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چکيده 
هدف این تحقیق مقایسه اثربخشي آموزشهای مراکز پیشدبستاني تحت پوششش
بهزیستي و آموزش و پرورش در نوآموزان دختر و پسشر بشا کنتشرو هشوش بشود
تحقیق از نوع علّي ش مقایسهای و جامعشهی آمشاری متششل از نشوآمشوزان مراکشز
پیشدبستاني تحت پوشش بهزیستي و آموزش و پرورش شهر تبریشز بشود نمونشه
شام  162نوآموز ( 212پسر و  212دختر) از  52مرکز بود که با روش تصشادیي
چندمرحلهای انتخاب شدند ابزارهای مورد اسشتفاده در پش وهش ،آزمشون هشوش
ریون برای کودکان ،آزمونهای مهارتهای ریاضي و علشوم ،مصشاحبهی سشازمان
یایته ارزشهای دیني ،پرسشنامه عزت نفس کودکان ،مهارتهای اجتماعي وایلند،
یرم ارزیابي مهارتهای حرکتي ،قسمت آزمون کالمشي هشوش وکسشلر و نقاششي
آدمک گودیناف بود دادهها با استفاده از تحلی کواریانس مورد تجزیشه و تحلیش
قرار گریت نتایج نشان داد که با کنترو هوش ،بین میانگین نمرات نوآموزان مراکز
تحت پوشش بهزیستي و آموزش و پرورش از نظشر مهشارتهشای علشوم تفشاوت
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معناداری وجود دارد و میانگین نمرات نوآموزان مراکز بهزیستي بیششتر اسشت از
لحاظ آشنائي با ارزشهای دیني ،عزت نفس و مهارتهای حرکتي بر حسب نوع
مراکز تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین نمرات مراکز تحت پوشش آمشوزش
و پرورش باالتر است بین عزت نفس و مهارت کالمي دو جنس تفاوت معناداری
وجود دارد و میانگین نمرات دختران باالتر است اثر تعاملي جنسیت و نوع مرکز
پیشدبستاني روی مهارتهای اجتماعي نوآموزان معنادار است

واژههايکليدي :آموزش پیشدبستاني ،هوش ،مهارت ،ارزشهای دیني ،عزت نفس

مقدمه 
قرن بیستم که به عنوان قرن کودک شناخته شده در مقایسه بشا زمشانهشای گشششته در
واقع همچون عهدی طالیي برای کودکان است هر چه از نظر تاریخي بیشتر بشه عقشب بشر
ميگردیم سطح مراقبت از کودک پایینتر ریته و حتي مسئله از بین بردن و کششتن کودکشان
نمایانتر ميشود کودکان تا قب از قرن هفدهم ،محرومیتهای بسیار و ضرب و جرحهشای
عشابآوری را متحم گردیدهاند آنان حتي ترور ميشدند و یا از نظر جنسشي مشورد سشو
استفاده قرار ميگریتند (دیماز ،2396 ،2به نق از عبدی)2939 ،

با گششت زمان و با شل گیری تحقیقات علمي و نوشتههای تربیتي گوناگون در مورد
کودکان ،نیازها ،توانایيها و وی گيهای آنان بارزتر شده و عالقه روزایزوني بشه آمشوزش و
پرورش کودکان ،شغ  ،ریاه و سرنوشت آینده آنان پدید آمد در تاریخ آمشوزش و پشرورش
دوران کودکي ،کودکستانها نسبت به مهد کودکها ریشههای عمیقتری دارنشد نششان داده
شده است کودکاني که چند ساو به مراکز پیش از دبستان ریتهاند ،آسانتر از آنهشایي کشه از
این امتیاز محروم بودهاند وارد دبستان و مراح بعشدی تحصشی مشيششوند (کشوو ،ترجمشه
مفیدی)2996 ،

دوره پشیشدبسشتاني دورهای پشر از مخشاطرات گونشاگون و در عشین حشاو سرششار از
یرصتهای یادگیری و تجربه است ،در این دوران کودکان ميتوانند نگرش و طرز برخورد
مثبت و سازنده خود را در خصشو

آمشوختن و مششارکت در کارهشا بسش دهنشد و ایشن

مسئولیت خطیر در ساوهای اخیر بر دوش مراکز پیشدبسشتاني نهشاده ششده اسشت امشروزه
کودکان قب از ورود به آموزش رسمي یک ساو را در مراکز پیشدبستاني طي ميکننشد کشه
این مراکز تحت نظارت آموزش و پرورش و یا بهزیستي قرار دارد (مفیدی.)2991 ،
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ساوهای اولیه زندگي کودک از اهمیت خاصي برخوردار است ،زیشرا از یشک سشو ،در
این دوره رشد و یادگیری با سرعت انجام ميگیرد و از سوی دیگر ،تجربه این دوره پایشه و
اساس یادگیریهای دوره بعد و به وی ه دوره دبستان است طبشق بررسشيهشا و تحقیقشات،
معلوم شده است که حدود  32درصد شخصیت کودک در شش ساو اوو زنشدگي او ششل
ميگیرد (مفیدی)2991 ،
به نظر باربو ،2336( 1بشه نقش از سشی  )2939 ،کیفیشت برنامشههشای آموزششي دوران
کودکي از اهمیت وی های برخوردار است کیفیت برنامهها به کودکان کمک مشيکنشد تشا بشه
اعتماد به نفس برسند اگر حس اعتماد به نفس کودکان به انشدازهی معینشي نرسشد قشادر بشه
یادگیری نخواهند شد همچنین کیفیت برنامهها به رشد جسماني کودکان کمک ميکند اگر
کیفیت برنامهها باال باشد موجب خواهد شد تا کودک با سایر ایراد ارتبشا مشوثر و مفیشدی
برقرار سازد با توجه به تحقیقات انجام شده به نظشر مشيرسشد کشه سشودمندی برنامشههشای
آموزشي مراکز پیشدبستاني به عوام زیادی وابسته اسشت و یقش بشا ششرکت کودکشان در
برنامههای آموزشي این مراکز نميتوان به سودمندی قطعي آنها امیدوار بود
از سوی دیگر ،تا موقعي که شرای اقتصادی ایجاب کند که پدران و مادران بشا هشم در
خارج از خانه اشتغاو داشته باشند ،ثبت نشام کودکشان در برنامشههشای دوران نخسشتین یشک
ضرورت محسوب ميشود امروزه والدین تشخیص ميدهند که آمشوزش و پشرورش دوران
نخستین به سود یرزندانشان است به همین دلی هر ساو به تعداد کودکشاني کشه در مراکشز
پیشدبستاني شرکت ميکنند ایزوده ميشود به نظر الو )2339( 9والدین اعتقشاد دارنشد کشه
شرکت در برنامههای آموزشي پیشدبستاني )2 :به استعداد و توانشایي کودکشان جهشت حش
مشلالت خودشان ميایزاید  )1کنترو نمودن احساسات را در کودکان تقویت مشيکنشد )9
خویشتنداری و خودانضباطي کودکان را رشد ميدهد  )6اعتماد به نفس ،خود ش ادراکشي و
احترام به نفس را در آنان ایزایش ميدهد  )6مهارتهای اجتماعي کودکان را ایشزایش داده
و توانایي برقراری ارتبا مناسب بشا کودکشان و بزرگسشاالن را در آنهشا ایجشاد مشيکنشد )5
کودکان برای اظهشار وجشود کشردن در هنشر ،موسشیقي و ادبیشات ،آزادی الزم را بشه دسشت
ميآورند
آموزش و پرورش پیش از دبستان ،از نظر اصولي یک یرایند و دارای نظام رشد محور
است و به همین دلی  ،باید از طریق بازی و یعالیت انجام گیرد اما بررسي وضعیت کنشوني
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این نوع آموزشها نشان ميدهد (البته نه در همه موارد ولي اغلب) ،که این دوره به صورت
زیربنا و راهي برای گسترش مدارس ابتدایي درآمده است و در واقع یلسفه اساسي و روش
خا

آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان مورد مسامحه و غفلت قرار گریته اسشت

تبادو نظر با ادارهکنندگان ،دست اندرکاران ،معلمان و کارکنان برنامههای آموزششي در دوره
پیش از دبستان نشان ميدهد که ابهامات و بدیهميهای زیشادی در اهشداف و روششناسشي
این دوره از آموزشها وجود دارد دیدگاهي دیگر در این باره ،تقاضای مشداومي اسشت کشه
برای مطالب راهنما و منبع در این سطح وجود دارد چنانچشه آمشوزش و پشرورش در دوره
پیش از دبستان ،از نظر رویلردی ،6کودک -محور باشد و متوجشه نیازهشای همشه جانبشه او
گردد تاثیر بیشتری دارد (کوو ،ترجمه مفیدی)2996 ،

در ایران وجود زبانها و گشویشهشای متنشوع ،پشایین بشودن وضشعیت اقتصشادی اکثشر
خانوادهها ،عدم آشنایي والدین بشا مسشائ تربیتشي کودکشان ،مششلالت زیشادی در سیسشتم
آموزش و پرورش کشور ایجاد ميکند بنابراین ایجاد زمینهای که کودکشان را بشرای ششروع
آموزش رسمي آماده کند بیشتر احساس ميشود
در نحوه انجام یعالیتهای مراکز پیشدبستاني در بین مشدیران مراکشز اخشتالف سشلیقه
وجود دارد کارشناسان مراکز پیشدبستاني تحت پوشش آمشوزش و پشرورش مخشال

هشر

گونه آموزش رسمي در مراکز پیشدبستاني بوده و بیشتر روی بازی تاکید دارند ولي مراکشز
تحت پوشش بهزیستي بیشتر برنامهمحشور بشوده و بشه آمشوزش مسشتقیم مفشاهیم ریاضشي و
آموزش حروف الفبا اقدام ميکنند با توجه به این که در ایران مراکز پیشدبستاني زیشر نظشر
آموزش و پرورش یا بهزیستي اداره ميشوند اثربخشي برنامههای آموزششي ایشن مراکشز بشه
کیفیت آموزشها و تخصص مربیان این مراکز بستگي دارد اگر چه همشه مراکشز بشه دنبشاو
تحقق اهداف تدوین شده هستند اما در روش اجرای برنامههای خود متفاوت عم ميکنند
بنابراین ،این سواو پیش ميآید که از نظر آموزشي کشدام گشروه از مراکشز عمللشرد بهتشری
دارند و اثربخشي برنامههایشان بیشتر است؟ و این کشه میشزان آششنایي کودکشان بشا مفشاهیم
ریاضي ،علوم ،ارزشهای دیني و مهارتهشای کالمشي در کشدام گشروه از نوآمشوزان بیششتر
اسششت؟ آی شا ب شین عششزت نفششس ،مهششارتهششای حرکت شي ،اجتمششاعي ،نقاشششي ،قوه هنششری و
زیبایيشناسي نوآموزان مراکز پیشدبسشتاني زیشر پوششش بهزیسشتي و آمشوزش و پشرورش
تفاوت وجود دارد؟
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پرسشهای بسیاری درباره آموزش و یادگیری کودکان در خالو برنامههای دوره پشیش
از دبستان مطشرح اسشت از جملشه :کودکشان در دوره پشیش از دبسشتان چشه چیزهشایي یشاد
ميگیرند؟ چگونه با کو دکان دوره پیش از دبستان باید ارتبشا برقشرار کشرد؟ روش کشار بشا
کودکان در این دوره چیست؟ کودکان در این دوره عالوه بشر بشازی چشه نیازهشای دیگشری
دارند که باید به آنها توجه کرد؟
به طور طبیعي ،اینگونه پرسشها که نشانه ابهام و نیشز کنجلشاوی در زمینشه برنامشه و
آموزشهای این دوره است ،برنامهریزان را نیز در برنامهریزیهای کوتاه مدت و بلند مشدت
با دشواریهایي مواجه کرده است از آنجا که عدم ششناخت آمشوزش و پشرورش ایشن دوره
بیش از دورههای دیگر است؛ ابهام در مورد برنامه و محتوای آموزشي آن نیشز بیششتر اسشت
(کوو ،ترجمه مفیدی)2996 ،

یلي از موضوعاتي که امروزه در آموزش و پرورش دوران پیشدبستاني مطرح اسشت،
آموزش مفاهیم ابتدایي و مقدماتي در ریاضي اسشت ،زیشرا زمشاني ریاضشیات را در سشطوح
باالتر ميتوان آموزش داد که بتوان مفاهیم ابتدایي ریاضي را برای کودکان عیني سشاخت تشا
آنها بتوانند مفهوم را کامال درک کنند در صورت عدم مویقیت ،هیچگشاه نمشيتشوان انتظشار
داشت که این کودکان در کالسهای باالتر ،ریاضیات باالتر را یراگیرند (قاسمتبار ،مفیشدی،
زادهمحمدی و قاسمتبار)2932 ،
مهارتهای اجتماعي 6به عنوان یلي از مهمترین دستاوردهای دوران کودکي محسوب
مششيشششود مهششارتهششای اجتمششاعي ماننششد همیششاری ،5جششر ت ورزی ،9خششود -کنترلششي 3و
مسولیتپشیری 3از ریتارهای قاب مشاهدهای هستند که یرد را قادر ميسازد به طور موثر بشا
دیگران تعام داشته باشد و از واکنشهای نامعقوو اجتماعي خودداری کند کودکشان یاقشد
سطوح باالی مهارت اجتماعي ،نه تنها تعام مویقیتآمیزی با همساالن خود ندارنشد ،بللشه
ریتارهای مشل ساز درونيسازی شده( 22ماننشد احسشاس غمگینشي ،ایسشردگي ،تنهشایي) و
ریتارهای مشل ساز برونسازی شده( 22مانند پرخاشگری جسماني یا کالمي ،مهار ضشعی
خلق و بحث کردن با دیگران) را نیز تجربه ميکنند ایزون بر آن ،مهارتهای اجتماعي بشاال
مویقیت تحصیلي آینده را کامال پیشبیني ميکنند در نظریه یشادگیری اجتمشاعي ش ششناختي
بندورا مهارتهای اجتماعي و یا حتي ریتارهای پرخاشگرانه بر حسب تعامش چنشد جانبشه
بین تاثیرات شناختي ،ریتاری و محیطي یاد گریته ميشوند (عبدی)2939 ،
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رشد حرکتي و شرکت یعشاو کشودک در بشازیهشای گونشاگون حرکتشي اسشاس رششد
عاطفي -اجتماعي ،رواني -حرکتي و شناختي او را تشلی ميدهد (یالوو2333 ،21؛ به نق
از سی  )2939 ،ارتبا و تعام این جنبهها به سادگي در ریتار حرکتشي کودکشان مششاهده
ميشود نخستین خودشناسي و خودآگاهي کودک ،شناخت بدن و حرکاتش است بنشابراین
یعالیتهای حرکتي -ادراکي کودک در دوره پیشدبسشتاني ،پایشه و وسشیلهای بشرای کشش
دنیای پیرامون ،برقراری رواب با اشیا و ایراد و تعامالت عاطفي و هیجاني اسشت در واقشع،
ميتوان گفت که آموزش و تجربه از جملۀ تعامالت اجتماعي هستند ،که سبب تسریع رشد
همه جانبۀ کودک ميشوند (سنه ،سلمان و آقازاده)2939 ،
در دهه  ،2352گلدمن 29پ وهشهای زیادی در زمینشه رششد و تحشوو دینشي کودکشان
انجام داد گلدمن دریایت که توانایي کودکان در یهم دیني مراحلشي دارد و ایشن مراحش را
بدینگونه بیان کرده است :دوره تفلر مشهبي شهودی تا  9-3سشالگي؛ دوره تفلشر مششهبي
عیني از  9-3سالگي تا  29-26سالگي؛ دوره تفلر عیني از  29-26سالگي به بعد ( به نقش
از وليزاده)2932 ،
در مورد سودمندی برنامههای مراکز پیش دبستاني تحقیقات زیادی در خارج از کششور
صورت گریته ولي نتایج متفاوتي حاص شده است نتایج تحقیقات نشان ميدهد که صرف
حضور در این مراکز برای پرورش استعدادهای کودکان کایي نیسشت و اگشر ایشن مراکشز از
وی گيها ،شرای مطلوب و کیفیت باال برخوردار نباشند ،چه بسا نتیجه کامالً علس حاص
شود مراکز آموزش پیشدبستاني مناسب ميتوانند تاثیر ناگوار خشانوادگي یقشرزده و تحشت
یشار را کاهش دهند پ وهش طولي اندرسون ،2333( 26به نق از سپاسشي ،ششهنيیشیاله و
باقری )2933 ،نشان ميدهد که وارد شدن به مهد کودک خوب در نوبشاوگي و نوپشایي ،بشا
قابلیت شناختي ،عاطفي و اجتماعي در اواس کودکي و نوجشواني ،ارتبشا دارد هشاوس

26

( ،2333به نق از برک ،ترجمشه سشیدمحمدی )2932 ،در تحقیقشي نششان داد کشه کودکشان
پیشدبستاني که به مهد کودکهای نامناسب مشيرونشد ،صشرفنظشر از وضشعیت اقتصشادی
خانواده خود ،در ارزیابيهای شناختي و مهارتهای اجتماعي نمره کمتری ميگیرنشد یایتشه
تحقیق شهیم ( )2931نششان مشيدهشد کشه تفشاوت میشانگین نمشرات دختشران و پسشران در
مهارتهای اجتماعي و مشلالت ریتاری معنادار نیسشت ییلیشپس ،مشککشارني و اسشلار

25

( )2339نشان دادند کودکاني که به مهد کودک ميروند در مقایسه با کودکاني که ساوهشای
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پیش از مدرسه را در خانه ميگشرانند بیشتر هملاری ميکنند و تلالی

29

خود را بهتر انجشام

ميدهند هاسلینز )2336( 29در پ وهشي نشان داده است که کودکاني کشه بشه مهشد کشودک
ميروند وقتي به سطوح ابتدایي ميرسند کمتر حرفشنوی دارند و پرخاشگرترند هانشت

23

( )2352و بلوم )2351( 23نشان دادند کشه تقویشت نمشودن تجربیشات اولیشه دوران کشودکي
ميتواند در ایزایش هوش کودک موثر واقع شود یایتههای پ وهش حمیشدپور ،حسشینایي و
پ وهنده ( )2933نشان ميدهد که بین دوگروهي که دوره پیشدبستاني را تجربه کردهانشد و
گروهي که تجربه نلردهاند در متغیر مهارت هشای روانشي -حرکتشي و سشازگاری اجتمشاعي
تفاوت معناداری وجود ندارد نتیجه پ وهش سنه و هملاران ( )2939حاکي از آن است که
بازیها و یعالیتهای بدني سبب تسریع رشد توانایيهای قهني کودکان ميشود
نتایج پ وهش سپاسي و هملاران ( )2933نشان داد که با کنترو هشوش بشین عمللشرد
دانشآموزان در دروس ریاضي ،علوم ،بخوانیم و بنویسیم و معشدو ایشن دروس بشر حسشب
آموزشهای پشیشدبسشتاني تفشاوت معنشادار وجشود دارد بشا کنتشرو هشوش ،بشین عمللشرد
دانشآموزان در دروس ریاضي ،علشوم و معشدو ایشن دروس بشر حسشب جنسشیت تفشاوت
معناداری وجود ندارد بین نمرههای درس بخوانیم و بنویسیم بر حسشب جنسشیت تفشاوت
معناداری وجود دارد و میشانگین نمشرات دختشران بیششتر از پسشران اسشت امشا جنسشیت و
آموزشهای پیشدبستاني اثر تعاملي معناداری بر معدو دانشآموزان پایه اوو ندارد با توجه
به نتایج پ وهشهای انجام شده ،هدف از پ وهش حاضر ،مقایسه مراکز پیشدبستاني تحت
پوشششش بهزیسششتي و مراکششز تحششت پوشششش آمششوزش و پششرورش از لحششاظ آمششوزشهششای
پیشدبستاني است در این راستا ،یرضیههای تحقیق عبارتند از:
 )2مهارت ریاضي کودکان بر حسب نوع مرکشز پشیشدبسشتاني و جنسشیت بشا کنتشرو
ضریب هوش متفاوت است
 )1مهارت علوم کودکان برحسب نوع مرکز پیشدبستاني و جنسیت با کنترو ضشریب
هوش متفاوت است
 )9میزان عالقه به ارزشهای دیني برحسب نوع مرکشز پشیشدبسشتاني و جنسشیت بشا
کنترو ضریب هوش متفاوت است
 )6هماهنگسازی و رشد مهارت حرکتي کودکان برحسب نوع مرکز پیشدبسشتاني و
جنسیت با کنترو ضریب هوش متفاوت است
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 )6مهارتهای نقاشي کودکان برحسب نوع مرکز پیشدبستاني و جنسشیت بشا کنتشرو
ضریب هوش متفاوت است
 )5عزت نفس کودکان برحسب نوع مرکز پیش دبستاني و جنسیت با کنتشرو ضشریب
هوش متفاوت است
 )9مهارت کالمي کودکان برحسب نشوع مرکشز پشیشدبسشتاني و جنسشیت بشا کنتشرو
خانواده و ضریب هوش متفاوت است
 )3مهارت اجتماعي کودکان برحسب نوع مرکز پشیشدبسشتاني و جنسشیت بشا کنتشرو
ضریب هوش متفاوت است
روش
پ وهش حاضر یک تحقیق علّي ش مقایسهای (پس رویدادی) است

جامعه،نمونه،وروشنمونهگيري

جامعه پ وهش حاضر ،کلیه نوآموزان مراکز پیشدبستاني شهرستان تبریز بشود کشه زیشر
نظر آموزش و پرورش و بهزیستي در ساو 2933ش  2939مشغوو به یعالیشت بودنشد روش
نمونهگیری از نوع تصادیي چندمرحلهای بود حجم نمونه با توجه به حجشم جامعشه و بشر
اساس جدوو کرجسي و مورگان ( ،)2392تعداد  162نفر تعیین گردید بشرای نمونشهگیشری
ابتدا از هر یک از نواحي پنجگانه شهرستان تبریز که در آنها مرکز پیشدبستاني وجشود دارد،
 6مرکز پیشدبستاني تحت نظارت آموزش و پرورش و  6مرکز تحت پوشش بهزیسشتي بشه
تصادف انتخاب شد (بهطور کلي  12مرکز پیشدبستاني تحت نظارت بهزیستي و  12مرکشز
تحت نظارت آموزش و پرورش در این پش وهش ششرکت داششتند) سشپس از هشر مرکشز 5
نوآموز به تصادف انتخاب شد ( 9پسشر و  9دختشر) بشدین ترتیشب 212 ،نوآمشوز از مراکشز
پیشدبستاني تحت نظارت بهزیستي و  212نوآموز از مراکشز پشیشدبسشتاني تحشت نظشارت
آموزش و پرورش (در ک  162نوآموز) در این پ وهش شرکت کردند عالوه بر این ،یشک
گروه  62نفری نیز برای بررسي پایایي آزمونها به روش مشابه انتخاب شد
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ابزارسنجش
ابزارهای مورد استفاده در این پ وهش به این شرح است:
 -1آزمونهوشريونمخصوصکودکان :ماتریسهشای پشیشرونشده در انگلسشتان
توس ریون ( ،2363به نق از ریون ،کورت و ریون )2339 ،تهیه شده اسشت ایشن آزمشون
دارای  95ماتریس است که در هر یک از آنها قسمتي حشف شده و آزمودني بایشد قسشمت
حشف شده را از بین  5گزینه انتخاب کند تعداد پاسخهای درست ،نمرهی خام آزمشودني را
نشان ميدهشد و بشا اسشتفاده از جشدوو نشرم ،ضشریب هشوش نوآمشوز مششخص مشيششود
ماتریسهای پیشرونده حشایز ششرای الزم ینشي و روانسشنجي هسشتند و از حیشث پایشایي
بازآزمایي دامنه ضرایب بین  2/36تا  2/35و از حیث تنصی

دامنه ضشرایب  2/33تشا 2/33

گزارش شده است (ریون و هملاران )2339 ،در مطالعات انجشام ششده در مشورد ضشرایب
اعتبار و پایایي آزمون ریون ،ضرایبي نزدیک به  2/32تا اندکي باالتر از  2/32گشزارش ششده
است (کاپالن و ساکوزو ،2333 ،به نق از شریفي)2996 ،
ضریب همبستگي این آزمشون بشا آزمشون اسشتنفورد ش بینشه  2/52و بشا آزمشون عملشي
وکسلر 2/92و با آزمون کالمي وکسلر  2/63گزارش ششده اسشت (هشاو ،2363 ،بشه نقش از
شریفي )2996 ،در پ وهش حاضر ضریب همبستگي بشین نمشرات هشوش ریشون و هشوش
کالمي  2/32بدست آمد
آزمونسنجشمهارتهايرياضی :شام  21سواو است که بعضي از سشواوهشا

-2
چند قسمتي بوده و در مورد مفاهیم اساسي ریاضي مانند شمارش ،کوچلتری و بزرگتشری،
جهتها ،باال و پائین

با توجه به محتوای آموزشي مراکز پیشدبستاني اسشت هشر سشواو

دارای یک امتیاز و مجموع امتیازها  12است آزمون سنجش مهشارت ریاضشي بشا توجشه بشه
محتوا و برنامههای آموزشي مراکز پیشدبستاني تهیه ششد بنشابراین دارای روایشي محتشوایي
است و پایایي آن نیز قب از اجرا در گروه نمونهی اصلي ،در یک نمونه  62نفری با استفاده
از آلفای کرونباخ  2/96محاسبه شد
-9آزمونعلوم :با  29ماده در زمینهی شناخت حیوانات ،حشرات و گیاهان طراحشي
شده است و نمرهی این آزمون مهارت علوم نوآموز را ارزیابي ميکند این آزمون بشا توجشه
به محتوا و برنامههای آموزشي مراکز پیشدبستاني توس سرگروه آموزشي دورهی ابتشدایي
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تهیه شد و دارای روایي محتوایي است و پایایي آن قب از اجرا در نمونه اصشلي ،روی یشک
نمونه  62نفری با استفاده از آلفای کرونباخ  2/35مشخص شده است
-6ميزانآشنايیبااارزشهاايدينای :بشرای سشنجش میشزان آششنایي نشوآمشوزان
پیش دبستاني با ارزشهای دیني ،یک مصاحبهی نیمه سازمانیایته شام  12سواو در مشورد
مفاهیم اعتقادی و بر اساس محتوای آموزشي مراکز پیشدبستاني طراحي شد
آزمونسنجشمهارتهايحرکتی:این آزمون یک یشرم ارزیشابي بشرای سشنجش

-2
مهارتهای حرکتي است که در اداره ک آموزش و پرورش موجود و دارای  26ماده است
مواد آزمون شام شناخت قسمتهای مختل

بدن ،لمس یک قسمت بدن توسش قسشمت

مقاب  ،تعادو روی یک پا ،ليلي کردن ،پریدن ،جهیدن ،حفظ تعادو ،پرش ،یرشته در بشرف
یا خرک ،ترسیم اشلاو ،طرح ملعب توالي بینایي ،یهرست کلمات ،بشازشناسشي ششنیداری،
بستن کفش و خ کشیدن بین دو سطر است که آزمونگر با مشاهده عمللرد آزمشودني ،بشه
او امتیاز بلي ( )2یا خیر ( )2ميدهد از جمشع امتیشازات کسشب ششده ،نمشره مهشارتهشای
حرکتي نوآموز بدست مي آید برای بدست آوردن پایایي از روش دو نیمشه کشردن اسشتفاده
شد و ضریب  2/35بدست آمد عالوه براین ،اجرای آزمون روی یک نمونهی  62نفشری بشا
استفاده از روش بازآزمایي نیز ضریب پایایي  2/32بدست داد
-6مهارتنقاشی:برای ارزیابي مهارت نقاششياز نشوآمشوزان خواسشته ششد تشا یشک
تصویر انسان رسم کنند و یک متخصص روانشناس مالکهای الزم برای ترسیم نقاشي بشر
اساس معیارهای موجود در نقاشي آدمک گودیناف را مشخص کرده و در اختیار مربي قرار
داد و مربي بر اساس این شاخصها و کیفیت نقاشي نوآموزان امتیشازی از  12امتیشاز داد بشا
توجه به اینله برای نمرهگشاری مهارت نقاشي به یک مالک اسشتاندارد نیشاز بشود و مهشارت
نقاشي از دو بعد زیباشناختي و توجه به جزئیات و دقت ،مشورد ارزیشابي قشرار مشيگریشت
رعایت مالکهای آدمک گودیناف جهت ایزایش دقت نمرهها مد نظشر بشود در واقشع ،ایشن
آزمون در پ وهش حاضر یک آزمون عمللردی بوده و از نظر اساتید دانششگاه تبریشز دارای
روایي صوری است برای بدست آوردن روایي این ابزار از ضریب همبستگي بشین نمشرات
نقاشي آدمک گودیناف و نمرهی مربي نقاشي کودکان در یک نمونهی  62نفری استفاده شد
که ضریب همبستگي  2/96بدست آمد جهشت بررسشي پایشایي آن از ضشریب توایشق بشین
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نمرات آدمک و نمرات نقاشي که مربیان به کودکان داده بودند استفاده شد که مقدار ضریب
 2/32بدست آمد
-2پرسشنامهعزتنفس :برای سنجش عزت نفس کودکان از آزمشون عشزت نفشس
پوپ ،مکهاو و کرایهد (ترجمه تجلي )2999 ،اسشتفاده ششد کشه دارای  52سشواو و هشر
سواو دارای سه گزینه ( =2هیچگاه =2 ،بعضي اوقات =1 ،تقریبا همیشه) است از مجمشوع
امتیاز این سواالت ،یک نمرهی کلي برای عزت نفس نوآموز به دست ميآید الزم بشه قکشر
است که ایشن پرسششنامه دارای ششش خشرده مقیشاس اسشت کشه در ایشن پش وهش نمشرات
جداگانهی آنها مورد استفاده قرار نگریت و در تحلی های آماری یق از نمشره کش آزمشون
استفاده شد با توجه به اینله نوآموزان در برخي از موارد قشادر بشه پاسشخگشویي نبودنشد از
مادران برای تلمی پرسشنامه کمک گریته ششد بشرای بررسشي روایشي پرسششنامه از روش
تحلی عاملي تأییدی با استفاده از نرمایزار ایموس استفاده شد و چشون ششاخص برازنشدگي
مقایسهای و شاخص تاکر لوئیس بشاالی  2/32و  RMSEAزیشر  2/26بدسشت آمشد مشدو
تائید شد برای محاسبهی پایایي از روش بازآزمایي با یاصلهی زماني یک هفته استفاده ششد
و ضریب  2/32بدست آمد
-2مهارتکالمی :برای سنجش مهارت کالمشي نوآمشوزان از بخشش کالمشي آزمشون
هوش وکسلر استفاده شد آزمون هوش کالمي وکسلر یلي از خشرده مقیشاسهشای آزمشون
هوش وکسلر است که مقیاسهای آن عبارتند از :اطالعات عمومي ،درک و یهم ،محاسبات،
شباهتها ،حایظه عددی و خزانه لغات پایایي هوش کالمي آزمشون وکسشلر بشا اسشتفاده از
روش دو نیمه کردن  2/33و خطای معیار  6/55گشزارش ششده اسشت ضشریب همبسشتگي
آزمون وکسلر کودکشان بشا اسشتفاده از سشایر مقیشاسهشای هشوش وکسشلر  2/32تشا  2/32و
همبستگي آن با آزمون استنفورد ش بینشه بشین  2/52و  2/92بشرآورد ششده اسشت (ششریفي،
 )2996با توجه به اینله این آزمون ،یک آزمون یردی است و باید توس متخصشص اجشرا
شود ،از یک متخصص خواسته شد تا آزمون را اجرا کرده و نمرهی هر آزمشودني را تعیشین
کند
سنجشمهارتهاياجتماعیوايلند :آزمون مهشارتهشای اجتمشاعي

-3پرسشنامهي
وایلند ابزار استانداردی است که در این پ وهش مورد استفاده قرار گریت برای کودکشان 5
ساو دارای  12ماده بوده و دارای قلمرو ریتار ناسازگارانه ،مهارتهای حرکتي ،مهارتهشای
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روزانه و ارتباطي است و آزمونگر با توجه به کیفیشت پاسشخ آزمشودني یلشي از نمشره هشای
صفر ،یک و دو را به هر سواو ميدهد و از مجموع نمرات ،یشک نمشره کش بشرای مهشارت
اجتماعي نوآموز بدست ميآید برای بررسي پایایي آزمون از روش بازآزمایي استفاده ششده
و برای ک مقیاس ضریب  2/33بدست آمده است که نشانگر پایایي خشوب مقیشاس اسشت
(اسپارو و هملاران2336 ،؛ به نق از زامیاد ،یاسشمي و واعظشي )2996 ،در ایشن پش وهش
برای محاسبهی پایایي از آلفای کرونباخ استفاده شد و ضشریب  2/36بدسشت آمشد بررسشي
روایي پرسشنامه نیز از تحلی عاملي تائیدی با استفاده از نرمایشزار ایمشوس اسشتفاده ششد و
چون شاخص برازندگي مقایسهای و شاخص تاکر لشوئیس بشاالی  2/32و  RMSEAزیشر
 2/26به دست آمد ،مدو تایید شد
يافتهها
به منظور ایجاد تصویری روششن از وضشعیت عمللشرد ششرکت کننشدگان ،یایتشههشای
توصیفي متغیرهای پ وهش بر حسب جنسشیت نوآمشوزان و نشوع مراکشز پشیشدبسشتاني در
جدوو  2ارائه شده است در این راستا ،جدوو  1نیز وضعیت نمرات هوش نوآموزان را بشه
تفلیک جنسیت و مراکز پیشدبستاني نشان مي دهد
توجهبهنوعمرکزپيشدبستانیوجنسيت

جدول:1ميانگينوانحرافمعيارمتغيرهابا

نوآموزان 
انحراف

جنسیت
دختر

223/32

3/62

پسر

226/22

 3/33آموزش و پرورش 225/61

3/25

دختر

23/92

9/21

23/59

2/63

پسر

23/69

 1/52آموزش و پرورش 23/12

9/91

دختر

29/96

1/99

23/16

1/13

پسر

29

1/3

آموزش و پرورش 25/26

1/55

میزان آشنایي با

دختر

25/93

9/92

26/69

6/21

ارزشهای دیني

پسر

26/39

 9/33آموزش و پرورش 25/53

9/23

مهارتهای کالمي
مهارت ریاضي
مهارت علوم

بهزیستي

انحراف

میانگین

معیار

نوع مراکز

میانگین

بهزیستي
بهزیستي
بهزیستي

ک

معیار

میانگین

223/66

3/3

229/66

انحراف
معیار
3/66

23/66

1/39

29/99

1/5

25/29

9/59
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مهارت اجتماعي
مهارت حرکتي
مهارت نقاشي
عزت نفس

انحراف

انحراف

جنسیت

میانگین

دختر

92/92

9/91

پسر

92/92

 9/16آموزش و پرورش 92/95

9/26

دختر

91/13

1/25

92/96

1/53

پسر

92/99

 1/55آموزش و پرورش 91/53

9/23

دختر

23/62

2/3

23/69

2/95

پسر

23/62

 2/69آموزش و پرورش 23/66

1/22

معیار

ک

نوع مراکز

میانگین

بهزیستي

92/32

9/96

معیار

انحراف

میانگین

معیار

92/23

9/63

91/21

1/93

23/62

2/92

دختر

33/26

3/99

36/11

29/65

35/99

22/51

پسر

39/32

 21/53آموزش و پرورش 39/66

3/62

92/26

9/63

بهزیستي
بهزیستي
بهزیستي

پيشدبستانی 
نوآموزان برحسبجنسيتونوعمراکز 
يافتههايتوصيفینمراتهوش 
جدول :2
انحراف

دامنه

معیار

نمرات
91-215

-2/16
2/63

-2/96
-2/99
-2/91

جنسیت

مراکز پیشدبستاني

میانگین

پسر

بهزیستي

226/96

12/96

آموزش و پرورش

222/56

12/26

55-212

بهزیستي

226/29

12/23

91-212

-2/22

آموزش و پرورش

36/53

23/62

55-229

2/66

دختر

کجي

کشیدگي
-2/99

برای بررسي یرضیهی  2از تحلی کوواریانس استفاده ششد کشه نتشایج آن (جشدوو )9
نشان داد که مقدار Fبرای هیچ یک از اثرهای اصلي جنسیت و نوع مراکشز پشیشدبسشتاني و
اثر تعاملي آنها بر مهارتهای ریاضي نوآموزان معنادار نیست
مهارتهايرياضینوآموزان 

جدول:9خالصهنتايجتحليلکوواريانسمربوطبه
منبع تغییر

SS

df

MS

F

p

جنسیت

6/56

2

6/56

2/26

2/53

نوع مراکز پیشدبستاني

93/69

2

93/69

1/12

2/29

جنسیت × نوع مراکز پیشدبستاني

69/36

2

69/36

2/61

2/12

ک

31256

199

مجلهيمطالعاتآموزشويادگيري،دوره پنجم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 2931
 96

نتایج بدست آمده برای بررسي یرضیهی ( 1جدوو  )6نشان مشيدهشد کشه اثشر اصشلي
جنسیت ( ،)F=9/61 ،p=2/26و اثر اصلي نوع مراکز پیشدبستاني ()F=91/35 ،p=2/2222
بر مهارتهای علوم نوآموزان معنادار است؛ اما اثر تعاملي این دو متغیر بر مهارتهای علوم
معنادار نیست ()F=2/65 ،p=2/66
مهارتهايعلومنوآموزان 

جدول:4خالصهنتايجتحليلکوواريانسمربوطبه
منبع تغییر

SS

df

MS

F

p

جنسیت

12/25

2

12/25

9/61

2/26

نوع مراکز پیشدبستاني

231/93

2

231/93

91/35

2/2222

جنسیت × نوع مراکز پیشدبستاني

9/92

2

9/92

2/65

2/66

ک

99616

199

یایتههای حاص از بررسي یرضیهی  9که در جدوو  6نشان داده شده است بیانگر آن
است که اثشر اصشلي جنسشیت ( ،)F=2/39 ،p=2/99و اثشر تعشاملي جنسشیت و نشوع مراکشز
پیشدبستاني (( )F=2/69 ،p=2/12بر عالقه به ارزشهای دیني نوآموزان معنادار نیست ،اما
اثر اصلي نوع مراکز پیشدبستاني بر متغیر وابسته معنادار است ()F=6/66 ،p=2/29

ارزشهايدينینوآموزان 

جدول:2خالصهنتايجتحليلکوواريانسمربوطبه
منبع تغییر

SS

df

MS

F

p

جنسیت

22/56

2

22/56

2/39

2/99

نوع مراکز پیشدبستاني

65/59

2

65/59

6/66

2/29

جنسیت × نوع مراکز پیشدبستاني

29/39

2

29/39

2/69

2/12

56299

199

ک

نتایج بررسي یرضیهی ( 6جدوو  )5نششان داد اثشر اصشلي نشوع مراکشز پشیشدبسشتاني
( )F=16/21 ،p=2/2222بششر مهارتهششای حرکتششي نوآمششوزان معنشادار اسششت ،امششا اثششر اصششلي
جنسیت ،و نیز اثر تعاملي جنسیت و نوع مراکز پیشدبستاني معنادار نیست
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مهارتهايحرکتینوآموزان 

جدول:6خالصهنتايجتحليلکوواريانسمربوطبه
منبع تغییر

SS

df

MS

F

p

جنسیت

12/12

2

12/12

1/59

2/22

نوع مراکز پیشدبستاني

236/96

2

236/96

16/21

2/2222

جنسیت × نوع مراکز پیشدبستاني

2/25

2

2/25

2/21

2/33

ک

162523

199

نتایج بدست آمده در جدوو  9که مربو به بررسي یرضیهی  6است نشان ميدهد که
هیچ یک از اثرهای اصلي و تعاملي متغیرهای مستق بر مهارتهای نقاشي نوآموزان معنادار
نیست
مهارتهاينقاشینوآموزان 

جدول:2خالصهنتايجتحليلکوواريانسمربوطبه
منبع تغییر

SS

df

MS

F

p

جنسیت

2/25

2

2/25

2/21

2/39

نوع مراکز پیشدبستاني

2/21

2

2/21

2/223

2/31

جنسیت × نوع مراکز پیشدبستاني

2/26

2

2/26

2/26

2/31

ک

199 31116

نتایج بدست آمده در جدوو ( 3یرضیهی  )5نشان مشيدهشد کشه اثشر اصشلي جنسشیت
( )F=3/23 ،p=2/26و اثر اصلي نوع مراکشز پشیشدبسشتاني( ،)F=6/23 ،p=2/21بشر عشزت
نفس نوآموزان معنادار است؛ اما اثر تعاملي جنسیت و نوع مراکز پشیشدبسشتاني (،p=2/56
 )F=2/12معنادار نیست
جدول:2خالصهنتايجتحليلکوواريانسمربوطبهعزتنفسنوآموزان 
منبع تغییر

SS

df

MS

F

p

جنسیت

2539/6

2

2539/6

3/23

2/226

نوع مراکز پیشدبستاني

2232/65

2

2232/65

6/23

2/21

جنسیت × نوع مراکز پیشدبستاني

66/26

2

66/26

2/12

2/56

ک

2939261

199
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نتایج بررسي یرضیهی ( 9جشدوو  )3نششان داد کشه اثشر اصشلي جنسشیت (،p=2/22
 )F=5/99بششر مهششارت کالمششي نوآمششوزان معنششادار اسششت؛ امششا اثششر اصششلي نششوع مراکششز
پششیشدبسششتاني( ،)F=2/35 ،p=2/919و اثششر تعششاملي جنسششیت و نششوع مراکششز (،p=2/61
 )F=2/56بر مهارت کالمي معنادار نیست

جدول:9خالصهنتايجتحليلکوواريانسمربوطبهمهارتکالمینوآموزان 
منبع تغییر

SS

df

MS

F

p

جنسیت

2663/29

2

2663/29

5/99

2/22

نوع مراکز پیشدبستاني

112/62

2

112/62

2/35

2/91

جنسیت × نوع مراکز پیشدبستاني

263/92

2

263/92

2/56

2/61

1922922

199

ک

نتایج بدست آمده در جدوو ( 22یرضیهی  )3نشان ميدهد که اثرهای اصلي جنسشیت
( )F=2/32 ،p=2/95و نوع مراکز پیشدبسشتاني( )F=1/99 ،p=2/21بشر مهشارت اجتمشاعي
نوآموزان معنادار نیست؛ اما اثر تعاملي جنسشیت و نشوع مراکشز پشیشدبسشتاني (،p=2/2222
 )F=29/53بر این متغیر معنادار است
جدول:11خالصهنتايجتحليلکوواريانسمربوطبهمهارتاجتماعینوآموزان 
منبع تغییر

SS

df

MS

F

p

جنسیت

61/52

2

61/52

2/32

2/95

نوع مراکز پیشدبستاني

216/31

2

216/31

1/99

2/21

جنسیت × نوع مراکز پیشدبستاني

923/66

2

923/66

29/53

2/2222

ک

161923

199
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بحثونتيجهگيري 

یایتههای این پ وهش نشان داد که بین مهارت ریاضي نوآموزان بر حسب جنسشیت و
نوع مراکز پیشدبستاني (با کنترو هوش) تفاوت وجود ندارد با توجشه بشه ایشن کشه مراکشز
پیشدبستاني تحت پوششش آمشوزش و پشرورش و بهزیسشتي ،اهشداف مششترکي در ایجشاد
مهارتهای ریاضي در نوآموزان دارند ،عدم وجود تفاوت معنادار ميتواند کشامال منطقشي و
بجا باشد به نظر ميرسد در این مورد مراکز پیشدبستاني برنامشههشای همشاهنگي را دنبشاو
ميکنند نلته دیگری کشه بایشد در مشورد آن دقشت ششود عشدم وجشود تفشاوت معنشادار در
مهارتهای ریاضي دختران و پسران است در گششته تصور بر ایشن بشود کشه پسشران دارای
مهارتهای باالیي در ریاضي هستند و در این زمینه استعداد قاتي دارنشد امشا در سشاوهشای
اخیر نتایج پ وهشها نشان ميدهد که بین استعداد ریاضي دختران و پسران تفاوت معنشادار
وجود ندارد همچنین نشان داده شده است که تفاوت در عمللرد ریاضي به علشت تفشاوت
در جنسیت و امتیاز زیستي نیست بلله به علت تفاوتهای اجتماعي اسشت نتشایج بدسشت
آمده در این پ وهش با نتایج اوزبشرن و میلبانشک ،)2339( 12سپاسشي و هملشاران (،)2933
گولومبششوک و یششيوش (ترجمششه شششهرآرای )2999 ،همسششو اسششت ایششن محققششان نیششز در
پ وهشهای خود نشان دادند که بین عمللشرد ریاضشي پسشران و دختشران تفشاوت معنشادار
وجود ندارد اگرچه تفاوتهای یردی در این زمینه آشلار است اما در مجموع تفاوتهشای
زیادی در این زمینه بین دو جنس وجود ندارد
یایته ی دیگر اینپ وهش نشان داد که بین مهشارتهشای علشوم نوآمشوزان بشر حسشب
جنسیت و نوع مراکز پیشدبستاني ،با کنترو هوش تفاوت وجود دارد میانگین نمرات علوم
نوآموزان دختر بیشتر از نوآموزان پسر بود میانگین نمرات علشوم نوآمشوزان تحشت پوششش
بهزیستي از میانگین نمرات علوم نوآموزان تحت پوششش آمشوزش و پشرورش بیششتر بشود
نتایج به دست آمده در این پ وهش بشا نتشایج بیلشر و کانشتوو )2332( 12و گولومبشوک و
یي وش (ترجمه شهرآرای )2999 ،همسو نیست آنها در پ وهشهای خود برتری انشدک را
در درس علوم به پسران نسبت دادهاند ولي در این پش وهش ایشن تفشاوت بشه نفشع دختشران
است به نظر ميرسد که اثربخشي مراکز پیشدبستاني بهزیستي در ایجاد مهارتهشای علشوم
بیشتر از مراکز آموزش و پرورش است تبیینهای مختلفي را ميتوان برای این مساله ارائشه
داد با توجه به اینله مراکز تحت پوشش بهزیستي در مقاب ارائه آموزشهشا از خشانوادههشا
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شهریه دریایت ميکنند و در واقع نوعي مراکز غیرانتفاعي به حساب مشيآینشد از تجهیشزات
بیشتری برخوردار هستند و با توجه به این که ایجاد مهشارتهشای علشوم نیشاز بشه پشرورش
قدرت مشاهده در نوآموزان دارد ،بنابراین ،این مراکز بهتر از عهده این مسشئله بشر مشيآینشد
نتایج تحقیقات بیلر و کانتوو ( )2332نشان داد کشه عمللشرد پسشران در علشوم بشه طشور
چشمگیر بهتر از دختران است و این تفاوت در کلیهی پایهها وجود دارد و در طشوو زمشان
کاهشي در تفاوتهای جنسیتي وجود ندارد برای این تفاوتهشا توجیشه بیولشوییلي ارائشه
نشده است و بیشتر پ وهشگران معتقدند که یاصشلهی جنسشیتي در علشوم قابش اسشتناد بشه
اجتماعي شدن است در ساوهای اخیر نگرش خانوادهها نسبت بشه دختشران تغییشر کشرده و
دختران در بسیاری از یعالیتهای پسرانه مانند بازدیدهای علمي و اردو شرکت مشيکننشد و
بخصو

وجود کتابهای آموزشي در زمینههای علمي و باال ریتن سطح سواد خانوادههشا

زمینهای شده است تا دختران مفاهیم علوم را بهتر یرا گیرند
یایتهی دیگر پ وهش حاضر حاکي از آن است کشه بشین میشزان آششنایي نوآمشوزان بشا
ارزشهای دیني در مراکز پیشدبسشتاني تحشت پوششش بهزیسشتي و مراکشز تحشت پوششش
آموزش و پرورش تفاوت معنادار وجود دارد و در ایشن راسشتا ،میشانگین نمشرات نوآمشوزان
تحت پوشش آموزش و پرورش بیشتر است وجود این تفاوت معنشادار مشيتوانشد احتمشاال
ناشي از تاکید بیشتر مراکز تحت پوشش آموزش و پرورش در تربیت دیني نوآموزان باششد
با توجه به اینله یلي از اهداف اصلي مراکز تحشت پوششش آمشوزش و پشرورش ،آمشوزش
ارزشها و باورهای دیني اسشت ،در ایشن زمینشه ایشن مراکشز از روشهشای مختلفشي ماننشد
داستانهای قرآني ،شعر و نمایش استفاده مشيکننشد ،و دارای کشالسهشای خشا

آمشوزش

مفاهیم قرآني هستند این امر ميتواند یلي از نقا قوت مراکز تحشت پوششش آمشوزش و
پرورش باشد اما نلتهای که باید به آن توجه شود مقایسهی میانگین نمرات ریاضشي ،علشوم
و ارزشهای دیني نوآموزان است کمتشرین میشانگین مربشو بشه ارزشهشای دینشي اسشت
بنابراین کارشناسان مسائ دیني در این زمینهها باید برنامههشای جشامعتشری بشرای آمشوزش
ارزشهای دیني طراحي کنند
نتایج بدست آمده در پ وهش حاضر نشان داد بین مهارتهای حرکتي نوآموزان دختشر
و پسر تفاوت معنادار وجود ندارد اما بین مهارت حرکتي نوآمشوزان تحشت پوششش هشر دو
نوع مرکز تفاوت وجود دارد و میانگین نمرات نوآموزان تحت پوشش آمشوزش و پشرورش
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حرکتشي دارای امتیشاز هسشتند

و پسران در حرکشات درششت ماننشد پریشدن مهشارت

دارند در ساوهشای اخیشر تغییشر نگشرش نسشبت بشه یعالیشتهشای دختشران زمینشه ایشزایش
یعالیتهای ورزشي و بازیها را برای دختران یراهم آورده است امروزه شاهد هسشتیم کشه
دختران در کالسهای ورزشي شرکت ميکنند و در یضشاهای بشاز ماننشد پشارکهشا هماننشد
پسران به انجام یعالیتهای حرکتي مشغوو هستند نتایج بدست آمشده در ایشن پش وهش بشا
توجه به تغییر نگرش نسبت به دختران منطقي است کودکان پیشدبسشتاني کشه بشه کشالس
ییمناستیک و کالسهای رسمي دیگر ميرونشد در مهشارتهشای حرکتشي پیششریت بیششتر
نميکنند ولي بازی در یضاهای باز برای دویدن و باالریتن ،باعث ایزایش مهشارت حرکتشي
ميشود بنابراین ميتوان این گونه تحلی کرد که چون مراکز پیشدبسشتاني تحشت پوششش
آموزش و پرورش ضمیمه مدارس هستند دارای یضایي باز برای بازی بوده و یرصت انجام
مهارتهای حرکتي برای کودکان بیشتر است (برک ،ترجمه سیدمحمدی )2932 ،همچنشین
کارشناسان مراکز پیشدبستاني تحت پوشش آموزش و پشرورش مخشال

هرگونشه آمشوزش

رسمي بوده و بیشتر روی بازی تاکید دارند و این امر مشيتوانشد باعشث رششد مهشارتهشای
حرکتي در کودکان این مراکز باشد (مفیدی)2991 ،
مراکز پیشدبستاني تحت پوشش بهزیستي عمدتا دارای یضاهای آزاد بشازی نیسشتند و
احتماال خانوادهها در این مراکز روی مهارتهای شناختي حساسیت بیشتری نشان ميدهند
مدیران مراکز نیز برای جلب رضایت خانوادهها روی آموزش مفاهیم شناختي تاکید ميکنند
و نوآموزان ساعتها در یضاهای کوچک کالسها پشت نیملتها مينششینند و دسشتورات
مربي را اجرا ميکنند در هر حاو ،به نظر ميرسد در این زمینه به پ وهشهای بیشتری نیاز
است
از دیگر یایتههای این پ وهش،عدم تفاوت معنادار در مهشارتهشای نقاششي نوآمشوزان
دختر و پسر (با کنترو هوش) تحت پوششش مراکشز بهزیسشتي و آمشوزش و پشرورش بشود
احدی و بنيجماو ( )2936بیان ميکنند چهره انسان ،به خصو

چهره بزرگسشاالن بشیش

از هر موضوع دیگری در طرحهای کودکان بشه چششم مشيخشورد و در ایشن مشورد تفشاوت
معناداری بین دو جنس وجود ندارد
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نتایج بدست آمده در پ وهش حاضر نشان داد که میانگین نمرات عزت نفس دختشران
به نحو معنادار بیشتر از میانگین نمرات عزت نفس پسران است نتایج این پ وهش با نتشایج
پ وهشهشای بشرک (ترجمشه سشیدمحمدی )2932 ،و وندرزنشدن (ترجمشه گنجشي)2935 ،
هماهنگي دارد آنها در پ وهشهای خود بیان کردند که دختران در ساوهای پشیشدبسشتاني
عزت نفس باالیي دارند با توجه به اینله عزت نفشس تحشت تشاثیر عوامش مختلفشي ماننشد
یرهنگ و روشهای یرزند پروری است ،احتماال تفاوت بدست آمشده را مشيتشوان بشه ایشن
عوام نسبت داد
دیگر یایته بدست آمده از این پ وهش نشان داد بین مهارت کالمي نوآمشوزان دختشر و
پسر تفاوت معنادار وجود دارد و مهارت کالمي دختران بیششتر اسشت در ایشن راسشتا بایشد
گفت نتایج پ وهشهای پیشین نیز به وجود تفشاوت در مهشارت کالمشي دختشران و پسشران
اشاره دارد توانایي دختران در ساختن جملههای طوالنيتر و پیچیشدهتشر ،بیششتر از پسشران
است (احدی و بنيجماو )2936 ،در مقایسه رشد گویایي ،دختران معموال زودتر از پسران
زبان باز ميکنند و از پسران پیشي ميگیرند و جمالت بلندتر و کام تری ادا ميکنند اما در
حدود شش سالگي میزان گویایي و قخیره لغات پسران و دختران ابتدا با هم برابر و سشپس
دختران بر پسران پیشي ميگیرند (نجشاتي )2936 ،برتشری دختشران بشر پسشران در توانشایي
کالمي یلي از زمینههای بارز تفاوت بین دو جشنس اسشت نتشایج بشه دسشت آمشده در ایشن
پ وهش با نتایج تحقیقات هاید و لشین ( ،)2333لشومیز و استیونسشون ( ،)2332و هوسشتون
( )2339همسو است آنها در پ وهش خشود نششان دادنشد کشه دختشران از مهشارت کالمشي
باالتری نسبت به پسران برخوردارند گروهي از روانشناسان علت تفشاوت میشان پسشران و
دختران را نامشخص ميدانند اما روانشناسان امریلایي کوشیدهاند که علت ایشن تفشاوت را
مشخص کنند بر اساس نظر آنها کودک در نخستین ساو زندگي ميکوشد با ادای صشداهای
مبه م از مادر خود تقلید کند در این بین مادر الگوی مشترکي برای تمامي کودکان است اما
به تدریج پسران الگوی خود را تغییر داده و پدر را الگو قرار ميدهند
یایتهی دیگر پ وهش نشان دادکه بشین دو جشنس از نظشر مهشارت اجتمشاعي تفشاوت
معناداری وجود ندارد عالوه بر این ،در مهارت اجتماعي نوآموزان بشر حسشب نشوع مراکشز
پیش دبستاني نیز تفاوت معناداری مشاهده نگردید این یایته بهطور کلي با نتشایج حاصش از
پ وهش شهیم ( )2931همسو است و بیانگر آن است که در یرهنگ ایراني نه تنهشا آمشوزش
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یلساني در زمینهی مهارت اجتماعي به دختران و پسران دوره پیشدبسشتاني داده مشيششود،
بلله برنامهی مراکز پیشدبستاني در این زمینه نیز مشابه یلدیگر بوده و تفاوت چششمگیر و
برجستهای میشان آنهشا وجشود نشدارد بشه عبشارت دیگشر ،مشيتشوان گفشت عمللشرد مراکشز
پیشدبستاني تحت پوشش آموزش و پرورش از لحاظ آموزش مهارت اجتماعي به کودکشان
پیشدبستاني همانند عمللرد مراکز پیشدبستاني تحت پوشش بهزیستي است
از محدودیتهای پ وهش حاضر ،عدم استفاده از ابزارهای استاندارد برای اندازهگیشری
برخي از متغیرهای پ وهش است که ميتواند تفسیر و تعمیم یایتههای حاصش از پش وهش
را با احتیا روبرو نماید
يادداشتها 
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17. Haskins
19. Bloom
21. Baker & Cantwell
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