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مچك ده

دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و  وپرورش پیش پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش

پژوهش، از هدف . است ، پرداخته(زبان آذری)آموزان دوزبانه  ری اجتماعی دانشسازگا

آموزان دوزبانه دختر و پسر پایه اول  مقایسه پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش

است که این دوره را  آموزانی بوده اند، با دانش دبستانی را گذرانده ابتدایی که دوره پیش

جامعه آماری شامل . است ای بوده مقایسه -علی ش، توصیفی از نوعروش پژوه. اند نگذرانده

دختر  01)نفر  021آموزان دوزبانه پایه اول شهرستان خدابنده بوده که از بین آنان  دانش

 01در هر گروه )شدند  عنوان نمونه انتخاب ای به ای چندمرحله صورت خوشه به( پسر 01و

های حاصل با استفاده از  ، داده(نرفته اندبست نفر پیش 01رفته و دبستان نفر پیش

دادند که  نتایج حاصل از پژوهش نشان. شدند های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شاخص

دبستانی با  های پیش در آموزش کننده موزان دوزبانه پایه اول شرکتآ بین دانش

، «تماعیپیشرفت تحصیلی و سازگاری اج»آموزان فاقد این تجربه، در متغیرهای  دانش

به  رفته، نسبت دبستان آموزان پسر دوزبانه پایه اول پیش دانش. تفاوت معنادار وجوددارد

تفاوت میانگین . دختران، پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی بیشتر و باالتری دارند

و این امر  به سایر دروس، معنادارتر است نمرات پیشرفت تحصیلی درس فارسی نسبت

ین فهم زبان و درک مطلب با فهم دروس و پیشرفت سواد خواندن و ناشی از ارتباط ب

  .آموزی است های زبان دبستانی بر مهارت درنتیجه، تأثیر دوره پیش
         

، یدبستانی، پیشرفت تحصیلی، سازگاری اجتماع وپرورش پیش آموزش :هیمک  دویژه

 .دوزبانگی، قوه خالقه
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  مقدمه
، كـشوري بـا تنـوع گويـشي فـراوان اسـت؛             ايران

آموزان بـا تـسلط بـه         سرزميني كه تعداد زيادي از دانش     
شان و بـا آشـنايي انـدك بـه زبـان        زبان قومي و مادري   

شوند؛ اما از گذشـته تـاكنون         فارسي به دبستان، وارد مي    
نظام آموزشي ما با همه ايـن كودكـان برخـورد زبـاني             

دانـد   زبـان مـي    فارسي است و همه آنان را      واحدي داشته 
اگر زبان كودك و زبـان آمـوزش متفـاوت باشـند،            ]. 1[

بـر    آيد كه در آن، فرد، عالوه       وجودمي  پديده دوزبانگي به  
ورود ]. 2[زبان مادري، بايد زباني ديگر را نيـز بيـاموزد           

اي ناگوار براي اوسـت       كودك دوزبانه به مدرسه، حادثه    
عـاطفي و  رشـد اجتمـاعي،    كه در پيشرفت تحصيلي و

شناختي وي پيامدهايي منفـي دارد و چـون كـودك در            
گيرد كه با آن ناآشناست و در محتواي  مي برابر زباني قرار

اي ارتبـاطي     شود، درنتيجه، فاصله    نمي  فرهنگي وي يافت  
هـاي    تحقيـق ]. 3[شـود     مي  ميان كودك و مدرسه برقرار      

شده درخصوص مشكالت حاصل از دوزبانگي در         انجام
دهند كه كودكـان دوزبانـه ممكـن          مي  وزان نشان آم  دانش

كـه    برسـانند، درحـالي     پايـان   است تحصيالت خود را به    
هايشان در هر دوزبان اندك است و فرصتي اندك           مهارت

طوركـه    ؛ همان ]4[تر دارند     براي پيوستن به جامعه بزرگ    
ـ ، 1سـائر  هـاي  پـژوهش  نتـايج   نيـز  3المبـرت  و 2امينزك
 زبانه، يك كودكان به نسبت بانهدوز دهند، كودكان مي نشان

  .]7، 6، 5[تر دارند  ضعيف عملكردي
، در جهت رويـارويي بـا ايـن مـشكل،           اصل فتاحي 
آموزان دوزبانه و     هاي جبراني ويژه دانش     استفاده از برنامه  

عنوان  دبستاني در سطح وسيع را به   هاي پيش   ارائه آموزش 
  . ]8[ است كرده بازوي ترميمي مؤثر معرفي

ــيش ازآنجا ــودك از پ ــه ك ــستان   ك ــه دب ــستان ب دب
گذارد، الزم است كه بـراي تحـصيل و فعاليـت در           پامي

هاي دوره پـيش از دبـستان،         آموزش. دبستان، آماده شود  
هاي گفتاري و جسمي كـه        كودك را با مفاهيم و مهارت     

                                                 
1 . Saer 
2 . Cummins 
3 . Lambert 

كــردن در  بـراي يــادگيري خوانــدن، نوشـتن و حــساب  
ـ   هـاي ابتـدايي ضـروري هـستند، آشـنامي           كالس د و  كن

ها براي سازگاري     ها و شايستگي    همچنين به رشد قابليت   
كنـد؛ ايـن      مـي   هاي نخست مدرسه كمك     كودك در سال  

آمادگي، به كاهش تعـداد مـردودي، افـت تحـصيلي و            
 جسل، 4پررا]. 9[شود  شكست در سطوح ابتدايي منجرمي 

، 7 و همكـاران   نونويامـا ،  6 و همكـاران   ينـسن ،  5لسمنو  
دبـستاني در     هـاي پـيش     زشهمگي بر آثـار مثبـت آمـو       

  . ]13، 12، 11، 10 [اند هاي خود تأكيدكرده يافته
دارد كـه در همـه        مـي   هاي خود بيـان      در يافته  8پرلز

اي بـاال ميـان پيـشرفت سـواد خوانـدن         كشورها رابطـه  
هاي آموزشي سـواد خوانـدن در         آموزان و فعاليت    دانش

  ].14[پيش از مدرسه وجوددارد
اثر «ز در تحقيقي با موضوع      ، ني 9 و همكاران  پيكرنيك

ــصيلي      ــشرفت تح ــر پي ــستان ب ــل از دب ــوزش قب آم
كند كه آمـوزش پـيش از دبـستان،           مي  بيان» آموزان  دانش
براينكه به سازش اجتماعي بيشتر كودك با جامعـه           عالوه

گونه كودكان را    شود، ميزان افت آموزشي در اين       منجرمي
  ].15[رساند  مي حداقل به

ها از پيشرفت تحصيلي      هاي پژوهش  در ايران نيز يافته   
رفتـه، در مقايـسه بـا         دبـستان   آمـوزان پـيش     باالتر دانش 

دارند كه در ادامـه       نرفته حكايت   دبستان  آموزان پيش   دانش
 :شود مي ها اشاره به چند نمونه از اين تحقيق

ــد ــصيلي   دينارون ــشرفت تح ــه پي ــي ك  در تحقيق
نيـال  زبانه شهرستان شوش دا     آموزان دوزبانه و يك     دانش

داد،   رويــدادي مــورد مطالعــه قــرار-بــا روش پــسرا 
آموزان عادي و دوزبانه از نظـر       ميان دانش  كند كه   مي  بيان

آماري در ميزان پيـشرفت تحـصيلي و افـت تحـصيلي،            
 . ]16[ تفاوتي معنادار وجوددارد

، نيز در پژوهش خود كه به مقايسه پيشرفت         جعفريان
 منـاطق دوزبانـه     آموزان پايه اول و سـوم       تحصيلي دانش 

                                                 
4 . Perera 
5 . Gesell & lessman 
6 . Jensen  
7 . Nanoyama 
8 . Perls 
9 . Pekernic 
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 آموزان دوزبانه اول ابتدايي دبستاني بر پيشرفت تحصيلي و سازگاري اجتماعي دانشوپرورش پيشتأثير آموزش

ماهـه    منظور ارزيابي دوره يـك      شهرهاي تبريز و تهران به    
گيـرد كـه      مـي   دبستان پرداخته، چنين نتيجه     آمادگي پيش 

تـر از     زبـان، پـايين     آمـوزان آذري    ميانگين نمرات دانـش   
است كه ايـن افـت        زبان بوده   آموزان فارسي   نمرات دانش 

مـوزان  آ  تحصيلي در پايه اول به دليل آشنايي كم دانـش         
  . ]4[ دوزبانه با زبان فارسي است

دبستاني بـر     ، به مطالعه تأثير آموزش پيش     حسن اصل 
هـاي اول و دوم       آمـوزان پايـه     پيشرفت تحصيلي دانـش   

ابتدايي شهرسـتان مـاكو بـه روش توصـيفي پرداختـه،            
آموزان   گيرد كه ميانگين پيشرفت تحصيلي دانش       مي  نتيجه

دبستاني را دارند،     شپايه اول و دوم كه تجربه آموزش پي       
 نديده پايـه اول و دوم اسـت         آموزان دوره   بيشتر از دانش  

]17[.  
مقايـسه تـأثير    «، بـا عنـوان      سلمانيهاي تحقيق     يافته

دبستاني بر پيشرفت تحـصيلي دروس پايـه          آموزش پيش 
داد كـه     نـشان » آموزان مقطع ابتدايي شهر رودهـن       دانش

يه اول كه   آموزان دختر و پسر پا      پيشرفت تحصيلي دانش  
بودنـد، بيـشتر از       دبستاني را ديده    هاي دوره پيش    آموزش

  .]18[ نديده بود آموزان آموزش پيشرفت تحصيلي دانش
، در پژوهش خود كـه بـا عنـوان          آبادي  كاظمي علي 

دبـستاني در     پرورش پيش   و  بررسي نقش و تأثير آموزش    «
آموزان مقطع ابتـدايي شهرسـتان        پيشرفت تحصيلي دانش  

گيـرد كـه درمجمـوع،        مي  شد، چنين نتيجه    امانج» خلخال
هـايي كـه      دبستاني با توجه به ماهيت آموزش       دوره پيش 

دارد آمادگي ذهني و رواني الزم را براي ورود كودكـان           
كند و بر پيشرفت تحصيلي و رعايت         مي  به مدرسه فراهم  

  .]19[ نظم و انضباط در مدرسه تأثيري مثبت دارد
وپرورش   گرچه آموزش شود ا   مي  طوركه مشاهده   همان

آمـوزان    پيش از دبـستان بـر عملكـرد تحـصيلي دانـش           
ها در اين     دبستاني، تأثيري بسزا دارد، گاهي نتايج تحقيق      

 در  پژوهندهدهند؛ براي نمونه،      مي  انراه ترديدهايي را نش   
تاني بـر يـادگيري     دبـس   نقش پـيش  «تحقيقي كه با عنوان     

و بـا   »  و سازگاري اجتماعي    حركتي -هاي رواني   مهارت
، معتقـد اسـت حـضور       داد   رويدادي انجـام   -روش پس 

توانـد    دبـستاني نمـي     هاي پـيش    صرف كودك در كالس   

هـاي آتـي كودكـان باشـد بلكـه            كننده موفقيت   تضمين
هـاي ايـن مراكـز،        كيفيـت برنامـه   «عواملي ديگر نظيـر     

شخصيت و نحوه ارتباط معلم و فضاي مركـز و ميـزان             
 دارند  اين قلمرو اهميت  است كه در    » دبستاني  تجربه پيش 

]20[.  
: دبستاني بر سـازگاري اجتمـاعي       تأثير آموزش پيش  
، ســازگاري را فراينــدي پيوســته 1گداشــتاين و النيــون

اند كه در آن، تجـارب يـادگيري اجتمـاعي            كرده  تعريف
شوند كـه     هايي مي   شخص باعث ايجاد توانايي و مهارت     

  ].21[توان به ارضاي نيازها پرداخت  از طريق آنها مي
هايي متعدد كه درزمينـه تـأثير دوره          به مدد پژوهش  

آمـوزان در     پيش از دبستان بر سازگاري اجتماعي دانـش       
، 4بارنت،  3كونتوپولو،  2پرا(است    شده  هاي بعد انجام    دوره

 و  بيرشـك ،  بـدوره ،  نيـا   اسـحاق  و همكـاران،     5پيكرنيك
شــود كــه اگرچــه  ، ايــن نكتــه، برجــسته مــي)مــرادي
ش از دبستان بر سازگاري اجتمـاعي       وپرورش پي   آموزش
آموزان دبستاني، تأثيري بـسزا دارد، گـاهي نتـايج            دانش

، از  دوربـاطي  نقديشوند؛ براي نمونه، پژوهش       نقض مي 
دارد كه آموزش پيش از دبستان بر سازگاري          آن حكايت 

  ].20[ندارد  آموزان دبستاني اثري اجتماعي دانش
ان تـأثير اوليـه و      اي روي ارتباط مي      نيز در مطالعه   6او

وپرورش بعدي، با اسـتفاده       هاي آموزش   اكتساب مهارت 
اي از مطالعه طولي شيكاگو دريافـت كـه ميـان             از نمونه 

دبـستاني و     كـودك در دوره پـيش     –برنامه مراكـز والـد    
هاي شناختي، حمايـت خـانوادگي و سـازگاري           توانايي

كنندگان ارتباط وجوددارد، لـيكن ايـن         اجتماعي شركت 
هاي شـناختي و حمايـت        ترتيب درباره توانايي     به ارتباط

  . ]22[ تر است خانوادگي از سازگاري اجتماعي، قوي
ــااين ــق ب ــال، تحقي ــأثير   ح ــد ت ــراوان، مؤي ــايي ف ه
دبــستاني بــر ســازگاري اجتمــاعي  هــاي پــيش آمــوزش

 بيرشكهاست؛ براي نمونه،      ويژه دوزبانه   آموزان، به   دانش

                                                 
1 . Goodstein & Lanyon 
2 . Perera 
3 . Kontopoulou 
4 . Barnet 
5 . Pekernic 
6 . Ou 
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دبستاني را بر     وزش پيش اي كه اثر آم      در مطالعه  مراديو  
سـنجيدند،    آموزان ابتدايي مـي     سازگاري اجتماعي دانش  

دبـستاني را     هاي پـيش    آموزاني كه آموزش    دريافتند دانش 
  ].20[اند، سازگاري بهتري دارند  گذرانده
تأثير آمـوزش   « با عنوان    نيا  اسحاقهاي پژوهش     يافته

پيش از دبستان بر پيشرفت ذهني و سازگاري اجتمـاعي          
دهد كـه ميـزان       مي  نشان» دكان در شهر تربت حيدريه    كو

ــاعي در    ــازگاري اجتمـ ــصيلي و سـ ــشرفت تحـ پيـ
  . ]15[ ها، بيشتر از كودكان ديگر است رفته دبستاني پيش

هـاي     در پژوهش خود با موضوع تأثير آموزش       بدوره
آموزان ابتدايي    دبستاني بر سازگاري اجتماعي دانش      پيش

شد، چنـين     يدادي انجام  رو -روش پس شهر ايالم  كه با      
 اجتمـاعي كودكـان داراي      گيرد كـه سـازگاري      مي  نتيجه

به كودكان فاقـد      دبستاني، نسبت   هاي پيش   تجربه آموزش 
اين تجربـه بيـشتر اسـت؛ همچنـين ميـزان تـأثير ايـن               

ها بـر سـازگاري اجتمـاعي دختـران و پـسران،              آموزش
  .]23[ متفاوت است

 و متنـاقض    هـاي مختلـف     بنابراين با توجه به نظريه    
هاي پيش از دبستان بر پيشرفت      درخصوص تأثير آموزش  

هايي براي    تحصيلي و سازگاري اجتماعي، انجام پژوهش     
دبــستاني روي  مطالعــه و بررســي تــأثير آمــوزش پــيش

در . آموزان دوزبانه، امري ضروري و بنيادي اسـت         دانش
ــژوهش ــسياري از پ ــه  ب ــر برنام ــشين، اث ــاي پي ــاي  ه ه

زگاري اجتماعي يا پيشرفت تحصيلي     دبستاني بر سا    پيش
است، اما كمتر پژوهشي،      شده  آموزان عادي سنجيده    دانش
هاي فاقد  رفته و دوزبانه دبستاني  آموزان دوزبانه پيش    دانش

اين تجربه را در متغيرهاي پيشرفت تحصيلي و سازگاري         
ديگر با    است؛ ازطرف   زمان سنجيده   صورت هم   اجتماعي به 
و آثـار نافـذ     ) ايران( كشور ما    بودن جمعيت   توجه جوان 
با عنايـت بـه     «هاي بعدي و      دبستاني بر تحول    دوره پيش 

تأثير عملكرد تحصيلي پيشين بر پيشرفت تحصيلي بعدي        
نفـس در يادگيرنـده از طريـق          و رشد بـاور و اعتمادبـه      

ــان دروس و اســتفاده از   ــاط مفهــومي مي ــراري ارتب برق
ي درسـي و  هـا  نياز در يادگيري موضوع  هاي پيش   مهارت

، » يادگيري دروس بعـدي در فراگيـران       درنتيجه تسلط بر  

منظور سنجش    هاي مناسب در اين حيطه به       انجام پژوهش 
هـا و رفـع       آثار و نيز بهبـود محتـوا و فراينـد آمـوزش           

آمـوزان دوزبانـه،      ويژه بـراي دانـش      رو به   تنگناهاي پيش 
 .]24[ رسد نظرمي ضروري به

يـشرفت تحـصيلي و     مقايـسه پ  : لذا در اين راستا بـه     
آموزان دوزبانـه دختـر و پـسر          سازگاري اجتماعي دانش  

اند، بـا   دبستاني را گذرانده  پايه اول ابتدايي كه دوره پيش     
 . است شده اند، پرداخته آموزاني كه فاقد اين تجربه دانش

  هاي تحقيق فرضيه
آمـوزان دوزبانـه پـسر پايـه اول ابتـدايي كـه                دانش  .1

آمـوزاني كـه      بـه دانـش     ، نسبت اند  دبستاني رفته   پيش
انـد، داراي سـازگاري اجتمـاعي         دبستاني نرفته   پيش

  .بيشتري هستند
آمـوزان دوزبانـه پـسر پايـه اول ابتـدايي كـه                دانش  .2

آمـوزاني كـه      بـه دانـش     اند، نسبت   دبستاني رفته   پيش
انـد، داراي پيـشرفت تحـصيلي         دبـستاني نرفتـه     پيش

  .باالتري هستند
بانـه دختـر پايـه اول ابتـدايي كـه           آموزان دوز   دانش . 3

آمـوزاني كـه      بـه دانـش     اند، نسبت   دبستاني رفته   پيش
اند، سازگاري اجتمـاعي بيـشتري        دبستاني نرفته   پيش
 .دارند

آموزان دوزبانـه دختـر پايـه اول ابتـدايي كـه               دانش  .4
آمـوزاني كـه      بـه دانـش     اند، نسبت   دبستاني رفته   پيش
صيلي بـاالتري   اند، پيـشرفت تحـ      دبستاني نرفته   پيش
  .دارند

  روش پژوهش
روش اجراي پـژوهش حاضـر، توصـيفي و از نـوع            

تـر   است كه در آن، متغيـر مـستقل پـيش        اي، بوده   مقايسه
نگر، بـه     اي گذشته   دارد با مطالعه    افتاده، محقق سعي    اتفاق

  ].25[ها بپردازد  جستجوي روابط يا علل وقوع پديده

  گيري  جامعه، نمونه و روش نمونه
آمـوزان     آماري پژوهش، شامل تمـامي دانـش       جامعه



 

 
 

307

 آموزان دوزبانه اول ابتدايي دبستاني بر پيشرفت تحصيلي و سازگاري اجتماعي دانشوپرورش پيشتأثير آموزش

دختر و پسر پايه اول ابتدايي شهرستان خدابنده در سـال          
گيري از    منظور نمونه   به. است   بوده 1388-1389تحصيلي  

آمـوزان يادشـده طـي دو مرحلـه، ابتـدا، نـواحي               دانش
وپرورش شهرستان خدابنده برحسب اجراي دوره    آموزش

 دو خوشـه مـدارس      دبستاني در سطح مـدارس بـه        پيش
دبـستاني و مـدارس فاقـد ايـن دوره            مجري دوره پـيش   

تــصادف، دو  شــدند و ســپس از هــر خوشــه بــه تقــسيم
ــه ابتــدايي  آموزشــگاه پــسرانه و دو آموزشــگاه دختران

صـورت تـصادفي      شدند و از هر آموزشگاه نيز به        انتخاب
است؛ بـر ايـن       يك كالس پايه اول ابتدايي برگزيده شده      

آموز پايه اول ابتدايي       دانش 120 تعداد   اساس درمجموع، 
هـا    نامـه   انتخاب و پرسش  )  نفرپ سر  60 نفر دختر و   60(

  . درخصوص آنها اجراشد

  ابزار پژوهش
در اين تحقيق براي گردآوري اطالعات درخـصوص        

نامـه    ها از دو پرسـش      متغيرهاي پژوهش و آزمون فرضيه    
  : اند از شد كه عبارت استفاده

گيـري    بـراي انـدازه   : جتماعينامه سازگاري ا    پرسش
رفته و    دبستان  آموزان پيش   ميزان سازگاري اجتماعي دانش   

نامـه سـازگاري اجتمـاعي        نرفتـه از پرسـش      دبستان  پيش
شد؛ ايـن     استفاده) 1373 (نيا  اسحاقآموزان ابتدايي     دانش
 پرسـش درزمينـه سـنجش ميـزان         22نامه داراي     پرسش

ـ             نج سازگاري اجتمـاعي اسـت كـه براسـاس مقيـاس پ
تا درجه ) 5نمره (اي ليكرت و از درجه خيلي زياد          درجه

نامـه كـه      است؛ اين پرسش    شده  تنظيم) 1نمره  (خيلي كم   
. ادگـار ا   (واينلنـد نامه رشد اجتماعي      برگرفته از پرسش  

 و ديگـران،    المبرت (AAMDنامه    و پرسش ) 1965دال،  
بوده، سنجش اعتبار محتوايي و صوري آن توسط        ) 1974

نامـه نيـز      شده و پايايي پرسـش      نامه انجام   سشسازنده پر 
در پـژوهش حاضـر، پايـايي ايـن         ) =83/0α(تأييدشده  

 79/0  برابـر  كرونبـاخ آلفـاي   نامه بـا اسـتفاده از         پرسش
  .آمد دست به

در اين پژوهش بـراي     : نامه پيشرفت تحصيلي    پرسش
آمـوزان دوزبانـه      سنجش ميزان پيشرفت تحصيلي دانـش     

ـ      آمـده از     دسـت   انگين نمـرات بـه    پايه اول ابتدايي از مي
ساخته پيشرفت تحصيلي بـراي دروس        هاي محقق   آزمون

بـراي  . اسـت   شده  رياضي، فارسي و علوم تجربي استفاده     
ها، ابتدا جدول مشخصات      هاي اين آزمون    تدوين پرسش 

منظور تعيين اهـداف و       به) محتوا-جدول هدف (سنجش  
 شـد و سـپس بـا اسـتفاده از           محتواي دروس بـاال تهيـه     

اطالعات جدول مشخـصات سـنجش و منـابع موجـود           
، )ويژه راهنماي معلمان ابتدايي در ارزشيابي توصيفي        به(
) هاي مورد نيـاز بـراي آزمـون         تعدادي بيشتر از پرسش   (

ها با استفاده  شد؛ اين پرسش براي آزمون مقدماتي طراحي  
از نظر كارشناسي معلمان پايـه اول ابتـدايي طراحـي و            

هاي مرتبط در دفتـر تـأليف،         ن گروه سپس توسط استادا  
ــابي  ــي و رواي ــاره بررس ــد،   دوب ــه بع ــدند؛ در مرحل ش

هـاي    پـس از بررسـي    . شـدند   هاي مبهم شناسايي    پرسش
آموزان پايه اول ابتـدايي        نفري از دانش   30اوليه، گروهي   
هــاي  هــاي شهرســتان خدابنــده بــه پرســش در دبــستان

شده پس    هاي داده   دادند؛ همچنين پاسخ    شده پاسخ   تدوين
آوري و تصحيح، پرسش به پرسـش، بررسـي و            از جمع 

تعدادي پرسش، انتخاب و بـراي اجـراي نهـايي، آمـاده        
در اين پـژوهش بـراي سـنجش پايـايي آزمـون            . شدند
هاي   هاي پيشرفت رياضي، فارسي و علوم، پرسش        پرسش

 نفري اجرا و پايايي آزمون بـا        30مقدماتي روي گروهي    
 75 درصد،   76ترتيب    نباخ به روكآلفاي  استفاده از روش    

هاي آزمون روي گروه      پرسش. مدآ  دست   به 78/0درصد و 
 درصد  75 درصد،   75اصلي نمونه پژوهش اجرا و آلفاي       

دهد  مي آمده نشان دست ضريب به. آمد دست  درصد به76و
  .هاي يادشده، داراي پايايي الزم هستند آزمون

امه ن  روش اجراي دو پرسش   : نامه  شيوه اجراي پرسش  
بدين صورت بود كه معلمان با توجه به شناختي كـه از            
روحيات و رفتارهاي شاگردان خود داشتند، درخصوص       

هـاي مربـوط بـه سـازگاري اجتمـاعي را             آنان پرسـش  
نامـه    هاي مربـوط بـه پرسـش        كردند، لكن پرسش    تكميل

تر روايي و پايايي آن توسـط         پيشرفت تحصيلي كه پيش   
 كرونباخآلفاي  فاده از ضريب    گيري و با است     محقق اندازه 

گيري و با   شناسي ياد   بود، با رعايت اصول روان        تأييدشده
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اختصاص زمان مناسب هر درس، در حـضور معلمـان،          
شد و پـس از پاسـخگويي         آموزان توزيع   ابتدا ميان دانش  
آوري و سپس نتايج با اسـتفاده از آمـار            توسط آنها جمع  

  .شد لوتحلي توصيفي و آمار استنباطي، تجزيه

  ها يافته
هــاي زيــر  هــاي پــژوهش حاضــر در جــدول يافتــه

، 1 در جدول    شود  مي  دهطوركه مشاه   همان .است  شده  ارائه
هاي دو گـروه معنـادار اسـت؛ بنـابراين            تفاوت ميانگين 

  ديگـر در     عبارت  شود؛ به   فرضيه اول اين پژوهش تأييدمي    
  

گفـت كـه      تـوان    درصـد مـي    95اين پژوهش با اطمينان     
ــش ــه   دان ــدايي ك ــه اول ابت ــه پاي ــسر دوزبان ــوزان پ آم
آمـوزاني كـه      بـه دانـش     انـد، نـسبت     دبستاني رفتـه    پيش
  .اند، سازگاري اجتماعي بيشتري دارند دبستاني نرفته پيش

دهد كه در متغير سازگاي اجتماعي        مي   نشان 2جدول  
ادار وجوددارد؛ لذا فرضيه دوم     بين دو گروه، تفاوتي معن    
ديگـر در ايـن       عبـارت   شود؛ بـه    اين پژوهش نيز تأييدمي   
گفــت كــه  تــوان  درصــد مــي95پــژوهش بــا اطمينــان 

دبستاني، تغييـري معنـادار در سـازگاري اجتمـاعي         پيش
  .است آموزان پسر دوزبانه ايجادكرده دانش

  انه با و بدون تجربه پيش از دبستان در سازگاري اجتماعيآموزان پسر دوزب  مستقل ميان نمرات دانشtآزمون. 1جدول 
   شاخص                                                  

                          گروه            
 خطاي استاندارد انحراف استاندارد ميانگين تعداد افراد

 69/1 257/9 76/82 30 رفته دبستاني آموزان پسر پيش دانش

 06/2 325/11 06/68 30 نرفته دبستاني آموزان پسر پيش دانش

α= 0/05            p≤0/0001           df=58           t=5/504  
  

  آموزان پسر دوزبانه با و بدون تجربه آموزش پيش از دبستان  مستقل ميان نمرات پيشرفت تحصيلي دانشtآزمون. 2جدول 
  شاخص                                                         

 گروه
 خطاي استاندارد انحراف استاندارد ميانگين تعداد افراد

 276/0 51/1 83/16 30 رفته دبستاني آموزان پسر پيش دانش

 322/0 76/1 14/15 30 نرفته دبستاني آموزان پسر پيش دانش

α=0/05         p≤0/0001            df=58             t=3/96  
  

  آموزان دختر دوزبانه با و بدون تجربه پيش از دبستان در سازگاري اجتماعي  مستقل ميان نمرات دانشtآزمون. 3جدول 
  شاخص                                                        

            گروه                
 خطاي استاندارد انحراف استاندارد ميانگين تعداد افراد

 44/1 92/7 63/79 30 رفته دبستاني آموزان دختر پيش دانش

 95/1 72/10 63/70 30 نرفته دبستاني آموزان دختر پيش دانش

α = 0/05     p≤0/0001            df=58             t=3/69  
  

   در پيشرفت تحصيليآموزان دختر دوزبانه با و بدون تجربه پيش از دبستان  مستقل ميان نمرات دانشtآزمون. 4جدول 
  شاخص                                                          

 گروه   
 خطاي استاندارد انحراف استاندارد ميانگين تعداد افراد

 31/0 70/1 70/16 30 رفته دبستاني آموزان پيش دانش

 23/0 27/1 80/15 30 نرفته دبستاني آموزان پيش دانش

α = 0/05                p≤0/024                        df=58                         t=2/32  
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هاي دو گـروه      دهد، تفاوت ميانگين    مي   نشان 3جدول  
شـود؛    معنادار است؛ لذا فرضيه سوم پژوهش نيز تأييدمي       

 درصـد   95ديگر در اين پـژوهش بـا اطمينـان            عبارت  به
بانـه پايـه اول     آموزان دختـر دوز     گفت كه دانش    توان  مي

آمـوزاني    به دانش   اند، نسبت   دبستاني رفته   ابتدايي كه پيش  
اند، سـازگاري اجتمـاعي بـاالتري         دبستاني نرفته   كه پيش 
  .دارند

دهد كه در متغير پيشرفت تحصيلي        مي   نشان 4جدول  
ميان دو گروه، تفاوتي معنادار وجـوددارد؛ لـذا فرضـيه           

ديگـر در     بـارت ع  شود؛ به   چهارم اين پژوهش نيز تأييدمي    
گفـت كـه      تـوان    درصـد مـي    95اين پژوهش با اطمينان     

دبـستاني، تغييـري معنـادار در پيـشرفت تحـصيلي             پيش
  .است دختران دوزبانه ايجادكرده

  گيري بحث و نتيجه
آمـوزان    دهند كه ميـان دانـش       مي  نتايج پژوهش نشان  

رفتـه و نرفتـه در پايـه اول از نظـر              دبستاني  دوزبانه پيش 
اري اجتماعي، تفـاوتي معنـادار وجـوددارد؛      ميزان سازگ 

رفتـه،    دبـستان   آموزان دوزبانه پـيش     ديگر، دانش   عبارت  به
آمـوزان فاقـد      به دانش   سازگاري اجتماعي باالتري نسبت   

هاي اين تحقيق با مطالعات پيشين        يافته. اين تجربه دارند  
هاي اين پژوهش    دارد؛ اما يافته    همخواني]) 23 و 19،  15([

.  نـاهمخوان اسـت    دوربـاطي  نقدياي پژوهش   ه  با يافته 
آمـوزان    بـا توجـه بـه اينكـه دانـش         . 1گفت    شايدبتوان
ــه ــوزش  دوزبان ــيش  اي كــه در آم دبــستاني  هــاي پ

اند، به دليل آشنايي پيشين با جو حـاكم بـر            حضورداشته
كالس و مـشكالت ناشـي از تكلـم بـه زبـان رسـمي،               

نـد،  ا  هاي ديگـر كـه فاقـد ايـن تجربـه            به دوزبانه   نسبت
مشكالت سازشي كمتر و درنتيجه تـنش و سـرخوردگي          

. 2آمـوزان، دارنـد و        كمتري در تعامل بـا ديگـر دانـش        
سازد از راه     ازآنجاكه سازگاري اجتماعي، فرد را قادرمي     

اصالح محيط يا از راه اصالح رفتار خـويش بـه تعـادل         
ميان خود و محيط بپردازد و با توجه به اينكه، سازگاري           

يند انطباق فرد با شرايط موجود و هم شامل         هم شامل فرا  
فرايند تغيير محيط براي انطباق نيازهاي فـردي اسـت و           

هاي واردشده از محـيط       اين عوامل، موجب كاهش تنش    
آمـوز بـا      بر فرد شده، لذا درصورت كاهش تنش، دانش       

آرامشي بيشتر به تحصيل پرداخته، اين خـود، موجبـات          
احتمال،   آورد و به    دميوجو  عملكرد تحصيلي مناسب را به    

آموزاني كه سازگاري بااليي دارند، داراي پيشرفت         دانش
  .تحصيلي بااليي هستند

آموزان پـسر     دادند كه ميان دانش     همچنين نتايج نشان  
رفتـه و نرفتـه در پايـه اول از نظـر              دبستاني  دوزبانه پيش 

. ميزان پيشرفت تحصيلي نيز تفاوتي معنـادار وجـوددارد        
، 10،  4([ تحقيق با نتايج مطالعـات پيـشين         هاي اين   يافته
دارد؛ امـا بـا       ، همخواني ])19و  18،  17،  15،  13،  12،  11

، همخوان نيست، زيرا وي معتقد است       ]20[نتايج تحقيق   
دبـستاني   هـاي پـيش   حضور صـرف كـودك در كـالس     

هـاي آتـي      كننـده موفقيـت     تنهـايي تـضمين     تواند به   نمي
هاي مراكز    يت برنامه كودكان باشد بلكه عواملي نظير كيف     

پيش از دبستان، شخصيت و نحوه ارتباط معلم و فـضاي         
دبستاني   تر از همه ميزان تجربه پيش       حاكم بر مركز و مهم    

دارد، چراكه عوامل مـؤثر       است كه در اين قلمرو اهميت     
بــر يــادگيري و پيــشرفت تحــصيلي، بــسيار گــسترده و 

اند و شناسـايي ايـن عوامـل و رفـع مـشكالت و                وسيع
؛ ]26[هاي موجود در نظام آموزشي مهـم اسـت            نارسايي

دادنــد كــه در  همچنــين نتــايج پــژوهش حاضــر نــشان
ســازگاري اجتمــاعي و پيــشرفت تحــصيلي ميــان     

دار  آموزان دختر و پسر دوزبانه نيـز تفـاوتي معنـي        دانش
به دختـران سـازگارتر بـوده،         وجوددارد و پسران، نسبت   

 شايد بتوان دليـل     .داراي عملكرد تحصيلي بهتري هستند    
شناختي آنان جستجوكرد؛ زيـرا       اصلي را در عوامل روان    

با توجه به اينكه دخترها هويت زنانـه و پـسرها هويـت             
كننــد، لــذا دخترهــا در روابــط  جنــسي مردانــه پيــدامي

شان انحصاري بوده، دوستانشان شـبيه خودشـان          دوستي
عالوه، دخترها پرخاشـگري بيـشتري در ايـن           هستند؛ به 

دهنـد و همـين امـر در عملكـرد             از خود بروزمـي    سنين
  .تحصيلي آنان، مؤثر است

گفت با توجه بـه وجـود تفـاوت           توان  درمجموع مي 
آموزان دوزبانه به هنگام ورود به مدرسـه بـا      زباني دانش 
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هـاي    زبان رسمي و با عنايت به ارتباط متقابـل مهـارت          
زبــاني بــا مهــارت خوانــدن و نوشــتن و دســتيابي بــه 

هــاي دوره  اي مختلــف، گذرانــدن آمــوزشهــ مهــارت
ويـژه    دبستاني، نقشي مهم در سرنوشت كودكان بـه         پيش

هاي بعدي ايفاخواهدكرد؛ امـا       ها در دوره    زبان  غيرفارسي
هـا بـر سـازگاري        فارغ از تـأثير فـراوان ايـن آمـوزش         

ويـژه در     آمـوزان بـه     اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش    
 نيز در مطالعه خود     ندهپژوهكه    گونه  مناطق دوزبانه، همان  

كند، بايد اين نكته را يادآورشد كه تجربـه           بدان تأكيدمي 
تنهـايي،    دبستاني به   حضور صرف كودكان در دوره پيش     

هـا نبـوده،      هـاي آتـي دوزبانـه       كننـده موفقيـت     تضمين
دارنـد كـه ازجملـه        متغيرهايي بسيار در اين امر دخالت     

پـدر،  سـواد مـادر، شـغل       «توان بـه عـواملي ماننـد          مي
فرزندي يا چندفرزندبودن خـانواده، فرهنـگ محـل           تك

حـال شايـسته اسـت        كـرد؛ بـااين     اشاره» زندگي كودك 
تركـــردن دوره  پيـــشنهادهاي زيـــر در جهـــت غنـــي

 : گيرد دبستاني، مدنظر مسئوالن قرار پيش

دبستاني به مربيان و مـديراني كـارآزموده،        مراكز پيش   -
شناسـي     روان نيازمند است كه ضمن آشنايي كامل با      

هاي يادگيري نيز آشـنا باشـند؛ لـذا           كودك، با نظريه  
كارگيري مربيان و     شود، هنگام انتخاب و به      پيشنهادمي

هاي بدو خدمت     دبستاني، آموزش   مديران مراكز پيش  
و ضمن خـدمت الزم در ايـن خـصوص بـه آنـان              

شده و دقـت و وسواسـي بيـشتر در ايـن بـاره                داده
  .گيرد صورت

هاي حضور در مراكز پيش دبستاني يكـي         ميزان سال   -
. از متغيرهــاي مهــم در ســازگاري كودكــان اســت 

احتمال هرچه اين حضور و تجربـه بيـشتر باشـد،             به
مهارت برقراري ارتباط كودك با محيط پيراموني بهتر    
و درنتيجه در سازگاري او مـؤثرتر خواهـدبود؛ لـذا           

به افزايش طول مـدت حـضور         شود نسبت   پيشنهادمي
ــ ــهكودك ــه  ان ب ــژه دوزبان ــز   وي ــن مراك ــا در اي ه
هاي بعدي اين موضوع      شود و در پژوهش     ريزي  برنامه

  .گيرد مورد سنجش قرار
دبــستاني درزمينــه فــضاي آموزشــي و  مراكــز پــيش  -

انـد    هايي بسيار مواجـه بـوده       امكانات، با محدوديت  
دبستاني دولتي، بيشتر ايـن       كه در مراكز پيش     طوري  به

ارس ابتـدايي بـوده و بـه دليـل          ها ضميمه مد    كالس
نگرفتن مسئوالن و مـديران مـدارس و توجـه            جدي

ها   بيشتر به بحث سوددهي آنان، به كيفيت اين كالس        
شـود    گيرد؛ لذا پيشنهادمي    نمي  توجهي شايان صورت  

با توجه به اهميت دوره پيش از دبستان در آمـادگي           
منظور افزايش    هاي مختلف و به     آموزان درزمينه   دانش

هـايي    رايي و كيفيت آنهـا، ايـن مراكـز در مكـان           كا
صــورت  وپـرورش بـه   مـستقل بـا نظـارت آمـوزش    

  .شوند هاي آموزشي تشكيل اي از مجتمع زيرمجموعه
عنـوان اولـين      دبستاني بـه    با توجه به اينكه مركز پيش       -

مكان ورود كودكان به اجتماعي رسمي اسـت و در          
يـه  اين مراكز است كه شالوده شخصيت و خميـر ما         

گيرد، لذا شايسته اسـت       مي  قوه خالقه كودكان شكل   
هـاي حـل مـسئله، آنـان را           از طريق آموزش روش   

افـرادي خـالق بــارآورده، بـراي ورود بـه اجتمــاع     
  .  تركنيم تر آماده بزرگ
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