
 سال 5تا  4 پیش دبستانی ناجتماعی کودکاهای مهارتمقایسه 

 شهرستان ایوان غرب

 3مسعود گرامی پور ،2مرجان کیان ،1صدیقه یاسمی

 2/9/94: رشیپذ خیتار 81/7/94: وصول خیتار

  چکیده
پیش دبستانی شهرستان ایوان   کودکان چهار تا پنج سالی اجتماعی هامقایسه مهارتپژوهش به منظور 

جامعه آماری کودکان . بود پیمایشیاز نوع وهش، توصیفی روش پژ ب )استان ایالم( صورت گرفت.غر

روش  .بود8191-94ی شهرستان ایوان غرب در سال تحصیلی هاگروه سنی چهار تاپنج سال مهد کودک

ی هاتعیین حجم خوشهبر اساس فرمول کودک  113تعداد که بودای ای تک مرحلهخوشهنمونه گیری 

ی اجتماعی هاپرسشنامه مهارتابزار مورد استفاده . انتخاب شدندخوشه  13در به صورت تصادفی  کرانکو

از  هاداده به دست آمد. 78/3 با استفاده از آلفای کرونباخ پرسشنامه پایایی .است (8992، و سدجو )اکرز

 هایافته تحلیل قرار گرفت. مورد تجزیه و( ایتک نمونهtمستقل و  tطریق آمارتوصیفی و استنباطی )آزمون

مستقل  t یآزمون آماراجتماعی دارای توزیع نرمال است. همچنین نتایج ی هانشان داد که نمرات مهارت

بیشتر از داری به صورت معنی (77/84ی اجتماعی )هامیانگین نمرات دختران در مهارتنشان داد که 

اجتماعی در کودکان پیش  یهانمرات مهارتمیانگین همچنین ( است. 71/81میانگین نمرات پسران )

. به عبارتی، نتایج حاکی از توانایی بیشتر کودکان در بود( 7/3دبستانی بیشتر از میانگین فرضی جامعه )

پسران در  یاجتماع یهابودن مهارت نییپا به توجه با ی اجتماعی نسبت به نمره مالک است.هامهارت

و  یزیاز ورود به مدرسه طرح ر شیبه پسران پ هامهارت نیآموزش ا یابر ییهابرنامه با دختران، سهیمقا

 اجرا شود.

 لسا 5تا 4اجتماعی، کودکان یهامهارتمقایسه،  کلیدی:گان واژ

                                                 
)مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد  ارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی. ک8

  sedighe.yasemi68@gmail.comاست(.

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی  رنامه درسیمطالعات باستادیار . 2

M.kian44@yahoo.com  

 ، دانشگاه خوارزمیکده روانشناسی و علوم تربیتیمطالعات برنامه درسی دانش استادیار. 1

mgramipur@yahoo.com  
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 مقدمه

و سهولت اثر  تیرا از دو جنبه حساس یکودک هیآموزش و پرورش در دوران اول تیاهم

دوران  نیها در اآن یریادگیو دوام و عمق  ،یآموزش یهاطیکودکان از مح یریپذ

کسب  یبرا یمناسب نهیزم هیاول یریادگی گریقرار داد. به عبارت د یتوان مورد بررسیم

 شیو دوران پ یزندگ یهاسال نیآورد و آنچه در نخستیکودکان فراهم م یتجارب بعد

)قاسم  رودینم نیاز ب یاست و به آسان دارتریشود پایآموخته م یدبستان

 (. 8193، همکارانو ر تبا

و  تیو اهم رندیگیشکل م یدبستان شیپ ها از دورهدانش، مهارت و نگرش یهاانیبن

است که هر تحول و  یضرور شده اند. پس رفتهیخاص و عام پذ یضرورت آنها برا

 یبرا یزیمورد توجه قرار داد و برنامه ر یکودک ی هیاول یهارا از سال یآموزش ینوآور

 (.8111 ب،یو اد یری)پد بنا نها یقو انیو بن هیعد از آن را بر پاو ب یکودک راندو

، اما اولین مکان شوندیست که کودکان با آن آشنا میپیش دبستان اولین مکانی  ن

شود که  پیش دبستانی جدا از محیط می ا از خانواده است. این چنین تصوراجتماعی جد

آن برای اولین بار شکل در ی اجتماعیهامکانی است که مهارتخانواده، نیز 

(. دوران اولیه کودکی زمانی بسیار غنی برای 2383، 1گیرد)سیمن و کوکجیتمی

ی بسیاری است که در هاگیری یادگیریشکل ی اجتماعی است. این سرآغاز هایادگیری

یکی از (. 8193)مفیدی،  ی اجتماعی و ارتباطات باید کسب شودهامسیر پرورش مهارت

ی اجتماعی است که هاامات در حوزه آموزش و پرورش کودکان، مهارتمهم ترین اقد

ی بازی های اجتماعی، راهبردهای تعامل با همساالن و مهارتهاشامل دستورالعمل مهارت

 یهانیاز موجودات، برای سایر برخالف انسان نوزاد (.2331، 2است )ترپ استرا و تامورا

است  وابسته اجتماعی روابط کامال به اشانیجسم بهزیستی و حیات حفظ ای، برایتغذیه

یکی از وظایف اجتماعی که کودکان باید آن را فرا  (.8917 ،1باس و لیپست،کروک)

 بگیرند برقراری رابطه متقابل با دوستان و همساالن خود است. 

                                                 
1. Cimen & Kocyigit 

2. Terpstra & Tamura 

3. lipsitt & crook & Both  
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رابطه  جادیا ییعبارت است توانا ی(، مهارت اجتماع2331) 8وگوارای اسلب فیبه تعر بنا

و  یرفتنیعموم جامعه پذ یکه برا یابه گونه یاجتماع نهیزم کیدر  گرانیل با دمتقاب

 ارزشمند باشد.

ی اجتماعی عبارت است از: هاکه مهارت( معتقدند8917) 2همچنین شلونت و مک فال

ای رفتارکند که به عنوان سازد تا به گونهمیای مشخص که فرد را قادر فرایندهای مولفه

  (.8198)زارع، د قضاوت دیگران قرار گیرد یسته مورفردی شا

رفتارکردن به روش  ییاست که توانا یاجتماع یهامهارت یدارا یشخصترتیب  به این

 یهاافراد ضرورت یبرخ یبه وجود آمده را دارا باشد. ممکن است برا تیمناسب در موقع

ضرورت  نیاف یها قادر به توصآنو مشخص باشد ینهیزم کیدر  زیآم تیعملکرد موفق

اضطراب  لی)به عنوان مثال به دل درآورند یدانش را به صورت عمل نینتوانند هم یباشند ول

 نیکرد. بنابرا یتلق یمهارت اجتماع یدارا یتوان به عنوان فردمین فردی را نی( چنادیز

 گرددمی یشود تلقمیگذاشته  شیفرد به نما کیکه توسط  یبه رفتار یمهارت اجتماع

 (.8111، فردوس )جوانمرد

به جز  هاگوید تمام رفتارمیاجتماعی خود  –ی شناختی ( در نظریه8911) بندورا

)مثال، پلک زدن( آموختنی هستند. این یادگیری اجتماعی از طریق  ی اولیههارفلکس

سازی و تقلید رفتارهای بزرگساالنی چون والدین، معلمان، همشیران یا همساالن مدل

روند و میکودکان در دوران طفولیت مثل والد همجنس خود راه  پذیرد.میصورت 

و در صحبت از  گیرندمیکنند. اما بعدها گویش همساالن خود را یاد میصحبت و رفتار 

 (.8111، و همکاران )هارجیکنند میها پیروی آن

 کردبرکار یمنف ریتأث یاجتماع یهادهد که کمبود مهارتمیمتعدد نشان  یهایبررس

؛ 2338و همکاران،  4؛ ولش8991؛ جونز،8917، 1پارکرو آشردانش آموزان دارد ) یلیتحص

با  یکه ارتباط کم یکودکان (.8111و همکاران،  یمانیبه نقل از سل 2331،  7وتیو ال یر

                                                 
1. Slaby & Gaura 

2. chlundt & Mcfall  

3. Parker & Asher 

4. Welsh 

5. Ray & Elliott 
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 یکه فراهم کننده دشونمی ییهاتیهم سن و ساالن خود دارند، باعث از دست دادن موقع

هستند، به  یمنزو یهستند، از نظر اجتماع یو اخالق یاجتماع -یشناخت یهامهارت

فورهند، بک  ن،ی)گرد درمدرسه دارن یکم یدارند و عملکردها لیتما ییو تنها یافسردگ

 (.8913، 8و وسک

تحول اجتماعی و عاطفی کودکان، ظرفیت دانش آموزان را جهت تمرکز بر 

بهبودسالمت روانشناختی و کاهش  دهد همچنین سببمیی تحصیلی افزایش هافعالیت

، 3)کالدارا و مرل دهندمیبرخی شواهد نشان  (.2337، 2)هنسی شودمیمشکالت رفتاری 

مثبت با معلم و عی مورد نیاز برای برقراری تعامل ی اجتماها( نارسایی در مهارت8997

تواند اثرات میتواند منجر به مشکالت تحصیلی، اجتماعی و هیجانی شود که میهمساالن 

همچنین، باعث عدم (. 8117، صفی خانیو  )خان زاده منفی در زندگی آینده داشته باشد

گردد. بر رشد شخصیت کودک و سازش وی میمصالحه و سازگاری در روابط بین فردی 

ی اجتماعی نشانگر پیش آیندهای هادر مهارت هابا محیط تاثیر منفی دارد که این کمبود

 (.2337، 4سگرین و تایلرشکالت روانشناختی است )بالقوه برای م

که  یکسان یبرا هابهی( معتقد است که صحبت با غر8914، 7سمنی)را گر،ید یاز سو

 نیمهربان هستند. همچن گرانیافراد از نظر د نیدارند آسان است و ا یخوب یمهارت اجتماع

 یافراد نی(. همچن8118 ،ی)فرانزو دارند یادیشوند و عزت نفس زمین یعصبان یبه راحت

 یکنند و از نظراجتماعمیاز خود کسب  تیاست، رضا افتهیشان رشد  یکه مهارت اجتماع

. بنابراین، مبنای رشد (2383 ،1تیو کوکج منی)س و ارزشمند هستند ریپذ تیمسئول

ی اجتماعی، سازش اجتماعی و هاگیری روابط اجتماعی، کیفیت تعاملاجتماعی، شکل

 (.2337و و همکاران، 7ی اجتماعی است )تئودورهافرد، اکتساب مهارت سالمت روان

                                                 
1. Green, Forehand, Beck & Vosk. 

2. Hennessey 

3. Caldarella & Merrell 

4. Segrin & Taylor 

5. Raisman 

6. Cimen & Kocyigit 

7. Teodoro 
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ی جنسیتی در بازی نمادین کودکان وجود دارد. بعضی از مطالعات نشان هاتفاوت

شوند )جونز و میدهد دختران بیش از پسران در بازی نمادین با همساالنشان درگیر می

؛ وین برگر و 8993، 1ت و گیبسون؛ وال، پیکر2338، 2؛ لیندزی و میز8998، 8گلن

(. با این حال، 8198به نقل از محمود زاده،  7،8998، ورب و بودونیر8994، 4استارکی

ی نمادین در دختران و پسرانی که با همساالنشان هاپژوهشگران تفاوتی در میزان بازی

هوز، ؛ 8997، 7؛ فارور و شین8914، 1)کونولی و دویل شوند گزارش ندادندمیدرگیر 

 (.8198به نقل از محمود زاده، 8919، 1آنگر و سیدنر

ی ها( نشان داده است که بین میزان نمرات مهارت8117) وفائیانپژوهش نتایج 

تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین نمرات دختران در این  اجتماعی دختران و پسران

  متغیر باالتر است.

ی اجتماعی، مشکالت هاگیری مهارتازه که با هدف اند پژوهشی( در 8117) عبدی

ی جنس در کودکان هادرون سازی شده و مشکالت برون سازی شده براساس تفاوت

ی اجتماعی)همیاری، های مهارتهاپرداخته بود، به این نتیجه رسید که در زیر مقیاس

)غمگینی، افسردگی و  سازی شده -خودمهارگری و مسدولیت پذیری( و مشکالت درونی

ی باالتر از پسران به دست آوردند. پسران در مقایسه با دختران ، هایی( دختران رتبهتنها

)پرخاشگری، مهارضعف خلق  ی باالتری در زیر مقیاس مشکالت برونی سازی شدههارتبه

 و بحث یا دیگران( کسب کردند.

رفتار اجتماعی و پیشرفت به بررسی رابطه ( در مقاله ای 2338) 9چن، وانگ و چن

 به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبتی بین پیشرفت تحصیلی وها پرداختند. آن 83صیلیتح

                                                 
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 

به این نتیجه  خود ( در پژوهش2339) و دیگران 2ررلها ،8آماندا همساالن وجود دارد.

اجتماعی باعث افزایش خودپنداره و خودکارآمدی ی هادست یافتند که آموزش مهارت

 شود.میاجتماعی 

نوبته آموزش  83( دریافت که کودکانی که در جلسات 8911) 1همچنین رز

ی اجتماعی شرکت داشته اند، در داشتن رفتار جسورانه، جاذب بودن و پذیرفته هامهارت

 4یورن و استاگنیتی (.8819)جان بزرگی و همکاران،  شدن توسط دیگران پیشرفت داشتند

ی اجتماعی و شرکت در هارابطه بین  بازی وانمود سازی، مهارت»( به بررسی 2339)

نشان داد کودکانی که در بازی وانمود سازی مهارت  هاپرداختند. یافته« ی مدرسههاتفعالی

 .خود رابطه اجتماعی بیشتری دارندی کالسی فعال تر و با دوستان هادارند، در فعالیت

کنند، می یط را یسالگپنج  تا رشد دوران تولد یالگو کیبراساس  ایهمه کودکان دن

رشد خاص  یالگو زیمستقل و منحصر به فرد ن یکودک به عنوان موجود نیعالوه بر ا

سازد میامکان رافراهم  نیا یدوره آمادگ ایخود را دارد. حضور کودک در مهدکودک 

 یمطابق با سن خود، مراحل رشد را ط ایشودکه آ منجاهرکودک ا یرو یقیدق یابیتا ارز

ها رافراهم آن یساز عقب ماندگ نهیتواند زممیدر رشدکودکان که  رینه، تأخ ایکند می

 سازدمیرا فراهم  یشود و امکان بازپرورمی ییبه سرعت شناسا هاطیمح نیسازد، درا

ی هامهم در دستیابی به مهارت یادوره پیش دبستانی، دوره  (.8198 ،یالنیمترابی )

ی اجتماعی کسب شده در های رشد است. مهارتهااجتماعی، درست به مانند سایر بخش

(. 8193)خانزاده،  کندمیی اولیه ارتباط موفق و موثر با دیگران را پایه ریزی هاسال

 دانست گرینسل د ینسل برا کی یگذار هیاتوان سرممیهر کشور را  یآموزش یهاتیفعال

از  شیدر دوره پ ژهیبه و یدر دوران کودک حیصح یزیبرنامه ر بنابراین (.8198)بازرگان، 

 (.8117 و همکاران، ی)محمد فرد رامتحول سازد یتواند روند تکاملمیدبستان، 

                                                 
1. Amanda 

2. Harrell 

3. Rose, K. J. 

4. Uern & Stagnitti 
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 میالدی8973 دهه از آن به مربوط اقدامات و اجتماعی یهاو مهارت هارفتار سنجش

 نشان باره این در مطالعات. است بوده شناسی روان تحقیقات یهاعرصه ترین فعال از یکی

 همساالن توسط ( ممکن استسالگیپانزده  تاده ) مدرسه یهاسال طول درافراد  دهدمی

 علت. دارد وجود آنان زندگی بعدی مراحل مستمردر طرد امکان نیز و شوندمی طرد خود

 و متسون) ندارند را الزم اجتماعی یهامهارت کودکان از دسته این که است آن امر این

 (.8114 اولندیک،

به دلیل آنکه آموزش و پرورش پیش (، 8193ترجمه مفیدی، 8998به گفته ونیتاکول )

از دبستان رشد محور است نه موضوع محور، ارزشیابی غیر رسمی مداوم کودک براساس 

ه صورت انفرادی معتقد است ارزشیابی کودک باید بوی  ی رشد، الزم است.هاهدف

و شامل همه ابعاد رشد باشد. ارزشیابی باید به صورت مداوم از طریق مشاهده  صورت گیرد

)کیان و  ی مختلف کودک در حین بازی صورت پذیردهارفتار کودک و مشاهده فعالیت

 (.8192انگجی، 

از  یریکودکان در بهره گ یینهفته است: اول توانا یکودکان دو نکته اساس یابیدر ارز

 یابیشود. نکته اول به ارزمیها آن دیکه عا یسودمند زانیو دوم م یآموزش یهاتجربه

در هر  دیشود. معلم بامی یمنته یلیتحص شرفتیپ یابیو نکته دوم به ارز یلیتحص یآمادگ

 (.8113کند )اسپادک،  یابیمشاهده رفتار هر کودک ارز اسدو مورد معموالً براس

ی های اصلی و قابلیتهای کودکان نیازمند فهم ویژگیهامهارت ارزیابی موثر

ی اخیر پیشرفت قابل توجهی در هاابزارهاست. اگرچه در سال ی ارزیابی خوب وهاروش

ی های اجتماعی وجود داشته ولی هنوز یک نیاز بزرگ به شناخت روشهاارزیابی مهارت

ی اجتماعی هاد مهارتخاص در ارزیابی وجود دارد که بتواند به طور موثر در مور

ی موثر پیوند هاکودکان و بالغان مورد عالقه باشد وشاید مهمترین مسئله نیاز به یافتن روش

؛ مرل و 2333و8999)مرل،  ارزیابی اجتماعی به نتایج و مسائل رفتاری و اجتماعی است

 (.2338به نقل از مرل  8991، 8گیمپل

                                                 
1. Gimpel 
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 نیدر ب یو رفتار یروان یهایوز ناهنجارجوامع و بر یهایدگیچیبا توجه به پ امروزه

 یبرا حیصح یو ارائه راهبردها یاجتماع یندهایکودکان و نوجوانان لزوم پرداختن به فرا

 یهامهارت جادیا یبرا شود.میاحساس  شیاز پ شیب دهیپد نیا یو شکوفا تیتقو

 ،یدبستان شی. دوره پمیهست کودکان هب هامهارت نیا یآموزش رسم ازمندین ،یاجتماع

. است یدر طول مراحل تحول یاجتماع یهاکسب مهارت یمراحل برا نیاز مهم تر یکی

 یشغل تیمستقل و موفق یکودکان در ادامه زندگ یاجتماع یهارشد مهارت یتالش برا

ی اجتماعی به کودکان باید نظامند و مناسب با ها. سنجش مهارتاست تیآنها حائز اهم

د که زمینه را برای رشد همه جانبه و تعامالت اجتماعی کودکان ی کودکان باشهاتوانایی

، معلمان، مربیان و به هافراهم کند. تحقق این امر نیازمند همکاری و مشارکت میان خانواده

توجه به ارزیابی  طور کلی کسانی است که به نحوی با کودکان در ارتباط هستند. ازاین رو،

نزد کودکان پیش دبستانی ایرانی ضروری به  پسرانو تفاوت مهارت اجتماعی دختران و 

 یهامهارت مقایسهرسد. بنابر آنچه که گفته شد مسئله اصلی پژوهش حاضر مینظر 

بر  .است در مراکز پیش دبستان شهرستان ایوان غرب سالپنج تا  چهاران اجتماعی کودک

 پژوهش حاضر عبارتند از: یهاپرسشاساس  نیا

 در چه سطحی قرار دارد؟ سال پنجتا  چهارودکان اجتماعی ک یهامهارت 

  ؟وجود داردتفاوت پسر اجتماعی کودکان دختر و  یهامهارتبین آیا 

 پژوهش روش

جامعه آماری پژوهش را کلیه است.  پیمایشیی هااز نوع پژوهش توصیفی، این پژوهش

 (ان ایالماست)ی شهرستان ایوان غرب هاسال مهد کودک پنج تاچهار کودکان گروه سنی 

ای روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه دهد.میتشکیل 8191-94در سال تحصیلی 

 و واریانس کوکران، براساس فرمول )مهدکودک( خوشه 77از میان  .ای استتک مرحله

1=27/3)به دست آمده در مرحله پیش آزمون  ایبین خوشه
2V خوشه  13، 8/3با خطای( و

 113شامل  هار انتخاب شدند. مجموع حجم نمونه در خوشهبه صورت تصادفی به شرح زی

 شد که به عنوان حجم نمونه نهایی پژوهش مد نظر قرار گرفت.میکودک 
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، و همکاران )اکرز 8ی اجتماعیهاجدول تحول مهارت از هابرای گردآوری داده

دهند استفاده میرا انجام  هاآن فعالیتکه در شرایط طبیعی و زمانی که کودکان  (8992

اساسی « 2اجتماعی –ی عاطفی هامهارت»ی اجتماعی که بر هاشد. برنامه تحول مهارت

کودکان بهنجار و کودکانی که از نظر تحولی تأخیر دارند، تأکید دارد. برنامه ارزیابی 

ی کودک در برگه هاشود و پاسخمیی اجتماعی به صورت انفرادی انجام هاتحول مهارت

ی هاسوال است که برای پاسخ 28شود. این پرسشنامه دارای چهار ستون  ومیارزیابی ثبت 

(، -ی ناصحیح یا عدم ارائه پاسخ عالمت منفی )هاصحیح عالمت مثبت )+(، برای پاسخ

و برای  1«گ و م»کنند عالمت مییی که والدین یا مربی گزارش هابرای مهارت

 استفاده شد. « »از عالمت  4به تازگی ظهورکرده است  یی کههامهارت

پس از کسب مجوز از سازمان بهزیستی شهرستان ایوان غرب و هماهنگی با مدیران 

، پس از چهار جلسه سه ساعته از طریق مشاهده و کمک گرفتن از هاهریک از مهد کودک

ولیه ابزار به عنوان کودک جهت اجرای ا 43ی مربوط بههامربیان و والدین، پرسش نامه

به دست  78/3به روش آلفای کرونباخ  ابزار تکمیل شد. پایاییتوسط محقق آزمون پیش

 (. سپس8191بول بود )گرامی پور، آمد که این ضریب جهت اجرای نهایی ابزار قابل ق

به گونه ای بود که  ها. بعضی از سوالانجام شدماه  سه در طول هاآوری نهایی دادهجمع

ودک فاقد امکانات الزم جهت ارزیابی کودک توسط پژوهشگر بود به همین دلیل مهدک

 توسط مربی مهد یا توسط والدین تکمیل شد. هااین سوال

                                                 
1. Social Skills Development Progeram 

2. Social-Emotional Skills 

 . گزارش والدین1
4. Emerging Skills 
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ی مطرح شده پس از مشاهده و ارزیابی کودکان در محیط هابا توجه به سوال

  ی آماری زیر جهت پاسخگویی استفاده شد:هاکودک از روشدمه

ی هااخص، محاسبه شهاشامل تشکیل جدول هاآمار توصیفی نمره یهامشخصهالف( 

ی هاراف استاندارد(، شاخصی پراکندگی )انحهامیانگین(، شاخصگرایش به مرکز )

ای تک نمونهt آزمون ب( هاچولگی و کشیدگی(، بررسی نرمال بودن توزیع نمرهتوزیع )

 مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات در دو گروه دختران و پسران. tآزمون  ج(

 های پژوهشیافته

 پسر( بود. 878دختر و 239) سالپنج تا  چهارکودک  113نمونه مورد مطالعه شامل 

همچنین  .است (19/1) 87/84مهارت اجتماعی به ترتیبکل میانگین و انحراف استاندارد 

 77/84 به ترتیببرای دختران و پسران  مهارت اجتماعی داردراف استانمیانگین و انح

 .(8)جدول محاسبه شده است (71/1) 71/81و (38/1)

 ی اجتماعیهامهارت . میانگین و انحراف استاندارد1جدول

 انحراف استاندارد میانگین 

 38/1 77/84 دختران

 71/1 71/81 پسران

 19/1 87/84 کل

وکشیدگی، انحراف استانداردکشیدگی  کجی، انحراف استانداردکجیهمچنین 

نمرات  عینرمال بودن توز ینشان دهنده هاافته. یاجتماعی محاسبه شده استی هامهارت

کودکان  یاجتماع یهامهارت تیوضع یچگونگی به منظور بررس است. یمهارت اجتماع

 .(2)جدول  استفاده شد یتک نمونه ا tیاز آزمون آمار

 اجتماعیی هامهارت نداردکجی، کشیدگی و انحراف استاندارد کشیدگیکجی، انحراف استا. 2جدول

 مقدار شاخص

 -73/3 کجی

 82/3 انحراف استاندارد کجی
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 71/3 کشیدگی

 27/3 یدگیانحراف استاندارد کش

. شد سهی( مقا7/3بامقدار ثابت ) یاجتماع یهامشاهده شده مهارت نیانگیاساس م نیبر ا

است که این  81/27ی اجتماعی برابرهاای برای متغیر مهارتتک نمونه  tمقادیرآزمون 

معنادار است و تفاوت میانگین این نمره با حد متوسط مثبت  ˂p 38/3مقدار در سطح 

( است و این 7/3است، بدین معنا که میانگین بیشتر از حد متوسط معادل با مقدار ثابت )

( و بیشترین مقدار 89/3ترین مقدار )درصد اطمینان بین کم 97( با 28/3اختالف میانگین )

ی اجتماعی ها( است. به عبارتی، نتایج حاکی از توانایی بیشتر کودکان در مهارت22/3)

 .(1جدول نسبت به نمره مالک است )

 ی اجتماعیهاتک نمونه ای برای بررسی مهارتt آزمون . 3جدول

اجتماعی از ی هاان در مهارتبه منظور بررسی تفاوت بین دو گروه دختران و پسر

ان دختران و می˂p 37/3تفاوت معنی داری در سطح  مستقل استفاده شد. tیروش آمار

 ،=38/3p=، 171df(مستقل t ی اجتماعی وجود دارد. نتایج آزمونهاپسران در مهارت

17/2 (t=  نشان داد که میزان مهارت اجتماعی دختران به طور معناداری بیشتر از پسران

( و 81/3مقدار) نیکمتر نیب نانیدرصد اطم 97( با 79/3)نیانگیاختالف م نیا است.

 (. 4جدول) ( است47/8مقدار) نیشتریب

 آماره

 

 متغیر

 متوسط( حد 7/3مقدار ثابت = )

 تفاوت میانگین سطح معناداری آزادی درجه tآماره 
 %97فاصله اطمینان

 بیشترین کمترین

 22/3 89/3 28/3 338/3 179 81/27 اجتماعیی هامهارت
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 اجتماعی یهامستقل نمرات دختران و پسران در مهارت Tنتایج . 4جدول

 آماره

 

 متغیر

 آزمون لون

 هابرابری میانگین آزمون

 

 tآماره
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 ./.97فاصله اطمینان

 بیشترین کمترین
 Fآماره

سطح 

 معناداری

ی اهمهارت

 اجتماعی
19/2 821/3 17/2 171 38/3 79/3 81/3 47/8 

 گیریبحث و نتیجه

سال پنج تا  چهارکودکان اجتماعی  یهامهارت مقایسه این پژوهش به منظور

ی هاکه توزیع نمره ی شهرستان ایوان غرب انجام گرفت. نتایج نشان دادهامهدکودک

. دادستان و ی توزیع نرمال استدارا کودکان چهار تا پنج سالاجتماعی  یهاتمهار

ی هاخود نشان دادند که پرسشنامه غربالگری اختالل پژوهش( در 8119همکاران )

کند که با نتایج میهیجانی کودکان پیش دبستانی از توزیع نرمال پیروی ن -اجتماعی

 پژوهش حاضر همخوانی ندارد.

ی اجتماعی در هاارتمیانگین نمرات مه حاکی از آن است کهپژوهش دیگر  ییافته

است. به عبارتی، نتایج حاکی ( 7/3) کودکان پیش دبستانی بیشتر از میانگین فرضی جامعه

نتایج به  ی اجتماعی نسبت به نمره مالک است.هااز توانایی بیشتر کودکان در مهارت

 یها( که به ارزیابی مهارت8198میالنی ) پژوهش نتایج  با سوال زمون اینآاز  دست آمده

چهارگانه خودیاری کودکان پرداخته بود و به این نتیجه رسید که کودکان به طور متوسط 

 اند ناهمسو است.به مالک مورد نظر دست پیدا نکرده

ستند رفتارهایی را از ی اجتماعی مناسب ههامهارت دارای که نوجوانانی و کودکان

عی نظیر پذیرش توسط اجتما -روانی دهند که منجر به پیامدهای مثبتیخود نشان م

رفتاری داشته باشند و  توانند خودداری یم هاشود. آن یمساالن و رابطه مؤثر با دیگران مه

با مبین همکاری گرانه، سخاوتمندانه و بطور کلی رفتارهای رفتارهای دوستانه، یاری

 (. 8118 دیگران را از خود نشان دهند )یوسفی و خیر،
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ی هابین دختران و پسران در مهارتکه  نشان داد مستقل T، نتیجه تحلیل همچنین

ی اجتماعی باالتری هامهارت معنا دختران از به این اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.

از  شینکته است که در دوره پ نیا نیمب یپژوهش افتهی نیا نسبت به پسران برخوردار هستند.

ی را نسبت به پسران از خود نشان ی اجتماعهادبستان، دختران سطح باالتری از مهارت

نتایج پژوهش حاضر در زمینه تفاوت مهارت اجتماعی در دو جنس دختران و  دهند.می

 اجتماعی یهامهارت یهامقیاس زیر که دردر خصوص این (8117) عبدی پسران با نتایج

 دست به پسران از باالتری یهارتبه دختران( پذیری مسئولیت و خودمهارگری همیاری،)

در خرده  نشان دادکه ( 8113)زارع  پژوهش نتایجبا همچنین  اند همخوانی دارد.آورده

ی خودآگاهی هیجانی، همدلی، روابط بین فردی، مسئولیت پذیری اجتماعی به هامقیاس

ی قاطعیت، حرمت خود، استقالل، انعطاف پذیری، تحمل هانفع دختران و در خرده مقیاس

 همکاران، )کریم زاده و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد فشار و خوش بینی به نفع

 همسو است.( 8111

ی هاته، مهارتهای سازش یاف( معتقدند که دختران در رفتار3372) 2و فریدمن 8لیپر

. همچنین، (8119)دادستان و همکاران،  شوندمیارتباطی و اجتماعی بهتر از پسران توصیف 

دریافتند که بین دختران و پسران در متغیر  وهش خود( در پژ8119حجازی و سلیمانی )

که  انعطاف پذیری کنشی تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت به نفع دختران است 

 همسو با نتایج پژوهش حاضر است.

( 8114)شهیم  ی پژوهش انجام شده توسط، نتیجه به دست آمده با نتیجهازسوی دیگر

 معنادار اجتماعی یهامهارت بخش در پسران و دختران مراتن میانگین تفاوتنشان داد که 

  است، ناهمسو است. نبوده

ی عمده این پژوهش حضور آزمونگر که برای کودک فرد غریبه به هااز محدودیت

 به محدود فقط هاآید و در عملکرد کودکان تأثیر داشته است. همچنین، نمونهمیحساب 

که در مهد کودک نبودند را شامل  نیسن نیکان اکود ریو سا ه استکودک بود مهدهای

                                                 
1. Liper 

2. Friedman 
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با  .ردیموضوع مد نظر قرار گ نیپژوهش ا نیا جیدر هنگام استفاده از نتا نیشود. بنابرامین

 :حاصل شد هایتوجه به نتایج به دست آمده دراین پژوهش پیشنهاد

د که اقدام توان به متخصصان و برنامه ریزان پیشنهاد کرمی ،برمبنای نتایج این پژوهش

 اجتماعی کودکان کنند. یهای آموزشی موثر بر مهارتهابه طراحی و اجرای برنامه

ی ها، آموزش با استفاده از راهبردها و مدلهابا توجه به اکتسابی بودن این مهارت

  .ی اجتماعی برای کودکان ایجاد شودهامهارتمناسب 

ی اجتماعی نقش هادر رشد مهارتو مراکز پیش دبستانی  هاکه مهد کودکاینباتوجه 

شود در این مراکز از مربیان مجرب و کارآزموده با میبنابراین پیشنهاد  بسزای را دارند

 تحصیالت عالی استفاده شود.

پسران در  یاجتماع یهابودن مهارت نییحاضر درباره پا پژوهش جیبا توجه به نتا

از  شیبه پسران پ هامهارت نیآموزش ا یبرا ییهاشود برنامهمی شنهادیبا دختران، پ سهیمقا

 و اجرا شود. یزیورود به مدرسه طرح ر

 هابه کودکان در مهد کودک یاجتماع یهامهارت یگام به گام برا یهاآموزش

 ماهر ارائه شود. انیتوسط مرب

ی های اجتماعی کودکان، فعالیتهاوالدین به عنوان منشا شروع و رشد مهارت

با مربیان همکاری  هارا رصد کرده و برای رشد و توسعه این مهارت اجتماعی کودکان

 کنند.

 منابع

. نژاد نظری حسین محمد: ترجمه .کودکی دوران در آموزش (.8113) برنارد اسپادک،
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 .71-12 (:7)2 .فصل نامه علوم تربیتی
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 .ییدانشگاه عالمه طباطبا یدبستان شیارشد پ ینامه کارشناس

مجله . یو تاب آور یتقابل دوست ،یدوست تیفی(. ک8119) .، حمیدهیمانیسل، الهه؛ یحجاز
 .189-127 :(4)4.یعلوم رفتار

سنجش و آموزش  (.8117) .، لیالیخان یصف، عباسعلی حسین؛ جاه روزیخان زاده ف

 .87-21: 11 .ییاستثنا تیو ترب میتعل .یاجتماع یهامهارت
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مطالعات  .هیجانی کودکان پیش دبستانی: یک مقایسه جمعیت شناختی –اجتماعی 

 .27-44: 88 .روانشناسی تربیتی

(. 8111) .، مسعودیلواسان یعلغالم ز، غالمعلی؛افرواحمد؛ ، به پروژه، منصور؛ یمانیسل

دانش  یلیو عملکرد تحص یاجتماع یبر سازگار یاجتماع یهاآموزش مهارت ریتأث

 .9-22: 91و97. یاسالم تیو ترب میفصل نامه تعل  .آموز ریآموزان د

ای ی اجتماعی برهاهنجاریابی مقیاس روش درجه بندی مهارت(. 8114) .یماشهیم، س

 .871-811: (2)88.اندیشه و رفتارکودکان پیش دبستانی. 
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