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هاي پيش دبستاني با كنترل هوش و آموزشتجنسي
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چكيده
در دروس علوم، رياضـي، بخـوانيم و   اوليهآموزان پايعملكرد دانشي ههدف اين تحقيق مقايس

. باشـد دبستاني با كنترل هـوش مـي      هاي پيش  اين دروس برحسب جنسيت و آموزش      لعدمبنويسيم، و   
 ابتدايي نواحي پنجگانـه سـازمان آمـوزش و پـرورش     اوليموزان پايهآ آماري تحقيق را دانش يجامعه

بـراي  . اي بـود گيـري تـصادفي چنـد مرحلـه       نمونـه .  تشكيل دادند  85-84شهر تبريز در سال تحصيلي      
60 دخترانـه و در كـل        ي مدرسـه  6 پسرانه و    ي مدرسه 6 آموزش و پرورش     ياز هر ناحيه  گيري  نمونه

هاي پيش آموزشيهآموز كه دور و از هر كالس دو دانشاوليمدرسه و از هر مدرسه يك كالس پايه
240آموز كـه ايـن دوره را طـي نكـرده بودنـد، انتخـاب شـد و در كـل        دبستاني را گذرانده و دو دانش     

هاي هماهنـگ در دروس رياضـي، علـوم،         از آزمون .  در اين تحقيق شركت كردند     اوليآموز پايه دانش
روش آماري  .  اين دروس، آزمون ريون رنگي مخصوص كودكان استفاده گرديد         معدلبخوانيم بنويسيم،   

    تحليل كواريانس    ،ه و تحليل نتايج   به كار رفته جهت تجزي )ANCOVA (ه نتايج به دست آمد   . باشدمي
آموزان در دروس رياضي، علوم، بخـوانيم و بنويـسيم و         نشان داد كه با كنترل هوش، بين عملكرد دانش        

با كنترل . دار وجود دارداتفاوت معنp>05/0دبستاني در هاي پيش اين دروس بر حسب آموزشمعدل
ب  ايـن دروس بـر حـس       معـدل آمـوزان در دروس رياضـي، علـوم،         هوش، بين عملكرد تحصيلي دانش    
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 در  جنـسيت درس بخـوانيم و بنويـسيم بـر حـسب           هاي  هبين نمر .  وجود ندارد  دارمعنا تفاوت   جنسيت
05/0p معـدل امـا بـين   .  دختران بيشتر از پسران استهايهدار وجود دارد و ميانگين نمرا تفاوت معن>

.  مشاهده نشداردمعنادبستاني اثر تعاملي هاي پيش و آموزشجنسيت برحسب اوليموزان پايهآدانش

م ساختهمعلّضريب هوش، آزمونهاي پيش دبستاني،آموزش: گانكليد واژ

مقدمه

و اوائل قرن 1 دوم قرن هفدهم با انتشار كتاب اميل فيلسوف فرانسوي روسويهاز نيم

اي در نظام آموزش شناسي همراه بود، شاهد تغييرات عمدههجدهم كه با پيشرفت دانش روان

ها ها و نيازهاي او كه قرنكودك و عالم كودكي، استعدادها، رغبت. ورها هستيمو پرورش كش

عصر در.  و اعتبار گذاشتتاهمياعتنايي بود، رو به  ديگر مورد بييپس از افالطون و فالسفه

 بزرگ يكي ظهور دانشمندان: حاضر، دو جريان مهم لزوم توجه به كودك را موجب شده است

 در 5در ايتاليا، دكرولي4در بلژيك، مونته سوري3در امريكا، كالپارد2ديوئيتي مانندتربي

 آنها به شدت از يدر آلمان اشاره كرد كه همه7در فرانسه، كرشن اشتاينر6بلژيك، كوزن

اساس عالم كودكي كردند و با آموزش و پرورش جديد برآموزش و پرورش سنتي انتقاد مي

پيشرفت چشمگير دانش علوم زيستي و علوم رفتاري، به صدا بودند و ديگري رأي و همهم

 رشد ذهني و يشناسي كودك و مخصوصاً تحقيقات ارزشمند پياژه دربارهويژه روان

ها و نظرات  رواني كودك بود كه به آموزش و پرورش جاني تازه بخشيد و يافتههايتفعالي

).1381پور ظهير، تقي( آموزش و پرورش قرار گيرد هايفعاليتيآنان توانست پايه

.  آموزش و پرورش دوران كودكي قلمداد كرديتوان توسعهرا مي1900هاياوايل سال

دوران كودكي دوران تدريجي و پيشرونده بوده و در آن دوران كودك از رشدي يكنواخت 

هاي تازه و آماده گيري مهارتيادگيري و شكلمناسب دوران كودكي زمان . برخوردار است

1 - Rousseau
2 - Dewey
3 - Claparde
4 - Montessori
5 - Decroly
6 - Cousin
7 - Kerschensteiner
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آموزش و پرورش دوران كودكي ي دربارهالتتحو. باشد براي رسيدن به دوران بلوغ ميشدن

 رشدي آهسته و تدريجي داشت اما با نفوذ فلسفه عملگراها 1950 تا 1900هاي نيز بين سال

در ايران نيز آموزش و پرورش . وجود آمده تغييراتي در آموزش و پرورش دوران كودكي ب

ين مركز آموزش پيشاول عملگراها قرار گرفت و به اين ترتيب يفهثير فلسأكودكان تحت ت

 در شهرستان تبريز " اطفاليباغچه"بان و به نام  باغچهيوسيلهه  ب1303دبستاني در سال 

هاي اين ترين فعاليت از مهم. كودكستان ديگري در شيراز داير شد1307در سال . ايجاد گرديد

رسوم، آموزش نقاشي، بازي با عروسك و اشكال هندسي اشاره هاي متوان به بازيمراكز مي

). 1384شوراي عالي انقالب فرهنگي، (كرد 

هاي متفاوتي وجود دارد به عنوان مثال بر طبـق          در مورد چگونگي يادگيري كودكان نظريه     

بايد به كودكان آزادي و ابتكـار عمـل داده شـود و اگـر كوشـش كنـيم تـا                  ) 1973(نظريه پياژه   

. شـويم نگام و زودتر از زمان مقتضي چيزي را به آنان بياموزيم مانع ادراك و ابتكارشان مـي            نابه

كودكان در اين مرحله از طريق درگيري و كار كردن مستقيم با اشيا و موارد محـسوس و عينـي         

در اين دوران كنش و ارتباط متقابل با كودكـان بـه رفـع          . آموزندمسائل و مفاهيم مختلف را مي     

.كنداري در كودكان كمك ميخودمد

سطح درك و فهـم آن منطبـق        آموزان و در اين دوران آموزش بايد با نيازهاي فردي دانش        

هاي كودكان و با  يعني نوع تكاليف يادگيري، مقدار آن، و سرعت يادگيري بايد بر توانايي           . باشد

زبـان از  ) 1978 ( يـا در نظريـه ويگوتـسكي    وهاي فردي بين آنها مبتنـي باشـد   به تفاوت توجه

بنابراين در مراكز پيش دبستاني زبان را يك موضـوع محـوري            . اي برخوردار است   ويژه اهميت

 در آموزش زبان فارسي براي كودكاني كه دوزبانه هستند تالش زيادي            معلمانتلقي كرد و بايد     

انجام دهند و چه بسا حـل مـشكل زبـان فارسـي در كودكـان دو زبانـه بـسياري از مـشكالت                       

توان هر موضـوعي را بـه   مي) 1960( به نظريه برونر توجهبا . را حل خواهد كردتحصيلي آنها

بنـابراين  . نحو سودمندانه و در شكل صادقانه به هر كودكي در هر مرحله از رشـد آمـوزش داد                

توان در مراكز آموزش پيش دبستاني مقدمات خواندن و نوشتن را آموزش داد به شرطي كـه     مي

در ) 1995(ولفولك  .  افراد متخصص انجام پذيرد    يهاي مناسب و به وسيله    با شيوه اين آموزش   

كند كه به تنهايي جهان هـستي      حالي كه پياژه كودك را به صورت دانشمند كوچك توصيف مي          

وتسكي بر اين باور است كه رشد شناختي كودك بيشتر به مردمي            گوي. فهمندسازند و مي  را مي 
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هاي فرد در تعامـل بـا   ها، و ارزشها، نگرشدانش. كنند وابسته است ميكه در دنياي او زندگي   

.يابندديگران تحول مي

اي از   انجـام پـاره    ينشان داده است كودكاني كه به تنهـايي از عهـده          ) 1978(ويگوتسكي  

تر از خـود انجـام آن كارهـا را          آيند به كمك بزرگساالن يا دوستان بالغ      تكاليف يادگيري بر نمي   

.آموزندمي

تـوان  كند به كمك بازي، آمـوزش رسـمي، و حتـي كـار مـي              بيان مي ) 1978(ويگوتسكي  

هاي يادگيري داراي نكات سـودمند در       هر يك از نظريه   . كودكان را به سطح رشد بالقوه رسانيد      

 مربيـان و مـديران مراكـز پـيش          توجهتواند مورد   هاي دوران كودكي دارند كه مي     مورد آموزش 

هـاي دوران  هاي مناسب مفيد براي آموزش گيرد و با استفاده از اين نظريات برنامه  دبستاني قرار 

. كودكي طراحي و تدوين گردد

 تحقيقيپيشينه

روند كه با توان و قدرت هاي هر جامعه به شمار ميكودكان ارزشمندترين سرمايه

،بنابراين. كند تكيه ميشوند و اين استوارترين پايه است كه هر جامعه بر آنيادگيري زاده مي

الزم است ترتيبي فراهم شود تا آنان از امكانات يادگيري و آموزش در سطح مطلوب برخوردار 

. باشند

گي و نوپايي، با ودر يك پژوهش طولي معلوم شد وارد شدن به مهدكودك خوب در نوبا

اندرسون، (ارد ت شناختي، عاطفي، و اجتماعي در اواسط كودكي و نوجواني، ارتباط دقابلي

در تحقيقي نشان داد كه ) 2001 برك، نقل در، 1988 (1هاوس). 2001 برك، نقل در، 1989

نظر از وضعيت اقتصادي روند، صرفهاي نامناسب ميكودكان پيش دبستاني كه به مهدكودك

. گيرند كمتري مييههاي اجتماعي نمرهاي شناختي و مهارتهاي خود، در ارزيابيخانواده

روند در مقايسه نشان دادند كودكاني كه به مهدكودك مي) 1985 (2كارني، و اسكارپس، مكفيل

كنند و گذرانند بيشتر همكاري ميهاي پيش از مدرسه را در خانه ميبا كودكاني كه سال

1 - Houes
2 - Phillips, Mccartney, & Scarr
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اي نشان داده است كه كودكاني هدر مطالع) 1985 (1هاسكينز. دهندتكاليفشان را بهتر انجام مي

رسند كمتر حرف شنوي دارند و روند وقتي به سطوح ابتدايي ميدكودك ميكه به مه

يه اولنشان دادند كه تقويت نمودن تجربيات ) 1962، 3 بلوم؛2،1961هانت(. پرخاشگرترند

هاي كالس)1977 (4فاگوت. ثر واقع شودؤتواند در افزايش هوش كودك مدوران كودكي مي

د يا وسايل مجهز نداشته باشد ممكن است سبب ايجاد پيش دبستاني در صورتي كه شلوغ باشن

توان در صورت لزوم از سوي ديگر، مي. پرخاشگري و ساير مشكالت رفتاري در كودكان شود

فضاهاي كوچك را به دقت سازمان داد و به كودكان آموخت از وسايل محدود مشتركاً استفاده 

.كنند

 وئين بودن وضعيت اقتصادي اكثر خانوادهاهاي متنوع، پاها و گويشدر ايران وجود زبان

 كودكان مشكالت زيادي در سيستم آموزش و پرورش تربيتيعدم آشنايي والدين با مسائل 

ترين هدف مراكز پيش دبستاني آماده كردن كودكان  با توجه به اينكه مهم.كندكشور ايجاد مي

كودكان با طي دوره پيش رود كه  بنابراين انتظار مي،باشدجهت شروع آموزش رسمي مي

آيا در مراكز پيش . دبستاني در بدو ورود به مدرسه عملكرد تحصيلي بهتري داشته باشند

هاي الزم جهت ورود به شود تا در آنها آمادگيهايي به كودكان داده ميدبستاني آموزش

تاني و هاي آموزشي مراكز پيش دبسآموزش رسمي ايجاد كند؟ آيا كودكان با شركت در برنامه

 ابتدائي دارند؟ آيا بين اول سال يهاي پايه عملكرد بهتري در دروس پايهيادگيري مهارت

 اين دروس بين معدلآموزان در دروس علوم، رياضي، بخواتيم و بنويسيم و عملكرد دانش

 متفاوت هايهاي پيش دبستاني اثرآموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟ آيا آموزشدانش

كند؟ آموزان دختر و پسر ايجاد ميروي دانش

با تحقيقات و مطالعات خود نشان داده است كه ) 1383 سيف، در، نقل 1964(بلوم 

يه از بعضي جهات مطلوب و مناسب است، زيرا توانمندي كودكان را براي يادگيري اولآموزش 

جارب مناسب  تاهميتنتايج مطالعات بلوم . دهدميثير قرارأو رشد و پيشرفت واقعي تحت ت

تواند بر ثيراتي كه محيط محروم و غني فرهنگي ميأيه كودكي و نيز تاولهاي يادگيري در سال

1 - Haskins
2 - Hunt
3 - Bloom
4 - Fagot
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نشان ) 1992 (1نتايج تحقيقات ميرز. كيد قرار داده استأهوش كودك داشته باشند را مورد ت

ا هاي پيش دبستاني رآموزان در هنگام ورود به مدرسه تجربه آموزشدهد كه اگر دانشمي

. توانند از منابع و امكانات آموزشي مدرسه به طور مطلوب استفاده كنندداشته باشند مي

مراكز پيش دبستاني انجام داد به اين نتيجه رسيد شركت كه در طي مشاهداتي ) 1987 (2اوزبرن

هاي شناختي در كودكان هاي مراكز پيش دبستاني موجب افزايش مهارتكردن در فعاليت

هاي در تحقيقي نشان دادند كه شركت در برنامه) 2003 (3ون، ويستاوز، مكالندنيلس. شودمي

هاي ثير مثبت روي مهارتأآموزشي با كيفيت باال در مراكز آموزشي پيش دبستاني موجب ت

نشان دادند كه ) 2002 (4تيو، تيولو. شودگفتاري و خواندن در مراحل بعدي تحصيل مي

اني در يادگيري سريع و فعالتر هستند و توزشي مراكز پيش دبسهاي آمكودكان با داشتن مهارت

هاي كالمي در سطح باالئي قرار دارند و همچنين از نظر عملكرد تحصيلي با از نظر مهارت

.دهند را نشان ميدارمعنااند تفاوت گروهي از كودكان كه اين دوره را نگذرانده

ي نشان دادند كه كودكان با شركت در يك تحقيق طول) 1993 (5اسچوين هارت، ويكارت

كنند، در ها شركت نميهاي پيش دبستاني در مقايسه با كودكاني كه در اين برنامهدر آموزش

 كودكاني كه در نشان داد) 1997 (6دوهرتي. تر خواهند شدتر و اجتماعيفقآينده افراد مو

يابد و تي آنها افزايش ميهاي شناخ مهارت،يه زندگي تجارب مناسب داشته باشنداولهاي سال

 به منظور يتحقيقدر ) 2005(7پاركر. هاي بعدي آنها مفيد استها در يادگيرياين مهارت

هاي د اگر آموزشاهاي پيش دبستاني روي يادكيري كودكان نشان دارزيابي اثربخشي آموزش

شرفت  آموزش ديده و كادر واجد شرايط صورت گيرد باعث پيمعلمانپيش دبستاني توسط 

در تحقيقي جهت ) 2000 (8تيلور، كيب، اسالتي.  خواهد شداوليتحصيلي كودكان در پايه

 پيش دبستاني بر روي آمادگي براي ورود به مدرسه، يثير حضور كودك در دورهأارزيابي ت

ه نتايج ب. را تجزيه و تحليل كردند) GKAP( ارزيابي مهدكودك جرجيا ي، برنامههايهنمر

1 - Myers
2 - Osborn
3 - Nelson, Westhues, & Macleond
4 - Taiwo & Tyolo
5 - Schwein Hart & Weikart
6 - Doherty
7 - Parker
8 - Taylor, Gibbs, & Slate
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هاي پيش دبستاني آمادگي بيشتري براي د كه كودكان با شركت در آموزشاشان ددست آمده ن

هاي همچنين مهارت. ورود به مدرسه داشتند و اين آمادگي در دختران بيشتر از پسران بود

1اسموت و دانكن. هاي پيش دبستاني، بيشتر بوداجتماعي و عاطفي نيز در كودكان با آموزش

ادند كه بين فقر و پيشرفت تحصيلي همبستگي منفي وجود دارد در تحقيقي نشان د) 1997(

در تحقيقي ) 2000 (2هاليبيورتن. شودهاي پيش دبستاني مختل ميولي اين ارتباط با آموزش

 بلند هايهاي آموزشي پيش دبستاني با كيفيت باال موجب بروز اثرنشان داده است كه برنامه

، والدين و ها توانايي كودكان به اينكه اين برنامهتوجهبا . شودمدت در كودكان خردسال مي

هاي آموزشي پيش دبستاني قادر دهد، كودكان با شركت در برنامهمان را افزايش ميمعل

ها باعث  اين برنامه،همچنين. شوند مشكالت فيزيكي، اجتماعي و عاطفي خود را حل كنندمي

اگر كودكي در ) 2002 (3استار. شود ميهاي تحصيلي در اين گروه از كودكانتافزايش موفقي

هاي اجتماعي آشنا نشود، از رشد كافي برخوردار سنين خردسالي با حروف، اعداد و مهارت

هاي پايه را فرا نخواهد بود، چون اين كودك به طور طبيعي از همساالن خود كه مهارت

هاي اوت در زمينهمهدكودك باعث ايجاد تف) 2000 (4النينبرگ. گرفتند، عقب خواهد ماند

چون محيط مهدكودك تجربياتي را در كودكان .شودتحصيلي، اقتصادي و روابط اجتماعي مي

آمادگي و اشتياق. شودشناختي و اجتماعي آنان ميكند كه باعث تقويت عملكردميبارور

تواناي را ميهاي مدرسهيه و كسب مهارتاولت تحصيلي كودك براي رفتن به مدرسه، موفقي

هاي پيش با آموزش) 2001 (5ملهيش. با يك يا دو سال آموزش پيش دبستاني بهبود بخشيد

توان مزاياي كوتاه مدت و بلند مدت شناختي، اجتماعي و عاطفي دبستاني داراي كيفيت باال مي

هاي پيش دبستاني براي كودكان تمام اگر چه آموزش) 2002(استار . كودك ايجاد كردرا در

هاي كم درآمد سود بيشتري از اين  اقتصادي مفيد است، اما كودكان خانواده-عيطبقات اجتما

. برندها ميآموزش

هاي هاي سالنشان دادند كه كودكان با شركت در آموزش) 2002، استار 1992 (6بارنت

1 - Smoot & Duncan
2 - Halliburton
3 - Starr
4 - Lunenburg
5 - Melhvish
6 - Barnett
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در دوران بزرگسالي نيز افراد كاري و مفيدي يه اغلب كارايي بهتري در مدرسه دارند واول

در مقايسه كودكاني كه دوره پيش دبستاني را گذرانده بودند ) 2004 (1سيلوا، پاچ. د شدخواهن

هاي پيش با كودكاني كه اين دوره را نگذرانده بودند به اين نتيجه رسيدند كه كودكان با آموزش

هاي عملكرد تحصيلي دارند باالتري در اطالعات آواشناسي و آزمونهاي هدبستاني داراي نمر

در ) 2005( و همكاران 2سامونز. ز نظر رفتارهاي اجتماعي بين آنها تفاوتي وجود نداردولي ا

هاي ههاي پيش دبستاني به اين نتيجه رسيدند كه نمريكي از تحقيقات در مورد آموزش

تر است اما اگر اين  پائين در تمام واحدهاي درسي پائينيهاي عملكردي كودكان طبقهآزمون

همچنين . يابدآنها بهبود ميهاي ه پيش دبستاني را گذرانده باشند سطح نمرايهشكودكان آموز

سطح يادگيري كودكاني كه دوره پيش دبستاني را پشت سر گذاشته باشند، بيشتر از كودكاني 

در تحقيقات طولي ) 1985 (3اسچوين هارت و ويكارت. است كه اين دوره را در منزل بودند

هاي پيش دبستاني موجب بهبود عملكرد ه رسيدند كه داشتن مهارتكه انجام دادند به اين نتيج

شود و همچنين ميزان ترك تحصيل اين شناختي و افزايش ضريب هوش در كودكان مي

. يابدكودكان در دبيرستان كاهش مي

اولآموزان پايه در پژوهشي نشان داده است كه رشد اجتماعي دانش) 1382(اكبرزاده 

آموزاني دانش. آموزان هم پايه آنها استاند بيشتر از دانشمادگي را گذراندهابتدائي كه دوره آ

 پيش دبستاني را گذرانده بودند، مشكالت عاطفي كمتري در مدرسه داشتند و روابط يكه دوره

. كردندخوبي با همساالن خود برقرار مي

هاي پيش دبستاني  آموزشيكه دورهآموزانيدانشنشان داد در تحقيقي ) 1372(عباسيان 

در تحقيقي براي ) 1372(آوري بخت. را طي كرده بودند داراي عملكرد تحصيلي بااليي بودند

 ابتدائي در مناطق اولي آموزان پايهثير مراكز پيش دبستاني در يادگيري دانشأبررسي ميزان ت

قيق در اين تح. چهارگانه شهرستان همدان از روش همبستگي و همخواني استفاده كرد

 ابتدايي و همچنين اولهمبستگي و همخواني بين رفتن به آمادگي و يادگيري در سال 

فرهنگي خانواده و رفتن كودك به آمادگي و همچنين -همبستگي بين موقعيت اجتماعي

.هاي مختلف محاسبه شدهمبستگي بين رفتن به كودكستان و يادگيري در زمينه

1 - Sylva & Pugh
2 - Sammons
3 - Schweinhart & Weikart
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آموزان و گذراندن يا  كل دانشمعدل بين :هنشان داد كدر تحقيقي ) 1373(مهرگان 

آموزاني  كل دانشمعدل. نگذراندن دوره پيش دبستاني با كنترل متغير هوش رابطه وجود دارد

آموزان، آموزش  كل دانشمعدلاز ميانگين اند بيشتر پيش دبستاني را سپري كردهيكه دوره

آموزان با داشتن تجربه دانشد كه در تحقيقي نشان دادن) 1375(اميري و اسدي .نديده بود

 كل باالتري داشتند و معدلهاي پيش دبستاني داراي عملكرد تحصيلي بهتري بودند و آموزش

همچنين عملكرد آنها در دروس رياضي، امالء، و فارسي نسبت به گروه مشابه كه اين دوره را 

دي خانواده و سطح ت اقتصا وضعي،همچنين. طي نكرده بودند در سطح بااليي قرار داشت

.آموزان باالتر بودسواد والدين در اين دانش

هدف پژوهش

در دروس علوم،  دبستاناوليآموزان پايهملكرد دانشي عهدف پژوهش حاضر مقايسه

هاي پيش  و آموزشجنسيت اين دروس بر حسب معدلرياضي، بخوانيم و بنويسيم، و 

 اين تحقيق درصدد يافتن پاسخي براي اين ،ديگربه عبارت . باشددبستاني با كنترل هوش مي

 و جنسيتآموزان بر حسب آيا بين عملكرد تحصيلي دانش"پرسش اساسي است كه 

 به اينكه هوش ضريب توجهبا "هاي پيش دبستاني با كنترل هوش تفاوت وجود دارد؟آموزش

نترل در نظر گرفته ي با عملكرد تحصيلي دارد در اين تحقيق به عنوان متغير كيهمبستگي باال

.شده است

هاي تحقيقفرضيه

هاي  و آموزشجنسيت ابتدائي بر حسب اوليآموزان در پايه علوم دانشهايه بين نمر-1

.پيش دبستاني، با كنترل هوش تفاوت وجود دارد

هاي پيش  و آموزشجنسيت ابتدائي بر حسب اوليآموزان پايه رياضي دانشهايه بين نمر-2

.كنترل هوش تفاوت وجود دارد، بادبستاني

 و جنسيتي بر حسب ي ابتدااولي آموزان پايه درس بخوانيم و بنويسيم دانشهايه بين نمر-3

.هاي پيش دبستاني، با كنترل هوش تفاوت وجود داردآموزش
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هاي پيش دبستاني،  و آموزشجنسيتي بر حسب ي ابتدااوليآموزان پايه دانشمعدل بين -4

. رل هوش تفاوت وجود داردبا كنت

شناسي تحقيقروش

. روش تحقيق حاضر از نوع همبستگي است

گيريجامعه و روش نمونه

نواحي دبستان اوليآموزان پايه دانشيكليهشامل جمعيت هدف پژوهش حاضر 

براي برآورد حجم .  مشغول به تحصيل بودند84-85پنجگانه شهر تبريز كه در سال تحصيلي 

اي گيري تصادفي چند مرحله از فرمول كوكران و براي انتخاب نمونه از روش نمونهنمونه

 مدرسه 6 مدرسه پسرانه و6 آموزش و پرورش شهر تبريز يابتدا از هر ناحيه. استفاده شد

 به توجه مدرسه و با 12بنابراين از هر ناحيه . صورت تصادفي ساده انتخاب شده دخترانه ب

 مدرسه پسرانه و 30 مدرسه انتخاب شد كه 60 در مجموع ،باشد ناحيه مي5اينكه تبريز داراي 

 به اوليسپس از هر مدرسه يك كالس پايه.  مدرسه دخترانه انتخاب شده را تشكيل دادند30

هاي پيش آموز كه دوره آموزشصورت تصادفي ساده انتخاب شد و از هر كالس دو دانش

هاي پيش دبستاني را نگذرانده بودند به موز كه دوره آموزشآ نفر دانش2دبستاني را گذرانده و 

 بنابراين نمونه شامل .آموزان انتخاب شدندصورت تصادفي ساده از بين اين دو گروه از دانش

آموز كه اين  دانش60اند و آموز دوره پيش دبستاني را گذرانده دانش60(آموز پسر  دانش120

آموز دوره پيش دبستاني را  دانش60(آموز دختر انش د120و ) دوره را نگذرانده بودند

يآموز پايه دانش240و در كل ) آموز كه اين دوره را نگذرانده بودند دانش60اند و گذرانده

40يالت آزمون يك نمونهابراي تعيين روايي و پايايي سئو.  نمونه تحقيق را تشكيل دادنداول

.تخاب شدنفري به صورت تصادفي از جامعه هدف ان

هاابزار گردآوري داده

:ها در اين تحقيق عبارتند ازابزار گردآوري داده

هاي ابتدائي سازمان آموزش و ها با هماهنگي سرگروه اين آزمون:هاي معلم ساختهآزمون
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 به توجهپرورش تبريز به طور هماهنگ در دروس رياضي، علوم، بخوانيم و بنويسيم و با 

.  بر اساس جدول مشخصات طراحي شداولهاي سال آموزشي كتابهاي محتواي و هدف

ها قبل از اجرا روي نمونه ها داراي روايي محتوايي بوده و براي بررسي پايايي آزمونآزمون

 نفري اجرا شد و مقدار ضريب آلفاي كرونباج محاسبه شد و مقدار 40ياصلي در يك نمونه

88/0 و آزمون بخوانيم و بنويسيم 75/0، آزمون رياضي 68/0اين ضريب براي آزمون علوم 

.بدست آمد

هاي پيش رونده در انگلستان توسط سيماتر: آزمون هوش ريون رنگي مخصوص كودكان

 ماتريس است كه در هر يك از آنها قسمتي 36ون داراي اين آزم. تهيه شده است) 1958(ريون 

نتايج . گزينه انتخاب كند6حذف شده است و آزمودني بايد قسمت حذف شده را از بين 

از حيث پاياپي . دهد كه اين آزمون داراي شرايط الزم روان سنجي هستمطالعات نشان مي

جهت تنصيف دامنه ضرايب بين  و از 98/0 تا 85/0بازآزمايي دامنه ضريب همبستگي بين 

).1992ريون و كورت، ( گزارش شده است98/0 تا 88/0

هاروش تحليل داده

هاي پيش دبستاني متغيرهاي  و آموزشجنسيت به اينكه در پژوهش حاضر متغير توجهبا 

 اين معدلعلوم، رياضي، بخوانيم و بنويسيم، هاي هو هوش متغير كنترل و نمرغيرفعال مستقل 

ها از براي تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده و آزمون فرض. س، متغيرهاي وابسته بودنددرو

در اين پژوهش سطح . تحليل كواريانس براي هر يك از متغيرهاي وابسته استفاده شده است

. در نظر گرفته شدα=05/0يدارمعنا

هاي تحقيقيافته

هاي مربوط به هاي توصيفي، يافتهيافته:ه شده استيهاي تحقيق در دو بخش ارايافته

.هافرضيه

هاي علوم، رياضي، در آزمونها ههاي توصيفي شامل ميانگين، انحراف معيار نمريافته

هاي  و آموزشجنسيتآموزان بر حسب  اين دروس، براي كل دانشمعدلبخوانيم و بنويسيم، 

.ه شده استيارا1پيش دبستاني كه در جدول 
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آموزان  دانشمعدلعلوم، رياضي، بخوانيم و بنويسيم و هاي ه انحراف معيار نمرميانگين و. 1جدول 

دبستانيهاي پيش و آموزشجنسيتبرحسب 

ها  بين ميانگين گروهسادهي و با يك مقايسه1دست آمده در جدول ه  به نتايج بتوجهبا 

هاي پيش دبستاني حسب آموزشآموزان بردانشهاي هين نمرگشود كه بين ميانمشاهده مي

هاي پيش آموزاني كه دوره آموزشدانشهاي ه ميانگين نمر،ارت ديگر به عب.تفاوت وجود دارد

آموزاني است كه اين دوره را  درسي باالتر از دانشياند در هر سه مادهدبستاني را گذرانده

.آموزان دختر و پسر مشهود استاند و اين تفاوت در هر دو گروه دانشنگذرانده

دار است ناها از نظر آماري معگروههاي هميانگين نمربراي اينكه نشان دهيم آيا تفاوت بين 

.دهيمآماري قرار ميهاي مطرح شده در تحقيق را مورد آزمونفرضيه

هاي پيش  و آموزشجنسيتآموزان بر حسب علوم دانشهاي هبين نمر. 1يهفرضي

.دبستاني، با كنترل هوش تفاوت وجود دارد

60/0جنسيت براي اثر اصلي F، مقدار2دول دست آمده در جه با توجه به نتايج ب

43/0p(بدست آمد  باشد در نتيجه شواهد كافي براي دار نميا بدست آمده معنFبنابراين . )=

ه مربوط به آموزان دختر و پسر در دست نيست و فرضيعلوم دانشهاي هوجود تفاوت بين نمر

براي اثر Fمقدار . شوديد نميأي تآموزان دختر و پسرعلوم دانشهاي هوجود تفاوت در نمر

در . دار استا معنp>05/0 بدست آمده است كه در54/8هاي پيش دبستاني اصلي آموزش

گروهها

دختردوره نديدهدختر دوره ديدهدوره نديدهپسرپسر دوره ديده
جمع كل ها شاخص

   و گروهها 

انحراف ميانگينها آزمون
معيار

انحرافميانگين
معيار

انحراف ميانگين
معيار

انحراف ميانگين
معيار

انحراف ميانگين
معيار

38/1895/259/1665/338/1822/208/1749/261/1797/2علوم

46/1721/281/1455/316/1605/212/1513/369/1591/2رياضي
بخوانيم و 
46/1721/202/1467/475/1723/249/1507/418/1668/3بنويسيم

33/1783/141/1537/340/1799/173/1589/240/1677/2معدل
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هاي پيش دبستاني را گذراندند و آموزاني كه دوره آموزشعلوم دانشهاي هنتيجه بين نمر

 براي اثر تعاملي Fقدار م.  وجود دارددارمعناآموزاني كه اين دوره را نگذراندند تفاوت دانش

دارمعناp>05/0دست آمده كه در ه  ب13/0هاي پيش دبستاني برابر و آموزشجنسيتبين 

متفاوت هاي هاي پيش دبستاني اثرتعاملي به اين معناست كه آموزشنبودن اثردارمعنا. نيست

.آموزان دختر و پسر نداشته استروي دانش

هاي آموزشو جنسيتبرحسباولآموزان پايه علوم دانشهاي ه نمرنتايج تحليل كواريانس. 2جدول

پيش دبستاني با كنترل هوش

SSdfMSFPمنبع تغييرات

75/4175/460/043/0جنسيت

13/67113/6754/8004/0هاي پيش دبستانيآموزش

09/0109/013/07/0جنسيت×هاي پيش دبستانيآموزش

99/184723586/7درون خانه

و جنسيتآموزان بر حسب رياضي دانشهاي ه نتايج تحليل كواريانس نمريخالصه. 3جدول 

 با كنترل هوشهاي پيش دبستانيآموزش

SSdfMSFpمنبع تغييرات

37/14137/1409/215/0جنسيت

26/33126/3383/402/0هاي پيش دبستانيآموزش

01/5101/573/039/0جنسيت×هاي پيش دبستانيآموزش

94/161623588/6درون خانه

هاي  و آموزشجنسيت بر حسب اولآموزان پايه هاي رياضي دانشبين نمره. 2يفرضيه

.پيش دبستاني، با كنترل هوش تفاوت وجود دارد

 بدست08/2جنسيت براي اثر اصلي F مقدار 3دست آمده در جدول ه  به نتايج بتوجهبا 

اوليآموزان پايهرياضي دانشهاي ه روي نمرجنسيتآمد و فرضيه مربوط به اثر اصلي متغير 
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 ابتدائي اوليآموزان دختر و پسر در پايهرياضي دانشهاي هدر نتيجه بين نمر. شوديد نميأيت

دست ه  ب83/4هاي پيش دبستاني  براي اثر اصلي آموزشFمقدار .  وجود ندارددارمعناتفاوت 

آموزاني كه دوره رياضي دانشهاي هدر نتيجه بين نمر. استدارا معنp>05/0آمد كه در سطح 

آموزاني كه اين دوره را نگذراندند تفاوت هاي پيش دبستاني را گذراندند و دانشآموزش

 روي جنسيتهاي پيش دبستاني و  براي اثر تعاملي بين آموزشFمقدار . وجود دارددارمعنا

به عبارت ديگر . دار نيستا معنp>05/0 بود كه در 72/0آموزان رياضي دانشهاي هنمر

.آموزان دختر و پسر نگرديدمتفاوت روي دانشهاي آموزش پيش دبستاني موجب ايجاد اثر

 بر حسب اوليآموزان پايهدرس بخوانيم و بنويسيم دانشهاي ه بين نمر.3يفرضيه

. با كنترل هوش تفاوت وجود داردهاي پيش دبستاني،  و آموزشجنسيت

جنسيتدرس بخوانيم و بنويسيم بر حسب هاي هخالصه نتايج تحليل كواريانس نمر. 4جدول 

 با كنترل هوشهاي پيش دبستانيآموزش

SSdfMSFpمنبع تغييرات

62/51162/5186/402/0جنسيت
26/285126/28589/26000/0هاي پيش دبستانيآموزش

18/12118/1214/128/0جنسيت×هاي پيش دبستانيموزشآ
249223506/10درون خانه

هاي ه روي نمرجنسيت براي اثر اصلي F مقدار 4با توجه به نتايج بدست آمده در جدول 

p>05/0 بدست آمده كه در 86/4اولدرس بخوانيم و بنويسيم دانش آموزان دختر و پسر پايه 

يد أيدرس بخوانيم و بنويسيم تهاي ه روي نمرجنسيترضيه مربوط به اثر اصلي ف. دار استامعن

 درس بخوانيم و هايههاي پيش دبستاني روي نمر براي اثر اصلي آموزشFمقدار . شودمي

مقدار .  استدارمعناp>05/0دست آمد كه در سطح ه  ب89/26اولآموزان پايه بنويسيم دانش

F درس بخوانيم و هاي ههاي پيش دبستاني روي نمر و آموزشجنسيت براي اثر تعاملي

. نيستدارمعناp>05/0 بدست آمده كه در 14/1آموزان بنويسيم دانش
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هاي پيش  و آموزشجنسيت بر حسب اوليآموزان پايه دانشمعدل بين .4يفرضيه

.دبستاني، با كنترل هوش تفاوت وجود دارد

هاي پيش  آموزشجنسيتآموزان بر حسب  دانشمعدلواريانس خالصه نتايج تحليل ك. 5جدول 

دبستاني

SSdfMSFpمنبع تغييرات

88/8188/815/122/0جنسيت
14/96114/9637/16000/0هاي پيش دبستانيآموزش

65/0165/0111/073/0جنسيت×هاي پيش دبستانيآموزش
137923587/5درون خانه

ه بـ 51/1آمـوزان   دانـش معـدل  روي جنسيت براي اثر اصلي F مقدار 5ه جدول  بتوجهبا  

 روي  جنسيت فرضيه مربوط به اثر اصلي       يدر نتيجه . دار نيست ا معن p>05/0كه در   آمد  دست  

ه  ب 37/16هاي پيش دبستاني     براي اثر اصلي آموزش    Fمقدار  . شوديد نمي أيآموزان ت  دانش معدل

هاي پيش در نتيجه فرضيه مربوط به اثر اصلي آموزش   . دار است اعن م p>05/0دست آمد كه در     

 و  جنـسيت  بـراي اثـر تعـاملي        Fمقـدار   . شـود يـد مـي   أيآمـوزان ت   دانـش  معـدل دبستاني روي   

ـ  11/0آمـوزان    دانش معدلهاي پيش دبستاني روي     آموزش . دار نيـست  ادسـت آمـده و معنـ      ه   ب

معـدل هـاي پـيش دبـستاني روي    مـوزش  و آجنـسيت بنابراين فرضيه مربـوط بـه اثـر تعـاملي      

.شوديد نميأي تاولآموزان پايه دانش

گيريبحث و نتيجه

آمـوزان  ال اساسي در مورد عملكـرد تحـصيلي دانـش         ؤهدف از اين تحقيق يافتن پاسخ س      

هاي پـيش دبـستاني     آيا آموزش . هاي پيش دبستاني بود    و آموزش  جنسيت بر حسب    اوليپايه

شود؟ مياوليآموزان پايهصيلي دانشموجب بهبود عملكرد تح

ها با اسـتفاده    آوري شد و فرضيه   هاي مورد نياز جمع   ال فوق داده  ؤبراي رسيدن به پاسخ س    

يـد  أي را ت  4 و   3،  2،  1هـاي   دست آمده فرضـيه   ه  نتايج ب . از طرح تحليل كواريانس آزمون شدند     
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وزان در دروس علـوم، رياضـي،       آمدهند بين عملكرد دانش   دست آمده نشان مي   ه  نتايج ب . كردند

دارمعنـا هاي پـيش دبـستاني تفـاوت         اين دروس بر حسب آموزش     معدلبخوانيم و بنويسيم و     

در دروس علوم، رياضـي و      . آموزان دوره ديده داراي عملكرد بهتري هستند      وجود دارد و دانش   

 بـين    وجـود نداشـت امـا      دارمعنـا  تفـاوت    جنـسيت آموزان بر حسب     بين عملكرد دانش   معدل

 تفـاوت   جنـسيت  بر حسب    اوليآموزان پايه درس بخوانيم و بنويسيم دانش    هاي  هميانگين نمر 

آمـوزان پـسر   آموزان دختر در اين درس عملكرد بهتـري از دانـش       دار وجود داشت و دانش    امعن

دروس علـوم،  هـاي  ههـاي پـيش دبـستاني روي نمـر        و آموزش  جنسيتاثر تعاملي بين    . داشتند

هـاي  دار نبود و به عبـارت ديگـر آمـوزش         ا اين دروس معن   معدليم و بنويسيم و     رياضي، بخوان 

آمـوزان دختـر و   آموزان دختر و پسر ندارد و در دانشمتفاوت روي دانشهاي پيش دبستاني اثر  

اين نتـايج  .  نسبت به گروه دوره نديده در سطح باالئي قرار دارد        هاهپسر دوره ديده ميانگين نمر    

.  از تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از كشور همخواني داردبا نتايج بسياري

و سيلوا  ) 2000(نتايج به دست آمده در اين تحقيق با نتايج تحقيقات تيلور، كيب، اسالتي              

هـاي  آنها در نتيجه تحقيقات خود بيان كردند كه آمـوزش         . همخواني ندارد ) 2004(و همكاران   

كند در حالي كـه نتـايج بـه دسـت     تري از پسران ايجاد ميپيش دبستاني در دختران آمادگي بيش 

 تفـاوت  جنـسيت آمـوزان بـر حـسب    دهد كه بين عملكـرد دانـش  آمده در اين تحقيق نشان مي  

نتايج به دست آمده در اين تحقيق با نتايج تحقيقات انجام شـده در داخـل   . وجود ندارد  دارمعنا

.كشور نيز همخواني دارد

اين تحقيق بـه روش     .  كنيم توجهج بدست آمده بايد به چند مورد نيز         البته براي تحليل نتاي   

تـوان بـه طـور قطـع بـه          اي نمي  مقايسه -يي انجام شده است و در تحقيقات عل       ا مقايسه -يعل

هاي پيش توان به طور قطع بيان كرد كه آموزشها پي برد، نمي  ت و معلولي بين پديده    روابط عل 

آموزش ديده در دروس علوم، رياضـي، بخـوانيم و بنويـسيم            دبستاني علت عملكرد بهتر گروه      

ت تحـصيلي   دبستاني يكي از علل بالقوه موفقيـ      هاي پيش   توان گفت كه آموزش   اما مي . باشدمي

ي بايد تحقيقات ديگري در ايـن زمينـه و   براي رسيدن به روابط عل. باشدميگروه آموزش ديده    

با توجه به اينكه در اين تحقيق سطح سـواد  . يردبه روش آزمايشي و يا تحقيقات كيفي انجام پذ  

ـ              وسـيله محقـق كنتـرل      ه  والدين و وضعيت اقتصادي خانواده متغيرهاي مزاحمـي بودنـد كـه ب

ثير قرار دهد و بـا توجـه بـه          أتواند وضعيت تحصيلي كودكان را تحت ت      اند اين عوامل مي   نشده
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كننـد بنـابراين   ها شهريه دريافت مـي    هاينكه مراكز پيش دبستاني در قبال ارائه خدمات از خانواد         

ها استفاده كنند كه از وضعيت اقتصادي خوبي برخوردار باشند و         توانند از اين دوره   كودكاني مي 

 والـدين ايـن كودكـان بـه امـور           توجـه قتصادي و   اچه بسا باال بودن سطح فرهنگي و وضعيت         

آمـوزان  دانـش % 95 اطمينان در اين تحقيق با. تحصيلي آنها علت اصلي تفاوت بين گروههاست   

بايد اين عقب افتادگي گروه آمـوزش نديـده          ديده داراي عملكرد بهتري هستند بنابراين      يدوره

هـاي جبرانـي و بـاال       يه جبران شود بنابراين الزم است تا با ايجاد كـالس          اولهاي  در همين سال  

طلـوب برسـند و ايـن    بردن كيفيت آموزشي براي اين كودكان به آنها كمك كنيم تا بـه سـطح م        

توانـد خيلـي كمتـر از هزينـه حـل         هاي باالتر منتقل نكنند هزينه اين برنامه مي       ضعف را به پايه   

. مشكالت تحصيلي در مراحل باالتر باشد

كننـده بـين     كشورهاي شركت  يدهد كه در همه   نشان مي ) 2001(المللي پرلز   هاي بين يافته

هاي آموزشي سـواد خوانـدن در قبـل از مدرسـه            ليتاآموزان و فع  پيشرفت سواد خواندن دانش   

آموزان ايرانـي در مقايـسه بـا     به اينكه مهارت خواندن دانش    توجهبا  .  بااليي وجود دارد   يرابطه

 را دارد، به نظـر  32كننده رتبه  كشور شركت35در ميان    كشور شركت كننده در مطالعه پرلز      35

گـويي   فرهنگ قصه  ي پيش دبستاني با هدف توسعه     هايي ويژه براي كودكان   رسد تهيه برنامه  مي

.هاي شنيداري، درك مطلب، و بازگويي مفاهيم يك ضرورت مهم استبراي تقويت مهارت

هاي پيش دبـستاني حـق تمـام كودكـان        به عنوان نكته پاياني الزم به ذكر است كه آموزش         

تايج اين تحقيـق نيـز   باشد نهاي محروم يك ضرورت ميايراني است و شركت كودكان خانواده     

هاي پيش دبستاني موجـب ايجـاد آمـادگي در كودكـان بـراي شـروع                دهد كه آموزش  نشان مي 

هاي پيش دبستاني بايد تـالش      لين آموزش ئوبنابراين تمام مديران و مس    . شودآموزش رسمي مي  

. مند شوندهاي با كيفيت باال در اين دوره بهرهكنند تا همه كودكان ايراني از آموزش

هـاي آمـوزش پـيش      فرصت برابر براي كودكان جهت شـركت در برنامـه         شود  پيشنهاد مي 

. استفاده شودنيروهاي مجرب و متخصص در كادر آموزشي اين مراكزاز . ايجاد شوددبستاني

 تـدارك   هاي آموزشـي   اجراي برنامه  يهاي آموزشي با كيفيت باال و نظارت بر نحوه        برنامه

انجـام  آموزشي مراكز پـيش دبـستاني     هاي  هاي ديگر اثر  به در جنبه  تحقيقات مشا همچنين  . شود

ايـران بـا سـاير      هاي آموزشي مراكز پيش دبستاني در      برنامه يتحقيقات تطبيقي و مقايسه   . گيرد

هاي مراكز پيش    به حقوق و دستمزد مربيان مراكز پيش دبستاني و كاهش شهريه           توجه،  كشورها
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هاي پـيش   شاي آموزش جبراني براي كودكاني كه دوره آموز       هدر نظر گرفتن برنامه    و   دبستاني

. قرار گيردتوجه مورد انددبستاني را نگذرانده

منابع

فارسي

اولبررسي سازگاري اجتماعي، آموزشـي و عـاطفي كودكـان سـال             ). 1382(اكبرزاده، نسرين   

. 25ي شماره، رشد معلميمجله. دبستان

آمـوزان  ها در يادگيري دانـش    ثير كودكستان أزان ت بررسي مي ).1372(آوري، مـصطفي    بخت

.تربيتي دانشگاه همدان علومي دانشكده،نامه كارشناسي ارشدپايان. اوليپايه

آموزان ثير آموزش پيش دبستاني بر عملكرد دانشأت). 1375(و اسدي، عباس اميري، فريبرز

. تعليم و تربيت اهوازي پژوهشكده.مقطع ابتدائي

.آگاه:  تهران.مباني و اصول آموزش و پرورش). 1381(هير، علي پور ظتقي

. آمـوزان هاي قبل از مدرسه بر پيشرفت تحصيلي دانـش        تأثير آموزش ). 1364(تشكري، عباس   

.تربيتي دانشگاه شيراز علومي دانشكده،4 و 3هاي  شماره،تربيتينشريه علوم

.آگاه: تهران. شناسي پرورشيروان). 1383(سيف، علي اكبر 

ثير آموزش و پرورش قبـل از دبـستان در پيـشرفت تحـصيلي              أت). 1372(عباسيان، شهناز   

ي پژوهـشكده  ،نامه كارشناسـي ارشـد     پايان . و دوم ابتدائي اراك    اولآموزان سال   دانش

.33تعليم و تربيت تبريز

.وزانآمـ هاي قبل از مدرسه بر پيشرفت تحصيلي دانـش        تأثير آموزش ). 1364(تشكري، عباس   

.تربيتي دانشگاه شيراز دانشكده علوم،4 و 3هاي ، شمارهتربيتينشريه علوم

:  تهـران  ،)1381( يحيـي سـيد محمـدي        ي ترجمـه  .روانـشناسي رشـد   ). 2001(لوراي، برك   

.ارسباران

هـاي فـردي،   ثير گذراندن دوره پيش دبستاني، ويژگـي   أبررسي ت ). 1373(مهرگان، فرانـك    

آموزان با كنتـرل متغيـر هـوش بـر عملكـرد تحـصيلي              نشخانوادگي، و آموزشي دا   

.  پژوهشكده تعليم و تربيت اهواز،گزارش پژوهش.  ابتدائياولآموزان دانش
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