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آموزان ورودي به مدرسهل سنجش و تشخیص دانشیمسا
شناسی تربیتیارشد روانشناسی کودکان استثنایی و کارشناسکارشناس روان/سمیه کمالی

چکیده
هـاي درسـی   تـا برنامـه  پردازند شناختی آنان میهاي آموزش و پرورش کشورها، معموالً در ابتداي ورود کودکان به مدرسه، به سنجش رواننظام

و آمـادگی تحصـیلی کودکـان بـدو     انیطرحی با عنوان سنجش سالمت جسـم 1375خود را با وضعیت آنان هماهنگ سازند. در کشور ما نیز از سال 
ت و آمـوزان متمرکـز اسـ   اجرا درآمده که عمدتاً بر مشخصات فردي، مشخصات خانواده، و سنجش وضعیت سالمت جسمی دانشورود به مدرسه به

دهد.گیري قرار میاي مورد اندازهسنجی، تا اندازهآمادگی تحصیلی آنان را نیز بر اساس برخی رویکردهاي روان
شناختی، نشان داده شده است کـه کـارکرد واقعـی آمـوزش و     آثار جدید سنجش رواندر این مقاله با بررسی رویکردهاي جدید و پژوهش ها و

آموزان به مدارس ابتدایی در مقایسه با مبـانی نظـري و کارکردهـاي علمـی پیشـرفتۀ جهـانی در ایـن حـوزه از         شپرورش ایران در سنجش ورودي دان
اي و علمـی و  هـاي پژوهشـی توسـعه   دارد و ضروري است که برخـی طـرح  اصلی سنجش ورود به مدرسه، فاصله هايتربیتی و هدف-سنجش روانی

صورت گیرد.کاربردي براي ایجاد تحول در این موضوع حیاتی 
آموزان استثناییدانششناختی، سنجش روانکلیدي:هايواژه

مقدمه
دانشـجوي  ،این مقالـه هاز دوازده سال پیش که نگارند

شناســی کودکــان اســتثنایی بــود و دروس ســنجش و روان
ــان      ــان و نوجوان ــرورش کودک ــوزش و پ ــخیص و آم تش

گذراند و شاهد بود که آموزش و پـرورش  استثنایی را می
آمـوزان ورودي بـه   کـار سـنجش دانـش   استثنایی کشور به

، مـدام در ایـن اندیشـه بـود کـه تـا چـه        1پردازدمدرسه می
ها از قوت علمی الزم برخـوردار اسـت.   اندازه این ارزیابی

کـه نگارنده پاسخی روشن به این سئوال نیافته بـود تـا ایـن   
یکی از استادان 2شد که در سخنرانیاخیراً توفیقی حاصل

طرح سنجش سالمت جسمی و آمادگی تحصـیلی کودکـان بـدو ورود    .1
صورت آزمایشی ابتدا در سه شهر قم و سمنان و به1372به مدرسه از سال 

شهر اجرا شد. در سال بعـد، شـوراي   29در 1373ورامین و سپس در سال 
عنوان یکی از شرایط ثبت نـام نوآمـوزان   عالی آموزش و پرورش آن را به

تدایی تصویب کرد. در نهایـت، بـا پیشـنهاد سـازمان آمـوزش و      پایۀ اول اب
پرورش استثنایی از طریـق وزارت آمـوزش و پـرورش در هیـأت وزیـران      

مـورخ  127472/1779طبـق مصـوبۀ شـمارة    1375بررسی و در اسـفندماه  
-مقرر شد تا طرح سنجش مذکور زیر نظر شـوراي سیاسـت  19/12/1375

اجرا درآید.ریزي سازمان بهگذاري و برنامه
هـاي سـازمان   در سـالن همـایش  29/11/1390این سـخنرانی در تـاریخ   .2

شناسی تربیتی و سنجش و ارزشـیابی کـه   شدة روانشناخته
بــه دعــوت ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی کشــور 

هصورت گرفته بود حاضر شود. مالحظـه شـد کـه دغدغـ    
علمـی سـالیان دورة دانشـجویی کارشناسـی و کارشناســی     

شـود و تصـمیم   ارشد نگارنده از زبان اسـتاد نیـز بیـان مـی    
ــنجش ورودي     ــونگی س ــی چگ ــا بررس ــه ب ــد ک ــه ش گرفت

ــش ــا   دان ــۀ آن ب ــرفته و مقایس ــورهاي پیش ــوزان در کش آم
آمـوزان ورودي،  چگونگی سنجش مدارس ایران از دانش

پاسخی علمی به سئوال خود پیـدا کنـد و آن را در اختیـار    
ــر      ــور و دیگ ــتثنایی کش ــرورش اس ــوزش و پ ــازمان آم س

گیـري از  . براي این منظـور، بـا بهـره   مندان قرار دهدعالقه
استاد محترم مذکور، با جانبه و ارزشمندهاي همهراهنمایی

منــابع اصــلی و دســت اول موجــود در کشــورهاي همطالعــ
هـاي درسـی جدیـد    پیشرفته به زبان انگلیسی که در کتاب

شناسـی و  روان"آموزش و پـرورش اسـتثنایی کشـور در تهـران بـا عنـوان       
آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان استثنایی ایران: رویکـردي فراگیـر   

شناسـی  آبادي، اسـتاد روان توسط آقاي دکتر حسین لطف"بخشو رهایی
دانشگاه شهید بهشتی، ایراد شد.



1392فروردین ماه  –114شماره 

24

؛ 2012، 2؛ ترنبول2012، 1دانشگاهی (از قبیل کتاب هیوارد
، 5؛ و تـایلور 2008، 4ن و هاالهـان ؛ کـافم 2011، 3کاودري

-) و مقــاالت جدیــد انتشــاریافته در مجــالت علمــی2008
المللی بینهمجلآموزش استثنایی؛ مجله پژوهشی (از جمله

همجلبریتانیایی آموزش استثنایی؛ هآموزش استثنایی؛ مجل
ژاپنــی آمــوزش همجلــبخشــی؛ آمــوزش اســتثنایی و تــوان

آمــوزش همجلــهــاي یــادگیري؛ نــاتوانیهمجلــاســتثنایی؛ 
و در 6شوراي کودکان استثنایی)همجلکودکان استثنایی و 

معتبر مربوط به این موضوع (مـثالً  رسانیهاي اطالعپایگاه
هشــعبگــاه؛ وب7شــوراي کودکــان اســتثناییگــاهدر وب

مرکز یادگیري براي کودکان گاه؛ وب8کودکان استثنایی
وبـــا بـــراي کودکـــان شـــوراي مانیتگـــاه؛ وب9اســـتثنایی

گاه؛ و وب11کودکان ناتوان یادگیريگاه؛ وب10استثنایی
تـوان  آموزان کـم ویسکانسین براي دانشهسنجش نوآوران

) در دسترس بود، بنیادهـاي نظـري و قـوانین و    12یادگیري
ــرورش  برنامــه هــا و عملکردهــاي مؤسســات آمــوزش و پ

هـاي گـزارش بـا مطالعـه   پیشرفته را بررسی نموده و سپس 
عملکرد طرح سنجش سالمت جسمی و آمادگی تحصیلی 

اي در ایـن مـورد   نوآموزان بدو ورود بـه دبسـتان، مقایسـه   

1. Heward
2. Turnbull
3. Cowdery
4. Kauffman &Hallahan
5. Taylor
6. The Journal of Special Education; International Journal of
Special Education; British Journal of Special Education;
Journal of Special Education and Rehabilitation; Japanese
Journal of Special Education; Journal of Learning
Disabilities; Teaching Exceptional Children; & Journal of
the Concil for Exceptional Children
7. www.cec.sped.org/ (Council for Exceptional Children)
8. www.ncpublicschools.org/ec/ (Exceptional Children
Division)
9. www.learningcenternj.org/ (The LearningCenter for
Exceptional Children)
10. www.manitobacec.ca/ (The Manitoba Council for
Exceptional Children)
11. www.ldworldwide.org/ (Children with LD)
12. www.WAASWD.org/ (Wisconsin Alternate Assessment
for Students with Disabilities)

انجــام دهــد کــه ایــن کوشــش صــورت گرفــت و اکنــون 
اي از آن در این مقاله ارائه شده که امید است بتواند فشرده

مقدمۀ مطالعات بیشتر در این مورد باشد.

سـرآمد و عـادي و   آمـوزان  سنجش وضعیت دانـش 
استثنایی

هم در کشور ما و هم در همه جـاي جهـان، بخشـی از    
آمـوزان سـرآمد،   دبستان را دانشبه آموزان ورودي دانش

آمـــوزان عـــادي و بخشـــی را بخـــش بزرگـــی را دانـــش
آمـوزان  دهنـد. دانـش  آموزان اسـتثنایی تشـکیل مـی   دانش

، کسـانی هسـتند کـه توانـایی ذهنـی عمـومی یـا        13سرآمد
اي معنادار برتر از کودکـان عـادي   گونهصی آنان بهاختصا

هاي بیشتر آموزشـی  ساز پیشرفتاست و این توانایی زمینه
ــن کودکــان معمــوالً در ویژگــی   ــیاســت. ای ــاي روان -ه

حرکتی، حسی، تخیلی، فکـري و عـاطفی خـود متمـایز از     
).2003، 14افراد عادي هستند (کوالنجلو و دیویس

ــش ــتثناییدان ــوزان اس یگــر کســانی هســتند کــه  د،آم
صورت عمومی در یک یـا چنـد حـوزة اختصاصـی، در     هب

آموزان عـادي هسـتند و نیازهـاي    تر از دانشسطحی پایین
آموزان، نه تنها در آموزشی ویژه دارند. این گروه از دانش

این یا آن مسألۀ یـادگیري، بلکـه ممکـن اسـت در مسـائل      
هاي ختالل، عاطفی، رفتاري، جسمی و ا15ارتباط اجتماعی

، 16هاي ویژة آموزشی باشند (ترنبـول رشدي نیازمند برنامه
ــان   2012 ــوزش کودکــان و نوجوان ــب، آم ــن ترتی ــه ای ). ب

ــان و     ــام کودک ــراي تم ــد ب ــوم همانن ــک مفه ــتثنایی، ی اس
اي را، از خــدمات نوجوانــان نیســت بلکــه طیــف گســترده

هـا و  آموزشی متفاوت مختصر گرفته تا امکانـات و برنامـه  
گیرد.آموزشی کامالً ویژه، در بر میخدمات 

)1388نگاه کنید به: گاالگر، جیمز (.13
14. Colangelo& Davis

)1386نگاه کنید به: کارتلج، جی؛ و میلبرن، جی (.15
16. Turnbull, Ron



تعلیم و تربیت استثنایی

25

هـاي  هاي آموزش اسـتثنایی حـول مفهـوم برنامـه    برنامه
هاي درسی شوند. کالسشده طراحی میآموزشی انفرادي

تــر و آنــان نیــز کــوچکتر اســت تــا امکــان شناســایی دقیــق
هاي آنـان فـراهم آیـد.    آموزان و خانوادهتر دانشمشخص

بـا یکایـک ایـن    هـاي آموزشـی متناسـب   همچنین، هـدف 
هاي جدید در شود و برنامهآموزان در نظر گرفته میدانش

هاي هر سال تحصیلی و متناسب با سطح پیشرفت و ظرفیت
آموزان گردد. معلمان این دانشهر یک از آنان تدوین می

آموزان تطبیـق  نیز کار خود را با وضعیت هر یک از دانش
نیازهاي ویـژة  دهند و فضاي کالسی مثبت و متناسب بامی

هـاي نادرسـت و   داوريسازند و بـا پـیش  آنان را فراهم می
کننـد. آنـان همچنـین،    احساس ناتوانی شاگردان مقابله می

شناسی و آمـوزش و  در تمام این موارد با متخصصان روان
پرورش استثنایی و با مدیریت مدرسه و سایر معلمـان و بـا   

کننـد  مـی آموزان مشـورت و همکـاري  هاي دانشخانواده
).2012، 1(ویلیام هیوارد

ــراي    ــژه ب ــیش از آنکــه کودکــان داراي نیازهــاي وی پ
آموزش استثنایی معرفـی شـوند، ضـروري اسـت سـنجش      

عمل آید تا معلوم شـود کـه   علمی دقیق و کامل از آنان به
هـاي یـادگیري،   تـوانی هـاي شـناختی، کـم   از نظر توانـایی 

طبـاقی در محـیط،   هاي پردازش زبانی، رفتارهاي انتوانایی
هـاي حرکتـی، و   ي، مهـارت یدارکمبودهاي دیداري و شن

هاي رشدي در چه وضعیتی هستند.اختالل
گونـاگون  هـا و کارکردهـاي  بررسی مطالعات و برنامه

ــرفتهدر نظــام ــاي پیش ــۀ  ه ــرورش در زمین ــوزش و پ ــر آم ت
مریکــايآآمــوزان بــه مدرســه در ســنجش ورودي دانــش
ــا (از  ــمالی و در اروپ ــان   ش ــه: دپارتم ــد ب ــاه کنی ــه نگ جمل

ــادگی 2007، 2آمــوزش عمــومی در امریکــا  ؛ ســنجش آم

1. Heward, William
2. Department of Public Instruction: Identification and
Assessment of Students, Evaluation Process (2007).
http://www.nrcld.org/research/states

آمــادگی ؛ ســنجش2011، 3ورود بــه مدرســه در انگلــیس
ــر    ــورهاي دیگ ــه در کش ــه مدرس ــ2011، 4ورود ب ه؛ برنام

آمــادگی ورود بــه و ســنجش2010، 5ســرآغاز ســانتاکالرا
) حاکی از آن است کـه  2007، 6نفرانسیسکوامدرسه در س

ریزي آموزش فـردي  منظور برنامهآموزان بهجش دانشسن
عمل آید:هاي زیر بهورودي به مدرسه الزم است در زمینه

غربالگري جسمی و دیداري و شنیداري براي تفکیک .1
هـاي ویـژه نیـاز    آموزانی که از این جهات به مراقبتدانش
7دارند

ــارت.2 ــت و  ســنجش مه ــات درش ــی (حرک ــاي حرکت ه
ظریف)

هـاي  گیـري از آزمـون  شدي با بهـره سنجش وضعیت ر.3
8هنجاري رشد رفتاري و اجتماعی

هـاي هوشـی،   سنجش شناختی که دربرگیرندة آزمـون .4
9.پردازش اطالعات، توجه و تحرك است

هـاي زبـانی و گفتـاري و ارتبـاطی در     سنجش مهـارت .5
زمینــۀ عوامــل مــؤثر بــر یــادگیري خوانــدن (شــامل ســطح 

تجربـۀ زبـانی)،   انگیزشی، هـوش کالمـی، حافظـۀ فعـال و     
ــانی (شــامل رمزگشــا مهــارت ــاي فرازب ی آواشــناختی، یه

آگاهی آواشناختی، آگاهی نحوي، آگاهی معناشناسـی و  
10کاربردشناسی زبان)

3. What Does Ready for School Mean in England (2011).
www.nurseryworld.co.uk
4. Review of School Readiness Assessment Abroad

(2011). eng.hi138.com
5. Santa-Clara-County Head-Start School Readiness

Assessment of Graduating Head-Start Students (2010).
Watsonville, CA. www.sccoe.k12.ca.us

6. School Readiness Assessment in San Francisco Unified
School District (2007). Applied Survey Research.
www.first5sf.org

، ترجمـۀ مـریم مهـدي ولـوجردي و     1379نگاه کنید بـه: میلـر، لوسـی (   .7
دکتر عالء طلوعی)

8. Berk, Laura E. (2007)
9. Wolman, Benjamin B. (Editor) (4th ed. 2005)

)1380آبادي، حسین (نگاه کنید به: لطف.10
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هـاي  توانـایی هـاي تحصـیلی در زمینـه   سنجش توانایی.6
خواندن و نوشتن و حساب کردن

-هـاي دانـش  هاي یادگیري و ظرفیتتوانیسنجش کم.7
1هاتوانیآمدن بر این کمآموز براي فائق

گیري سنجش وضعیت عاطفی و سالمت روانی با بهره.8
2هاي هنجاري و مالکی مربوطهاز آزمون

ــانوادگی و   .9 ــومی و خ ــی و ق ــعیت فرهنگ ــنجش وض س
3آموزمحیط زندگی اجتماعی دانش

ــاً روش  ــته عموم ــراي   در گذش ــنتی ب ــنجش س ــاي س ه
دو سـه  شد امـا در  کار گرفته میتشخیص وضعیت افراد به

هـاي سـنجش   سنجی افـراد و هـم روش  دهۀ اخیر هم روان
آموزان تغییرات اساسی یافته و اکنون در آمـوزش و  دانش

هــاي مــدرن (از جملــه تــر از روشهــاي پیشــرفتهپــرورش
، 5ايو سـنجش پرونـده  4سنجش مبتنـی بـر برنامـۀ درسـی    

یـا  7، سنجش اصیل6شناسی شناختیسنجش مبتنی بر روان
هاي شاگرد در زنـدگی واقعـی و سـنجش    سنجش توانایی

الف):1390آبادي، شود (لطف) استفاده می8فراگیر و پویا
ــدازه  ــاي پیشــین ســنجش و ان ــاً رویکرده ــري اساس گی
ــایی  ــر تشــخیص وضــعیت و توان هــاي موجــود متمرکــز ب

تربیتی آنان -آموز و نگرشی ایستا به وضعیت روانیدانش
هاي ریاضـی و آمـاري   صورتی متمرکز بر تحلیلبهدارد و

کم داراي شش کاستی کنند. این رویکردها دستتکیه می
هاي هاي مستقیم از تواناییاساسی هستند: اول آنکه اندازه

دهنـد؛ دوم آنکـه بخـش کـوچکی از     دسـت نمـی  افراد بـه 
هم در یک مقطـع  آموز را و آنهاي دانشتمامیت ویژگی

(ترجمـۀ محمـدتقی   الفلـین، جیمـز   نگاه کنید به: واالس، جرالد؛ و مک.1
، چاپ یازدهم)1390منشی طوسی،

2. Hogan, Thomas (2003)
الف و ب)1390آبادي، حسین (نگاه کنید به: لطف.3

4. curriculum-based assessment
5. portfolio assessment
6. cognitive-based assessment
7. authentic assessment
8. dynamic and comprehensive assessment

ســنجش دهنـد؛ سـوم آنکـه در    زمـانی کوتـاه بازتـاب مـی    
هـاي  هـا و زبـان  هاي افراد متعلق به اقوام و فرهنگتوانایی

شونده گوناگون توانایی کافی ندارند؛ چهارم آنکه آزمون
دهنـد؛ پـنجم آنکـه فـرد را     را در وضعیتی انفعالی قرار می

توانـد باشـد   کمتر از آنچه هست و بسیار کمتر از آنچه می
ایسـتا و  دلیـل خصـلت   کنند؛ و ششـم آنکـه بـه   برآورد می

اي بـه  مالحظـه توانند کمـک قابـل  کارانۀ خود نمیمحافظه
تدریس و پیشرفت و رشد و بهبودبخشی فرد داشته باشند. 
ــا و      ــی پوی ــا نگرش ــد، ب ــاي جدی ــرعکس، در رویکرده ب

هاي رشد و پیشـرفت  دورنگر، تشخیص و سنجش ظرفیت
ــی    ــنجش روان ــار س ــاس ک ــراد اس ــی  -اف ــی و بخش تربیت

ش و پرورش و بهبودبخشی و درمان ناپذیر از آموزجدایی
1390و در تعامـل مسـتمر و پیچیــده بـا آن اسـت (همــان،     

).19الف، صفحۀ 

خصوص در سنجش هآنچه اساسی است این است که ب
هاي پژوهشی اصول و یافتهآموزان بنیادها و ورودي دانش

سنجی مورد نظر قرار گیرد و کودکـان هـم از   دانش روان
ــایی   هــا و نظــر وضــعیت موجــود خــود و هــم از نظــر توان

هــایی کــه دارنــد مــورد ســنجش قــرار گیرنــد تــا  ظرفیــت
ــتی و روان   ــعیت زیس ــامع از وض ــویري ج ــناختی و تص ش

دست آیـد. بـا چنـین سـنجش     اجتماعی و فرهنگی آنان به
توان بـه سـه سـئوال اساسـی در     و جامعی است که میپویا

آموز به مدرسه مورد اهداف سنجش آمادگی ورود دانش
پاسخ گفت:

کههستندکسانیدیگر، استثناییآموزاندانش
سطحیدر، اختصاصیحوزةچندیایکدرعمومیصورتبه

آموزشینیازهايوهستندعاديآموزاندانشازترپایین
آنیاایندرتنهانه، آموزاندانشازگروهاین. دارندویژه

، اجتماعیارتباطمسائلدراستممکنبلکه، یادگیريمسألۀ
نیازمندرشديهاياختاللوجسمی، رفتاري، عاطفی

باشندآموزشیویژةهايبرنامه
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آورنـد  نویسـی بـه مدرسـه مـی    کودکی را که براي نـام -1
؟ چگونه و تا چه اندازه آمادة ورود به مدرسه است

توان هاي آموزشی و تربیتی مدرسه را چگونه میبرنامه-2
؟آموز به مدرسه مرتبط کردهاي ورود دانشدگیبا آما

هاي کودك که ناشی از عوامـل خـانوادگی و   ویژگی-3
اجتماعی و فرهنگی او است چه ارتباطی با میزان آمادگی 

د؟ورود او به مدرسه دار

آمـوزان ایـران بـه    چگونگی سنجش ورودي دانـش 
مدارس ابتدایی

ی آمـوزش و  کارکرد واقعهاکنون جا دارد ببینیم فاصل
آموزان به مدارس پرورش ایران در سنجش ورودي دانش

آمـوزان و سـه   مورد ضـروري سـنجش دانـش   9ابتدایی با 
هدف اصلی سنجش ورود به مدرسه که در باال ذکر شـد،  

گزارش عملکرد طرح سنجش سالمت تا چه اندازه است.
و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به مدرسـه  جسمی

) که توسـط معاونـت تشـخیص و    1388-89و 88-1387(
ــوان ــگیري و    ت ــدیریت پیش ــاعی (م ــور اجتم ــی و ام بخش

تشخیص) سازمان آموزش و پرورش استثنایی انتشار یافته، 
ــوارد زیــر از       ــرح م ــه در ایــن ط ــت ک ــاکی از آن اس ح

ــش ــدایی ســنجش  دان ــه کــالس اول ابت ــوزان ورودي ب آم
شود:می

آموزش پـیش  مشخصات فردي (شامل جنسیت، سابقۀ .1
زبانـه یـا   از دبستان، بیمۀ درمانی، نوع بیمـه، وضـعیت یـک   

دستی)دستی و چپدوزبانه بودن، و راست
مشخصات خانواده (شـامل سـن و تحصـیالت و شـغل     .2

پدر، سن و تحصیالت و شغل مـادر، نسـبت خویشـاوندي    
آمــوز، بـین والــدین، همراهــان زنـدگی خــانوادگی دانــش  

آمـوز و  فرزنـد بـودن دانـش   تعداد افراد خـانوار، چنـدمین  
آموز)محل سکونت شهري یا روستایی دانش

-آموز (شامل وضعیت ایمـن هاي جسمی دانشویژگی.3

ــگ،     ــد رن ــایی و دی ــد، وزن، وضــعیت بین ــدن، ق ســازي ب

وضعیت شـنوایی و گفتـاري، وضـعیت پوسـتی، وضـعیت      
هسـابق هاي نیازمنـد مراقبـت ویـژه،   دهان و دندان، بیماري

بیماري، سابقۀ پزشکی فردي، فشار خون، نتـایج معاینـات   
در معاینــات عصـبی و روانــیپزشـکی عمــومی، وضـعیت   

پزشکی و اختالل رفتاري اوتیسم)

سنجش آمادگی تحصیلی 
دهد کـه سـنجش ورودي   روشنی نشان میموارد باال به

کودکان بدو ورود به مدرسه اساساً از نوع برخی اطالعات 
تـوان  ات پزشکی است. این واقعیت را مـی عمومی و معاین

در گــزارش عملکــرد طــرح ســنجش کــه توســط ســازمان 
آمــوزش و پــرورش اســتثنایی انتشــار یافتــه اســت (همــان، 

ــال  ــمی س ــزارش رس ــاي گ ــز 1388-89و 1387-88ه ) نی
ها که در فصول دوم و هاي این گزارشمشاهده کرد. یافته

جـدول  52) ارائه شـده حـاوي   71تا 7سوم آن (صفحات 
جدول شامل موارد اول و دوم و سوم مذکور 47است که 

-(یعنی مشخصات فردي، مشخصـات خـانواده، و ویژگـی   

شـرح  جدول بـه 5آموزان) است و تنها هاي جسمی دانش
زیر به مورد چهارم، یعنی به سنجش آمادگی تحصیلی، در 

ها و در کل کشور، اختصاص یافته است:استان
اوانی و درصد نوآمـوزان بـدو   توزیع فر-24-2جدول 

ــ   ــب نتیج ــتان برحس ــه دبس ــه  هورود ب ــار (ک ــنجش گفت س
سه ستون: منفی بدون مشکل، مثبت مشکوك هدربرگیرند

به مشکل و نامشخص است)؛
توزیع فراوانی و درصد نوآمـوزان بـدو   -25-2جدول 

ورود به دبستان برحسب نتیجۀ سنجش مقـدماتی آمـادگی   
برگیرندة سه ستون: منفـی  تحصیلی (که گزارش آن نیز در

بدون مشـکل، مثبـت مشـکوك بـه مشـکل، و نامشـخص       
است)؛

توزیع فراوانی و درصد نوآمـوزان بـدو   -26-2جدول 
ورود به دبستان برحسب علت ارجاع به مرحلـۀ تخصصـی   
سنجش آمادگی تحصیلی (که دربرگیرنـدة شـش سـتون:    
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تر از حد نصاب، عدم همکاري، سن بـاال، عـدم   نمرة پایین
حرکتـی و سـایر   -لط به زبـان آزمـون، اخـتالل حسـی    تس

موارد است)؛
مشخصات آماري نمرة آزمون سـنجش  -27-2جدول 

آمـادگی تحصــیلی نوآمـوزان بــدو ورود بـه دبســتان (کــه    
دربرگیرندة شـش سـتون: فراوانـی، نامشـخص، میـانگین،      

میانه، انحراف استاندارد، و واریانس است)؛ و
درصد نوآمـوزان بـدو   توزیع فراوانی و-30-2جدول 

ورود به دبستان برحسـب علـت نتیجـۀ ارزیـابی تخصصـی      
آمادگی تحصیلی (که دربرگیرنـدة هفـت سـتون: عـادي،     

پـذیر،  دیرآموز، معرفی مشروط به دبستان عادي، آمـوزش 
آزمایشی به مدرسۀ استثنایی، ارزیابی مجدد، و معرفـی بـه   

بهزیستی است).

گیرينتیجه
د سـنجش ورودي کودکـان بـدو    از آنچه عمالً در مور

منابع موجـود  یگیرد، از بررسورود به مدرسه صورت می
ــورکه در     ــتثنایی کش ــرورش اس ــوزش و پ ــازمان آم در س
دســترس نویســنده قــرار داشــته اســت، و نیــز از آنچــه در  

هاي مربوط به طرح سنجش ورودي کودکان بدو گزارش
کـه  روشـنی دریافـت   توان بهورود به مدرسه ارائه شده می

هاي قابل ذکري کـه سـازمان آمـوزش و    با وجود کوشش
در نظـر  انجام رسانده است و بـا  پرورش استثنایی کشور به

هـاي  ها و امکانات و ساختار متفـاوت برنامـه  هنپیشیگرفتن
کـارکرد واقعـی   صـنعتی هآموزشی در کشورهاي پیشـرفت 

آموزان آموزش و پرورش ایران در سنجش ورودي دانش
دایی در مقایسه با مبانی نظري و کارکردهاي به مدارس ابت

-علمی موجـود جهـانی در ایـن حـوزه از سـنجش روانـی      
ــا   ــه بـ ــی و در مقایسـ ــنجش  9تربیتـ ــروري سـ ــورد ضـ مـ

آموزان و سه هدف اصلی سنجش ورود به مدرسـه،  دانش
هاي قبلی ایـن مقالـه ذکـر شـد، فاصـلۀ قابـل       که در بخش

جـراي  توجهی دارد و همگـی حـاکی از ضـرورت مبـرم ا    
اي و علمـی و کـاربردي   هاي پژوهشی توسـعه برخی طرح

ــش و     ــت. پرس ــوع اس ــن موض ــول در ای ــاد تح ــراي ایج ب
انـدرکاران مربوطـه در سـازمان    گفتگوهایی کـه بـا دسـت   

آموزش و پرورش استثنایی نیز صورت گرفـت حـاکی از   
آن بودکه مسئوالن محتـرم مـذکور نیـز تمایـل جـدي بـه       

ان ورودي به مدرسـه را  آموزبهبود وضعیت سنجش دانش
دارند و نیاز مبرم براي چنین مطالعات و تحول در سنجش 

شناختی کودکان ایرانـی در آغـاز ورود بـه پایـۀ اول     روان
کنند. بنابراین، با توجه بـه آنچـه در   را احساس میابتدایی

این مقاله توضیح داده شد ضروري است سازمان آمـوزش  
عــات آمــوزش و  اســتثنایی، پژوهشــگاه مطال و پــرورش 
شناسی و علوم تربیتی و هاي رواندانشکدهتیدپرورش، اسا

دیگر افراد و نهادهـاي علمـی کشـور اقـدامات الزم بـراي      
هایی را انجام دهند.طراحی و اجراي چنین پژوهش

منابع
طـرح سـنجش سـالمت جسـمانی و آمـادگی تحصـیلی کودکـان بـدو ورود بـه          ). گزارش عملکرد 1389سازمان آموزش و پرورش استثنایی (

بخشی و امور اجتماعی (مدیریت پیشگیري و تشخیص).). تهران: معاونت توان1387-88دبستان (سال تحصیلی 
د بـه  ). گزارش عملکرد طرح سـنجش سـالمت جسـمانی و آمـادگی تحصـیلی نوآمـوزان بـدو ورو       1390سازمان آموزش و پرورش استثنایی (

بخشی و امور اجتماعی (مدیریت پیشگیري و تشخیص).). تهران: معاونت توان1388-89دبستان (سال تحصیلی 
نژاد). مشهد: انتشارات هاي اجتماعی به کودکان (ترجمۀ محمدحسین نظري، چاپ ششم). آموزش مهارت1386کارتلج، جی؛ و میلبرن، جی (

نشر.به
نشر.زاده و احمد رضوانی). مشهد: انتشارات بهآموزش کودکان تیزهوش (ترجمۀ مجید مهدي، چاپ هشتم).1388گاالگر، جیمز (
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هـاي تجربـی در طـرح پژوهشـی کـاهش      هـا و یافتـه  شناسی زبان و آموزش خواندن: بنیادهاي نظري، آزمون). روان1380آبادي، حسین (لطف
وانی خواندن هستند. دانشگاه فردوسی.توانی خواندن از طریق تشخیص اولیۀ کودکانی که در خطر ناتکم

سـنجی سـنتی و رویکردهـاي جدیـد در سـنجش      شناسی: روانگیري در علوم تربیتی و روانالف). سنجش و اندازه1390آبادي، حسین (لطف
تربیتی. ویراست دوم، تهران: انتشارات سمت.-روانی

تهران: انتشارات سمت)شناسی تربیتی. چاپ ششم. ب). روان1390آبادي، حسین (لطف
دبسـتانی. انتشـارات سـازمان آمـوزش و     میلر، لوسی (ترجمۀ مریم مهدي ولوجردي و دکتر عـالء طلـوعی: آزمـون غربـالگري کودکـان پـیش      

1379پرورش استثنایی. 
مـدتقی منشـی طوسـی).    هـا (ترجمـۀ مح  هاي یـادگیري: مفـاهیم و ویژگـی   ، چاپ یازدهم). ناتوانی1390الفلین، جیمز (واالس، جرالد؛ و مک

نشر.مشهد: انتشارات به
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