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چکیده
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ــل رشــد جســمی،  ــی از قبی ــد. عوامل ــه كرده ان ــه مدرســه تجرب ــل از ورود ب ــا قب ــه آنه ــی بســتگی دارد ك ــه رویدادهای ــه ب ــودكان در مدرس ــت ك ــه: بخشــی از موفقی مقدم

شــناختی، اجتماعــی، دانــش و یادگیــری دوره پیــش از دبســتان در تعییــن پیشــرفت كــودكان در مدرســه نقــش دارنــد. هــدف مطالعــه حاضــر مقایســه هــوش، خالقیــت و 

پرخاشــگری در كــودكان دارای ســابقه مهــد كــودک و فاقــد آن بــود تــا از ایــن طریــق تأثیــر مهــد كــودک بــر ســه عامــل هــوش، خالقیــت و پرخاشــگری مــورد بررســی قــرار 

گیــرد.

روش کار: ایــن مطالعــه مورد–شــاهدی در ســال1394 انجــام گرفــت. بــرای انجــام ایــن پژوهــش، تعــداد  80 نفــر از دانــش آمــوزان دوم ابتدایــی شهرســتان گنبــد كاووس بــا 

روش نمونــه گیــری خوشــه ای انتخــاب شــدند. ابــزار جمــع آوری داده هــا آزمــون هــوش وكســلر كــودكان، آزمــون خالقیــت تورنــس و پرسشــنامه پرخاشــگری كــودكان پیــش 

دبســتانی واحــدی و همــکاران بــود. داده هــا بــا اســتفاده از آزمــون T و تحلیــل واریانــس دوطرفــه تحلیــل گردیــد.

ــت )P = 0.0001 ، t =7.44( و  ــوش)P = 0.0001 ، t =6.04( خالقی ــش دبســتانی در ه ــوزش پی ــابقه آم ــدون س ــا و ب ــوزان ب ــش آم ــن دان ــه بی ــج نشــان داد ك ــج: نتای نتای

ــگری  ــت )P = 0.0001 ، F =41.38( و  پرخاش ــر خالقی ــودک ب ــد ك ــابقه مه ــس و س ــی جن ــر تعامل ــود دارد. اث ــادار وج ــاوت معن ــگری)P = 0.0001 ، t =-5.41( تف پرخاش

ــود.  ــادار نب ــوش )P = 0.58 ، F =0.32( معن ــر ه ــا ب ــود، ام ــادار  ب )P = 0.0001 ، F =14.27(  معن
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مقدمه
در مــورد آمــوزش پیش دبســتانی، دیدگاههــای مختلــف و گاه متعارضی 

ارائــه شــده اســت. از یــك ســو افــرادی نظیــر الکاینــد1 )1987؛ ســیگل2، 

1987؛ كانینــگ3 و لیــون4، 1991( معتقدنــد كــه نبایــد كــودكان را بــی 

محابــا بــه ســمت آمــوزش هــای پیــش دبســتانی بکشــانیم و جــو حاكــم 

ــر بســیاری از برنامــه هــای پیــش دبســتانی ممکــن اســت كــودكان  ب

را آنطــور كــه بایــد و شــاید بــه ســوی پیشــرفت رهنمــون نســازد. امــا 

ــان5، 1984؛  ــل دوم ــران )مث ــب نظ ــیاری از صاح ــر بس ــوی دیگ از س

رســکورال6، 1991؛ پانــدی7، 1991( معتقدنــد كــه تجــارب پیــش 

دبســتانی تأثیــر مثبتــی بــر تحــول كــودكان خواهــد گذاشــت )1(. 

ــر  ــتانی ب ــش دبس ــوزش پی ــر آم ــورد تأثی ــه در م ــه اینک ــه ب ــا توج ب

تواناییهــا و رفتارهــای بعــدی بیــن صاحــب نظــران و محققیــن توافــق 

ــورت  ــات ص ــه تحقیق ــن زمین ــه در ای ــت دارد ك ــدارد، اهمی ــود ن وج

گیــرد تــا بــه روشــن شــدن موضــوع كمــک كنــد. پژوهــش حاضــر در 

ــه اســت.  ــن راســتا انجــام گرفت همی

 یکــی از مــواردی كــه ممکــن اســت آمــوزش پیــش دبســتانی و 

بخصــوص مهــد كــودک بــر آن اثــر بگــذارد، هــوش اســت. هــوش بــه 

معنــای اســتعداد فکــری بنیادینــی اســت كــه در افــراد وجــود دارد. ایــن 

اســتعداد فکــری، تــوان داوری اســت و مــی تــوان آن را حــس خــوب، 

حــس عملــی، قریحــه و اســتعداد فکــری فــرد بــرای تطبیــق بــا محیــط 

ــوب  ــردن و خ ــوب درک ك ــردن، خ ــوب داوری ك ــن، خ ــد. بنابرای نامی

ــوش هســتند )2(.  ــای اساســی ه ــردن فعالیته اســتدالل ك

اســپیرمن معتقــد اســت كــه در همــه فعالیتهــای روان شــناختی روانــی 

 )s( و شــماری از عوامــل اختصاصــی هوشــی )g(یــک عامــل كلــی هــوش

وجــود دارد. بــه عبارتــی او هــوش را بــه یــک هــوش كلــی و تعــدادی 

ــر8 )2000(  ــار مای ــق اظه ــد )3(. طب ــوش اختصاصــی تقســیم می کن ه

ــه  ــی گفت ــبات ذهن ــی و محاس ــتدالل انتزاع ــی اس ــه توانای ــوش ب ه

ــرد.  ــام می گی ــی انج ــد خاص ــق قواع ــه طب ــود ك می ش

اســترنبرگ9 )1997( بــا در نظــر گرفتــن دیدگاهــی متفــاوت، بــر 

ــه  ــی دارد ك ــار م ــد و اظه ــد می كن ــی تاكی ــای زیســتی و تکامل جنبه ه

1.  Elkind
2.  Sigel
3.  Canning
4.  Lyon
5.  Doman
6.  Rescorla
7.  Pandy
8.  Mayer
9.  Von Sternberg

ــق، گزینــش و  ــرای تطاب ــه معنــای توانایی هــای ذهنــی الزم ب هــوش ب

ــری  ــب انعطاف پذی ــت و موج ــی اس ــه محیط ــر زمین ــکل دهی در ه ش

در موقعیت هــای چالشــی می شــود )4(. بــر طبــق ایــن دیــدگاه 

محیــط غنــی همــواره ســبب افزایــش و محیــط محــروم ســبب كاهــش 

ــان در  ــای یکس ــن محیط ه ــد. لیک ــد ش ــودک خواه ــی ك ــره هوش به

زمینه هــای مختلــف ژنتیکــی اثــرات ثابتــی ندارنــد. مثــاًل محیــط غنــی 

بــر كســی كــه محــدوده ژنتیکــی خوبــی دارد اثــر فــوق العــاده خوبــی 

ــر  ــی دارد اث ــی ضعیف ــه محــدوده ژنتیک ــر كســی ك ــی ب ــذارد ول می گ

چندانــی نــدارد. پــس هــر چــه زمینــه ارثــی هــوش بیشــتر باشــد تغییــر 

ــر خواهــد گذاشــت )5(. ــر آن اث كیفیــت محیــط، بیشــتر ب

عامــل دیگــری كــه ممکــن اســت آمــوزش پیــش دبســتانی بــر آن اثــر 

ــد  ــی تولی ــت از توانای ــارت اس ــت عب ــت. خاّلقّی ــت اس ــذارد، خالقی بگ

ــده ای اســت  ــت پدی ــد و مناســب اســت )6(. خالقی ــه جدی ــزی ك چی

ذهنــی كــه از كاربــرد فرایندهــای شــناختی معمــول حاصــل مــی شــود 

 .)7(

تورنــس خاّلقّیــت را بــه عنــوان فرآینــد حّســاس بــه مســأله، نقصان هــا،  

ــرد و  ــی و... می نگ ــدم هماهنگ ــده، ع ــم ش ــر گ ــش، عناص ــکاف دان ش

ــد  ــوع خواه ــال وق ــی احتم ــا زمان ــاّلق تنه ــر خ ــه تفک ــاد دارد ك اعتق

داشــت كــه فــرد از مســأله آگاه بــوده، آن را شناســایی كــرده و نهایتــَا 

ــد  ــادر باش ــد ق ــاّلق بای ــرد خ ــد. ف ــه كن ــّخص ارائ ــی مش از آن تعریف

ــر  ــه نظ ــد. ب ــایی كن ــأله را شناس ــت مس ــی از وضعّی ــای متنّوع جنبه ه

تورنــس توانائــی حــّل مســأله بســتگی چندانــی بــه هــوش نــدارد، اگــر 

ــرای  ــت ب ــه و مقــداری خاّلقّی ــار خاّلق ــرای رفت چــه مقــداری هــوش ب

ــس، 1974 و 1993( )8(.  ــت )تورن ــروری اس ــمندانه ض ــار هوش رفت

جامعتریــن نظریــه ی خالقیــت، مربــوط بــه گیلفــورد10 )1982(،  

دانشــمند آمریکایــی اســت. او بــا تحقیقــات فــراوان ســرانجام بــه ایــن 

نتیجــه رســید كــه توانایــی هــای فکــری انســان را نمــی تــوان در یــک 

بعــد یعنــی هــوش خالصــه كــرد بلکــه مــی تــوان آن را بــه 150 عامــل 

ــد  ــت موثرن ــور خالقی ــر ظه ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــک ب ــه هری ــزا ك مج

ــود )8(. تقســیم نم

برخــی از نظریــه پــردازان خالقیــت، ســالهای پیــش دبســتانی را 

بهتریــن دوران بــرای پــرورش خالقیــت در فــرد مــی داننــد. بــرای مثــال 

تورنــس11 )1980( بــر ایــن اعتقــاد اســت كــه كــودكان در ســن بیــن 

ــند و  ــی رس ــت م ــه اوج نقطــه خالقی ــال ب ــم س ــار و نی ــا چه ــار ت چه

ــه دنبــال آن، كاهــش در خالقبــت كــودک در پنــج ســالگی رخ مــی  ب

10. Gilford
11. Paul Torrance   

43-55

nnj.mums.ac.ir



45صفحـــــــــــــه

فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی 
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 18، شامره 61، زمستان 1394

ــک  ــق ایجــاد ی ــت از طری ــم و تربی ــان تعلی ــد مربی ــن بای ــد. بنابرای ده

ــتانی  ــش دبس ــز پی ــا و مراك ــودک ه ــد ك ــده در مه ــط برانگیزانن محی

ــینی  ــد )9(. حس ــاد كنن ــودک ایج ــت را در ك ــرورش خالقی ــه پ زمین

ــب در  ــرایط مناس ــدن ش ــد آم ــورت پدی ــت در ص ــد اس )1376( معتق

ــم  ــودكان فراه ــرای ك ــت ب ــرورش خالقی ــکان پ ــا ام ــودک ه ــد ك مه

ــی كــه از مراكــز آموزشــی نظیــر مهــد كــودک  خواهــد شــد و كودكان

هــا محــروم باشــند در زمینــه رشــد خالقیــت دچــار مشــکل مــی شــوند 

.)9(

ــر مهــد كــودک باشــد  ــی كــه ممکــن اســت تحــت تأثی ســومین عامل

ــاری  ــوان رفت ــه عن ــوان ب ــی ت ــگری12 را م ــت. پرخاش ــگری اس پرخاش

تعریــف كــرد كــه منجــر بــه آســیب یــا صدمــه زدن بــه دیگــران مــی 

ــودک و  ــود ك ــرای خ ــاری ب ــای زیانب ــگری پیامده ــود )10(. پرخاش ش

ــالهای اول  ــه در س ــگری ك ــواع پرخاش ــی از ان ــان وی دارد. یک اطرافی

پیــش دبســتانی پدیــدار مــی شــود پرخاشــگری خصمانــه اســت 

ــت )11(.  ــه ای اس ــکار و رابط ــگری آش ــت پرخاش ــامل دو حال ــه ش ك

ــدن  ــود آم ــه وج ــث ب ــی باع ــه زندگ ــای اولی ــال ه ــگری در س پرخاش

مشــکالت بســیاری از جملــه خودپنــداره ضعیــف، طــرد از ســوی 

همســاالن، عملکــرد تحصیلــی ضعیــف در ســال هــای آینــده و... مــی 

ــوب  ــای نامطل ــه پیامده ــه ب ــا توج ــدری13، 2004( )12(. ب ــود )بال ش

ــی و  ــا هــدف بررســی اثربخشــی گــروه درمان پرخاشــگری، پژوهشــی ب

بــازی درمانــی بــر پرخاشــگری كــودكان پیــش دبســتانی توســط رجــب 

پــور و همــکاران )1390( انجــام گرفــت كــه نتایــج حاكــی از اثــر بخــش 

بــودن ایــن شــیوه هــا توســط والدیــن و مربیــان مهــد كــودک هــا بــر 

ــود )12(. ــگری ب پرخاش

اگرچــه در جریــان رشــد، پرخاشــگری تغییــر مــی یابــد و از موقعیتــی 

بــه موقعیــت دیگــر دگرگــون مــی شــود، امــا كــودكان از لحــاظ تــداوم 

ــا همدیگــر تفــاوت بســیاری  رفتارهــای پرخاشــگرانه در طــول زمــان ب

دارنــد. بســیاری از كودكانــی كــه مبتــال بــه اختالالت شــدیدی هســتند 

ــون و  ــد )نلس ــی یابن ــی نم ــز از آن خالص ــود نی ــده خ ــی آین در زندگ

ــل، 1371( )13(.  ایزرائی

 پژوهــش هایــی نیــز در مــورد نقــش آمــوزش پیــش دبســتانی در رفتــار 

بعــدی كــودک انجــام شــده اســت. بعضــی از ایــن پژوهشــها در مــورد 

ــو  ــه دوانل ــی انجــام شــده اســت. از جمل رفتارهــای اجتماعــی و هیجان

ــث  ــتانی باع ــش دبس ــوزش پی ــه آم ــت ك ــش دریاف )1393( در پژوه

بهبــود مهارتــهای اجتماعي دانش آمــوزان دبســتانی مــی شــود )14(. در 

پژوهشــی دیگــر، بــاش قــره )1393( دریافــت كــه از دیــدگاه ســرگروه 

هــای آموزشــی و معلمــان، دانــش آمــوزان مقاطــع ابتدایــی كــه تجربــه 

12. Aggression 
13. Baldry

آمــوزش پیــش از دبســتان داشــته انــد، نســبت بــه دانــش آموزانــی كــه 

چنیــن تجربــه ای نداشــته انــد، از مهــارت هــای شــناختی، ســازگاری 

اجتماعــی و مهــارت هــای كالمــی باالتــری برخوردارنــد )15(. باكــروپ، 

ــه  ــد ك ــود دریافتن ــش خ ــان-كروچ )2016( در پژوه ــس و لوكاس رابرت

ســطوح بــاالی تعــارض در رابطــه مربی-كــودک در دوره پیــش دبســتانی 

بــا ارجــاع بــه خاطــر مشــکالت خــاص در دوره دبســتان ارتبــاط داشــت 

   .)16(

ــرار داده  ــر ق ــی را مدنظ ــای تحصیل ــز مهارته ــها نی ــیاری از پژوهش بس

انــد. بــرای مثــال روحــی و بهنــام هشــتجین )1390( در پژوهشــی بــه 

ایــن نتیجــه رســیدند كــه مهارتهــای شــفاهی زبــان فارســی در دانــش 

آمــوزان آذری زبانــی كــه دوره پیــش دبســتانی را گذرانــده انــد در حــد 

متوســط و قابــل قبولــی رشــد یافتــه، امــا در مــورد دانــش آموزانــی كــه 

ــی،  ــر، سپاس ــه ای دیگ ــن نیســت )17(. در مطالع ــد، چنی ــده ان نگذران

شــهنیی ییــالق و باقــری )1388( دریافتنــد كــه بــا كنتــرل هــوش، بین 

عملکــرد دانــش آمــوزان در درس ریاضــی، علــوم، بخوانیــم و بنویســیم 

ــاوت  ــتانی تف ــش دبس ــوزش پی ــب آم ــر حس ــن دروس ب ــدل ای و مع

معنــاداری وجــود دارد امــا بــر حســب جنســیت تفــاوت معنــادار وجــود 

ــش  ــز در پژوه ــاخ )2016( نی ــوک و روزب ــرل، كالكزنی ــدارد )18(. ل ن

ــای  ــه وســیله مهارته ــه ب ــای ریاضــی اولی ــه مهارته ــد ك خــود دریافتن

عــددی دوره پیــش دبســتانی و وضعیــت اجتماعــی- اقتصــادی پیــش 

بینــی مــی شــد )19(. هیــل، گرومــل و آدلســتین )2015( در مطالعــه 

ــا  ــش دبســتانی ب ــوزش پی ــه آم ــد ك ــن نتیجــه دســت یافتن ــه ای ای ب

ــا  ــا ب ــت، ام ــط اس ــوم مرتب ــودكان كالس س ــی ك ــرفت در ریاض پیش

پیشــرفت خوانــدن مرتبــط نیســت )20(. لوئــب، بریجــز، باســوک، فولــر 

و رامبرگــر )2007( دریافتندكــه آمــوزش مركــز محــور باعــث افزایــش 

نمــره هــای خوانــدن و ریاضــی در كــودكان دبســتانی مــی شــود، امــا 

ــاری دارد )21(. ســامونز  ــای اجتماعــی- رفت ــر ویژگــی ه ــی ب ــر منف اث

و همــکاران )2004( در مقالــه  ای اثــر تجربــه پیش  دبســتانی را بــر 

ــتان  ــه دبس ــگام ورود ب ــال در هن ــودكان خردس ــناختی ك ــرفت ش پیش

ــودن  ــان ب ــّدت زم ــه م ــت ك ــت. او دریاف ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس م

ــرفت  ــر روی پیش ــاداری ب ــت و معن ــر مثب ــتانی اث ــز پیش  دبس در مرك

ــان دارد )22(. ــداد15 و زب ــدن14، اع ــش از خوان ــای پی مهارته

ــا  ــتانی ب ــش دبس ــوزش پی ــر آم ــاط و تأثی ــه ارتب ــم ب ــهایی ه پژوهش

ــی )1391(  ــال، منطق ــرای مث ــد. ب ــه ان ــناختی پرداخت ــای ش مهارته

ــش  ــآموزان پی ــر دانش  ــت ب ــوزش خالقی ــر آم ــورد تأثی ــی در م پژوهش

ــت  ــر خالقی ــت ب ــوزش خالقی ــت آم ــام داد. وی دریاف ــتانی انج دبس

ــر گــذار اســت )23(.  ــش آمــوزان پیــش دبســتانی و دبســتانی تأثی دان

حکیمــی منــش، تشــکری، مژدهــی و معیــن )1361( در یــك پژوهــش 
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ــی و  ــد عقل ــر رش ــط ب ــازی محی ــی س ــرات غن ــی اث ــه بررس ــی ب تجرب

ــی ـ حركتــی كــودكان پرورشــگاهی پرداختنــد. یافتــه هــای ایــن  روان

پژوهــش نشــان داد كــه تحریــك اضافــی بــه مــدت 6 هفتــه، توانســته 

اســت بــر رشــد عقلــی و مهــارت هــای روانــیـ  حركتــی گــروه آزمایــش 

تاثیــر معنــاداری در مقایســه بــا گــروه گــواه بگــذارد. همچنیــن، 

پیگیــری شــش ماهــه نشــان داد كــه تفــاوت هــا تنهــا در نمــرات روانــی 

ــود )24(. در  ــادار نب ــی معن ــد عقل ــود و در رش ــا دار ب ــی معن ـ حركت

مطالعــه جلینــی )1376( نشــان داده شــد كــه آمــوزش پیش  دبســتانی 

بــر بهــره هوشــی و خاّلقّیــت تأثیــر می  گــذارد و كودكانــی كــه آمــوزش 

ــن آمــوزش  ــی كــه ای ــه كودكان ــد نســبت ب پیش  دبســتانی را گذرانده ان

را ندیده انــد، عملکــرد بهتــری در آزمــون هوشــی مازهــای پروتئــوس و 

ــد )25(.  ــت جــان فاســتر دارن آزمــون خاّلقّی

ــر  ــرات آمــوزش پیــش دبســتانی ب اگرچــه، پژوهشــهایی در مــورد تأثی

توانائیهــا و مهارتهــای بعــدی انجــام شــده اســت، ایــن پژوهــش هــا بــه 

طــور پراكنــده و تــک جنبــه ای بــه موضــوع پرداختــه انــد و بــه نقــش 

آمــوزش پیــش دبســتانی در هــوش، خالقیــت و پرخاشــگری بــه طــور 

ــه بررســی و  ــذا، پژوهــش حاضــر ب ــد، ل منســجم و دقیــق نپرداختــه ان

مقایســه هــوش، خالقیــت و پرخاشــگری در كــودكان دارای ســابقه مهــد 

كــودک و فاقــد آن در كــودكان دبســتانی در شهرســتان گنبــد كاووس 

ــای پژوهــش  ــه ه ــب فرضی ــن ترتی ــردازد. بدی ــی پ در ســال 93-92 م

حاضــر بــه شــرح زیــر اســت:

ــودكان دارای  ــن ك ــگری بی ــت و پرخاش ــوش، خالقی ــاظ ه ــه لح 1- ب

ســابقه آمــوزش پیــش دبســتانی و فاقــد آن تفــاوت معنــادار وجــود دارد.

2-تعامــل جنــس و ســابقه آمــوزش پیــش دبســتانی بــر هــوش، خالقیت 

و پرخاشــگری كــودكان تأثیــر مــی گذارد. 

روش کار
پژوهــش حاضــر، یــک پژوهــش توصیفــی از نــوع پــس رویــدادی )علــی-

مقایســه ای( بــود كــه در آن بــه مقایســه هــوش، خالقیت و پرخاشــگری 

كــودكان دارای ســابقه آمــوزش پیــش دبســتانی و فاقــد آن در كــودكان 

8 ســاله گنبــد كاووس پرداختــه شــد. جامعــه پژوهــش، شــامل كلیــه 

كــودكان 8 ســاله دارای ســابقه آمــوزش پیــش دبســتانی و فاقــد آن در 

شهرســتان گنبــد كاووس بــود. حجــم نمونــه بــر اســاس جــدول كرایمــر 

و تایمــن )26( بــا آلفــای 95 درصــد و تتــای 0.50 برابــر 40 نفــر بــرای 

ــری  ــه گی ــه روش نمون ــه ب ــود ك ــر ب ــوع 80 نف ــروه و در مجم ــر گ ه

خوشــه ای انتخــاب شــدند. بدیــن ترتیــب كــه ابتــدا گنبــد كاووس بــه 

دو منطقــه شــمالی و جنوبــی تقســیم شــد و از هــر منطقــه 2 دبســتان 

)1 پســرانه و 1 دخترانــه( انتخــاب شــد و از هــر دبســتان 10 نفــر دارای 

ــاب  ــودک انتخ ــد ك ــابقه مه ــد س ــر فاق ــودک و 10 نف ــد ك ــابقه مه س

شــدند.

ابزار جمع آوری داده ها 

ــلر  ــودكان وكس ــوش ك ــاس ه ــودكان: مقی ــلر1 ك ــوش وكس ــون ه آزم

ــال  ــودكان 5 س ــوش ك ــه ه ــد ك ــن ش ــال 1949 تدوی )WISC( در س

ــد  ــرم تجدی ــال 1974 ف ــون در س ــن آزم ــنجید. ای ــی س ــاال را م ــه ب ب

نظــر شــده آن )WISC-R(  منتشــر شــد و آخریــن تجدیــد نظــر هــم 

ــت )27(.  ــورت گرف ــال 1990 ص در س

 مقیــاس هوشــی وكســلر بــرا ی كــودكان یــک آزمــون تحلیلــی اســت 

ــونده  ــش ش ــت آزمای ــزان موفقی ــر حســب می ــذاری آن ب ــره گ ــه نم ك

انجــام مــی گیــرد. نمــره گــذاری بــر اســاس قانون همــه یــا هیــچ  انجام 

نمــی گیــرد بلکــه درجــه موفقیــت در نظــر گرفتــه میشــود. ایــن آزمــون 

بــرای كــودكان 15-5 ســاله اختصــاص دارد. كل مقیــاس از 12 خــرده 

آزمون تشــکیل شــده كــه دو خــرده آزمــون آن )حافظــه عــددی و مــاز 

هــا( اختیــاری اســت و مــی توانــد بــه جــای دو خــرده آزمــون دیگــر بــه 

كار رود. ایــن خــرده آزمــون هــا بــه دو گــروه كالمــی یــا غیــر كالمــی 

تقسیم می شوند )27(.    

اعتبــار فــرم تجدیــد نظرشــده كــودكان)WISC-R( بر اســاس همســانی 

درونــی در مــورد همــه 11 گــروه ســنی: مقیــاس كلــی )0.96(، مقیــاس 

ــر اســاس  ــوده اســت. ب كالمــی )0.94( و مقیــاس غیركالمــی )0.90( ب

اعتبــار بــاز آزمایــی بــه فاصلــه یــک مــاه، مقیــاس كلــی)0.95(، مقیــاس 

كالمــی )0.93( و مقیــاس غیــر كالمــی )0.90( بــوده اســت. بــرای روایی 

ــا  فــرم تجدیــد نظــر شــده كــودكان )WISC-R( همبســتگی آزمــون ب

تجدیــد نظــر چهــارم اســتنفورد بینــه )0.78(، پیشــرفت تحصیلــی فــرد 

ــون هــای گروهــی هــوش  ــادی )0.71( و K-ABC، )0.70(، آزم ــی ب پ

)0.66( بــوده اســت )27(.

 بــرای نمــره گــذاری آزمــون بــرای پاســخ هــر ســوال یــک نمــره خــام 

ــر اســاس  فراهــم مــی شــود، نمــرات خــام همــه خــرده آزمــون هــا ب

ــی و  ــای كالم ــروه ه ــرا ی گ ــن و ب ــب س ــر حس ــه ب ــی ك ــدول های ج

غیر كالمــی بــه طــور جداگانــه تهیــه شــده انــد، بــه مقیــاس واحــدی 

تبدیــل مــی شــوند و نمــرات تــراز شــده بــه دســت مــی آیــد .جمــع كل 

نمــرات تــراز شــده آزمودنــی درخــرده آزمونها براســاس جــدول دیگــری 

بــه ضریــب هوشــی تبدیــل مــی شــود . كــه مــی تــوان ضرایــب هوشــی 

را بــرای هــر نیمــه مقیــاس یــا بــرای كل آن محاســبه كــرد.از آنجــا كــه 

بــا این مقیــاس  10تــا 12 نمــره متفــاوت فراهــم مــی شــود مــی تــوان 

ــاره جنبــه  ــی نیــز تهیــه كــرد و درب ــی یــک نیمــرخ روان ــرای آزمودن ب

كیفــی هــوش او اطالعــات جالبــی بــه دســت  آورد )27(.

1. Wechsler
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پرسشــنامه خالقیــت كــودكان تورنــس2: ایــن آزمــون توســط تورنــس و 

همکارانــش )1992( بــه عنــوان مالكــی بــرای انــدازه گیــری خالقیــت 

بــه كار رفتــه اســت. ایــن آزمــون مولفــه هــای ابتــکار، بســط، ســیالی و 

انعطــاف پذیــری را مــی ســنجد، كــه از 3 بخش تشــکیل شــده اســت. در 

هــر بخــش از تصاویــر نیمــه تمــام اســتفاده مــی شــود و شــركت كننــده 

ــر اســاس توانایــی و  مــی بایســت هــر بخــش را در زمــان 10 دقیقــه ب

ــر  ــدام از تصاوی ــر ك ــون، ه ــان آزم ــد. در پای ــل كن ــت خــود كام خالقی

نمــره گــذاری مــی گــردد. تورنــس بــرای اطمینــان از روایــی محتوایــی 

آزمــون، تــالش همســان و ســنجیده ای بــر اســاس آزمــون هــای محرك، 

تکالیــف آزمــون، دســتورالعمل هــا و شــیوه ی نمــره گــذاری بــر مبنــای 

بهتریــن پژوهــش هــا و نظریــه هــا صــورت داده اســت. تورنــس ضرایــب 

پایایــی 0.80 و 0.90 و ضرایــب روایــی 0.63 رابــرای ایــن آزمــون ذكــر 

مــی كنــد )28(

پرسشــنامه پرخاشــگری كــودكان پیــش دبســتانی واحــدی و همــکاران 

ــه  ــن پرسشــنامه توســط واحــدی و همــکاران )1387( تهی )1387(: ای

شــده و شــامل 43 ســوال بــا رتبــه بنــدی لیکــرت 5 گزینــه ای)اصــال، 

بــه نــدرت، یکبــار در هفتــه ، اغلــب روزهــا( اســت كــه بــرای ارزیابــی 

ــم  ــه ای و خش ــی، رابط ــی، فیزیکی-تهاجم ــگری كالمی-تهاجم پرخاش

تکانشــی كــودكان پیــش دبســتانی طراحــی شــده اســت )29(.  

ایــن پرسشــنامه توســط مربــی مهدكــودك تکمیــل می شــود و پرسشــها 

دربرگیرنــده درجــات متفاوتــی از شــدت بــروز پرخاشــگری بــوده و بــر 

اســاس میــزان بــروز رفتــار پرخاشــگرانه درجــه بنــدی مــی شــود. نمــره 

ــاال  ــا 168 در نوســان باشــد كــه نمــره ب ــد بیــن 0 ت مقیــاس مــی توان

نشــان دهنــده میــزان بــاالی پرخاشــگری در كــودكان اســت. بــه عبارت، 

دیگــر كودكانــی كــه نمــره پرخاشــگری شــان دو انحــراف معیــار باالتــراز 

میانگیــن باشــد، پرخاشــگر شــناخته مــی شــوند )29(.  

روش جمــع آوری داده هــا: پــس از انتخــاب گــروه هــای نمونــه، 

ــد. آزمــون هــوش توســط  ــر روی آنهــا اجــرا گردی ابزارهــای تحقیــق ب

پژوهشــگر اجــرا شــد و آزمــون خالقیــت و پرخاشــگری توســط والدیــن 

ــد.  ــل گردی تکمی

تحلیــل داده هــا: در ایــن پژوهــش بــرای توصیــف داده هــا از روشــهای 

آمــار توصیفــی فراوانــی، درصــد، میانگیــن و انحراف اســتاندارد اســتفاده 

ــس  ــل واریان ــون t  و تحلی ــز از آزم ــا نی ــه گروهه ــرای مقایس ــد. ب ش

دوطرفــه اســتفاده شــد. 

رعایــت اخــالق در پژوهــش : كلیــه نــکات اخالقــی پژوهــش از جملــه 

ــرار  ــه ق ــورد توج ــج  م ــودن نتای ــه ب ــا، محرمان ــی ه ــت آزمودن رضای

ــت.   گرف

2. Torance

یافته ها
جــدول 1 نشــان مــی دهــد كــه در گــروه دارای ســابقه آمــوزش پیــش 

دبســتانی و بــدون آن 50 درصــد آزمودنــی هــا پســر و 50 درصــد دختــر 

هســتند. همچنیــن ایــن جــدول نشــان مــی دهــد كــه در گــروه دارای 

ســابقه آمــوزش پیــش دبســتانی از نظــر تحصیــالت مــادر 35 درصــد 

ــم، 60 درصــد لیســانس،  ــوق دیپل ــم، 5.3 درصــد ف ــی هــا دیپل آزمودن

5.2 درصــد فــوق لیســانس اســت. در گــروه فاقــد ســابقه مهــد كــودک 

ــوق  ــد ف ــم، 20 درص ــا دیپل ــی ه ــد آزمودن ــادر 35 درص ــالت م تحصی

دیپلــم و 45 درصــد لیســانس اســت.

ــد آمــوزش پیــش  ــراد دارا و فاق جــدول 2 نشــان می دهــد كــه بیــن اف

دبســتانی بــه لحــاظ هــوش كالمــی، هــوش عملــی و هوشــبهر تفــاوت 

معنــادار وجــود دارد. ایــن جــدول همچنیــن نشــان می دهــد كــه بیــن 

افــراد دارا و فاقــد آمــوزش پیــش دبســتانی بــه لحــاظ خالقیــت تفــاوت 

معنــادار وجــود دارد. بــه عــالوه، ایــن جــدول نشــان می دهــد كــه بیــن 

ــه لحــاظ پرخاشــگری و  ــوزش پیــش دبســتانی ب ــد آم ــراد دارا و فاق اف

زیرمقیاســهای آن تفــاوت معنــادار وجــود دارد.

  جــدول 3 نشــان می دهــد كــه اثــر تعاملــی جنــس و ســابقه آمــوزش 

پیــش دبســتانی بــر هــوش كالمــی، عملــی و هوشــبهر معنــادار نیســت. 

یعنــی وقتــی ســابقه آمــوزش پیــش دبســتانی بــا توجــه بــه جنســیت 

درنظــر گرفتــه شــود، آمــوزش پیــش دبســتانی نقشــی در بهبــود نمرات 

هــوش نــدارد. 

  جــدول 4 نشــان می دهــد كــه اثــر تعاملــی جنــس و ســابقه آمــوزش 

ــی  ــت. یعن ــادار اس ــگری معن ــت و پرخاش ــر خالقی ــتانی ب ــش دبس پی

وقتــی ســابقه آمــوزش پیــش دبســتانی بــا توجــه بــه جنســیت درنظــر 

گرفتــه شــود نیــز آمــوزش پیــش دبســتانی در بهبــود نمــرات خالقیــت 

و كاهــش پرخاشــگری نقــش معنــادار دارد.

بحث
ــابقه  ــد س ــراد دارا و فاق ــن اف ــه بی ــد ك ــان می ده ــش نش ــج پژوه نتای

ــی و  ــه لحــاظ هــوش كالمــی، هــوش عمل ــوزش پیــش دبســتانی ب آم

هوشــبهر تفــاوت معنــادار وجــود دارد. ایــن نتیجــه بــا نتایــج پژوهــش 

هــای جلینــی )1376(، حکیمــی منــش و همــکاران )1361(، ســامونز و 

ــت.  ــوان اس ــکاران )2007( همخ ــب و هم ــکاران )2004(  و لوئ هم

آمــوزش پیــش دبســتانی مــی توانــد بــا تحریــک توانایــی های شــناختی 

و هوشــی بــه افزایــش ایــن توانایــی هــا كمــک كنــد. بعضــی از تکالیــف 

و بــازی هایــی كــه در مهــد كــودک و مراكــز پیــش دبســتانی ارائــه مــی 

شــود باعــث پــرورش اســتعدادها و توانایــی هــای كــودک مــی شــود. بــه 

43-55

nnj.mums.ac.ir nnj.mums.ac.ir



48صفحـــــــــــــه

فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی 
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 18، شامره 61، زمستان 1394

عــالوه، آمــوزش پیــش دبســتانی بــا ایجــاد انگیــزه در كــودک او را بــرای 

ــن مراكــز  ــی هــای شــناختی برمــی انگیــزد. همچنیــن، ای رشــد توانای

بــا ایجــاد یــک اجتمــاع از كــودكان بــه بهبــود مهــارت هــای اجتماعــی 

و ارتباطــی كمــک مــی كنــد و بهبــود مهــارت هــای اجتماعــی خــود 

ممکــن اســت بــه رشــد توانایــی هــای ذهنــی كمــک كنــد. 

نتایــج پژوهــش در  مــورد ســابقه آمــوزش پیــش دبســتانی در خالقیــت 

ــش  ــوزش پی ــابقه آم ــد س ــراد دارا و فاق ــن اف ــه بی ــد ك ــان می ده نش

دبســتانی بــه لحــاظ خالقیــت تفــاوت معنــادار وجــود دارد. ایــن نتیجــه 

ــا نتایــج پژوهشــهای منطقــی )1391(، جلینــی )1376(و تــروالس و  ب

همــکاران )2003( )30( همخــوان اســت. 

مهــد كــودک و مراكــز پیــش دبســتانی بــا فراهــم كــردن امــکان تجربــه 

هــای مختلــف ممکــن اســت بــه پــرورش خالقیــت كمــک كننــد. ایــن 

مراكــز بــا فراهــم كــردن امــکان نقاشــی، بازیهــا و فعالیتهــای حركتــی 

ــا تشــویق  ــز ب ــن مراك ــالوه، ای ــه ع ــد. ب ــی كن ــک م ــت كم ــه خالقی ب

رفتارهــای خالقانــه بــه بهبــود خالقیــت كمــک مــی كنــد. بــه عــالوه، 

ممکــن اســت خالقیــت كــودكان بــا كنــار یکدیگــر بــودن آنهــا بهبــود 

یابــد.   

ــروز  ــتانی و ب ــش دبس ــوزش پی ــابقه آم ــورد س ــش در م ــج پژوه نتای

پرخاشــگری نشــان می دهــد كــه بیــن افــراد دارا و فاقــد ســابقه آمــوزش 

ــود دارد.  ــادار وج ــاوت معن ــت تف ــاظ خالقی ــه لح ــتانی ب ــش دبس پی

ــا نتیجــه پژوهــش حمیدپــور و همــکاران )1388( )31(  ایــن نتیجــه ب

ــکاران )2016(  ــروپ و هم ــای باك ــش ه ــج پژوه ــا نتای ــوان و ب ناهمخ

ــت.  ــوان اس ــره )1393( همخ ــاش ق ــو )1393( و ب دوانل

ــو آرام و  ــک ج ــاد ی ــا ایج ــتانی ب ــش دبس ــز پی ــودک و مراك ــد ك مه

راحــت مــی تواننــد در كاهــش پرخاشــگری مؤثــر باشــند. چنانچــه در 

ایــن مراكــز امــکان تخلیــه هیجانــی كــودک بــه شــکل بــازی یــا نقاشــی 

فراهــم باشــد، مــی توانــد باعــث كاهــش پرخاشــگری شــود. همچنیــن، 

ــودک  ــت ك ــناختی و خالقی ــتعداهای ش ــرورش اس ــا پ ــز ب ــن مراك ای

ممکــن اســت باعــث كاهــش پرخاشــگری شــود. آمــوزش مناســب در 

مهــد كــودک و مراكــز پیــش دبســتانی مــی توانــد بــه بهبــود مهارتهــای 

اجتماعــی و در نتیجــه كاهــش پرخاشــگری منجــر شــود. 

ــر  ــش دبســتانی ب ــوزش پی ــابقه آم ــس و س ــل جن ــر تعام ــورد اث در  م

هــوش نتایــج نشــان می دهــد كــه اثــر تعامــل جنــس و ســابقه آمــوزش 

ــج  ــا نتای ــه ب ــن نتیج ــت. ای ــادار نیس ــوش معن ــر ه ــتانی ب ــش دبس پی

ــای  ــش ه ــج پژوه ــوان و نتای ــان )1376( )32( ناهمخ ــش پاكاری پژوه

ــره  ــاش ق ــکاران )1361(، ب ــش و هم ــی من ــی )1376(، حکیم جلین

ــکاران )2007(  ــب و هم ــکاران )2004(  و لوئ ــامونز و هم )1393(، س

همخــوان اســت. 

بــه نظــر مــی رســد كــه از لحــاظ هــوش بیــن دختــران و پســران تفاوتی 

وجــود نداشــته باشــد. چراكــه، هــر دو جنــس از توانایــی هــای شــناختی 

ــوع اســتفاده از ایــن  ــد. اگرچــه ممکــن اســت در ن مشــابهی برخوردارن

ــی  ــران در توانای ــال دخت ــاوت وجــود داشــته باشــد. مث ــا تف ــی ه توانای

هــای كالمــی و پســران در توانایــی هــای فضایــی برتــری داشــته باشــند. 

بنابرایــن، اگــر چــه آمــوزش پیــش دبســتانی بــه طــور كلــی منجــر بــه 

ــا جنســیت  ــا وقتــی در تعامــل ب ــود نمــرات هــوش مــی شــود، ام بهب

ــا اســت كــه  ــن معن ــن بدی ــدارد. ای ــاداری ن ــر معن ــرد، اث ــرار مــی گی ق

ممکــن اســت در یــک جنــس باعــث بهبــود نمــرات هــوش و در جنــس 

دیگــر باعــث كاهــش نمــرات شــود.  

در مــورد تعامــل جنــس و ســابقه آمــوزش پیــش دبســتانی بــر خالقیــت 

نتایــج نشــان می دهــد كــه اثــر تعاملــی جنــس و ســابقه آمــوزش پیــش 

دبســتانی بــر خالقیــت معنــادار اســت. ایــن نتیجــه بــا نتایــج پژوهــش 

ــی  ــای جلین ــش ه ــج پژوه ــا نتای ــازگار و ب ــا س ــان )1376( ن پاكاری

ــروالس وهمــکاران  ــره )1393( و ت ــاش ق )1376(، منطقــی )1391(، ب

ــی دارد.  )2003( همخوان

در خالقیــت بــه نظــر مــی رســد كــه بیــن دو جنــس هــم تفــاوت وجــود 

نــدارد، امــا، تفــاوت بیــن دو جنــس در ســابقه آمــوزش پیــش دبســتانی 

وجــود دارد و اثــر تعاملــی جنــس و آمــوزش پیــش دبســتانی نیــز بــارز 

اســت. بنابرایــن، در خالقیــت هــم تفاوتــی بیــن دو جنــس وجود نــدارد، 

امــا ممکــن اســت در نــوع خالقیــت ایــن تفــاوت وجــود داشــته باشــد. 

بنابرایــن، اثــر آمــوزش پیــش دبســتانی بــر خالقیــت بســیار بــارز اســت 

و حتــی بــا توجــه بــه جنســیت نیــز ایــن اثــر خــود را نشــان مــی دهــد.   

ــوزش  ــی جنــس و ســابقه آم ــر تعامل ــا اث ــاط ب ــج پژوهــش در ارتب نتای

پیــش دبســتانی بــر پرخاشــگری حاكــی از آن اســت كــه اثــر تعاملــی 

ــادار  ــگری معن ــر پرخاش ــتانی ب ــش دبس ــوزش پی ــابقه آم ــس و س جن

اســت. ایــن نتیجــه بــا نتیجــه پژوهــش حمیدپــور و همــکاران )1388( 

ــره  ــاش ق ــو )1393( و ب ــای دوانل ــش ه ــج پژوه ــا نتای ــوان و ب ناهمخ

ــت.  ــوان اس )1393( همخ

در پرخاشــگری هــم تفــاوت بیــن دو جنــس معنــادار اســت و هم ســابقه 

آمــوزش پیــش دبســتانی نقــش دارد. در ایــن مــورد شــاید بتــوان گفــت 

ــگری  ــه پرخاش ــت. البت ــران اس ــر از پس ــران كمت ــگری در دخت پرخاش

در دختــران بیشــتر رابطــه ای و در پســران بیشــتر فیزیکــی اســت. در 

ایــن مــورد نیــز اثــر آمــوزش پیــش دبســتانی حتــی بــا درنظــر گفتــن 

جنســیت بــارز اســت.
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نتیجه گیری
ــای  ــال ه ــه س ــد ك ــی ده ــش نشــان م ــن پژوه ــج ای ــوع نتای در مجم

از دبســتان در رشــد هــوش و خالقیــت كــودكان نقــش  پیــش 

ــم،  ــاس و مه ــن دوران حس ــده ای دارد. در ای ــن كنن ــی و تعیی اساس

ــود. ــی ش ــام م ــر انج ــان ت ــریعتر و آس ــق تر، س ــودكان عمی یادگیری ك

توانایــی هــای آنــان درجنبــه هــای مختلــف رشــد شــکوفا مــی شــود و 

پایــه هــای اصلــی شــخصیت آنهــا شــکل مــی گیــرد. بــر همیــن اســاس 

ــوزش  ــوزش، روی آم ــر آم بســیاری از پژوهشــگران و سیاســتگذاران ام

هــا و آمــوزش مهــارت هــای پیــش دبســتانی و دبســتان تأكیــد دارنــد.

ــر،  ــای معتب ــتفاده از ابزاره ــر اس ــی نظی ــاط قوت ــه داری نق ــن مطالع ای

ــه یــک موضــوع مــورد اختــالف  دقــت در انجــام آزمونهــا، پرداختــن ب

و انســجام نســبتا بــاال بــود، امــا نقــاط ضعفــی نظیــر اســتفاده از روش 

ــی از  ــی بعض ــره ده ــی، نم ــای روش آزمایش ــه ج ــه ای ب علی-مقایس

آزمونهــا توســط والدیــن و مشــکالتی در همــکاری مــدارس بــوده اســت. 
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جدول 1. فراوانی و درصد گروه های نمونه بر حسب جنسیت و تحصیالت مادر   

درصدفراوانیزیر متغیرهاگروهمتغیر

جنسیت

دارای آموزش پیش 
دبستانی

2050پسر

2050دختر

40100كل

فاقد آموزش پیش 
دبستانی

2050پسر

2050دختر

40100كل

تحصیالت مادر

دارای آموزش پیش 
دبستانی

1435دیپلم

15.3فوق دیپلم

2460لیسانس

15.2فوق لیسانس

40100كل

فاقد آموزش پیش 
دبستانی

1435دیپلم

820فوق دیپلم

1845لیسانس

00فوق لیسانس

40100كل
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جدول 2. آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت میانگین كودكان دارا و فاقد سابقه آموزش پیش دبستانی در هوش، 
خالقیت و پرخاشگری  

سطح معناداریدرجه آزادیtانحراف استانداردمیانگینگروهمتغیر

هوش كالمی
140.3011.85دارای آموزش پیش دبستانی

4.85780.0001
12.57516.52فاقد آموزش پیش دبستانی

هوش عملی
127.888.26دارای آموزش پیش دبستانی

5.47780.0001
115.4511.76فاقد آموزش پیش دبستانی

هوشبهر
137.788.28دارای آموزش پیش دبستانی

6.04780.0001
122.6013.56فاقد آموزش پیش دبستانی

خالقیت
85.6361.12دارای آموزش پیش دبستانی

7.44780.0001
65.112.05فاقد آموزش پیش دبستانی

كالمی-
تهاجمی

73.228.90دارای آموزش پیش دبستانی
-4.4575.630.0001

93.3414.88فاقد آموزش پیش دبستانی

فیزیکی-
تهاجمی

19.185.47دارای آموزش پیش دبستانی
-5.0658.560.0001

29.0511.21فاقد آموزش پیش دبستانی

ارتباطی
17.705.9430.95780.0001دارای آموزش پیش دبستانی
24.38.74فاقد آموزش پیش دبستانی

خشم
16.735.10دارای آموزش پیش دبستانی

-6.34780.0001
24.085.27فاقد آموزش پیش دبستانی

نمره كلی 
پرخاشگری

76.3322.82دارای آموزش پیش دبستانی
-4.4575.630.0001

12.2535.44فاقد آموزش پیش دبستانی
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جدول 3. میانگین و انحراف استاندارد و اثر تعاملی جنس و سابقه آموزش پیش دبستانی بر هوش كالمی، هوش عملی و 
هوشبهر

متغیر
آموزش پیش 

دبستانی
میانگینگروه

انحراف 
استاندارد

F
سطح 

معناداری

هوش 
كالمی

دارای آموزش پیش 
دبستانی

141.0510.43پسر

0.0050.95

139.5513.25دختر

140.3011.85كل

فاقد آموزش پیش 
دبستانی

126.5512.10پسر

124.620.29دختر

125.5816.52كل

هوش 
عملی

دارای آموزش پیش 
دبستانی

131.356.99پسر

0.580.45

124.48.11دختر

127.888.26كل

فاقد آموزش پیش 
دبستانی

120.508.99پسر

110.4012.22دختر

115.4511.76كل

هوشبهر

دارای آموزش پیش 
دبستانی

1407.37پسر

0.320.58

135.558.72دختر

137.788.28كل

آمــوزش  فاقــد 
دبســتانی پیــش 

126.209.59پسر

11916.07دختر

122.6013.56کل
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جدول 4. میانگین و انحراف استاندارد و اثر تعاملی جنس و سابقه آموزش پیش دبستانی بر خالقیت و پرخاشگری 

سطح معناداریFانحراف استانداردمیانگینگروهآموزش پیش دبستانیمتغیر

خالقیت

دارای آموزش پیش 
دبستانی

94.158.61پسر

41.380.0001

77.19.96دختر

85.6312.61كل

فاقد آموزش پیش 
دبستانی

59.2512.09پسر

70.958.95دختر

65.1012.06كل

پرخاشگری

دارای آموزش پیش 
دبستانی

75.8519.52پسر

14.270.0001

76.826.23دختر

76.3222.82كل

فاقد آموزش پیش 
دبستانی

133.7534.15پسر

90.9521.15دختر

112.3535.44كل
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Abstract:

Introduction: children’s achievement in the primary school depend on preschool events. Factors such as physical, 
cognitive and social development, Knowledge and learning development has role in achievement in school. The aim of 
this research was comparing intelligence, creativity and aggressiveness in children with and without preschool education.

Materials and Methods: This case-control study was accomplished in 1394 year. For this, 80 students of primary 
schools in Gonbad city were selected by cluster sampling. Instruments for data collection were Wechsler Intelligence 
Test, Torrance Creativity Test and Vahedi et al. Aggression Questionnaire. Data were analyzed by SPSS software and 
t-test and two-way ANOVA. 

Results:  Results showed that there are significant differences between children with and without preschool education 
in intelligence (t= 6.04, P=0.0001), creativity (t= 7.44, P=0.0001) and aggression (t= 5.41, P=0.0001). The effect of 
interaction between gender and preschool education on intelligence were not significant for intelligence (F=0.32, 
P=0.58), but it was significant for creativity (F=41.38, P=0.0001) and aggression (F=14.27, P=0.0001). 

Conclusion: The pre-school education can lead to increased intelligence and creativity and decreasing aggression in 
primary school. 

Keywords: pre-school education; intelligence; creativity; aggressiveness 
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