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و مقايسة سرعت و پسرانة شهر آموزان سوم ابتدايي مدارس نوشتن دانشبررسي دخترانه

 1386-87تهران در سال تحصيلي 

1رزي زينعلي،2مائده صباغ تركان،2عطيه جوان تاش،*1نويد ميرزاخاني

بهفمربي گروه كاردرماني.1  شتيكارشناسي ارشد كاردرماني روان، دانشگاه علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد
، دانشگاه علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيكارشناس كاردرماني.2

 چكيده

و اهداف  مقدمه
و از دانش آمـوزان انتظـار مـي رود نوشـتن را بـه. نوشتن به عنوان يك فعاليت عملكردي در اولين سال هاي آموزش كودك مورد استفاده قرار مي گيرد

و.فعاليت هاي مدرسه استفاده كنند را قادر سازد از آن به نحوي ماهرانه جهت انجامگونه اي فراگيرند كه آنها يكي از مـوارد مهـم بـراي دانـش آمـوزان
، سرعت نوشتن دانش آموزان مي باشد و به دست آوردن نمر آموزان براي حفظ ارتباط با فعاليت دانش. معلمين مناسـب در امتحانـات، بايـدةهاي مدرسه

و سريع بنويسندبتوانند خوا كـياين پژوهش بدست آوردن ميانگاز هدف.نا بتـوان براسـاسهني براي سرعت نوشتن دانش آموران سوم ابتدايي مي باشد
و حل مشكالت آنها پرداخت و به بررسي .آن دانش آموزان كند نويس را تعيين نموده

و روش ها مواد
مي-پژوهش حاضر توصيفي و پسران دانشةآماري شامل كليةجامع. باشد تحليلي از نوع مقطعي شهر تهـرانةآموزان سوم ابتدايي مدارس عادي دخترانه

خ. انتخاب شدند16و2شهر تهران، مناطقةگان19گيري به روش تصادفي ساده، از بين مناطق در نمونه.بود اي وشـه همچنين از هر منطقه بـه صـورت
و دو مدرسةدو مدرس و كليابتدةابتدايي پسرانه و پسر اين مـدارس مـورد دانشةايي دخترانه به صورت تصادفي انتخاب شدند آموزان سوم ابتدايي دختر

و 193شامل ارزيابي قرار گرفتند كه و18از اين بين.پسر بودند 122دختر جهت بررسي سرعت حفـظ نويسـي،دانش.پسر چپ دست بودند12دختر
ي اول خوانده بودند را پس از حفظ كردن،در مدت آموزان مي بايست يك شعر سه بيتي كه و جهـت بررسـي سـرعت حفـظ5در پايه دقيقـه بنويسـند

اتمـام كـارانو زمـ دقيقه رونويسي كننـد10را در مدت بايد متن نوشته شده روي تخته را كه در آن تمام حروف الفباي فارسي به كار رفته بود نويسي،
 هر دانش آموز جداگانه ثبت شد

هايافت ه
نونيانگيم دق1/31يسيسرعت حفظ معقهيحرف در م04/11اريبا انحراف مع05/37يسيسرعت رونونيانگيو .بدست آمد31/8اريبا انحراف

 نتيجه گيري
و برتري طرفي تاثيري بر سرعت رونويسي دانش آموزان ندارد ، برتري طرفي.بر اساس نتايج بدست آمده جنسيت و ولي در حفظ نويسي تاثيرگذار اسـت

.راست دست ها سريعتر از چپ دست ها بودند

يديواژگان كل
 سرعت نوشتن، نويسي حفظ،رونويسي

* 16/3/1391 پذيرش مقاله 20/9/1390دريافت مقاله*
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و مقايس  .........آموزان سرعت نوشتن دانشةبررسي

 �١ دانشكده علوم توانبخشي"يطب توانبخش"علمي فصلنامه

و اهداف مقدمه
و رايج در تمام مراحل زندگي است كه آغاز نوشتن يكي از فعاليت توانـايي. باشـد آن از دوران پيش از دبستان مـي هاي مهم

و در مدت زمان تعيين شده، يكي از نگراني دا نوشتن اطالعات با حجم مناسب سـرعت. آموزان در امتحانات مـي باشـدنشهاي
در رسد روي نوشته نوشتن يكي از عواملي است كه به نظر مي درو انجـام تكـالسها در امتحان، يادداشت برداري در كالس يف

آن كه كند،هاي تحقيقاتي نشان داده يافته. زمان تعيين شده تأثير گذار است  و اجتناب از نويسي منجر به دشواري در نوشتن
مي همچنين نوشتن ضعيف باعث از دست دادن مهارت. گردد مي و كاهش اعتماد به نفس ]1،2[.گردد هاي آكادميك

و سنجش كيفيت، سال كه توانايي ميهاست و از نتايج آن تـوان بـه عنـوان در مدارس ساير كشورها به كار برده شده است
و همچنين يك مقياس رقابتي در برابر همساالن استفاده كرد يك مقياس سنجش توانايي آموزاني از ديرباز به دانش. هاي فردي

آمـوزان امر اين است كـه ايـن قبيـل دانـش دليل اين. شده است كه مشكالت يادگيري دارند، در امتحانات وقت اضافه داده مي
و تعيـين]3[توانند حجم مناسبي از اطالعات را در زمان نرمال بنويسند اي دارند كه نمي مشكالت ويژه ي بررسي بنابراين الزمه

 دانش آموزان كند نويس در دست داشتن طيفي هنجار از سرعت نوشتن دانش آموزان پايه هاي مختلف تحصيلي مي باشد كـه 
و آموزگاران كمك شاياني مي نمايد در برخي از كشورها ميانگين سرعت نوشـتن. در تشخيص مشكالت نوشتاري به درمانگران

و بر طبق آن دانش آن در مقاطع تحصيلي مختلف ارزيابي شده است و در امتحانات بـه هـا زمـان آموزان كندنويس تعيين شده
.شود اضافه داده مي

و نتايج متفاوتي نيـز حاصـل شـده اسـت بررسي هاي متعددي در.در مورد سرعت نوشتن انجام شده است بـه طـور مثـال
آموزان سـال آخـر دبيرسـتان انجـام براي تعيين سرعت نوشتن دانش 1990در سال Duttonو Connorاي كه توسط مطالعه

هـا گـزارشآن. نويسي بـود دقيقه از حفظ20-30اين امتحان به صورت. شد، نتايج به صورت تعداد كلمات در دقيقه آناليز شد
]4،5[كلمه در دقيقه نوشتند2/18ساله به طور ميانگين17آموزان كردند كه دانش

sawyer     و يك تست دو دقيقه طي يك تست دو دقيقه 1992نيز در سال نويسي به اين نتيجه رسيد اي حفظ اي رونويسي
درصـد كمتـر از ميـانگين كلمـات5/2شدن هم زمان داشتند، ميانگين كلمات نوشته شـده كه با اينكه دانشجويان براي آماده 

بـه عنـوان. بررسي هاي متعددي نيز در مورد عوامل موثر بر سرعت نوشتن انجام شده است]6،7[نوشته نشده در رونويسي بود 
نويسي در يك مدرسة ابتدايي دريافتنـد طي يك برنامة آموزشي شيوة سرهم 1998در سال Watson-willو zivianiمثال 

و دختران وجود ندارد در Graffو 1997در سـال Karlsdotirو Cohenولـي]8[. كه هيچ تفاوتي بين سرعت نوشتن پسران
مي دريافتند كه دختران معموالً سريع 1961سال  ايـن موضـوع را فقـط در Berningerو Grahamولـي. نويسند تر از پسران
و هفتم مشاهده كردند هاي سال ]6[.اول، ششم

Suen    ولـي. دريافت كه برتري طرفي تأثيري در سرعت نوشتن ندارد 1983نيز در سالGraham وBerninger دريافتنـد
مي تر از چپ دست ها سريع كه راست دست ]1،9[.نويسند ها

د ي يك ميانگين براي سرعت نوشتن يك گروه از انش آموزان مي باشد كه بتوان بـر اسـاس آن كنـد اهميت اين پژوهش ارائه
حل مشكالت آنها بپردازيم و .نويسان را تعيين نمود تا بتوانيم در آينده به بررسي

:معيار ورود به مطالعه
و نوروپاتي در اندام فوقاني و ارتوپدي، عدم وجود مشكالت عصب شناختي مثل فلج مغزي عدم وجود ناهنجاري هاي مادر زادي

ا و توجهيو ندام فوقانيدر .عدم وجود اختالالت يادگيري
:معيار خروج از مطالعه

 عدم حضور در كالسو عدم پيروي از قوانين تست
:در اين پژوهش مسائل زير از نظر اخالقي مد نظر قرار داده شد
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و پرورش مناطق شد16و2از آموزش و معلمـي. شهر تهران تأييديه دريافت ن مـدارس را نيـز در نظـر رضايت مـدير مدرسـه
و تفسير. گرفته شد و تعيين ميانگين سرعت نوشتن ت پس از اتمام مطالعه ، دانش آمـوزان كنـد نـويس و بـه آنهـا نتايج عيـين

.مشاوره داده شد

و ها روشمواد
مي-پژوهش حاضر توصيفي دايي مدارس عـادي آموزان سوم ابت جامعة آماري شامل كلية دانش. باشد تحليلي از نوع مقطعي

و پسرانة شهر تهران مي باشد .دخترانه
همچنـين از هـر. انتخـاب شـدند16و2گانة شهر تهران، منـاطق19گيري به روش تصادفي ساده، از بين مناطق در نمونه

شـ منطقه به صورت خوشه و دو مدرسة ابتدايي دخترانه به صـورت تصـادفي انتخـاب و كليـة اي دو مدرسة ابتدايي پسرانه دند
و پسر اين مدارس مورد ارزيابي قرار گرفتند كه شامل دانش و 193آموزان سوم ابتدايي دختر و از ايـن 122دختر پسر بودنـد
و18بين  .پسر چپ دست بودند12دختر

ي اول دبسـت نويسي از دانش ابتدا براي بررسي سرعت حفظ ان خوانـده آموزان خواسته شد يك شعر سه بيتي كـه در پايـه
و سپس آن را در مدت30بودند را در مدت  هايي كه توسط پژوهشگران توزيع شـده بـود دقيقه روي برگه5دقيقه حفظ كنند

و زمان اتمام كار هر دانش شد بنويسند كه. آموز جداگانه ثبت سپس از آنان خواسته شد كه متن نوشته شده روي تختة كالس
در اين مـورد نيـز. ها رونويسي كنند دقيقه پشت همان برگه10به كار رفته است را در مدت در آن تمام حروف الفباي فارسي 

شد زمان اتمام كار هر دانش هـا مطالعـه آموزان، تمام برگه پس از آن براي بررسي كيفيت حفظ كردن دانش. آموز جداگانه ثبت
و به آن و برگه شد ي كيفي داده شد . كه نمرة بد كسب كرده بودند، حذف شدندهايي ها به صورت زير يك نمره

و صحيح نوشته بودند:عالي (شعر را به طور كامل و. )»و«به جز عالئم نگارشي
. شعر را صحيح نوشته بودند ولي نتوانسته بودند در زمان تعيين شده آن را كامل كنند:خوب

كم:متوسط و . نويسي داشتند تر از چهار مورد اشتباه در حفظدر زمان تعيين شده نتوانسته بودند شعر را كامل كنند
و يا بيت بيشتر از چهار مورد اشتباه در حفظ:بد . ها را جابجا نوشته بودند نويسي داشتند

و فقـط مـي آموزان اجازة استفاده از مداد رنگي، پاك الزم به ذكر است كه دانش و تـراش را نداشـتند توانسـتند از مـداد كن
ي اشتباه را با كشيدن يـك خـط روي آن مشـخص مـي كردنـد،اشتباه نوشتنصورتدر.فاده كنندمشكي نرم است . بايد كلمه

از همچنين براي اطمينان از اينكه كلية دانش و خواندن متن نوشته شده روي تخته كالس هستند، آموزان كالس قادر به ديدن
و خواندن كلمات دارنـد، مطـرح ها خواسته شد قبل از شروع رونويسي، يك دور از روي متن آن و اگر اشكالي در ديدن بخوانند

. كنند
و حفظ و ميانگين آن در دقيقه محاسبه شـد در انتها تعداد حروف نوشته شده در هر دو مورد رونويسي . نويسي شمارش شد

، به مدارس اطالع داده مي شود تا اين دانـش و مشخص شدن كند نويسان آمـوزان جهـت بررسـي بـه پس از تعيين ميانگين
.مراكز توانبخشي ارجاع داده شوند

:نويسي شعر استفاده شده در حفظ•
و جنگل داري، هـم دريـا/ ميهن خوب مايي اي ايران/ زيبا زيبا زيبايي اي ايران« و بسـتان داري، هـم/ هم كوه هـم بـاغ
دا/ من يك دنيا خاكت را دارم دوست صحرا و پاكت را ) حرف 125شامل(»رم دوستخاك خوب

 متن استفاده شده در رونويسي
مي اين متن از پايان و نامة خانم زهرا اقتداري انتخاب شد كه يك متن دست ساخته دهدر آن از تمام حروف الفبا استفاباشد

شد1-10بود ولي در اين پژوهش اعداد1-12شده است با اين تفاوت كه در انتها شامل اعداد ]14[نوشته

مي« و در يك محلّه قديمي در شهر اصفهان زندگي و برادر هستند و فاطمه خواهر آن. كنند علي و نام پدرشان نام مادر ها ثريا
آن. عباس است مي پدر و آچار و در آنجا ميخ، پيچ با. فروشد ها مغازه دارد و روزي فاطمه به باغ عمويش، جعفر آقا رفت



و مقايس  .........آموزان سرعت نوشتن دانشةبررسي

 ١٧ دانشكده علوم توانبخشي"يطب توانبخش"علمي فصلنامه

شددخترعمويش، ژاله مشغول باز و او مريض و خيلي لذّت برد ولي موقع بازگشت به خانه هوا سرد شد دكتر به او گفت.ي شد
. بايد بيشتر مواظب خودش باشد

10 -9-8-7-6-5-4-3-2-1
)حرف 296شامل(

و از آزمو SPSS15افزار آماري هاي گردآوري شده به كمك نرم داده مستقل براي مقايسةTن مورد تحليل قرار گرفت
شد ميانگين . ها استفاده

 يافته ها
و پسرانه معنادار نيست اختالف ميانگين سرعت رونويسي بين دانش.1 P=807/0. آموزان سوم ابتدايي مدارس دخترانه

و پسرانه معنادار نيست نويسي بين دانش اختالف ميانگين سرعت حفظ P=928/0. آموزان سوم ابتدايي مدارس دخترانه
و چپ دست سوم ابتدايي مدارس شهر تهران معنادار اختالف ميانگين سرعت رونويسي بين دانش آموزان راست دست

P=0/ 075. نيست
و چپ دست سوم ابتدايي مدارس شهر تهران نويسي بين دانش اختالف ميانگين سرعت حفظ.2 آموزان راست دست

P=02/0. معناداراست

و انح.1جدول و حفظميانگين و پسرانة شهر تهران نويسي دانش راف معيار سرعت رونويسي  آموزان سوم ابتدايي مدارس دخترانه

 انحراف از ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد جنسيت

 سرعت رونويسي
 دختر
 پسر

193 
122 

1451/37
9098/36

84815/7
01789/9

56492/0
81644/0

 سرعت حفظ نويسي
 دختر
 پسر

193 
122 

0570/31
1721/31

99393/10
15236/11

79136/0
00969/1

و حفظ.2جدول و انحراف معيار سرعت رونويسي و راست دست سوم ابتدايي مدارس تهران نويسي دانش ميانگين  آموزان چپ دست

 برتري
 طرفي

 ميانگين تعداد
انحراف
 معيار

 انحراف از ميانگين

 سرعت رونويسي
 راست
 چپ

285 
30 

2982/37
7333/34

39887/8
09022/7

49751/0
29449/1

 سرعت حفظ نويسي
 راست
 چپ

285 
30 

5088/31
2333/27

24491/11
98569/7

66609/0
45798/1

 بحث
نويسـي آنهـا بيشتر از ميانگين سرعت حفـظ سوم ابتدايي آموزان دانشده شد ميانگين سرعت رونويسي در مشاهبراساس نتايج

ي  1995در سـال Connerو 1982در سـال Sherwood. مطابقـت دارد 1992درسـال Sawyerافتـة است كه اين نتيجه با
و خستگي فكري ذكر كردند رسد كه كمتر بـودن در اين پژوهش نيز اين گونه به نظر مي]11،12[دليل اين امر را نوسانات تمركز

. وري مطالب حفظ شده استنويسي به دليل نياز داشتن به زماني اضافه جهت يادآ ميانگين سرعت حفظ
و)14/37(آمـوزان دختـر همچنين در بررسي تاثير عامل جنسيت بر سرعت نوشتن نتايج نشـان سـرعت رونويسـي در دانـش

و در جنسـيت تـأثير معنـاداري در سـرعت،)9/36(آموزان پسر سرعت رونويسي در دانش تفاوت چنداني با يك ديگـر ندارنـد
 Karlsdottirو Cohenولـي. همخـواني دارد 1998در سال Watson-Willو Zivianiبا يافتة نوشتن ندارد؛ كه اين نتيجه 

و Grahamولــي. نويسـند تــر از پسـران مـي دريافتنـد كــه دختـران معمـوالً سـريع 1961در سـال Graffو 1997در سـال
Berninger و هفتم مشاهده كردند اين موضوع را فقط در سال .]8[هاي اول، ششم
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، نتايج نشان مي دهد برتري)73/34(و چپ دست)3/37(آموزان راست دست توجه به ميانگين سرعت رونويسي در دانشبا
 Berningerو Grahamبه همين نتيجه رسـيد ولـي 1983نيز در سال Suen. طرفي تأثير معناداري در سرعت نوشتن ندارد

مي تر از چپ دست ها سريع دريافتند كه راست دست .]13،14[ويسندن ها
ير مطالعـات مـي باشـد مـي كه جدولي از ميانگين سرعت نوشتن بدست آمـده در سـا،3 براي مقايسه بيشتر به بررسي جدول

مي از آنجا كه دانش. پردازيم روند، نتايج حاصله در اين پژوهش را بـا پايـة آموزان اغلب كشورها در سن شش سالگي به مدرسه
. نيمك چهارم اين جدول مقايسه مي

Graham و در پسران66سرعت رونويسي را در دختران 1998و همكارانش در سال حـرف در دقيقـه بـه61حرف در دقيقه
سرعت رونويسي در پاية چهارم را بدون احتساب جنسـيت، 1990در سال Blöteو Hamstra-Bletzهمچنين. دست آوردند

و 46 و حرف دقي37و همكارانش Phelpsحرف در دقيقه در34، ايـن رقـم را 1984در سـال Elkinsو Zivianiقه حـرف
را 1998در سال Watson-Willو Ziviani. دقيقه دريافتند در70ميانگين سرعت رونويسـي دختـران پايـة چهـارم حـرف

و پسران را  در حـرف14/37در اين پژوهش ميـانگين سـرعت رونويسـي دختـران. حرف در دقيقه به دست آوردند67دقيقه
و پسران . حرف در دقيقه به دست آمد90/36دقيقه

رسد، كمتر بودن ميانگين سرعت رونويسي به دست آمده در اين پژوهش در مقايسه با تحقيقات پيشـين، بـه دليـل به نظر مي
و . باشدمييو جهت نوشتار)جدا نويسي يا پيوسته نويسي در نگارش انگليسي(هاي نگارشي شيوهآموزش تفاوت در حروف الفبا

)حرف در دقيقه(سرعت نوشتن كودكان.3جدول

Grade 
Graham et al. 

(1988) 
Hamstra-Bletz 

& Blöte 
(1990) 

Phelps 
et al. 

(1984) 

Ziviani & 
Elkins 
(1984) 

Ziviani & 
Watson-Will 

(1988) 
 پسر دختر پسر دختر

1
2
3
4
5
6
7
8
9

21 
37 
50 
66 
75 
91 
109 
118 
121 

17 
31 
45 
61 
71 
78 
91 
112 
114 

24 
25 
46 
54 
66 

32 
35 
25 
37 
48 
58 
62 
72 

32 
34 
38 
46 
52 

39 
56 
70 
83 
83 
85 

35 
46 
67 
73 
89 
111 

 نتيجه گيري
و ميانگين04/11حرف در دقيقه با انحراف معيار1/31 در دانش آموزان سوم ابتدايي يسيدر نهايت ميانگين سرعت حفظ نو

و برتري.بدست آمد31/8انحراف معياربا05/37 در دانش آموزان سوم ابتدايي سرعت رونويسي بر اساس نتايج جنسيت
،. دانش آموزان ندارداين طرفي تاثيري بر سرعت رونويسي  هار ولي در حفظ نويسي ودندباست دست ها سريعتر از چپ دست

.، يعني برتري طرفي در اين مورد تاثير گذار بود
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