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زمینهسازی

تأثیر فعالیتهای پایه یادگیری در خانه بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه چهارم

خالصه
 تحلیل دادههای تیمز و پرلز نشان میدهد كه فعالیتهای پایه یادگیری
میتوانند پیامدهای مثبت تحصیلی در آینده را شكل دهند.
 پژوهشهای پیشین نشان میدهند تأكید بر مهارتهای سواد خواندن و
سواد پایه ریاضی میتواند به پیامدهای مثبت تحصیلی در آینده منجر
شود.
 كودكانی كه در خانوادههای «كمبهره اجتماعی» زندگی میكنند،
فعالیتهای تقویتی آموزشی كه موجب ارتقای یادگیری میشوند را
كمتر در خانه تجربه میكنند و به مؤسساتی مانند مهد كودكها یا
پیشدبستانها كه آموزشهای قبل از مدرسه را ارائه میكنند ،كمتر
دسترسی دارند.
 اقداماتی كه موجب افزایش درگیر شدن والدین در فعالیتهای پایه
یادگیری میشوند یا دسترسی آسان به اقدامات مناسب تكمیلی را
ممكن مّیكنند ،میتوانند زمینه را برای كسب نتایج بهتر در مدرسه
مهیا كنند و احتماالً تأثیرات پیشینه اجتماعی بر نابرابریهای آموزشی
را كاهش دهند.

انجمن ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ( )IEAآمستردام،
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توصیهها و كاربستها
  نتایج مطالعات تیمز و پرلز نشان دادهاند كه شركت در برنامههای
پیشدبستانی با كیفیت باال میتواند زمینه را برای یادگیریهای
بعدی كودك در مدرسه آماده كند و این قابلیت را دارد كه
نابرابریهای اجتماعی ناشی از پیشینههای متفاوت خانوادگی را
كاهش دهد.
  افزایش میزان درگیر شدن خانوادهها و كودكان با فعالیتهای
تقویتی و مهیج در خانه میتواند به ارتقای پیامدها و پیشرفت
تحصیلی كودك در مدرسه ،بهخصوص برای كودكان محروم،
كمك كند.
 مداخالت طراحی شده به منظور پشتیبانی والدین و كمك به
آنها و آموزش آنها برای پاسخگو بودن به نیازهای یادگیریهای
ابتدایی كودكانشان ،میتواند برای كودكان مفید باشد .این
مداخالت به طور خاص برای كودكانی كه والدینشان از سطح
سواد پایینی برخوردارند ،اهمیت خاصی دارد.
 با توجه به اینكه فراهم آوردن فرصتهای یادگیری در سطح
آموزشگاهی میتواند به رشد كودك و ارتقای پیامدهای تحصیلی
كمك كند ،باید برای افزایش حضور و مشاركت كودكان در
فرایند یادگیری به خصوص كودكان محروم ،تالشهای بسیاری
انجام شود.

مقدمه :فرایندهای پایة ترغیبی و تقویتی یادگیری

در سال  ،2015كشورهای عضو سازمان ملل اهدافی آرمانی برای
پاسخگویی به چالشهای آینده برگزیدند .اهداف توسعة پایدار
( )SDGsچارچوبی جامع ارائه داد تا مطمئن شویم هیچ كودكی
جامانده از تحصیل نباشد .به طور خاص در اهداف توسعة پایدار،
با تأكید بر تضمین آموزش جامع و باكیفیت برای همه و ارتقای
یادگیری مادامالعمر ،چنین بیان میشود كه كودكان باید به رشد و
توسعة باكیفیت در كودكی شامل تجربة محیطهای یادگیری مثبت و
ترغیبكننده ،دسترسی داشته باشند .این اهداف در پاسخ به مطالعات
بسیاری كه به تأثیر سالهای اولیة زندگی بر تمام حیطههای رشد
كودك اشاره داشتند ،تعیین شدند .ذیربطان ،از جمله سیاستگذاران
یا سازمانهای ملی یا بینالمللی فعال در حوزة تحقیقات آموزشی،
آموزش كودكان در پیش از دبستان و نیاز به پژوهشهای بیشتر در
زمینة عوامل تأثیرگذار بر ارتقای پیامدهای یادگیری كودكان را به
عنوان حوزة عمل در آینده به رسمیت میشناسند (سازمان همکاری
و توسعة اقتصادی2012 ،؛ استنسل ـ پییتاك و هنكه.)2014 ،
كسب مهارتهای پایة سواد خواندن برای رشد و توسعة كودك
و سواد خواندن ،اساسی است (هیأت ملی سواد پایة خواندن2008 ،؛
شاناهان و لونیگان )2010 ،و در عین حال ،سواد پایة خواندن ،پایه
و اساسی برای كسب مهارت در حوزههای موضوعی دیگر را فراهم
میآورد (ان ِدرز و همكاران2012 ،؛ دوایگ ،مك ِكر و رو ِو.)2003 ،
والدین و پیشدبستانها میتوانند با اجرای فعالیتهای پایة یادگیری،
رشد دانشآموزان را باال ببرند (گلفند و تتی1990 ،؛ هارت و رایزلی
2003،؛ نلپ ،2008،مولیس ،مارتین ،فوی و آروراa2012 ،؛ مولیس،
مارتین ،فوی و دروكرb2012 ،؛ مو ِری1007 ،؛ مو ِری و كوپر1997 ،؛
وبستر ـ استراتون و هاموند .)1988 ،كودكانی كه در خانوادههای
محروم از نظر اجتماعی و اقتصادی قرار دارند از حمایتهای
توسعهای میتوانند بیشتر بهره ببرند؛ زیرا آنها نسبت به همكالسیهای
برخوردارشان ،به فعالیتهای ترغیبی و تقویتی یادگیری كمتر
دسترسی دارند (فاركاس و برونِ ،2004 ،ریكیس و همكاران.)2006 ،
پژوهشها نشان دادهاند كه فضای ترغیبكننده و پرورشدهنده در
خانه یا مؤسسات آموزشیِ پیش از دبستان و مهدكودكها ،در رشد
و توسعة كودكان تأثیر دارند .به طور خاص نقش یادگیریهای
اولیه در كسب پیامدهای مثبت در تحصیالت آتی و كاهش
فاصلة بین كودكان محروم و كودكان بهرهمند مشاهده میشود.
در این خالصة سیاستی ،ما نتایج عمیقی را كه از تحلیل دادههای کالن
مقیاس بهدست آمدهاند بیان میكنیم .این نتایج همبستگی بین نابرابریهای
اجتماعی و پیامدهای یادگیری در دوران اولیة كودكی را نشان میدهند.
این مطالعه نشان میدهد كه سرمایهگذاری روی مهارتهای پایة یادگیری
میتواند عاملی مهم در كسب پیامدهای یادگیری در آینده باشد.

چه چیزی از پروژة منطقهای شاخصهای رشد و توسعة
كودكان ( )PRIDIیادگرفتیم

پروژة منطقهای شاخصهای رشد و توسعة كودكان1مطالعهای
بود كه در سالهای  2013و  2014روی نمونة معرف كشوری در
چهار كشور امریكای التین (كاستاریكا ،نیكاراگوئه ،پاراگوئه
و پرو) انجام شد .این پروژه دیدگاههای مهمی را نسبت به چهار
حوزة رشد و توسعة كودك ارائه كرد كه پایه و اساس پیامدهای
یادگیری كودك را در آینده شكل میدهند و درك ما را از این
حوزهها افزایش داد .این چهار حوزه عبارتند از :درك و شناخت،
مهارتهای مرتبط با زبان و ارتباطات ،مهارتهای هیجانی ـ اجتماعی
و مهارتهای حسی ـ حركتی .این پروژة منطقهای شاخصی را با عنوان
«محیط ترغیبكننده و پرورشدهنده »2برای رشد و توسعة كودك
معرفی كرد و اهمیت آن را نشان داد .درك و شناخت ،مهارتهای
مرتبط با زبان و ارتباطات ،مهارتهای هیجانی ـ اجتماعی 3نسبت به
مهارتهای حسی ـ حركتی ،با این شاخص همبستگی بیشتری داشتند.
دادههای پروژة منطقهای شاخصهای رشد و توسعة كودكان ،نشان
داد كه تأثیرات نابرابریهای اجتماعی (با در نظر گرفتن سه عامل:
داراییهای اجتماعی ـ اقتصادی در خانه ،4آموزش مهارتهای مادری5
و محیط ترغیبكننده و پرورشدهنده) بر رشد كودك از سن  24ماهگی
آغاز میشود و با افزایش سن این تأثیرات نیز افزایش مییابند .والدینی
كه از منابع بیشتری (شامل تحصیالت و ثروت) برخوردارند ،نسبت
به والدینی كه از لحاظ تحصیالت و مالی با محدودیتهای بیشتری
روبهرو هستند ،برای حمایت و كمك به رشد و توسعة كودكانشان
بیشتر (از لحظ ك ّمی و كیفی) سرمایهگذاری میكنند .رشد كودكان
فقیر ،محروم و كم بهره از پرورش در محیطهای ترغیبكننده تا 59
ماهگی ،نسبت به رشد همسنهای بهرهمند در محیطهای ترغیبكننده
و پرورشدهنده ،معادل  18ماه عقبتر است .كودكی كمبهره از
پرورش و پرورشدهنده ممكن است نتواند شكلهای هندسیِ پایه
مانند مثلث یا مربع را تشخیص دهد ،تا  20بشمارد یا توالیهای زمانی
(مانند ترتیب وقوع پیشامدها در طول زمان) را درك كند .این دسته
از كودكان ممكن است حتی در فعالیتهای اجرایی 6و مهارتهای
اجتماعی ـ هیجانی مانند همدلی و استقالل عمل با ضعف روبهرو
باشند .یك كودك كم بهرة از پرورش در محیطهای ذكر شده
احتماالً به اندازة دیگر كودكان آمادگی مدرسه را ندارد و ممكن
است حتی زمانی كه به مدرسه میرود ،با موفقیت عمل نكند .ولی
این نكته قابل توجه است كه نتایج پروژة منطقهای شاخصهای رشد
و توسعة كودكان در عین حال نشان داد كه اگر كودكی از خانوادة
محروم به محیطی ترغیبكننده و پرورشدهنده دسترسی داشته باشد،
سطح رشد او تا سطح رشد كودكان بهرهمندی كه كمتر پرورش
داده میشوند ،باال میرود (وردیسكو و كواِتو و تامپسون .)2016 ،
1 Proyecto Regional de Indicadores de Desarrollo Infantil

برای دریافت اطالعات بیشتر به  https://www.iadb.org/en/pridiمراجعه كنید.
2 the nurturing environment
شاخص مورد استفاده در پروژة منطقهای شاخصهای رشد و توسعة كودكان برای
محیطهای ترغیبكننده و پرورشدهنده عبارت است از )1 :تعداد كتابهایی كه كودك
در منزل دارد )2 ،تعداد بزرگساالنی كه با كودك تعامل دارند (با او بازی میكنند ،آواز
میخوانند ،نقاشی میكنند ،داستان برای او میگویند) )3 ،تعداد دفعات تعامالت بین
كودك ـ بزرگسال و فعالیتهای انجام شده در خانه و  )4فعالیتهای اولیه كه كودك در
ارتباط با بهداشت به آنها نوجه میكند و انجام میدهد.
3 socioemotional
4 socioeconomic endowment
5 maternal education
6 executive functioning

فعالیتهای اجرایی معموالً به مهارتهایی اطالق میشود كه به كودك امكان میدهد تا بر
افكار ،اعمال و هیجانات خود مانند توجه كردن ،سازماندهی و برنامهریزی كردن ،آغازگر
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دادههای مطالعات تیمز و پرلز

گرچه پروژة منطقهای شاخصهای رشد و توسعة كودكان دادههایی باكیفیت
در ارتباط با زمینههای یادگیری اولیة كودكان در اختیار ما قرار میدهد ،ولی
این زمینهها را به میزان پیشرفتتحصیلی كودك در آینده پیوند نمیدهد.
به عالوه ،دادههای پروژة منطقهای شاخصهای رشد و توسعة كودكان به
چهار كشور آمریكای التین محدود میشوند .با انگیزهای كه از یافتههای
این مطالعه گرفتیم ،دادههای دو مطالعة بینالمللی کالنمقیاس تیمز و پرلز را
تحلیل كردیم .هر دو مطالعه ،شواهد تجربی ما در ارتباط با اهمیت فعالیتهای
پایة یادگیری و تأثیر محیط ترغیبكننده و پرورشدهنده را تقویت كرد.
مطالعات تیمز و پرلز منابعی غنی از داده برای تحلیل همبستگی بین پیشرفت
تحصیلی و زمینههای یادگیری در اختیار قرار میدهد .آزمونهای انجام
شده در این مطالعات امكان میدهد تا بتوان دربارة پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان كشورهای شركتكننده در پایة چهارم در خواندن(پرلز) و
ریاضی و علوم(تیمز) سخن گفت .اطالعات پیشینهای جمعآوری شده از
دانشآموزان ،معلمان ،والدین و مدارس آنها شامل اطالعات در خصوص

عادات خانوادگی مرتبط با فعالیتهای پایة یادگیری ،مكمل نتایج این
آزمونها شد .7در تحلیل ما ،از نتایج بیش از  30نظام آموزشی كه در هر
سه مطالعة تیمز  ،2011تیمز  2015و پرلز  2011شركت داشتند ،استفاده شد.
نتایج دو مطالعة تیمز برای بررسی و تحلیل روند در زمان مقایسه شد .ما به
بر رسی و تحلیل مو ا رد زیر پرد اختیم :
 .1میزان مشاركت و درگیر شدن والدینی كه پیشینه و سطح تحصیالت
مختلف داشتند با فعالیتهای پایة یادگیری؛
 .2همبستگی بین این مشاركت و درگیر شدن با پیشرفت تحصیلی
دانشآموزانی كه پیشینههای اجتماعی ـ اقتصادی مختلف دارند؛
 .3همبستگی بین شركت دانشآموزان در پیشدبستان و مهدكودكها و
پیشینه و سطح تحصیالت والدین؛

نتایج

والدین با تحصیالت عالی ،غالباً در فعالیتهای سواد
پایة ریاضی و خواندن بیشتر درگیر میشوند
تحقیقات پیشین نشان داد كه والدینی كه از منابع بیشتری (شامل

تحصیالت و ثروت) برخوردارند ،نسبت به والدینی كه از لحاظ

تحصیالت و وضعیت مالی با محدودیتهای بیشتری روبهرو هستند ،برای

حمایت و كمك به رشد و توسعة كودكانشان بیشتر (از لحاظ ك ّمی و
كیفی) سرمایهگذاری میكنند (وردیسكو و همكاران .)2016 ،دادههای

مطالعات تیمز و پرلز الگویی مشابه (با مقداری انحراف) در نابرابری را در

نظامهای آموزشی شركتكننده در این مطالعات تأیید میكند .به منظور
بررسی میزان مشاركت و درگیر شدن والدین با سطح تحصیالت مختلف

با كودكانشان در فعالیتهای پایة یادگیری ،از اطالعات جمعآوری شده
از پرسشنامههای تكمیل شده توسط خانوادهها استفاده كردیم .از پاسخها

برای تولید دو شاخص فعالیتهای پایة یادگیری )1 :سواد پایة خواندن

و  )2سواد پایة ریاضی استفاده كردیم (برای اطالع از توصیف كامل این
مقیاس به مارتین و مولیس 2011 ،رجوع كنید) .تحلیلهای ما نشان داد

كه به طور میانگین ،والدین با سطح تحصیالت باالتر ،نسبت به والدین

با سطح تحصیالت پایینتر ،در فعالیتهای پایة یادگیری كودكانشان در
سالهای پیش از دبستان بیشتر مشاركت داشتند (جدول  .)1این یافته در
هر  30نظام آموزشی شركتكننده در تیمز  2015 ،2011و پرلز ،2011

عموماً مشاهده شد .جای تعجب نداشت كه ما الگویی مشابه را نیز برای
فعالیتهای پایه و اولیة سواد ریاضی مشاهده كردیم.8

جدول  .1میزان مشاركت والدین با سطح تحصیالت مختلف در فعالیتهای پایة سواد خواندن كه با میانگین نمره در فعالیتهای پایة سوادخواندن با مقیاس

باالترين سطح تحصيالت والدين

تيمز و پرلز 2011

تيمز 2015

ميانگين نمره
در فعاليتهاي اولية سوادخواندن

ميانگين نمره
در فعاليتهاي اولية سوادخواندن

دانشگاه يا باالتر

)10/4 (0/06

)10/5 (0/06

بعد از دبيرستان به جز دانشگاه

)10/1 (0/08

)10/2 (0/09

متوسطه دوم

)9/9 (0/08

)9/9 (0/08

متوسطه اول

)9/5 (0/15

)9/6 (0/16

عدم تكميل متوسطه اول ،ابتدايي يا بي سواد

)8/9 (0/21

)9/0 (0/22

توجه :میانگین مقیاس  10و انحراف معیار  1است ،خطای استاندارد در پرانتز نشان داده شده است .والدینی كه تحصیالت دانشگاهی یا باالتر داشتند ،نسبت به والدین با سطح تحصیالت پایینتر ،در فعالیتهای پایة سواد
خواندن مشاركت بیشتری داشتند.خطای استاندارد باالتر برای والدینی كه از تحصیالت پایینتری (متوسطة اول یا ابتدایی) برخوردار بودند نشان دهندة این امر است كه عادات بازی آنها نسبت به والدین با سطح تحصیالت
باالتر ،از پراكندگی بیشتری برخوردار بود.

Verdisco, Cueto, & Thompson

3

8

دادهها و مستندات از طریق  http://www.iea.nl/our-dataدر دسرتس هستند

7

گرچه تحلیلهای ما نشان داد كه عموماً والدین با سطح تحصیالت
باالتر ،برای بازیهای رشد دهنده و ترغیبكننده با كودكانشان تمایل
بیشتری داشتند ،ولی وضعیت در در همة كشورها یكسان نبود .برای
مثال ،در چین تایپه ،هنگكنگ و سنگاپور ،مشاركت والدین با سطح
تحصیالت باال در فعالیتهای پایة یادگیری ،نسبت به والدین با سطح
تحصیالت پایین ،به طور معنادار بیشتر بود .این یافته نشان میدهد
در این كشورها ،موفقیت محیط حمایتی مدرسه ،به طور نظاممند ،با
پیشینة اجتماعی ـ فرهنگی خانوادهها همبستگی دارد .در مقابل ،در
كشورهایی مانند جمهوری چك ،فنالند ،مجارستان یا آلمان ،تفاوت
میزان مشاركت و درگیر شدن والدین با پیشینههای اجتماعیـ فرهنگی
مختلف ،تقریباً قابل اغماض است .مشخصاً ،در برخی از كشورها،
پیشینة اجتماعی ـ اقتصادی با میزان مشاركت و درگیر شدن والدین با
فعالیتهای پایة یادگیری همبستگی كمی دارد.
اهمیت این مسئله با درصد دانشآموزانی كه والدینشان از سطح
تحصیالت كمتری برخوردار بودند ،مشخص میشود :بخش نسبتاً
بزرگی از كودكان تحت تأثیر فقدان محیطی ترغیبكننده و
پرورشدهنده قرار داشتند .بیشترین میزان تفاوتها در مشاركت در
فعالیتهای پایة یادگیری در بین گروههایی دیده میشود كه درصد
خانوادههای دارای تحصیالت باالی آنها كمتر است .برای مثال در
هنگكنگ ،تعداد دانشآموزان پایة چهارم كه والدینشان تحصیالت
دانشگاهی دارند ،نسبت به فنالند ( 18%در مقابل  ،)43%به طور قابل
مالحظهای كمتر است.
بین فعالیتهای اولیة سوادخواندن با پیشرفت تحصیلی
دانشآموز در تحصیالت آتی همبستگی وجود دارد
دادههای مطالعات تیمز و پرلز دربردارندة شواهدی تجربی از نظامهای
آموزشی زیادی است .سطح مواجهة كودكانی كه خانوادههایشان
پیشینههای مختلف اجتماعی ـ اقتصادی و آموزشی دارند با فعالیتهای

پایة یادگیری متفاوت است ولی چرا این موضوع باید اهمیت داشته
باشد؟ به بیان دیگر ،محیط خانواده چه تأثیری بر رشد و پیامدهای
یادگیری كودك در مدرسه دارد؟ برای پاسخ به این سؤال ،ما روی
دادههای تیمز و پرلز ،برای پیشبینی نتیجة عملكرد دانشآموزان پایة
چهارم بر مبنای میزان فعالیتهای پایة یادگیریشان در خانه ،تحلیل
رگرسیون انجام دادیم (با استفاده از اطالعات پیشینهای كه در
پرسشنامة والدین به آن اشاره شده بود) .به این منظور باالترین سطح
تحصیالت والدین را كنترل كردیم (جدولهای  2و .)3
تحلیلها همبستگی مثبت بین میزان فعالیتهای پایة یادگیری در خانه
و عملكرد دانشآموزان در ریاضی ،علوم و سوادخواندن را نشان
داد .همبستگی نسبتاً پایین است ولی از نظر آماری ،تقریباً در تمام
نظامهای آموزشی معنادار است .بهطور ویژه ،زمانی كه تحصیالت
والدین كنترل میشود ،این همبستگی وجود دارد كه نشاندهندة این
امر است كه فعالیتهای پایة یادگیری بر رشد و توسعة كودك تأثیر
دارد .9این نتیجه ،یافتههای پروژة منطقهای شاخصهای رشد و توسعة
كودكان و مطالعات دیگر را كه در مقدمه به آنها اشاره شد ،تأیید
میكند .در بسیاری از كشورها ،فعالیتهای پایة یادگیری با عملكرد
دانشآموزان در سواد خواندن نسبت به عملكرد در علوم همبستگی
بیشتری داشت؛ در حالی كه همبستگی آن با عملكرد در ریاضی
نسبت به دو موضوع علوم و سوادخواندن كمتر بود .ولی همبستگی
فعالیتهای پایة سواد ریاضی با عملكرد دانشآموزان در هر سه
موضوع مشابه بود .در كشورهای حاشیة خلیج فارس (عمان ،عربستان
سعودی ،ایران ،قطر و امارات متحدة عربی) ،فعالیتهای پایة یادگیری
با عملكرد دانشآموزان همبستگی نسبتاً زیادی داشت .باید به این نكته
توجه داشت كه در این كشورها ،تعداد نسبتاً كمی از دانشآموزان سه
سال یا بیشتر در برنامههای پیش از دبستان شركت داشتند (مولیس و
همكاران b ،و .)a 2012
مرور یافتهها نشان داد كه فعالیتهای پایة یادگیری میتواند رشد و
توسعة كودكان و پیشرفت آموزشی آنها در سالهای آتی را تقویت
كند .تحلیل طولی ما از دادههای تیمز  2011و  ،2015تغییری در جهت
كاهش نابرابری نشان نداد ولی در برخی نظامهای آموزشی تغییراتی
ایجاد شده بود .برای نمونه ،در برخی از كشورهای حاشیة خلیج فارس
مانند عمان ،قطر و امارات متحدة عربی همبستگی بین فعالیتهای پایه
و اولیة یادگیری با عملكرد دانشآموزان به طور معنادار افزایش یافت.
در غالب نظامهای آموزشی ،الگوی كلی در تمام دروس مشابه قبل
( 2011و  )2015بود و تغییری قابل مالحظه نداشت.

 -9در اين تحليل ،سطح تحصيالت والدين به طور مصنوعي براي تمامدانشآموزان ثابت
درنظر گرفته شد تا بتوان تأثير «واقعي» فعاليتهاي پاية يادگيري را مستقل از تحصيالت
والدين مشخص كنيم (به عبارت ديگر ،ما فرض كرديم كه سطح تحصيالت والدين همة
دانشآموزان برابر است) .همبستگي پايين يافتشده ،تعجب ندارد زيرا عوامل مهم ديگري
نيز وجود دارند كه بر عملكرد دانشآموزان در مدرسه تأثير ميگذارند.
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جدول  .2همبستگي بين پيشرفت دانشآموزان و ميزان فعاليتهاي پاية يادگيريشان در خانه با كنترل سطح تحصيالت والدين (پاية چهارم،
ضريب رگرسيون استاندارد شده نيست)

كشور

همبستگي بين فعاليتهاي اوليه سوادخواندن و سطح تحصيالت والدين
تيمز 2011
نمره پيشرفت رياضي

تيمز 2015
نمره پيشرفت رياضي

تيمز 2011
نمره پيشرفت علوم

تيمز 2015
نمره پيشرفت علوم

پرلز 2011
نمره پشرفت خواندن

استراليا1

* )5/2 (1/1

* )3/5 (1/2

* )6/8 (1/0

* )5/6 (1/2

* )6/6 (1/0

چين تايپه

* )4/9 (0/7

* )3/5 (0/8

* )4/6 (0/7

* )4/2 (0/6

* )4/9 (0/7

كرواسي

* )4/0 (0/7

* )4/2 (0/6

* )4/0 (0/6

* )5/2 (0/5

* )4/8 (0/6

جمهوري چك

* )3/5 (0/9

* )3/0 (0/7

* )3/3 (0/9

* )3/3 (0/7

* )4/6 (0/8

فنالند

* )3/8 (1/0

* )3/7 (0/9

* )4/2 (1/1

* )6/1 (0/8

* )5/8 (1/1

گرجستان

* )2/4 (1/4

)1/8 (1/1

* )4/3 (1/3

* )4/3 (1/1

* )5/3 (1/1

آلمان 1

* )1/7 (0/8

* )1/8 (0/8

* )2/8 (0/8

* )2/6 (0/9

* )4 /0 (0/9

هنگ كنگ

* )3/3 (0/8

* )3/9 (1/0

* )4/5 (1/0

* )5/1 (1/1

* )4/5 (1/1

مجارستان

* )5/6 (1/5

* )4/1 (1/2

* )4/4 (1/7

* )4/2 (1/3

* )6/3 (1/4

جمهوري اسالمي ايران

* )3/6 (1/0

* )5/9 (1/7

* )5/0 (1/2

* )6/4 (1/9

* )4/7 (1/0

ايرلند

* )5/5 (0/8

* )4/6 (0/7

*)6/1 (0/7

* )5/4 (0/7

*)6/4 (0/7

ايتاليا

* )3/2 (1/0

* )3/2 (0/7

* )4/6 (0/9

*)3/7 (0/7

* )5/4 (0/8

* )5/0 (0/9

* )2/4 (0/8

* )4/2 (0/8

* )2/6 (0/8

* )5/6 (0/9

)-4/2 (2/3

)0/8 (1/5

)-1/0 (2/6

* )4/6 (1/9

* )2/1 (2/3

ايرلند شمالي

* )4/3 (1/4

* )3/7 (1/2

* )4/1 (1/0

*)4/6 (1/0

* )6/4 (1/3

نروژ

* )3/9 (1/0

* )5/1 (1/2

* )6/0 (0/9

* )5/4 (1/1

* )6/6 (0/9

عمان

* )11/1 (0/8

* )6/6 (1/0

* )13/7 (0/9

* )10/7 (1/1

* )11/9 (0/9

لهستان

* )5/9 (0/8

* )3/6 (0/6

* )6/5 (0/9

* )4/0 (0/6

* )8/4 (0/8

پرتغال

)1/4 (0/9

* )2/8 (0/9

* )3/2 (1/0

* )3/9 (0/8

* )3/4 (0/9

قطر2

* )5/8 (1/6

* )9/6 (1/2

* )10/2 (1/5

* )11/6 (1/2

* )9/0 (1/5

روسيه

* )3/5 (0/8

* )2/6 (0/8

* )3/9 (1/0

* )3/9 (0/8

* )5/2 (0/8

عربستان سعودي

* )7/6 (2/0

)0/6 (1/1

* )8/6 (1/9

)2/4 (1/8

*)9/7 (1/5

سنگاپور

* )2/4 (0/7

* )3/3 (0/5

* )4/5 (0/6

* )4/8 (0/6

* )5/3 (0/6

جمهوري اسلواكي

* )2/8 (1/3

* )3/2 (1/1

* )3/3 (1/2

* )3/0 (1/3

* )5/1 (1/0

اسلواني1

* )2/8 (0/8

* )2/6 (0/9

* )4/0 (0/9

* )3/2 (0/9

* )5/7 (0/8

اسپانيا

* )4/8 (0/9

* )3/9 (0/7

*)6/3 (0/9

* )5/0 (0/9

* )6/2 (1/0

سوئد

* )4/7 (1/0

* )4/5 (0/8

*)6/3 (1/0

* )4/8 (0/9

* )7/2 ( 1/0

امارات متحد عربي

* )8/9 (0/9

* )7/9 (0/7

* )11/4 (0/9

* )10/2 (0/7

* )12/5 (0/8

كبك ،كانادا 2

* )2/2 (0/8

* )3/5 (0/8

* )4/4 (0/9

* )5/0 (0/8

* )6/9 (0/9

ابوظبی ،متحد عربی

* )9/4 (1/5

* )7/3 (1/6

* )12/4 (1/4

* )9/8 (1/4

* )13/1 (1/3

* )11/2 (1/3

* )8/3 (0/7

* )13/5 (1/2

* )9/6 (0/8

* )14/9 (1/2

* )4/5 (1/1

* )4/1 (1/0

* )5/8 (1/1

* )5/3 (1/0

* )6/7 (1/0

ليتواني
مراكش1

ايالتهاي شركت كننده

دبي ،متحد عربی

ميانگين بين المللي

توجه:
* ضرايب معنادار ( ، tسطح معناداري )α= 0/05؛ ميلهها فقط براي ضرايب معنادار رسم شدهاند.
 1دادههاي  50تا  70درصد از دانشآموزان در حداقل يك مطالعه دردست است.
 2دادههاي  70تا  85درصد از دانشآموزان در حداقل يك مطالعه دردست است.
در تفسير اين جدول ،براي مثال استراليا را در نظر بگيريد با افزايش يك نمرهاي در مقياس فعاليتهاي پايه و اولية سواد خواندن (ميانگين =  10و انحراف معيار =  )1افزايش  5/2نمرهاي در
عملكرد رياضي (ميانگين مقياس =  500و انحراف معيار = )100حاصل می شود .
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جدول  .3همبستگي بين پيشرفت دانشآموزان و ميزان فعاليتهاي سواد پايةرياضي آنها در خانه با كنترل سطح تحصيالت والدين
(پاية چهارم ،ضريب رگرسيون استاندارد شده نيست)
همبستگي بين فعاليتهاي سواد پايه رياضي و سطح تحصيالت والدين

كشور
تيمز2011
نمره پيشرفت رياضي

تيمز2015
نمره پيشرفت رياضي

تيمز2011
نمره پيشرفت علوم

تيمز2015
نمره پيشرفت علوم

پرلز2011
نمره پيشرفت خوانده

استراليا1

* )5/6 (1/4

* )4/5 (1/1

* )6/2 (1/1

* )4/6 (1/2

* )5/1 (1/1

چين تايپه

* )5/5 (0/5

* )3/6 (0/6

* )4/4 (0/6

* )3/0 (0/6

* )3/3 (0/6

كرواسي

* )5/0 (0/8

* )5/3 (0/7

* )4/2 (0/7

* )4/9 (0/7

* )3/1 (0/7

جمهوري چك

* )2/6 (0/9

* )1/9 (0/7

* )1/4 (1/0

)0/3 (0/8

* )1/5 (0/8

فنالند

* )5/3 (1/0

* )3/5 (1/0

* )3/2 (1/2

* )3/5 (1/0

* )2/1 (1/1

گرجستان

* )4/3 (1/4

*)3/0 (1/0

* )5/1 (1/1

* )4/3 (1/0

* )5/4 (1/0

آلمان 1

* )2/7 (0/7

* )2/0 (1/0

* )2/8 (0/9

)1/4 (0/9

* )2/6 (0/8

هنگ كنگ

* )3/5 (0/7

* )4/7 (0/7

* )3/5 (0/8

* )4/4 (0/7

* )2/7 (1/0

مجارستان

* )8/8 (1/3

* )4/9 (1/1

* )5/8 (1/4

* )3/7 (1/4

* )6/1 (1/3

جمهوري اسالمي ايران

* )5/6 (1/1

* )7/0 (1/9

* )7/3 (1/3

* )7/2 (2/2

* )6/2 (1/2

ايرلند

* )5/3 (1/0

* )5/0 (0/7

* )6/2 (0/9

* )4/3 (0/7

* )5/5 (0/9

ايتاليا

* )3/1 (1/1

* )3/1 (0/8

* )2/9 (0/8

* )3/3 (0/7

* )2/3 (0/7

* )5/0 (1/0

* )4/1 (0/9

* )2/9 (1/0

* )1/9 (1/0

* )2/5 (0/8

)-2/7 (2/2

)1/7 (1/6

* )0/1 (2/5

* )5/6 (2/0

* )3/3 (2/0

ايرلند شمالي1

* )4/6 (1/2

* )4/6 (1/2

* )3/6 (1/0

* )3/9 (1/1

* )5/5 (1/2

نروژ

* )5/2 (1/1

* )4/7 (1/5

* )4/4 (0/9

* )2/6 (1/3

* )3/8 (1/1

عمان

* )8/2 (0/7

* )6/6 (1/0

* )10/4 (0/9

* )9/3 (1/1

* )9/1 (0/9

لهستان

* )5/5 (0/9

* )2/3 (0/8

* )4/6 (1/0

* )1/9 (0/7

* )5/6 (0/8

پرتغال

* )2/5 (1/0

* )3/9 (0/8

* )3/6 (0/9

* )3/4 (0/6

* )2/5 (1/0

قطر2

* )6/1 (1/3

* )7/6 (1/1

* )8/4 (1/3

* )8/1 (1/2

* )6/2 (1/2

روسيه

* )2/4 (0/9

* )2/1 (0/7

* )3/1 (1/1

* )2/9 (0/9

* )3/5 (0/8

عربستان سعودي

* )5/8 (1/9

)0/8 (1/0

* )6/8 (1/8

* )3/8 (1/6

* )7/6 (1/4

سنگاپور

* )2/6 (0/6

* )3/8 (0/6

* )3/7 (0/6

* )3/7 (0/6

* )3/9 (0/6

جمهوري اسلواكي

* )3/0 (1/1

* )3/4 (1/2

اسلواني1

ليتواني
مراكش1

* )3/7 (1/0

* )2/0 (1/1

)2/1 (1/3

* )1/9 (0/7

)1/9 (1/0

* )1/4 (0/9

)1/5 (0/8

* )2/5 (0/8

اسپانيا

* )4/3 (1/1

* )4/7 (0/7

* )4/6 (1/0

* )4/5 (1/0

* )3/6 (1/0

سوئد

* )4/1 (0/9

* )3/4 (0/7

* )3/8 (1/0

* )2/1 (0/9

* )3/3 (0/9

امارات متحده عربي

* )7/2 (0/8

* )5/9 (0/6

* )8/9 (0/8

* )6/5 (0/5

* )8/9 (0/7

كبك ،كانادا

* )2/4 (0/9

* )5/0 (1/0

* )2/5 (0/9

* )4/7 (1/0

* )3/0 (0/9

ابوظبي ،امارات متحده عربی

* )8/2 (1/4

* )4/8 (1/2

* )10/2 (1/3

* )5/6 (1/2

* )9/9 (1/2

دبي ،امارات متحده عربی

* )9/9 (1/2

* )6/6 (0/7

*)10/9 (1/0

* )6/4 (0/7

* )11/2 (0/9

ميانگين بين المللي

* )4/6 (1/1

* )4/1 (0/9

* )4/8 (1/1

*)4/0 (1/0

* )4/7 (1/0

ايالت هاي شركت كننده

توجه:

*ضرايب معنادار ( ، tسطح معناداري )α = 0/05؛ ميلهها فقط براي ضرايب معنادار رسم شدهاند.
 1دادههاي  50تا  70درصد از دانشآموزان در حداقل يك مطالعه دردست است.
 2دادههاي  70تا  85درصد از دانشآموزان در حداقل يك مطالعه دردست است.
در تفسير اين جدول ،مثال استراليا را در نظر بگيريد با افزايش يك نمرهاي در مقياس فعاليتهاي پايه و اولية سواد خواندن (ميانگين =  10و انحراف معيار =  )1افزايش  5/6نمرهاي در عملكرد رياضي (ميانگين مقياس
=  500و انحراف معيار =  )100حاصل می شود.
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كودكاني كه والدين آنها از سطح تحصيالت پايينتري برخوردارند ،شانس كمتري براي شركت در برنامههاي پيش از
دبستان در مؤسسات آموزشي دارند و غالباً زمان كمتري در اين مؤسسات آموزشي حضور دارند.
كودكاني كه والدين آنها از سطح تحصيالت پايينتري برخوردارند،
شانس كمتري براي شركت در برنامههاي پيش از دبستان در مؤسسات
آموزشي دارند و غالباً زمان كمتري در اين مؤسسات آموزشي حضور
دارند.
برنامههاي پيش از دبستان اين امكان را ايجاد ميكنند تا بتوان
تفاوتهاي ميان دسترسي به فعاليتهاي پاية يادگيري در خانه و
در نتيجه تأثيرات آن بر موفقيت در مدرسه را كاهش داد .در تمام
كشورهاي شركتكننده بين شركت در برنامههاي آموزشي پيش از
دبستان و موفقيت تحصيلي در پاية چهارم همبستگي وجود دارد .در
غالب كشورها ،طول زماني كه كودكان در برنامههاي آموزشي پيش
از دبستان شركت ميكنند با عملكرد آنها در رياضي و علوم همبستگي

شكل .1ميانگين بين كشوري پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه چهارم بر اساس
سالهاي شركت در برنامههاي پيش از دبستان
شركت نكردند
1سال يا كمتر
 2سال يا بيشتر
 3سال يا بيشتر

دارد (شكل 1؛ موليس ،مارتين ،فوي و هوپر.)2016 ،
در بيشتر كشورها ،دانشآموزاني كه والدينشان از سطح تحصيالت
باالتري برخوردار بودند ،عموماً در دورههاي پيش از دبستان بيشتر و
طوالنيتر شركت داشتند (شكل )2؛ ولي ميزان حضور خيلي متفاوت
بود.
سطح تحصيالت والدين كودكاني كه بيشتر از سه سال در برنامههاي
پيش از دبستان حضور داشتند ،تفاوتهاي زيادي دارد .در بلغارستان،
كرواسي ،ليتواني ،مراكش ،لهستان ،صربستان و تركيه ،ميزان شركت
كودكاني كه والدينشان مدرك دانشگاهي داشتند ،در برنامههاي پيش
از دبستان ،بيش از  20درصد بيشتر از كودكاني بود كه والدينشان
از سطح تحصيالت پايينتر برخوردار بودند .در سر ديگر طيف ،در
دانمارك ،فرانسه ،مجارستان ،ايتاليا ،كره ،هلند و دبي ،تحصيالت
والدين با ميزان شركت در برنامههاي پيش از دبستان همبستگي
نداشت .بيشتر اين كشورها درصد بااليي از شركت كودكان در
برنامههاي پيش از دبستان را گزارش كردند.
شكل .2درصد دانشآموزاني كه در برنامههاي پيش دبستان شركت داشتند بر اساس سطح
تحصيالت والدين (ميانگين بينالمللي)

100

520

90

510

80

500

70

40

درصد دانش اموزان

50

480
470
460

30

450

20

440

10

دانشگاه نرفتهاند

دانشگاه رفتهاند

سطح تحصيالت والدين

0

نمره هاي رياضي در تيمز

60

490

شركت نكردند

1سال
يا كمتر

 2سال
يا بيشتر

 3سال
يا بيشتر

430

تعداد سالهاي آموزش قبل دبستان

Source: http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/timss-2015/mathematics/home-environment-support/students- attendedpreprimary-education/ (see Mullis, Martin, Foy, & Hooper, 2016).

7

نتيجه گيري

فعاليتهاي پاية سواد خواندن ميتواند نابرابريهاي
اجتماعي را كاهش دهد

افزايش مشاركت و درگير شدن والدين و كودكان با
فعاليتهاي ترغيبكننده و پرورشدهنده در خانه ميتواند
رشد و توسعة كودك و پيامدهاي تحصيلي او ،به خصوص
كودكان با پيشينة اجتماعي ـ اقتصادي محروم ،را ارتقا دهد.
تحليلهاي ما نشان دادكه فعاليتهاي پاية يادگيري بر پيشرفتتحصيلي
كودكان در مدرسه تا حدي تأثير دارد .به عالوه ،در برخي از نظامهاي
آموزشي ،ميزان مشاركت و درگير شدن والدين و كودكان با فعاليتهاي
ترغيبكننده و پرورشدهنده در خانه در خانوادههاي با پيشينههاي
آموزشي مختلف ،يكسان نيست .والديني كه از سطح تحصيالت باالتر
برخوردارند نسبت به والديني كه از لحاظ تحصيالت و وضعیت مالي
با محدوديت روبهرو هستند ،بيشتر و با كيفيت باالتري به رشد و توسعة
كودكانشان كمك ميكنند .در اين راستا ،اقدامات سياستي را ميتوان
در مسير افزايش محيطهاي ترغيبكننده و پرورشدهنده براي
كودكان سوق داد .بر اساس نتايج و يافتههاي منطقهاي پروژة منطقهاي
شاخصهاي رشد و توسعة كودكان نيز ميتوان نتيجه گرفت كه باال
بردن آگاهي نسبت به تأثير مادامالعمر آموزشهاي پيش از دبستان و
ارائة فرصتهاي يادگيري به والدين براي كسب مهارت در چگونگي
پاسخگويي به نيازهاي كودكان از راهكارهاي مفيد به حساب ميآيند.
به والدين بايد آموزش داده شود كه چگونه به كودكانشان گوش
بدهند ،آنها را درك كنند و به طور مؤثر با آنها ارتباط برقرار كنند.
تحليل ما نشان داد كه بيشترين تأثير اين مداخالت ،بر كودكاني

است كه والدين آنها از سطح تحصيالت پايينتري برخوردارند.
ارائة فرصتهاي يادگيري اوليه در مؤسسات آموزشي ميتواند به
رشد و توسعة كودك كمك كند و پيامدهاي تحصيلي را بهبود
ببخشد .بنابراين الزم است براي افزايش شركت كودكان ،به خصوص
كودكان محروم ،در اين برنامهها اقداماتي انجام شود .شايد ايجاد
و ارائة فرصتهاي يادگيري نظاممند در سطح مؤسسات آموزشي
براي كاهش تأثير عدم توانايي فراهم كردن اين فرصتها از طرف
والدين (به هر دليلي) ،بتواند مؤثر واقع شود .تحليلهاي پيشين كه
در گزارشهاي مطالعات بينالمللي تيمز و پرلز ارائه شده بودند،
نشان ميدهند بين شركت دانشآموزان در برنامههاي پيش از دبستان
و پيامدهاي يادگيري آنها در آينده همبستگي مثبت وجود دارد
(موليس و همكارانa2012 ،؛ b2012؛  .)2016دادهها نشان ميدهند
كه در غالب كشورها ،هر چه زماني كه كودكان در اين برنامهها
شركت ميكنند بيشتر باشد ،تأثير بر پيامدهاي يادگيري آتي آنها
بيشتر است .بنابراين ،شركت در برنامههاي آموزشي باكيفيت اوليه
ميتواند زمينه را براي كسب پيامدهاي تحصيلي در آينده ،آماده
ساخته و نابرابريهاي اجتماعي ـ اقتصادي و آموزشي را كه در
خانوادهها با پيشينههاي مختلف وجود دارند ،كاهش دهد .اقدامات
و مداخالت براي جبران كاستي در فعاليتهاي پاية يادگيري در
خانه بايد هر چه زودتر براي همة كودكان اجرا شود زيرا اقدامات
آتي احتماالً هزينههاي بيشتري خواهد داشت ،با چالشهاي بيشتري
روبهرو خواهد بود و بر پيامدهاي يادگيري كمتر تأثير خواهد داشت.

محدوديتهاي پژوهش

پژوهش ما بر مبناي دادههاي ارزيابي کالن مقیاس بينالمللي دو دوره
اجراي مطالعات تيمز انجام شد .با توجه به ماهيت دادههاي مقطعي،
نتيجهگيري در ارتباط با رابطة علّي بين محيطهاي ترغيب كننده و
پرورشدهندة اوليه بر رشد و توسعة كودك و عملكرد كودك در
مدرسه محدود است .به عالوه ،اين مطالعه صرفاً يك جنبه از محيطهاي
ترغيبكننده و پرورشدهندة اوليه ،يعني فعاليتهاي پاية يادگيري را
بررسي كرده است .مطالعات بعدي در ارتباط با چنين محيطهايي
ميتواند درك بيشتري از تأثير اين عامل بر رشد و توسعة كودك ايجاد
كند .پژوهشهاي بعدي ميتواند در ارتباط با حوزههاي غير ـ شناختي
ِ
اطالعات
رشد ،مانند رشد اجتماعي ـ هيجاني كودك باشد .در پايان،
مرتبط با فعاليتهاي پاية يادگيري كودك ،از والدين آنها جمعآوري
شده است كه ميتواند در نتايج محدوديتهايي ايجاد كند .مطالعات
بيشتري الزم است تا بتوان تأثير محيطهاي ترغيبكننده و پرورشدهندة
اوليه بر رشد و توسعة كودك را تأييد و يا ميزان اين تأثير را تعيين كرد.

”

والديني كه از سطح تحصيالت باالتر
برخوردارند نسبت به والديني كه از لحاظ
تحصيالت و مالي با محدوديت روبهرو
هستند ،بيشتر و با كيفيت باالتري به رشد و
توسعة كودكانشان كمك ميكنند.
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کالنمقیاس بوده است .تخصص روششناسی
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