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 چکیده 

نش دهد آموزش دوره ی پیش دبستانی به عنوان گام اول آموزش رسمی کشور بر پیشرفت تحصیلی دا این تحقیق نشان می 

نگر بوده از نوع گذشته( مقایسه ای -علّی)تحلیلی  -روش پژوهش توصیفی. آموزان پایه اول دبستان اثرات مثبت خواهد گذاشت

بود که از این  3141-49جامعه آماری پژوهش همه دانش آموزان پایه اول دبستان شهرستان چالوس در سال تحصیلی . است

برحسب جدول ( دانش آموز فاقد تجربه پیش دبستانی 01تجربه پیش دبستانی و دانش آموز با  01)دانش آموز  321میان 

برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های پیشرفت تحصیلی و آزمون  . ای انتخاب شدندمورگان به روش خوشه ای چند مرحله

یافته ها . و تحلیل قرار گرفته اند ویتنی مورد تجزیه -من Uفرضیه ها با استفاده از آزمون . ریون کودکان استفاده شده است

آموزش (. P≤10/1)نشان داد که آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبستان تأثیر می گذارد 

 (. P>10/1)پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبستان بر حسب جنسیت آنها تأثیر نمی گذارد 

 

 پیشرفت تحصیلی، پیش دبستانی، اول دبستان  :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

و   هاردی)دوره ای شاخص برای توسعه مهارت های بنیادی و حرکتی . کودکی، اولین و مهم ترین دوره زندگی آدمی است

به دست در این دوره کودک یک نقش فعال در ساختار یادگیری و فهمیدن دارد و دانشی که در این دوران (. 2131همکاران، 

هنگامی که کودکان مدرسه را شروع می کنند، مشتاقند (. 2133،  و اسلنتز  کراگ)می آورد، بسیار مهم و تعیین کننده است 

تا چیزهای جدیدی بیاموزند و اگر آمادگی های الزم برای ورود به این دوره در کودک ایجاد شود، حتماً ضمانت کافی برای 

دوره پیش از دبستان، اولین مرحله (. 3131برخورداری و جمشیدیان، )راهم خواهد شد کسب موفقیت های آینده او نیز ف

رود و هر چه آموزش های  آموزش و پرورش رسمی است و یک محیط رفتاری بسیار مهم برای بسیاری از بچه ها به شمار می

،  و کونالی  اسمیت)واهند داشت دوره پیش دبستانی با کیفیت باالتری ارایه گردد، کودکان دوران تحصیلی قوی تری خ

2131.) 

بنابراین، به نظر می رسد که آموزش های دوره پیش دبستانی بتوانند در موفقیت تحصیلی دانش آموزانی که به پایه اول 

بر پیشرفت تحصیلی و  دانش   لذا در پژوهش حاضر به تأثیر آموزش پیش دبستانی. دبستان وارد می شوند، اثرگذار باشند

بدین منظور در این فصل به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش . ن پایه اول دبستان پرداخته شده استآموزا

همچنین، به منظور روشن شدن مفاهیمِ متغیرهای به کار رفته در این . پرداخته و اهداف و فرضیه های پژوهش مطرح شده اند

 .تی کردن آنها پرداخته شده استپژوهش به ارایه تعاریف مفهومی و چگونگی عملیا

. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، یکی از انواع مهم ارزشیابی آموزشی است. ارزشیابی جزء اجتناب ناپذیر فرایند آموزش است

پیشرفت (. 3139رنجبر، محمودی و بزرگی، )متأثر از عوامل مختلف با شدت و ضعف متفاوت است   پیشرفت تحصیلی

خته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی است، به وسیله آزمون های استاندارد شده، اندازه تحصیلی که توانایی آمو

با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی، محققان عوامل تأثیرگذار در پیشرفت تحصیلی همانند (. 3139سیف، )گیری می شود 

 .و نظایر آنها را مورد دقت قرار داده اند( 3132کجباف، )و باورهای انگیزشی ( 3130صمدی، )تأثیر روش های تربیتی 

به عالوه، کیفیت و . دهددر عصر حاضر نیز تعلیم و تربیت و به طور کلی تحصیل بخش مهمی از زندگی هر فرد را تشکیل می

صورت  بر این اساس نزدیک به یک قرن است که روان شناسان به. کمیت تحصیلی نیز نقش مهمی را در آینده فرد ایفا می کند

در (. 2119و همکاران،   النس بوری)گسترده در تالش برای شناسایی عوامل پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی می باشند 

از این رو . هر نظام تعلیم و تربیت نیز، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های موفقیت در فعالیت های علمی است

غالمی و همکاران، )یل عمده ای است که توجه محققان را به خود جلب کرده است بررسی، عوامل مؤثر بر آن از جمله مسا

3130.) 

آموزش و پرورش پیش دبستانی به عنوان یک نهاد کلی مداخله می تواند به غنی سازی محیط کودکان پرداخته و آنها را به  

تشکری، حقیقت و )امکان پذیر نیست، برساند  تجارب ادراکی و ذهنی جدیدی که احتماالً در محیط معمول خانواده برای آنان

بنابراین، . لذا از بین متغیرهای تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی می توان به آموزش پیش دبستانی اشاره کرد(. 3109یوسفی، 
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مسأله اساسی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبستان در 

 .رستان چالوس می باشدشه
 

 تعریف دوره پیش دبستانی

.  گذرانند دوره پیش دبستانی در جمهوری اسالمی ایران، دوره ای است که کودکان یک یا دو سال قبل از ورود به دبستان می 

ی شود و ساله قبل از ورود به دبستان طراحی م 0این دوره با مهد کودک متفاوت است چرا که برای آماده ساختن کودکان 

تعیین سیاست های آموزشی و پرورشی . تأسیس و توسعه یافته است« آمادگی»واحدهای مستقل یا ضمیمه دبستان ها تحت 

دوره کودکستان و آمادگی با شورای عالی آموزش و پرورش بوده و مسئولیت برنامه ریزی و پیش بینی ضوابط و مقررات این 

هدف از آموزش پیش دبستانی کمک به رشد جسمی، ذهنی، . و ابتدایی است دوره بر عهده دفتر آموزش دوره ی عمومی 

 . عاطفی و اجتماعی کودکان و در نهایت کمک به شکوفایی استعدادها و عالیق آنها می باشد

برنامه های آموزش و پرورش کودکان پیش دبستانی بر اساس نیازها و استعدادهای آنان و با رعایت مقتضیات جدید زندگی 

ارتباطات اجتماعی و خودیاری، آموزش مقدماتی خواندن و نوشتن و حساب کردن و پرورش ذوق کودکان در . حی می شودطرا

زمینه تفاوت های فردی آنان و در جهت وصول به هدف های اصلی و جزیی از برنامه های مهم آموزش پیش دبستانی است 

 (.3133کاکیا، )

 اهداف دوره پیش دبستانی

 :ارک مربوط به دوره پیش دبستانی، اهداف این دوره بدین شرح آمده استدر اسناد و مد

 کمک به رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، شخصیتی و اجتماعی کودکان؛ 

 پرورش توانایی ها و استعدادهای کودکان؛ 

 تقویت قوای جسمی کودکان به منظور آماده شدن آنان برای تحصیالت دوره ابتدایی؛ 

 اگیری بیشتر و آسان تر مفاهیم آموزشی؛آماده کردن کودکان جهت فر 

 فراهم کردن زمینه الزم برای آموزش بهتر در مناطق محروم و مناطقی که دارای گویش محلی هستند؛ 

  دفتر تالیف کتب )کمک به خانواده های کم درآمد در استفاده از یک محیط سالم تربیتی برای پرورش کودکان آنها

 (3142درسی 

 

 دبستانی ویژگی های دوره پیش

سال های آغازین زندگی کودک، یکی از مهم ترین دوره های رشد او به شمار می آید و آنچه در این دوران رخ می دهد به طور 

از آن جا که اساس شخصیت فرد در دوره پیش دبستانی شکل می گیرد، محققان و . اساسی بر رشد بعدی کودک اثرگذار است

اکثر مطالعات و پژوهش . خش در این دوران را برای رشد بعدی کودک بسیار مهم می دانندصاحب نظران ارایه آموزش های اثرب

ها نشان می دهند که محیط خانواده پاسخگوی رشد اجتماعی کودک بعد از چهار سالگی نیست و کودکان در این سن نیاز به 

این امکان را به آنها می دهد تا با  شرکت در فعالیت های اجتماعی بیشتری دارند و حضور در محیط های پیش دبستانی

کودکان هم سن و سال خود ارتباط برقرار کرده و به تدریج مهارت های اجتماعی الزم را برای برقراری روابط اجتماعی به دست 

ور از طرف دیگر، کودک برای برخورداری کامل از آموزش های دوره ابتدایی نیاز به یک انضباط فکری دارد که به ط. بیاورند

 . معمول خانواده قادر به فراهم ساختن آن نیست

در دوره پیش دبستان، مربیان از طریق فعالیت های مختلف مثل بازی و کارهای دستی به تدریج نظم و انضباط ذهنی الزم را 

صیلی مرحله آموزش پیش دبستانی، همچنین به متخصصان سنجش استعدادها و توانایی های تح. در کودکان ایجاد می کنند

کودکان اجازه می دهد به موقع توانایی ها و ناتوانایی های ذهنی و میزان آمادگی کودکان را برای حضور در آموزش های پیش 
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یکی از . دبستانی مورد سنجش قرار دهند و کودکانی را نیز که از این بابت نیازمند آموزش های جبرانی هستند، شناسایی کنند

ود سنجش زود هنگام و به موقع در مورد میزان آمادگی کودک برای استفاده از آموزش های مشکالت نظام آموزشی کشور نب

از طرف دیگر، کودکان خانواده های محروم به طور . دوره ابتدایی و نیز شناخت توانمندی ها و ناتوانایی های تحصیلی است

ردار نیستند و در صورت عدم برخورداری از معمول از یک محیط خانوادگی غنی از لحاظ امکانات پرورشی و آموزشی برخو

آموزش های پیش دبستانی موجب می شود کودکان . آموزش های پیش دبستانی قادر به رقابت با کودکان دیگر نخواهند بود

. طبقات محروم زمینه های الزم را برای این که به طور تقریبی هم سطح کودکان طبقات متوسط و مرفه شوند، پیدا کنند

، کودکان عضو اقلیت های قومی و زبانی از نظر میزان تسلط بر زبان رسمی کشور در مقایسه با کودکان دیگر بسیار همچنین

 . تر هستند و این امر مشکالتی را در زمینه کسب مهارت های کالمی برای آنان ایجاد می کندضعیف

از جمله شرکت فزاینده زنان در . ی می افزایندچند عامل اجتماعی و اقتصادی نیز بر اهمیت و ضرورت آموزش پیش دبستان

فعالیت های اجتماعی موجب افزایش درخواست برای آموزش های پیش دبستانی شده، زیرا زنان شاغل نیازمند وقت آزاد برای 

در  در گذشته نه چندان دور مادر بزرگ ها وظیفه مراقبت از کودکان پیش دبستانی را. پرداختن به شغل و حرفه خود هستند

هنگامی که مادران آنها به محل کار خود می رفتند، به عهده داشتند، اما اکنون با توجه به تغییرات اجتماعی، مادر بزرگ ها کم 

تر این وظیفه را به عهده می گیرند و این امر منجر به افزایش تقاضا برای استفاده از مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی شده 

پیش دبستانی را می گذارنند، نسبت به کودکانی که این دوره را طی نکرده اند و وارد دوره ابتدایی  کودکانی که دوره. است

 (.3141عطاران، )شده اند، موفق تر بوده اند 

 

 اهمیت و نقش دوره پیش دبستانی از دیدگاه رشد و روان شناسی کودکان

ت سالگی وارد دبستان می شدند، اما هم والدین و هم تا چند سال پیش دوره پیش دبستانی اجباری نبود و کودکان در هف

خوشبختانه با پر رنگ شدن نقش مراکز پیش دبستانی و آموزش . کودکان در بدو ورود به دبستان دچار مشکالت زیادی بودند

دبستانی  گذراندن دوره پیش. مفاهیم و محتوای آنچه در این دوره به کودک آموزش داده می شود، این مشکل کم تر شده است

. کودک را آماده برقراری روابط با دیگر همساالن و مربیان خود می کند و زمینه یادگیری جدی را در او به وجود می آورد

آموزش های پیش دبستانی برای سنین حدود شش سال الزم و ضروری است و خوشبختانه آموزش و پرورش و سازمان 

به همین دلیل است که تا حدودی حضور . را برای این سنین در نظر گرفته اندبهزیستی به اهمیت آن پی برده و آموزش هایی 

کودکان در دوره پیش دبستانی را اجباری اعالم کرده اند و الزم است کودکان قبل از ورود به کالس اول مهارت هایی را کسب 

 (. 3142عابدین پور، )کنند 

محور آموزش ها . شود استدالل و زبان آموزی غیر مستقیم فراهم میدر مراکز پیش دبستانی زمینه یادگیری مفاهیم ریاضی، 

یکی از مهم ترین مهارت هایی که باید در مقطع پیش دبستانی به بچه ها آموزش داده شود، مهارت های ظریف . بازی است

، (مثل خمیر و مهره)رد برای تقویت مهارت های ظریف دستی، غیر از کار با وسایل گوناگونی که در بازار وجود دا. دستی است

بسیاری از والدین می گویند که فرزندشان عالقه . نقاشی کشیدن و ساخت اشکال هندسی هم به بچه ها آموزش داده می شود

ای به نقاشی کشیدن ندارد، اما در آموزش های پیش دبستانی بحث عالقه مطرح نیست و کودک باید تمرکز الزم برای نقاشی 

بنابراین، آموزش نقاشی در این دوران نه به صورت مستمر و جدی، . ت استفاده از انگشتانش تقویت شودرا پیدا کند تا مهار

بلکه به عنوان سرگرمی بسیار مهم است و کودک باید تشویق و ترغیب شود همراه با سایر کودکان نقاشی کشیدن را تمرین 

رشد حواس پنج گانه، رشد . ید به کودکان آموزش داده شودلوحه نویسی و آشنایی با حروف و آشنایی با اعداد نیز با. کند

، شناخت رنگ (طبقه بندی سه مفهوم شکل، اندازه و رنگ)حافظه و به خاطر سپردن، مهارت مشاهده، مهارت های طبقه بندی 

ق و پهن و ، مفاهیم بزرگ و کوچک، هم اندازه، بلند و کوتاه، سنگین و سبک، چا(شناخت اشکال هندسی)ها، مفهوم اشکال 
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، خانه و خانواده، (گرم و سرد)، مفهوم دما (شب و روز، بعد از ظهر و غروب، قبل و بعد)باریک، دور و نزدیک، مفههوم زمان 

حیوانات و دوستی با آنها، ایام هفته، میوه ها و سبزی های فصلی، گیاهان، مفهوم ایمنی، وسایل نقلیه، آب و هوا، از جمله موارد 

 (.3141عطاران، )ر این مراکز آموزش داده می شود دیگری است که د

عالوه بر اینها، در خیلی از پیش دبستانی ها، عالوه بر این آموزش ها، یک روز در هفته روز اسباب بازی نام گرفته و بچه ها می 

ارند، به تفریح و سرگرمی همان طور که کودکان به آموزش نیاز د. توانند اسباب بازی خود را از خانه ببرند و با هم بازی کنند

آموزش ها در مقطع پیش دبستانی در حد نقاشی، لوحه . چون آموزش در کنار تفریح و سرگرمی مؤثر است. نیز نیاز دارند

نویسی، آشنایی با شکل اعداد و مفهوم آنها، خمیربازی، زبان دوم و یک ورزش مانند ژیمناستیک است که تحرک و توانایی 

ی دهد و مهارت تمرکز آنها را تقویت می کند، اما برخی مراکز پیش دبستانی آموزش های دیگری دارند که کودکان را افزایش م

مشکل . فقط جنبه تجاری دارد و بسیاری از والدین خود را موظف به ثبت نام کودک برای یادگیری این آموزش ها می کنند

از . شوند و حتی برای کالس اول انگیزه الزم را نخواهند داشتاین است که در این صورت، کودکان از هر نوع آموزشی زده می 

طرفی برای مثال، آموزش موسیقی که در مهدها و پیش دبستانی ها داده می شود، کافی نیست  اگر والدین دوست دارند 

. ی ثبت نام کندفرزندشان موسیقی یاد بگیرد، باید او را در کالس های خصوصی یا گروهی خارج از محیط آموزشی پیش دبستان

عالوه بر این، الزم نیست کودکان خواندن و نوشتن را پیش از مدرسه یاد بگیرند چون معموالً این خواندن و نوشتن بیشتر از 

این کار . این که اعتماد به نفس کودکان را باال ببرد، باعث غرور و ایجاد اعتماد به نفس کاذب در آنها و حتی والدین می شود

خیلی وقت ها این کودکان به عنوان کودکان بیش فعال شناخته می . را برای یادگیری در کودکان از بین می بردانگیزه الزم 

. شوند، چون کنار همکالسی هایی می نشینند که تازه از آموزش الفبا شروع کرده اند ولی برای آنها مطالب تکراری است

و شروع به بازیگوشی می کنند و این می تواند مشکل ساز باشد، چه برای  بنابراین، انگیزه الزم برای حضور در مدرسه را ندارند

به طور کلی، بهتر است تمام کودکان دوره پیش دبستانی را بگذرانند، چرا که در کالس . خود بچه ها، چه خانواده و چه مربیان

است روی اعتماد به نفس آنها تأثیر منفی  اول کنار بچه هایی قرار می گیرند که این آموزش ها را دیده اند و این مسأله ممکن

 (.3142عابدین پور، )بگذارد 

 

 تاریخچه آموزش پیش دبستانی در ایران و جهان 

این فرد معروف آلمانی . میالدی بنیان گذاشته شد 3313، پدر آموزش پیش دبستانی در سال  آموزش پیش دبستانی با فروبل

بعدها . مان تأسیس کرد و از این طریق مبنای دوره پیش دبستانی نهاده شداولین باغ کودکان را در شهری کوچک در آل

در ایران مؤسس آموزش پیش دبستانی و اولین کودکستان . ، در این زمینه کار کرده اند  دانشمندان بزرگی مثل مونته سوری

ن پیش دبستانی را تأسیس در شیراز دومی 3111هجری شمسی در شهر تبریز و در سال  3111وی در سال . باغچه بان است

آموزش پیش دبستانی عمالً  3191آیین نامه دوره پیش دبستانی در شورای عالی معارف و فرهنگ تصویب شد و در سال . کرد

تشکیل آموزش پیش دبستانی به عنوان یک واحد مستقل به نام آموزش پیش دبستانی در ایران . به صورت نظام همگانی درآمد

آموزش پیش دبستانی کودکانی را برای دوره دبستان آماده می کند و یک مرحله انتقال و . رت گرفته استزودتر از فرانسه صو

 . گذار است که اگر این مرحله گذار نباشد، کودک قادر به تطبیق با مقررات مدرسه نمی باشد

 

 روش های آموزش پیش دبستانی

                                                           
1.Frobel 

2.Montessori 
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به طور مسلم، آموزش پیش دبستانی باید طراحی . ن پذیر نیستدر تعلیم و تربیت رسمی هیچ کاری بدون برنامه ریزی امکا

(. زمان، نوع فعالیت ها و فرصت های یادگیری)شده، با برنامه ریزی صورت بگیرد و فعالیت ها از قبل مشخص شده باشد 

باید توازن وجود  بین ساختار و فعالیت های آزاد. ساختاری بودن پیش دبستانی، دلیل بر نداشتن آزادی عمل دانش آموز نیست

داشته و انعطاف پذیری در چارچوب برنامه ها باشد، زیرا انعطاف پذیری یکی از اصول حاکم بر آموزش پیش دبستانی است 

 (.3143پرموزه، )

بازی، نقش بسیار مهم و کلیدی در . روش آموزش پیش دبستانی، بیشتر بازی محور است و فعالیت های آن آزادی محورند

این روش مبتنی بر بازی است و کودک در دوره پیش دبستانی در همه فعالیت ها فعاالنه شرکت . ستانی داردآموزش پیش دب

همچنین، بین نگرش ها و فعالیت های . ارزشیابی ها در دوره پیش دبستانی باید تکوینی باشد. داشته و نباید منفعل باشد

از طریق ایجاد ارتباط منظم . دوره پیش دبستانی تضاد وجود دارد والدین در خانه و فعالیت ها و روش های تدریس معلمان در

. با والدین و ارایه آموزش های منظم و نظام دار به آنها باید تضاد بین نگرش های والدین و معلمان پیش دبستانی را از بین برد

ین فرزندان خود را تیز می دانند و برای مثال، همه والد. انتظارات والدین از کودک پیش دبستانی با واقعیت هماهنگ نیست

انتظارات بیش از حدی از آنها دارند یا از فرزندانشان انتظار دارند از یک تا پنج بشمارند، اما این توقعات باعث مشکالتی می 

 (.همان منبع)شود که همان تعجیل بیش از حد در آموزش پیش دبستانی نام دارد و به هیچ وجه صحیح نیست 

 

 ربی پیش دبستانیویژگی های م

یکی از ویژگی های روانی کودک این است که نظرات مورد قبول خود را به دشواری تغییر می دهد، چرا که هنوز مراحل رشد 

مربی می تواند برای تعدیل موضع کودک از  عملی استفاده کند که در این دوره به دالیل مختلف از . ذهنی او کامل نشده است

عملی به فکر کودک جنبه تجربی و حسی می بخشد و چنانچه با روش صحیح هدایت شود، به .  استاهمیت خاصی برخوردار 

کودکی که ضمن فعالیت های آزاد مورد عالقه خود به . خارج ساختن کودک از موضع انعطاف ناپذیرش کمک فراوانی می کند

تکرار فعالیت ها کم کم . اوی ویژه ای ادامه دهدنتایج غیر منتظره می رسد، به شوق می آید که فعالیت های خود را با کنجک

صورت آزمایشی به خود می گیرد که به نوبه خود نتایج غیر منتظره را به نتایج مورد انتظار تبدیل می کند و در مجموع زمینه 

عابدین )ی کند را برای تجدید نظر در نظرات مورد قبول و به طور کلی انعطاف پذیری ذهن را در قبال نظرات مختلف آماده م

 (.3142پور، 

با این همه، انتظار کوشش ارادی از کودک پنج ساله، نشانه ساده اندیشی است، زیرا فعالیت های کودک برخواسته از عالیق و 

تحریک حس کنجکاوی کودک راه دیگری است که به وسیله آن می توان کودک را به طور غیر . رغبت های آنی او است

کنجکاوی کودک یکی از نیرومندترین پایه های تربیت او . که مورد عالقه اش نیست به فعالیت وا داشت مستقیم درباره اموری

پاسخ دادن به تمام پرسش های کودک در این دوره کاری دشوار است، اما پاسخ ندادن هم حس کنجکاوی او را تضعیف . است

 (.3143پرموزه، )فتن جواب سؤاالت خود مشاهده کند بهتر است به او آموخته شودکه چگونه می تواند برای یا. می کند

وظیفه مربی این است که کودک را با بازی های نو و مناسب این . بازی همچنان مناسب ترین روش تربیتی برای این دوره است

کودکان،  صفت بارز دیگر. سن آشنا کند و بهتر است مربی هنگامی که کودک هم بازی ندارد، پنهانی در بازی او شرکت کند

شخصیت ابتدا به صورت نافرمانی و گاهی به صورت لجاجت . تشخص طلبی است که در این دوره جلوه خاصی پیدا می کند

متجلی می شود و نهایتاً نوعی خودنمایی پدیدار می شود که با نشان دادن مهارت عمومی بدن برای جلب تحسین و تمجید 

از این تمایل و با تکیه بر حس تقلید شدیدی که در کودک به ظهور می رسد موجبات مربی باید با استفاده . دیگران همراه است

 (.3142عابدین پور، )غنی تر ساختن شخصیت او را فراهم کند 
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او باید به راحتی رابطه برقرار کند، تا حدودی به روان : بر این اساس، مربی پیش دبستانی باید ویژگی های خاصی داشته باشد

نا باشد، به وسایلی که در اختیار کودک قرار می دهد شناخت داشته باشد، به کودک کمک کند، به کارش شناسی کودک آش

 (.3143پرموزه، )عشق و عالقه داشته باشد، بتواند جایگزینی برای مادر باشد، بچه را در آغوش بگیرد و به وی محبت بورزد 

 

 فضا و برنامه های آموزش پیش دبستانی

باید از . بستانی بسیار مهم است و باید شاد باشد و تجهیزات و وسایل مختلف در اختیار کودک باشدفضای آموزش پیش د

طریق فراهم آوردن وسایل متنوع، یک محیط یادگیری غنی برای کودکان ایجاد کرد تا بچه ها آزادانه با این وسایل بازی کنند 

، مرحله شکل گیری شخصیت، تربیت حواس و تخیل کودک به طور کلی، سنین پیش دبستانی. و به رشد کافی دست یابند

 . است

. آموزش های پیش دبستانی کودک محورند، نه موضوع محور و برنامه ها بر اساس کودک محوری طراحی و تهیه می شوند

یش دبستانی در دوره پ. منظور از کودک محوری این است که عالیق، نیازها و توانایی های کودک اساس برنامه ریزی قرار گیرد

دوره پیش دبستانی . موضوعات درسی مهم نیست، بلکه رشد کودک اهمیت بسیاری دارد و آموزش های آن رشد محور هستند

در دوره پیش دبستانی کودک قادر به درک مفهوم . و دبستان به کودک به عنوان موجود در حال تکوین و تحول می نگرند

خالق مبتنی بر ایجاد عادات نیکو پرورش داده می شود، اما تربیت اخالقی در دوره قاعده و مقررات نیست و در برنامه ها، ا

دبستان مبتنی بر مقررات و قاعده است و این امر تعلیم و تربیت تکوینی نام دارد، یعنی با توجه به مراحل رشد کودک برنامه 

ه ها بر خالف برنامه های آموزش دبستانی رسمی برنامه های این دوره کودک محور و رشد محورند، این برنام. ریزی می کنند

در این دوره کالس درس به آن صورت که به طور معمول مد نظر است، وجود ندارد، . نیستند، بلکه بسیار انعطاف پذیرند

ند این برنامه ها فرایند محور هستند و بیشتر به فرای. امتحان محور هم نیستند، هر چند ارزشیابی تکوینی صورت می گیرد

محیط پیش دبستانی از یک انضباط خشک و رسمی برخوردار نیست، زیرا موجب بدبینی کودک به . یادگیری توجه می کنند

مسأله بسیار مهم در برنامه آموزش های پیش دبستانی این است که این برنامه پیش زمینه آموزش . کالس درس می شود

دن، نوشتن و حساب کردن به کودکان آموزش داده نمی شود، بلکه زمینه در برنامه های پیش دبستانی خوان. دبستانی می باشد

همچنین، یکی از . ها و مبانی آمادگی کودک فراهم می شود تا او در دوره دبستان خواندن، نوشتن و حساب کردن را یاد بگیرد

درسه ایجاد شود تا کودک اهداف مهم آموزش پیش دبستانی این است که در کودکان نگرش مثبتی نسبت به محیط کالس و م

 (.3134موالیی و رضایی، )به خودانضباطی برسد و انضباط را رعایت کند 

 

 پیشرفت تحصیلی

منظور از پیشرفت تحصیلی، موفقیت در امر تحصیل است که می تواند به مهارت در امری خاص یا تخصص در بخشی از دانش 

 (.3141غالمعلی لواسانی و همکاران، )منجر شود 

فت تحصیلی یا موفقیت تحصیلی، معلومات یا مهارت های اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوعات درسی است که پیشر

شعاری )معموالً به وسیله آزمایش ها و نشانه ها یا هر دو که معلمان برای دانش آموزان وضع می کنند، اندازه گیری می شود 

هایی فرایند یادگیری فعال که با کمک آموزش فعالیت های تربیتی محصول ن: پیشرفت تحصیلی عبارت است از(. 3109نژاد، 

ها و درجات گوناگون دارد و بر حسب مقدارش، پیش افتادگی همچنین، سرعتی که دانش آموز در تکمیل پایه. انجام می گیرد

 (.3143بیابانگرد، به نقل از مرادی، )و سرعت یا عقب ماندگی وی اندازه گیری می شود 

حصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و تمام کوشش ها در این نظام پیشرفت ت

به طور اعم کل جامعه و به طور اخص نظام آموزش و پرورش . در واقع تالش برای جامه عمل پوشاندن به این امر تلقی می شود
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مند و نگران است و انتظار دارد ن و جایگاه آنها در جامعه عالقهنسبت به سرنوشت کودکان، رشد و تکامل موفقیت آمیز آنا

دانش آموزان در جوانب گوناگون، اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و توانایی ها و نیز در ابعاد عاطفی و شخصیتی، آنچنان 

 (.3143پورشافعی، به نقل از مرادی، )که باید پیشرفت و تعالی یابند 

پیشرفت تحصیلی عبارت است از موفقیت دانش آموزان در یک یا . فت تحصیلی تعاریف دیگری وجود دارداز موفقیت یا پیشر 

چنین پیشرفت هایی توسط آزمون های میزان شده تحصیلی . چند موضوع درسی مثل درک، فهم، خواندن یا محاسبه عددی

ور که در کار مدرسه ارزیابی می شود، داللت همچنین، این اصطالح بر پیشرفت فرد در کالس، آن ط. اندازه گیری می شود

از جایگاه تحصیلی دانش آموزان اشاره دارد که این جلوه ممکن ( نمایی)در تعریفی دیگر، پیشرفت تحصیلی به جلوه ای . دارد

ختلف است بیانگر نمره ای برای یک دوره، میانگین نمرات در دوره ای مربوط به یک موضوع یا میانگین نمرات دوره های م

. توان مالک های گوناگون در نظر گرفت که مشهورترین آنها میانگین نمرات کل می باشدبرای پیشرفت تحصیلی می. باشد

عالوه  بر این تعاریف، از پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت در نظام آموزش و پرورش و مفهوم انجام 

دروس یک پایه تحصیلی مشخص یا موفقیت دانش آموزان در امر یادگیری مطالب  تکالیف و موفقیت دانش آموزان در گذراندن

وجه مخالف آن افت تحصیلی است که یکی از معضالت نظام آموزشی می باشد که به شیوه های . درسی استفاده می شود

و تکرار پایه های  گوناگون همچون عدم موفقیت دانش آموزان در دستیابی به هدف های مقاطع تحصیلی مربوطه، مردودی

به طور خالصه، نیل به اهداف آموزشی را به . تحصیلی، ترک تحصیل زودرس، بیکاری و بالتکلیفی خود را نشان می دهد

 (.3143به نقل از مرادی، )اصطالح پیشرفت تحصیلی بیان می کنند 

 

 معیارهای پیشرفت تحصیلی

ت یا موفقیت تحصیلی از راه های مختلف و با معیارهای متفاوت در مورد معیارهای پیشرفت تحصیلی می توان گفت که پیشرف

. یکی از این معیارها، معدل دانش آموزان در یک نیم سال تحصیلی و محاسبه معدل یک سال وی است. مشخص می شود

جموعه  شیوه دیگر، استفاده از م. معیار دیگر مشخص کردن پیشرفت تحصیلی، محاسبه نمرات دانش آموزان در یک درس است

اگر یک . نمرات دروس یک سال می باشد و معیار آخر تعیین پیشرفت تحصیلی در طی چند سال و یا یک دوره تحصیلی است

نمره از یک دوره تحصیلی یا میانگین از یک گروه از دروس مختلف در حیطه موضوعی خاص یا میانگینی از دوره های مختلف 

د، این مالک ها مسایل و مشکالت تشخیصی را به دنبال خواهد داشت؛ مثالً تحصیلی، مالکی برای پیشرفت تحصیلی باشن

کاربرد یک نمره واحد از یک دوره تحصیلی ویژه دارای روایی و پایایی کم تری است تا نمره ای که بر اساس ترکیب چند  نمره 

ات مختلف نیز به منظور به دست کاربرد نمره های به دست آمده از دوره های مختلف تحصیلی در موضوع. به دست می آید

آوردن معدل نمرات کالس مسأله ای دشوار و غامض است، زیرا این گونه نمرات شامل نمراتی است که از دوره ها و رشته های 

تحصیلی متفاوت به دست آمده اند و در یک مقیاس واحد ترکیب شده اند، در صورتی که هر یک از دانش آموزان می توانند 

 (.3143مهرافروز، به نقل از مرادی، )تی از پیشرفت را در هر موضوع داشته باشند سطوح متفاو

 

 عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

سال های متمادی است که محققان و پژوهشگران تعلیم و تربیت و روان شناسان اجتماعی مطالعات فراوانی در مورد عوامل 

موزان انجام داده و همیشه این موضوع در نظر آنها مطرح بوده است؛ چرا که پیشرفت مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آ

تحصیلی موضوعی است که به خصوص در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است و هر ساله مقدار زیادی از 

که می توانند بر پیشرفت بودجه صرف تحصیل کودکان و نوجوانان می شود و پژوهش های زیادی به بررسی عوامل مختلفی 
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قاجاریه، به نقل )تحصیلی تأثیر داشته باشند، مانند خانواده، محیط زندگی، مدرسه و برنامه های آموزشی اختصاص یافته است 

 (.3143از مرادی، 

مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی مسأله پیچیده ای است؛ چرا که پیشرفت، عنصری چند بعدی است و به گونه ای 

در گذشته بسیاری از پژوهشگران روی تأثیر . ظریف به رشد جسمی، اجتماعی، شناختی و عاطفی دانش آموزان مربوط است

به طور کلی، عواملی که بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان . کردند توانایی های ذهن و  شناختی بر پیشرفت  تحصیلی تأکید می

 :شوند تأثیر دارند، به سه دسته تقسیم می

 .این عوامل شامل متغیرهای بدنی و فیزیکی یادگیرنده از جمله سوء تغذیه و سالمت جسمانی می شود: وامل فیزیولوژیکیع

این عوامل شامل متغیرهای روان شناختی از جمله ، استعداد، خالقیت خودپنداره، عزت نفس، نگرش : عوامل روان شناختی

 .کنترل و ویژگی های شخصی دیگر می شودنسبت به مسایل آموزشی، انگیزه پیشرفت، امکان 

، (درآمد، تحصیالت، محل زندگی)این عوامل در برگیرنده متغیرهای بیرونی شامل پایگاه اقتصادی و اجتماعی : عوامل محیطی

ط به و متغیرهای مربو( تعداد افراد خانوار، سبک فرزندپروری والدین، ارزش های فرهنگی خانواده)متغیرهای مربوط به خانواده 

صاحب، )می شود ( شرایط مدرسه، مدیریت مدرسه، نگرش ویژگی های معلمان، فرهنگ و جو سازمانی مدرسه)محیط مدرسه 

 (.3143به نقل از مرادی، 

 

 تحقیقات انجام شده داخل و خارج از کشور

کننده در آموزش های پیش در پژوهشی نشان دادند که بین دانش آموزان دو زبانه پایه اول شرکت ( 3142)عصاره و همکاران 

دانش آموزان پسر دو زبانه . دبستانی با دانش آموزان فاقد این تجربه، در متغیرهای پیشرفت تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد

تفاوت میانگین نمرات پیشرفت . پایه اول پیش دبستان رفته نسبت به دختران، پیشرفت تحصیلی بیشتر و باالتری دارند

رسی نسبت به سایر دروس معنادارتر است و این امر ناشی از ارتباط بین فهم زبان و درک مطلب با فهم تحصیلی درس فا

 .دروس و پیشرفت سواد خواندن و در نتیجه، تأثیر دوره پیش دبستانی بر مهارت های زبان آموزی است

همچنین، . زم را دریافت نکرده استدر رابطه بین دو زبانگی و پیشرفت تحصیلی حمایت ال( 3142)شیرعلی پور و همکاران 

 .آموزش های پیش از دبستان، عملکرد تحصیلی را تبیین می کنند

در تحقیقی نشان دادند که رشد زبان گفتاری که شامل مهارت های واژگانی و مهارت های دستوری ( 3133)مفیدی و سبزه 

ذرانده اند، از دانش آموزان هم پایه خود که این دوره را است، در دانش آموزان پایه اول ابتدایی که دوره پیش دبستانی را گ

به عالوه، در این پژوهش تفاوت معنی داری بین دختران و . نگذرانده اند، بیشتر است و این تفاوت به لحاظ آماری معنادار است

 .پسران از لحاظ رشد زبان گفتاری مشاهده نشد

که مهارت های شفاهی زبان فارسی در دانش آموزان پیش دبستانی در پژوهشی دریافتند ( 3141)روحی و بهنام هشجین 

. گذرانده در حد متوسط و قابل قبولی رشد یافته است، در حالی که در مورد دانش آموزان پیش دبستانی نگذرانده چنین نیست

اری بین دو گروه مورد مطالعه از لحاظ بهره های مرکب و تمام خرده آزمون ها، به غیر از تمایزگذاری کلمه، تفاوت آماری معناد

 . مشاهده گردید

در پژوهشی با اجرای آزمون رشد زبان بر دو گروه، پیش دبستانی گذرانده و پیش دبستانی ( 3142)روحی و بهنام هشجین 

نگذرانده، که در آغازین روزهای سال اول دبستان تفاوت های معناداری در مهارت های صحبت کردن، سازماندهی، گوش 

، معناشناسی، نحو و واج شناسی زبان فارسی داشتند، نشان داد که برتری گروه پیش دبستانی گذرانده نسبت به گروه کردن

افزون بر آن، گروه . همچنان به قوت خود باقی است -علی رغم برخورداری هر دو گروه از سه سال آموزش ابتدایی برابر -گواه 
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هارت های زبان فارسی نظیر فارسی، امال، انشا، قرآن، دینی، علوم اجتماعی، پیش دبستانی گذرانده در دروس وابسته به م

 . ریاضی و علوم نسبت به گروه دوم عملکرد بهتری داشتند

در پژوهشی این نتیجه دست یافت که بین دانش آموزان با تجربه آموزش پیش دبستانی و دانش آموزانی که ( 3133)کاکیا 

همچنین، بین دختر و پسر آمادگی . مطلب و سرعت خواندن تفاوت معنی داری وجود دارد فاقد این تجربه هستند، در درک

 .رفته و دختر و پسر آمادگی نرفته در درک مطلب و سرعت خواندن تفاوت معنی داری وجود ندارد

دیده اند با توجه به  در تحقیقی به این نتیجه رسیدند، کودکانی که دوره آمادگی را( 3133به نقل از کاکیا، )کوزه گر قدیمی 

نظر آموزگارانشان فعال تر از کودکانی هستند که این دوره را نگذرانده اند و هم در بحث های کالسی فعال تر شرکت می کنند 

 .و هم عالقه مندی بیشتری نسبت به مدرسه رفتن از خود نشان می دهند و در دروس مختلف پیشرفت زیادتری دارند

در دانش آموزان کالس ( مکتب القرآن)اثرات آموزش و پروش قبل از دبستان »وهشی تحت عنوان در پژ( 3111)شیخ بهایی 

به این نتیجه رسید کودکانی که دوره مکتب القرآن را گذرانیده اند از لحاظ پیشرفت تحصیلی « های اول ابتدایی استان کرمان

ایی های حسی و حرکتی و خودیاری شخصی موفق تر و از موفق ترند و از لحاظ رفتار اجتماعی، اجتماعی تر و از لحاظ توان

 .لحاظ سازگاری عاطفی نیز سازگارترند

به بررسی تأثیر آموزش های پیش از دبستان بر کارآمدی دانش آموزان پایه اول تا سوم دبستان های شهر ( 3111)نوروززاده 

عدل ساالنه پایه اول و دوم دانش آموزان با تجربه و طبق نتایج به دست آمده تفاوت معنی داری بین م. بجنورد پرداخته است

 .بدون تجربه آموزش های پیش از دبستان مشاهده نشد، اما در پایه سوم بین آنها تفاوت معنی داری مشاهده گرید

اول مقایسه مهارت های نوشتاری در میان دانش آموزان پایه »در پژوهشی با عنوان ( 3142)شهودی مژدهی، مفیدی و علیزاده 

به این نتیجه رسیدند که بین دانش آموزان با تجربه پیش از دبستان نسبت به دانش « دبستان با و بدون تجربه پیش از دبستان

مهارت نوشتن در دو زمینه امال و . آموزان بدون تجربه پیش از دبستان از نظر مهارت امال و انشا تفاوت معناداری وجود دارد

بر این . بدون تجربه پیش از دبستان است و عامل جنسیت نیز در این تفاوت ها مؤثر واقع شده استانشا بهتر از دانش آموزان 

 .اساس، بر نقش تجربه های پیش از دبستان بر مهارت های نوشتاری تأکید شده است

پیشرفت سواد  در یافته های خود بیان می دارد که در همه کشورها رابطه ای باال میان( 3139به نقل از کریمی، )   پرلز

 .خواندن دانش آموزان و فعالیت های آموزشی سواد خواندن در پیش از مدرسه وجود دارد

در پژوهش های خود به طور ( 2114)و همکاران    و نونویاما( 2112)   ، جنسن(3441)   ، جسل(2110)   پررا

 .رده اندجداگانه همگی بر آثار مثبت آموزش های پیش دبستانی در یافته های خود تأکید ک

اثر آموزش قبل از دبستان بر پیشرفت تحصیلی »در تحقیقی با موضوع ( 3111به نقل از اسحاق نیا، )و همکاران    پیکرنیک

بیان می کند که آموزش پیش از دبستان، عالوه بر این که به سازش اجتماعی بیشتر کودک با جامعه منجر می « دانش آموزان

 .ونه کودکان را به حداقل می رساندشود، میزان افت آموزشی در این گ

اظهار می دارد که آموزش های پیش دبستانی باعث ایجاد تفاوت در زمینه های تحصیلی و روابط ( 2111)   الننبرگ

سازند که منجر به تقویت عملکرد شناختی  اجتماعی می گردد، زیرا مراکز آموزش پیش دبستانی تجاربی را در کودکان بارور می
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نان می شود و آمادگی و اشتیاق کودکان را برای رفتن به مدرسه، موفقیت تحصیلی اولیه و کسب مهارت های و اجتماعی آ

 .مدرسه ای بهبود می بخشد

با تحقیقات خود نشان داده است که آموزش اولیه می تواند توانمندی کودکان را برای ( 3131به نقل از سیف، )   بلوم

 .تأثیر قرار دهد یادگیری و رشد و پیشرفت واقعی تحت

در مطالعاتشان نشان دادند که کودکان با داشتن مهارت های آموزشی مراکز پیش دبستانی در ( 2112)   و تیولو   تیو

یادگیری سریع و فعال تر هستند و از نظر مهارت های کالمی در سطح باالیی قرار دارند و از نظر عملکرد تحصیلی با گروهی از 

 .نگذرانده اند، تفاوت معنی داری نشان نمی دهندکودکان که این دوره را 

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که آموزش های پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی ( 2110)و همکاران    سامونز

 .دانش آموزان در مدرسه تأثیر مثبت دارد

لکرد تحصیلی دانش آموزان کالس اول رابطه بین آموزش پیش دبستانی و عم( 3130به نقل از کاظمی، )و همکاران    فیلیپ

از یافته های این پژوهش چنین بر می آید که دانش آموزان طبقه پایین و متوسط بهره بیشتری از . را مورد مطالعه قرار دادند

ون آن همچنین، یافته ها تفاوت معناداری بین نمرات خواندن دو گروه با آموزش پیش دبستانی و بد. این نوع برنامه ها می برند

 .را نشان داده اند

مهد کودک یا کالس های )در پژوهشی نشان داد که کودکان دارای تجارب مناسب پیش از دبستان ( 2132)و همکاران    رائو

نتایج . در آمادگی برای رفتن به مدرسه نمرات باالتری نسبت به سایر دانش آموزان به دست آوردند( مجزای پیش از دبستان

داد که اوالً نابرابری ها در مورد دستیابی دانش آموزان به مدرسه با نوع تجربه پیش از دبستان آنها ارتباط مطالعه دوم نشان 

ثانیاً دانش آموزان برخوردار از برنامه مناسب مهد کودک در پایان کالس اول نمرات پیشرفت تحصیلی بیشتری در . داشته است

فاً در کالس اول حضور یافته بودند و هیچ تجربه پیش از دبستانی نداشتند، ریاضیات و خواندن نسبت به دانش آموزانی که صر

 .به دست آورده بودند

 -در پژوهشی به این نتیجه رسید که سال های تجربه کودک در پیش دبستانی توانسته اند ارتباط بین والد( 2133)   ژانگ

کودک برای  -فرزند به طور معناداری با روابط معلم -ادرفرزند و هم م -هم روابط پدر. کودک را تعدیل کنند -فرزند و معلم

کودکانی که یک سال تجربه پیش دبستانی داشتند، ارتباط داشت و این روابط به طور کامل توسط صالحیت اجتماعی کودکان 

 -تند، روابط پدربا این وجود، برای آن دسته از کودکانی که دو یا سه سال تجربه پیش از دبستان داش. با هم ارتباط داشتند

عالوه بر این، نقش تعدیل کننده تجارب پیش از دبستان کودکان . کودک ارتباط نداشتند -فرزند با روابط معلم -فرزند و مادر

 . کودک تأیید شده است -فرزند و معلم -در روابط بین والد

ول حضور کودکان در پیش دبستانی ارتباط دارد و به عبارت دیگر، رابطه با مادر به طور معناداری با روابط با معلم در سه ماه ا

فرزند و نه ارتباط  -در مقابل، نه ارتباط مادر. مجدداً این ارتباط به وسیله صالحیت اجتماعی کودکان واسطه گری می شود

 .کودک در پایان سال اول یا دوم پیش دبستانی ارتباط ندارد -فرزند به طور معناداری با روابط معلم -پدر

                                                           
8.Bloom 

2.Taiwo 

3.Tyolo 

4.Sammons 

5.Philippe 

6.Rao 

1.Zhang 
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بیان داشته اند که اگرچه پیش دبستانی نشان داده که در بهبود آمادگی کودکان برای ورود به ( 2131)و همکاران    وانگ

مدرسه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مؤثر است، اما هنوز حضور در پیش دبستانی اغلب مهم ترین مانع برای حضور 

قان در پژوهش خود اثر مداخله ای پرداخت کمک هزینه ای یک ساله را از این رو، این محق. در این دوره محسوب می شود

تجزیه و تحلیل ها . برای حضور در پیش دبستانی و آماده شدن برای مدرسه در مناطق روستایی فقیر چین بررسی کرده اند

 21پیش دبستانی، تا نشان دادند که این مداخله شامل چشم پوشی از شهریه و پرداخت پول نقد مشروط به حضور در دوره 

با این وجود، این مداخله اثر قابل توجهی بر . درصد میزان حضور در دوره پیش دبستانی را افزایش داده است 10درصد یا حتی 

آمادگی کودکان برای ورود به مدرسه نداشته است که از نظر محققان کیفیت پایین آموزش های پیش دبستانی در نواحی 

 .به این مسأله منجر شده است( به روش های تدریس و امکانات با توجه)روستایی چین 

 روش تحقیق 

نگر است و جامعه آماری پژوهش همه دانش آموزان پایه اول از نوع گذشته( مقایسه ای -علّی)تحلیلی  -توصیفی تحقیق روش

دانش آموز با تجربه پیش  01)دانش آموز  321بود که از این میان  3141-49دبستان شهرستان چالوس در سال تحصیلی 

. ای انتخاب شدندبرحسب جدول مورگان به روش خوشه ای چند مرحله( دانش آموز فاقد تجربه پیش دبستانی 01دبستانی و 

ویتنی  -من Uفرضیه ها با استفاده از آزمون . برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های پیشرفت تحصیلی استفاده شده است

یافته ها نشان داد که آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول . قرار گرفته اند مورد تجزیه و تحلیل

 (. P≤10/1)دبستان تأثیر می گذارد 

 

 

 آنها جنسیتتوزیع مشارکت کنندگان بر اساس : 3-9جدول 

 درصد فراوانی تراکمی درصد فراوانی جنسیت

 50.0 50.0 60 پسر

 100.0 50.0 60 دختر

  100.0 120 کل

 
درصد  01درصد از دانش آموزان مشارکت کننده در این پژوهش دختر و  01نتایج جدول باال حاکی از آن است که              

 .از آنها پسر بوده اند

 
 توزیع مشارکت کنندگان بر اساس جنسیت: 3-9نمودار 

                                                           
2.Wong 
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 .شارکت کننده در این پژوهش برابر بوده استنمودار باال نشان می دهد که تعداد دانش آموزان پسر و دختر م

 وضعیت حضور در پیش دبستانیتوزیع آزمودنی ها بر اساس : 2-9جدول 

وضعیت حضور در 

 پیش دبستانی
 درصد فراوانی

درصد فراوانی 

 تراکمی

 50.0 50.0 60 پیش دبستانی رفته

 100.0 50.0 60 پیش دبستانی نرفته

 120 کل
100.

0 
 

درصد از دانش آموزان مشارکت کننده در این پژوهش دوره پیش دبستانی را گذرانده  01حاکی از آن است که  نتایج جدول باال

 . درصد از آنها این دوره را نگذرانده اند 01اند و 

 
 وضعیت حضور و عدم حضور در پیش دبستانیتوزیع مشارکت کنندگان بر اساس : 2-9نمودار 

یمی از دانش آموزان مشارکت کننده در این پژوهش دوره پیش دبستانی را گذرانده اند و نمودار باال حاکی از آن است که ن

 . نیمی از آنها این دوره را نگذرانده اند

 

 متغیرهای تحقیق( گرایش مرکزی و پراکندگی)مقادیر مربوط به شاخص های توصیفی : 1-9جدول 
 پیش دبستانی نرفته پیش دبستانی رفته 

 میانگین تعداد انحراف استاندارد انگینمی تعداد مؤلفه ها
انحراف 

 استاندارد

 1.372 14.119 60 826. 18.091 60 پیشرفت تحصیلی

در جدول باال مقادیر مربوط به شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی مؤلفه های این پژوهش برای دانش آموزان با تجربه 

ها و نتایج توصیفی حاصل های استخراج شده از پرسشنامهوجه به نتایج دادهبا ت. پیش دبستانی و فاقد این تجربه ارایه شده اند

های مربوط بنابراین، تحلیل. های آماری مناسب استفاده شده استهای تحقیق از آزموناز آنها جهت بررسی و آزمودن فرضیه

ر بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از ابتدا به منظو.های پژوهش به صورت تفکیکی ذیالً ارایه شده استبه هر یک از فرضیه

 .اسمیرنف استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر ارایه شده است-آزمون کولموگراف
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 ی تحقیقاسمیرنف برای مؤلفه ها -مقدار و سطح معنی داری آزمون کولموگراف: 9-9جدول 

 مؤلفه ها
مقدار 

 آزمون

سطح 

 معنی داری
 نتیجه

 130/1 000/3 پیشرفت تحصیلی
داده ها از توزیع نرمال پیروی 

 نمی کنند

ها نرمال باشد و توزیع دادهمی 10/1تر از های تحقیق سطح معناداری کمنتایج جدول باال حاکی از آن است که در مورد مؤلفه

ای ناپارامتریک برای تجزیه و هتوان از آزمون ها تأیید نشده است، میبنابراین، با توجه به این که نرمال بودن توزیع داده. نیست

 . های پژوهش استفاده کردتحلیل فرضیه

 

 دانش آموزان با تجربه آموزش پیش دبستانی و فاقد این تجربهرتبه های پیشرفت تحصیلی در : 0-9جدول 

 

وضعیت حضور 

در پیش 

 دبستانی

 مجموع رتبه ها میانگین رتبه تعداد

 پیشرفت تحصیلی

 5408.50 90.14 60 با تجربه

 1851.50 30.86 60 بدون تجربه

   120 کل

جدول باال نشان می دهد که میانگین رتبه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با تجربه پیش دبستانی از دانش آموزان فاقد این 

 . ویتنی با سطح معناداری متناظر گزارش شده است -من Uدر جدول پایین نتایج آزمون . تجربه بیشتر بوده است
 دانش آموزان با تجربه آموزش پیش دبستانی و فاقد این تجربهویتنی در مورد پیشرفت تحصیلی در  -من Uنتایج آزمون : 0-9 جدول

 پیشرفت تحصیلی 

U 21.500 ویتنی -من 

 1851.500 ویلکاکسون

Z -9.347 

 000. سطح معنی داری

است و سطح معناداری  -211/3و  -191/4رتیب برابر با برای پیشرفت تحصیلی و  به ت Zجدول باال نشان می دهد که مقدار 

(111/1 S= ) ها بر حسب وضعیت گذراندن دوره پیش دبستانی بنابراین، تفاوت میانگین رتبه. می باشد 10/1است که کم تر از

.( وه وجود داردهای دو گرباشد، تفاوت معناداری میان نمره 40/3محاسبه شده بیشتر از  Zهرگاه قدر مطلق . )معنادار است

توان نتیجه گرفت که آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبستان تأثیر می گذارد؛ بنابراین، می

به طوری که میانگین رتبه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان با تجربه پیش دبستانی بیشتر از دانش آموزان فاقد این تجربه 

 . می باشد
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ویتنی در مورد پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان با تجربه آموزش پیش دبستانی و فاقد  -من Uل زیر، نتایج آزمون در جدو

 .این تجربه نشان داده می شود

 پیشرفت تحصیلی 

U 21.500 ویتنی -من 

 1851.500 ویلکاکسون

Z -9.347 

 000. سطح معنی داری

است که ( =S 111/1)است و سطح معناداری  -191/4شرفت تحصیلی برابر با برای پی Zجدول باال نشان می دهد که مقدار 

هرگاه . )ها بر حسب وضعیت گذراندن دوره پیش دبستانی معنادار استبنابراین، تفاوت میانگین رتبه. می باشد 10/1کم تر از 

توان نتیجه بنابراین، می.( وجود دارد های دو گروهباشد، تفاوت معناداری میان نمره 40/3محاسبه شده بیشتر از  Zقدر مطلق 

گرفت که آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبستان تأثیر می گذارد؛ به طوری که میانگین 

 . رتبه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان با تجربه پیش دبستانی بیشتر از دانش آموزان فاقد این تجربه می باشد

 

 گیری بحث و نتیجه

بررسی های حاصل از این فرضیه .آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و  دانش آموزان پایه اول دبستان تأثیر می گذارد

نشان داد که آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبستان تأثیر می گذارد؛ به طوری که پیشرفت 

این یافته با نتایج . موزش پیش دبستانی بیشتر از همساالن فاقد این تجربه بوده استتحصیلی و  دانش آموزان با تجربه آ

پژوهش هایی که مؤید تفاوت بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با تجربه آموزش پیش دبستانی و فاقد این تجربه هستند 

؛ 3100؛ صالح پور، 3133؛ کاکیا، 3142؛ روحی و بهنام هشجین، 3142؛ شیرعلی پور و همکاران، 3142عصاره و همکاران، )

؛ 3110؛ پاکاریان، 3131؛ سلمانی، 3132؛ حسن اصل، 3133؛ سپاسی و همکاران، 3100؛ عیسی زاده، 3111شیخ بهایی، 

؛ سامونز و 2112؛ تیو و تیولو، 3440؛ رستی، 2111؛ الننبرگ، 2114؛ نونویاما و همکاران، 3142شهودی مژدهی و همکاران، 

و نیز با نتایج پژوهش هایی که ( 2110؛ مونتی و همکاران، 2131؛ وانگ و همکاران، 2132؛ رائو و همکاران، 2110همکاران، 

مونتی و همکاران، )به تفاوت عملکرد شناختی دانش آموزان با تجربه آموزش پیش دبستانی و فاقد این تجربه اشاره داشته اند 

 .، هم خوانی دارد(3131؛ سلمانی، 2111؛ الننبرگ، 3440؛ رستی، 2110

در تبیین این یافته پژوهشی می توان گفت که برنامه های آموزشی مراکز پیش دبستانی می تواند جهت تربیت حواس و تمرین 

به عبارت . های مختلف در جهت کسب مهارت های تحصیلی بر ویژگی های ذهنی، روانی و حرکتی کودکان تأثیر مثبت بگذارد

مراد اصلی از دوره پیش دبستانی پرورش کودکان است نه آموزش علمی و جدی آنها، لذا برنامه های دیگر، از آن جایی که 

ارایه می ... آموزشی و درسی که در قالب فعالیت های مورد عالقه کودکان همچون نقاشی، بازی، سرودخوانی، دستکاری اشیا و 

نیز توانایی ها و ویژگی های کودکان می توانند زمینه ساز رشد و شوند، با تمرکز بر روش های تدریس فعال و عالیق و نیازها و 

کودکان با پرداختن به فعالیت های مختلف در قالب بازی و . شکوفایی حواس مختلف و برانگیزاننده کنجکاوی آنها باشند

نند که می تواند سرگرمی هم از فرایند خوشایند آموزش برخوردار می شوند و هم دانش و مهارت و نگرش هایی کسب می ک

بنا بر نتایج به . زمینه ساز پیشرفت تحصیلی و به کارگیری هرچه بیشتر توانایی های حیطه شناختی آنها در دوران ابتدایی باشد

دست آمده، همه تحقیقاتی که در بخش پیشینه به تفضیل آمده، به نحوی بیانگر تأثیر مثبت آموزش های پیش دبستانی بر 

این یافته همگام با یافته های قبلی، تبیین مناسبی برای سرمایه گذاری بیشتر . آموزان دوره دیده است رشد همه جانبه دانش

 .در زمینه گسترش دوره های پیش دبستانی و رسمی کردن برنامه های آن در نظام آموزش و پرورش کشور است
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 منابع فارسی

دبستانی بر پیشرفت ذهنی، تحصیلی، سازگاری عاطفی،  بررسی تأثیر آموزش و پرورش پیش(. 3111. )اسحاق نیا، حمید

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم . استان خراسان -اجتماعی کودکان دبستانی شهرستان تربیت حیدریه

 .تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

 . تهران، انتشارات دانشگاه تهران. بینه-استنفرد -مای تهرانآز:  روش تهیه آزمون (. 3110. )افروز، غالم علی؛ هومن، حیدرعلی

 .علی دالور، تهران، نشر ارسباران ترجمه. راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی(. 3131. )آیزاک، استفان

ن نامه کارشناسی ارشد، دانشکده پایا. بررسی تأثیر دوره پیش دبستانی بر خالقیت دانش آموزان ابتدایی(. 3134. )بای، مریم

 .روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

 .تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی. تربیت شهروندی(. 3131. )برخورداری، مهین؛ جمشیدیان، عبدالرسول

دانشجویان رشته های مختلف مقایسه خالقیت و  (. 3130. )پیرخائفی، علی رضا؛ معنوی پور، داوود؛ پاشا شریفی، حسن

 ، 3اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال سوم، شماره . تحصیلی

مجله روان شناسی و علوم تربیتی، سال . تحول نظریه ضمنی : برداشت کودکان و نوجوانان از مفهوم (. 3132. )حجازی، الهه

 .313-13، ص 2، شماره 11

ش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی مطالعه تأثیر آموز(. 3132. )حسن اصل، علی

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. شهرستان ماکو

فزایش خالقیت و یادگیری سازمانی ارایه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور ا(. 3134. )حسن بیگی محسن

پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت فناوری اطالعات، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه . در شرکت فرودگاه های کشور

 .پیام نور

 .تهران، سمت. روش های پژوهش در علوم تربیتی(. 3131. )خوی نژاد، غالم رضا

 . تهران، انتشارات رشد، چاپ پنجم. اربردی در روان شناسی و علوم تربیتیاحتماالت و آمار ک(. 3134. )دالور، علی

پایان نامه . مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دو زبانه و یک زبانه شهرستان شوش دانیال(. 3111. )دیناروند، جعفر

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

تأثیر آموزش های پیش دبستانی بر رشد مهارت های شفاهی دانش اموزان آذری (. 3141. )روحی، افسر؛ بهنام هشجین، علی

 .14نوآوری های آموزشی، سال دهم، شماره . زبان در پایه اول ابتدایی

نیازسنجی برنامه درسی دوره پیش دبستانی تحت نظر آموزش (. 3143. )سعادتمند، زهره؛ لیاقتدار، محمدجواد؛ صادقیان، زهرا
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مقایسه تأثیر آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دروس پایه دانش آموزان مقطع ابتدایی (. 3131. )سلمانی، علی رضا

 .شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهنپایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان . شهر رودهن

 .تهران، آگاه. روان شناسی پرورشی(. 3131. )سیف، علی اکبر

 .چاپ هفتم، ویرایش سوم، تهران، دوران. اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی(. 3139. )سیف، علی اکبر
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بررسی تأثیر برنامه یک ماهه آمادگی دو زبانه بر زبان آموزی و درس فارسی دانش آموزان پایه اول (. 3130. )کاظمی، محمدرضا
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Abstract  
This research shows that preschool education in formal education as a first step on the 
academic achievement of elementary school first grade students will have a positive 
effect. Analytical and descriptive methods (causal-comparative) was a kind of 
retrospective. The study population all first grade students in city schools during the 
academic year 94-1393 Branch was among 120 students (60 students and 60 students 
with preschool experience without pre-school experience), according to Morgan cluster 
sampling stage were selected. To collect the data, a children's academic achievement 
and Raven test is used. Mann-Whitney U test hypotheses have been analyzed. The 
results showed that pre-school education affects the academic achievement of 
elementary school first grade students. Pre-school education on the academic 
achievement of elementary school first grade students by gender does not affect them 
(05 / 0≥P) 
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