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چکیده
تحقیق حاضر به بررسی تاثیر آموزش های پیش دبستانی بر رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان پایه اول پرداخته است .هدف از تحقیق ،مقایسه مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه
اول ابتدایی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند ،با دانش آموزانی بوده است که این دوره را نگذرانده اند .روش
تحقیق ،توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود .جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر الیگودرز بود
که از بین آنها  43نفر(دو کالس) با روش تصادفی خوشه ای تک مرحله ای و با استفاده از جدول مورگان به عنوان
نمونه انتخاب شدند .داده های حاصل از تحقیق با کمک آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند .نتایج آزمون مانووا
نشان داد که بین دانش آموزان پایه اول پیش دبستانی رفته با دانش آموزان پیش دبستانی نرفته در تمام ابعاد مهارت
های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد .همچنین این تفاوت در پیشرفت تحصیلی()f=13/361

از گروه پیش دبستانی نرفته بیشتر بوده و در بین ابعاد مهارت های اجتماعی بعد خودکنترلی( )f=12/342از بقیه ابعاد

از گروه پیش دبستانی نرفته تفاوت بیشتر و معنادارتری داشته است ،که این امر ناشی از تاثیر معنادار و اثرگذار
آموزش های پیش دبستانی بر متغیرهای مهمی چون پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی بر روی دانش
آموزان است.
کلید واژه ها :آموزش های پیش دبستانی ،مهارت های اجتماعی ،پیشرفت تحصیلی.
دریافت مقاله1397/3/11 :

پذیرش مقاله1397/8/4 :

 - 1استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد گرمسار ،گرمسار ،ایران (نویسنده مسئو )
ل
Ghaffari20500@yahoo.com
 - 2استادیار گروه مشاوره ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد خمین ،خمین ،ایران
 - 3دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،واحد الیگودرز ،دانشگاه آزاد الیگودرز ،الیگودرز ،ایران.
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مقدمه
آموزش در دوران اولیه کودکی مورد توجه و عالقه طیف وسیعی از دست اندرکاران تعلیم
وتربیت ،روان شناسان ،فالسفه و دانشمندان فیزیولوژی ،بیولوژی و بسیاری از زنان و مردان حرفه
های گوناگون بوده است .امروزه بسیاری از اندیشمندان  ،سال های پیش دبستانی را پرثمرترین
سال ها برای یادگیری و آموزش می دانند و معتقدند که کودک خردسال با سرعتی بیشتر از
آنچه بعدها خواهد توانست  ،یاد می گیرد و ارتباطات و تداعی های ذهنی اولیه او از چنان
پایداری برخوردارند که در سال های بعدی چنین دوامی ندارد .در عصر جدید توجه و عالقه به
تعلیم وتربیت در پیش دبستانی افزایش یافته و تاکید آن به خصوص در مورد ارزش های مفید
دوران پیش از دبستان برای تمامی کودکان می باشد .به نظر می رسد که روز به روز مردم به
قبول و شناخت تجارب دوران قبل از مدرسه توجه بیشتری نشان می دهند .در دو سه دهه اخیر
در کشور ما ،هم والدین و هم مربیان توجه ویژه ای به بهبود رشد اجتماعی کودکان پیدا کرده
اند و این امر اهمیت تعلیم وتربیت را در دوران کودکی نشان می دهد.رشد انسان از تولد و حتي
پيش از تولد  ،تا هفت سالگي مسئله اي است كه كم و بيش در سرتاسر جهان به آن توجه
كرده اند .اكنون اين مرحله رشد را از حساس ترين و مهم ترين مراحل رشد انسان مي دانند.سال
هاي اوليه زندگي كودك از نظر تعلیم و تربيت چنان پر اهميت است که حتي كي

ساعت

تأخير در آن زيان بار است و اگر گفته شود هر كسي فرزند دوران كود يك خويش است اغراق
نخواهد بود ،براي پر بارتر كردن اين سال های طالیی مراکز پیش دبستانی نقش مهمی بر عهده
دارند (.کاکیا )1388،
آموزشهای پيش دبستاني به كليه آموزش ها يي اطالق مي گردد كه از زمان تولد كودك شروع
شده و تا آغاز اولين سال دبستان يعني در شش سالگي ادامه مي يابد ،اين دوره از اساسي ترين و
مهمترين مراحل رشد و نمو آدمي و مبناي تمام فعاليت هاي تعليم و تربيت است.توجه به
آموزش هاي پيش دبستاني و تالش در جهت بهبود وضعيت اين آموزشها در جهان تحت تأثير
تالشهاي پيشگامان تعليم و تربيت مانند فروبل،) 1852(1مونته سوري)1952(2و گزل)1986(1در
قرن هجدهم آغاز گرديد (مفيدي.)1389 ،
1. Frobell
2. Muntesori

بررسی تاثیر آموزش های پیش دبستانی بر رشد مهارت های  /...غفاری و همکاران

183

هدف از ایجاد مراكز پيش دبستانی كمك به رشد جسمي ،ذهني ،عاطفي و اجتماعي كودكان و
در نهايت كمك به شكوفا يي استعداد های آنان مي باشد .كودك از لحظه ای كه چشم به
جهان مي گشاید به كمك حواس خود با محيط اطرافش ارتباط برقرار مي کند .او كنجكاو،
خالق و تشنه يادگيري است .كنجكاوي كودكان اجتماعی شده به معنای همسانی با قواعد،
ارزش ها و نگرش های گروهی و اجتماعی است .در این فرآیند مهارت ها  ،دانش ها و شیوه
های سازگاری را می آموزند و امکان روابط متقابل را در یک فرایند مستمر به دست می
آورند (.اخوان تفتی و موسوی  .)1386،به بیان دیگر رشد اجتماعي مهمترين جنبه وجود هر
شخص است .يكي از وظايف اجتماعي كودك خردسال فرا گرفتن مهارت در ايجاد رابطه
متقابل و موفق با همساالن است كودكان دبستاني از طريق تعامل با همساالن رفتارهايي مانند
رعايت نوبت ،مشاركت ،همكاري و توجه به نظر ديگران و كنترل خشم را فرا مي گيرند .فرا
نگرفتن اين مهارت ها سبب ناسازگاري و شكست تحصيلي كودك در آينده مي شود( وهاب و
همکاران)1391،
در نقطه مقابل این امر بس يـ اري از روانشناسان بر اين باورنـد ـك ه رشـد نا ـك افي مهـارت هـاي
اجتماعي نقش بسزا يي در ناكامي و شكست هاي آت يـ كود ـك ان دارد .كود ـك اني ـك ه توانـا يي
هـاي ضـروري بـراي كاركردهـاي بين فردي مؤثر را ياد نگرفته انـد منـزوي،پرخاشـگر ،تنـدخو
و مورد تنفر ديگران قرار گرفته و تـوان هم ـك اري مـؤثر با ديگران را ندارند و به شـدت در
معـرض خطـرات جسـمي ،روحي،و اخراج از مدرسه مي باشند ( محبی و همکاران.)1390،
آموزش کودکان در سال اولیه زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است .آموزش کودکان از
طریق بازی های دوستانه،محیطی رابرای یادگیری کودکان به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم
می کند(مهدوی نیا و همکاران.)2010،
نمازی ( )1395معتقد است شخصیت فرد در دوره پیش دبستانی شکل می گیرد .ارایه آموزش
های اثر بخش در این دوران برای رشد بعدی کودک بسیار مهم است .کودک نیاز به شرکت در
فعالیت های اجتماعی بیشتری دارد و حضور در محیط های پیش دبستانی این امکان را به او می
دهد تا با دیگر همسن و ساالن خود ارتباط برقرار کرده و به تدریج مهارت های اجتماعی الزم

1. Gesell
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را برای برقراری روابط اجتماعی به دست بیاورد  .بسیاری از پژوهشگران مهارت اجتماعی را به
عنوان زیر مجمو عه اي از سازه کفایت اجتماعی مي دانند و معتقدند كودكان فاقد سطوح باالي
مهارت هاي اجتماعي  ،نه تنها تعامل موفقیت آمیزی با همساالن خود ندارند ،بلكه رفتارها ي
مشكل دار درونی سازي شده و برو ني سازي شده را نیز بیشتر تجربه مي كنند ،افزون بر اين،
مهارتهاي اجتماعی باال موفقیت تحصیلی آينده را كامال پیش بینی می کنند( والتال و

همکاران1

 ،2011،استیتون و همکاران ،20072،احمدی و همکاران ،1394،عصاره و همکاران .)1392،الیون
مولفه های مهارت های اجتماعی را خودکنترلی  ،پشتکار  ،خودکارآمدی تحصیلی ،مهارت
رهبری ،توانایی ارتباط اجتماعی).می داند.
مهارت اجتماعی به وضوح نیازمند آموزش است یادگیري این مهارت ها وابسته به بافت و
موقعیت خاص فرد است ،زیرا مهارت هاي اجتماعی مختلفی در موقعیت ها و تکالیف گوناگون
حائز اهمیت است و افراد سالم به دلیل اینکه می توانند نشانه هاي اجتماعی را شناسایی کرده و به
آنها پاسخ مناسبی دهند ،خود را با موقعیت هاي گوناگون وفق می دهند اما افرادي که ناتوانی
هاي رشدي دارند در طیف گسترده اي از رفتارهاي اجتماعی با کاستی مواجه می شوند(،
اسمیت و همکاران.)20103،
دانشآموزي که مهارتهاي اجتماعي الزم را کسب کرده است ،فردي است که ميتواند به
خوبي با محيطش سازش کند و يا اينکه ميتواند ازطريق برقرار کردن ارتباط با ديگران از
موقعيتهاي تعارضآميز کالمي و فيزيکي اجتناب کند.اين گونه دانشآموزان ،رفتارها يي از
خود نشان ميدهند که منجر به پيامدهاي مثبت رواني -اجتماعي ،نظير پذيرش توسط همساالن و
رابطه مؤثر با ديگران ميشود.ازسوي ديگر ،کساني که مهارتهاي اجتماعي الزم را کسب
نکردهاند ،اغلب به اختاللهاي رفتاري مبتال ميشوند ،از طرف همساالن پذيرفته نميشوند ،در
ميان همساالن وبزرگساالن محبوب نيستند و با معلم و يا ساير افراد حرفهاي بهخوبي کنار
نميآيند( .مک کاسپي ،1996 4،به نقل ازکوچکي .)1384 ،از طرفي ديگر ،يكي از اهداف عاليه
ي نظام رسمي آموزش و پرورش كشور ،اجتماعي ـك ردن صحيح كودكان و نوجوانـان اسـت
Valtal et al
Stewton et al
Smith et al
McCaspie
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.ز ـي را اجتمـاعي ـك ردن كود ـك ان موجـب ارتقـاء سـازگاري و عملكرد تحصيلي در آنان
ميگردد .شواهد زيادي دال بر تاثیر گذاری ويژگ يـ هـاي رفتار اجتماعي كود ـك ان در سـازگاري
در مدرسـه و عمل ـك رد تحـصيلي است( سونگ.)20091،
تحقیقات نشان داده است که رشد مهارت های اجتماعی کودکان تا حدود زیادی با قرار گرفتن
در گروه ها صورت می پذیرد .با توجه به سبک زندگی امروزه که آپارتمان نشینی و تک
فرزندی رواج یافته و حضور کودکان در گروه های دوستی کمرنگ شده است ،این امر رشد
مهارت های اجتماعی کودکان را با خطراتی مواجه کرده است ،از این رو حضور کودک در
دوره های پیش دبستانی قبل از شروع تحصیل می تواند این کمبود را جبران نماید .رشد
اجتماعی به کودک کمک میکند تا از چگونگی ارتباط با مردم ،لذت بردن از روابط اجتماعی
و روش حفظ این روابط را بیاموزد .با قرار گرفتن در کنار دیگران و برقراری ارتباط ،احساس
ارزشمند بودن در او قوت میگیرد و در نتیجه اعتمادبه نفسش افزایش مییابد .در فعالیت های
گروهی شرکت میجوید و با بسیاری از قوانین اجتماعی (رعایت نوبت ،احترام گذاشتن به
حقوق دیگران ،رعایت قوانین در بازی ها و )...آشنا میشود کودک به تدریج از طریق ارتباط با
دیگران بر مهارت های اجتماعی خود میافزاید .در این دوره ،دوستان و همبازی ها تأثیر بسزایی
در رشد اجتماعی کودک دارند( محمدلو و همکاران.)1394،
اجتماعی شدن2به فرایندهایی اشاره دارد که از طریق آنها فرد بی تجربه مهارت ها ،الگوهای
رفتاری ،ارزش ها و انگیزه های مورد نیاز را فرا گرفته تا در فرهنگی که در آن رشد می کند
عملکردی شایسته داشته باشد ( مک کویی .)20073،به باور گروسک و دیویدف)2007(4
اجتماعی شدن خیابان یک طرفه نیست بلکه اعضای جدید گروه اجتماعی نیز در فرایند اجتماعی
شدن فعال هستند و در پذیرش مطلبی که اعضای با سابقه تر گروه به آنها ارائه می کنند انتخاب
گرند .اینکه می گوییم کودکان دارای عاملیت هستند به این شرکتی فعال در اجتماعی شدن
خود دارند و به سادگی از بزرگساالن شکل و قالب نمی گیرند ( کوارا.)2009،5
Sung
Socialization
Maccoby
Grusec & Davidov
Covara
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کودکانى که مهارت اجتماعى کافى کسب کرده اند در ایجاد رابطه باهمساالن و یادگیرى
درمحیط آموزشى موفق تر از کودکانى هستند که فاقد این مهارت هستند؛ چراکه مهارت هاى
اجتماعى مطلوب سبب بهبود روابط بین فردى ،رشد اجتماعى و استقالل طلبى می شود( .
آذرنیوشان و همکاران .)2012،مهارت هاي اجتماعی بخش مهمی از حوزه رشد فردي است و
کمبود آن در دراز مدت ضربه شدیدي به کودك وارد می کند( ماتسون و همکاران.)20101،
يكي از مهمتـرين دسـتاوردهاي دوران ـك ود يك كسـب مهارت هـاي اجتمـاعي اسـت .مهـارت
هـاي اجتمـاعي مجموعه رفتارهاي قابل قبولي است كه يادگيري آن فرد را قادر مي سازد با
ديگران رابطة مؤثر برقرار ـك رده و از وا ـك نشهـاي نـامعقول اجتمـاعي خـودداري كنـد  (.اکسوی
و همکاران.)20102،
مهارت اجتماعی به وضوح نیازمند آموزش است ،یادگیري این مهارت ها وابسته به بافت و
موقعیت خاص فرد است ،زیرا مهارت هاي اجتماعی مختلفی در موقعیت های گوناگون وجود
داشته و افراد سالم به دلیل اینکه می توانند نشانه هاي اجتماعی را شناسایی و به آنها پاسخ مناسبی
دهند ،خود را با موقعیت هاي گوناگون وفق می دهند اما افرادي که نقص رشدي دارند در طیف
گسترده اي از رفتارهاي اجتماعی با کاستی مواجه می شوند (،اسمیت و همکاران.)20103،
به منظور موفقيت و پيشرفت تحصيلي ،وجود دو مؤلفه هوش و مهارت اجتماعي در كنار
كي ديگر ضروري است .متأسفانه امروزه توجه و ت يكأ د بيشتر مدارس به افزايش سطح هوش
دانش آموزان متمركز شده و مهارت هاي اجتماعي ناچيز انگاشته مي شوند؛ در حالي كه تعداد
زيادي از كودكان در حالي وارد مدرسه شده كه با وجود بهره هوشي مناسب ،فاقد مهارت هاي
اجتماعي الزم براي پيشرفت تحصيلي هستند ،معلمان گزارش مي كنند كه تنها و بزرگترين
چالش آنها اين است كه اكثريت يا همه كودكان فاقد همه يا بعضي از مهارت هاي اجتماعي
هستند كه براي پيشرفت تحصيلي الزم به نظر ميرسند (.واتت .)2011،4نتایج پژوهش های اخیر
حاکی از آن است که ارائه برنامه های پیش دبستانی نه تنها موجب افزایش توانایی های ذهنی

1. Matson et al
2 . Aksoy& et all
3. Smith et al
4. Whitted
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کودک می گردد ،بلکه اثرات درازمدتی را بر سازگاری آنان با محیط کالس و پیشرفت
تحصیلی در دوران دبستان جای می گذارد(.حجازی و سیف.)1392،
یکی از برجسته ترین رویکردهاى بازی درمانى که براى کودکان پیش دبستانى طراحى شده،
بازى درمانى با رویکرد شناختى-رفتارى است.در این رویکرد تأکید بر مشارکت کودك در
درمان ،از طریق موردتوجه قراردادن مواردى مانند :کنترل خود و دیگران ،تسلط و پذیرش
مسئولیت مسئولیت در قبال تغییر رفتار و اکتساب مهارت هاى اجتماعى است .در این نوع شیوه
از روش هایى مانند خود نظارتى و فنون مدیریت وابستگى از جمله تقویت مثبت ،شکل دهى،
خاموش سازى و سرمشق دهى استفاده می شود که رشد مهارت هاىاجتماعى در راستای
سازگارىاز جمله اهداف نهایی آن هستند( آذرنیوشان و همکاران.)2012،
از دیگر موارد مهم در پرورش رشد اجتماعی کودک پیش دبستانی ،شعر،نقاشی(کودک از
اینکه میبیند میتواند از خود اثری به جا بگذارد ،احساس رضایت و اعتماد به نفس
میکند)،کاردستی(مهارتهای اجتماعی،کار گروهی ،مش ــ ارکت ،رعایت نوبت ،اجازه گرفتن
در هنگام دست زدن به وس ــ ایل دیگران) در او توسعه مییابد،آم ــ وزش مفاهیم علمی
( فرصتهایی برای تجربه کردن و آزمایش پیدا میکند؛ در نتیجه احساس استقالل و اعتماد به
نفس پیدا میکند و قوانین اجتماعی (رعایت نوبت ،انضبـاط ) را میآموزد) (فرصت و صادقیان،
 .)1389برخي از مهارت هاي شناختي كه جنبههاي مهم آموزش مهارت هاي اجتماعي به شمار
ميآيند عبارتند از :ادراك اجتماعي ،حل مساله ،خودآموزي ،بازشناسي شناختي و خودآزما يي .
(آليس )1962(1برخی از مولفه های رشد مهارت های اجتماعی را از قرار زیر بر می شمرد:
 .1رشد خودکنترلی دانش آموزان :خودکنترلی 2یعنی فرد کنترل رفتارها ،احساسات و
غرایز خود را با وجـود بـرانگیختن براي عمل داشته باشد .یک کودك با خودکنترلی زمانی را
صرف فکرکـردن بـه انتخاب ها و نتایج احتمالی می کند و سپس بهترین انتخاب را می کند(
فرایز و هوفمن .)20093،با توجه به اینکه آموزش و پرورش پایه و اساس پیشرفت جامعه ی
بشری است و دانش آموزان به عنوان هسته ی اصلی این نظام ،نقش مهمی در بهبود وضعیت
1- Allis
2. Self controlling
3. Friese&Hofmann
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جامعه دارند ،پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی نظام های
آموزشی مورد توجه بوده،بنابراین شناسایی عواملی که در پیشرفت تحصیلی موثرند ،میتواند به
یادگیری بهتر دانش آموزان کمک کند .یکی از این مفاهیم ،مفهوم خودکنترلی می باش ــ د.
شاید یکی از جامع تری ــ ن اهداف آموزش و پرورش در هر جامعه این است که به دانش آموزان
آموزش داده ش ــ ود تا مس ــ ئولیت اعمال خود را بپذیرند؛ مسئوّلّلیت پذیری با مفهومی که منبع
کنترل وخود کنترلی نامیده می شود  ،ارتباط دارد( دلیسی.)2014،1خودکنترلی توانایی کنترل
امیال،رفتارها و عواطف در مواجهه با تقاضاهای بیرونی است تا بهترین عملکرد در جامعه اتفاق
افتد.خودکنترلی اساس رفتاری در دستیابی به اهداف و اجتناب از تکانه منفی
میباشد(دلیسی.)2014،در بسیاری از موقعیت های بغرنج و دوگانه که فرد باید دست به انتخاب
بزند ،باید از خودکنترلی استفاده کند،فرد برای افزایش تالش ذهنی باید دارای توان افزایش
مهارت های خودکنترلی باشد ( یوسانی و الرنس.)20142،
 .2خودکارآمدی تحصیلی :داوري انسان درباره خود یکی از نکات مهم در زمینه تحصیلی
است.ارزشیابی هر فرد از خود ،یکی از عوامل مهم در موفقیت اوست،بعد خودکارآمدی
تحصيلي که با کوشش و پافشاری در انجام تکاليف،به کارگيری راهبردهای شناختي و
فراشناختي ،خودسازماندهي ،پایداری در رویارویي با دشواری ها تأثير خود را در جنبه های
گوناگون زندگي افراد بر جای مي گذارد ،متغيری مهم به شمار مي رود).سليمي و همکاران،
.)1394باورهاي خودكارآمدي تحصيلي ادراك شده به مهارت ها يي كه در شخص وجود دارد
مربوط نمي شود ،بلكه به باورها يي همچون ،مطالعه كردن ،انجام فعاليت هاي پژوهشي ،پرسيدن
سؤال و شركت در بحث هاي كالسي و غيره اشاره دارد.اين افراد با كنجكاوي و تالش مي
توانند از راه حل هاي مناسب براي حل مشكالت خويش بهره برده و از خود مقاومت بيشتري
براي حل مسائل تحصيلي نشان دهند( اصغری و همکاران( .)2014،لينت باتلر) 2011 ،3ميگوید
خودکارآمدی پایين ميتواند انگيزش را نابود،آرزوها را کمرنگ و در توانایي شخصي تداخل

1. DeLice
2. Yusiny & lawarence
3. Lynette Butler
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کند،اما کساني که خودکارآمدی باالیی دارند بر این باورند که مي توانند به طور مؤثر با
رویدادها و شرایط برخورد کنند.
 .3فرآيند ارتباط اجتماعي :ليبرمن )2001(1کنش متقابل اجتماعي را به يک فرآيند مرحلهاي که
هر مرحله نيازمند يک مجموعه از مهارتهاي متفاوت ميباشد،تجزيه نموده است .كودك بايد
بتواند مهارت هاي فرعي موجود در مهارت اجتماعي كلي را بشناسد كودكاني كه نقص مهارتي
دارند ،غالبًاًا بر واكنشهاي نامناسب خود اسرار ميوزند زيرا از درك اينكه چنين رفتارها يي
پيامدهاي ناخوشايند دارند ،عاجزند يا نميتوانند رفتارها يي را كه نتايج مطلوبتري به بار ميآورند
به اجرا درآورند.اين مهارتها افراد را در برقراري ارتباط مؤثر با ديگران،مقابله با مشكالت ،حل
تعارض ،ابراز وجود ،همدلي با هم نوعان كسب حمايت اجتماعي ،سازگاري اجتماعي و بسياري
از توانمنديهاي ديگر ياري ميكنند(نادري .)1388 ،شاخص های اصلی رشد اجتماعی
شامل:استقالل :یعنی توانایی انجام کارها بدون کمک گرفتن از دیگران است.مسئولیت پذیری:
یعنی پذیرفتن وظایف و نقش هایی که جامعه به او محول نموده است.ارتباط وسازگاری :یعنی
احساس وحدت اجتماعی و برقراری روابط میان افراد یک اجتماع و همکاری با دیگران .آینده
نگری ،امیدواری و خوش بینی :یعنی اینکه یک فرد یادبگیرد که تصمیات آموزش ممکن است
در زندگی فردا و سال های آینده تاثیر بگذارد.میانه روی و خوش طبعی :یعنی متعادل نگه داشتن
لذت ها  ،کامیابی ها و کارها که به وظایف اصلی شخص لطمه نزند و به حد معمول فرد بتواند به
همه کارهایش برسد.
امروزه پیشرفت تحصیلی نیز به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی نظام های آموزشی مورد
توجه قرار گرفته است .عالوه بر این عملکرد تحصیلی همواره برای معلمان  ،دانش آموزان ،
والدین و نظریه پردازان نیز حائز اهمیت بوده است .برای دانش آموزان نیز معدل تحصیلی معرف
توانایی های علمی آنها برای ورود به دنیای کار واشتغال و مقاطع تحصیلی باالتر است .شاید به
علت همین اهمیت باشد که نظریه پردازان تربیتی بسیاری از پژوهش های خود را بر شناخت
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی متمرکز کرده اند ( حجازی وهمکاران  .)1388،پنج مشخصه در
مدارس وجود دارد که اثرات معناداری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می گذارند :رهبری
1. Lieberman
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مقتدر ،انتظارات باال  ،تاکید بر مهارت های پایه  ،محیط منظم و ارزیابی منظم و مکرر دانش
آموزان ( به نقل از بیول و میچل .)2012،1بطور کلی معلمانی که در نظر دانش آموزان سخت
گیرترند  ،معلمانی که توانایی برقراری سریع نظم را درکالس درس دارا هستند و به طور منظم از
کارهای خود ارزیابی می کنندو به آنچه دانش آموز یاد گرفته ،به درستی واقفندوآگاهی از
مهارت های آموزشی و اصول تربیتی دارند (.دولتی و همکاران .)1395،شانک 1989 2،بر این
باور است که انتظارات و باورهای معلم از دو جنبه بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تأثیر گذار است :انتظارات معلم از دانش آموزان باعث ادراک این مسأله از سوی دانش آموزان
می شود که سطح تالش و توانایی او با توقع معلم تناسب دارد یا خیر؟ احساس از وجود یا عدم
وجود تناسب بین تالش و توقع معلم را ادراک می کند(کارشکی و همکاران)2013،3
به دلیل اهمیت موضوع تحقیق،تاکنون تحقیقات گسترده ای در این خصوص انجام شده ،از
جمله بابا احمدی و همکاران()1396در پژوهشی به تاثیر آموزش های پیش دبستانی بر میزان
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی پرداختند .نتایج نشان داد دانش آموزانی که
دوره پیش دبستانی را گذرانده اند در معدل بر سایردانش آموزان برتری دارند.
پژوهش نمازی( )1395با هدف بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد رفتارهای اجتماعی
دانش آموزان پایه اول مقطع ابتدایی در شهرستان کاشمر انجام شده است .نتایج نشان داد که بین
مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پایه اول ابتدایی و آموزش های پیش از دبستان رابطه معناداری
وجود دارد ودانش آموزانی که از آموزشهای پیش دبستانی برخوردار بوده اند در مقایسه با
دانش آموزانی که از چنین آموزش هایی بی بهره بوده اند از مهارتهای اجتماعی باالتری
برخوردار هستند.
کریمی و همکاران ()1395به بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و نقش آن بر
جنبه های فرهنگی و اجتماعی و روانشناسی کودک در مدرسه برای ادامه تحصیل پرداختند،با
توجه به ابزار پرسشنامه که در اختیار والدین و معلمان قرار داده شد و همچنین مصاحبه ای که از
معلم های مربوطه و صاحبان نظر در این خصوص به عمل آمد مشخص شد که دانش آموزانی
1. Bevel, R. K., & Mitchell
2. Shang
3. Kareshki and et all
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که دوره پیش دبستانی را طی کرده اند نسبت به سایر دانش آموزان که این دوره را طی نکرده
اند پیشرفت تحصیلی بهتری داشتند.
دارایی ()1394در تحقیقی تحت عنوان شناخت میزان تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد
اجتماعی دانش آموزان ابتدایی به این نتیجه رسید که آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین
محور توسعه و پیشرفت هر جامعه بوده ودر این مسیر آموزش پیش دبستانی یکی از متغیرهای
محیطی است که نقش مهمی در رشد و پرورش همه جانبه ی کودکان دارد .برنامه های این
دوره به گونه ای تنظیم شده اند که زمینه های مناسبی را برای رشد در تمامی جنبه های جسمی ،
عاطفی  ،اجتماعی ،شناختی و خصوصا رشد زبان و گفتار فراهم می آورند.
عصاره و همکاران()1392در پژوهشی به بررسي تاثير آموزش وپرورش پيش دبستاني بر
پيشرفت تحصيلي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان دوزبانه پرداخته اند.هدف پژوهش ،مقايسه
پيشرفت تحصيلي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان دوزبانه پايه اول که دوره پيش دبستاني را
گذرانده،با دانش آموزاني بوده که اين دوره را نگذرانده اند.نتايج نشان داد که بين دانش
آموزان دوزبانه پايه اول شرکت کننده پيش دبستاني با دانش آموزان فاقد اين تجربه ،درپيشرفت
تحصيلي و سازگاري اجتماعي ،تفاوت وجود دارد.
پاکدامن()1392به بررسی نقش برنامه درسی مراکز پیش دبستانی و مهدهای قرآنی در مهارتهای
خواندن و یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان پایه اول دبستان پرداخت،نتایج نشان داد کودکانی
که به پیش دبستانی قرآنی رفته اند از توانایی خواندن باالتری نسبت به بقیه گرو هها
برخوردارند و برنامه های پیش دبستانی قرآنی بر پیشرفت مهارتهای خواندن آنان تاثیر مثبتی
داشته است.
الزمی( )1388به بررسی رابطه آموزش پیش دبستانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
پرداخت،برای پژوهش حاضر تعداد  100دانش آموز دختر و پسر پایه اول به صورت تصادفی از
بین  10344نفر انتخاب کرد ،ضریب همبستگی نشان داد که بین آموزش های پیش دبستانی با
پیشرفت تحصیلی علوم ( ،)0 /679فارسی ( ، )0 /614نقاشی ( )0 /808و ریاضی 0/524رابطه
وجود دارد.
ادا گوربز و بنیازکایران( )2018تحقیقی با عنوان بررسی مهارتهای اجتماعی در کودکانی که در
مراکز پیش دبستانی بوده اند بر اساس دیدگاههای مادرانشان را در ترکیه انجام داده اند.این
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تحقیق بر روی  354کودک  5-6ساله در مراکز پیش دبستانی انجام شده است.یافته های تحقیق
بیان می دارد که تفاوت معناداری بین کودکان در کسب مهارتهای اجتماعی بر حسب
دیدگاههای مادرانشان،جنسیت ،وجود دارد.ابزار مورد استفاده،مقیاس ارزشیابی مهارتهای
اجتماعی آتاس سینار و تاتار( )2016است.عالوه بر آن یافته های جانبی نیز نشان می دهد که
عالوه بر اینکه آموزشهای موجود در زمینه مهارتهای اجتماعی در این مراکز تاثیر گذار
است،این موضوع به باورهای مادرشان که آزاد اندیشانه در تربیت مهارتهای اجتماعی باشد یا
دیکتاتوری باشد نیز مربوط است.
تحقیقی دیگر توسط کاگال گور و نورکان کوکاک( )2018به تاثیر برنامه چشم انداز متعدد در
تفکر بر ارتقا مهارتهای حل مسائل اجتماعی مراکز پیش دبستانی در قبرس پرداختند .این تحقیق
بر روی  70کودک( 32کودک در گروه آزمایش و  38کودک در گروه کنترل) 6-5ساله انجام
شده و برنامه آموزشی چشم اندازهای متعدد در تفکر به مدت چند جلسه با
محوریت:خودشناسی،شناخت دیگران،شناخت افراد دیگر ،چشم انداز گروهی و چشم انداز
جهانی و اجتماعی بر روی گروه آزمایش اجرا شده و نتایج نشان داد که این برنامه در این مراکز
اثر مثبت و معناداری بر ارتقا مهارتهای اجتماعی کودکان داشته است.
اتیکه ییلماز و همکاران( )2018در پژوهشی به مقایسه تنهایی و سطح مهارتهای اجتماعی
کودکان با ناتوانائیهای ویژه یادگیری بر حسب مشارکت شان در بازی در ترکیه بر روی 56
کودک سنین  7سال و باالتر پرداخته است.نتایج نشان داد که تفاوتهای آشکار و معنی داری بین
کودکان در مهارتهای اجتماعی در متغیرهایی چون سن،جنسیت،تعداد فرزندان وجود ندارد
لیکن بازی در مراکز پیش دبستانی و به ویژه ورزش کردن یک نقش اساسی و مثبت بر
مهارتهای اجتماعی و کاهش تنهایی در بین کودکان داشته است.
اسرا جی کاراکایا و مومین توفان( )2018در پژوهشی با عنوان مهارتهای اجتماعی،رفتارهای
اجتماعی مساله محور و مدیریت کالس درس در مراکز پیش دبستانی دولتی در ترکیه ،بر روی
 42معلم مراکز پیش دبستانی و  42کودک  4تا  7ساله این مراکز انجام شده و نتایج نشان می
دهد که مشارکت معلمان این مراکز سطح باالیی از مهارتهای اجتماعی و کالسداری را به همراه
داشته و کودکان در این مراکز مهارتهای اجتماعی را از معلمان آموخته اند که شامل مشارکت
اجتماعی،تعامل اجتماعی و عدم وابستگی اجتماعی را از معلمان دریافت کرده اند.همچنین نتایج
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جانبی نشان داد که این تفاوت معنادار در کودکان با سن تغییر نکرده اما با جنسیت تقاوت
آشکاری بین دختران و پسران در مهارتهای اجتماعی وجود دارد.
تالویو و همکاران ( )2015به تاثیر دوره های مهارتی معلمان بر مهارت های اجتماعی دانش
آموزان فنالند پرداخته ،تحقیق تجربی با پیش آزمون و پس آزمون است که در آن معلمان به دو
گروه  20نفری تقسیم شده و یک گروه تحت آموزش قرار گرفته و گروه دیگر آموزش نمی
بیند.نتایج نشان داد معلمانی که دوره های مهارتی را طی کرده و به کارگرفته درنتیجه مهارت
های اجتماعی موجب ارتقا سطح علمی و روابط بین فردی دانش آموزان شده و در نهایت
موجب بهبود عملکرد تحصیلی آنان می شود.
اسکات و هرزبرگ( )20141در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان پرداختند ،در این پژوهش که بر روی  350دانش آموز دبستانی در استرالیا انجام شد،
نتایج نشان داد که یکی از شاخص های مهم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مهارتهای
اجتماعی است ( عزیزی.)1394،
ژانگ )2011(2در پژوهشی با عنوان آموزش مهارت های اجتماعی از طریق داستان و تاثیر آن بر
پیشرفت تحصیلی کودکان پیش دبستانی به این نتیجه رسید کودکانی که در تحول قابلیت های
اجتماعی شکست میخورند در معرض مواجه شدن با پیامدهای منفی شامل طرد شدن توسط
همساالن ،ظهور اختالالت ،اخراج از مدرسه ،گوشه گیری و عملکرد تحصیلی پایین هستند.
سایمن و کاسی گیت )2010( 3در تحقیقی به نتایج آموزش مهارت های اجتماعی در برنامه
درسی پیش دبستانی پرداخته ،و به این نتیجه رسید که مراکز پیش دبستان نه تنها اولین محیط
آموزشی هستند که کودک به آن وارد میشوند بلکه اولین محیط اجتماعی جدا از خانواده است
که مهارتهای اجتماعی کودکان را شکل میدهند و کودکانی که در روابط اجتماعی دچار
مشکل هستند و یا توسط همساالن خود مورد پذیرش واقع نمی شوند در معرض ابتال به
ناهنجاری های رفتاری  ،عاطفی و تحصیلی قرار دارند.

1. Skut & Herzberg
2. zhang
3. Cimen & Kocyigit
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کرامر و همکاران )2010(1در تحقیق خود باعنوان تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی هیجانی
در مهد کودک بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت
های اجتماعی – هیجانی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.
نونیاما ،تارومی وبردنبرگ )2009(2در تحقیق خود اثر آموزش پیش دبستانی را بر مهارت های
اجتماعی و آمادگی کودکان برای مدرسه سنجیدند .نتایج نشان داد کودکانی که در دوره پیش
دبستانی شرکت کردند در مقایسه با کودکانی که این دوره را طی نکرده عملکرد تحصیلی
بهتری در مدرسه از خود نشان می دهند.
یون سونگ)2009(3در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه مهارت های اجتماعی با پیشرفت در
درس ریاضی ،به این نتیجه رسید که اثر مهارت های اجتماعی بر خواندن و پیشرفت در درس
ریاضی برای همه دانش آموزان قابل توجه است( موسوی.)1395،
یافته های این تحقیقات بیانگرتفاوت معنادار بین دانش آموزانی که دوره پیش دبستانی را
گذرانده و آنان این دوره را طی نکرده اند است و آموزش های پیش دبستانی سطح نمرات
پیشرفت تحصیلی را باال می برد .همچنین آموزش پیش دبستانی نقش مهمی در رشد و پرورش
همه جانبه ی کودکان دارد .برنامه های این دوره به گونه ای تنظیم شده اند که زمینه های
مناسبی را برای رشد در ابعاد جسمی ،عاطفی ،اجتماعی ،شناختی و خصوصا رشد زبان و گفتار
فراهم می آورند.اما تا کنون تحقیقی در خصوص تاثیر آموزش های این دوره بر مهارت های
اجتماعی که متغیر مهمی برای زندگی در دنیای امروز است ،صورت نگرفته و تحقیق حاضر به
بررسی این سوال می پردازد که آیا مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
پایه اول ابتدایی پیش دبستانی رفته با پیش دبستانی نرفته تفاوت معناداری داشته است؟
فرضیات تحقیق
 .1رشد خود کنترلی در دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی پیش دبستانی رفته با پیش دبستانی
نرفته تفاوت دارد.

1. Kramer & Et all
2. Nanoyama ,Tarumi & Berdenberg
3. Yoon soung
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 .2رشد پشتکار در دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی پیش دبستانی رفته با پیش دبستانی نرفته
تفاوت دارد.
 .3رشد خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی پیش دبستانی رفته با
پیش دبستانی نرفته تفاوت دارد.
 .4رشد مهارت رهبری در دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی پیش دبستانی رفته با پیش دبستانی
نرفته تفاوت دارد.
 .5رشد توانایی ارتباط اجتماعی در دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی پیش دبستانی رفته با
پیش دبستانی نرفته تفاوت دارد
 .6پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی پیش دبستانی رفته با پیش دبستانی نرفته
تفاوت دارد.
روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصيفي از نوع علی مقایسه ای است ،در
روش تحقيق عّلّلي محقق به دنبال كشف و بررسي روابط بين عوامل و شرايط خاص يا نوعي
رفتار كه قب ًالًال وجود داشته يا رخ داده از طريق مطالعه نتايج حاصل از آنها ،است .لذا محقق در
پي بررسي امكان وجود روابط عّلّلت و معلولي از طريق مشاهده و مطالعه نتايج موجود و زمينه
قبلي آنها به اميد يافتن علت وقوع پديده يا عمل است ،به عبارت ديگر محقق در روش تحقيق
علي -مقايسهاي بدنبال مطالعه و بررسي علل احتمالي متغير وابسته ميباشد ،زيرا متغير وابسته و
مستقل در گذشته رخ دادهاند و بر همين مبنا اين نوع تحقيق را غير آزمايشي يا پس از وقوع (
پس رويدادي) مينامند ( .سرمد و همکاران .)1393،جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از
کلیه دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر الیگودرز و معلمان آنان در سال تحصیلی  97-96بود .با
توجه به اینکه در سالهای اخیر بیشتر خانواده ها فرزندان خود را به دوره های پیش دبستانی می
فرستند و با کمتر دانش آموزی مواجه هستیم که دوره پیش دبستانی را نگذرانده است،لذا از بین
مناطق حاشیه ای شهر تعداد  62دانش آموز یافته شد که این دوره ها را نگذرانده بودند،سپس با
استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای و از بین
جامعه آماری یک کالس به تعداد  22نفر انتخاب شدند که این دوره ها را نگذرانده بودند و
جهت برابری گروهها از بین دانش آموزان پیش دبستانی رفته نیز یک کالس  21نفری به روش
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مذکور انتخاب گردید .برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه رشد مهارت های
اجتماعی استاندارد موسسه تاک و ترند( )2014ساخته شده و تنظیم شده که دارای شش خرده
مقیاس( خودکنترلی  ،پشتکار  ،خودکارآمدی تحصیلی ،مهارت رهبری ،توانایی ارتباط
اجتماعی) که جنبه های مختلف رشد مهارت های اجتماعی را در دانش آموزان مورد سنجش
قرار می دهد ،استفاده شد .این پرسشنامه  22سوال دارد که  11سوال آن توسط معلمان و 11
سوال توسط دانش آموزان پاسخ داده می شود .و برای سنجش رشد اجتماعی دانش آموزان دو
سری پرسشنامه با سواالت مجزا تهیه شده که از دانش آموزان و معلم پرسیده می شود .پرسشنامه
معلم سه مولفه خودکنترلی  ،پشتکار و توانایی ارتباط اجتماعی داشته و پرسشنامه دانش آموزان
چهار مولفه خودکنترلی  ،پشتکار  ،خودکارآمدی تحصیلی و مهارت رهبری دارد .منظور از
رشد مهارت های اجتماعی میزان نمره ای است که فرد پاسخگو از پاسخ به پرسشنامه رشد
مهارت های اجتماعی استاندارد موسسه تاک و ترند )2014(1بدست می آورد .معیار پیشرفت
تحصیلی در این تحقیق نیز نمره معدل دانش آموز در پایان سال تحصیلی پایه اول بوده است.
روایی پرسشنامه به تایید متخصصان رسیده و برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه ،محقق دو
گروه پرسشنامه را بین  30نفر از جامعه آماری توزیع و مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه
دانش آموزان  0/87و پرسشنامه معلمان  0/89بدست آمد.
یافته ها

جدول  .1مقادیر توصیفی سن نمونه مورد مطالعه
سن

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

43

6.00

7.6

7.3

1.94948

با توجه به جدول شماره  1حداقل سن  6سال و حداکثر سن 6.7سال بوده و میانگین سن آنان
 7.3سال و شش ماه می باشد ،همچنین تعداد  43نفر دانش آموز در این تحقیق به عنوان نمونه
شرکت کرده اند.
جدول  .2آماره هاي توصيفي در خصوص مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی
متغير
مهارت های اجتماعی
پیشرفت تحصیلی
خود کنترلی

گروه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار ميانگين

پیش دبستانی رفته

21

32.7286

4.55218

0.54409

پیش دبستانی نرفته

22

22.1666

0.421603

0.52848

پیش دبستانی رفته

21

19.9571

0.946064

0.35212

پیش دبستانی نرفته

22

17.6000

3.47055

0.41481

پیش دبستانی رفته

21

34.0857

0.269284

0.39075

1. Tak and Trend
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پیش دبستانی نرفته
پشتکار
خودکارآمدی تحصیلی
مهارت رهبری
توانایی ارتباط اجتماعی

22

22.2541

3.98520

0.47632

پیش دبستانی رفته

21

34.5342

0.871614

0.34322

پیش دبستانی نرفته

22

21.3421

3.21113

0.38380

پیش دبستانی رفته

21

33.4629

0.659531

0.55692

پیش دبستانی نرفته

22

22.2571

0.366791

0.64145

پیش دبستانی رفته

21

32.3342

.367211

.65342

پیش دبستانی نرفته

22

22.3432

.42321

.43256

پیش دبستانی رفته

21

34.3231

.44653

.46739

پیش دبستانی نرفته

22

23.2674

.38653

.40321

معنادار بودن اين تفاوت ميانگينها در تحليل استنباطي بررسي شده است.
جدول  .3نتایج آزمون شاپیرو ویلک جهت بررسی نرمال بودن داده ها
متغیر

نوع

آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

مهارت های اجتماعی

پیش دبستانی رفته

.941

21

.097

پیش دبستانی نرفته

.964

22

.278

پیش دبستانی رفته

.952

21

.188

پیش دبستانی نرفته

.969

22

.397

پیش دبستانی رفته

.903

21

.110

پیش دبستانی نرفته

.978

22

.669

پیش دبستانی رفته

.976

21

.720

پیش دبستانی نرفته

.963

22

.268

پیش دبستانی رفته

.964

21

.130

پیش دبستانی نرفته

.884

22

.118

پیش دبستانی رفته

0.564

21

.201

پیش دبستانی نرفته

0.485

22

.143

پیش دبستانی رفته

0.523

21

.151

پیش دبستانی نرفته

0.612

22

.165

پیشرفت تحصیلی
خود کنترلی
پشتکار
خودکارآمدی تحصیلی
مهارت رهبری
توانایی ارتباط اجتماعی

نتایج حاصل از جدول فوق نشان داد که توزیع دادهها در متغیرها از مفروضه نرمال بودن پیروی
میکند ( .)sig>0/05چون سطح معناداری تمامی متغیرها از جمله مهارت اجتماعی()0/97
از 0/05باالتر است پس مفروضه نرمال بودن توزیع داده ها برقرار است.
جدول  .4نتایج آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس
متغیر

مقدارهf

درجه آزادی1

درجه آزادی2

سطح معناداری

مهارت اجتماعی

2.979

1

78

.089

پیشرفت تحصیلی

.762

1

78

.386

خودکنترلی

.434

1

78

.512

پشتکار

.604

1

78

.440

خودکارآمدی تحصیلی

.027

1

78

.871

مهارت رهبری

.341

1

78

.412

ارتباط اجتماعی

.445

1

78

.339
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نتایج حاصل از آزمون لوین نشان داد که متغیر مهارت اجتماعی 2.979و سطح معناداری 0/089
و در متغیر پیشرفت تحصیلی 0/762و سطح معناداری  0/386و در متغیر خود کنترلی 0/434و
سطح معناداری  0/512و در متغیر پشتکار 0/604و سطح معناداری  0/440و در متغیر
خودکارآمدی تحصیلی 0/027و سطح معناداری  0/871و در متغیر مهارت رهبری 0/341و
سطح معناداری  0/412و در متغیر ارتباط اجتماعی 0/445و سطح معناداری  0/339از 0/05
بیشتر است ،خطای واریانسها در سطوح جنسیت برابر و مفروضه همگنی واریانسها در
متغیرهای مزبور تایید میشود.
جدول  .5نتایج آزمون باکس جهت بررسی برابری ماتریسهای کوواریانس متغیرهای وابسته
Box,s
مقدار  fدرجه آزادی 1درجه آزادی  2سطح معناداری
104.143

26

2.501

.000

12845.630

نتایج حاصل از از جدول نشان داد که ماتریسهای کوواریانس متغیر وابسته برای سطوح متغیر
مستقل (جنسیت) برابر است( )p>0.000 , Box ,s M= 104.143پس ماتریس کواریانس برای
متغیرهای وابسته نرمال و معنادار می باشند.
جدول  .6نتایج آزمون کرویت بارتلت
سهم احتمالی

مجذور خی تقریبی

درجه آزادی

سطح معناداری

0.000

612.373

25

0.000

نتایج حاصل از جدول نشان میدهد که آزمون کرویت بارتلت به لحاظ آماری معنادار است
(مجذور خی تقریبی=  612.373و  )sig<0/05بنابراین بین متغیرهای وابسته از سهم احتمالی و
 0/05کمتر میباشد و برای ادامه تحلیل همبستگی کافی وجود دارد.
جدول  .7بررسی اثر چند متغیری جنسیت بر خرده مقیاسهای مهارت اجتماعی

جنسیت

اثر

مقدارvalue

مقدارF

درجه آزادی فرضی

درجه آزادی خطا

سطح معناداری

مجذور اتای جزئی

اثر پیالیی

0.998

3631.423

8.000

71.000

0.000

0.998

المبدای ویلکز

0.002

3631.423

8.000

71.000

0.000

0.998

اثر هاتلینگ

509.673

3631.423

8.000

71.000

0.000

0.998

ریشه روی

509.673

3631.423

8.000

71.000

0.000

0.998

اثر پیالیی

0.354

3.901

8.000

71.000

0.001

0.354

المبدای ویلکز

0.646

3.901

8.000

71.000

0.001

0.354

اثر هاتلینگ

0.548

3.901

8.000

71.000

0.001

0.354

ریشه روی

0.548

3.901

8.000

71.000

0.001

0.354

نتایج حاصل از جدول فوق نشان میدهد که آزمون اثر چند متغیری جنسیت بر خرده مقیاس
های مهارت اجتماعی معنیدار است =0.354 (.مجذور اتای جزئی

sig<0/05 , f=3.901 ,
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)pillais trance=0.354همانطور که در جدول میبینید اثر پیالیی  0/354و مقداره 3/901 fو
مجذور اتای  0/354که از  0/05بیشتر است که حاکی از معناداری متغیرهای وابسته بوده پس
میتوانیم به ارزیابی هر کدام از متغیرهای وابسته ادامه دهیم.
آزمون فرضیه اصلی:
رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه اول پیش دبستانی رفته با
پیش دبستانی نرفته تفاوت وجود دارد.
جدول  .8نتایج تحلیل واریانس چند متغیری( )MANOVAبرای مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی
متغیروابسته

منبع

مجموع مجذورات

Df

مجذور میانگین

مقدارF

مهارت اجتماعی

ثابت

3522.041

1

352240.041

5455.513

0.0000

0.998

جنسیت

991.314

1

991.314

15.345

0.0000

0.193

خطا

4132.217

78

64.566

کل

363733.000

80

پیشرفت تحصیلی

Sig

مجذور اتا

ثابت

12052.134

1

12052.134

7035.246

0.000

0.991

جنسیت

0.619

1

0.619

13.361

0.000

0.196

خطا

109.639

78

1.713

کل

12247.000

80

مطابق جدول شماره  8بین مقیاس مهارت های اجتماعی در دانش آموزان پیش دبستانی دیده با
سایر دانش آموزان تفاوت وجود دارد )f=15.354 ,sig<0.05(.پس میتوان گفت ،مهارت
اجتماعی در دانش آموزان پیش دبستانی دیده باالتر است و این حاکی از آن است که وضعیت
مهارت اجتماعی بهتری داشتند .همچنین پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پیش دبستانی دیده
با سایر دانش آموزان تفاوت وجود دارد )f=13.361 ,sig<0.05(.پس در پیشرفت تحصیلی
تفاوت معنا دار بوده و دانش آموزان پیش دبستانی دیده نمره باالتری کسب کردند پس وضعیت
پیشرفت تحصیلی بهتری داشتند .حال به بررسی فرضیات فرعی می پردازیم:
فرضيه اول  :رشد خودکنترلی در دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی پیش دبستانی رفته با پیش
دبستانی نرفته تفاوت دارد.
جدول  .9نتایج تحلیل واریانس چند متغیری( )MANOVAبرای رشد خودکنترلی
متغیروابسته
خودکنترلی

مجموع مجذورات

Df

مجذور میانگین

مقدارF

sig

مجذور اتا

ثابت

3214.541

1

321453.541

4464.342

0.000

.991

جنسیت

987.312

1

987.312

12.342

0.000

0.192

خطا

103.569

78

58.343

کل

334535.000

80

منبع
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همانطور که در جدول شماره  9مشاهده می کنید دربعد خودکنترلی دانش آموزان پیش دبستانی
رفته با پیش دبستانی نرفته تفاوت وجود دارد ( )f=12.342 ,sig>0.05پس میتوان گفت رشد
خودکنترلی در دانش آموزان پیش دبستانی رفته بیشتر از سایر دانش آموزان است و لذا فرض
تحقیق تائید می شود.
فرضیه دوم :رشد پشتکار در دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی پیش دبستانی رفته با پیش
دبستانی نرفته تفاوت دارد.
جدول  .10نتایج تحلیل واریانس چند متغیری( )MANOVAبرای رشد پشتکار
مجموع مجذورات

Df

مجذور میانگین

مقدار F

sig

مجذور اتا

ثابت

3914.273

1

391447.273

2861.685

0.000

0.978

جنسیت

1529.091

1

1529.091

11.178

0.001

0.146

خطا

8754.500

78

136.789

کل

409491.000

80

متغیروابسته
پشتکار

منبع

همانطور که در جدول شماره  10مشاهده می کنید در بعد رشد پشتکار دانش آموزان پیش
دبستانی رفته با پیش دبستانی نرفته تفاوت وجود دارد ( )f=11.178 ,sig>0.05پس میتوان گفت
رشد پشتکار که تفاوت معناداری وجود دارد ،در دانش آموزان پیش دبستانی رفته بیشتر از سایر
دانش آموزان است.
فرضیه سوم :خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پای یناتسبد شیپ ییادتبا لوا ه      رفت اب ه   
پیش دبستانی نرفته تفاوت دارد.
جدول  .11نتایج تحلیل واریانس چند متغیری( )MANOVAبرای خودکارآمدی تحصیلی
sig
مقدار F
 Dfمجذور میانگین
مجموع مجذورات
منبع
متغیروابسته
خودکارآمدی تحصیلی

مجذور اتا

ثابت

3674.231

1

367432.231

2545.342

0.000

0.967

جنسیت

1428.400

1

1428.400

10.231

0.001

0.167

خطا

8567.500

78

129.567

کل

403356.000

80

مطابق جدول شماره 11در خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پیش دبستانی رفته با پیش
دبستانی نرفته تفاوت وجود دارد ( )f=10.231 ,sig>0.05پس میتوان گفت در بعد
خودکارآمدی تحصیلی که تفاوت معناداری وجود دارد ،دانش آموزان پیش دبستانی رفته نمره
باالتری از سایر دانش آموزان کسب کردند.
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فرضیه چهارم :رشد مهارت های رهبری در دانش آموزان پایه اول ابتدایی پیش دبستانی رفته ب ببا
پیش دبستانی نرفته تفاوت دارد.
جدول  .12نتایج تحلیل واریانس چند متغیری( )MANOVAبرای مهارت رهبری
مجموع مجذورات

Df

مجذور میانگین

مقدار F

sig

مجذور اتا

ثابت

3687.189

1

36867.189

2914.476

0.000

0.982

جنسیت

1341.076

1

1341.076

11.402

0.001

0.125

خطا

8231.600

78

130.687

کل

403478.000

80

منبع

متغیروابسته
رشد مهارت رهبری

همانطور که در جدول شماره 12مشاهده می کنید در بعد رشد مهارت رهبری دانش آموزان
پیش دبستانی رفته با پیش دبستانی نرفته تفاوت وجود دارد ( )f=12.342,sig>0.05پس میتوان
گفت در رشد مهارت رهبری که تفاوت معناداری وجود دارد،دانش آموزان پیش دبستانی رفته
نمره بیشتر از سایر دانش آموزان کسب کردند.
فرضیه پنجم :توانایی ارتباط اجتماعی در دانش آموزان پایه اول ابتدایی پیش دبستانی رفته با
پیش دبستانی نرفته تفاوت دارد.
جدول  .13نتایج تحلیل واریانس چند متغیری( )MANOVAبرای ارتباط اجتماعی
مجموع مجذورات

Df

مجذور میانگین

مقدار F

sig

مجذور اتا

ثابت

4085.005

1

408588.005

2573.626

0.000

0.976

جنسیت

492.005

1

492.005

12.099

0.001

0.146

خطا

10160.167

78

158.760

کل

425249.000

80

متغیروابسته
توانایی ارتباط اجتماعی

منبع

مطابق جدول شماره  13در بعد رشد توانایی ارتباط اجتماعی دانش آموزان پیش دبستانی رفته با
پیش دبستانی نرفته تفاوت وجود دارد ( )f=12.099,sig>0.05پس میتوان گفت در رشد
مهارت رهبری که تفاوت معناداری وجود دارد ،در دانش آموزان پیش دبستانی رفته بیشتر از
سایر دانش آموزان است
فرضیه ششم :پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی پیش دبستانی رفته با پیش
دبستانی نرفته تفاوت دارد.
جدول  .14نتایج تحلیل واریانس چند متغیری( )MANOVAبرای پیشرفت تحصیلی
متغیروابسته
پیشرفت تحصیلی

مجموع مجذورات

Df

مجذور میانگین

مقدار F

sig

مجذور اتا

12052.134

1

12052.134

7035.246

0.000

0.991

0.619

1

0.619

13.361

0.000

0.196

خطا

109.639

78

1.713

کل

12247.000

80

منبع
ثابت
جنسیت

همانطور که جدول شماره  14نشان می دهد ،بین پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پیش
دبستانی دیده با سایر دانش آموزان تفاوت وجود دارد )f=13.361 ,sig<0.05(.پس میتوان
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گفت در پیشرفت تحصیلی که تفاوت معنا داری وجود دارد ،دانش آموزان پیش دبستانی دیده
نمره باالتری کسب کردند و این حاکی از آن داشت که وضعیت پیشرفت تحصیلی بهتری
داشتند.
بحث و نتیجه گیری
مطابق نتایج حاصل از داده های تحقیق،مقیاس مهارت های اجتماعی در بین دانش آموزان پیش
دبستانی دیده با سایر دانش آموزان تفاوت وجود دارد)F= 15/354 Sig <0/05( .پس میتوان بیان
کرد مهارت اجتماعی در دانش آموزان پیش دبستانی رفته باالتر است و این حاکی از آن است
که دانش آموزان پیش دبستانی وضعیت مهارت اجتماعی بهتری داشتند ،عالوه بر آن در
پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پیش دبستانی رفته نشان داد که از سایر دانش آموزان بهتر
است و تفاوت وجود داردلذا می توان گفت با توجه به نتایج حاصل از تحقیق میدانی (Sig 0/05

<  )F= 13/361دانش آموزان پیش دبستانی رفته نمره باالتری را درامتحانات کسب کردند و این
حاکی از آن داشت که وضعیت پیشرفت تحصیلی بهتری داشتند .نتایج حاصل از این فرضیه با
تحقیقات بابا احمدی و همکاران(،)1396کریمی و همکاران(، )1395نمازی ( ،)1395دارایی
( ،)1394عصاره و همکاران( ،)1392پاکدامن ( ،)1392تالویو و همکاران( )2015نونیاما ،تارومی
وبردنبرگ ( )2009همسو است .لذا قابل ذکر است که در حال حاضر بسیاری از محققان اتفاق
نظر دارند که مهارتهای اجتماعی آموختنی هستند زیرا کودکانی که در محیطهای نامناسب
بزرگ شدهاند ،از لحاظ اجتماعی رفتارهای نامعقول دارند و قادر به تکلم مؤثر و مفید نیستند .با
توجه به این مسائل ،مسووالن نقش مهمی در طراحی برنامههای آموزشی مهارتهای اجتماعی
داشتهاند و با استفاده از تجارب خود و همچنین تئوریهای مطرحشده در این حوزه برنامههای
مربوط به آموزش مهارت اجتماعی را طراحی کنند .با مرور تحلیلهای ارائه شده در مورد
مهارتهای اجتماعی نتیجه گرفته میشود که کسی که دارای مهارت اجتماعی است ،با دیگران
طوری ارتباط برقرار میکند که بتواند به حقوق ،رضایت خاطر یا انجام وظایف خود در حد
معقولی دست یابد بیآنکه حقوق ،رضایت خاطر یا وظایف دیگران را نادیده بگیرد و در عین
حال بتواند با دیگران تعامل داشته باشد .مهارتهای اجتماعی ،رفتارهایی اکتسابی هستند که از
طریق مشاهده ،مدلسازی ،تمرین و بازخورد آموخته میشوند .این مهارتها رفتارهای کالمی و
غیرکالمی را دربرمیگیرند،پاسخ های مناسب و مؤثر را شامل میشوند ،بیشتر جنبه تعاملی
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داشته ،تقویتهای اجتماعی را به حداکثر میرسانند ،براساس ویژگیها و محیطی که فرد در آن
واقع شده است ،توسعه مییابند و از طریق آموزش رشد میکنند .و از آنجایی که يكي از
اهداف عاليه ي نظام رسمي آموزش و پرورش ،اجتماعي ـك ردن صحيح دانش آموزان اسـت و
اجتمـاعي ـك ردن كود ـك ان موجـب ارتقـاء سـازگاري و عملكرد تحصيلي در آنان ميگردد.
شواهد زيادي نيز وجود دارد كه نـشان مـيدهـد ويژگيهاي رفتار اجتماعي كود ـك ان در
سـازگاري در مدرسـه و عمل ـك رد تحـصيلي نقـش دارد (سونگ .)2009،آموزش کودکان در
سال اولیه زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است  .آموزش کودکان از طریق بازی های
دوستانه  ،محیطی رابرای یادگیری کودکان به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می کند .یک
راه برای رسیدن به این هدف استفاده از بازی برای مقاصد آموزشی است،بازی ذهن و همچنین
بدن و قلب را درگیر می کند،همچنین فرصت هایی به وجود می آورد تا یادگیرنده چگونه می
توانند به عنوان یک عضو از گروه بهتر عمل کنند (مهدوی نیا و همکاران .)2010،لذا با در نظر
گرفتن نتایج تحقیق ،پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پیش دبستانی دیده نمره باالتری کسب
کردند و این حاکی از آن داشت که وضعیت پیشرفت تحصیلی بهتری داشتند .پس می توان
گفت که یکی از اهداف مهم و وظایف مهم آموزش و پرورش ایجاد زمینه برای رشد همه جانبه
فرد وتربیت انسان های سالم ،کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی واجتماعی
است .از آنجایی که دانش آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی  ،در دستیابی به اهداف
آموزشی نقش و جایگاه ویژه ای دارند  ،توجه به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و تربیتی ،
باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی وتربیتی جامعه را موجب می گردد .با این وجود
از کل دانش آموزانی که وارد سیستم آموزش و پرورش می شوند،تعداد کمی از آنها می توانند
استعدادهای خود را شکوفا کنند و در این عرصه موفق گردند و به اصطالح عملکرد تحصیلی
خوبی از خود نشان دهند (.میکائیلی وهمکاران .)1391،
کودک پیش دبستانی در این سن دوستانش را خودش برمی گزیند و خیلی زود آنها را تغییر
میدهد و معمو ًالًال به کسی دوست میگوید که مطابق میلش رفتار کند.او ب ــ ه بازی هایی که در
آن ها به ایفای نقش و قرار گرفتن به جای دیگری میپردازد ،عالقه مند است و عالیق و
آرزوهایش را در این گونه بازیها نش ــ ان میدهد .به بازی های رقابتی و مشارکتی نیز عالقه
نشان میدهد و توانایی انجام دادن آنها را دارد اما بیشتر تمایل دارد در بازی ها برنده باشد و اگر

204

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دوازدهم /شماره سوم /پاییز 1397

جزء برندگان نباشد ،ناراحت میشود و با گریه کردن و عصبانیت عکس العمل نشان
میدهد.کودک پیش دبستانی با هم گروهی هایش ارتباط دوسویه برقرار میکند و نیاز به قانون
و بازی را رفته رفته درمییابد .یاد میگیرد انتظار بکشد ،نوبت را رعایت کند و به درک قواعدی
که الزمه مشارکت و تعامل صحیح و اصولی است نائل میگردد .او گاهی برای جلب توجه
بزرگساالن و گاهی برای جلب موافقت آنان یا ترس از تنبیه ،اقدام به دروغگویی
میکند.کودک پیش دبستانی ضرورت نظم و ترتیب را درک میکند اما رعایت و نهادینه شدن
آنها نیازمند تداوم و یادآوری مداوم است ( .کاظمی و همکاران .)1390،همچنین فرضیات فرعی
تحقیق نیز نشان دهنده تاثیر آموزش های پیش دبستانی بر ابعاد متعدد مهارتهای اجتماعی از جمله
رشد خودکنترلی با  ، F=12/342رشد پشتکار با ، F=11/178خودکار آمدی تحصیلی با
 ، F=10/231رشد مهارت های رهبری با F= 12/342و توانایی ارتباط اجتماعی با F= 12/099در
کودکان پیش دبستانی رفته در مقایسه با کودکان پیش دبستانی نرفته است،که تفاوت معناداری
بین دو گروه وجود دارد.
نتایج پژوهش های مشابه نیز حاکی از آن است که ارائه برنامه های پیش دبستانی نه تنها موجب
افزایش توانایی های ذهنی کودک می گردد ،بلکه اثرات درازمدتی را نیز سازگاری آنان با
محیط کالس و پیشرفت تحصیلی در دوران دبستان جای می گذارد .از طرفی برای ایجاد
پیشرفت در امور زندگی باید دوره ی شش ساله اول زندگی توجه خاصی مبذول شود تا زیربنای
محکمی برای مراحل بعدی پی ریزی گردد ،همچنین آموزش هایی می بینند که منجر به جدایی
آنها از وابستگی خانواده می گردد و نیز می آموزند که زندگی فقط محصور به خانواده نیست و
باید از تجربه های دیگران استفاده کنند .يكي از مهمتـرين دسـتاوردهاي دوران ـك ود يك كسـب
مهارت هـاي اجتمـاعي اسـت .این مهارتها مجموعه رفتارهاي قابل قبولي است كه يادگيري آن
فرد را قادر مي سازد با ديگران رابطة مؤثر برقرار ـك رده و از وا ـك نشهـاي نـامعقول اجتمـاعي
خـودداري كنـد.مشاركت با ديگـران ،آغـازگر رابطـه بـودن ،تعر ـي ف و تمج ــي د از ديگ ــ ران،
ج ــ رأت ورزي ،مس ــ ئوليت پ ــ ذيري ،همكاري و خودمهارگري رفتارهاي آموخته شده و قابـل
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مشاهده كه فرد را قادر به برقراري رابطة مؤثر بـا ديگران مي سازند (.اکسوی و

همکاران1،

.)2010
مهارت اجتماعی را باید آموزش داد و یادگیري این مهارت ها وابسته به بافت و موقعیت خاص
فرد است ،زیرا مهارت هاي اجتماعی مختلفی در موقعیت ها و تکالیف گوناگون حائز اهمیت
است و افراد سالم به دلیل اینکه می توانند نشانه هاي اجتماعی را شناسایی کرده و به آنها پاسخ
مناسبی دهند ،خود را با موقعیت هاي گوناگون وفق می دهند اما افرادي که ناتوانی هاي رشدي
دارند در طیف گسترده اي از رفتارهاي اجتماعی با کاستی مواجه می شوند (،اسمیت و
همکاران.)2010،
منابع
اخوان تفتی ،مهناز ،موسوی( )1386بررسی رابطه رشد اجتماعی و رشد زبانی دختران دانش آموز پایه اول
،روانشناسی و علوم تربیتی  ،شماره 37
بابا احمدی ,غفار؛ بیژن بنی سرتنگی؛ وحید بابااحمدی و اصغر سعیدی )۱۳۹۶ (،تاثیر آموزش پیش دبستانی بر
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ،دومین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی،
شیراز ،موسسه علوم و فناوری خوارزمی
پاکدامن مجید ( )1392اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش دبستانی بر رشد مهارتهای خود تنظیمی و خواندن
دانش آموزان پایه اول دبستان .

جعفری ،علیرضا( )1393تاثیر بازی بر رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی فصلنامه روانشناسی شماره  32سال
نهم
حجازی ،الهه  ،رستگار ،احمد  ،غالمعلی لواسانی ،مسعود ( )1388باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی ،
نقش اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی  .پژوهش های روانشناختی  ،شماره .12صص 48-37
حجازي ،الهه؛ سيف ،سوسن ( )1392تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
دوره ابتدا يي  .مجموعه مقاالت كنگرة علمي كودكان پيش دبستاني
دولتی ،علی اکبر ،جمشیدی ،الله ،امین بیدختی ،علی اکبر( )1395ويژگيهاي بايسته معلمان در بهبود فرآيند
ياددهي-يادگيري مدارس هوشمند  ،نشريه علمي-پژوهشي آموزش و ارزشيابي ،سال نهم ،شماره34
سبحانی نژاد  ،مهدی ،حسینی ،اشرف السادات( )1393تاثير محتواي برنامه درسي خالقيت محور بر رشد درك
خالق كودكان،دوره پيش دبستاني منطقه دو شهر تهران ،فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم
انسانی ،دروه  3شماره 4
et all
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سرمد ،زهره ،بازرگان ،عباس ،حجازی ،الهه( )1393روش های تحقیق در علوم رفتاری ،انتشارت آگاه
سليمي ،جمال؛ یوسفي ،ناصر؛ سعيدزاده ،حمزه( )1394بررسي رابطه بين جو عاطفي خانواده و عالیق حرفه گرایي
دانش آموزان؛ نقش واسطه ای خودکارآمدی .روان شناسي مدرسه دوره  3شماره 4
سیف  ،علی اکبر ( ،)1389روانشناسی پرورش نوین ( روان شناسی یادگیری و آموزش) ،تهران  :نشر دوران.
شعبانی ،حسن (  .) 1385مهارت هاي آموزشی و فنون تدریس ،جلد اول و دوم ،تهران :انتشارات
عزیزی ،غالم رضا( )1394مقایسه میزان خودراهبردی یادگیری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان مدارس هوشمند و عادی دوره متوسطه شهر شیراز  ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه
آزاد مرودشت.
عصاره عليرضا ,احمدي غالمعلي ,عباس پور حيدرعلي( )1392تاثير آموزش و پرورش پيش دبستاني بر پيشرفت
تحصيلي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان دو زبانه اول ابتدا يي ،پژوهش هاي آموزش و يادگيري
(دانشور رفتار) :دوره  20شماره3
فرصت  ،ترانه ،صادقیان ،نبی اله( )1389آشنایی با راهنمای دوره پیش دبستانی (آمادگی) برای تولید
محتوای فعالیت های مراکز آموزشی پیش دبستانی ،انتشارات شورا
کاکیا ،لیال( )1388بررسی تاثیر آموزش قبل از دبستان بر درک مطلب و سرعت خواندن در پایه اول ابتدایی مدارس
قم در سال تحصیلی  ، 84-85پژوهشی آموزشی اطالع رسانی ،مدارس کارآمد  ،شماره 7
کریمی مزراله ,مازیار و اقبال کرمی( )1395بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان مقطع ابتدایی پسرانه شهر سنقر  ،94دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در
حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران ،قم ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش
حکمت مرتضوی.
کول ،ونیتا ( )1391برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان ،ترجمه فرخنده مفیدی ،تهران،سمت
محبی نورالدین وند ،محمدحسین ،مشتاقی ،سعید ،شهبازی ،مسعود( )1390رابطه بین جوعاطفی خانواده با رشد
مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم و پنجم شهرستان مسجد سلیمان،
پژوهش در برنامه ریزی درسی ،سال هشتم ،دوره دوم شماره 30
محمد لو ،هادی ،قنبری ،سعید ،حبیبی ،مجتبی( )1394اثربخشی آموزش در افزایش مهارت های اجتماعی
کودکان پیش دبستانی ،دومین کنفرانس روانشانسی کودکان و نوجوانان
یزدخواستی ،فریبا ( )1390بررسي رابطه مهارت هاي اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان عادي و
داراي لكنت مدارس ابتدا يي
توانبخشی ،سال  7شماره4
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