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مقدمه
همی از زنـدگی هـر فـرد را    در عصر حاضر تعلیم و تربیت و به طور کلی تحصیل بخش م            

. کندفرد ایفا می   يرا در آینده   ش مهمی عالوه کیفیت و کمیت تحصیل نیز نق      دهد، به تشکیل می 
شناسـان بـه صـورت گـسترده در تـالش بـراي       بر این اساس نزدیک به یک قرن است که روان   

،2،2003پرموزیـک و فورنهـام    (باشند  می 1پیشرفت تحصیلی  يبینی کننده شناسایی عوامل پیش  
را نـه تنهـا     زیـ  ؛)457-466ص،2004،  3، استیل، الوالند و گیبسون    بوري النس؛237-250ص

جهـت تحـصیل    هـاي زیـادي را      هزینـه کـه جامعـه نیـز     هـا، بل  هـاي آن  وخـانواده  آموزاندانش
کند، بنابراین دست یافتن به نتایجِ مثبـت در         مقاطع مختلف تحصیلی صرف می    در آموزاندانش
تواند منجر به پیـشرفت     می )بر پیشرفت تحصیلی  گذاربا شناسایی عوامل تأثیر   (تحصیل   يزمینه

-1399ص،  2005،  4نکملمیـر، دنیلـسون و باسـت      (و جامعـه گـردد       آمـوزان دانشيجانبهمهه
هـاي  یکـی از شـاخص     آموزاندانشنیز، پیشرفت تحصیلی    بیت  در هر نظام تعلیم و تر     ). 1366
بررسـی عوامـل مـؤثر بـر آن از جملـه مـسائل              رواز ایـن  . استهاي علمی   یت در فعالیت  موفق

خداپناهی، رحیمی نـاد و      ،غالمی(قان را به خود جلب کرده است        ه محقّ اي است که توج   عمده
تـوان بـه دو     مـی  گذار بر پیشرفت تحـصیلی    تأثیرهاي  بین متغیر از ).207-218،  1385حیدري،
. اشاره کرد6و آموزش پیش دبستانی5زبانگی

هم براي تفاهم   م ياین وسیله و از دارداختیارن ابزاري است که انسان در     زبان ارزشمندتری 
فرآیند آموزش و پرورش    ).43، ص 1371گلزاري،(کندمی العات استفاده تبادل اطّ ارتباط و و
صـورت گرفتـه و بـه       )چه به صورت گفتاري و چه بـه صـورت نوشـتاري           (طریق زبان    زا زنی

گمـارد ري همت می  ن بش حفظ وحدت جامعه از طریق انتقال میراث فرهنگی و تمد         استمرار و 
و  اقوام گوناگونی بـا آداب و سـنن       ،ایرانکشورجغرافیایی   يمحدودهدر).1373لی لک، جال(

ت غیر فارسـی  ترین جمعیبیش،  در میان نواحی مختلف ایران    . کنندمختلف زندگی می  هاي  زبان

1- academic achievement
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لـري،  ،  هـایی چـون کـردي     استفاده از زبـان   ،  دهند و در مناطق دیگر    میها تشکیل   زبان را ترك  
ایـران بـا   دراین نواحی و نواحی مهاجرپـذیرِ . رواج داردو تاتی  ترکمنیگیلکی، عربی، بلوچی، 

کـه بـا زبـان       ،کودکانی مواجه هستیم که پیش از ورود به نظام آمورشی به زبـان مـادري خـود                
دوزبانگی عبـارت    .و به اصطالح دوزبانه هستند     اندم کرده متفاوت است، تکلّ  )رسمی(آموزشی  
مختلـف  هـاي   این ابزار به افراد داراي زبان     .زبان براي برقراري ارتباط   دوگیري از   بهرهاست از 

-256ص، 1999، 1فرانـسیس (را بـین خـود مبادلـه کننـد       ها  دهد که اطّالعات و پیام    می امکان
233.(

آموزند ن را می  زباکسانی که دو   يکه همه انگی معتقدند دوزب يبرخی از پژوهشگران حوزه   
آموزند که در زبان اول مهارت کـافی را  از افراد زبان دوم را هنگامی میايهعد.دو زبانه نیستند  

دوِ                . انددست آورده هب این وضعیت، یادگیري و اکتساب زبان دوم است، اما گروهـی دیگـر از بـ
بـا پـذیرش ایـن    ). 1997، 2هـاف گینزبـورگ  (شـوند  میتولّد همزمان با دو یا چند زبان مواجه     

زیـرا دو  ؛کنند، دو زبانه هستندمیکرد کسانی که در ایران به دو زبان تکلمتوان ادعامیدیدگاه
يها با زبان فارسی به مثابـه دیو، تلویزیون و سایر رسانهایرانی از بدوِ تولّد از طریق را    هاي  زبانه

نـد انـدك را در زبـان دوم         هایی هـر چ   زبان دوم آشنا شده و تا پیش از ورود به مدرسه مهارت           
. نـد آموزش رسمی را با زبان فارسـی آغـاز کن    رود به دبستان ناگزیرند   هنگام و واندردهکسب ک 

گـوش دادن بـه     زبان خود را در سطوح صـحبت کـردن و           هاي  بدین ترتیب کودکی که توانایی    
آغاز کند و به دنبـال آن       بایست آموزش خود را با زبان فارسی        می ،زبان دیگري یاد گرفته است    

دادسـتان، (را در سطوح خواندن و نوشتن نیـز کـسب کنـد        ییهاچنین توانایی خواهند  از او می  
نجاریـان و   (اسـت تأثیرگذارپیشرفت تحصیلی او  وعملکردبرطوري که این روند   به  ؛)1375

).1376مکوندي،
در قالـب   ) بـه عنـوان واحـد تحلیـل       (هاي انجـام شـده      ترکیب نتایج و استفاده از پژوهش     

ست آوردن یک تصویر کلی و بـدون ابهـام از یـک موضـوع پژوهـشی، بـه       دفراتحلیل، براي به 
هـومن،  (هـاي پژوهـشی جدیـد در آن موضـوع اسـت         مراتب مفیدتر و مؤثرتر از تعریف طرح      

پیش هاي  نقش دوزبانگی و آموزش    يهایی که در زمینه   بر این اساس پژوهش   ). 13، ص   1387

1- Francis
2- Hoff- Ginsberg
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دست آوردن یک تصویر کلی و بدون ابهـام         هاز دبستان بر پیشرفت تحصیلی انجام شده، براي ب        
. رسداز این موضوعِ پژوهشی ضروري به نظر می

هـاي  آمـوزش دو زبـانگی و   له است که آیا بـین       أحاضر به دنبال پاسخ به این مس       يمطالعه
رابطه وجود دارد؟آموزاندانشپیش از دبستان و پیشرفت تحصیلی 

تحقیقيپیشینه
براي .اندمشخص نموده  ،پیشرفت تحصیلی درراقش دوزبانگی   گرفته ن ي انجام هاپژوهش

اصـل  ؛1371،  گل محمدي و بهرامی   ،نوریه ؛1371،یمنی دوزي سرخابی  ؛  1371مثال حسینی،   
ــاحی،  ــب، ؛ 1372فت ــد، 1372ادی ــرازي، 1373؛ آبرومن ــنگبري، ؛1373؛ ب ــصرتی ؛1373س ن

و1382؛ سـپهر،  1381نـژاد،  ی ؛ مرتـض 1379؛ جـوادي،  1376؛ نجاریان ومکوندي،   1373،شعار
حـصیلی  تکـه بـین پیـشرفت        ندبه این نتیجـه رسـید      ايمطالعات جداگانه در  ،  1388صفرزاده،  

یک زبانه وجـود     آموزاندانشبه نفعِ  يدارمعنیتفاوت   ،سه زبانه  ، و دویک زبانه،    آموزاندانش
.دارد

پیش از هاي رسه، آموزشدر مدآموزاندانشهاي مرتبط با پیشرفت تحصیلی      دیگر متغیر از
ت          پیش از دبستان و   هاي  آموزش. دبستان است  آمادگی کودکان براي ورود به مدرسـه و موفقیـ

نیـاز  ها مرتبط است و امـروزه بـه عنـوان پـیش           مختلف تحول آن  هاي  با جنبه  ها در تحصیل،  آن
-530، 2000(1الننبـرگ ). 74-84، ص 1375مفیـدي،  (گرددمیورود کودکان به مدرسه تلقی  

تحـصیلی و  هاي هاعث ایجاد تفاوت در زمینپیش دبستانی بهاي شدارد که آموز می اظهار) 519
زیـرا مراکـز آمـوزش پـیش دبـستانی تجـاربی را در کودکـان بـارور                  ؛گرددروابط اجتماعی می  

شـود و آمـادگی و اشـتیاق    د شناختی و اجتماعی آنـان مـی       سازند که منجر به تقویت عملکر     می
بهبـود ايمدرسـه هاي  لیه و کسب مهارت   اوموفقیت تحصیلی   را براي رفتن به مدرسه،     کودکان

.بخشدمی
آمـادگی  هـاي   هاي پیش دبستانی و دوره    آموزش دارمعنیتأثیر مثبت و    مطالعات گوناگونی   

براي . اندمورد تأیید قرار دادهرا در مدرسه  آموزاندانشعملکرد مناسب و پیشرفت تحصیلی      بر

1- Lunenburg
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نشان داده است کـه آمـوزش اولیـه         با تحقیقات خود    ) 1383سیف،   درنقل  ،1964(1ل بلوم اثم
تیو . تواند توانمندي کودکان را براي یادگیري و رشد و پیشرفت واقعی تحت تأثیر قرار دهد              می

ــا داشــتن  نیــز در مطالعاتــشان ) 169-180، ص2002(2و تیولــو نــشان دادنــد کــه کودکــان ب
ـ   یراکـز پـیش دبـستانی در یـادگیري سـر          آموزشی م هاي  مهارت تـر هـستند و از نظـر        الع و فع
دارند و همچنین از نظر عملکرد تحصیلی با گروهی از          قرار ییهاي کالمی در سطح باال    مهارت

آن تیلـور،  عـالوه بـر    .دهندي را نشان می   دارمعنیاند، تفاوت   کودکان که این دوره را نگذرانده     
،6؛ پــارکر5،2004گ؛ ســیلوا و پــا2000، 4ورتنلیبــ؛ ه151-195، ص2000، 3و اســالتیزیبــگ

ـ لیلوا، ملهیش، تاگـارت و ا     بالچفورد، س -ایراج،؛ سامونز 11-27، ص   2005 ، ص  2005،  7وتی
ــیان،251-245 ــت آوري، 1372؛ عباس ــان، 1372؛ بخ ــدي،  1373؛ مهرگ ــري و اس ؛ 1375؛ امی

هــاي در پـژوهش نیـز 93-112ص ،1388ی، شـهنی یـیالق و بـاقري،    سـ سپا؛ 1382مـوالیی، 
در مدرسه   آموزاندانشپیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی      هاي  که آموزش  نددریافتاي  جداگانه

.داردمثبت تأثیر
   تانهاي پیش از دبـس    آموزش دوزبانگی و  د مطالعات یاد شده در مورد نقش      با توجه به تعد

برآورد تواند  می8فراتحلیل به در قالب روشی موسوم    ، ترکیب نتایج عددي   بر پیشرفت تحصیلی  
را ها  کننده و میانجی  ها و نیز کشف عوامل تعدیل     تبیین ناهماهنگی  ،هاي توصیفی هدقیق مشخص 

9دارفراتحلیل نوع خاصی از مطالعات مروري نظام      . هاي پژوهشی ممکن سازد   در مجموعه یافته  

، دسهرابی فـر  (د  شوی می ماي از اطّالعات کلی به صورت اطّالعات ک       است که منجر به خالصه    
تحلیل براي پیدا کردن، ارزشیابی کردن، ترکیـب و در صـورت            همچنین فرا ). 1385،171-169

تحریـر   يپردازد که قبالً پیرامون یک موضوع خاص به رشته        می بندي آماري مقاالتی  نیاز، جمع 
اقتضا دارد کـه    تحلیل  انجام فرا ). 109-133ص  ،1384ضی و شواخی،    عابدي، عری (اند  در آمده 

1- Bloom
2- Taiwo & Tyolo
3- Taylor, Gibbs & Slate
4- Halliburten
5- Sylva & Pugh
6- Parker
7- Sammons, iraj-Blatchford, Sylva, Melhish, Taggart & Elliot
8- meta analysis
9- systematic review
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تعداد قابل اتکایی از کارهاي پژوهشی در موضوعی واحـد در جامعـه وجـود داشـته باشـد، از                   
ی تعـداد        ها و موضوعاتی امکان   رو انجام آن در حوزه    این پذیر است کـه حـداقل بـه لحـاظ کمـ

هاي پیش از دبـستان     نقش دوزبانگی و آموزش   تحقیقات در آن، درخورِ توجه باشد که موضوع         
.هاستیکی از آنپیشرفت تحصیلی بر

در قالـب   ) بـه عنـوان واحـد تحلیـل       (هاي انجـام شـده      وهشترکیب نتایج و استفاده از پژ     
دست آوردن یک تصویر کلی و بـدون ابهـام از یـک موضـوع پژوهـشی، بـه       فراتحلیل، براي به 

هـومن، (هـاي پژوهـشی جدیـد در آن موضـوع اسـت         تب مفیدتر و مؤثرتر از تعریف طرح      مرا
پیش هاي  نقش دوزبانگی و آموزش   يهایی که در زمینه   بر این اساس پژوهش   ). 13، ص   1387

دست آوردن یک تصویر کلی و بدون ابهـام         هانجام شده، براي ب   از دبستان بر پیشرفت تحصیلی      
. رسدن موضوعِ پژوهشی ضروري به نظر میاز ای

تحقیقهايهدف
:حاضر عبارتند ازتحقیقهايبا توجه به تمهیدات یاد شده هدف

پــیش از دبــستان بــر پیــشرفت تحــصیلی هــاي نقــش دوزبــانگی و آمــوزشبررســی -1
.آموزاندانش
بـر ایـن   .آمـوزان دانـش پیش از دبستان بر پیشرفت تحصیلی    هاي  نقش آموزش بررسی  -2

: اساس سؤاالت پژوهش حاضر عبارتند از
هاي آموزشآیا بین   -2رابطه دارد؟  انآموزدانشو پیشرفت تحصیلی   دوزبانگیآیا بین    -1

رابطه وجود دارد؟آموزاندانشپیش از دبستان و پیشرفت تحصیلی 

تحقیقشناسی روش
تحقیقروش 

يروش مورد استفاده در این پژوهش فرا تحلیل مطالعات انجام شده بـا اسـتفاده از شـیوه                 
انجـام   هـاي را تمامی پژوهش  آماري پژوهش حاضر   يجامعه. کمی سازيِ اندازه اثر بوده است     

چـاپ شـده در مجـالت علمـی و     هـاي  ها و پژوهشنامهاجرایی، پایان هاي  شده توسط دستگاه  
یـاد شـده بـه      هاي  پژوهش. هندمی تشکیل ،پژوهشی کشور ایران تا زمان انجام پژوهش حاضر       
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آمـوزان دانـش پـیش از دبـستان بـر پیـشرفت تحـصیلی            هاي  دوزبانگی و آموزش  بررسی نقش   
. پردازندمی

)پژوهشينمونه(مورد استفاده در فراتحلیل هاي اطالعات تفصیلی پیرامون پژوهش.1جدول 
سال پژوهشمحل پژوهشپژوهشگرردیف

1372شهرهاي تهران و تبریزبهرام اصل فتاحی1
1372شهرهاي تبریز و تهرانیوسف ادیب2
1381استان اورمیهحبیبه مرتضی نژاد3
1371استان تبریزعلی مهرجو و مجید هادیان4
1375خوزستانوحید خوشرو5
1377کرمانشاهجعفر دیناروند6
1384اردبیلرحمت اله خوارزمی رحیم آبادي7
1377شهرستان ایوانمظفر عسگر نیا8
1373سیستان و بلوجستانبرات سنگبري9
1381شهرهاي تهران و تبریزسکینه جعفریان10

گیريجامعه و روش نمونه
مرکز اسناد و اطّالعات     -1:هاي مربوط از منابع ذیل استفاده شده است       براي یافتن پژوهش  

-4، ملـی ایـران  يکتابخانه-3، پایگاه اطّالعات علمی جهاد دانشگاهی     -2،مدارك علمی ایران  
هاي وابسته بـه وزارت  گاهدانش -5و ها و انتشارات پژوهشگاه مطالعات تعلیم و تربیت       پژوهش

گیـري گلولـه برفـی در    گیـري، نمونـه   روش نمونـه  در ابتـداي کـار    . علوم تحقیقات و فنـاوري    
هاي انجام شـده ردیـابی      نظرگرفته شد؛ بدین صورت که از منابع، اطّالعات، مقاالت و پژوهش          

ـ       10آوري شـده، تعـداد      پژوهش جمع  28شد و ازمیان   ش پـژوه  يهپـژوهش، بـه عنـوان نمون
باشد که عبارت می) 2004تابانه،  (مالك انتخاب این مطالعات، روش پیشنهادي        .انتخاب گردید 

گیري مناسب و داراي پایایی و روایی       ابزار اندازه  -2زیاد، يمطالعه با حجم نمونه    -1: است از 
گیـري  نمونـه (گیري مناسـب    روش نمونه  -4هاي کارشناسی ارشد و باالتر و       پژوهش -3الزم،  

).صادفیت

آوري اطالعاتابزارجمع
پژوهـشی کـه    هـاي   براي گردآورري اطّالعات این پژوهش، از چک لیست گـزینش طـرح           
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آمـاري،  يهـا، اهـداف، جامعـه     ها، فرضیه شناختیِ پژوهش مانند پرسش   روشهاي  شامل مؤلفه 
. شـد  تحلیـل انتخـاب   ، روش پژوهش، روش آماري، روایی و پایایی است، براي فرا          گیرينمونه

10هاي یاد شده را نداشتند، کنار گذاشته شـدند و در نهایـت            هایی که مؤلفه  مقاالت و پژوهش  
. انتخاب گردیدپژوهش

هاروش تحلیل داده
هـاي مـورد نظـر، پـس از کدگـذاري، از        پژوهشآوري شده از  ِاطّالعات جمع  براي تحلیل 

فاده گردیـد، بـدین ترتیـب کـه         بـراي انجـام محاسـبات آمـاري اسـت         1فراتحلیل جامع  يبرنامه
هـاي  از طریـق فرمـول    2فرضیات پس از تبدیل به اندازه اثـر       آماري استفاده شده در   هاي  آزمون

ص،1990(4و اشمیت  به روش هانتر  اثرهاي  ندازه، با ترکیب ا   )1986(3ارائه شده توسط ولف   
) 262، ص   1977(نجـدول کـوه   ازاندازه اثـر  براي تفسیر . مورد تحلیل قرارگرفتند  )106-94

.استفاده شد

تحقیقهاي یافته
ال پـژوهش در خـصوص   ؤاولین سـ . دست آمده از مطالعه ارائه شده استهدر ادامه نتایج ب 

. پش از دبستان با پیشرفت تحصیلی بوده استهاي رابطه بین دوزبانگی و آموزش
دار غیـر معنـی    کـه  6و   4،  2،  1دهـد کـه انـدازه اثـر غیـر از مطالعـات              نشان می  2جدول  

تـرین  بـزرگ . دار هـستند درصد معنـی 95با احتمال 10و 5،7،8،9،  3باشند، در مطالعات  می
. باشدمی4يترین آن مطالعهو کوچک10يمقدار اندازه اثر مربوط به مطالعه

هـاي  بخشی از هر فراتحلیل ارزیابی سوگیري انتشار اسـت کـه ناشـی از انتـشار پـژوهش                 
و انـواع خطاهـا     ) دارغیـر معنـی   (نـشده   هاي چـاپ  و عدم انتشار پژوهش   ) دارعنیم(شده  چاپ

مقـداري   ،هـاي انتخـاب و حـذف مطالعـات        نفسه بـه سـبب مـالك      هر فراتحلیلی فی  . باشدمی
.دهدسوگیري انتشار را نشان می) 1نمودار(نمودار قیفی. سوگیري دارد

1- comprehensive meta-analysis
2- effect size
3- Wolf
4- Hunter & Schmidt
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در  آمـوزان دانشیش از دبستان با پیشرفت تحصیلی     پهاي  دوزبانگی و آموزش   يرابطهنتایج  . 2جدول
مطالعه10هر یک از 

%95اطمینان يفاصله فراتحلیلهاي خالصه آماره
حد پاییناندازه اثرمطالعه

اندازه اثر
اندازه حد باالي
اثر

pمقدار 

1042/0-141/0-060/0419/0
2043/0080/0-165/0495/0
٭3271/0095/043/0003/0

4034/0072/0139/0529/0
٭5239/0067/0-364/0000/0

دوزبانگی و 
پیشرفت تحصیلی

6081/0106/0179/0112/0
٭7058/0019/0-110/0032/0
٭8374/0005/0515/0000/0
٭9201/0213/0330/0004/0

پیش هاي آموزش
از دبستان و 

پیشرفت تحصیلی
٭100547/0065/0667/0000/0

05/0<* P

مطالعه10نمودار قیفی مربوط به سوگیري انتشار در .1نمودار

یین دارنـد و در بـاالي قیـف جمـع         مطالعاتی که خطاي اسـتاندارد پـا       1با توجه به نمودار     
مطالعـات بـه سـمت پـایین کـشیده شـوند،            داراي سوگیري انتشار نیستند و هر چه         ،گردندمی
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1بـا توجـه بـه نمـودار       . باشـند رود و داراي سوگیري انتشار مـی      ها باال می  ي استاندارد آن  خطا
جـدول  . باشدداراي سوگیري انتشار می    به میزان کم،   لعات مورد استفاده در پژوهش حاضر     مطا

آمـوزان  دانـش پیش از دبستان را بر پیشرفت تحصیلی هاي دوزبانگی و آموزش   ينتایج رابطه  3
. هددمینشان 

ال اول پژوهش حاضر به روش ترکیب اندازه اثرؤفراتحلیل سهاي یافته.  3جدول 

ها فرا تحلیلآماره
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آیا بین دوزبانگی و پیشرفت . 1
ي دارمعنیيتحصیلی رابطه

وجود دارد؟
624/006/0

07/0-
16/0

*6/285061/0

بودن آن ناخالص بودن رابطه بین دو متغیـر و نیـاز بـه بررسـی اثـر                 دارمعنی(01/0همگن در سطح    * 
>P 05/0.)کند)میمداخله گر را تأئیدهاي متغیر

نشان داد که میانگین اندازه ال اول پژوهش حاضر،ؤدر رابطه با س3نتایج حاصل از جدول     
24/0معـادل  مطالعـه، نمونه مـورد آموزاندانشاثر رابطه بین دوزبانگی و عملکرد تحصیلی در   

محاسـبه  06/0معـادل   ،بینمتغیر پیش عملکرد تحصیلی توسط     مالكواریانس تبیین شده متغیر     
،باشـد مـی اطمینان اندازه اثـر يجا که اندازه اثر برآورد شده خارج از محدوده      نآاز  . شده است 

دوزبانـه بـودن     ، بدین معنـی کـه     شودمی لذا وجود رابطه بین دوزبانگی و عملکرد تحصیلی رد        
، لـذا مجموعـه   معنی دار نیستنی همگ آزمون .بر عملکرد تحصیلی ندارد   اي  قابل مالحظه تأثیر
مطابق  عالوه بر این  . و محاسبات اندازه اثر همگن بودند     تحلیل  فرامورد استفاده جهت    هاي  داده

. شودمیجدول کوهن این رابطه در حد کم ارزیابی
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ال اول پژوهش حاضر به روش ترکیب اندازه اثرؤفراتحلیل سهاي یافته.  4جدول 

ها فرا تحلیلآماره

ال دوم پژوهش حاضرؤس
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پیش از هاي آیا بین آموزش.2
يیشرفت تحصیلی رابطهدبستان و پ

ي وجود دارد؟دارمعنی
420/004/004/0

28/0*7/273059/0

بین دو متغیر و نیاز به بررسـی         يبودن آن ناخالص بودن رابطه     دارمعنی(01/0همگن در سطح    * 
>P 05/0). کندمییدیمداخله گر را تأهاي اثر متغیر

که اندازه اثـر   ال دوم پژوهش حاضر، نشان داد که        ؤدر رابطه با س    4نتایج حاصل از جدول     
يمحـدوده  کـه در  20/0متوسـط  بر عملکرد تحـصیلی بـا مقـدار       پیش از دبستان  هاي  آموزش
کـم  جدول کوهن ایـن رابطـه در حـد       مطابق با و باشددار می معنی،  قرار دارد  اطمینان يفاصله

درصـد از  4آمـادگی    يدوره دهـد کـه   مـی  بـاال نـشان    ينتایج یافتـه   همچنین .شودمیارزیابی  
آزمون همگنی معنـی دار  .که مقدار کمی استکندمیواریانس متغیر عملکرد تحصیلی را تبیین   

مورد استفاده جهت فـرا تحلیـل و محاسـبات انـدازه اثـر همگـن              هاي  نیست، لذا مجموعه داده   
. بودند

گیريبحث و نتیجه
جملـه ازآنبـر مـؤثر عوامـل وتحصیلیشرفتپینظرازآموزاندانشفرديهاي تفاوت

متخصـصان وتربیـت وتعلـیم انـدرکاران دسـت توجـه مـورد همیشهکهاستمهمیمسائل
). 264-282، ص 1،2004، میلـر، گراسـن، داکـی و آکـی    گرین(است بودهشناسی تربیتیروان

ي شکـست در  ز پیامـدها گیـري ا مؤثر بر پیشرفت تحصیلی، از یک سو پیش      هاي  شناخت متغیر 

1- Greene, Miller, Crowson, Duke & Akey
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دهـد و از سـوي دیگـر    شایند بـراي یـادگیري را افـزایش مـی         آوري محیطی خو  مدرسه و پدید  
از .هـاي کـاربردي کمـک کنـد    هاي مناسب و تکیه بـر اولویـت   روشیابی به   تواند در دست  می

هـاي  تحـول بعـدي، انجـام پـژوهش     پیش دبـستانی بـر       يطرف دیگر با توجه به اثر نافذ دوره       
تواند کار ساز   ، می ن مقطع، براي سنجش اثرها و نیز بهبود محتوا و فرآیند آموزش           مناسب در ای  

. )117-138، ص 1388د پور، حسینانی و پژوهنده، حمی(باشد
در آمـوزان دانـش پیـشرفت تحـصیلی     درپـیش دبـستانی     هـاي   آمـوزش  دوزبانگی و  نقش

العات یاد شده به صـورت      مط .شدند، مؤثر شناخته شده است    مطالعات زیادي که در مقدمه ذکر     
گونـاگون  هـاي   کـارگیري روش  علمی ایران نیازمند بـه     يبا آنکه جامعه   .اندجداگانه انجام شده  

. هاي اندکی صورت گرفتـه اسـت  تالشدر این زمینه،به ویژه رویکرد فراتحلیل استپژوهشی  
از ،آمـوزان دانـش هاي پیش از دبستان بر پیشرفت تحصیلی      نقش دوزبانگی و آموزش   فراتحلیل  

قبـل از انجـام پـژوهش        ،هـا در ایـن زمینـه      که با توجه به شمارِ زیاد پژوهش      موضوعاتی است   
. حاضر، اصالً در ایران به آن پرداخته نشده بود

گیـري از روش ترکیـب انـدازه اثـر بـه        گیري روشِ فراتحلیل با بهـره     کاربه نتایج حاصل از  
و پیـشرفت    دوزبـانگی ، نـشان داد کـه بـین         پژوهش حاضـر  در )1990(هانتر و اشمیت  روش  

اي بـر عملکـرد     قابـل مالحظـه   بدین معنی که دوزبانه بودن تـأثیر      ؛داردنتحصیلی رابطه وجود    
ــدارد ــه .تحــصیلی ن ــن در حــالی اســت ک ــایج ای ــاتنت ــی دوزي 1371حــسینی، مطالع ؛ یمن

؛ 1372اصــل فتــاحی، ؛1372؛ ادیــب،1371، گــل محمــدي و بهرامــی؛ نوریــه 1371ســرخابی،
مکونـدي،  ؛ نجاریـان و   1373؛ نـصرتی شـعار،    1373؛ سـنگبري،    1373؛ برازي،   1373آبرومند،  

دهند کـه   مینشان1388و صفرزاده،   1382؛ سپهر،   1381؛ مرتضی نژاد،    1379؛ جوادي،   1376
ا هـ یافتـه احتمـالی در تبیـین  .تواند در پیشرفت تحـصیلی مـؤثر باشـد        می آموزش به زبان اولیه   

ین موضوع اشاره داشت که با توجه به عصر فناوري ارتباطـات و تکنولـوژي شـاید    توان به ا می
مخـصوصاً . داشته باشـد  نثیري در عملکرد تحصیلی     أدوزبانگی و چند زبانگی چندان ت      يپدیده

زیادي را بـراي   هاي  جمعی از قبیل رادیو و مخصوصاً تلوزیون که برنامه        هاي  در ایران که رسانه   
خـود را در    هـاي   ختـه ودیگـر نیـز آم     هايِکودکان زبان  ،بینندمی سه تدارك کودکان به زبان مدر   

کنند و بـه مـرور      هاي ارائه شده تمرین می    خانه نیز توسط محرك   در زبان دوم  يمدرسه درباره 
.یابندمیطتسلّاولدر زبان دوم نیز همانند زبان 

بـر  پیش از دبـستان     هاي  وزشآمتأثیر يدارمعنیتوان به   می هاي این پژوهش  از دیگر یافته  
ج
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و زیبـ گتیلـور،  این یافته با نتایج مطالعات     .کرداشاره   در مدرسه  آموزاندانشعملکرد تحصیلی 
؛ سـامونز و همکـاراران،   2005؛ پـارکر،  2004،گ؛ سـیلوا و پـا     2000رتن،  ا؛ هلیب 2000،  اسالت
؛ مـوالیی، 1375اسـدي،  ؛ امیـري و  1373؛ مهرگان، 1372؛ بخت آوري،  1372؛ عباسیان، 2005
تـوان  در تبیین احتمالی این یافته مـی       .همسو است 1388ی، شهنی ییالق و باقري،      س؛ سپا 1382

بـودن وضـعیت اقتـصادي اکثـر      هـاي متنـوع، پـایین       ها و گـویش   در ایران وجود زبان   گفت که 
آموزش و ها و عدم آشنایی والدین با مسائل تربیتی کودکان، مشکالت زیادي بر سیستم         خانواده

آماده کردن  ترین هدف مراکز پیش دبستانی،    که مهم با توجه به این   .کندمی پرورش کشور ایجاد  
يرود کـه کودکـان بـا طـی دوره         می این انتظار بنابرجهت شروع آموزش رسمی است،      کودکان  

ی، شـهنی   سـ سپا(پیش دبستانی در بدوِ ورود به مدرسه عملکرد تحصیلی بهتري داشـته باشـند               
کـه  جـا   از آن  توان گفـت  می فوق، يبراي یافته در تبیین احتمالی دیگر   ). 1388الق و باقري،    یی

مخـصوصاً قواعـد زبـان اتفـاق        ،سنین بحرانی بـراي یـادگیري زبـان دوم        آمادگی در هاي  دوره
یـشرفت  پایـن طریـق     و از  باشـد  تواند در یادگیري زبان دوم تـأثیر بـسزایی داشـته          می ،افتدمی

. نیز در کودکان دوزبانه افزایش دهدتحصیلی را 
بین دوزبانگی و پیشرفت تحـصیلی       يرابطه به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که        

پـیش از  هـاي  همچنـین نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه آمـوزش      . حمایت الزم را دریافت نکرد    
شدن به فرا تحلیل هایی که شرایط وارد    بررسی سازه . کنددبستان، عملکرد تحصیلی را تبیین می     

پـژوهش  هـاي  پژوهش از محـدودیت    18را داشتند، و همچنین شرایط ورود به فراتحلیل براي          
کـه پـژوهش حاضـر بـه بررسـی نقـش دوزبـانگی و                کـه  جـا آناز. رونـد حاضر به شمار مـی    

هاي پیش دبستانی پرداخته است، نتـایج فقـط در جهـت شناسـایی نقـش دوزبـانگی و                آموزش
لـذا  . اهمیـت هـستند   ، حـائز  آمـوزان دانـش از دبستان در پیشرفت تحـصیلی       پیش  هاي  آموزش
گردد که پژوهشگران بـا شناسـایی مطالعـاتی کـه در خـصوص نقـش دوزبـانگی و                می پیشنهاد
پیش از دبستان در پیشرفت تحصیلی و همچنین سایر متغیرهاي مرتبط با پیشرفت             هاي  آموزش

چرا که انجـام پـژوهش       ؛تر مبادرت ورزند  بیشهاي  گیرد، به انجام فراتحلیل   می تحصیلی انجام 
آموزش به کودکـان دو     هاي  آموزشی و روش  هاي  یاد شده، به لحاظ تدوین برنامه     هاي  در زمینه 

.راهگشا استکامالً مفید وزبانه،
در پـژوهش    کاربرديتوان به دو دسته کاربرد نظري و      می دست آمده هبهاي  بر اساس یافته  



)1ي ، شماره1392ستان بهار و تاب، 2-20ي ششم، سال دوره(تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،علوميمجله 150

پـیش  هاي دوزبانگی و آموزش   درسطح ِنظري، با توجه به اینکه بررسی نقش       . کردحاضر اشاره   
ه              آمـوزان دانشاز دبستان بر پیشرفت تحصیلی       در قالـب طـرح فراتحلیـل، هنـوز مـورد توجـ ،

تواند توجه پژوهشگران داخلـی را  میپژوهش حاضرلذا پژوهشگران داخلی قرار نگرفته است،   
هاي تأثیر گذار بر پیـشرفت      هایی مرتبط با سایر متغیر    اتحلیلم فر به این موضوع و همچنین انجا     

هـاي  تـوان بـا مـورد توجـه قـراردادن متغیـر           کاربردي نیز مـی   در سطحِ   . تحصیلی، جلب نماید  
هـاي  در برنامـه ،پـیش دبـستانی  هاي دو زبانگی و آموزش   تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی، نظیر    

هاي همچنین با توجه به یافته. را تسهیل کرد  آموزاننشدا، دستیابی به پیشرفت تحصیلی      مدرسه
مربیـان مراکـز پـیش دبـستانی و         پرورش، به ویـژه   پژوهش حاضر، دست اندرکاران آموزش و     

ت دادن بـه تفـاوت          می مشاوران مدارس  و تـدوین  آمـوزان دانـش فـرديِ   هـاي   تواننـد بـا اهمیـ
دارمعنـی با توجه به نقش      .راهم سازند موجبات پیشرفت تحصیلی آنان را ف      ،مناسب هاییبرنامه

گـردد  پیشنهاد مـی  هابه خانواده  آموزاندانشهاي پیش از دبستان در پیشرفت تحصیلی        آموزش
ان را بـراي    تپیش از دبس  هاي  آموزش يهاي الزم، امکان تجربه   در صورت فراهم بودن زمینه    که

هـاي  ن آمـوزش  م مـدیران و مـسئوال     گردد که تما  همچنین پیشنهاد می  .کودکانشان فراهم نمایند  
بـا   یهـای از آمـوزش  کودکان ایرانی در یـک فرصـت برابـر         يپیش دبستانی تالش کنند تا همه     

.منـد شـوند   آموزشی در این دوره بهره    هاي  اجراي برنامه  يکیفیت باال همراه با نظارت بر نحوه      
وسـط نویـسندگان   هـا ت نگارش مقاالت و پژوهشيترین محدودیت پژوهش حاضر، نحوه    مهم

.ها بودمختلف و در دسترس نبودن آن

منابع
تحقیقات وزارت يچکیده. بررسی ابعاد دو زبانگی در استان ایالم      ). 1373(عزت اهللا    ،آبرومند

.تعلیم و تربیتيپژوهشکده،وزارت آموزش و پرورش،آموزش و پرورش تهران
پـسر   آموزاندانشر عملکرد تحصیلی    آمادگی ب  يثیر دوره أمقایسه ت ). 1372(ادیب، یوسف   

کارشناسـی ارشـد  ينامهپایان).در شهرهاي تبریز و تهران(ی یدو زبانه و یک مقطع ابتدا 
تربیـت معلـم    شناسـی، دانـشگاه   تربیتـی و روان   ي علوم دانشکدهعلوم تربیتی، چاپ نشده،     

.تهران
پـسر یـک     آمـوزان نشداپیشرفت تحصیلی    يبررسی و مقایسه  ). 1372(اصل فتاحی، بهرام    
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کارشناسی ارشـد علـوم تربیتـی، چـاپ نـشده،            ينامهپایان.زبانه و دو زبانه در مقطع ابتدایی      
.تربیت معلم تهرانشناسی، دانشگاهتربیتی و رواني علومدانشکده

آمـوزان دانشعملکرد تأثیر آموزش پیش دبستانی بر). 1375(امیري، فریبرز و اسدي، عباس     
.تعلیم و تربیت اهوازيپژوهشکده. ییمقطع ابتدا

آمـوزان دانـش ها در یـادگیري بررسی میزان تأثیر کودکستان). 1372(بخت آوري، مصطفی   
.دانشگاه همدانچاپ نشده، کارشناسی ارشد،ينامهپایان. پایه اول

.بررسی مشکالت درس انشاء در مدارس ابتـدایی اسـتان کردسـتان    ). 1373(برازي، محمد   
.ي تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان کردستانشورا

ی و ارتبـاط    ایو مشکالت دو زبانگی در مقطع ابتد      بررسی مسائل   ). 1373(جاللی لک، رضا    
.طرح پژوهشی آمـوزش و پـرورش      . آن با آموزش و پرورش در استان آذربایجان غربی        

.کاربردي تعلیم و تربیتيپژوهشکده
ينامـه فصل. رویکرد آموزشـی يآموزش چند فرهنگی به مثابه ). 1379(جوادي، محمد جعفر    

.26-9صص.63ي شماره. تعلیم و تربیت
کـل  يمرکـز تحقیقـات اداره  .بررسی علل و عوامل افت تحـصیلی ). 1371(حسینی، میرقادر   

.آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
ش آمـوزش پـیش دبـستانی در        نقـ ). 1388(، حسن؛ حسینانی، علی و پژوهنده، علی        رحمید پو 

علوم تربیتی دانـشگاه  يمجله. حرکتی و سازگاري اجتماعی_روانیهاي یادگیري مهارت 
.117-138،)3(16.شهید چمران اهواز

کودکان غیر فارسی زبان در زبـان فارسـی در      هاي  بررسی توانایی ). 1375(پریرخ ،دادستان
.و تربیتتعلیميپژوهشکده،بدو ورود به نظام آموزشی

عملکـرد تحـصیلی     يمقایـسه ). 1388(صـرفناز  منیجه و باقري،  ی، حسین؛ شهنی ییالق،   سسپا
پیش دبـستانی بـا کنتـرل       هاي  اول دبستان بر حسب جنسیت و آموزش       يپایه آموزاندانش
-112،  )2(16،شناسی دانشگاه شهید چمران اهـواز     علوم تربیتی و روان    يمجله. هوش

93.
مجموعـه  ،سوادآموزي و ضرورت توجه به نیازهـاي کودکـان دو زبانـه           ). 1382(سپهر، حمید 

.دانشگاه کردستان،سنندج،هامشکالت و راه حل.مقاالت همایش آموزش و پرورش
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بررسی نقش آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی  ). 1373(سنگبري، بـرات  
، شوراي تحقیقات  ستانچسیستان و بلو   يهاول ابتدایی مناطق دوزبان    يپایه آموزاندانش

.آموزشی استان سیستان و بلوچستان
،10،شناسان ایـران روانيفصلنامه.مروري بر مبانی فرا تحلیل). 1385(سهرابی فرد، نسرین    

.171-169صص 
.آگاه: تهران. شناسی پرورشیروان). 1383(علی اکبر سیف،

دو زبانـه در آذربایجـان       آموزاندانشیادگیري  هاي  بررسی سبک ). 1388(صفرزاده، فرامرز 
. تعلیم و تربیتيپژوهشکده،طرح پژوهشی. شرقی

فراتحلیـل عوامـل مـؤثر بـر        ). 1384(عابدي، احمد؛ عریضی، حمید رضا و شـواخی، علیرضـا         
ــه  ــست یافت ــار ب ــزایش ک ــرورشپژوهــشی درهــاي اف ــصلنامه. وزارت آمــوزش و پ يف

.109-132، )4(12،آموزشیهاي نوآوري
تأثیر آموزش و پـرورش قبـل از دبـستان در پیـشرفت تحـصیلی               ). 1372(عباسیان، شهناز   

، علـوم تربیتـی  اسـی ارشـد  نکارشينامهپایان.سال اول و دوم ابتدایی اراك      آموزاندانش
.تعلیم و تربیت تبریزيپژوهشکدهچاپ نشده، 

يرابطه). 1385(باس و حیدري، محمود     اد، ع غالمی، یونس؛ خداپناهی، محمد کریم؛ رحیمی ن      
هـشتم در درس علـوم بـر    يپایـه آموزاندانشانگیزش پیشرفت و خود پنداشت تحصیلی  

.218-207،)7(2،شناسان ایرانیروانيفصلنامه. »آر_تیمز« اساس تحلیل نتایج
صـدا و   اولین سمینار زبان فارسـی در       شناسی ارتباط کالمی،  روان). 1371(گلزاري، محمد   

.سروش:تهران. سیما
دختـر ابتـدایی یـک       آمـوزان دانشپیشرفت تحصیلی    يمقایسه). 1381(نژاد، حبیبه مرتضی

، ریزي مناسـب  برنامه يزبانه، دو زبانه و سه زبانه در شهرستان ارومیه به منظور توصیه           
و علـوم تربیتـی      يعلـوم تربیتـی، چـاپ نـشده، دانـشکده          کارشناسـی ارشـد    ينامـه پایان
.دانشگاه تبریزشناسی،روان

يهاي جسمی و حرکتـی کودکـان در دوره        ضرورت توجه به آمادگی   ). 1375(مفیدي، فرخنده 
.84-74، ص 6و 5شماره،پژوهش در مسائل تعلیم و تربیتيمجله. پیش از دبستان
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کارشناسی ارشد علـوم تربیتـی، چـاپ نـشده،           ينامهپایان. سوم ابتدایی شهرستان ورامین   
.شناسی، دانشگاه تربیت معلمعلوم تربیتی و روانيدانشکده

فـردي،  هـاي   پیش دبستانی، ویژگی   ين دوره بررسی تأثیر گذراند  ). 1373(مهرگان، فرانـک    
بـا کنتـرل متغیـر هـوش بـر عملکـرد تحـصیلی        آمـوزان دانشخانوادگی و آموزشی    

.تعلیم و تربیت اهوازيگزارش پژوهش، پژوهشکده. اول ابتداییآموزاندانش
تعلـیم و  يفصلنامه.مروري بر پیامدهاي دو زبانگی ). 1376(نجاریان، بهمن و مکوندي، بهنام      

.58-47صص.52يشماره،تتربی
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