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  شهرستان شاهرود یدبستان شیکودکان پ یاجتماع یها بر رشد مهارت یاجتماع یها آموزش مهارت ریثأت

 6931در سال 
 

 2، حمید حجتی2گلبهار آخوندزاده، 1آتنا رضایی

 

 چکیده

های تحصیلی و شغلی  کننده رفتارهای اجتماعی و موفقیت بینی که پیش شود های اجتماعی، یکی از دستاوردهای دوران کودکی محسوب می مهارتتوسعه  :مقدمه

 6336ل دبستانی شهر شاهرود در سا های اجتماعی بر رشد مهارت اجتماعی کودکان پیش باشد. مطالعه حاضر با هدف تأثیر آموزش مهارت آموزان می آینده دانش

 .انجام گرفت

دبستانی به صورت تصادفی انجام گردید.  نفر از کودکان پیش 66این مطالعه از نوع تجربی کالسیک با دو گروه آزمون و شاهد بود که بر روی  ها: روشمواد و 

وری اطالعات، آ نفره اجرا شد. ابزار جمع 7-8های  ای در قالب گروه دقیقه 66-36جلسه  62های اجتماعی برای گروه آزمون طی  محتوای آموزش مهارت

ها با استفاده از آمار توصیفی )جداول،  دهی از سوی والدینی و مربیان تکمیل گردید. داده بود که به روش خودگزارش Matsonهای اجتماعی  نامه مهارت پرسش

 .( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتANCOVAو  Paired t ،Independent tهای  میانگین و انحراف معیار( و استباطی )آزمون

داری بین مهارت اجتماعی از دیدگاه مربی و والدین وجود نداشت. اما پس از مداخله، بین دو گروه از نظر والدین  قبل از انجام مداخله، اختالف معنی :ها یافته

(62/6  =Pو مربی ) (60/6  =Pتفاوت معنی )  در گروه آزمون بیشتر از گروه شاهد بودداری مشاهده شد و میزان مهارت اجتماعی. 

ساز   تواند زمینه دبستانی، می های اجتماعی در سنین پیش توان گفت که بهبود و توسعه مهارت های اجتماعی، می با توجه به اثربخشی آموزش مهارت گیری: نتیجه

های آموزشی در سنین کودکی، الزم است مسؤوالن و  اهمیت فرصتهای تحصیلی، شغلی و رفتاری کودک در آینده باشد. بنابراین، با توجه به  موفقیت

 .اندرکاران بهداشتی به این مسأله توجه بیشتری داشته باشند دست

 دبستانی آموزش، مهارت اجتماعی، رشد، کودک، پیش ها: کلید واژه
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 12/21/2991تاریخ پذیرش:   12/9/2991تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
شود  مشاهده مي و اكتساب كودک مهم تجربیات كه است اي دوره دبستاني پیش

در اين دوره، كودک بسیار پرجنب و جوش است، به بازي عالقه فراواني (. 1)
پردازد.  دهد و به شناخت محیط مي بروز ميدارد و به اين وسیله احساساتش را 

كودک نسبت به محیط، كنجکاو و به همکاري با ديگران عالقمند است و تکلم 
 هاي دوره پیش از دبستان، موزشآ(. 2)هاي ذهني او رشد سريع دارند  و توانايي

خواندن،  ،براي يادگیري هاي گفتاري و جسمي كه كودک را با مفاهیم و مهارت
و اين  كند مي ، آشنااستهاي ابتدايي ضروري  كالس كردن در سابنوشتن و ح

كودک در  ها براي سازگاري ها و شايستگي رشد قابلیت تواند باعث مي ها آموزش
(. براي انجام اين كار، آموزش و پرورش در 3)شود هاي نخست مدرسه  سال

 (.4دبستاني در اين زمینه بسیار حايز اهمیت است ) دوره پیش
بر اساس آمار رسمي وزارت آموزش و پرورش اياالت متحده آمريکا در سال 

نام  دبستاني ثبت میلیون كودک آمريکايي در مراكز پیش 4، ساالنه حدود 2112
درصد، كودكان  41شوند كه نرخ مشاركت كودكان آمريکاي التین  مي

باشد.  درصد مي 23درصد و كودكان سفیدپوست  21آمريکايي  -آفريقايي
دبستاني يک  كشور طول دوره پیش 14دهد كه در  مطالعات يونسکو نشان مي

كشور يا ايالت طول  29كشور سه سال و در  111كشور دو سال، در  64سال، در 
سال 3تا  1دبستاني بین  سال است. در ايران هم طول دوره پیش چهاراين دوره 
جاست كه  آنا دبستاني ت اهمیت آموزش و پرورش پیش(. 2) باشد متغیر مي

هاي آموزش و پرورش كودكان براي  بنا و اساس فعالیت توان آن را سنگ مي

 مقاله پژوهشی
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 (. 1) گرفتسطوح بعد در نظر 

يک برنامه آموزش و پرورش مناسب در اين دوره، تجاربي محرک براي 
آورد. اگر اين  رشد ذهني، زباني، جسمي، اجتماعي و عاطفي كودكان فراهم مي

توانند محرومیت ناشي از  ها به گونه مؤثري سازماندهي شوند، مي نوع برنامه
ي قوي براي كمبودهاي محیط خانه را جبران كنند و كودک را در ساختن مبناي

(. بنابراين، 4سهولت رشد بعدي و بارور كردن استعدادهاي كاملش ياري نمايند )
هاي اجتماعي و افزايش شناخت  موجب بهبود مهارتآموزش مهارت اجتماعي، 

(. شکي نیست كه نقش مربي در 6، 7)گردد  دبستاني مي اجتماعي در سنین پیش
صر يک برنامه مناسب و مطلوب به ترين عنا حیات تربیتي كودكان، از جمله مهم

. به همین دلیل، كیفیت مراقبت و آموزش كودكان بستگي به وجود رود شمار مي
رود كه كودكان را براي  مربیان كارامد، مؤثر و شايسته دارد و از مربیان انتظار مي

(. 8ها را افرادي اجتماعي بار بیاورند ) هاي تحصیلي آماده كنند و آن موفقیت
از لحاظ اجتماعي رشد كرده است، روابط اجتماعي را بهتر درک  شخصي كه

داند چگونه با ديگران به خصوص خانواده و دوستانش سازش كند.  كند، او مي مي
كند كه انتظارات اجتماع از او چیست و تا اندازه زيادي قادر  همچنین، درک مي

 (. 9) است خود را با اين توقعات تطبیق دهد
 طريق از اجتماعي هاي مهارت اكتساب اجتماعي، يادگیري نظريه طبق

 اگر بنابراين، (.11گیرد ) مي صورت محیطي عوامل و متقابل كودک تعامل

 را مناسب اجتماعي ( رفتارهايدبستاني پايین )زمان پیش سنین در كودكان

 مناسبارتباط  ديگران با و كنند بیان را خود عقايد جامعه در توانند مي فرابگیرند،

 اجتماعي كارهاي در و گیرند قرار خود اطرافیان محبوبیت مورد و نمايند برقرار

 به قادرها آن رفتارها، اين از برخورداري كودكان عدم صورت تر باشند. در موفق

( و تأثیر منفي بر 11نیستند ) ديگران با و تعامل اجتماعي متقابل رابطه برقراري
شود  هايي مي ن، باعث از دست دادن موقعیتدارد. همچنی شان كاركرد تحصیلي

. از نظر اجتماعي منزوي باشند هاي اجتماعي و اخالقي مي كننده مهارت كه فراهم
هستند، به افسردگي و تنهايي تمايل دارند و عملکردهاي كمي در مدرسه از خود 

هاي اجتماعي براي برقراري روابط  بنابراين، توسعه مهارت (.12) دهند نشان مي
ترين دستاوردهاي دوران كودكي است كه كمک  موفق با ديگران، يکي از مهم

 هاي مهارت(. 13نمايد كودكان در آينده دچار مشکالت كمتري شوند ) مي

افراد  با تا كند مي كمک فرد كه به است اكتسابي انطباقي و رفتارهاي اجتماعي،
 پیامد كه رفتارهايي زا و دهد بروز هاي مثبتي واكنش باشد، داشته متقابل روابط

 اعمال رفتار، هاي خزانه ها، اين مهارت ورزد. به عبارت ديگر، اجتناب دارند، منفي

 توان گفت (. در واقع، مي14) باشد مي ديگران با تعامل در فرد يک راهبردهاي و
 هاي اجتماعي ندارد، قادر به برقراري تعامالت اجتماعي و كودكي كه مهارت

نیست و اغلب دچار مشکالت رفتاري روزمره در مدرسه و  سازگاري با ديگران
 از كه بخشي اجتماعي هاي مهارت (. با توجه به اهمیت رشد12) شود جامعه مي

فرد بايد  شدن اجتماعي در زمینه آموزش است، هرگونه فرد شدن اجتماعي جريان
 ياجتماع يها آموزش مهارت ریثأتگیرد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسي  صورت

 .بود شهرستان شاهرود يدبستان شیكودكان پ ياجتماع يها بر رشد مهارت
 

 ها مواد و روش
اين پژوهش به روش تجربي كالسیک، همراه با دو گروه آزمون و شاهد بر روي 

انجام گرفت.  1396دبستاني شهر شاهرود استان سمنان در سال  كودكان پیش
 ها دبستاني شهر شاهرود تشکیل داد كه نمونه پیشمحیط تحقیق را كلیه مدارس 

دبستاني سالم و ستارگان انتخاب شدند.  اي از دو پیش به صورت تصادفي خوشه
سال تحصیلي  دبستاني كه در نیم معیارهاي ورود به مطالعه شامل كودكان پیش

در مدرسه حضور داشتند، تمايل به شركت در پژوهش، سطح  1396-97بهمن 
 هاي در كالسها  لدين در حد خواندن و نوشتن و عدم شركت نمونهتحصیالت وا

، بود. كودكاني كه گرفت قرار استفاده مورد مطالعه در آنچه مشابه ديگر آموزشي
فرزند طالق بودند و كساني كه بیش از يک جلسه در جلسات آموزشي غیبت 

یق حاضر بر هاي تحق نمودند، به عنوان معیارهاي خروج در نظر گرفته شد. نمونه
، فاصله اطمینان 78/1عاليي و همکاران با اندازه اثر  چشمه اساس مطالعه علي 

نفر در دو گروه  22درصد،  81و توان آزمون  12/1داري  ، سطح معني92/1
( كه براي كاهش خطاي نوع 16نفر( برآورد گرديد ) 27آزمون و شاهد )هر كدام 
نفر به صورت تصادفي براي  61لعه، ها در جريان مطا دو و احتمال ريزش نمونه

  دو گروه آزمون و شاهد انتخاب شدند.
بود كه  Matsonهاي اجتماعي  نامه مهارت اطالعات، پرسش آوري ابزار جمع

 هاي اجتماعي كودكان توسط والدين و مربیان تکمیل شد براي ارزيابي مهارت

كودكان  و همکاران جهت سنجش مهارت اجتماعي Matsonاين مقیاس توسط .
سال تهیه شده است و داراي سه فرم )والد، مربي و  18تا  4 و نوجوانان

 پنج سؤال كلي از 2سؤال و فرم مربي از  22فرم والد از . باشد مي آموز( دانش
تشکیل شده است كه افراد بايد هر سؤال  Matsonعامل اصلي مهارت اجتماعي 

= همیشه( به  2= هرگز و  1اي ) مقیاس لیکرت پنج گزينه را بخوانند و بر اساس
نامه از شش خرده آزمون رفتارهاي اجتماعي )سؤاالت  آن پاسخ دهند. اين پرسش

(، پرخاشگري و رفتار تکانشي 19-29(؛ رفتار غیر اجتماعي )سؤاالت 18-1
 ( و روابط با41-46طلبي و اطمینان به خود )سؤاالت  (، برتري31-41)سؤاالت 

 2نامه  ( تشکیل شده است. همچنین، در پرسش47-22همساالن )سؤاالت 
بود، مهارت اجتماعي كودک از ديد  اي سؤالي كه به صورت لیکرت پنج درجه

توسط ده نفر  Matson. روايي مقیاس مهارت اجتماعي (17)مربي سنجیده شد 
علوم  آباد كتول و دانشگاه از اعضاي هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي علي

پزشکي گلستان و شاهرود از نظر محتوا مورد تأيید قرار گرفت. پايايي اين ابزار 
تأيید  Cronbach's alpha ،79/1زاده و حجتي با ضريب  در مطالعه جعفري

ضريب با  زاده محمدي و شفیع . همچنین، در پژوهش علي(18)گرديد 
Cronbach's alpha ،86/1  هاي مهارت مقیاس. (19)مورد تأيید قرار گرفت 

 و دختر آموز دانش 262 روي بر خیر و يوسفي توسط ايران در Matsonاجتماعي 
 پايايي و مناسب و مطلوب آن روايي كه گرفت قرار بررسي مورد شیراز شهر پسر

 86/1مقیاس،  كل براي تنصیف و Cronbach's alphaضريب  از استفاده با آن
 (. 21گزارش شد )

نامه در شوراي پژوهشي دانشگاه و دريافت كد  محقق بعد از تصويب پايان
از دانشگاه علوم  IR.IAU.SHAHROOD.REC.1397.2اخالق به شماره 

پزشکي شاهرود، با مراجعه به آموزش و پرورش شهرستان و كسب مجوز الزم و 
دبستاني شهرستان، ضمن معرفي خود و بیان اهداف  مراجعه به مراكز پیش

گیري نمود و با توضیحات الزم در مورد اهداف پژوهش،  وهش، اقدام به نمونهپژ
شروه به آموزش افراد مورد مطالعه كرد. در صورتي كه فرد حايز شرايط تعیین 
شده براي جامعه پژوهش بود، موافقت خود را به صورت كتبي اعالم كرد. سپس 

 و پسرانه غیر دولتي،  دبستاني دخترانه مركز پیش 47به صورت تصادفي از بین 
آموزان  نفر از دانش 61مدرسه( به شیوه در دسترس انتخاب شد و  2مركز ) 4

دبستاني به عنوان نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه  دوره پیش
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نفر در هر گروه( قرار گرفتند. محقق جهت  31آزمايش و شاهد )تعداد 
هد را از يک مدرسه انتخاب نمود. سپس پذيري بهتر، گروه آزمون و شا تعمیم

خطر بودن و  كنندگان و اطمینان از بي ضمن توضیح اهداف پژوهش به شركت
كنندگان، به  نامه رضايت آگاهانه توسط شركت حفظ گمنامي و تکمیل پرسش

توانند  ها اعالم گرديد كه در صورت عدم تمايل به ادامه شركت در تحقیق، مي آن
ز مطالعه خارج شوند. اجراي برنامه آموزشي توسط در حین پژوهش نیز ا

پژوهشگر انجام شد. با كسب اجازه از مدير مدرسه، پژوهشگر قبل از اجراي 
برنامه آموزشي، چند جلسه سر كالس درس معلمان حضور يافت تا با روش 

آموزان آشنايي پیدا كند. سپس  ها و نحوه برقراري ارتباط با دانش تدريس آن
براي هر دو گروه  Matsonنامه مهارت اجتماعي  آزمون، پرسش پیشبراي انجام 

جلسه  12آزمون، گروه آزمون  آزمايش و شاهد اجرا شد. پس از اجراي پیش
دقیقه را در  42-61هفته و هر جلسه  6هاي اجتماعي را به مدت  آموزش مهارت

دد (. در پايان مداخله، مج1نفره دريافت نمود )جدول  7-8هاي  قالب گروه
نامه مهارت اجتماعي توسط والدين و مربي تکمیل گرديد. در زمان  پرسش

نامه، محقق در كنار والدين و مربیان حضور داشت تا در صورت  تکمیل پرسش
آزمون  هرگونه ابهام و سؤالي، پاسخگو باشد. پس از پايان جلسات آموزشي، پس

د تکمیل گرديد و ها توسط گروه آزمون و شاه نامه گرفته شد و دوباره پرسش
نتايج به دست آمده با نتايج قبلي مورد مقايسه قرار گرفت. در گروه شاهد نیز در 

هاي آموزشي روتین مدرسه بر اساس سرفصل دروس و دوره  اين مدت برنامه
 (. 1)شکل  شد دبستاني اجرا مي پیش

با استفاده از آمار توصیفي )جدول، میانگین و انحراف معیار( و  ها داده
براي مقايسه قبل و بعد هر گروه، آزمون  Paired tاستنباطي )آزمون 

Independent t آزمون و شاهد و آزمون  هاي جهت مقايسه گروهANCOVA 
 SPSSافزار   آزمون( در نرم براي مقايسه تأثیر متغیر مستقل با حذف اثر پیش

 12/1داري  ( و سطح معنيversion 16, SPSS Inc., Chicago, IL) 16سخه ن
ها، از  مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. براي بررسي نرمال بودن توزيع داده

داري براي متغیرهاي پژوهش  استفاده گرديد. سطح معني Shapiro-Wilkآزمون 

ها داراي توزيع  ادهدر آزمون فوق برابر با مقدار مطلوب بود و معلوم شد كه د
 را نشان داد. 11/1باشد و نتیجه آزمون  نرمال مي
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شرحجلسهجلسات

 کنندگان و چارچوب برنامه( آشنایی با عناصر برنامه )مربی، شرکت اول

 هاي برقراري ارتباط و کارکردهاي آن( پرداختن به مفهوم مهارت اجتماعی )تعریف، روش دوم

 به کالس درس و پرداختن به مهارت اطاعت از دستورات معلمهاي مربوط  مهارت سوم

رس، بحث پرداختن به مهارت پیروي از مقررات کالس درس )تعریف، شناسایی قوانین کالس درس، بحث پیرامون منطق زیربنایی لزوم اجراي قوانین کالس د چهارم
خوراند  گردد، پرداختن به پس که باعث ضعف و اخالل در اجراي قوانین کالس درس می گردد و همچنین، مواردي پیرامون مواردي که منجر به رعایت قوانین می

 رعایت و عدم رعایت مقررات کالس(

 آموز منظم معرفی کردن خصوصیات یك دانش پنجم

 تعریف و تمجید کردن هاي دوستیابی: تعریف مفهوم دوستیابی و محاسن آن، تشریح منطق زیربنایی لزوم ظاهر آراسته، لبخند زدن، مهارت ششم

 آموزان با این که چگونه با دوستانشان رابطه برقرار کنند. آشنا کردن دانش هفتم

 هاي احترام گذاشتن به دیگران آموزان با شیوه آشنا کردن دانش هشتم

 آموزان با چگونگی انجام دادن وظایف خود آشنا کردن دانش نهم

 پذیر باشند. مسؤولیت کارهاي خود را بر عهده بگیرند و مسؤولیتآموزان با این که  آشنا کردن دانش دهم

اي، جلوگیري از پایمال شدن حقوق خود و بیان آزادانه مواضع خود در روابط  هاي مقابله اي، تعریف و کارکردهاي آن، تشریح منطق زیربنایی مهارت هاي مقابله مهارت یازدهم
 اي هاي متفاوت مقابله بین فردي، معرفی روش

 بندي و بازخورد جلسات انجام شده جمع دوازدهم
 

 هاآوری دادهمسیر جمع

 انتخاب دو مدرسه غیرانتفاعي دخترانه و پسرانه

دبستاني به صورت تصادفي و داراي شرايط ورود به مطالعه نفر از كودكان پیش 61انتخاب 

 نفره  31در دو گروه 

شناختي و مهارت اجتماعي هاي جمعیتنامهپرسشتکمیل 

Matson  نفره  31توسط هر دو گروه 

 اي دقیقه 42-61جلسه  12نفر( طي  31آموزش گروه مداخله )

 نفره(  31نامه بعد از آموزش توسط هر دو گروه )تکمیل پرسش

 هاتجزيه و تحلیل داده
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 و همکاران آتنا رضایی یدبستانشیکودکان پ یاجتماع یهاآموزش بر رشد مهارت ریثأت

 323 1396/ بهمن و اسفند 6/ شماره 13پژوهش در علوم توانبخشي/ سال 

 ها یافته
درصد  21درصد پسر و  21ساله بودند. از لحاظ جنسیت،  6دو گروه از نظر سن 

داري بین ساير  دار بودند. اختالف معني دختر و از نظر شغل مادر همه خانه
(، وضعیت اقتصادي خانواده P=  41/1مشخصات دموگرافیک مانند شغل پدر )

(12/1  =P( تحصیالت پدر ،)72/1  =P( و تحصیالت مادر )91/1  =P مشاهده )
بین میانگین سن والدين در داري  (. همچنین، تفاوت معني2نشد )جدول 

( وجود نداشت 33/34 ± 22/6) و شاهدسال(  21/36 ± 24/2)هاي آزمون  گروه
(22/1  =P،) 

داري بین میانگین  ، اختالف معنيIndependent tبر اساس نتايج آزمون 
و گروه آزمون و شاهد قبل از انجام مداخله وجود نداشت مهارت اجتماعي د

(47/1  =Pاما پس از مداخله بین دو گروه تفاوت معني ،)  داري مشاهده شد
(12/1  =Pبیشترين اختالف بین دو گروه در بعد مهارت .)  هاي اجتماعي بود

 (.3)جدول 
و داري را بین د آزمون، اختالف معني با حذف اثر پیش ANCOVAآزمون 

درصد اين تغییرات مهارت  13( كه P،13/1  =Eta=  116/1گروه نشان داد )
 باشد. اجتماعي به دلیل تأثیر آموزش مي

دبستاني، بین مهارت  و از نظر مربي پیش Independent tبر اساس آزمون 
داري مشاهده نگرديد  اجتماعي كودكان قبل از مداخله در دو گروه اختالف معني

، اما اين (P=  71/1)( 7/6 ± 18/3و گروه شاهد:  1/7 ± 3/2)گروه آزمون: 
داري را بین دو گروه نشان داد )گروه آزمون:  آزمون بعد از مداخله اختالف معني

(. همچنین، آزمون P=  14/1)( 63/6 ± 11/3و گروه شاهد:  11/9 ± 64/2
ANCOVA داري را در دو گروه از نظر  آزمون، اختالف معني با حذف اثر پیش

 (.P ،168/1  =Eta=  14/1مربي نشان داد )
 

 بحث
آموزان بايد در زندگي روزمره  هاي اجتماعي، توانايي مهمي است كه دانش مهارت

هاي  هايشان انجام دهند؛ چرا كه مهارت خود در مدرسه با همساالن و خانواده
آموزان  هاي تحصیلي و بهبود يادگیري دانش اجتماعي توسعه يافته، به موفقیت

 هاي آزمون گروه آزمون و پس . مقايسه میانگین نمرات پیش(21)نمايد  كمک مي
هاي اجتماعي  داري بین میانگین مهارت و شاهد نشان داد كه تفاوت معني آزمون

كودكان دو گروه وجود دارد. در مقايسه ابعاد مهارت اجتماعي كودكان از سوي 
داري  دبستاني پس از مداخله، در گروه آزمون اختالف معني والدين كودكان پیش

ود. همچنین، میانگین مشاهده گرديد كه اين اختالف در بعد مهارت اجتماعي ب

 هاي اجتماعي از ديد مربیان در گروه آزمون بعد از مداخله  مهارت
 افزايش يافت.

 
دبستانیبرحسبمتغیرهایدموگرافیک.مقایسهکودکانپیش2جدول

دردوگروهآزمونوشاهد

گروه

متغیر

شاهدآزمون

   جنسیت ]تعداد )درصد([

 20( 01) 20( 01) زن

 20( 01) 20( 01) مرد

   تحصیالت پدر ]تعداد )درصد([

 9( 1/21) 1( 1) زیر دیپلم

 0( 7/21) 22( 1/91) دیپلم

 0( 7/21) 9( 1/21) کاردانی

 21( 1/01) 7( 9/19) کارشناسی

 0( 7/21) 9( 1/91) باالتر از کارشناسی

   تحصیالت مادر ]تعداد )درصد([

 0( 9/21) 2( 9/9) زیر دیپلم

 0( 9/21) 0( 7/21) دیپلم

 0( 9/21) 1( 1/11) کاردانی

 29( 9/01) 27( 7/01) کارشناسی

 0( 7/21) 2( 9/9) باالتر از کارشناسی

   شغل پدر ]تعداد )درصد([

 29( 9/11) 12( 1/71) کارمند

 8( 7/11) 8( 7/11) آزاد

 9( 1/21) 1( 1) بازنشسته

 1( 1) 2( 9/9) بیکار

   )درصد([شغل مادر ]تعداد 

 91( 211) 91( 211) دار خانه

   سطح درامد ]تعداد )درصد([

 0( 7/21) 1( 1/1) میلیون 1کمتر از 

 21( 1/01) 22( 7/91) میلیون 1-0

 22( 7/91) 21( 1/01) میلیون 0-1

 1( 1/1) 0( 7/21) میلیون 1بیشتر از 

  
آزمونوشاهدهایدبستانیقبلوپسازمداخلهدرگروهآموزشمهارتاجتماعیبررشدمهارتاجتماعیکودکانپیش.مقایسهتأثیر3جدول

متغیر

گروه

**مهارتکلیارتباطباهمکاراطمینانبهخودپرخاشگریمهارتغیراجتماعی*مهارتاجتماعی

 91/212 ± 27/29 11/21 ± 71/9 21/29 ± 01/1 01/29 ± 11/1 01/20 ± 89/0 21/00 ± 19/1 قبل آزمون

 91/222 ± 12/20 11/27 ± 20/9 19/29 ± 91/0 21/29 ± 21/7 99/9 ± 81/01 91/07 ± 89/0 بعد

 08/98 ± 28/27 21/21 ± 19/0 11/22 ± 27/0 02/21 ± 11/0 09/29 ± 11/1 01/00 ± 11/29 قبل شاهد

 07/212 ± 02/20 11/21 ± 21/0 71/21 ± 09/0 01/21 ± 09/0 08/21 ± 10/1 11/01 ± 99/21 بعد
*111/1  =P 121/1**؛ مهارت اجتماعي در گروه آزمون =P آزمون و شاهد هاي مهارت اجتماعي در گروه 
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 و همکاران آتنا رضایی یدبستانشیکودکان پ یاجتماع یهاآموزش بر رشد مهارت ریثأت

 336 1396/ بهمن و اسفند 6/ شماره 13پژوهش در علوم توانبخشي/ سال 

هاي اجتماعي  هاي اجتماعي بر افزايش مهارت بنابراين، آموزش مهارت
 12باشد. همچنین، مجذور اتا نشان داد كه  اثربخش ميدبستاني  كودكان پیش

درصد از تغییرات مهارت اجتماعي به دلیل تأثیر آموزش است. با توجه به نتايج 
به دست آمده از مطالعه حاضر مبني بر نابرابري میانگین در دو موقعیت 

توان استنباط كرد كه تفاوت موجود بین نمرات  آزمون، مي آزمون و پس پیش
هاي اجتماعي  آزمون و شاهد، ناشي از برگزاري جلسات آموزش مهارت هاي هگرو

هاي تحقیق براتي و  ها است. اين نتايج با يافته و شركت گروه آزمون در جلسه
هاي  ها به اين نتیجه رسیدند كه آموزش مهارت ( همسو بود. آن22همکاران )

در كودكان مبتال به هاي زندگي روزمره  تواند موجب بهبود مهارت اجتماعي مي
(، 23(. همچنین، با نتايج مطالعات جاللي و همکاران )22سندرم داون گردد )

Gosteva (26 ،)(، 22و همکاران ) Adela(، 24پور ويزدخواستي ) يزداني
Kascsak (27 و )Mashford-Scott ( همخواني داشت. آن28و همکاران ) ها 

 اجتماعي و ارتباطي هاي مهارت تواند آموزشي مي مداخالت كه كردند گزارش

و همکاران دريافتند كه آموزش  van der Stouweدهد.  افزايش را كودكان
نتايج  (.29شود ) هاي اجتماعي، موجب افزايش همدلي كودكان مي مهارت

منجر  اجتماعي هاي مهارت همکاران نشان داد كه آموزش و van Vugtپژوهش 
و همکاران با  Szumski(. 31گردد ) مي كودكان در رفتاري مشکالت كاهش به

 بهبود سبب اجتماعي هاي مهارت آموزش كه كردندگیري  انجام تحقیقي نتیجه

 (. 6شود ) مي نوجوانان اجتماعي هاي مهارت

در همین راستا، رهبركرباسدهي و همکاران در مطالعه خود مبني بر تأثیر 
اجتماعي و ناگويي هیجاني هاي اجتماعي بر خودتوانمندسازي  آموزش مهارت

هاي  هاي يادگیري ويژه، دريافتند كه آموزش مهارت آموزان با ناتواني دانش
(. 31شود ) اجتماعي منجر به افزايش خودتوانمندسازي اجتماعي اين كودكان مي

عاشوري و همکاران نیز با انجام پژوهشي به اين نتیجه رسیدند كه كه آموزش 
هاي آن در نوجوانان  هبود عزت نفس و خرده مقیاسهاي اجتماعي باعث ب مهارت
باشد.  ( كه با نتايج تحقیق حاضر همسو مي32) شود تواني ذهني مي با كم
هاي  عاليي و همکاران نشان داد كه آموزش مهارت چشمه  هاي مطالعه علي يافته

اجتماعي موجب كاهش احساس تنهايي و افزايش پذيرش از طرف همساالن در 
و همکاران حاكي از آن بود  Barry(. نتايج پژوهش 16) شود ن ميگروه كودكا

هاي  هاي اجتماعي سبب كاهش اضطراب، افزايش فعالیت كه آموزش مهارت
گردد   اي مناسب مي اجتماعي، بهبود حرمت خود و استفاده از راهبردهاي مقابله

هاي  و همکاران نشان داد كه آموزش مهارت Choque(. نتايج تحقیق 33)
( كه با 34شود ) جتماعي منجر به بهبود و اصالح اختالالت رفتاري كودكان ميا

 نتايج بررسي حاضر مطابقت داشت.  
Denault  وDery  اي و تکیه بر تأثیر آموزش  مداخلهمطالعه با انجام يک

هاي اجتماعي بر روي كودكان داراي مشکالت رفتاري، نتیجه گرفتند كه  مهارت
هاي اجتماعي بر كودكان داراي مشکالت رفتاري،  مهارتكار گروهي و آموزش 

و همکاران  Ratcliffe همچنین، (.32شود ) باعث كاهش مشکالت رفتاري مي
هاي اجتماعي  در پژوهش خود به اين نتیجه دست يافتند كه آموزش مهارت

هاي  هاي هیجاني عاطفي و افزايش صالحیت هیجاني باعث افزايش مهارت
( كه با نتايج 36گردد ) وع، افزايش سالمت روان افراد مياجتماعي و در مجم

در مقابل، نتايج مطالعه سلیماني نشان داد كه آموزش راستا بود.  تحقیق حاضر هم
( كه 37هاي زندگي روزمره نداشته است ) هاي اجتماعي تأثیري بر مهارت مهارت

تماعي هاي اج با نتايج بررسي حاضر همسو نبود. بنابراين، آموزش مهارت

ساز پیوند كودک با محیط است و به عنوان جنبه مهم بهبود سالمت روان  زمینه
ها و  اگر آموزش(. 38) آيد هاي اجتماعي كودكان به شمار مي و رشد مهارت

هاي بعدي همین ه نشود، در دورهيدوره به كودكان ارا محركات مناسب در اين
 در كودكان چنانچه. د داشتخواه انكمتري در تغییرپذيري كودك اثرات محركات

فرابگیرند،  را مناسب اجتماعي دبستاني( رفتارهاي پیش پايین )زمان سنین
 برقرار ارتباط مناسبي ديگران با نمايند، بیان را خود جامعه عقايد در توانند مي

تر  موفق اجتماعي كارهاي در و گیرند قرار خود اطرافیان محبوبیت مورد كنند،
اي  تعامل مثبتي در روابط خود با همساالن داشته باشند و دامنهباشند. همچنین، 

  رفتارها، اين از برخورداري عدم صورت از رفتارهاي مقبول از خود نشان دهند. در
 نیستند. ديگران با و تعامل اجتماعي متقابل رابطه برقراري به قادر

آموزش جايي كه  توان گفت، از آن هاي پژوهش حاضر مي در تبیین يافته
هاي اجتماعي به كار رفته در مطالعه به صورت گروهي و با سمت و سوي  مهارت

اجتماعي انجام شد، موجب گرديد كه فرد خود را در نمونه كوچکي از جامعه و در 
تعامل با ديگران تصور كند، مشکالت مربوط به روابط بین فردي را از نزديک 

ديشد و با كمک ديگران به كشف ها بین هاي آن حل لمس نمايد و در مورد راه
ها را در آموزش و با كمک دوستان و مربي  حل حل نهايي آن بپردازد و اين راه راه

ها را تعمیم دهد. بنابراين،  هاي مشابه آن خود تمرين كند تا بتواند در موقعیت
گیري رفتارها و  تواند به شکل  آموزش مهارت اجتماعي منسجم و گام به گام مي

بستاني  د آمیز كودكان كمک نمايد. بنابراين، دوره پیش امالت موفقیتايجاد تع
باشد؛ چرا  هاي اجتماعي كودكان مي مکان و محیط مناسبي براي آموزش مهارت

بیني رفتارهاي  هاي اجتماعي در زمان كودكي، موجب پیش كه فراگیري مهارت
ن و شود. بر همین اساس، الزم است مديرا مناسب در سنین باالتر مي

هاي  اندركاران بهداشتي و مدارس توجه بیشتري به اهمیت آموزش مهارت دست
 .دبستاني و كودكي داشته باشند اجتماعي در سنین پیش

 

 ها محدودیت
توان به محدود شدن جامعه پژوهش به  هاي تحقیق حاضر مي از محدوديت
 به مدت در طوالني ها آموزش اين بررسي اثربخشيدبستاني و عدم  كودكان پیش

 .نمود اشاره محققان زماني محدوديت دلیل

 

 پیشنهادها
هاي بیشتري صورت گیرد.  مطالعات مشابهي بر روي تعداد نمونه شود مي پیشنهاد

ها در مراكز  توان در جهت افزايش مهارت همچنین، از اين پروتکل مي
 نظر مد را موارد اين دبستاني استفاده كرد و بهتر است پژوهشگران بعدي پیش

 .دهند قرار

 

 گیری نتیجه
 ياجتماع يها بر رشد مهارت ياجتماع يها آموزش مهارت ریثأتپژوهش حاضر 

را مورد بررسي قرار داد. در اين میان، استفاده از  يدبستان شیكودكان پ
هاي اجتماعي،  هاي اجتماعي با تأكید بر رشد مهارت هاي آموزشي مهارت برنامه

خواهد بود. همچنین، آگاه كردن معلمان، مربیان و براي كودكان بسیار مفید 
والدين از سطوح مختلف اهداف آموزشي، نقش مهمي را در عملیاتي كردن 

هاي  كه تأثیر بسزايي در بهبود مهارت كند هاي اجتماعي ايفا مي يادگیري مهارت
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هاي واضحي را  آموزان پیام اجتماعي خواهد داشت. براي تضمین اين كه دانش
رفتارهاي اجتماعي قابل قبول و غیر قابل قبول دريافت كنند، الزم است  درباره

هاي آموزش  آموزان با اهداف برنامه تمام مربیان مدرسه و والدين دانش
ها را درک كنند و به طور مستمر تقويت  هاي اجتماعي موافق باشند، آن مهارت

موزش به كودكان هاي اجتماعي بخش مهمي از آ نمايند. بنابراين، آموزش مهارت
 .ربط قرار گیرد شود كه بايد مورد توجه مسؤوالن ذي دبستاني تلقي مي پیش

 

 تشکر و قدردانی
 كارشناسي ارشد پرستاري كودكان با نامه مقطع  مطالعه حاضر برگرفته از پايان

و كد اخالق  IR.IAU.SHAHROOD.REC.1397.2 كد ثبت
IRCT20170512033932N3 ، باشد. سالمي واحد شاهرود ميمصوب دانشگاه آزاد 

بدين وسیله از مسؤوالن آموزش و پرورش شهرستان شاهرود و مدارس پیش دبستاني 
 .آيد كه انجام اين پژوهش همکاري نمودند، تشکر و قدرداني به عمل مي

 

 نقش نویسندگان
هاي  پردازي مطالعه، فراهم كردن تجهیزات و نمونه آتنا رضايي، طراحي و ايده

نوشته، ارزيابي  ها، تحلیل و تفسیر نتايج، تنظیم دست آوري داده  جمعمطالعه، 
نوشته نهايي جهت ارسال  نوشته از نظر مفاهیم علمي، تأيید دست تخصصي دست

نوشته نهايي  نوشته، تأيید دست به دفتر مجله، گلبهار آخوندزاده، تنظیم دست

جهت ارسال به دفتر مجله، مسؤولیت حفظ يکپارچگي فرايند انجام مطالعه از 
پردازي  آغاز تا انتشار و پاسخگويي به نظرات داوران، حمید حجتي، طراحي و ايده

مطالعه، جذب منابع مالي براي انجام مطالعه، خدمات پشتیباني و اجرايي و علمي 
 .خدمات تخصصي آمار را بر عهده داشتندمطالعه، تحلیل و تفسیر نتايج، 

 

 منابع مالی
نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته پرستاري كودكان  مطالعه حاضر برگرفته از پايان

و كد اخالق  IR.IAU.SHAHROOD.REC.1397.2 با كد ثبت
IRCT20170512033932N3 باشد كه با حمايت مالي دانشگاه آزاد اسالمي  مي

آباد كتول در  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي .آباد كتول تنظیم گرديد واحد علي
نوشته و تأيید نهايي مقاله  ها، تنظیم دست ها، تحلیل و گزارش آن آوري داده جمع

 .جهت انتشار اعمال نظري نداشته است
 

 تعارض منافع
دكتر حمید و دكتر گلبهار آخوندزاده . باشند داراي تعارض منافع نمينويسندگان 

بودجه انجام مطالعات پايه مرتبط با اين مطالعه را از دانشگاه آزاداسالمي  حجتي
آباد كتول جذب نمود و به عنوان استاديار پرستاري در اين دانشگاه  واحد علي

دانشجوي مقطع كارشناسي  1392آتنا رضايي از سال . دنباش مشغول به فعالیت مي
 ..آباد كتول است ارشد رشته پرستاري كودكان در دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي
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Abstract 
 

Introduction: Development of social skills is one of the achievements of childhood that predicts students’ social 

behaviors, future academic achievement, and future career prospects. This study was conducted to evaluate the effect 

of social skills training on social skills development in preschool children in Shahroud City, Iran in 2017. 

Materials and Methods: This experimental study was conducted on 60 preschool children in two groups of 

experimental and control. In the experimental group, twelve 60-90-minute sessions of social skills training were 

performed in groups of 7-8 students. Data gathering tool was Matson social skills questionnaire, which data were 

collected via self-report by parents and educators. Data were analyzed using descriptive statistics (tables, mean, and 

standard deviation), and inferential tests (paired t, independent t, and ANCOVA tests). 

Results: Before the intervention, there was not any significant difference in social skills between the groups from 

educators’ and parents’ points of view. However, after the intervention, there was significant differences between the 

groups from educators’ (P = 0.04) and parents (P = 0.02) points of view, and social skills was significantly better 

among experimental group. 

Conclusion: Considering the effectiveness of social skills training, it can be said that improving and developing 

social skills at preschool age can be the basis for children’s future educational, occupational, and behavioral 

achievements. Therefore, given the importance of educational opportunities at early childhood, health officials and 

health professionals need to pay more attention to this issue. 
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