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چکیده
پژوهش به منظور مقایسه مهارتهای اجتماعی کودکان چهار تا پنج سال پیش دبستانی شهرستان ایوان
غرب (استان ایالم) صورت گرفت .روش پژوهش ،توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعه آماری کودکان
گروه سنی چهار تاپنج سال مهد کودکهای شهرستان ایوان غرب در سال تحصیلی 8191-94بود .روش
نمونه گیری خوشهای تک مرحلهای بود که تعداد 113کودک بر اساس فرمول تعیین حجم خوشههای
کوکران به صورت تصادفی در  13خوشه انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده پرسشنامه مهارتهای اجتماعی
(اکرز و سدجو )8992 ،است .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  3/78به دست آمد .دادهها از
طریق آمارتوصیفی و استنباطی (آزمون tمستقل و tتک نمونهای) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتهها
نشان داد که نمرات مهارتهای اجتماعی دارای توزیع نرمال است .همچنین نتایج آزمون آماری  tمستقل
نشان داد که میانگین نمرات دختران در مهارتهای اجتماعی ( )84/77به صورت معنیداری بیشتر از
میانگین نمرات پسران ( )81/71است .همچنین میانگین نمرات مهارتهای اجتماعی در کودکان پیش
دبستانی بیشتر از میانگین فرضی جامعه ( )3/7بود .به عبارتی ،نتایج حاکی از توانایی بیشتر کودکان در
مهارتهای اجتماعی نسبت به نمره مالک است .با توجه به پایین بودن مهارتهای اجتماعی پسران در
مقایسه با دختران ،برنامههایی برای آموزش این مهارتها به پسران پیش از ورود به مدرسه طرح ریزی و
اجرا شود.
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مقدمه
اهمیت آموزش و پرورش در دوران اولیه کودکی را از دو جنبه حساسیت و سهولت اثر
پذیری کودکان از محیطهای آموزشی ،و دوام و عمق یادگیری آنها در این دوران
میتوان مورد بررسی قرار داد .به عبارت دیگر یادگیری اولیه زمینه مناسبی برای کسب
تجارب بعدی کودکان فراهم میآورد و آنچه در نخستین سالهای زندگی و دوران پیش
دبستانی آموخته میشود پایدارتر است و به آسانی از بین نمیرود (قاسم
تبار و همکاران.)8193 ،
بنیانهای دانش ،مهارت و نگرشها از دوره پیش دبستانی شکل میگیرند و اهمیت و
ضرورت آنها برای خاص و عام پذیرفته شده اند .پس ضروری است که هر تحول و
نوآوری آموزشی را از سالهای اولیه ی کودکی مورد توجه قرار داد و برنامه ریزی برای
دوران کودکی و بعد از آن را بر پایه و بنیان قوی بنا نهاد (پیری و ادیب.)8111 ،
پیش دبستان اولین مکانی نیست که کودکان با آن آشنا میشوند ،اما اولین مکان
اجتماعی جدا از خانواده است .این چنین تصور میشود که پیش دبستانی جدا از محیط
خانواده ،نیز مکانی است که مهارتهای اجتماعی درآن برای اولین بار شکل
میگیرد(سیمن و کوکجیت .)2383 ،1دوران اولیه کودکی زمانی بسیار غنی برای
یادگیریهای اجتماعی است .این سرآغاز شکل گیری یادگیریهای بسیاری است که در
مسیر پرورش مهارتهای اجتماعی و ارتباطات باید کسب شود (مفیدی .)8193 ،یکی از
مهم ترین اقدامات در حوزه آموزش و پرورش کودکان ،مهارتهای اجتماعی است که
شامل دستورالعمل مهارتهای اجتماعی ،راهبردهای تعامل با همساالن و مهارتهای بازی
است (ترپ استرا و تامورا .)2331 ،2نوزاد انسان برخالف سایر موجودات ،برای نیازهای
تغذیهای ،برای حفظ حیات و بهزیستی جسمانیاش کامال به روابط اجتماعی وابسته است
(لیپست،کروک و باس .)8917 ،1یکی از وظایف اجتماعی که کودکان باید آن را فرا
بگیرند برقراری رابطه متقابل با دوستان و همساالن خود است.
1. Cimen & Kocyigit
2. Terpstra & Tamura
3. lipsitt & crook & Both
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بنا به تعریف اسلبی وگوارا ،)2331( 8مهارت اجتماعی عبارت است توانایی ایجاد رابطه
متقابل با دیگران در یک زمینه اجتماعی به گونهای که برای عموم جامعه پذیرفتنی و
ارزشمند باشد.
همچنین شلونت و مک فال )8917( 2معتقدندکه مهارتهای اجتماعی عبارت است از:
فرایندهای مولفهای مشخص که فرد را قادر میسازد تا به گونهای رفتارکند که به عنوان
فردی شایسته مورد قضاوت دیگران قرار گیرد (زارع.)8198 ،
به این ترتیب شخصی دارای مهارتهای اجتماعی است که توانایی رفتارکردن به روش
مناسب در موقعیت به وجود آمده را دارا باشد .ممکن است برای برخی افراد ضرورتهای
عملکرد موفقیت آمیز در یک زمینهی مشخص باشد وآنها قادر به توصیف این ضرورت
باشند ولی نتوانند همین دانش را به صورت عملی درآورند (به عنوان مثال به دلیل اضطراب
زیاد) چنین فردی را نمیتوان به عنوان فردی دارای مهارت اجتماعی تلقی کرد .بنابراین
مهارت اجتماعی به رفتاری که توسط یک فرد به نمایش گذاشته میشود تلقی میگردد
(جوانمرد فردوس.)8111 ،
بندورا ( )8911در نظریهی شناختی – اجتماعی خود میگوید تمام رفتارها به جز
رفلکسهای اولیه (مثال ،پلک زدن) آموختنی هستند .این یادگیری اجتماعی از طریق
مدل سازی و تقلید رفتارهای بزرگساالنی چون والدین ،معلمان ،همشیران یا همساالن
صورت میپذیرد .کودکان در دوران طفولیت مثل والد همجنس خود راه میروند و
صحبت و رفتار میکنند .اما بعدها گویش همساالن خود را یاد میگیرند و در صحبت از
آنها پیروی میکنند (هارجی و همکاران.)8111 ،
بررسیهای متعدد نشان میدهد که کمبود مهارتهای اجتماعی تأثیر منفی برکارکرد
تحصیلی دانش آموزان دارد (پارکرو آشر8917، 1؛ جونز8991،؛ ولش 4و همکاران2338 ،؛
ری و الیوت 2331 ، 7به نقل از سلیمانی و همکاران .)8111 ،کودکانی که ارتباط کمی با
1. Slaby & Gaura
2. chlundt & Mcfall
3. Parker & Asher
4. Welsh
5. Ray & Elliott
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هم سن و ساالن خود دارند ،باعث از دست دادن موقعیتهایی میشوند که فراهم کنندهی
مهارتهای شناختی -اجتماعی و اخالقی هستند ،از نظر اجتماعی منزوی هستند ،به
افسردگی و تنهایی تمایل دارند و عملکردهای کمی درمدرسه دارند (گرین ،فورهند ،بک
و وسک.)8913 ،8
تحول اجتماعی و عاطفی کودکان ،ظرفیت دانش آموزان را جهت تمرکز بر
فعالیتهای تحصیلی افزایش میدهد همچنین سبب بهبودسالمت روانشناختی و کاهش
مشکالت رفتاری میشود (هنسی .)2337 ،2برخی شواهد نشان میدهند (کالدارا و مرل،3
 )8997نارسایی در مهارتهای اجتماعی مورد نیاز برای برقراری تعامل مثبت با معلم و
همساالن می تواند منجر به مشکالت تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی شود که میتواند اثرات
منفی در زندگی آینده داشته باشد (خان زاده و صفی خانی .)8117 ،همچنین ،باعث عدم
مصالحه و سازگاری در روابط بین فردی میگردد .بر رشد شخصیت کودک و سازش وی
با محیط تاثیر منفی دارد که این کمبودها در مهارتهای اجتماعی نشانگر پیش آیندهای
بالقوه برای مشکالت روانشناختی است (سگرین و تایلر.)2337 ،4
از سوی دیگر( ،رایسمن )8914 ،7معتقد است که صحبت با غریبهها برای کسانی که
مهارت اجتماعی خوبی دارند آسان است و این افراد از نظر دیگران مهربان هستند .همچنین
به راحتی عصبانی نمیشوند و عزت نفس زیادی دارند (فرانزوی .)8118 ،همچنین افرادی
که مهارت اجتماعی شان رشد یافته است ،رضایت از خود کسب میکنند و از نظراجتماعی
مسئولیت پذیر و ارزشمند هستند (سیمن و کوکجیت .)2383 ،1بنابراین ،مبنای رشد
اجتماعی ،شکلگیری روابط اجتماعی ،کیفیت تعاملهای اجتماعی ،سازش اجتماعی و
سالمت روان فرد ،اکتساب مهارتهای اجتماعی است (تئودور7و و همکاران.)2337 ،

1. Green, Forehand, Beck & Vosk.
2. Hennessey
3. Caldarella & Merrell
4. Segrin & Taylor
5. Raisman
6. Cimen & Kocyigit
7. Teodoro
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تفاوتهای جنسیتی در بازی نمادین کودکان وجود دارد .بعضی از مطالعات نشان
میدهد دختران بیش از پسران در بازی نمادین با همساالنشان درگیر میشوند (جونز و
گلن8998 ،8؛ لیندزی و میز2338 ،2؛ وال ،پیکرت و گیبسون8993 ،1؛ وین برگر و
استارکی ،8994 ،4ورب و بودونیر 8998،7به نقل از محمود زاده .)8198 ،با این حال،
پژوهشگران تفاوتی در میزان بازیها ی نمادین در دختران و پسرانی که با همساالنشان
درگیر میشوند گزارش ندادند (کونولی و دویل8914 ،1؛ فارور و شین8997 ،7؛ هوز،
آنگر و سیدنر8919 ،1به نقل از محمود زاده.)8198 ،
نتایج پژوهش وفائیان ( )8117نشان داده است که بین میزان نمرات مهارتهای
اجتماعی دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین نمرات دختران در این
متغیر باالتر است.
عبدی ( )8117در پژوهشی که با هدف اندازه گیری مهارتهای اجتماعی ،مشکالت
درون سازی شده و مشکالت برون سازی شده براساس تفاوتهای جنس در کودکان
پرداخته بود ،به این نتیجه رسید که در زیر مقیاسهای مهارتهای اجتماعی(همیاری،
خودمهارگری و مسدولیت پذیری) و مشکالت درونی -سازی شده (غمگینی ،افسردگی و
تنهایی) دختران رتبهها ی باالتر از پسران به دست آوردند .پسران در مقایسه با دختران ،
رتبههای باالتری در زیر مقیاس مشکالت برونی سازی شده (پرخاشگری ،مهارضعف خلق
و بحث یا دیگران) کسب کردند.
چن ،وانگ و چن )2338( 9در مقاله ای به بررسی رابطه رفتار اجتماعی و پیشرفت
تحصیلی 83پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبتی بین پیشرفت تحصیلی و
1. Jones & Glenn
2. Lindsey & Mize
3. Wall & Pickert & Gibson
4.Weionberger & Starkey
5.Werebe & baudonniere
6. Counolly & Doyle
7. Farvor & Shin
8. Hoze & unger & Seidner
9. Chen &Wang & Chen
10. Academic Achievement
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رهبری اجتماعی ،تحمل ناکامی ،مهارت اجتماعی ،جرات ورزی و تعامل با دوستان
همساالن وجود دارد .آماندا ،8هاررل 2و دیگران ( )2339در پژوهش خود به این نتیجه
دست یافتند که آموزش مهارتهای اجتماعی باعث افزایش خودپنداره و خودکارآمدی
اجتماعی میشود.
همچنین رز )8911( 1دریافت که کودکانی که در جلسات  83نوبته آموزش
مهارتها ی اجتماعی شرکت داشته اند ،در داشتن رفتار جسورانه ،جاذب بودن و پذیرفته
شدن توسط دیگران پیشرفت داشتند (جان بزرگی و همکاران .)8198 ،یورن و استاگنیتی

4

( )2339به بررسی «رابطه بین بازی وانمود سازی ،مهارتهای اجتماعی و شرکت در
فعالیتهای مدرسه» پرداختند .یافتهها نشان داد کودکانی که در بازی وانمود سازی مهارت
دارند ،در فعالیتهای کالسی فعال تر و با دوستان خود رابطه اجتماعی بیشتری دارند.
همه کودکان دنیا براساس یک الگوی رشد دوران تولد تا پنج سالگی را طی میکنند،
عالوه بر این کودک به عنوان موجودی مستقل و منحصر به فرد نیز الگوی رشد خاص
خود را دارد .حضور کودک در مهدکودک یا دوره آمادگی این امکان رافراهم میسازد
تا ارزیابی دقیقی روی هرکودک انجام شودکه آیا مطابق با سن خود ،مراحل رشد را طی
میکند یا نه ،تأخیر در رشدکودکان که میتواند زمینه ساز عقب ماندگی آنها رافراهم
سازد ،دراین محیطها به سرعت شناسایی میشود و امکان بازپروری را فراهم میسازد
(ترابی میالنی .)8198 ،دوره پیش دبستانی ،دورهای مهم در دستیابی به مهارتهای
اجتماعی ،درست به مانند سایر بخشهای رشد است .مهارتهای اجتماعی کسب شده در
سالهای اولیه ارتباط موفق و موثر با دیگران را پایه ریزی میکند (خانزاده.)8193 ،
فعالیتهای آموزشی هر کشور را میتوان سرمایه گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست
(بازرگان .)8198 ،بنابراین برنامه ریزی صحیح در دوران کودکی به ویژه در دوره پیش از
دبستان ،میتواند روند تکاملی فرد رامتحول سازد (محمدی و همکاران.)8117 ،
1. Amanda
2. Harrell
3. Rose, K. J.
4. Uern & Stagnitti
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سنجش رفتارها و مهارتهای اجتماعی و اقدامات مربوط به آن از دهه 8973میالدی
یکی از فعال ترین عرصههای تحقیقات روان شناسی بوده است .مطالعات در این باره نشان
میدهد افراد در طول سالهای مدرسه (ده تا پانزده سالگی) ممکن است توسط همساالن
خود طرد میشوند و نیز امکان طرد مستمردر مراحل بعدی زندگی آنان وجود دارد .علت
این امر آن است که این دسته از کودکان مهارتهای اجتماعی الزم را ندارند (متسون و
اولندیک.)8114 ،
به گفته ونیتاکول (8998ترجمه مفیدی ،)8193 ،به دلیل آنکه آموزش و پرورش پیش
از دبستان رشد محور است نه موضوع محور ،ارزشیابی غیر رسمی مداوم کودک براساس
هدفهای رشد ،الزم است .وی معتقد است ارزشیابی کودک باید به صورت انفرادی
صورت گیرد و شامل همه ابعاد رشد باشد .ارزشیابی باید به صورت مداوم از طریق مشاهده
رفتار کودک و مشاهده فعالیتهای مختلف کودک در حین بازی صورت پذیرد (کیان و
انگجی.)8192 ،
در ارزیابی کودکان دو نکته اساسی نهفته است :اول توانایی کودکان در بهره گیری از
تجربههای آموزشی و دوم میزان سودمندی که عاید آنها میشود .نکته اول به ارزیابی
آمادگی تحصیلی و نکته دوم به ارزیابی پیشرفت تحصیلی منتهی میشود .معلم باید در هر
دو مورد معموالً براساس مشاهده رفتار هر کودک ارزیابی کند (اسپادک.)8113 ،
ارزیابی موثر مهارتهای کودکان نیازمند فهم ویژگیهای اصلی و قابلیتهای
روشهای ارزیابی خوب و ابزارهاست .اگرچه در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی در
ارزیابی مهارتهای اجتماعی وجود داشته ولی هنوز یک نیاز بزرگ به شناخت روشهای
خاص در ارزیابی وجود دارد که بتواند به طور موثر در مورد مهارتهای اجتماعی
کودکان و بالغان مورد عالقه باشد وشاید مهمترین مسئله نیاز به یافتن روشهای موثر پیوند
ارزیابی اجتماعی به نتایج و مسائل رفتاری و اجتماعی است (مرل8999 ،و2333؛ مرل و
گیمپل 8991 ،8به نقل از مرل .)2338

1. Gimpel
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امروزه با توجه به پیچیدگیهای جوامع و بروز ناهنجاریهای روانی و رفتاری در بین
کودکان و نوجوانان لزوم پرداختن به فرایندهای اجتماعی و ارائه راهبردهای صحیح برای
تقویت و شکوفای این پدیده بیش از پیش احساس میشود .برای ایجاد مهارتهای
اجتماعی ،نیازمند آموزش رسمی این مهارتها به کودکان هستیم .دوره پیش دبستانی،
یکی از مهم ترین مراحل برای کسب مهارتهای اجتماعی در طول مراحل تحولی است.
تالش برای رشد مهارتهای اجتماعی کودکان در ادامه زندگی مستقل و موفقیت شغلی
آنها حائز اهمیت است .سنجش مهارتها ی اجتماعی به کودکان باید نظامند و مناسب با
تواناییهای کودکان باش د که زمینه را برای رشد همه جانبه و تعامالت اجتماعی کودکان
فراهم کند .تحقق این امر نیازمند همکاری و مشارکت میان خانوادهها ،معلمان ،مربیان و به
طور کلی کسانی است که به نحوی با کودکان در ارتباط هستند .ازاین رو ،توجه به ارزیابی
و تفاوت مهارت اجتماعی دختران و پسران نزد کودکان پیش دبستانی ایرانی ضروری به
نظر میرسد .بنابر آنچه که گفته شد مسئله اصلی پژوهش حاضر مقایسه مهارتهای
اجتماعی کودکان چهار تا پنج سال شهرستان ایوان غرب در مراکز پیش دبستان است .بر
این اساس پرسشهای پژوهش حاضر عبارتند از:




مهارتهای اجتماعی کودکان چهار تا پنج سال در چه سطحی قرار دارد؟
آیا بین مهارتهای اجتماعی کودکان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟

روش پژوهش
این پژوهش ،توصیفی از نوع پژوهشهای پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش را کلیه
کودکان گروه سنی چهار تا پنج سال مهد کودکهای شهرستان ایوان غرب (استان ایالم)
در سال تحصیلی 8191-94تشکیل میدهد .روش نمونه گیری در این پژوهش خوشهای
تک مرحلهای است .از میان  77خوشه (مهدکودک) ،براساس فرمول کوکران و واریانس
بین خوشهای به دست آمده در مرحله پیش آزمون ( )V21=3/27و با خطای 13 ،3/8خوشه
به صورت تصادفی به شرح زیر انتخاب شدند .مجموع حجم نمونه در خوشهها شامل 113
کودک میشد که به عنوان حجم نمونه نهایی پژوهش مد نظر قرار گرفت.
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برای گردآوری دادهها از جدول تحول مهارتهای اجتماعی( 8اکرز و همکاران،
 )8992که در شرایط طبیعی و زمانی که کودکان آن فعالیتها را انجام میدهند استفاده
شد .برنامه تحول مهارتهای اجتماعی که بر «مهارتهای عاطفی – اجتماعی »2اساسی
کودکان بهنجار و کودکانی که از نظر تحولی تأخیر دارند ،تأکید دارد .برنامه ارزیابی
تحول مهارتهای اجتماعی به صورت انفرادی انجام میشود و پاسخهای کودک در برگه
ارزیابی ثبت میشود .این پرسشنامه دارای چهار ستون و 28سوال است که برای پاسخهای
صحیح عالمت مثبت ( ،)+برای پاسخها ی ناصحیح یا عدم ارائه پاسخ عالمت منفی (،)-
برای مهارتهایی که والدین یا مربی گزارش میکنند عالمت «گ و م» 1و برای
مهارتهایی که به تازگی ظهورکرده است  4از عالمت « »استفاده شد.
پس از کسب مجوز از سازمان بهزیستی شهرستان ایوان غرب و هماهنگی با مدیران
هریک از مهد کودکها  ،پس از چهار جلسه سه ساعته از طریق مشاهده و کمک گرفتن از
مربیان و والدین ،پرسش نامههای مربوط به 43کودک جهت اجرای اولیه ابزار به عنوان
پیشآزمون توسط محقق تکمیل شد .پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ  3/78به دست
آمد که این ضریب جهت اجرای نهایی ابزار قابل قبول بود (گرامی پور .)8191 ،سپس
جمعآوری نهایی دادهها در طول سه ماه انجام شد .بعضی از سوالها به گونه ای بود که
مهدک ودک فاقد امکانات الزم جهت ارزیابی کودک توسط پژوهشگر بود به همین دلیل
این سوالها توسط مربی مهد یا توسط والدین تکمیل شد.

1. Social Skills Development Progeram
2. Social-Emotional Skills
 .1گزارش والدین
4. Emerging Skills
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با توجه به سوالهای مطرح شده پس از مشاهده و ارزیابی کودکان در محیط
مهدکودک از روشهای آماری زیر جهت پاسخگویی استفاده شد:
الف) مشخصههای آمار توصیفی نمرهها شامل تشکیل جدولها ،محاسبه شاخصهای
گرایش به مرکز (میانگین) ،شاخصهای پراکندگی (انحراف استاندارد) ،شاخصهای
توزیع (چولگی و کشیدگی) ،بررسی نرمال بودن توزیع نمرهها ب) آزمون tتک نمونهای
ج) آزمون  tمستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات در دو گروه دختران و پسران.

یافتههای پژوهش
نمونه مورد مطالعه شامل  113کودک چهار تا پنج سال (239دختر و  878پسر) بود.
میانگین و انحراف استاندارد کل مهارت اجتماعی به ترتیب )1/19( 84/87است .همچنین
میانگین و انحراف استاندارد مهارت اجتماعی برای دختران و پسران به ترتیب 84/77
( )1/38و )1/71( 81/71محاسبه شده است(جدول .)8
جدول .1میانگین و انحراف استاندارد مهارتهای اجتماعی
میانگین

انحراف استاندارد

دختران

84/77

1/38

پسران

81/71

1/71

کل

84/87

1/19

همچنین کجی ،انحراف استانداردکجی وکشیدگی ،انحراف استانداردکشیدگی
مهارتهای اجتماعی محاسبه شده است .یافتهها نشان دهندهی نرمال بودن توزیع نمرات
مهارت اجتماعی است .به منظور بررسی چگونگی وضعیت مهارتهای اجتماعی کودکان
از آزمون آماری tتک نمونه ای استفاده شد (جدول .)2
جدول .2کجی ،انحراف استانداردکجی ،کشیدگی و انحراف استاندارد کشیدگی مهارتهای اجتماعی
شاخص

مقدار

کجی

-3/73

انحراف استاندارد کجی

3/82
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کشیدگی

3/71

انحراف استاندارد کشیدگی

3/27

بر این اساس میانگین مشاهده شده مهارتهای اجتماعی بامقدار ثابت ( )3/7مقایسه شد.
مقادیرآزمون  tتک نمونه ای برای متغیر مهارتهای اجتماعی برابر 27/81است که این
مقدار در سطح  p˂ 3/38معنادار است و تفاوت میانگین این نمره با حد متوسط مثبت
است ،بدین معنا که میانگین بیشتر از حد متوسط معادل با مقدار ثابت ( )3/7است و این
اختالف میانگین ( )3/28با  97درصد اطمینان بین کمترین مقدار ( )3/89و بیشترین مقدار
( )3/22است .به عبارتی ،نتایج حاکی از توانایی بیشتر کودکان در مهارتهای اجتماعی
نسبت به نمره مالک است (جدول .)1
جدول .3آزمون  tتک نمونه ای برای بررسی مهارتهای اجتماعی
مقدار ثابت = ( )3/7حد متوسط

آماره

متغیر
مهارتهای اجتماعی

فاصله اطمینان%97

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین

27/81

179

3/338

3/28

کمترین

بیشترین

3/89

3/22

به منظور بررسی تفاوت بین دو گروه دختران و پسران در مهارتهای اجتماعی از
روش آماری tمستقل استفاده شد .تفاوت معنی داری در سطح  p˂3/37میان دختران و
پسران در مهارتهای اجتماعی وجود دارد .نتایج آزمون  tمستقل)،df=171 ،p=3/38
 (t=2/17نشان داد که میزان مهارت اجتماعی دختران به طور معناداری بیشتر از پسران
است .این اختالف میانگین( )3/79با  97درصد اطمینان بین کمترین مقدار( )3/81و
بیشترین مقدار( )8/47است (جدول.)4
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جدول .4نتایج  Tمستقل نمرات دختران و پسران در مهارتهای اجتماعی
آزمون
آماره
متغیر
مهارتهای
اجتماعی

برابری میانگینها
فاصله اطمینان./.97

آزمون لون

آمارهF
2/19

سطح

آمارهt

درجه

سطح

اختالف

آزادی

معناداری

میانگین

کمترین

بیشترین

معناداری
3/821

2/17

171

3/38

3/79

3/81

8/47

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش به منظور مقایسه مهارتهای اجتماعی کودکان چهار تا پنج سال
مهدکودکها ی شهرستان ایوان غرب انجام گرفت .نتایج نشان داد که توزیع نمرههای
مهارتهای اجتماعی کودکان چهار تا پنج سال دارای توزیع نرمال است .دادستان و
همکاران ( )8119در پژوهش خود نشان دادند که پرسشنامه غربالگری اختاللهای
اجتماعی -هیجانی کودکان پیش دبستانی از توزیع نرمال پیروی نمیکند که با نتایج
پژوهش حاضر همخوانی ندارد.
یافتهی دیگر پژوهش حاکی از آن است که میانگین نمرات مهارتهای اجتماعی در
کودکان پیش دبستانی بیشتر از میانگین فرضی جامعه ( )3/7است .به عبارتی ،نتایج حاکی
از توانایی بیشتر کودکان در مهارتهای اجتماعی نسبت به نمره مالک است .نتایج به
دست آمده از آزمون این سوال با نتایج پژوهش میالنی ( )8198که به ارزیابی مهارتهای
چهارگانه خودیاری کودکان پرداخته بود و به این نتیجه رسید که کودکان به طور متوسط
به مالک مورد نظر دست پیدا نکردهاند ناهمسو است.
کودکان و نوجوانانی که دارای مهارتهای اجتماعی مناسب هستند رفتارهایی را از
خود نشان میدهند که منجر به پیامدهای مثبت روانی -اجتماعی نظیر پذیرش توسط
همساالن و رابطه مؤثر با دیگران می شود .آنها می توانند خودداری رفتاری داشته باشند و
رفتارهای دوستانه ،یاریگرانه ،سخاوتمندانه و بطور کلی رفتارهای مبین همکاری با
دیگران را از خود نشان دهند (یوسفی و خیر.)8118 ،
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همچنین ،نتیجه تحلیل  Tمستقل نشان داد که بین دختران و پسران در مهارتهای
اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد .به این معنا دختران از مهارتهای اجتماعی باالتری
نسبت به پسران برخوردار هستند .این یافته پژوهشی مبین این نکته است که در دوره پیش از
دبستان ،دختران سطح باالتری از مهارتهای اجتماعی را نسبت به پسران از خود نشان
میدهند .نتایج پژوهش حاضر در زمینه تفاوت مهارت اجتماعی در دو جنس دختران و
پسران با نتایج عبدی ( )8117در خصوص اینکه در زیر مقیاسهای مهارتهای اجتماعی
(همیاری ،خودمهارگری و مسئولیت پذیری) دختران رتبههای باالتری از پسران به دست
آوردهاند همخوانی دارد .همچنین با نتایج پژوهش زارع ( )8113که نشان داد در خرده
مقیاسها ی خودآگاهی هیجانی ،همدلی ،روابط بین فردی ،مسئولیت پذیری اجتماعی به
نفع دختران و در خرده مقیاسهای قاطعیت ،حرمت خود ،استقالل ،انعطاف پذیری ،تحمل
فشار و خوش بینی به نفع پسران تفاوت معنی داری وجود دارد (کریم زاده و همکاران،
 )8111همسو است.
لیپر 8و فریدمن )2337( 2معتقدند که دختران در رفتارهای سازش یافته ،مهارتهای
ارتباطی و اجتماعی بهتر از پسران توصیف میشوند (دادستان و همکاران .)8119 ،همچنین،
حجازی و سلیمانی ( )8119در پژوهش خود دریافتند که بین دختران و پسران در متغیر
انعطاف پذیری کنشی تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت به نفع دختران است که
همسو با نتایج پژوهش حاضر است.
ازسوی دیگر ،نتیجه به دست آمده با نتیجهی پژوهش انجام شده توسط شهیم ()8114
که نشان داد تفاوت میانگین نمرات دختران و پسران در بخش مهارتهای اجتماعی معنادار
نبوده است ،ناهمسو است.
از محدودیتهای عمده این پژوهش حضور آزمونگر که برای کودک فرد غریبه به
حساب میآید و در عملکرد کودکان تأثیر داشته است .همچنین ،نمونهها فقط محدود به
مهدهای کودک بوده است و سایر کودکان این سنین که در مهد کودک نبودند را شامل
1. Liper
2. Friedman
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نمیشود .بنابراین در هنگام استفاده از نتایج این پژوهش این موضوع مد نظر قرار گیرد .با
توجه به نتایج به دست آمده دراین پژوهش پیشنهادهای حاصل شد:
برمبنای نتایج این پژوهش ،می توان به متخصصان و برنامه ریزان پیشنهاد کرد که اقدام
به طراحی و اجرای برنامههای آموزشی موثر بر مهارتهای اجتماعی کودکان کنند.
با توجه به اکتسابی بودن این مهارتها ،آموزش با استفاده از راهبردها و مدلهای
مناسب مهارتهای اجتماعی برای کودکان ایجاد شود.
باتوجه اینکه مهد کودکها و مراکز پیش دبستانی در رشد مهارتهای اجتماعی نقش
بسزای را دارند بنابراین پیشنهاد میشود در این مراکز از مربیان مجرب و کارآزموده با
تحصیالت عالی استفاده شود.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر درباره پایین بودن مهارتهای اجتماعی پسران در
مقایسه با دختران ،پیشنهاد میشود برنامههایی برای آموزش این مهارتها به پسران پیش از
ورود به مدرسه طرح ریزی و اجرا شود.
آموزشهای گام به گام برای مهارتهای اجتماعی به کودکان در مهد کودکها
توسط مربیان ماهر ارائه شود.
والدین به عنوان منشا شروع و رشد مهارتهای اجتماعی کودکان ،فعالیتهای
اجتماعی کودکان را رصد کرده و برای رشد و توسعه این مهارتها با مربیان همکاری
کنند.
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