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چکيده

دبستاني تحت پوششش   های مراکز پیش آموزش بخشي هدف این تحقیق مقایسه اثر
بهزیستي و آموزش و پرورش در نوآموزان دختر و پسشر بشا کنتشرو هشوش بشود       

آمشوزان مراکشز    نشو متششل  از  آمشاری  ی  جامعشه و ای  مقایسهش ي  یق از نوع علّتحق
بشود  نمونشه   دبستاني تحت پوشش بهزیستي و آموزش و پرورش شهر تبریشز   پیش
تصشادیي   روشبود که با  مرکز 52دختر( از  212پسر و  212نوآموز ) 162شام  
 آزمشون هشوش   ،هشابزارهای مورد اسشتفاده در پش و   انتخاب شدند ای  مرحلهچند
سشازمان   ی ههای ریاضي و علشوم، مصشاحب   های مهارت برای کودکان، آزمون ریون

تماعي وایلند، های اج نفس کودکان، مهارت   های دیني، پرسشنامه عزت یایته ارزش
و نقاششي   های حرکتي، قسمت آزمون کالمشي هشوش وکسشلر    یرم ارزیابي مهارت

از تحلی  کواریانس مورد تجزیشه و تحلیش     ها با استفاده آدمک گودیناف بود  داده
نوآموزان مراکز میانگین نمرات قرار گریت  نتایج نشان داد که با کنترو هوش، بین 

هشای علشوم تفشاوت     ز نظشر مهشارت  تحت پوشش بهزیستي و آموزش و پرورش ا
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از ششتر اسشت    یي بمراکز بهزیستنمرات نوآموزان داری وجود دارد و میانگین  امعن
بر حسب نوع های حرکتي  عزت نفس و مهارت ،های دیني ائي با ارزشآشن لحاظ

وزش داری وجود دارد و میانگین نمرات مراکز تحت پوشش آمش  امراکز تفاوت معن
داری اتفاوت معن دو جنست کالمي نفس و مهار   و پرورش باالتر است  بین عزت

نوع مرکز  سیت ووجود دارد و میانگین نمرات دختران باالتر است  اثر تعاملي جن
 دار است  اتماعي نوآموزان معنهای اج دبستاني روی مهارت پیش

  نفس  عزت، های دیني ارزش مهارت، ،دبستاني، هوش پیش : آموزشکليديهايواژه

 

مقدمه

هشای گشششته در    دک شناخته شده در مقایسه بشا زمشان  قرن بیستم که به عنوان قرن کو 

ز نظر تاریخي بیشتر بشه عقشب بشر      هر چه ااستان برای کودکواقع همچون عهدی طالیي 

ز بین بردن و کششتن کودکشان   تر ریته و حتي مسئله ا گردیم سطح مراقبت از کودک پایین مي

هشای   های بسیار و ضرب و جرح ان تا قب  از قرن هفدهم، محرومیتشود  کودک تر مي نمایان

ر جنسشي مشورد سشو     و یا از نظ شدند مي اند  آنان حتي ترور آوری را متحم  گردیده عشاب

 ( 2939عبدی، به نق  از  ،2396، 2ماز دی)گریتند  استفاده قرار مي

ن در مورد های تربیتي گوناگو گیری تحقیقات علمي و نوشته با گششت زمان و با شل 

و عالقه روزایزوني بشه آمشوزش و   شده بارزتر  آنان های ها و وی گي ، نیازها، توانایيانکودک

دکان، شغ ، ریاه و سرنوشت آینده آنان پدید آمد  در تاریخ آمشوزش و پشرورش   پرورش کو

 نششان داده  د تری دارنش  های عمیق ها ریشه کودک نسبت به مهد ها دوران کودکي، کودکستان

ایي کشه از  تر از آنهش  اند، آسان پیش از دبستان ریتهکز شده است کودکاني که چند ساو به مرا

 ترجمشه ، )کشوو ششوند   رد دبستان و مراح  بعشدی تحصشی  مشي   ند واا این امتیاز محروم بوده

 (  2996 ،مفیدی

اگون و در عشین حشاو سرششار از    ای پشر از مخشاطرات گونش    دبسشتاني دوره  دوره پشیش  

توانند نگرش و طرز برخورد  به است، در این دوران کودکان ميهای یادگیری و تجر یرصت

دهنشد و ایشن    ششارکت در کارهشا بسش    مثبت و سازنده خود را در خصشو  آمشوختن و م  

دبسشتاني نهشاده ششده اسشت  امشروزه       های اخیر بر دوش مراکز پیش مسئولیت خطیر در ساو

کننشد کشه    دبستاني طي مي کودکان قب  از ورود به آموزش رسمي یک ساو را در مراکز پیش

   .(2991این مراکز تحت نظارت آموزش و پرورش و یا بهزیستي قرار دارد )مفیدی، 



 22     پرورش  دبستاني تحت پوشش بهزیستي و آموزش و های مراکز پیش سه اثربخشي آموزشمقای

 

در  ،های اولیه زندگي کودک از اهمیت خاصي برخوردار است، زیشرا از یشک سشو    ساو

به این دوره پایشه و  تجر ،گیرد و از سوی دیگر رشد و یادگیری با سرعت انجام مياین دوره 

هشا و تحقیقشات،      طبشق بررسشي  استه بعد و به وی ه دوره دبستان های دور اساس یادگیری

ک در شش ساو اوو زنشدگي او ششل    درصد شخصیت کود 32معلوم شده است که حدود 

 (   2991گیرد )مفیدی،  مي

موزششي دوران  هشای آ  ( کیفیشت برنامشه  2939نقش  از سشی ،    ، بشه 2336) 1به نظر باربو

د تشا بشه   کنش  ها به کودکان کمک مشي  یفیت برنامهای برخوردار است  ک کودکي از اهمیت وی ه

معینشي نرسشد قشادر بشه     ی  ه نفس کودکان به انشدازه اعتماد ب حسر اعتماد به نفس برسند  اگ

کند  اگر  ها به رشد جسماني کودکان کمک مي نخواهند شد  همچنین کیفیت برنامهیادگیری 

ها باال باشد موجب خواهد شد تا کودک با سایر ایراد ارتبشا  مشوثر و مفیشدی     کیفیت برنامه

هشای   کشه سشودمندی برنامشه    رسشد  يبه تحقیقات انجام شده به نظشر مش   برقرار سازد  با توجه

دبستاني به عوام  زیادی وابسته اسشت و یقش  بشا ششرکت کودکشان در       آموزشي مراکز پیش

 توان به سودمندی قطعي آنها امیدوار بود  های آموزشي این مراکز نمي برنامه

تا موقعي که شرای  اقتصادی ایجاب کند که پدران و مادران بشا هشم در   از سوی دیگر، 

دوران نخسشتین یشک    هشای  باشند، ثبت نشام کودکشان در برنامشه   ز خانه اشتغاو داشته خارج ا

ران دهند که آمشوزش و پشرورش دو   شود  امروزه والدین تشخیص مي ضرورت محسوب مي

کشه در مراکشز   به همین دلی  هر ساو به تعداد کودکشاني   است شان  نخستین به سود یرزندان

اعتقشاد دارنشد کشه     ( والدین2339) 9به نظر الو شود  يکنند ایزوده م دبستاني شرکت مي پیش

کودکشان جهشت حش      به استعداد و توانشایي ( 2: دبستاني آموزشي پیشهای  شرکت در برنامه

( 9کنشد    ن احساسات را در کودکان تقویت مشي کنترو نمود (1  ایزاید مشلالت خودشان مي

کشي و  ادراش   عتماد به نفس، خودا (6 دهد  باطي کودکان را رشد ميانض داری و خود خویشتن

های اجتماعي کودکان را ایشزایش داده   مهارت (6دهد   رام به نفس را در آنان ایزایش مياحت

( 5کنشد    در آنهشا ایجشاد مشي   را ان و بزرگسشاالن  و توانایي برقراری ارتبا  مناسب بشا کودکش  

را بشه دسشت    دبیشات، آزادی الزم برای اظهشار وجشود کشردن در هنشر، موسشیقي و ا     کودکان 

 آورند  مي

دارای نظام رشد محور ند و آموزش و پرورش پیش از دبستان، از نظر اصولي یک یرای

وضعیت کنشوني  اما بررسي گیرد  و به همین دلی ، باید از طریق بازی و یعالیت انجام  است



 2931دوم، پاییز و زمستان دوره پنجم، شماره ،يمطالعاتآموزشويادگيريمجله26

رت به صوکه این دوره ، (البته نه در همه موارد ولي اغلب) دهد نشان ميها  این نوع آموزش

در واقع یلسفه اساسي و روش  وبنا و راهي برای گسترش مدارس ابتدایي درآمده است زیر

  اسشت  گریتهار خا  آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان مورد مسامحه و غفلت قر

ي در دوره های آموزشش  رکاران، معلمان و کارکنان برنامهکنندگان، دست اند تبادو نظر با اداره

شناسشي   ف و روشهای زیشادی در اهشدا   دهد که ابهامات و بدیهمي نشان ميپیش از دبستان 

ها وجود دارد  دیدگاهي دیگر در این باره، تقاضای مشداومي اسشت کشه     این دوره از آموزش

برای مطالب راهنما و منبع در این سطح وجود دارد  چنانچشه آمشوزش و پشرورش در دوره    

محور باشد و متوجشه نیازهشای همشه جانبشه او      -کودک ،6پیش از دبستان، از نظر رویلردی

  (  2996، مفیدیترجمه ، کوودارد )گردد تاثیر بیشتری 

بشودن وضشعیت اقتصشادی اکثشر     هشای متنشوع، پشایین     ها و گشویش  در ایران وجود زبان

سشتم  ها، عدم آشنایي والدین بشا مسشائ  تربیتشي کودکشان، مششلالت زیشادی در سی       خانواده

ای که کودکشان را بشرای ششروع     کند  بنابراین ایجاد زمینه یجاد ميآموزش و پرورش کشور ا

 شود    ش رسمي آماده کند بیشتر احساس ميآموز

 در بین مشدیران مراکشز اخشتالف سشلیقه     دبستاني ی مراکز پیشها در نحوه انجام یعالیت

هشر  تحت پوشش آمشوزش و پشرورش مخشال      دبستاني وجود دارد  کارشناسان مراکز پیش

ز دبستاني بوده و بیشتر روی بازی تاکید دارند ولي مراکش  وزش رسمي در مراکز پیشگونه آم

اضشي و  محشور بشوده و بشه آمشوزش مسشتقیم مفشاهیم ری       تحت پوشش بهزیستي بیشتر برنامه

دبستاني زیشر نظشر    جه به این که در ایران مراکز پیشکنند  با تو آموزش حروف الفبا اقدام مي

آموزششي ایشن مراکشز بشه     های  مهشوند اثربخشي برنا اداره مي وزش و پرورش یا بهزیستيآم

ها و تخصص مربیان این مراکز بستگي دارد  اگر چه همشه مراکشز بشه دنبشاو      کیفیت آموزش

کنند   های خود متفاوت عم  مي ای برنامهتحقق اهداف تدوین شده هستند اما در روش اجر

کشدام گشروه از مراکشز عمللشرد بهتشری       آید که از نظر آموزشي این سواو پیش مي ،بنابراین

کشان بشا مفشاهیم    بیشتر است؟ و این کشه میشزان آششنایي کود    یشانها دارند و اثربخشي برنامه

هشای کالمشي در کشدام گشروه از نوآمشوزان بیششتر        های دیني و مهارت ریاضي، علوم، ارزش

و  ی، نقاشششي، قوه هنششري، اجتمششاعيحرکتشش یهششا ن عششزت نفششس، مهششارتیا بششیششاسششت؟ آ

و آمشوزش و پشرورش    يسشت یر پوششش بهز یش ز يدبسشتان  شینوآموزان مراکز پ يشناس یيبایز

 تفاوت وجود دارد؟
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های دوره پشیش   و یادگیری کودکان در خالو برنامههای بسیاری درباره آموزش  پرسش

پشیش از دبسشتان چشه چیزهشایي یشاد      از دبستان مطشرح اسشت از جملشه: کودکشان در دوره     

دکان دوره پیش از دبستان باید ارتبشا  برقشرار کشرد؟ روش کشار بشا      گیرند؟ چگونه با کو مي

کودکان در این دوره چیست؟ کودکان در این دوره عالوه بشر بشازی چشه نیازهشای دیگشری      

 ها توجه کرد؟ دارند که باید به آن

کنجلشاوی در زمینشه برنامشه و    ها که نشانه ابهام و نیشز   گونه پرسش به طور طبیعي، این

کوتاه مدت و بلند مشدت   های ریزی ریزان را نیز در برنامه ین دوره است، برنامههای ا آموزش

زش و پشرورش ایشن دوره   هایي مواجه کرده است  از آنجا که عدم ششناخت آمشو   با دشواری

 اسشت و محتوای آموزشي آن نیشز بیششتر   های دیگر است؛ ابهام در مورد برنامه  بیش از دوره
 ( 2996 ،مفیدیترجمه )کوو، 
دبستاني مطرح اسشت،   روزه در آموزش و پرورش دوران پیشي از موضوعاتي که امیل

ني ریاضشیات را در سشطوح   آموزش مفاهیم ابتدایي و مقدماتي در ریاضي اسشت، زیشرا زمشا   

توان آموزش داد که بتوان مفاهیم ابتدایي ریاضي را برای کودکان عیني سشاخت تشا    باالتر مي

تظشار  تشوان ان  ه نمشي رک کنند  در صورت عدم مویقیت، هیچگشا آنها بتوانند مفهوم را کامال د

، مفیشدی،  تبار )قاسمیاضیات باالتر را یراگیرند های باالتر، ر داشت که این کودکان در کالس

 (   2932، تبار محمدی و قاسم زاده

دستاوردهای دوران کودکي محسوب ترین  به عنوان یلي از مهم 6های اجتماعي مهارت

و  3کنترلششي -، خششود9، جششر ت ورزی5هششای اجتمششاعي ماننششد همیششاری  شششود  مهششارت مششي

سازد به طور موثر بشا   ای هستند که یرد را قادر مي مشاهده ی قاب از ریتارها 3پشیری مسولیت

های نامعقوو اجتماعي خودداری کند  کودکشان یاقشد    د و از واکنشان تعام  داشته باشدیگر

بللشه   نشد، آمیزی با همساالن خود ندار م  مویقیتت اجتماعي، نه تنها تعاسطوح باالی مهار

نهشایي( و  )ماننشد احسشاس غمگینشي، ایسشردگي، ت     22سازی شده ساز دروني مشل ریتارهای 

)مانند پرخاشگری جسماني یا کالمي، مهار ضشعی    22سازی شده ساز برون ریتارهای مشل 

های اجتماعي بشاال   مهارت ،کنند  ایزون بر آن کردن با دیگران( را نیز تجربه ميخلق و بحث 

ششناختي  ش کنند  در نظریه یشادگیری اجتمشاعي     بیني مي یشمویقیت تحصیلي آینده را کامال پ

های اجتماعي و یا حتي ریتارهای پرخاشگرانه بر حسب تعامش  چنشد جانبشه     مهارت بندورا

 (   2939د )عبدی، نشو تي، ریتاری و محیطي یاد گریته ميبین تاثیرات شناخ
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اسشاس رششد    يگونشاگون حرکتش   یهشا  و شرکت یعشاو کشودک در بشازی    يکترشد حر

نق  به ؛ 2333 ،21دهد )یالوو ياو را تشلی  م يو شناخت يحرکت -ي، روانياجتماع -يعاطف

کودکشان مششاهده    يدر ریتار حرکتش  يها به سادگ (  ارتبا  و تعام  این جنبه2939از سی ، 

ن و حرکاتش است  بنشابراین  شناخت بد کودک، يو خودآگاه يشود  نخستین خودشناس يم

کشش    یبشرا  یا ، پایشه و وسشیله  يدبسشتان  کودک در دوره پیش يادراک -يحرکت یها یعالیت

اسشت در واقشع،    يو هیجان يرواب  با اشیا و ایراد و تعامالت عاطف یپیرامون، برقرار یدنیا

سبب تسریع رشد هستند، که  يتعامالت اجتماع ۀتوان گفت که آموزش و تجربه از جمل يم

 ( 2939، ، سلمان و آقازاده)سنهشوند  يکودک م ۀهمه جانب

های زیادی در زمینشه رششد و تحشوو دینشي کودکشان       پ وهش 29، گلدمن2352در دهه 

مراحلشي دارد و ایشن مراحش  را    انجام داد  گلدمن دریایت که توانایي کودکان در یهم دیني 

دوره تفلشر مششهبي    سشالگي؛  9-3ي شهودی تا گونه بیان کرده است: دوره تفلر مشهب بدین

به نقش    سالگي به بعد ) 29-26عیني از سالگي؛ دوره تفلر  29-26سالگي تا  9-3عیني از 

 ( 2932زاده،  ولياز 

تحقیقات زیادی در خارج از کششور  دبستاني  پیشهای مراکز  در مورد سودمندی برنامه

 دهد که صرف نتایج تحقیقات نشان ميشده است   صورت گریته ولي نتایج متفاوتي حاص 

سشت و اگشر ایشن مراکشز از     در این مراکز برای پرورش استعدادهای کودکان کایي نی حضور

چه بسا نتیجه کامالً علس حاص   ،دنها، شرای  مطلوب و کیفیت باال برخوردار نباش وی گي

یقشرزده و تحشت    توانند تاثیر ناگوار خشانوادگي  دبستاني مناسب مي راکز آموزش پیششود  م

یشیاله و   ، ششهني ، به نق  از سپاسشي 2333) 26یشار را کاهش دهند  پ وهش طولي اندرسون

کودک خوب در نوبشاوگي و نوپشایي، بشا     دهد که وارد شدن به مهد نشان مي (2933، باقری

 26قابلیت شناختي، عاطفي و اجتماعي در اواس  کودکي و نوجشواني، ارتبشا  دارد  هشاوس   

ودکشان  در تحقیقشي نششان داد کشه ک    (2932ق  از برک، ترجمشه سشیدمحمدی،   به ن، 2333)

نظشر از وضشعیت اقتصشادی     رونشد، صشرف   های نامناسب مشي  کودک دبستاني که به مهد پیش

یایتشه    گیرنشد  های اجتماعي نمره کمتری مي های شناختي و مهارت ، در ارزیابيخانواده خود

ن نمشرات دختشران و پسشران در    میشانگی دهشد کشه تفشاوت     ان مشي شش ( ن2931تحقیق شهیم )

 25کشارني و اسشلار   ، مشک دار نیسشت  ییلیشپس   اهای اجتماعي و مشلالت ریتاری معن مهارت

هشای   وند در مقایسه با کودکاني که ساور کودک مي دادند کودکاني که به مهد ( نشان2339)
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را بهتر انجشام   دخود و تلالی  کنن گشرانند بیشتر هملاری مي خانه ميپیش از مدرسه را در 

کشودک   ه مهشد نشان داده است که کودکاني کشه بش  پ وهشي  ( در2336) 29هاسلینزدهند   مي

 23شنوی دارند و پرخاشگرترند  هانشت  رسند کمتر حرف روند وقتي به سطوح ابتدایي مي مي

دن تجربیشات اولیشه دوران کشودکي    ( نشان دادند کشه تقویشت نمشو   2351) 23( و  بلوم2352)

، حسشینایي و  حمیشدپور های پ وهش  یایتهدر ایزایش هوش کودک موثر واقع شود  تواند  مي

انشد و   دبستاني را تجربه کرده دوره پیشکه  دهد که بین دوگروهي ( نشان مي2933) پ وهنده

ي و سشازگاری اجتمشاعي   حرکتش  -یر مهارت هشای روانشي  اند در متغ گروهي که تجربه نلرده

( حاکي از آن است که 2939جه پ وهش سنه و هملاران )داری وجود ندارد  نتیامعن تفاوت

 شود    های قهني کودکان مي رشد توانایي های بدني سبب تسریع و یعالیت ها بازی

که با کنترو هشوش بشین عمللشرد    (  نشان داد 2933نتایج پ وهش سپاسي و هملاران )

روس بشر حسشب   یم و معشدو ایشن د  ریاضي، علوم، بخوانیم و بنویسدروس آموزان در  دانش

بشین عمللشرد    ،د  بشا کنتشرو هشوش   دار وجشود دار ادبسشتاني تفشاوت معنش    های پشیش  آموزش

یشن دروس بشر حسشب جنسشیت تفشاوت      آموزان در دروس ریاضي، علشوم و معشدو ا   دانش

بنویسیم بر حسشب جنسشیت تفشاوت    بخوانیم و  های درس داری وجود ندارد  بین نمره امعن

از پسشران اسشت  امشا جنسشیت و     مشرات دختشران بیششتر    و میشانگین ن  داری وجود داردامعن

با توجه   ندارد آموزان پایه اوو ی بر معدو دانشاثر تعاملي معنادار دبستاني های پیش آموزش

دبستاني تحت  ی انجام شده، هدف از پ وهش حاضر، مقایسه مراکز پیشها به نتایج پ وهش

هششای  آمششوزش  لحششاظپوشششش بهزیسششتي  و مراکششز تحششت پوشششش آمششوزش و پششرورش از 

 های تحقیق عبارتند از:  دبستاني است  در این راستا، یرضیه پیش

دبسشتاني و جنسشیت بشا کنتشرو      یاضي کودکان بر حسب نوع مرکشز پشیش  مهارت ر (2

 ضریب هوش متفاوت است   

دبستاني و جنسیت با کنترو ضشریب   علوم کودکان برحسب نوع مرکز پیش مهارت (1

 هوش متفاوت است            

دبسشتاني و جنسشیت بشا     پشیش  های دیني برحسب نوع مرکشز  زان عالقه به ارزشمی (9

 کنترو ضریب هوش متفاوت است           

سشتاني و  بد حرکتي کودکان برحسب نوع مرکز پیشسازی و رشد مهارت  هماهنگ (6

 جنسیت با کنترو ضریب هوش متفاوت است    
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ت بشا کنتشرو   یجنسش  و يدبستان شیکودکان برحسب نوع مرکز پ ينقاش یها مهارت (6

 ب هوش متفاوت است                   یضر

عزت نفس کودکان برحسب نوع مرکز پیش دبستاني و جنسیت با کنتشرو ضشریب    (5

 هوش متفاوت است   

ت بشا کنتشرو   یو جنسش  يدبسشتان  شیکودکان برحسب نشوع مرکشز پش    يمهارت کالم (9

 ب هوش متفاوت است                     یخانواده و ضر

دبسشتاني و جنسشیت بشا کنتشرو      عي کودکان برحسب نوع مرکز پشیش تمامهارت اج (3

 ضریب هوش متفاوت است      

      

 روش

    رویدادی( است ای )پس ي ش مقایسه وهش حاضر یک تحقیق علّپ



 گيريجامعه،نمونه،وروشنمونه

کشه زیشر    تبریز بشود  ستانشهردبستاني  ش حاضر، کلیه نوآموزان مراکز پیشجامعه پ وه

روش مشغوو به یعالیشت بودنشد     2939 ش2933 ر آموزش و پرورش و بهزیستي در ساو نظ

حجشم جامعشه و بشر    بود  حجم نمونه با توجه به  ای مرحلهتصادیي چند از نوع  گیری نمونه

گیشری   تعیین گردید  بشرای نمونشه  نفر  162تعداد  ،(2392) مورگانکرجسي و جدوو اساس 

 ،دبستاني وجشود دارد  که در آنها مرکز پیشتبریز شهرستان انه گ احي پنجنوهر یک از ابتدا از 

مرکز تحت پوشش بهزیسشتي بشه    6دبستاني تحت نظارت آموزش و پرورش و  مرکز پیش 6

مرکشز   12دبستاني تحت نظارت بهزیستي و  مرکز پیش 12طور کلي  به) تصادف انتخاب شد

 5سشپس از هشر مرکشز      (داششتند تحت نظارت آموزش و پرورش در این پش وهش ششرکت   

مراکشز   ازنوآمشوز   212   بشدین ترتیشب،  دختشر(  9پسشر و   9نوآموز به تصادف انتخاب شد )

دبسشتاني تحشت نظشارت     مراکشز پشیش   ازنوآموز  212تي و دبستاني تحت نظارت بهزیس پیش

یشک   عالوه بر این،در این پ وهش شرکت کردند   (نوآموز 162در ک  ) آموزش و پرورش

 ها به روش مشابه انتخاب شد  برای بررسي پایایي آزمونیز ننفری  62گروه 
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 سنجشابزار

 به این شرح است: شابزارهای مورد استفاده در این پ وه

نشده در انگلسشتان   رو هشای پشیش   : ماتریسريونمخصوصکودکانآزمونهوش -1

ون تهیه شده اسشت  ایشن آزمش    (2339 و ریون، ون، کورتیر، به نق  از 2363توس  ریون )

قسمتي حشف  شده و آزمودني بایشد قسشمت   از آنها ماتریس است که در هر یک  95دارای 

ی خام آزمشودني را   نمره ،های درست گزینه انتخاب کند  تعداد پاسخ 5 حشف شده را از بین

ششود    ضشریب هشوش نوآمشوز مششخص مشي      ،دوو نشرم دهشد و بشا اسشتفاده از جش     نشان مي

 یيایش ث پایش هسشتند و از ح  يسشنج  نو روا ي  الزم ینش یرونده حشایز ششرا   شیپ یها سیماتر

 33/2تشا   33/2ب ی  دامنه ضشرا یث تنصیو از ح 35/2تا  36/2ن یب بیدامنه ضرا یيبازآزما

(  در مطالعات انجشام ششده در مشورد ضشرایب     2339و هملاران،  ونیرگزارش شده است )

گشزارش ششده    32/2االتر از تا اندکي ب 32/2اعتبار و پایایي آزمون ریون، ضرایبي نزدیک به 

   ( 2996، به نق  از شریفي، 2333، و ساکوزو )کاپالن است

و بشا آزمشون عملشي     52/2بینشه  ش   تگي این آزمشون بشا آزمشون اسشتنفورد    ضریب همبس

بشه نقش  از   ، 2363، )هشاو  اسشت گزارش ششده   63/2 و با آزمون کالمي وکسلر 92/2وکسلر

ون و هشوش  یش ر ستگي بشین نمشرات هشوش   ضریب همب حاضر پ وهش (  در2996شریفي، 

 بدست آمد  32/2کالمي 

هشا   که بعضي از سشواو است سواو  21شام   هايرياضی:آزمونسنجشمهارت-2

د شمارش، کوچلتری و بزرگتشری،  چند قسمتي بوده و در مورد مفاهیم اساسي ریاضي مانن

  هشر سشواو   اسشت بستاني د توجه به محتوای آموزشي مراکز پیشبا       پائین و ها، باال جهت

بشا توجشه بشه     ياضش یسنجش مهشارت ر   آزمون  است 12مجموع امتیازها  و یک امتیاز دارای

 یيمحتشوا  یشي روا ین دارایه ششد  بنشابرا  یته يدبستان شیمراکز پ يآموزش یها محتوا و برنامه

ستفاده با ا ینفر 62ک نمونه ی در ی اصلي، نمونه در گروهقب  از اجرا  نیز آن یيایو پا است

  حاسبه شدم 96/2از آلفای کرونباخ 

ت و گیاهان طراحشي  ی شناخت حیوانات، حشرا ماده در زمینه 29: با آزمونعلوم-9

بشا توجشه    آزمون این کند  مهارت علوم نوآموز را ارزیابي ميی این آزمون  شده است و نمره

ی ابتشدایي   وزشي دورهتوس  سرگروه آم يدبستان شیمراکز پ يآموزش یها به محتوا و برنامه
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ک یش  یرو ،ينمونه اصشل  درقب  از اجرا  آن یيایو پا است یيمحتوا یيروا یداراو  ه شدیته

 مشخص شده است  35/2 با استفاده از آلفای کرونباخ ینفر 62نمونه 

ان آمشوز  : بشرای سشنجش میشزان آششنایي نشو     هاايدينایميزانآشنايیبااارزش-6

سواو در مشورد   12یایته شام   ی نیمه سازمان یک مصاحبه ،های دیني با ارزش دبستاني پیش

 دبستاني طراحي شد    بر اساس محتوای آموزشي مراکز پیشمفاهیم اعتقادی و 

سشنجش   یبشرا  يابیش ک یشرم ارز ی آزمونین ا:یتحرکيهاآزمونسنجشمهارت-2

 است ه ماد 26 یدارا واداره ک  آموزش و پرورش موجود است که در  يحرکت یها مهارت

ک قسمت بدن توسش  قسشمت   یمختل  بدن، لمس  یها مواد آزمون شام  شناخت قسمت

دن، حفظ تعادو، پرش، یرشته در بشرف  یدن، جهیکردن، پر يل يک پا، لی یمقاب ، تعادو رو

، یداریششن  يشناسش  ، یهرست کلمات، بشاز یينایب يم اشلاو، طرح ملعب توالیا خرک، ترسی

بشه   ،يکه آزمونگر با مشاهده عمللرد آزمشودن است سطر  ن دویدن بیبستن کفش و خ  کش

 یهشا  نمشره مهشارت   از جمشع امتیشازات کسشب ششده،      دهد يم ( 2) ریا خی( 2) ياز بلیامتاو 

برای بدست آوردن پایایي از روش دو نیمشه کشردن اسشتفاده    د  یآ يآموز بدست م نو يحرکت

نفشری بشا    62ی  وی یک نمونهرآزمون  عالوه براین، اجرای آمد دست ب 35/2شد و ضریب 

 داد بدست  32/2 نیز ضریب پایایي آزمایياستفاده از روش باز

ک یش آمشوزان خواسشته ششد تشا      از نشو برای ارزیابي مهارت نقاششي :یمهارتنقاش-6

بشر   يم نقاشیترس یالزم برا یها شناس مالک ک متخصص روانیر انسان رسم کنند و یتصو

قرار  يار مربیناف را مشخص کرده و در اختیآدمک گود يموجود در نقاش یارهایاساس مع

داد  بشا   امتیشاز  12امتیشازی از   نوآموزان يت نقاشیفیها و ک ن شاخصیبر اساس ا يداد و مرب

ود و مهشارت  گشاری مهارت نقاشي به یک مالک اسشتاندارد نیشاز بش    توجه به اینله برای نمره

گریشت   مشورد ارزیشابي قشرار مشي     ،و دقتئیات شناختي و توجه به جز نقاشي از دو بعد زیبا

ایشن   در واقشع،  ها مد نظشر بشود    گودیناف جهت ایزایش دقت نمره کهای آدم رعایت مالک

نششگاه تبریشز دارای   و از نظر اساتید دا بودهیک آزمون عمللردی  آزمون در پ وهش حاضر

مشرات  نهمبستگي بشین  برای بدست آوردن روایي این ابزار از ضریب  است روایي صوری 

نفری استفاده شد  62ی  ی مربي نقاشي کودکان در یک نمونه نقاشي آدمک گودیناف و نمره

جهشت بررسشي پایشایي آن از ضشریب توایشق بشین        بدست آمد  96/2که ضریب همبستگي 
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نمرات آدمک و نمرات نقاشي که مربیان به کودکان داده بودند استفاده شد که مقدار ضریب 

 بدست آمد  32/2

از آزمشون عشزت نفشس     کودکان  سنجش عزت نفس برای :نامهعزتنفسپرسش-2

هشر   و سشواو   52 داراید کشه  اسشتفاده شش   (2999)ترجمه تجلي، هد  هاو و کرای ، مکپوپ

از مجمشوع  است  ( همیشه تقریبا= 1= بعضي اوقات، 2= هیچگاه، 2سواو دارای سه گزینه )

الزم بشه قکشر   آید   دست ميه نوآموز ب برای عزت نفسکلي   ی مرهیک ن این سواالت، امتیاز

نمشرات  کشه در ایشن پش وهش     اسشت  مقیشاس   ششش خشرده  دارای ایشن پرسششنامه   است که 

های آماری یق  از نمشره کش  آزمشون     نگریت و در تحلی مورد استفاده قرار ی آنها  جداگانه

نبودنشد از  گشویي   از موارد قشادر بشه پاسشخ    رخين در ببا توجه به اینله نوآموزا استفاده شد 

مادران برای تلمی  پرسشنامه کمک گریته ششد  بشرای بررسشي روایشي پرسششنامه از روش      

ه شد و چشون ششاخص برازنشدگي    استفادایموس ایزار  عاملي تأییدی با استفاده از نرم تحلی 

ت آمشد مشدو   بدسش  26/2زیشر    RMSEAو 32/2ای و شاخص تاکر لوئیس بشاالی   مقایسه

استفاده ششد   ی زماني یک هفته با یاصله آزمایي پایایي از روش باز ی تائید شد  برای محاسبه

  بدست آمد  32/2ضریب  و

کالمشي آزمشون    بخشش از برای سنجش مهارت کالمشي نوآمشوزان    مهارتکالمی:-2

هشای آزمشون    مقیشاس   ش کالمي وکسلر یلي از خشرده آزمون هو شد هوش وکسلر استفاده 

مومي، درک و یهم، محاسبات، ارتند از: اطالعات ععب آنهای  سهوش وکسلر است که مقیا

  پایایي هوش کالمي آزمشون وکسشلر بشا اسشتفاده از     لغات  عددی و خزانهه ها، حایظ شباهت

گشزارش ششده اسشت  ضشریب همبسشتگي       55/6و خطای معیار  33/2روش دو نیمه کردن 

و  32/2 اتش  32/2هشوش وکسشلر    هشای  آزمون وکسلر کودکشان بشا اسشتفاده از سشایر مقیشاس     

ششریفي،  بشرآورد ششده اسشت  )    92/2و  52/2بینشه بشین   ش همبستگي آن با آزمون استنفورد  

یک آزمون یردی است و باید توس  متخصشص اجشرا    ،نتوجه به اینله این آزمو (  با2996

هر آزمشودني را تعیشین    ی هنمر آزمون را اجرا کرده وک متخصص خواسته شد تا از ی ،شود

 کند 

 ياجتمشاع  یهشا  آزمون مهشارت  هاياجتماعیوايلند:سنجشمهارتيهپرسشنام-3

 5ی کودکشان  برا  ن پ وهش مورد استفاده قرار گریتیکه در ا ی استلند ابزار استانداردیوا

هشای   های حرکتي، مهارت ازگارانه، مهارتو دارای قلمرو ریتار ناسبوده ماده  12ساو دارای 
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ی توجه به کیفیشت پاسشخ آزمشودني یلشي از نمشره هشا      و آزمونگر با  استروزانه و ارتباطي 

ی مهشارت  بشرا کش   یشک نمشره    ،دهد و از مجموع نمرات صفر، یک و دو را به هر سواو مي

 هاستفاده ششد  یيبازآزما روشاز  آزمون یيایپا يبررس یبراآید   آموز بدست مي اجتماعي نو

اس اسشت  یش خشوب مق  یيایکه نشانگر پا ه استبدست آمد 33/2 ضریباس یک  مق یبرا و

ن پش وهش  یش در ا ( 2996  یاسشمي و واعظشي،   اد،یزام؛ به نق  از 2336، و هملاران )اسپارو

 يبررسش  بدسشت آمشد    36/2 ضشریب  وکرونباخ استفاده شد  یاز آلفا یيایپا ی محاسبه یبرا

و  ششد  اسشتفاده  ایشزار ایمشوس   با استفاده از نرم یدیتائ ي  عاملیتحلاز  نیز پرسشنامه یيروا

زیشر    RMSEAو  32/2ای و شاخص تاکر لشوئیس بشاالی    ندگي مقایسهزون شاخص براچ

   مدو تایید شد ، به دست آمد 26/2
 

 هاهتياف

هشای   یایتشه به منظور ایجاد تصویری روششن از وضشعیت عمللشرد ششرکت کننشدگان،      

دبسشتاني در   بر حسب جنسشیت نوآمشوزان و نشوع مراکشز پشیش      های پ وهشتوصیفي متغیر

نیز وضعیت نمرات هوش نوآموزان را بشه   1در این راستا، جدوو  ارائه شده است  2وو جد

 دبستاني نشان مي دهد  تفلیک جنسیت و مراکز پیش
 

دبستانیوجنسيتتوجهبهنوعمرکزپيشباميانگينوانحرافمعيارمتغيرها:1جدول

نوآموزان

 میانگین جنسیت 
انحراف 
 معیار

 میانگین نوع مراکز
ف انحرا
 معیار

 ک 

 میانگین
انحراف 
 معیار

 های کالمي ترمها
 32/223 دختر

22/226 
62/3 
33/3 

 66/223 بهزیستي

61/225 
3/3 
25/3 

66/229 
 

66/3 
 آموزش و پرورش پسر

 مهارت ریاضي
 92/23 دختر

69/23 
21/9 
52/1 

 59/23 بهزیستي
12/23 

63/2 
91/9 

66/23 39/1 
 ورشآموزش و پر پسر

 مهارت علوم
 96/29 دختر

29 
99/1 
3/1 

 16/23 بهزیستي
26/25 

13/1 
55/1 

99/29 5/1 
 آموزش و پرورش پسر

میزان آشنایي با 
 های دیني ارزش

 93/25 دختر
39/26 

92/9 
33/9 

 69/26 بهزیستي
53/25 

21/6 
23/9 

29/25 59/9 
 پرورش و آموزش پسر
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 میانگین جنسیت 
انحراف 
 معیار

 میانگین نوع مراکز
ف انحرا
 معیار

 ک 

 میانگین
انحراف 
 معیار

 مهارت اجتماعي
 92/92 دختر

92/92 
91/9 
16/9 

 32/92 بهزیستي
95/92 

96/9 
26/9 

23/92 63/9 
 آموزش و پرورش پسر

 مهارت حرکتي
 13/91 دختر

99/92 
25/1 
55/1 

 96/92 بهزیستي
53/91 

53/1 
23/9 

21/91 93/1 
 آموزش و پرورش پسر

 مهارت نقاشي
 62/23 دختر

62/23 
3/2 
69/2 

 69/23 بهزیستي
66/23 

95/2 
22/1 

62/23 92/2 
 آموزش و پرورش پسر

 عزت نفس
 26/33 دختر

32/39 
99/3 
53/21 

 11/36 بهزیستي
66/39 

65/29 
62/3 

99/35 
26/92 

51/22 
 آموزش و پرورش پسر 63/9

 

دبستانیپيشنوعمراکزبرحسبجنسيتو آموزاننونمراتهوشهايتوصيفیيافته:2جدول

 کجي کشیدگي
دامنه 
 نمرات

انحراف 
 معیار

 جنسیت دبستاني پیش مراکز میانگین

 پسر بهزیستي 96/226 96/12 215-91 -16/2 -99/2
 آموزش و پرورش 56/222 26/12 212-55 63/2 -96/2 

 بهزیستي 29/226 23/12 212-91 -22/2 -99/2
 دختر

 آموزش و پرورش 53/36 62/23 229-55 66/2 -91/2
 

( 9)جشدوو  از تحلی  کوواریانس استفاده ششد کشه نتشایج آن     2ی  رضیهبرای بررسي ی

و  دبسشتاني  نوع مراکشز پشیش  جنسیت و  یک از اثرهای اصلي برای هیچ Fکه مقدار دادنشان 

  دار نیستامعنهای ریاضي نوآموزان  بر مهارت آنها تعاملياثر 
 

ینوآموزانهايرياضمهارتمربوطبهخالصهنتايجتحليلکوواريانس:9جدول
 SS df MS F p منبع تغییر

 53/2 26/2 56/6 2 56/6 جنسیت

 29/2 12/1 69/93 2 69/93 دبستاني پیش نوع مراکز

 12/2 61/2 36/69 2 36/69 دبستاني پیش نوع مراکز ×جنسیت 

    199 31256 ک 
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اثشر اصشلي   دهشد کشه    شان مشي ( ن6جدوو ) 1ی  برای بررسي یرضیهایج بدست آمده نت

( p ،35/91=F=2222/2) دبستاني کز پیشانوع مر(، و اثر اصلي p ،61/9=F=26/2) نسیتج

های علوم  بر مهارتاین دو متغیر اثر تعاملي  اما ؛دار استامعنهای علوم نوآموزان  بر مهارت

 ( p ،65/2=F=66/2) دار نیستامعن

 
وآموزانهايعلومنمهارتمربوطبهخالصهنتايجتحليلکوواريانس:4جدول

 SS df MS F p منبع تغییر

 26/2 61/9 25/12 2 25/12 جنسیت

 2222/2 35/91 93/231 2 93/231 دبستاني پیش کزنوع مرا

 66/2 65/2 92/9 2 92/9 دبستاني پیش کزنوع مرا ×جنسیت 

    199 99616 ک 

 

نگر آن داده شده است بیانشان  6در جدوو که  9ی  حاص  از بررسي یرضیه های یایته

کشز  نشوع مرا جنسشیت و  اثشر تعشاملي   (، و p ،39/2=F=99/2) اثشر اصشلي جنسشیت   که  است

، اما دار نیستامعنهای دیني نوآموزان  ( بر عالقه به ارزشp ،69/2=F=12/2دبستاني )) پیش

  (p ،66/6=F=29/2بر متغیر وابسته معنادار است ) دبستاني پیشنوع مراکز اصلي  اثر


هايدينینوآموزانارزشمربوطبهتايجتحليلکوواريانسخالصهن:2جدول

 SS df MS F p منبع تغییر

 99/2 39/2 56/22 2 56/22 جنسیت

 29/2 66/6 59/65 2 59/65 دبستاني پیش نوع مراکز

 12/2 69/2 39/29 2 39/29 دبستاني پیش نوع مراکز ×جنسیت 

    199 56299 ک 

 دبسشتاني  اثشر اصشلي نشوع مراکشز پشیش      دادنششان  ( 5 جدوو) 6ی  بررسي یرضیهنتایج 

(2222/2=p ،21/16=F) اثششر اصششلي  ، امششادار اسششتامعنشش بششر مهارتهششای حرکتششي نوآمششوزان

 دار نیست ادبستاني معن کز پیشااثر تعاملي جنسیت و نوع مر نیز و ،جنسیت
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هايحرکتینوآموزانمهارتمربوطبهخالصهنتايجتحليلکوواريانس:6جدول

 

دهد که  نشان مياست  6ی  که مربو  به بررسي یرضیه 9ایج بدست آمده در جدوو نت

دار امعنهای نقاشي نوآموزان  متغیرهای مستق  بر مهارتیک از اثرهای اصلي و تعاملي  چهی

 نیست 
 

هاينقاشینوآموزانمهارتمربوطبهخالصهنتايجتحليلکوواريانس:2جدول

 SS df MS F p منبع تغییر

 39/2 21/2 25/2 2 25/2 تجنسی

 31/2 223/2 21/2 2 21/2 دبستاني پیشنوع مراکز 

 31/2 26/2 26/2 2 26/2 دبستاني پیش نوع مراکز ×ت جنسی

    199 31116 ک 
 

 اثشر اصشلي جنسشیت   دهشد کشه    نشان مشي ( 5ی  )یرضیه 3ایج بدست آمده در جدوو نت

(26/2=p ،23/3=F و اثر اصلي )  پشیش نوع مراکشز  (21/2دبسشتاني=p ،23/6=F   بشر عشزت ،)

، p=56/2دبسشتاني )  نوع مراکز پشیش جنسیت و املي اثر تعنفس نوآموزان معنادار است؛  اما 

12/2=F )دار نیستامعن    
 

عزتنفسنوآموزانمربوطبهخالصهنتايجتحليلکوواريانس:2جدول

 SS df MS F p منبع تغییر

 226/2 23/3 6/2539 2 6/2539 تجنسی

 21/2 23/6 65/2232 2 65/2232 دبستاني پیش نوع مراکز

 56/2 12/2 26/66 2 26/66 دبستاني پیش کزنوع مرا ×ت جنسی

    199 2939261 ک 

 SS df MS F p منبع تغییر

 22/2 59/1 12/12 2 12/12 جنسیت

 2222/2 21/16 96/236 2 96/236 دبستاني پیش نوع مراکز

 33/2 21/2 25/2 2 25/2 دبستاني پیشنوع مراکز  ×جنسیت 

    199 162523 ک 
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، p=22/2) اثشر اصشلي جنسشیت   کشه   دادنششان  ( 3جشدوو  )  9ی  بررسي یرضیهایج نت 

99/5=F     نششوع مراکششز ( بششر مهششارت کالمششي نوآمششوزان معنششادار اسششت؛ امششا اثششر اصششلي 

، p=61/2) کششزنششوع مراجنسششیت و اثششر تعششاملي (،  و p ،35/2=F=919/2دبسششتاني) پششیش

56/2=F دار نیستامعن( بر مهارت کالمي   


مهارتکالمینوآموزانمربوطبهخالصهنتايجتحليلکوواريانس:9جدول

 SS df MS F p منبع تغییر

 22/2 99/5 29/2663 2 29/2663 تجنسی

 91/2 35/2 62/112 2 62/112 دبستاني پیش نوع مراکز

 61/2 56/2 92/263 2 92/263 نيدبستا پیش نوع مراکز ×ت جنسی

    199 1922922 ک 

 اصلي جنسشیت  هایاثردهد که  نشان مي( 3ی  )یرضیه 22ایج بدست آمده در جدوو نت

(95/2=p ،32/2=F و )پیش نوع مراکز  (21/2دبسشتاني=p ،99/1=F    بشر مهشارت اجتمشاعي )

، p=2222/2بسشتاني ) د پشیش  نشوع مراکشز  جنسشیت و  اثر تعاملي نوآموزان معنادار نیست؛ اما 

53/29=F ستادار امعنمتغیر این ( بر    
 

مهارتاجتماعینوآموزانمربوطبهخالصهنتايجتحليلکوواريانس:11جدول

 SS df MS F p منبع تغییر

 95/2 32/2 52/61 2 52/61 تجنسی

 21/2 99/1 31/216 2 31/216 دبستاني پیش نوع مراکز

 2222/2 53/29 66/923 2 66/923 انيدبست پیش نوع مراکز ×ت جنسی

    199 161923 ک 
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گيريبحثونتيجه
ان بر حسب جنسشیت و  بین مهارت ریاضي نوآموزهای این پ وهش نشان داد که  یایته

رد  با توجشه بشه ایشن کشه مراکشز      تفاوت وجود ندا (با کنترو هوش) دبستاني نوع مراکز پیش

اهشداف مششترکي در ایجشاد    ، و بهزیسشتي حت پوششش آمشوزش و پشرورش    دبستاني ت پیش

مال منطقشي و  تواند کشا  دار مياعدم وجود تفاوت معن، وزان دارندهای ریاضي در نوآم مهارت

هشای همشاهنگي را دنبشاو     برنامشه  دبستاني رسد در این مورد مراکز پیش بجا باشد  به نظر مي

دار در ات معنش آن دقشت ششود عشدم وجشود تفشاو      کنند  نلته دیگری کشه بایشد در مشورد    مي

کشه پسشران دارای   بر ایشن بشود   در گششته تصور  است سران های ریاضي دختران و پ مهارت

هشای   ه استعداد قاتي دارنشد امشا در سشاو   های باالیي در ریاضي هستند و در این زمین مهارت

دار اریاضي دختران و پسران تفاوت معنش  دهد که بین استعداد ها نشان مي اخیر نتایج پ وهش

نشان داده شده است که تفاوت در عمللرد ریاضي به علشت تفشاوت    همچنینندارد   وجود

نتشایج بدسشت    های اجتماعي اسشت   از زیستي نیست بلله به علت تفاوتدر جنسیت و امتی

(، 2933) و هملشاران  سپاسشي (، 2339) 12بانشک و میل اوزبشرن آمده در این پ وهش با نتایج 

ر دنیششز  محققششانایششن   ( همسششو اسششت2999 ترجمششه شششهرآرای،) وش ک و یششيگولومبششو

دار اریاضشي پسشران و دختشران تفشاوت معنش     های خود نشان دادند که بین عمللشرد   پ وهش

ی هشا  در مجموع تفاوت های یردی در این زمینه آشلار است اما   اگرچه تفاوتوجود ندارد

  وجود ندارد بین دو جنس در این زمینه  یزیاد

ان بشر حسشب   هشای علشوم نوآمشوز    بین مهشارت  ان داد کهپ وهش نشی دیگر این یایته

دبستاني، با کنترو هوش تفاوت وجود دارد  میانگین نمرات علوم  جنسیت و نوع مراکز پیش

  میانگین نمرات علشوم نوآمشوزان تحشت پوششش     بودنوآموزان دختر بیشتر از نوآموزان پسر 

  بشود و پشرورش بیششتر    آمشوزش  تحت پوششش میانگین نمرات علوم نوآموزان بهزیستي از 

ک و و گولومبشو  (2332) 12وو و کانشت  لشر ینتشایج ب نتایج به دست آمده در این پ وهش بشا  

را  های خود برتری انشدک  در پ وهش آنها ( همسو نیست 2999ترجمه شهرآرای، ) وش یي

بشه نفشع دختشران    اند ولي در این پش وهش ایشن تفشاوت     دادهنسبت در درس علوم به پسران 

هشای علشوم    در ایجاد مهارت ي بهزیستيدبستان بخشي مراکز پیش رسد که اثر نظر مياست  به 

ارائشه  له ااین مس برای توان ميرا  لفيهای مخت تبیین است  بیشتر از مراکز آموزش و پرورش 

هشا   ا از خشانواده هش  شش بهزیستي در مقاب  ارائه آموزش  با توجه به اینله مراکز تحت پوداد
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آینشد از تجهیشزات    وعي مراکز غیرانتفاعي به حساب مشي کنند و در واقع ن شهریه دریایت مي

هشای علشوم نیشاز بشه پشرورش       و با توجه به این که ایجاد مهشارت بیشتری برخوردار هستند 

آینشد    مشي  اکز بهتر از عهده این مسشئله بشر  این مر ،بنابراین ،قدرت مشاهده در نوآموزان دارد

پسشران در علشوم بشه طشور      ( نشان داد کشه عمللشرد  2332) وو و کانت لریتحقیقات بنتایج 

ها وجود دارد و در طشوو زمشان    ی پایه دختران است و این تفاوت در کلیه چشمگیر بهتر از

هشا توجیشه بیولشوییلي ارائشه      برای این تفاوت  نداردوجود  تيهای جنسی کاهشي در تفاوت

در علشوم قابش  اسشتناد بشه      ی جنسشیتي  یشتر پ وهشگران معتقدند که یاصشله است و ب نشده

ها نسبت بشه دختشران تغییشر کشرده و      های اخیر نگرش خانواده ت  در ساواجتماعي شدن اس

کننشد و   های علمي و اردو شرکت مشي  های پسرانه مانند بازدید تدختران در بسیاری از یعالی

هشا   مي و باال ریتن سطح سواد خانوادههای عل های آموزشي در زمینه بخصو  وجود کتاب

 ای شده است تا دختران مفاهیم علوم را بهتر یرا گیرند    زمینه

بشا   میشزان آششنایي نوآمشوزان   بشین   کشه  حاکي از آن استدیگر پ وهش حاضر  ی یایته

مراکشز تحشت پوششش    یسشتي و  دبسشتاني تحشت پوششش بهز    مراکز پیشهای دیني در  ارزش

میشانگین نمشرات نوآمشوزان     و در ایشن راسشتا،   اردددار وجود اآموزش و پرورش تفاوت معن

احتمشاال  توانشد   دار مشي اوجود این تفاوت معنش پوشش آموزش و پرورش بیشتر است   تحت

باششد   مراکز تحت پوشش آموزش و پرورش در تربیت دیني نوآموزان بیشتر تاکید ناشي از 

 مشوزش آ ،یلي از اهداف اصلي مراکز تحشت پوششش آمشوزش و پشرورش    توجه به اینله با 

هشای مختلفشي ماننشد     از روشایشن مراکشز   در ایشن زمینشه    ،اسشت باورهای دیني  ها و ارزش

هشای خشا  آمشوزش     دارای کشالس  و ، کننشد  مشي ني، شعر و نمایش استفاده آی قرها داستان

ششش آمشوزش و   تواند یلي از نقا  قوت مراکز تحشت پو  مي این امر   هستندمفاهیم قرآني 

یانگین نمرات ریاضشي، علشوم   م ی هتوجه شود مقایسای که باید به آن  اما نلته  پرورش باشد

هشای دینشي اسشت      آموزان است  کمتشرین میشانگین مربشو  بشه ارزش    های دیني نو و ارزش

بشرای آمشوزش    تشری  هشای جشامع   ها باید برنامه یني در این زمینهبنابراین کارشناسان مسائ  د

 د های دیني طراحي کنن ارزش

های حرکتي نوآموزان دختشر   شان داد بین مهارتن پ وهش حاضرنتایج بدست آمده در 

هشر دو  کتي نوآمشوزان تحشت پوششش    بین مهارت حراما  دار وجود ندارداو پسر تفاوت معن

وجود دارد و میانگین نمرات نوآموزان تحت پوشش آمشوزش و پشرورش   تفاوت مرکز نوع 
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ز هسشتند   تیشا های مختل  حرکتشي دارای ام  دختران و پسران هر کدام در حوزهبیشتر است  

ماننشد پریشدن مهشارت    ای ظری  و پسران در حرکشات درششت    دختران در حرکات ماهیچه

هشای دختشران زمینشه ایشزایش      اخیشر تغییشر نگشرش نسشبت بشه یعالیشت       هشای  دارند  در ساو

ها را برای دختران یراهم آورده است  امروزه شاهد هسشتیم کشه    های ورزشي و بازی یعالیت

 هماننشد هشا   کنند و در یضشاهای بشاز ماننشد پشارک     رزشي شرکت ميهای و دختران در کالس

های حرکتي مشغوو هستند  نتایج بدست آمشده در ایشن پش وهش بشا      پسران به انجام یعالیت

تاني کشه بشه کشالس    دبسش  کودکان پیشبه دختران منطقي است  توجه به تغییر نگرش نسبت 

ای حرکتشي پیششریت بیششتر    هش  رونشد در مهشارت   های رسمي دیگر مي کالس و ییمناستیک

باعث ایزایش مهشارت حرکتشي    ، ریتنباالو در یضاهای باز برای دویدن  ولي بازی کنند نمي

ششش  دبسشتاني تحشت پو   گونه تحلی  کرد که چون مراکز پیشتوان این  شود  بنابراین مي مي

انجام  بازی بوده و یرصتبرای باز  يدارای یضای هستندآموزش و پرورش ضمیمه مدارس 

همچنشین   ( 2932سیدمحمدی،  ترجمه)برک،  استهای حرکتي برای کودکان بیشتر  مهارت

دبستاني تحت پوشش آموزش و پشرورش مخشال  هرگونشه آمشوزش      یشکارشناسان مراکز پ

هشای   رششد مهشارت  توانشد باعشث    مشي  راکید دارند و این امی بازی ترسمي بوده و بیشتر رو

   ( 2991دی، حرکتي در کودکان این مراکز باشد )مفی

و  های آزاد بشازی نیسشتند  دارای یضاعمدتا پوشش بهزیستي  تحت دبستاني مراکز پیش

د  نده ای شناختي حساسیت بیشتری نشان ميه ها در این مراکز روی مهارت خانوادهاحتماال 

کنند  وی آموزش مفاهیم شناختي تاکید ميها ر راکز نیز برای جلب رضایت خانوادهمدیران م

ششینند و دسشتورات   ن ها مي ها پشت نیملت های کوچک کالسها در یضا ن ساعتو نوآموزا

نیاز های بیشتری  پ وهش بهدر این زمینه رسد  ميبه نظر در هر حاو، کنند   مربي را اجرا مي

 است 

 آمشوزان هشای نقاششي نو   مهشارت  عدم تفاوت معنادار در،های این پ وهش دیگر یایتهاز 

 بشود   مراکشز بهزیسشتي و آمشوزش و پشرورش    تحت پوششش   )با کنترو هوش( دختر و پسر

خصو  چهره بزرگسشاالن بشیش   ، به د چهره انساننکن ( بیان مي2936) جماو  و بني احدی

و در ایشن مشورد تفشاوت     خشورد  های کودکان بشه چششم مشي    موضوع دیگری در طرحهر از 

 معناداری بین دو جنس وجود ندارد 
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ن دختشرا  نفس  عزت که میانگین نمراتان داد نش پ وهش حاضرده در نتایج بدست آم

نتایج این پ وهش با نتشایج   است پسران عزت نفس به نحو معنادار بیشتر از میانگین نمرات 

 (2935گنجشي،   ترجمشه ) زنشدن وندرو  (2932سشیدمحمدی،   ترجمشه ) بشرک هشای   پ وهش

دبسشتاني   پشیش  های خود بیان کردند که دختران در ساوهای  آنها در پ وهش  هماهنگي دارد

ر عوامش  مختلفشي ماننشد    با توجه به اینله عزت نفشس تحشت تشاثی   فس باالیي دارند  عزت ن

تشوان بشه ایشن     تفاوت بدست آمشده را مشي  احتماال  است،های یرزند پروری  روش و یرهنگ

 عوام  نسبت داد  

نشان داد بین مهارت کالمي نوآمشوزان دختشر و    از این پ وهشبدست آمده  دیگر یایته

در ایشن راسشتا بایشد    دار وجود دارد و مهارت کالمي دختران بیششتر اسشت    اپسر تفاوت معن

به وجود تفشاوت در مهشارت کالمشي دختشران و پسشران       ی پیشین نیزها نتایج پ وهشگفت 

یششتر از پسشران   ب ،تشر  تر و پیچیشده  های طوالني اختن جملهدختران در ستوانایي   اشاره دارد

موال زودتر از پسران دختران مع ،در مقایسه رشد گویایي ( 2936 ،جماو و بني )احدیاست 

کنند  اما در  تری ادا مي گیرند و جمالت بلندتر و کام  و از پسران پیشي ميکنند  زبان باز مي

برابر و سشپس  حدود شش سالگي میزان گویایي و قخیره لغات پسران و دختران ابتدا با هم 

ن در توانشایي  برتشری دختشران بشر پسشرا     ( 2936، نجشاتي ) گیرند پیشي مي پسرانبر  دختران

نتشایج بشه دسشت آمشده در ایشن       های بارز تفاوت بین دو جشنس اسشت    کالمي یلي از زمینه

هوسشتون  و (، 2332ون )سش لشومیز و استیون (، 2333پ وهش با نتایج تحقیقات هاید و لشین ) 

از مهشارت کالمشي    خشود نششان دادنشد کشه دختشران      پ وهشها در  آن  ( همسو است2339)

یشان پسشران و   شناسان علت تفشاوت م  گروهي از روان برخوردارند باالتری نسبت به پسران 

ت را واند که علت ایشن تفشا   شناسان امریلایي کوشیده دانند  اما روان دختران را نامشخص مي

کوشد با ادای صشداهای   نها کودک در نخستین ساو زندگي ميمشخص کنند  بر اساس نظر آ

م از مادر خود تقلید کند  در این بین مادر الگوی مشترکي برای تمامي کودکان است  اما مبه

 دهند  غییر داده و پدر را الگو قرار ميبه تدریج پسران الگوی خود را ت

ر مهشارت اجتمشاعي تفشاوت    ن دو جشنس از نظش  بشی  کهنشان دادی دیگر پ وهش  یایته

هارت اجتماعي نوآموزان بشر حسشب نشوع مراکشز     عالوه بر این، در م وجود ندارد معناداری 

با نتشایج حاصش  از   طور کلي  بهاین یایته دبستاني نیز تفاوت معناداری مشاهده نگردید   پیش

که در یرهنگ ایراني نه تنهشا آمشوزش    و بیانگر آن است است ( همسو2931شهیم )پ وهش 
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 ،ششود  دبسشتاني داده مشي   شی مهارت اجتماعي به دختران و پسران دوره پی یلساني در زمینه

بوده و تفاوت چششمگیر و   یلدیگردبستاني در این زمینه نیز مشابه  ی مراکز پیش بلله برنامه

تشوان گفشت عمللشرد مراکشز      مشي  ،عبشارت دیگشر  ای میشان آنهشا وجشود نشدارد  بشه       برجسته

وزش مهارت اجتماعي به کودکشان  دبستاني تحت پوشش آموزش و پرورش از لحاظ آم پیش

 دبستاني تحت پوشش بهزیستي است  ز پیشدبستاني همانند عمللرد مراک پیش

گیشری   اندازهعدم استفاده از ابزارهای استاندارد برای ، های پ وهش حاضر از محدودیت

های حاصش  از پش وهش    تفسیر و تعمیم یایتهتواند  متغیرهای پ وهش است که مي برخي از

 را با احتیا  روبرو نماید 
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