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نی بر پیشرفت آموزشهای دورة پیش دبستاثیر أبررسی ت

  1تحصیلی دانش آموزان
 

 

  جواد شیرکرمی، حمید فرهادی راد، سکینه عزیزی

 

 

 دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی

 دانشگاه شهید چمران اهوازاستادیار 

 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

 

 

بررسی تأثیر آموزش های دورة پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش پژوهش حاضر با هدف : چکیده 

گرفته است. این تحقیق از نظر روش، پیمایشی توصیفی، از نوع تفاوت سنجی آموزان دورة ابتدایی انجام 

دانش آموزان دختر و پسر در مدارس دولتی آموزش و پرورش شهرستان بین دو گروه مستقل است. کلیة 

به عنوان جامعه آماری در نظر بوده نفر  2911که تعداد آنها  بوده 2931-39دهلران در سال تحصیلی 

با استفاده از روش نمونه که نفر برآورد شده  211نمونه با استفاده از جدول مورگان، ست. اگرفته شده 

نفر دورة پیش  21مدرسه( و از این تعداد، 12) گیری ساده نسبتی از تمامی دبستان های سطح شهر

اساس آمار طالعات گردآوری شده بر ا نفر دیگر این دوره را نگذرانده بودند. 21و  دبستانی گذرانده بودند

نشان داد که پیشرفت یافته های پژوهش  ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.tو استنباطی )آزمون توصیفی

را گذرانده اند، نسبت به دانش آموزان پیش دبستانی تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی که دورة 

بین اما، معنادار است نیز اظ آماری همپایه خود که این دورة را نگذرانده اند بیشتر است و این تفاوت به لح

در نهایت مشخص شد که  نشد.مشاهده تفاوت معنی داری دختران و پسران از لحاظ پیشرفت تحصیلی 

دورة پیش دبستانی تأثیر معنی داری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که این مقطع را گذرانده اند 

 دارد.

 .ابتدایی دورةپیش دبستانی، پیشرفت تحصیلی، دروس : دورة كلمات كلیدي

 

 مقدمه

اساس نیازهای  پرورش افراد بر آموزش واز مسائل عمده و مهّم نظام آموزش و پرورش در هر جامعه چگونگی 

آسان نیست و  تن این نیازها کاری چندان ساده ومشخص شده آن جامعه می باشد. روشن است که برآورده ساخ

رسیدن به چنین هدفی مستلزم بکارگیری مهارتهایی است که باید مبتنی بر تجربه های علمی باشد. معموالً 

خانواده ها یا به دلیل درگیری با مسائل و مشکالت مختلف و یا به دلیل عدم آگاهی از مسئولیت هایی که نسبت به 

                                                           
 .این مقاله بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر می باشد -2
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همین امر سبب شده  ،ط با زندگی کودک و آینده اش می باشداین مسئولیت در ارتبا د.نکودک دارند غافل می باش

به آنها  توجه زیادیکه نسبت به محرکاتی که کودک برای رشد و تحول شخصیت خود به آنها نیاز دارد غافل و 

به همین علت انتظار می رود تا مراکز حرفه ای و پرورشی و جبرانی تربیت، نظیر مهد کودک یا کودکستان  ننماید.

توانند به عنوان کار تخصصی و تکمیلی کار خانواده در امر تربیت کودکان گام بردارند. جامعه برای رسیدن به ها ب

هدفها می باید مسیرهایی را که برای رسیدن به این اهداف الزم هستند مشخص نماید و بر طبق یک برنامه تعلیم 

ی فردی و اجتماعی مردم آن جامعه است افراد را خواسته هادر ارتباط با هدف و تامین کنندة و تربیت صحیح که 

 هدایت کند.

هایی است که برای کودکان سه تا شش ساله قبل از ورود آنها به دورة دبستانی، برنامهآموزش و پرورش پیش 

های جسمانی شود. ویژگی مهم این دوره، عبارت است از: کودک محوری، استفاده از بازی و فعالیتدبستان ارائه می

کودک و فراهم ساختن محیطی محرک و برانگیزاننده برای رشد عقالنی، اجتماعی، کالمی، عاطفی و جسمانی 

های کودک است و باید محیطی ها و فعالیتای کودک محور و منطبق بر بازیدبستان، برنامهکودک. آموزش پیش

ی ایجاد مهارت خواندن، نوشتن و هادبستان، زمینهمناسب جهت رشد هوشی کودک فراهم آورد. در آموزش پیش

شود. اگر چه در این دوره حساب کردن و همچنین زمینه تجارب مستقیم و دست اوّل برای کودکان فراهم می

ها نسبت به نیازهای گیرد، اما برنامهها هم مورد تأکید قرار میبندی زمانی و نظم در برنامهطراحی آموزش و جدول

دبستانی ایجاد خود انضباطی یعنی انضباطی که از های آموزش پیشمچنین در برنامهپذیر است. هکودکان انعطاف

مورد توجه وعالقه طیف  2در دوران اولیّه کودکی آموزش گیرد.شود مورد تاکید قرار میی میدرون خود کودک ناش

وسیعی از دست اندرکاران تعلیم و تربیت، روان شناسان، فالسفه و دانشمندان فیزیولوژی، بیولوژی و سرانجام 

بسیاری از زنان و مردان حرفه های گوناگون بوده است. امروزه بسیاری از دانشمندان سال های پیش از دبستان را 

موزش می دانند و معتقدند که کودک خردسال با سرعتی بیشتر از آنچه بعدها پرثمرترین سال ها برای یادگیری و آ

خواهد توانست، یاد می گیرد و ارتباطات و تداعی های ذهنی اولیه او از چنان پایداری برخوردارند که در سال های 

 .(21:2921)مفیدی، بعدی چنین دوامی ندارند

ست که قادر است از طریق غنی سازی محیطی، کودکان را به آموزش و پرورش پیش دبستانی از جمله نهادهایی ا

تجارب ادراکی و ذهنی جدیدی که احتماالً در محیط معمولی خانواده برای آنان امکان پذیر نیست راغب نماید. هم 

چنین در محیطهای مساعد کودکستان است که می توان مجموعه ای از تجارب اجتماعی را  با سایر کودکان و هم 

ا با پلی است که کودک ر 1پیش دبستانی مربیان در اختیار آنان قرار دهد.یق یافتن الگوهای جدید مانند از طر

ارتباط با مربیان را به کودک آموخته و به او یاد می دهد که چگونه با بزرگترها و نحوة  مدرسه ارتباط می دهد

جه است. در این دوره که ز تمام اقشار جامعه موامساالنی ادر دورة پیش دبستان، کودک با ه ارتباط برقرار نماید.

قصه می گوید و حتی  نقاشی می کند، ،کودک می آموزد -پیش نشان می دهد آموزش نقش مثبت خود را بیش از

ند با معلم ارتباط برقرار نماید. پیش دبستانی، کودک را آماده می کند تا بتوا گذراندن دورة ایفای نقش می کند.
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مکان جدیدی که کودک پس از جدا شدن از خانه و خانواده به آن وارد شده و حضور در فضای جدید زیرا نخستین 

پیش دبستانی به کودک داده می  و محتوای آموزش هایی که در دورة مفاهیم را تجربه می کند، همین دوره است.

واحدهای درسی وجود دارد، چون همانگونه که در مقاطع مختلف تحصیلی،  شود، بسیار مفید و ضروری می باشد.

در دورة  پیش دبستانی نیز واحد های کار گنجانده شده است؛ به این معنی که آموزش ها با هدف انتقال مفاهیم 

ریاضی، دینی و زبان آموزی ارائه می شود. کوشش ها و تحقیقات فراوان دانشمندان معروفی مانند روسو، 

 یی و افراد دیگر نیز مؤید این مطلب است که تجارب سال های اولیة  هرپستالوزی، مونته سوری، فروبل، پیاژه، دیو

. فروبل به اهمیت فرصت های هایی وی بی نهایت تأثیر گذار استکودک در چگونگی تشکیل شخصیت و کمال ن

آموزشی در اوّلین سال های پیش از دبستان اشارات فراوانی داشت و معتقد بود که کودک در محیطی غنی می 

 (. 12:2921د عالیق خود را از طریق تجربه اندوزی و فعالیت شخصی رشد دهد)مفیدی،توان

را به عنوان کسی که به آموزش و پرورش جنبه اجتماعی می دهد باید نگریست. (2251 -2521) 2فردریک فرویل

لین کودکستان را اهمیت آموزش و پیش دبستانی با افکار و نظریات فرویل انسجام و نظم دقیق تر می یابد. او اوّ

فرویل می گوید: کودکستان باید نمونه کوچکی باشد از اجتماعی که  .نامید1سیس نمود و آن را باغ کودکان تاَ

کودک را در برگرفته و در آنجا باید اجزاء و عناصر روابط زندگی اجتماعی به طوریکه متناسب با توان و هوش و 

پیش دبستانی جزو نظام و در حال توسعه دورة  9کشورهای توسعه یافتهدر اکثر  درک باشد و او نشان داده شود.

سال به بعد را همگانی کرد و  2هلند آموزش سنین  میالدی کشور  2331در سال  آموزشی به حساب می آید.

یش آلمان، استرالیا، فرانسه، کرة جنوبی، تایوان، کانادا، مالزی، آفریقای جنوبی نیز در تالش هستند تا آموزش پ

 (.92:2952)صافی، زیر پوشش آموزشی همگانی درآورنددبستانی را 

هم والدین، هم مربیان و هم معلمان توجه ویژه ای به بهبود رشد و پرورش دهة اخیر در کشور ما طی چند 

این  کودکان پیدا کرده اند و اهمیت تعلیم و تربیت در دوران کودکی برای سعادت آدمی بیشتر شناخته شده است.

توجه و شناخت به صورت هدفدار بر محتوا و برنامه و روش آموزش و پرورش کودکان تأثیر بخشیده است و ما بر 

بزرگتری در این این باوریم که این جریان هنوز سیر ابتدایی خود را طی می کند و در آینده شاهد تحوالت بسیار 

شکار شده و به رش رسمی پیش دبستانی بیش از پیش آاهمیت و ضرورت آموزش و پرو زمینه خواهیم بود. بنابراین

صورت تکلیفی برای والدین و مسئولیتی برای دولت ها درآمده است. می توان گفت که این دوره یکی از ارکان 

شخصیت زیرا در شکل گیری و طرح بندی  ،اوّلیه و زیربنای تعلیم و تربیت و پیشرفت تحصیلی کودکان است

پیرامون بررسی تأثیر آموزش و پرورش پیش  دارا می باشد. در این راستا، پژوهش حاضرسی کودک تأثیر بسیار اسا

دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم تا ششم ابتدایی مدارس شهرستان دهلران انتخاب شده و 

رفت تحصیلی دانش پیش پیش دبستانی چه تأثیری برجه قرار می دهد که گذراندن دورة تو این مسأله را مورد

محروم صورت گرفته و طی سال های اخیر دورة  از آنجایکه این تحقیق در منطقه ایآموزان دوره ابتدایی دارد. 

طق مختلف را تحت پوشش قرار پیش دبستانی به بخش خصوصی واگذار شده و نمی تواند همه دانش آموزان منا
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د تا با بررسی این دورة ابتدایی مورد تحلیل قرار دا فت تحصیلیکه تأثیر این دوره را بر میزان پیشر الزم استدهد، 

به دست اندرکاران و برنامه ریزان آموزش و پرورش در جهت رفع  یمؤثر موضوع بتوان پیشنهادهای سازنده و

نة پیامدهای زیادی در زمی ،ن دورهدر صورت عدم تحقق ایی آینده در این زمینه ارائه داد. نارسایی ها و برنامه ها

ویژه مناطق محروم مشاهده می گردد و بین دانش آموزان قشرهای ه فت تحصیلی دانش آموزان دورة ابتدایی باٌ

 .خواهد آمدوجود ه اختالف معناداری بنیز ف مختل

 بررسی هایی با هدف دست یابی به پاسخ سؤاالت زیر صورت گرفت: ،بنابراین طی پژوهش حاضر

 تواند نیازهای یک دانش آموز را برآورده سازد؟  کودک می آیا واقعاً مهد

 ک دانش آموز موثر است؟آیا عوامل دیگری به غیر از آن بر پیشرفت تحصیلی ی

 اهداف تحقیق

هدف اساسی پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تأثیر آموزش دورة پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش 

 .39-31ن در سال تحصیلی آموزان مدارس مقطع ابتدایی شهرستان دهلرا

 بنابراین متعاقب این هدف، در پی رسیدن به اهداف جزئی ذیل هستیم:

، هنر، بخوانیم و بنویسیم، س ریاضیوشناسایی میزان تأثیر گذراندن دورة پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی در

 دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان دهلران. آموزه های دینی، علوم تجربی، تاریخ و مدنی

 فرضیات تحقیق

بین نمرات درس ریاضی دانش آموزانی که دورة پیش دبستانی را گذرانده اند نسبت به دانش آموزان همپایه  -2

 خود که این دوره را نگذرانده اند تفاوت معنی داری وجود دارد.

پیش دبستانی را گذرانده اند نسبت به دانش آموزان همپایه خود بین نمرات درس هنر دانش آموزانی که دورة  -1

 که این دوره را نگذرانده اند تفاوت معنی داری وجود دارد.

بین نمرات درس آموزه های دینی دانش آموزانی که دورة پیش دبستانی را گذرانده اند نسبت به دانش آموزان  -9

 ت معنی داری وجود دارد.همپایه خود که این دوره را نگذرانده اند تفاو

بین نمرات درس بخوانیم و بنویسیم دانش آموزانی که دورة پیش دبستانی را گذرانده اند نسبت به دانش  -2

 آموزان همپایه خود که این دوره را نگذرانده اند تفاوت معنی داری وجود دارد.

گذرانده اند نسبت به دانش آموزان بین نمرات درس علوم تجربی دانش آموزانی که دورة پیش دبستانی را  -2

 همپایه خود که این دوره را نگذرانده اند تفاوت معنی داری وجود دارد.

بین نمرات درس تاریخ مدنی دانش آموزانی که دورة پیش دبستانی را گذرانده اند نسبت به دانش آموزان  -6

 رد.همپایه خود که این دوره را نگذرانده اند تفاوت معنی داری وجود دا

 و پیشینه پژوهشنظري چارچوب 

امروزه اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش در دورة پیش از دبستان بیش از گذشته مورد نظر است. افزایش 

متقاضیان آموزشهای این دوره؛ نیاز والدین شاغل و نیاز جامعه؛ ضرورت تهیه برنامه های کیفی و غنی را در این 

شده در سالهای اخیر نشان دهنده تأثیر برنامه های غنی و برنامه ریزی دوره نشان می دهد. تحقیقات انجام 
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آموزشی و درسی مطلوب ؛ بر گروههای سنی مختلف کودکان است. مهم تر اینکه نتایج تحقیقات مؤید سرمایه 

گذاری بیشتر برای آموزش بهتر و برنامه های کیفی در این دوره؛ به علت کسب موفقیتهای بیشتر کودکان در 

الهای تحصیلی بعد از گذرانیدن دورة پیش از دبستان است. آموزش و پرورش پیش از دبستان از طریق غنی س

سازی محیطی، کودکان را قادر می سازد که به کسب تجارب ادراکی و ذهنی جدیدی که احتماالً در محیط معمول 

 خانواده برای آنان امکان پذیر نیست بپردازند. 

کشور انجام  لف آموزش و پرورش در داخل و خارجصاحبنظران و دانشجویان رشته های مختتحقیقاتی توسط 

از جمله این ، اند بتدایی پرداختهایر آموزش پیش دبستانی در آموزش أثاغلب تحقیقات به بررسی ت گرفته است.

عیسی  (،2923) ریف نیا(، ش2951) موالیی تاجکو(، 2926) پاکاریانپژوهش ها می توان به این موارد اشاره کرد: 

(، 2332) کارتنیمک (، 2951) پورمیدانی (، 2951) ی نژاد(، شکوه2922) صالح پور (،2926) فالح (،2925) زاده

بر اساس نتایج این تحقیقات نشان داده شد که پیشرفت تحصیلی، . (1115) الفرنی(، 2332) (، کمپل2356) هانتر

خالقیت دانش آموزان شرکت کرده در برنامة دوره آمادگی در تمامی پایه رشد اجتماعی، رشد مهارتهای زبانی و 

طور نسبی باالتر از گروهی است که در این دوره شرکت نکرده اند و در کلیة دروس از ه های دوره های ابتدایی ب

رفت تحصیلی میانگین باالتری برخوردار هستند. و همچنین در هیچ کدام از پایه های دورة ابتدایی در زمینة پیش

رابطة معناداری میان عامل جنسیت دانش آموزان و شرکت آنها در برنامه های دورة آمادگی مشاهده نشد و تحلیل 

داده ها در زمینة سواد والدین نشان داد که برنامه های دورة آمادگی برای فرزندان متعلق به خانواده های بیسواد 

این تحقیق به تفضیل آمده، به  ه تحقیقاتی که در بخش پیشینةهمبیش از سایر گروهها مفید واقع شده است. 

نحوی بیانگر تأثیر مثبت آموزش های پیش دبستانی بر رشد همه جانبة  دانش آموزانی که دورة پیش دبستانی را 

این یافته ها تبیین مناسبی برای سرمایه گذاری بیشتر در زمینة گسترش دوره های پیش دبستانی . طی نموده اند

ریان پاکادر پژوهشی که توسط  رسمی کردن آن در برنامه های آن در نظام آموزش و پرورش کشور است. و

اجتماعی دانش تحلیل برنامه ی آمادگی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش »با عنوان  (2926)

تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان نتایج نشان داد که پیشرفت .شدانجام « آموزان دورة ابتدایی شهر اصفهان

در برنامه های دوره آمادگی، در تمامی پایه های دوره ابتدایی به طور نسبی باالتر از گروهی است که دوره آمادگی 

را سپری نکرده اند. همچنین در هیچ یک از پایه های تحصیلی رابطه معناداری میان عامل جنسیت دانش آموزان و 

بررسی آموزش پیش »( در تحقیقی به 2923نیا ) شریفه های دوره آمادگی مشاهده نشد. امشرکت آنان در برن

می پردازد و به این نتیجه رسید که: « دبستانی بر آگاهی بهداشتی دانش آموزان اول ابتدایی

تغذیه و بهداشت فردی بیشتر از آگاهی های  ی کودکان پسر آموزش دیده در زمینةآگاهی های بهداشت-2

آگاهی های بهداشتی کودکان پسر آموزش ندیده با آموزش  -1 بهداشتی کودکان پسر آموزش ندیده می باشد.

آگاهی های بهداشتی کودکان دختر  -9دیده در زمینة پیشگیری از حوادث اختالف معنی داری وجود ندارد.

آگاهی  -2 از آگاهی های بهداشتی کودکان دختر آموزش ندیده بوده است. آموزش دیده در زمینة تغذیه بیشتر

های بهداشتی دختران آموزش دیده و آموزش ندیده در زمینة پیشگیری از حوادث و بهداشت فردی اختالف معنی 

داری وجود ندارد.
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 29آموزان منطقه ثیر دورة آمادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش تأ»( در تحقیقی تحت عنوان 2925ه )عیسی زاد

ثیر با اما این تأ به این نتیجه رسید که دورة آمادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت دارد.« تهران

افزایش پایه های تحصیلی رو به کاهش می گذارد و نیز بر دانش آموزانی که پدر و مادر بیسواد دارند بیشتر از 

بررسی تأثیر دوره های پیش از دبستان به رشد »به  (2926فالح ) .ارندانی است که والدین با سواد ددانش آموز

برای ارزیابی عملکرد  پرداخته است.« اصفهان 1حرکتی دانش آموزان سال اول دبستانهای منطقه -عملکرد ادراکی

استفاده شده، محقق به نتایج زیر دست یافته است: 2ارزتسکی -حرکتی دانش آموزان از آزمون لینکن –ادراکی 

اطمینان  %32از نظر هماهنگی کلی ثابت، هماهنگی کلی پویا، هماهنگی دستی پویا و سرعت حرکت در سطح  -2

بین دو گروه اختالف معنی داری مشاهده نشده است و گروه گواه یعنی افرادی که تجربه دورة پیش دبستانی را 

اطمینان اختالف %32از نظر حرکات ارادی همزمان و ناهم حرکتی در سطح -1 تری داشتند.نداشتند وضعیت به

اطمینان %32حرکتی در سطح -از نظر نمره کل و توانایی ادراکی-9 معنی داری بین دو گروه مشاهده نشده است.

از دبستان را  دورة پیش گروه گواه یعنی افرادی که تجربةاختالف معنی داری بین دو گروه مشاهده شده و 

 نداشتند وضعیت بهتری را داشته اند.

نشان داد که دانش « اثرات آموزش قبل از دبستان در آموزش ابتدایی»( در تحقیقی با عنوان 2922صالح پور )

آموزان کودکستان رفته نسبت به دانش آموزان کودکستان نرفته در کلیة دروس از میانگین باالتری برخوردار بوده 

( در تحقیقی تحت عنوان بررسی میزان 2952شیروانی ) .از لحاظ آماری معنی دار بوده استوت میانگین اند و تفا

ان بیان داشته است: میزکودکان پیش دبستانی استان ایالم،  آشنایی مربیان پیش دبستانی از نیازهای آموزشی

 اطمینان پایین تر از میانگین است. %33آموزش و پرورش در دورة پیش دبستانی با آگاهی مربیان با روش و شیوة 

آیا تحصیالت پیش دبستانی بر عملکرد دوران دبستان تاثیر »( در مطالعه ای با عنوان 2332) 1پیتر کاتینک -آنه

، نتیجه گرفت که هیچکدام از فعالیتهای 2در دریای کاراییب 9می گذارد؟ بر روی دانش آموزان جزیره ترینیداد

و یا دانش آموزان محور بر عملکرد تحصیلی آزمودنیها چه در طول تحصیالت ابتدایی و پیش دبستانی معلم محور 

میان آموزش  ( در مطالعه ای رابطة2352مکاران )و ه 2لیپیف چه در پایان تحصیالت ابتدایی تاثیر نداشته است.

پژوهش چنین بر می آید از یافته های این  پیش دبستانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کالس اول را نشان داد.

دانش  .دارددانش آموزان بستگی  6اقتصادی-که سود بردن از آموزش پیش دبستانی به سطح طبقه اجتماعی

( اثر مهد کودک و 2332) 2مک کارتنی آموزان طبقه پایین و متوسط سود بیشتری از این نوع برنامه ها می گیرند.

ثیر پذیری رشد زبان کودکان از کیفیت کالمی محیط تأ سی کرد.آموزش پیش دبستانی را بر رشد زبان کودکان برر

انی ( در مورد جنسیت فراگیران پیش دبست2332)5نتایج تحقیق کمپل. مهد کودک عمده ترین یافته پژوهشی بود

                                                           
Lincolntest–Arztsky-1 

Anne-PyrkaTynk-2 

Trinidad-3 

Caribbean-4 

Flip-5 
Socio-economic-6 

McCartney-7 

Campbell-8 
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ساله تفاوت  2پیش دبستانی بر کسب فعالیتهای یادگیری دختران و پسران سنین نشان می دهد بین تأثیر دورة 

( انجام داده است نتایج آن نشان می دهد که 1115در پژوهشی که توسط الفرنی ) اری وجود ندارد.معنی د

بیشتری مهارتی که دانش آموزان ورودی مدرسه که دورة  پیش از دبستان را طی نموده اند، مهارت زبان آموزی 

 .می باشد

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 مدل نظري تحقیق -1شکل 

 

 تحقیقشناسی روش 

تحلیل داده ها با شده است.  انجاماسناد و مدارک  مطالعةبا استفاده از و  2پیمایشی، توصیفیاز نوع پژوهش حاضر 

 ن دو گروه مستقل انجام گرفته است.رویکرد تحلیل اسناد و مدارک و مقایسه بی

پایة چهارم تا ششم ابتدایی دبستان های  دختر و پسرکلیة دانش آموزان شامل مورد مطالعة پژوهش حاضر، جامعة 

تعداد  ؛می باشندنفر  2911که شامل  بوده استمشغول به تحصیل  31-39سال تحصیلی  درکه  شهرستان دهلران

وده اند و حدود نفر دورة پیش دبستانی را طی نم 221از این تعداد حدود  است.پسر 262نفز آنان دختر و   296

  را نگذرانده اند.نفر این دوره  221

 21املنفر دانش آموز پیش دبستانی که ش 211جدول گرجسی و مورگان  طبق اصول علمی و فرمول :حجم نمونه

ن نمونة آماری انتخاب دانش آموز که این دوره را نگذرانده اند به عنوا 21گذرانده اند و  دانش آموز که این دوره را

                                                           
Descriptive-1 

دورة ی پیش 

 دبستانی

 پیشرفت درس ریاضی

 پیشرفت درس تاریخ پیشرفت  درس هنر

 مدنی

پیشرفت درس آموزه های 

 دینی

پیشرفت درس بخوانیم و 

 بنویسیم

 پیشرفت علوم تجربی
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. انتخاب تصادفی از روی تصادفی ساده نسبتی انتخاب شده است 2نمونة آماری بر اساس روش نمونه گیری شده اند.

 در مدارس انجام گرفت.فهرست موجود در پرونده ها یا رایانة موجود 

از طریق کارنامة نمرات دروس سالهای قبل دانش آموزان استفاده شده است. با این توضیح  :ابزار گردآوری اطالعات

که کلیة مفاهیم قابل یادگیری در دروس مختلف ابتدایی که وضعیت پیشرفت تحصیلی را بیان می کند بر اساس 

جمع بندی داده های فرم چک  و پس از جمع آوری ن تعیین می شود.نمرات کارنامة سال های قبل دانش آموزا

 تحلیل قرار می گیرد.  مورد تجزیه وspss طریق نرم افزار روی کد برگها ثبت و نتایج از ، نمرات برلیست

 یافته ها 

پیش دبستانی و همچنین نمرات شش  ، گذراندن یا نگذراندن دورة1در این پژوهش اطالعات مربوط به جنسیت

دانش آموزان جمع آوری بخوانیم و بنویسیم، آموزه های دینی، علوم تجربی و تاریخ مدنی  درس ریاضی، هنر،

 گردیده است.

یافته های این پژوهش در دو سطح توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. در سطح توصیفی با استفاده از 

ین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه جداول و نمودارها پرداخته شده شاخص های آماری میانگ

. چون داده ها در سطح فاصله ای هستند شده استاست. در سطح آمار استنباطی به آزمون فرضیات پرداخته 

 دو نمونه مستقل استفاده شده است.  tاز آزمون  بنابراین

 پاسخگویانتوزیع فراوانی جنسیت  :1جدول 

نسبیمطلقفراوانی

جنس

2626پسر

6622دختر

211211جمع کل

 

 66درصد پسر هستندو تعداد  26نفر پاسخگویان معادل  26تعداد  نشان می دهد که 2جدول نتیجه های حاصل از

 درصد 22نفر معادل  66: دختر با  مد درصد دختر می باشند. 22نفراز آنان معادل 

 

 توزیع فراوانی وضعیت دورة پیش دبستانی :2جدول

نسبیمطلقفراوانی

دورة پیش دبستانی

0770دوره گذرانده

7234دوره نگذرانده

                                                           
 Sampling-2 

 Sexuality-1 
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122 177جمع کل

 

 22معادل پیش دبستانی را گذرانده اند که  نفراز آزمودنی ها دورة  21تعداد نشان می دهد که   1جدولنتایج 

 درصد می باشد.       29که معادل نفراز آنان دورة پیش دبستانی را نگذرانده اند  21درصد می باشندو همچنین  تعداد 

 



 برخی آمارهاي نمرات دروس شش گانه: 4جدول

 درس              

آمار

بخوانیم و هنرریاضی

بنویسیم

آموزه های 

دینی

تاریخ و علوم تجربی

مدنی

211211211211211211تعداد

92/262/2322/252/255/2232/22میانگین

2211239/232/2523میانه

111111111111نما

59/153/12/23/292/19/1انحراف معیار

5235/152/12/92/292/2واریانس

262/-5/9-12/2-22/1-223/2-12/2-چولگی

569/-23155/12/526/1199/-کشیدگی

212/62/6212/359/5دامنه تغییرات

212/299/2959/211/22حداقل

111111111111حداکثر

233519361123115912631253مجموع

 

می ( 92/26ترین آنها در درس ریاضی )( و کم2/23باالترین مد پاسخگویان در درس هنر ) 9بر اساس نتایج جدول

می توان نتیجه گرفت که میزان نمرات شش گانه دانش آموزان در درس ریاضی نسبت به تمام دروس کمتر  باشد.

( می 1936د دارد که مجموع )در حالیکه بهترین نمرات در درس هنر وجو ،( می باشد2335است که مجموع آن )

 س دیگر دشوارتر است.وها نسبت به دراین نتایج نشان می دهد که یادگیری درس ریاضی در بین آزمودنی  باشد و

 

  یافته هاي استنباطی:

بین نمرات درس ریاضی دانش آموزان با توجه به گذراندن و نگذراندن دورة پیش دبستانی تفاوت  فرضیه اول:

 وجود دارد.

 پیش دبستانینمرات درس ریاضی دانش آموزان با توجه به گذراندن دورة مستقل بین  t آزموننتایج  : 3 جدول شماره
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سطح معناداریدرجة آزادیt مقدارانحراف معیارمیانگینتعدادآماره

وضعیت دوره

 219/25 2/2 دوره گذرانده

2/29

 

211

 

111/ 215/292/1دوره نگذرانده

 

نشان  2نتایج جدول  طور که مستقل بین دو گروه استفاده شده است. همان tبرای بررسی این فرضیه از آزمون 

/( 12کوچکتر از حّد مجاز )/( است که 111آن برابر ) 2سطح معنا داری( و 2/29به دست آمده ) tمی دهد مقدار 

بین نمرات ریاضی دانش آموزان با توجه به گذراندن یا نگذراندن دورة بنابراین می توان نتیجه گرفت که . است

 تحقیق تأیید و فرض صفر رد می شود.لذا فرض پیش دبستانی تفاوت وجود دارد. 

بین نمرات درس هنر دانش آموزان با توجه به گذراندن و نگذراندن دورة پیش دبستانی تفاوت وجود  فرضیه دوم:

 دارد.            

 نمرات درس هنر دانش آموزان با توجه به گذراندن دورة  پیش دبستانیمستقل بین  tآزمون نتایج  :7جدول شماره

سطح معناداریدرجه آزادیt مقدارانحراف معیارمیانگینتعدادآماره

وضعیت دوره

 215/2322/1دوره گذرانده

55/2

 

211

 

62/1 212/231/2دوره نگذرانده

 

بنابراین . /( است12از حّد مجاز ) ( است که بزرگتر62/1آن برابر ) سطح معنا داری( و 55/2به دست آمده ) tمقدار 

دانش آموزان با توجه به گذراندن یا نگذراندن دورة پیش دبستانی تفاوت  می توان نتیجه گرفت که بین نمرات هنر

  لذا فرض تحقیق رد و فرض صفر تأیید می شود.دارد. نوجود 

بین نمرات درس بخوانیم و بنویسیم دانش آموزان با توجه به گذراندن و نگذراندن دورة پیش  فرضیه سوم:

 دبستانی تفاوت وجود دارد.                   

 جه به گذراندن دورة  پیش دبستانینمرات درس بخوانیم و بنویسیم دانش آموزان با تومستقل بین tآزمون نتایج : 6 جدول

سطح معناداریدرجة آزادیt مقدارانحراف معیارمیانگینتعدادآماره

وضعیت دوره

 212/235/1دوره گذرانده

12/3

 

211

 

212/222/2دوره نگذرانده /111

 

                                                           
Significance level-1 
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/( است 111آن برابر ) سطح معنا داری( و 12/3به دست آمده ) tنشان می دهد مقدار  6همانطور که نتایج جدول

دانش آموزان . بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین نمرات بخوانیم و بنویسیم /( است12مجاز )کوچکتر از حّد که 

لذا فرض تحقیق تأیید و فرض صفر رد می با توجه به گذراندن یا نگذراندن دورة پیش دبستانی تفاوت وجود دارد. 

 شود.

ذراندن و نگذراندن دروة پیش دبستانی بین نمرات آموزه های دینی دانش آموزان با توجه به گ فرضیه چهارم:

 تفاوت دارد.



 جه به گذراندن دورة  پیش دبستانینمرات درس آموزه هاي دینی دانش آموزان با تو مستقل بینtآزمون نتایج  :0جدول 

انحراف میانگینتعداد آماره

معیار

سطح معناداریدرجة آزادیt مقدار

 وضعیت دوره

 216/232/1دوره گذرانده

6

 

211

 

111/ 212/222/1دوره نگذرانده

 

. بنابراین /( است12کوچکتر از حّد مجاز )/( است که 111آن برابر ) سطح معنا داری( و 6به دست آمده ) tمقدار 

دانش آموزان با توجه به گذراندن یا نگذراندن دورة پیش آموزه های دینی می توان نتیجه گرفت که بین نمرات 

 لذا فرض تحقیق تأیید و فرض صفر رد می شود.دبستانی تفاوت وجود دارد. 

ورة پیش دبستانی بین نمرات درس علوم تجربی دانش آموزان با توجه به گذراندن و نگذراندن د فرضیه پنجم:

 تفاوت وجود دارد.

 نمرات درس علوم تجربی دانش آموزان با توجه به گذراندن دورة پیش دبستانیمستقل بین  tنتایج آزمون :8جدول 

سطح معناداریدرجة آزادیt  مقدارانحراف معیارمیانگینتعدادآماره

وضعیت دوره

 211/233/1دوره گذرانده

1/21

 

211

 

111/ 215/229/1دوره نگذرانده

 

/( که 111آن برابر ) سطح معنا داری( و 1/21به دست آمده ) tنشان می دهد مقدار  5طور که نتایج جدول  همان

دانش آموزان با توجه . بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین نمرات علوم تجربی /( است12کوچکتر از حّد مجاز )

فرض تحقیق تأیید و فرض صفر رد می  براینابنبه گذراندن یا نگذراندن دورة پیش دبستانی تفاوت وجود دارد. 

  شود.
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بین نمرات درس تاریخ و مدنی دانش آموزان با توجه به گذراندن و نگذراندن دورة پیش دبستانی  فرضیه ششم:

 تفاوت وجود دارد.        

 پیش دبستانی دورةجه به گذراندن نمرات درس تاریخ ومدنی دانش آموزان با تومستقل بین  tآزمون  نتایج: 9جدول 

سطح معناداریدرجة آزادیt مقدارانحراف معیارمیانگینتعدادآماره

وضعیت دوره

 212/235/1دوره گذرانده

12/21

 

211

 

111/ 21269/1دوره نگذرانده

 

/( است 111آن برابر ) سطح معنا داری( و 12/21به دست آمده ) tمقدار  در می یابیم که 3نتایج جدول  با دقت در

دانش آموزان با . بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین نمرات تاریخ و مدنی /( است12کوچکتر از حّد مجاز )که 

فرض تحقیق تأیید و فرض صفر رد  بنابراینتوجه به گذراندن یا نگذراندن دورة پیش دبستانی تفاوت وجود دارد. 

  می شود.

دو  tسی فرضیه اول، نمرات هر شش درس را با هم جمع نموده و آنگاه از طریق آزمون قابل ذکر است که برای برر

 نمونه مستقل بررسی شد.

 تحلیل بیشتر

بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان با توجه به گذراندن و نگذراندن دورة پیش دبستانی تفاوت وجود فرضیه یک: 

 دارد.

 آموزان با توجه گذراندن و نگذراندن دورة پیش دبستانیآزمون عملکرد تحصیلی دانش نتایج  : 17جدول 

درجه  t مقدارانحراف معیارمیانگینتعدادآماره

آزادی

سطح معناداری

وضعیت دوره

 212/2226/9دوره گذرانده

22/22

 

211

 

111/
212/331/3دوره نگذرانده

 

مستقل بین دو گروه استفاده  tآزمون نمرات شش درس را با هم جمع نموده و از طریق  برای بررسی این فرضیه

آن  2سطح معنا داری( و 22/22)به دست آمد tنشان می دهد مقدار  21طور که نتایج جدول شده است. همان

.فرض تحقیق تأیید و فرض صفر رد می شود بنابراین. /( است12کوچکتر از حّد مجاز )/( است که 111برابر )

 همچنین از یافته های پژوهش حاضر می توان به این مورد اشاره نمود که: 

                                                           
Significance level-1 
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 .وجود ندارد بین عملکرد دانش آموزان با توجه به جنسیت آنان تفاوت

 

 آزمون عملکرد دانش آموزان با توجه به جنسیتنتایج  : 11جدول 

سطح معناداریدرجه آزادیt  مقدارمعیارانحراف میانگینتعدادآماره

وضعیت دوره

 269/21222دوره گذرانده

21/2-

 

211

 

291/1 661/2123دوره نگذرانده

 

با توجه به مقدار سطح معناداری می توان گفت که فرض تحقیق رد و فرض صفر تأیید می شود. یعنی بین عملکرد 

تا نشان می دهد که t  توجه به جنسیت آنان تفاوت وجود ندارد. عالمت منفی مقدارتحصیلی دانش آموزان با 

نبوده  معنادار یاز نظر آماران بوده است، اما این تفاوت عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر بهتر از پسر حدودی

 .است

 و نتیجه گیريجمع بندي 

است، که به این منظور دست  تربیتوتعلیماهدافمهمترین جملهاز رشد و تحول مطلوب و رو به کمال کودک

اندرکاران آموزش و پرورش، با برنامه ریزی مناسب و با به کارگیری مطلوب منابع موجود انسانی و مادی، زمینه 

مساعدی را برای رشد و تکامل همه جانبه کودکان و به فعلیت درآوردن توانایی های بالقوه آنها فراهم می کنند. از 

پیش از دبستان است؛ اهمیت و نقش این دوره در پرورش توانایی و  مه ریزی برای دورةنابرنامه ها، بر جمله این

پیش به دبستان ایجاب می کند که دورة  استعداد، آماده سازی کودکان و رشد زبان و پیشرفت تحصیلی برای ورود

تر و آموزش مناسب دبستانی مورد توجه قرار گیرد. عالوه بر این، باید دانست که توجه به شناخت هر چه بیش

 کودکان پیش دبستانی، از نشانه های قوت و غنای فرهنگ و نظام آموزش و پرورش جامعه است.

 :زیر اعالم نمودبه شرح را می توان آمار توصیفی  نتایج حاصل ازدر پژوهش حاضر، 

نفر پسر  26می باشند که نفر  211تعداد کل آزمودنی ها  آموزشگاه ابتدایی انتخاب شدند. 12تعداد آزمودنی ها از 

نفر از آزمودنی  21تعداد درصد از آنان دختر می باشند. 22درصد آزمودنی ها پسر و  26. نفر دختر می باشند 66و 

درصد دورة پیش  29نفر از آزمودنی ها معادل  21تعداد  درصد دورة پیش دبستانی را گذرانده اند. 22ها معادل 

و کمترین نمرات مربوط به درس  2/23رین میانگین نمرات مربوط به درس هنر باالت دبستانی را نگذرانده اند.

به عنوان بیشترین و کمترین نمره می  53/1و درس هنر  59/1انحراف معیار درس ریاضی  است.  92/26ریاضی

 6عداد از ت بیشترین کشیدگی در نمرات دارند. -99/1و درس تاریخ مدنی با  23در بین نمرات درس هنر با  باشد.

 ( رد شده است.1فرضیه تأیید و یک فرضیه )شماره  2فرضیه ارائه شده تعداد 



 11-26، ص   1931،  دی 1، جلد 7علوم انسانی اسالمی، شماره 

   ISSN: 4719-2148  

http://www.joih.ir  

 
 

44 
 

به نظر محقق از نتایج این فرضیات چنین می توان استنباط کرد که دانش آموزانی که دورة پیش دبستانی را 

م توانایی پرداخت شهریه از جمله عدمشکالت گوناکونی  نگذرانده اند با وجود رغبت و نیاز برای ورود به این دوره با

توسط والدین بخصوص در خانواده های ضعیف و کم سواد، دلبستگی بیش از حّد کودک به والدین و یا مشکالت 

دوره های تحصیلی، روابط زمینة افت  در دن این دوره مشکالتی برای کودکاننگذران مواجه بوده اند.روحی کودک 

، نوشتن و حساب کردن و . . . بوجود آورده و هم چنین  باعث می ت خواندنمهارانضباط فکری و سه  اجتماعی،

این کودکان شرفت کمتری داشته باشند. از بین شود این کودکان نسبت به آنهایی که این دوره را گذرانده اند پی

اوقات  دختران به علت عالقة زیاد به یادگیری و انجام دادن کارهای هنری مثل نقاشی، کاردستی و بازی و گذراندن

بدلیل عدم تخصص در تدریس درس آموزگاران شده اند.  وارد دورة پیش دبستانی خود در کنار همساالن بیشتر

و خالقیت کودکان توجه چندانی نمی  به فعالیتهای درس هنرو همچنین خانواده و آموزش و پرورش هم  ،هنر

و در مراکز پیش  دارندنمایند. در حالی که از ابتدا هم خانواده هم آموزگاران توجه بیشتری به درس ریاضی 

صورت تصاویر و نقاشی های کودکانه رنگارنگ آموزش داده می شود و به همین علت ه دبستانی مفاهیم ریاضی را ب

. نوع ارزشیابی درس هنر که شامل نقّاشی، خط و کاردستی است به آموز می مانند بهتر در ذهن دانش این مفاهیم

و مالک درس هنر بر اساس مشاهدات سنجیده می شود در حالی که در درس ریاضی  صورت شفاهی می باشد

امتحانات مستمر به طور متناوب گرفته می شود و مالک سنجش مناسبی برای معلمان در فعالیتهای یادگیری 

تر است ولی دانش آموزان در درس هنر پراکندگی و ح دانش ریاضیات افراد خیلی متنوع حسوب می گردد. سطم

البته نوع آموزش مربیان و تخصص آنها در میزان مهارت و یادگیری دانش آموزان مؤثر  گوناگونی کمتری دارند.

  است.

راندن و نگذراندن دورة پیش دبستانی تفاوت بین نمرات ریاضی دانش آموزان با توجه به گذ»در مورد فرض اول 

و 211(، درجة آزادی 2/29) tمحاسبه شده است مقدار  t نتایج یافته های این فرضیه با آزمون ،«معنادار وجود دارد

 دانش آموزانی که دورةدرس ریاضی نمرات  با توجه به یافته های این فرضیه بین /( می باشد.111)سطح معناداری

نتایج  تفاوت معناداری وجود دارد.پیش دبستانی را گذرانده اند نسبت به دانش آموزانی که این دورة را نگذرانده اند 

دانش آموزانی که دوره ( 2352و سعد عدوانی )(2922 )صالح پور ،(2951)یه با بررسی موالیی تاجکواین فرض

این فرضیه با بررسی آنه کانتینگ است. از طرفی هنگ پیش دبستانی را گذرانده اند یادگیری بهتری دارند هما

داشت.ن( رابطه ای 2332)

مفاهیم  ،در دوره های پیش دبستانی در کنار مفاهیم کالمی و زبانیاز دالیل این تفاوت این است که به نظر محقق 

دانش آموزان پایة اوّل که دوره  که باعث می شودریاضی به دانش آموزان در قالب تصاویر آموزش داده می شود 

های پیش دبستانی را گذرانده اند از نوعی آمادگی قبلی برخوردار می باشند و می توانند در درک مفاهیم ریاضی 

مناطق محروم و دو زبانة بیش از مناطق  ،از دالیل دیگر این تفاوت که کامالً مشهود است بیشتر موفق شوند.

 دارند.پیش دبستانی نیاز به دیگری 

بین نمرات هنر دانش آموزان با توجه به گذراندن و نگذراندن دورة پیش دبستانی تفاوت »در مورد فرض دوم 

(، درجة 55/2بدست آمده ) tمحاسبه شده است مقدار  نتایج یافته های این فرضیه با آزمون«. معنادار وجود دارد



 11-26، ص   1931،  دی 1، جلد 7علوم انسانی اسالمی، شماره 

   ISSN: 4719-2148  

http://www.joih.ir  

 
 

44 
 

بین نمرات که از لحاظ آماری نشانگر این است  یهنتایج این فرض می باشد. 62/1و سطح معناداری211آزادی 

 د.وجود نداردرس هنر دانش آموزان با توجه به گذراندن و نگذراندن دورة پیش دبستانی تفاوت معنا داری 

( 2332( و تحقیقات کمپل)2332(، مک کارتنی)2953(، سعادتمند)2951ا بررسی میدانی پور)نتایج این فرضیه ب

 .( هماهنگ نمی باشد2926( و فالح )2962حالی که این فرضیه با بررسی عیسی زاده )در  همخوانی دارد.

به نظر می رسد دانش آموزان ابتدایی به نحوی به درس هنر عالقه و دلبستگی دارند و در هر زمانی می توانند 

اینکه به دروس دیگر ظر از طرفی معلمان ابتدایی از ن نی خود را در درس هنر بروز دهند.عالیق و استعداد های درو

علوم و . . . توجه می نمایند به نمرات درس هنر توجه چندانی نمی کنند و شاید هم این آموزگاران  مانند ریاضی،

از دالیل دیگر عدم تفاوت این است که ضی و دیگر فعالیت ها قرار دهند. زمان درس هنر را در اختیار دروس ریا

این فعالیت ها نیز نشان نمی یت های درس هنر تخصص الزم ندارند و رغبتی به آموزگاران ابتدایی در زمینة فعال

 . دهند

بین نمرات بخوانیم و بنویسیم دانش آموزان با توجه به گذراندن و نگذراندن دورة »در زمینه فرض سوم پژوهش 

است نتایج نشان می دهد محاسبه شده  t یافته های این فرضیه با آزمون«. پیش دبستانی تفاوت معنادار وجود دارد

لحاظ آماری نشان می نتایج این فرضیه ( می باشد. 111)/و سطح معناداری211(، درجة آزادی 12/3) tکه مقدار 

بنویسیم دانش آموزان با توجه به گذراندن و نگذراندن دورة پیش دبستانی  دهد که بین نمرات درس بخوانیم و

تفاوت معناداری وجود دارد. بدین معنا که میانگین نمرات دانش آموزانی که دورة پیش دبستانی را گذرانده اند 

رض صفر رد می فرض تحقیق تأیید و ف بنابرایننسبت به دانش آموزانی که این دورة را نگذرانده اند بیشتر است. 

. ( همخوانی دارد2951)و بررسی مفیدی (2923)عسکرنیا (2952،)نتایج تحقیقات لیدا کیانیشود. این فرضیه با 

ط نیست. از طرفی از بین تحقیقات خارجی نتایج این فرضیه، با ( تا حدودی مرتب2951یقات میدانی )اما با تحق

 ( ارتباط دارد. 2352بررسی فلیپ و همکاران )

ز نظر محقق تفاوت موجود بین دو گروه دانش آموزان که دورة پیش دبستانی را گذرانده بودند و آنان که این دوره ا

است که مربیان بر اساس محتوای آموزشی به آنان یاد داده اند و  یرا نگدرانده بودند بیشتر ناشی از فعالیت های

لیت های زبانی و کالمی می باشد. افزایش دامنه لغات و بیشتر فعالیت مربیان مرکز پیش دبستانی متمرکز بر فعا

از دیگر دالیل تفاوت این است که در  حفظ و قرائت شعر نیز بر توانایی نو آموزان پیش دبستانی اثر مطلوب دارد.

د و مهارت نوشتاری این ندهمی ارائه را زمینة نوشتاری مراکز پیش دبستانی به دانش آموزان آموزش های الزم 

 نش آموزان به مراتب مناسب تر است.ل داقبی

ین نمرات درس آموزه های دینی دانش آموزان با توجه به گذراندن و نگذراندن دورة ا»در خصوص فرض چهارم 

و سطح  211(، درجة آزادی 6) tنتایج نشان می دهد که مقدار «. پیش دبستانی تفاوت وجود دارد

از لحاظ آماری نشان می دهد که بین نمرات درس آموزه های دینی ه نتایج این فرضی ( می باشد.111)/معناداری

بنابراین  دسته دانش آموزان با توجه به گذراندن و نگذراندن دورة پیش دبستانی تفاوت معناداری وجود دارد. دو

شکوهی  ( و2923بررسی های شریف نیا ) نتایج این تحقیق با فرض تحقیق تأیید و فرض صفر رد می شود.

اخالقی و  و آنان نیز به این نتایج دست یافته اند که دورة پیش دبستانی در زمینة عملکرد ارتباط دارد(2951)نژاد
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( به 2356( و مطالعه هانتر )2925)با تحقیقات عیسی زادهیافته های این تحقیق  است. دینی دانش آموزان مؤثر

  نوعی در ارتباط است.

دبستانی که طی سال های گذشته مجوز گرفته اند در زمینة رویکرد قرآنی  با توجه به اینکه بیشتر مراکز پیش

به  این مراکز به دانش آموزان در زمینة فعالیت های دینی و مذهبی آموزش الزم ارائه می دهند. این فعالیت دارند.

ائل اخالقی و ارزش نظر محقق تهیه کتب و نرم افزارهایی در رابطه با فعالیت قرآنی، بازی و سرگرمی در زمینة مس

های مذهبی میزان یادگیری دانش آموزان مراکز پیش دبستانی را افزایش داده است. اجرای فعالیت های قرائت 

پیش دبستانی و همچنین بازگو نمودن قصه های قرآنی و احادیث توسط دانش آموزان دورة قرآن و حفظ سوره 

 ود بین دانش آموزان را افزایش داده است.برای دانش آموزان از دالیلی می باشد که تفاوت موج

بین نمرات درس علوم تجربی دانش آموزان با توجه به گذراندن و نگذراندن دورة پیش »در مورد فرض پنجم 

 tنتایج نشان می دهد که مقدار  .محاسبه شده است t یافته های این فرضیه با آزمون«. دبستانی تفاوت وجود دارد

بدست آمده می توان گفت فرض  t( می باشد. با توجه به مقدار 111)/ و سطح معناداری211(، درجة آزادی 1/21)

به عبارتی دیگر میانگین نمرات درس علوم تجربی دانش آموزانی که دورة د و فرض صفر رد می شود. تحقیق تأیی

عملکرد  را نگذرانده اند به مراتب بیشتر است و پیش دبستانی را گذرانده اند نسبت به دانش آموزانی که این دورة

( 2923) شریفی نیا، (2953نتایج یافته های این فرضیه با تحقیق سعادتمند ) پیشرفت تحصیلی آنان بیشتر است.

یادگیری و آموزش مفاهیم درس علوم از  ،هماهنگی دارد. می توان گفت از دالیل این تفاوت (2952) انیو شیرو

زیرا از طریق وزارت و مؤسسات آموزشی کتب و نرم  ی آموزشی توسط مربیان آموزشی می باشدطریق فعالیت ها

 د.نبه دانش آموزان آموزش می دهرا افزار هایی تهیه می گردد که مفاهیم درس علوم تجربی 

فاوت به نظر محقق آموزش هایی که از طرف مربیان ارائه می گردد در مراکز و نقاط و مناطق کشور به صورت مت

از مراکز در شهرستانها و مناطق محروم قادر به تهیه کتب و نرم افزار آموزشی نمی باشد و میزان  بسیاریاست. 

 شهریه دریافتی که از طرف مراکز اخذ می گردد در تهیه مواد آموزشی مراکز پیش دبستانی نقش اساسی دارد. 

آموزان با توجه به گذراندن و نگذراندن دورة بین نمرات درس تاریخ مدنی دانش »در خصوص فرض ششم پژوهش 

محاسبه  tمحاسبه شده است. که مقدار  t یافته های این فرضیه با آزمون«. پیش دبستانی تفاوت وجود دارد

از لحاظ آماری نشان می دهد نایج این فرضیه  ( می باشد.111و سطح معناداری)/211(، درجة آزادی 12/21شده)

ستانی تفاوت معناداری پیش دب توجه به گذراندن و نگذراندن دورةمدنی دانش آموزان با  که بین نمرات درس تاریخ

( هماهنگی 2926رسی پاکاریان)لذا فرض تحقیق تأیید و فرض صفر رد می شود. نتایج این فرضیه با بروجود دارد. 

فرضیه با تحقیقات فلیپ و  از میان تحقیقات خارجی نیز این( ارتباط دارد. 2951بررسی مفیدی)، همچنین با دارد

( 1115) ، الفرنی(2356ر حالی که با بررسی هانتر )( مرتبط می باشد. د2332) (، آنه کاتینگ2352)  همکاران

 چندان هماهنگ نیست.

از دالیل  صورت می گیردتوجه به آموزش هایی که از طرف مراکز در روابط اجتماعی، گردش ها و بازدید علمی 

چنین خیلی از مفاهیم مورد توجه که در جامعه و فرهنگ مناطق وجود دارد مانند آداب این تفاوت است. هم

 اجتماعی از طریق رسانه های آموزشی و نرم افزارها در مراکز پیش دبستانی ارائه می شود.
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 پیشنهاداتی به قرار زیر ارائه می شود:در پایان پژوهش، 

با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، اولین و مهم ترین پیشنهادی که می توان مطرح کرد، منظور  -

کودکان بطور مساوی از  نظام آموزش و پرورش است، تا همکردن دوره های پیش از دبستان در برنامه های رسمی 

 آموزش های این دوره استفاده کنند.

موزشی در رابطه با فعالیت قرآنی، بازی و سرگرمی در زمینة مسائل اخالقی و تهیة کتب و نرم افزارهای آ -

 ارزشهای مذهبی با هدف یادگیری و یاددهی در این دوره.

 آموزش اداب و رفتارهای اجتماعی متناسب با فرهنگ منطقه از طریق مربیان متخصص در مراکز پیش دبستانی.  -

 .ص درس علوم تجربی به دانش آموزانآزمایشگاهی برای انجام آزمایشات مخصو ارئة وسایل و تجهیزات -

تدریس درس هنر توسط مربیان متخصص و عالقه مند به این رشته تا جنبه های هنری دانش آموزان و خالقیت  -

 آنها مورد توجه قرار گیرد.

رنگی و نقاشی های رنگارنگ به دانش قالب تصاویر  کنار مفاهیم کالمی و زبانی در آموزش مفاهیم ریاضی در -

 آموزان در دورة ابتدایی.

پیشنهاد می شود پژوهشی با عنوان ماندگاری تأثیر آموزش های دورة پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و رشد  -

 مهارتهای زبانی و اجتماعی کودکان تا پایان دورة ابتدایی صورت گیرد.

آموزان پیش دبستانی گذرانده و نگذرانده را مورد بررسی قرار داده پژوهش تنها پیشرفت تحصیلی دانش این -

است، در تحقیقات جامع تر و دقیق تری تک تک عوامل دیگری که دورة پیش دبستانی مؤثر بر آنها هست را مورد 

 بررسی قرار دهند.

 محدودیت هایی كه در پژوهش حاضر با آن مواجه بودیم به قرار زیر است:

 یت زمانی امکان شناسایی عوامل دیگری که در نتیجه این تحقیق مؤثر هستند وجود ندارد. به علت محدود -

با توجه به اینکه هدف این پژوهش در حّد بررسی تأثیر دوره های پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش  -

ترل متغیرها میسر نشده در این پژوهش به علت محدودیت های مالی و اجرایی امکان کن ،آموزان دورة ابتدایی بوده

 است.

که به علت  ،ممکن است عوامل بسیار دیگر بر متغیر وابسته که پیشرفت تحصیلی می باشد تأثیر گذار باشد -

 گسترده بودن موضوع امکان مطالعة این موارد وجود ندارد.
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