخيصي خواندن. نشريه پويش، 1386بهاري قره گوز، علي (

مجموعه مقالهدبستاني و پيشرفت تحصيلي دبستان. ررسي رابطه پيشب). 1374حسيني سفيد دشتي، آمنه (
. معاونت آموزش عمومي اداره سمپوزيوم نقش آموزش ابتدايي و جايگاه مطلوب آن در جامعه هاي

  كل آموزش و پرورش استان اصفهان.

دبستاني در يادگيري قش آموزش پيش). ن1388حسينائي، علي و پژوهنده، علي(حميدپور، حسن، 

 ، مجله علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهوازحركتي و سازگاري اجتماعي.  هاي روانيمهارت

5)3 ،(138-117.  

آموزان پايه ). مقايسه عملكرد تحصيلي دانش1388سپاسي، حسين و شهني ييالق، منيجه و باقري، صرفناز(

دانشگاه  . مجله علوم تربيتيدبستاني با كنترل هوشهاي پيشجنسيت و آموزش اول دبستان بر حسب
  .93-112)، 2( 16، شهيد چمران اهواز
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 هايهاي بدني و بازي بر رشد توانايي). تأثير فعاليت1387سنه، افسانه و سلمان، زهرا و آقازاده، محرم (

  .87-106، 26، هاي آموزشيي نوآوريفصلنامهدبستاني. ذهني پسران پيش

ابتدايي  آموزان كالس اولهاي آمادگي بر فهم خواندن دانشبررسي تأثير دوره). 1376نيا، مظفر (ريعسگ
  نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران.. پاياندو زبانه

از دبستان بر پيشرفت تحصيلي و رشد اجتماعي بررسي تأثير آموزش و پرورش پيش ). 1377فرشاد، مجيد (
  يقات اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران.. شوراي تحقآموزاندانش

. )1391(ي فرخنده مفيدي. ترجمهبرنامه آموزش و پرورش در دوره پيش از دبستان). 2004كول، ونيتا (

  انتشارات سمت. تهران:

. ترجمه هاي ابتداييهاي يادگيري در كالسهيجاني و ناتواني اختالل هاي). 2000گورمن، جين چنگ (

  آموز.. اردبيل: نشر نيك)1382(ناصر نوراني دگرماندرقمحمد نريماني و 

  نور.. تهران: انتشارات دانشگاه پيام دبستاني و دبستانآموزش و پرورش پيش). 1389مفيدي، فرخنده (

دبستاني از طريق بررسي هاي پيششناسايي نقاط قوت و ضعف برنامه). 1382مواليي تاجكوه، مسعود (
 آموزان پايه اول تا سوم ابتداييدبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانشتأثير آموزش و پرورش پيش

  نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم.. پايان 80-81شهرستان ورامين در سال تحصيلي 

آموزان دوره يادگيري در دانش ). بررسي شيوع و علل اختالل هاي1384نريماني، محمد و رجبي، سوران (

  .231-252، )3(5، مجله پژوهش در حيطه كودكان استثنايي. ابتدايي استان اردبيل

ي محمد تقي منشي . ترجمههاي ويژه يادگيريناتواني). 2001الفلين، جيمز (واالس، جرالد و مك

  مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي. ).1383(طوسي

ندن در پايه اول دبستاني بر درك مطلب و سرعت خوابررسي تأثير آموزش پيش ).1382يوسفي، فاطمه (
 . پايان نامه كارشناسي ارشد.ابتدايي
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The effect of preschool education on the reduction of learning 
specific disorders of primary school students in hamadan 

province 

M. Akbari1, N. Erfani2 & F. Bodouhi3 

Abstract   

The current study has mainly investigated the effect of preschool education 
on the reduction of learning specific disorders of primary school students. 
To this end, causal-comparative method of research was preferred. The 
statistical population covered the first to third graders of primary school in 
Hamadan province. The main sample included 623 students being selected 
via cluster and random sampling techniques. To collect the data learning 
disorders list, standard reading test and researcher-made tests of dictation 
and mathematics were used. To analyze the data, in addition to descriptive 
statistics, chi-square test, Fisher correction and Phi coefficient were run. The 
results showed that the students who had received education in preschool, 
compared with those who had not, had low disorder in reading. However, 
concerning dictation and mathematics disorders, no significant difference 
was observed between the two groups. The results were discussed and the 
preschool education was recommended to be paid further attention.   

Key words: preschool education, learning disorders, dyslexia, dysgraphia, 
dyscalculia.
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