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چکیده
اهمیت آموزش و پرورش پیش از دبستان در دوران کودکی در کیفیت بخشی به زندگی کودکان و تاثیر آن
بر سالهای تحصیل و پس از آن واضح و مبرهن بوده و در پژوهشهای بسیاری نیز به اثبات رسیده است.
آنچه ضروری است که امروزه بیشتر به آن پرداخته شود ،کیفیت این آموزشهاست .آموزشهای متداول
برای دوره (آمادگی/پیش از دبستان) در جامعه امروزمان ،کمتر از برنامه ،رویکرد و روشی خاص برآمدهاند
و در مواردی معدود هم اگر روشی را پی گرفتهاند ،کامل اجرا نشده و بیشتر دربرگیرنده فعالیتهای
پراکندهای ،تابع سلیقه ،شرایط و امکانات بوده و در یک جمعبندی ،به طور غالب ،موضوع /محتوی/
بزرگسالمحور هستند .این مقاله برگرفته از تجربه نگارنده در برخورداری از آموزشهای برنامهریزی
چندبعدی در دوره کارشناسی ،شرکت درکارگاههای این برنامهریزی در جمع مربیان ،مطالعه پژوهشهای
انجام شده در بررسی برنامهریزی چندبعدی از جنیههای مختلف و انجام پژوهش بررسی تأثیر آموزش و
پرورش پیشدبستانی بر مبنای برنامهریزی چند بعدی بر رشد مهارتهای اجتماعی کودکان (یکی از
کلیدیترین مهارتها در عصر اطالعات و ارتباطات) پیشدبستانی است .ابزار پژوهش ،آزمون مهارتهای
اجتماعی گرشام و الیوت ( ،)7332هنجاریابی شده توسط بهشته ابدی ( )7981و روش آن نیمه آزمایشی بود.
 .7کارشناس ارشد آموزش و پرورش پیش دبستان دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول)
safarysajad@yahoo.com
 .0دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی
hasanvand06@yahoo.com
 .9دانشیار آموزش و پرورش پیش دبستان دانشگاه عالمه طباطبائی iranfayyaz@yahoo.com
 .9دکتری برنامه ریزی آموزش از راه دور دانشگاه خوارزمی siminbazargan@yahoo.com
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نتایج پژوهش نشانگر تفاوت معنادار بین نمرات گروه آزمایش و کنترل در هر سه مولفهی مهارتهای
اجتماعی و نشانگری از تأثیر مثبت آموزش و پرورش پیشدبستانی بر مبنای برنامهریزی چند بعدی بر رشد
مهارتهای اجتماعی کودکان در مقایسه با سایر روشهای متداول است.

واژگان کلیدی :برنامهریزی چند بعدی ،کیفیت آموزش ،مهارتهای اجتماعی

مقدمه
در میان همهی سطوح آموزش و پرورش ،مرحلهی پیش دبستانی حساسیت و اهمیت ویژهای
دارد .در این دوره بنیانهای فکری و ذهنی کودکان برای یادگیری مفاهیم گوناگون و
پرورش ابعاد مختلف جسمی ،اجتماعی ،روحی ،عقلی و استعدادهای گوناگون گذاشته
خواهد شد .بعبارت دیگر آموزش و پرورش پیشدبستانی سنگ بنا و اساس فعالیتهای
آموزش و پرورش کودکان برای سطوح بعد است (پرایر و جرارد ،ترجمه ایمانی .)7988 ،از
آنجا که پیش دبستان دورهای است که تجربیات مهم کودک در این دوره اکتساب و مشاهده
میشوند تجربیات این دوره اهمیت بسزایی در رشد کودک دارند (سکر 7و همکاران،
.)0223
ضرورت دستیابی همهی کودکان به زنجیرهای از مهارتهای اجتماعی در سنین مختلف
بر کسی پوشیده نیست .در عصری که فرزندان ما با انفجار دانش و اطالعات و دسترسی به
شبکههای مختلف ارتباطی مواجه هستند ،نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان با افزایش
سن کودک و ورود به جمع همساالن و محیطهای دیگر کمرنگتر از گذشته است و این
وظیفهی مهم تا حد زیادی به مراکز آموزشی واگذار شده است .از آنجا که پیشدبستانی
اولین تجربهی آموزشی کودک محسوب میشود پرداختن به مهارتهای اجتماعی در این
دوره از اهمیت بسزایی برخوردار است .پس با این شرایط خانواده و نظام آموزشی باید
برنامهریزی آموزشی منظم و سازمانیافته برای آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان
فراهم کنند.

1. Secer
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دورهی پیشدبستانی یک دوره 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 گذاری میکند (مک کل الن و کاتز .)0227 ،7مراکز
پیشدبستان نه تنها اولین محیط آموزشی هستند که کودک به آن وارد میشوند بلکه اولین
محیط اجتماعی جدا از خانواده و آشنایان است که در کنار خانواده مهارتهای اجتماعی
کودکان را شکل میدهند (سایمن و کاسی گیت .)0272 ،0تحقیقات متعددی بر اهمیت
رفتارهای اجتماعی اولیه کودکان در پذیرش توسط همساالن در مدرسه و موفقیت کودکان
تأکید دارند(لد ،7332،9به نقل از مک کل الن و موریسون .)0229 ،9مهارتهای اجتماعی
مانند همکاری با همتایان ،شروع کردن ارتباطها ،سهیم شدن و مورد تعریف واقع شدن
کودک را قادر میسازد به شکل موثر با دیگران تعامل داشته باشد و از پاسخهای نامعقول
اجتماعی خودداری کند (گرشام .)7338 ،متأسفانه اکثر بچهها مهارتهای اجتماعی الزم را
در دورهی کودکی کسب نمی کنند (گرشام و الیوت.)7332 ،5
بر اساس نتایج تحقیقات مهارتهای اجتماعی یک نوع رفتاری است که در موقعیت
اجتماعی نشان داده میشود و مهارتهایی مثل مهارت همکاری کردن با دیگران،
خودکنترلی و مهارت شروع کردن ارتباط را شامل میشود .میتوان گفت که افرادی
بیشترین موفقیت را در مهارتهای اجتماعی دارند که دارای مهارتهای ارتباط بین فردی
جهت برقراری ارتباط با سایر کودکان باشند (کارتلج و میلبرن7318 ،6؛ استفان7318 ،1؛
هاپس7389 ،8؛ کاتز و مک کل الن .)7331 ،3افرادی که در تحول قابلیتهای اجتماعی
مناسب شکست میخورند در معرض مواجه شدن با پیامدهای منفی شامل طرد شدن توسط
همساالن ،ظهور اختالالت روانشناسی ،اخراج از مدرسه ،گوشهگیری ،جرم و جنایت و
1. McClellan & Katz
2. Cimen & Kocyigit
3. Ladd
4. McClellan & morrison
5. Gresham & Eliot
6. Cartledge and Milburn
7. Stephens
8. Hops
9. Katz and Mc Clellan
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عملکرد تحصیلی پایین هستند (زانگ .)0277 ،7نتایج پژوهشها حاکی از آن است که
بسیاری از کودکانی که در روابط اجتماعی دارای مشکل هستند و یا توسط همساالن خود
مورد پذیرش واقع نمیشوند در معرض ابتال به انواع نابهنجاریهای رفتاری -عاطفی و
تحصیلی قرار دارند (ارون ،7381 ،0کاپالن و همکاران ،7339 ،9کمپل.)7335 ،9
رویکرد مناسب در برنامهریزی آموزشی و درسی برای کودکان پیشدبستانی رویکردی
است که به پرورش کل شخصیت کودکان توجه داشته باشد و مناسبترین زمینه را در
طراحی ،بکارگیری و ارزیابی مواد آموزشی و برنامههای آموزشی برای دوره پیشدبستان
فراهم کند .کاربرد این رویکرد مستلزم نگاهی همه جانبه به آموزش کودک و فراهم آوردن
محیط غنی و شوق انگیز برای اوست .رویکردی که میان آموزش از پیش طراحی شده و
آزمایشگاهی از یک سو و یادگیری خودجوش از سوی دیگر ارتباط برقرار کند ( بازرگان،
.)7983
مهارتهای اجتماعی در الگوی برنامهریزی چند بعدی ،نه تنها به طور خاص در بعد
مهارتها و مضامین میان رشتهای قرار میگیرند .توجه به این بعد ،در واقع توجه به مجموعهی
مهارتها ،مضامین و نگرشهایی است که خاص یک حوزه از علم ،یک دوره خاص
زندگی و یک رشته نیستند و در اکثر رشتههای آموزشی و در همهی موقعیتهای زندگی،
قابلیت آموختن دارند .این بعد از مهارتها ،نگرشها و مضامین ،پیشنیاز زندگی هستند و
رسیدن به درک کلی از آن را پوشش میدهند .در برنامهریزی چند بعدی هر یک از این
مضامین ،نگرشها و مهارتهای میان رشتهای در فعالیتهای گوناگون و از طریق ارانه ی
رسانههای مکتوب و غیر مکتوب ،مورد تمرین ،ممارست و ارزیابی قرار میگیرند (همان).
این مقاله با اتکا به محتوی ارائه شده در پژوهش مزبور ،عملیاتی شدن توجه به اهمیت
مهارتهای اجتماعی در دنیای امروز و ضرورت آموزش آن از دورهی کودکی و دقت
عملی که در الگوی برنامه ریزی چند بعدی نسبت به پرورش مهارتهای اجتماعی بکار
1. zhang
2. Eron
3. Coplan
4. Campbell
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گرفته شده را از یک سوی و جایگاه این مهارتمحوری و کلیدی و تاثیر و تاثر آن از سایر
جنیههای رشد کودک را با معرفی تحقیقاتی که به بررسی تأثیر برنامهریزی چند بعدی بر
جنبه های مختلف رشد کودکان پیش دبستانی انجام گرفته به شرح زیر مورد تاکید قرار
میدهد.
در دقت این برنامهریزی در پرورش مهارتهای اجتماعی ،میتوان گفت که از آغاز
برنامه تا پایان اجرای مبتنی بر آن ،کاربست مهارتهای اجتماعی با روشی غیر مستقیم در
قالب تلفیقی از پروژههایی بر گرفته از زندگی کودک با فعالیتهای جذاب برای او در
فرصتهای متنوع چندرسانه ای ،مورد یادگیری ،تمرین و ارزشیابی تکوینی توسط مربی،
کودک و والدین قرار میگیرند و نتایج هر مرحله ،به گونهای در فرصتهای بعدی مورد
توجه واصالح قرار میگیرند ،تمامی این مراحل در کتابی به نام ثبت مشاهده و بازبینی
پیشرفت کودک مورد توجه مربی قرار میگیرد و در نهایت فرم مطالعه کودک مبتنی بر سیر
پیشرفتش در این مهارتها و سایر مهارتها و مضامین و نگرشها ،ثبت میشود .از جمله
مهتاب کیانی( ،)7988به بررسی تطبیقی روش یاد دهی  -یادگیری و شیوههای ارزشیابی از
پیشرفت کودک بر اساس برنامهریزی چندبعدی و روش واحد کار در آموزش و پرورش
پیش از دبستان ،یوسفی ( )7932به بررسی تأثیر برنامه ریزی چند بعدی بر مهارتهای
دیداری حرکتی کودکان پیشدبستانی ،هوازین ( )7932به بررسی تأثیر برنامهریزی چند
بعدی بر مهارتهای زبانآموزی کودکان پیشدبستانی ،دیانی ( )7932به بررسی اثر بخشی
فعالیتهای کاردستی و نقاشی بر اساس مدل برنامهریزی چند بعدی بر کاهش اضطراب
کودکان  9تا  6ساله شیرخوارگاه آمنه تهران ،کمالوندی ( )7983به بررسی تأثیر برنامهریزی
چند بعدی بر خالقیت کودکان پیشدبستانی پرداختند .که در همهی این پژوهشها الگوی
برنامهریزی چند بعدی دارای تأثیر مثبت بر رشد متغیرهای مورد مطالعه بیان شده است.
در پژوهش بررسی تاثیر برنامهریزی چندبعدی بر رشد مهارتهای اجتماعی کودکان در
مقایسه با سایر آموزشهای متداول ،رشد مهارتهای اجتماعی کودکان در سه مولفه
همیاری ،جرأتورزی (قاطعیت) ،خود مهارگری (خویشتنداری) مورد بررسی قرار گرفته
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است .پیش از بررسی و تحلیل نتایج این پژوهش بهتر آن است که مروری بر مفاهیم کلیدی
و روش و ابزار آن داشته باشیم.
آموزش و پرورش پیشدبستانی :آموزش و پرورش پیشدبستان معموالً به تجارب
کودکان در مهدکودکها ،کودکستانها ،و دورههای آمادگی اشاره میکند .امروزه با توجه
به مفهوم وسیع آموزش و پرورش در دوران اولیه کودکی ،آموزش و پرورش پیشدبستانی
آموزشی است که از زمان تولد آغاز و تا شروع اولین سال دبستان یعنی تا پایان  6سالگی
ادامه مییابد (مفیدی.)7985 ،
برنامهریزی چند بعدی :برنامهریزی کلنگری است که کلیت مورد نظر در پرورش
شخصیت کودک را حداقل در سه قلمرو مورد توجه قرار میدهد.
الف) قلمرو فعالیتها :کنش و تعامل کودک با محیط خویش که فعالیتهای جذاب و
کودکانه رادر بر میگیرد .این قلمرو در الگوی برنامهریزی چندبعدی ،بعد فعالیتها نامیده
میشود و شامل فعالیتهایی همچون قصهگویی و قصهخوانی ،شعر و سرودخوانی ،نمایش،
تئاتر ،فیلم،ارائه کار گروهی و جشنها ،بازی ،ترانه ،سرود ،موسیقی ،نقاشی و کاردستی،
جست و جو ،گفتگو ،گردش علمی
ب) قلمرو پروژههای برگرفته از زندگی کودک :آنچه که کودک عالقمند به دانستن
آن است و کم و کیف ارتباط او با (محیط طبیعی و اجتماعی) را رقم میزند .این قلمرو در
الگوی برنامهریزی چندبعدی ،بعد پروژهها نامیده میشود و شامل پروژههای من و ما ،خانه
و کودکستان ،غذا ،زمین ما و آنچه در آن است ،آب و هوا ،ایران و جهان ،آسمان ،ارتباط
و رسانهها ،حمل و نقل و حرکت است.
ج) قلمرو مهارتها و مضامین میان رشتهای :مهارتها و نگرشهایی که بر کل شخصیت
کودک تاثیر میگذارند . .این قلمرو در الگوی برنامهریزی چندبعدی ،بعد پروژهها نامیده
میشود و شامل مشاهده ،طبقهبندی ،اندازهگیری ،برقراری ارتباط ،استنتاج ،پیشبینی،
جمعآوری ،ثبت و تفسیر یافتهها ،فرضیهسازی ،الگوسازی و کاربرد آن ،آزمایش ،تجزیه و
تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی ،کاربرد ،خلق اندیشه ،بیان اندیشه ،حل مسئله ،زیباییشناسی،
شهروندی ،استقالل فردی ،تخیل ،شادی و مهربانی ،کوشایی است(.بازرگان.)7983 ،
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البته در هر سه قلمرو و تلفیق آنها ،بویژه در قلمرو مهارتها ،مضامین و نگرشها ،به
طور خاص به آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان توجه خاص صورت گرفته است .بر
اساس این برنامهریزی سه بسته یادگیری به نام های "زمین ما و آنچه در آن است"" ،من و
ما" ،هستی و حرکت" تولید شده و گروه آزمایش تحت آموزش بسته یادگیری "زمین ما و
آنچه در آن است" مبتنی بر دیدگاه برنامه ریزی چندبعدی قرار گرفتند.
مهارتهای اجتماعی :مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی است که فرد را قادر
میسازد با دیگران رابطه موثر داشته و از عکسالعملهای نامعقول اجتماعی خودداری کند
(گرشام و الیوت ،7389،7333،به نقل از حسین خانزاده.)7983،
همیاری :جانسون ،جانسون و هولبک ( )7339همیاری را چنین تعریف کردهاند :کاربرد
آموزشی گروههای کوچک به شیوهای که فراگیران با هم کار کنند تا یادگیریهای خود و
یکدیگر را به حداکثر برسانند .همیاری به این معناست که دانشآموزان تشویق شوند کمک
متقابل را هدفی واال ببینند و بشناسند؛ و تالش و تکاپو برای دست یافتن به آن را ارزشمند
بدانند و دیگران را همیاران بالقوه ببینند (ژاکوب ،مایکل آ ،وان این0220 ،؛ ترجمه مرتضوی
نصیری و وحدانی اسدی.)7932،
جرأتورزی :به اعتقاد ولپه جرأتورزی عبارت است از بیان مناسب و صحیح هر نوع
هیجانی به غیر از اضطراب نسبت به فرد دیگری .وجود چنین رفتاری در فرد سبب میشود
که احساسات و هیجان خود را در برابر رفتار دیگران ،که میتوانند طیفی از تحقیر یا تحریک
همراه داشته باشد ،بدون ترس و به شکلی صحیح ابراز دارد (آلبرتی و امونس،7312 ،
الزاروس ،7317 ،جاکوبسکی ،7319 ،به نقل از غفوری.)7981 ،
خودمهارگری :خودمهارگری به عنوان توانایی پیروی از درخواست معقول ،تعدیل
رفتار مطابق با موقعیت ،به تأخیرانداختن ارضای یک خواسته در چارچوب پذیرفته شدهی
اجتماعی ،بدون مداخله و هدایت مستقیم فردی دیگر تعریف شده است .اساس
خودمهارگری ،توانایی فرد در کنترل ارادی فرآیندهای درونی و بروندادهای رفتاری است
(جان بزرگی ،نوری ،آگاه هریس.)7981 ،
در این پژوهش به دنبال بررسی این فرضیهها هستیم:
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فرضیه  :1آموزش و پرورش پیشدبستان بر مبنای برنامهریزی چند بعدی بر مهارتهای
اجتماعی کودکان در بعد همیاری موثر است.
فرضیه  :2آموزش و پرورش پیشدبستان بر مبنای برنامهریزی چند بعدی بر مهارتهای
اجتماعی کودکان در بعد جرأتورزی موثر است.
فرضیه  :3آموزش و پرورش پیشدبستان بر مبنای برنامهریزی چندبعدی بر مهارتهای
اجتماعی کودکان در بعد خویشتنداری (خود مهارگری) موثر است.

روش پژوهش
از آنجایی که در این مطالعه محقق به دنبال بررسی و مقایسهی مهارتهای اجتماعی کودکان
پیش دبستانی است که با دو الگوی متفاوت در دورهی پیش دبستان آموزش می بینند یکی
الگوی برنامه ریزی چند بعدی ،و دیگری روشهای معمول مثل روش مراکز رغبت (واحد
کار) میباشد ،بنابراین پژوهش مستلزم اجرای طرح آزمایشی است .مطلوبترین شکل در
این بررسی انتخاب دانش آموزان و جایگزینی کامال تصادفی آن ها در گروهها و کالسهای
گروه آزمایش و گواه قبل از کالس بندی دانش آموزان است.که محقق در این روش از بین
جامعهی آماری  8مهد کودک را بطور تصادفی انتخاب کرده که  9مهد کودک در گروه
آزمایش و  9مهد کودک نیز بعنوان گروه کنترل انتخاب شدند.
آزمودنیهای پژوهش  922نفر از کودکان پیش دبستانی (دامنهی سنی  5تا  6سال) شهر
کرج بودند که از این تعداد  793نفر دختر و 757نفر پسر بودند و به تفکیک نوع گروه از
این تعداد  750نفر در گروه آزمایش و  798نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .این آزمودنیها
بصورت تصادفی از میان مراکز پیش دبستانی شهر کرج بصورت نمونه گیری خوشهای چند
مرحلهای انتخاب شدند به این ترتیب که ابتدا از بین مناطق چندگانه شهر کرج  0منطقه
بصورت تصادفی انتخاب و از هر منطقه هم  9مرکز پیشدبستان بصورت تصادفی انتخاب
شدند .که از مراکز پیشدبستان انتخاب شده در هر منطقه  0مرکز پیش دبستان درگروه
آزمایش و  0مرکز پیش دبستان دیگر هم گروه کنترل قرار گرفتند .در این پژوهش به تناسب
و اقتضاء شرایط موجود و با توجه به این که نمیتوانستیم تمام عوامل و شرایط حاکم بر
پژوهش را تحت کنترل داشته باشیم ،روش نیمهآزمایشی (طرح پس آزمون با گروه کنترل)
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برگزیده شد؛ به این شکل که پس از اجرای متغیر مستقل از هر دو گروه پس آزمون گرفته
شد.
دیاگرام طرح پژوهش ،پس آزمون با گروه کنترل به شرح زیر است:
پس آزمون
گروه آزمایش
گروه کنترل

متغیر مستقل

T2

انتخاب تصادفی

X

T2

R
R

طرح پس آزمون با گروه کنترل(به نقل از دالور)7981 ،

پژوهشگر در این تحقیق با دو گروه از آزمودنی ها سر و کار دارد -7 :گروه آزمایش
که با روش برنامه ریزی چند بعدی آموزش دیدهاند؛ که آموزش این گروه شامل آموزش
بر اساس بستهی "زمین ما و آنچه در آن است"  -0گروه کنترل (گواه) که با روش معمول
در مدارس یعنی روش واحد کار آموزش می بینند .از این گروه فقط و پس آزمون گرفته
شد .لذا در این پژوهش به علت زیاد بودن تعداد افراد نمونه از اجرای پیش آزمون صرف
نظر شد و تنها پس آزمون برای هر دو گروه اجرا گردید.
شیوهی اجرا :در مرحله اول نمونهگیری  0منطقه بصورت تصادفی انتخاب شدند و از هر
منطقه هم  9مرکز پیشدبستان بصورت تصادفی انتخاب شدند که از این مراکز پیشدبستان
در هر منطقه  0مرکز در گروه آزمایش و  0مرکز دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند .سپس
متغیر مستقل که شامل آموزش بر اساس بستهی آموزشی الگوی برنامهریزی چند بعدی بود
(این آموزش شامل  3پروژه است که با دستورالعمل خاص و بر اساس کتابهای راهنما که
ضمیمهی بستهی آموزشی است اجرا میشود) برای گروه آزمایش اجرا شد و سپس از هر
دو گروه پسآزمون گرفته شد .به این شکل که آزمون مهارتهای اجتماعی در اختیار مربی
قرار داده شد تا مربی با توجه به شناختی که از کودکان دارد آن را تکمیل کند و پس از آن
دادههای گرد آوری شده توسط نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و
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نتیجهگیری نهایی انجام شد .تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی شامل حجم نمونه،
میانگین ،خطای استاندارد میانگین و انحراف استاندارد و از  Tمستقل در سطح آمار استنباطی
برای مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش استفاده شده است.
ابزار پژوهش :در پژوهش حاضر به منظور اندازهگیری متغیر وابسته که مهارتهای
اجتماعی است از آزمون مهارتهای اجتماعی (نظام رتبه گذاری مهارتهای اجتماعی
گرشام و الیوت )7332 ،هنجاریابی شده توسط بهشته ابدی ( )7981استفاده شد .مقیاس
مهارت اجتماعی شامل سه فرم ویژه ارزیابی توسط والدین ،معلمان و دانش آموزان است.
هر یک از فرمهای مقیاس را میتوان به تنهایی یا تؤام به کار گرفت .در پژوهش حاضر فرم
معلم مورد استفاده قرار گرفته است.
معلمان از مهمترین منابع کسب اطالع در زمینه رفتار و کفایت دانشآموزان هستند (هاج،
7389؛ به نقل از بیابانگرد .)7983 ،معلمان این پرسشنامه را که دارای  92پرسش سه نمرهای
(دارای گزینههای هرگز ،بعضی اوقات و اغلب اوقات) است ،برای تمام دانشآموزان تکمیل
کردند محتوی این آزمون مشتمل بر رفتارهایی نظیر همکاری ،قاطعیت و خویشتنداری
است .این بخشها به صورت خردهآزمون ارائه شدهاند و از جمع نمرات این خردهآزمونها
نمره مهارت اجتماعی حاصل میگردد.
روایی ابزار پژوهش :نظام رتبه گذاری مهارتهای اجتماعی ،به دلیل روی آورد چند
حیطه ای و ارزیابی از سوی چندین رتبه گذار و در نظر گرفتن امکان مداخله ،به وسیلهی
بسیاری از پژوهشگران (دمارای و دیگران7335 ،؛ فرالنگ و کارنو7335 ،؛ وینسترا و
دیگران )0221 ،به عنوان یکی از بهترینهای مقیاسهای اندازهگیری مهارتهای اجتماعی
معرفی شده است .روایی و اعتبار فرم مربی (گرشام و الیوت7332 ،؛ فانتوزو ،مانز و مک در
موت7338 ،؛ جمیانگ – شرینگ0229 ،؛ نورانی 7338؛ شهیم )7989 ،مورد تأیید قرار
گرفته است (ابدی.)7981 ،
پایایی ابزار پژوهش :در بررسی ضرایب اعتبار آزمون ،میزان آلفا برای زیر مقیاسهای
مهارتهای اجتماعی بین  ./89تا  ./83بود (ابدی .)7981 ،در پژوهش حاضر ضریب آلفا
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برای مولفهی همیاری  ./83برای مولفهی جرأت ورزی  ./18برای مولفهی خویشتن داری
 ./17و بطور کلی ضریب آلفا برای آزمون برابر با  ./83بود.

یافتههای پژوهش
فرضیه اول :آموزش و پرورش پیش دبستان بر مبنای برنامه ریزی چند بعدی بر مهارتهای
اجتماعی کودکان در بعد همیاری موثر است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی و استنباطی در خرده مولفهی همیاری
نوع گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

واریانس

انحراف میانگین

T

df

معناداری

کنترل

798

05/15

0/85

8/79

2/099

تفاوت میانگینها

همیاری

آزمایش

750

06/35

9/93

70/02

2/089

9/06

083

2/227

7/02

با توجه به جدول باال میتوان مشاهده کرد که تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در
خرده مقیاس همیاری معنادار است .در مقایسه با گروه کنترل ( )05/15گروه آزمایش از
عملکرد بهتری ( )06/35برخوردار بوده است .مقدار  Tمشاهده شده ( )9/06با درجه آزادی
 038در سطح  %7معنادار میباشد ،بنابراین با  %33اطمینان میتوان نتیجه گرفت که فرضیه ما
مبنی براین که آموزش و پرورش پیشدبستان بر مبنای برنامهریزی چند بعدی بر مهارتهای
اجتماعی کودکان در بعد همیاری موثر است تأیید میشود)p<0/01(.
فرضیه :2آموزش و پرورش پیشدبستان بر مبنای برنامهریزی چند بعدی بر مهارتهای
اجتماعی کودکان در بعد جرأتورزی موثر است.
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جدول  .2شاخصهای توصیفی در خرده مولفهی جرأت ورزی

جرأتورزی

نوع گروه

تعداد

میانگین

استاندارد

انحراف

واریانس

میانگین

انحراف

T

df

معناداری

میانگینها

کنترل

798

09/19

9/99

77/23

%019

9

038

2/227

تفاوت

آزمایش

750

05/99

9/17

79/11

%927

/39

7/62

با توجه به جدول باال میتوان مشاهده کرد که تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در
خرده مقیاس جرأتورزی معنادار است .در مقایسه با گروه کنترل ( )09/19گروه آزمایش
از عملکرد بهتری ( )05/99برخوردار بوده است .مقدار  Tمشاهده شده ( )9/39با درجه
آزادی  038در سطح  %7معنادار میباشد ،بنابراین با  %33اطمینان میتوان نتیجه گرفت که
فرضیه ما مبنی براینکه آموزش و پرورش پیشدبستان بر مبنای برنامهریزی چند بعدی بر
مهارتهای اجتماعی کودکان در بعد جرأتورزی موثر است تأیید میشود)p<0/01(.
فرضیه  :3آموزش و پرورش پیشدبستان بر مبنای برنامهریزی چند بعدی بر مهارتهای
اجتماعی کودکان در بعد خویشتنداری موثر است.
جدول  .3شاخصهای توصیفی در خرده مولفهی خویشتن داری

خویشتنداری

نوع گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

واریانس

انحراف میانگین

T

df

8/97

معناداری

کنترل

798

09/85

0/88

7

9/08

083

2/227

تفاوت میانگینها

آزمایش

750

05/90

9/95

7/39

%082

7/51

%091

با توجه به جدول باال میتوان مشاهده کرد که تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در
خردهمقیاس خویشتنداری معنادار است .در مقایسه با گروه کنترل ( )09/85گروه آزمایش
از عملکرد بهتری ( )05/90برخوردار بوده است .مقدار  Tمشاهده شده ( )9/08با درجه
آزادی  038در سطح  %7معنادار می باشد ،بنابراین با  %33اطمینان میتوان نتیجه گرفت که
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فرضیه پزوهش مبنی براینکه آموزش و پرورش پیشدبستان بر مبنای برنامهریزی چند بعدی
بر مهارتهای اجتماعی کودکان در بعد خویشتن داری موثر است تأیید میشود.)p<0/01(.
جدول  .4شاخصهای توصیفی و استنباطی برای آزمودنی ها بر اساس جنسیت
تعداد

میانگین

داری

پسر

757

09/58

9/09

2/06

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

خویشتن

دختر

793

05/19

0/35

2/09

T

ورزی

پسر

757

09/07

9/55

2/08

df

جرأت

دختر

793

05/32

9/79

2/05

همیاری

معناداری

پسر

757

05/99

9/91

2/01

تفاوت میانگینها

دختر

793

01/08

0/80

2/09

5/70

038

2/227

7/89

6/39

038

2/227

0/63

6/22

038

2/2227

0/79

با توجه به جدول شماره  1مشاهده میشود که تفاوت به تفکیک جنسیت در تمامی خرده
مقیاسها معنادار است .در خردهمقیاس همیاری در مقایسه با گروه پسران ( )05/99گروه
دختران ( )01/08از عملکرد بهتری برخوردار بودند ،در مقیاس جرأتورزی در مقایسه با
گروه پسران ( )09/07گروه دختران عملکرد بهتری ( )05/32داشتهاند ،همچنین در خرده
مقیاس خویشتنداری در مقایسه با گروه پسران ( )09/58گروه دختران از عملکرد بهتری
( )05/19برخوردار بودند .مقدار  Tمشاهده شده ( ،)5/701برای خردهمقیاس همیاری،
( )6/39برای خردهمقیاس جرأتورزی و ( )6/22برای مقیاس خویشتنداری و با درجه
آزادی  038برای تمامی مولفهها و در سطح  %7معنادار میباشد ،بنابراین با  %33اطمینان
میتوان نتیجه گرفت بین گروههای دختر و پسر از لحاظ مهارتهای اجتماعی تفاوت معنا
دار وجود دارد.)p<0/01( .

بحث و نتیجهگیری
مقایسهی میانگینهای دو گروه آزمایش (برخوردار از برنامهریزی چند بعدی) و گروه
کنترل (نابرخوردار از برنامهریزی چند بعدی) در میزان برخورداری از مهارتهای
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اجتماعی(در هر سه بعد) نشان داد که تفاوت قابل مالحظهای بین دو گروه وجود دارد.
نتایج حاصل ،حاکی از معنادار بودن اختالف میانگینهای دو گروه بود .بنابراین میتوانیم
نتیجه بگیریم که برنامهریزی چند بعدی بر رشد مهارتهای اجتماعی کودکان موثر است
و تاثیر مثبت دارد.
در تبیین نتایج پژوهش مبنی بر اینکه آموزش و پرورش پیشدبستانی بر مبنای
برنامهریزی چند بعدی بر مهارتهای اجتماعی کودکان موثر است ،شایسته است که فراتر
از پژوهشی کمی ،تاثیر مطالعه کیفی و مشاهده از نزدیک پژوهشگر (در اینجا نگارنده) در
مراکزی که این برنامهریزی اجرا شد ،مورد توجه قرار گیرد .برنامهریزی چند بعدی در بعد
مهارتها و مضامین میان رشتهای چندین مهارت ،شامل شهروندی( ،که بطور کامل به
مهارتهای اجتماعی پرداخته است؛ این مسائل شامل :توانا کردن کودک برای ورود به
گروه همتایان ،پذیرفته شدن در جمع و رعایت نوبت میباشد که از جمله مهارتهای
اجتماعی ضروری کودک برای دستیابی به رفتارهای مطلوب اجتماعی ،چون برقرار ارتباط
مثبت با همساالن ،مسئولیت پذیری ،همکاری ،احقاق حقوق در اجتماع ،رعایت حقوق
دیگران و شناخت نقش خویش به مثابه عضو مفید خانواده و جامعه و مشارکت در بازی و
سایر فعالیتهای اجتماعی ،میباشد) مهارت برقراری ارتباط (که دستیابی به این مهارت نیازمند
مصالحه با دیگر افراد و انجام رفتار معقول از سوی دانش آموز است) ،مهارت حل مسأله (که
نیازمند ارتباط مناسب با دیگران است) ،مهارت تجزیه و تحلیل (که بصورت گروهی انجام
میشود و نیازمند ارتباط با دیگران و تحمل آرا و عقاید دیگران و همچنین توجه به قوانین و
دستورالعملهاست) ،شادی و مهربانی (که مستلزم برقراری ارتباط و همدلی ،همیاری و
مشارکت با دیگران است و برقراری ارتباط مناسب بین کودکان ،بین مربی و کودکان ،بین
کودک و والدین و اینکه در هر موقعیت رفتار مناسب را انجام دهند مد نظر قرار داده است)،

مهارتهای تفکر انتقادی و ابعادی که برای آن در نظر گرفته شده است (نظیر تجزیه وتحلیل،
ترکیب ،کاربرد ،ارزشیابی ،بیان اندیشه ،خلق اندیشه) ،استقالل فردی (که شامل مهارتهای
ارتقای قابلیتهای فردی است) کوشایی (پیگیر بودن و داشتن پشتکار برای به سر انجام
رساندن امور و فعالیتها) ،ارزشیابی (شامل مرور پاسخها و مراحل مختلف پاسخگویی به
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امور و رویدادها و همچنین قضاوت در مورد پاسخهای متفاوت در مورد یک رویداد)
فرضیهسازی (شامل ارائهی یک طرح بر اساس مشاهدات و مستندات و د ر میان گذاشتن آن
با دیگران) تعریف کرده است که باید کودک در پایان آموزش بر اساس بسته این مهارتها
را کسب کند.
در بعد فعالیتها و همچنین بعد پروژههای برگرفته از زندگی کودک در آموزش مبتنی
بر برنامهریزی چند بعدی فعالیتهایی زیادی برای مشارکت کودکان با یکدیگر،
مشارکتدادن کودکان در تدارک فعالیتها و برنامههای آموزشی ،پیشبینی فرصتهایی
برای انجام کارها به صورت گروهی ،دور هم نشستن ،بحث و گفتگو ،برگزاری جشن در
آخر هر پروژه و انجام همهی کارهای آن توسط بچهها ،توجه به دستورات معلم و همچنین
راهنماهای موجود در بستهی "زمین ما و آنچه در آن است" و بسیاری فعالیتهای دیگر که
بر همکاری و مشارکت کودکان با یکدیگر با مربی و حتی با خانواده تأکید دارند باعث
شدهاند که مهارتهای اجتماعی کودکان از رشد مناسب برخوردار باشد.
متناسب با مهارتها و مضامین میان رشتهای در دو بعد دیگر برنامهریزی چند بعدی
فعالیتهایی نظیر قصه گویی و قصهخوانی (ساختن قصهها برای کارتهای قصه گویی توسط
کودکان) ،شعر خوانی و سرود خوانی ،نمایش خالق ،تئاتر ،بازیهایی که در برنامهریزی
چند بعدی به آموزش مهارتهای اجتماعی توجه داشتهاند و به نوعی در همهی فعالیتها به
این امر توجه کافی مبذول شده که کودکان باید خودشان را ابراز کنند با دیگران رابطه
مناسب برقرار کنند و متناسب با موقعیتهای مختلف رفتارشان را تنظیم کنند .و در همهی
پروژهها و فعالیتها برای این مهارتها و مضامین برنامهریزی صورت گرفته و به آنها
پرداخته شده است.
پس بطور کلی میتوان گفت که الگوی برنامهریزی چند بعدی با رویکردی کل نگر به
پرورش کل شخصیت عالوه بر اینکه ،مهارتهای مشخصی برای پرورش مهارتهای
اجتماعی تعریف شده ،سایر مهارتها ،مضامین و نگرشهای مرتبط و تاثیر گذار بر
مهارتهای اجتماعی ،و همچنین تاثیرپذیر از مهارتهای اجتماعی را نیز مورد توجه قرار
داده است .نکته مهم در به فعلیت رساندن این مهارتها ،کاربست تلفیقی از فعالیتهای
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جذاب در قالب کودکانه ،با روشها ،رسانهها در فرصتهای متنوع به کودکان ،و ارزشیابی
تکوینی در هر مرحله و ارزشیابی نهایی مبتنی بر رشد تدریجی کودک و سیر فعالیتهاست.
در تبیین یافتههای پژوهش به این نتیجه رسیدیم که دختران در هر سه مولفهی مهارتهای
اجتماعی نسبت به پسران عملکرد بهتری داشتند که این قسمت مطابق با یافتههای علمی دیگر
است .کیم ( )0229در تحقیقی بر روی کودکان پیشدبستانی به این نتیجه رسید که دختران
در رفتارهای اجتماعپسند نسبت به پسران عملکرد بهتری دارند و بطور کلی دختران در
دورهی پیش از دبستان از قابلیت اجتماعی باالتری برخوردارند(به نقل از ابدی.)7981 ،
نکتهی دیگری که باید به آن پرداخت این است که در میان مولفههای مهارتهای
اجتماعی در گروه آزمایش بیشترین میانگین مربوط به مولفهی همیاری و کمترین میانگین
مربوط به جرأتورزی بود نکتهای که باید ریشهی آنرا در برنامهریزی چند بعدی جستجو
کنیم و برای آن برنامهریزی صورت گیرد .در واقع در میان مولفههای مهارتهای اجتماعی
بیشتر از دو مولفهی دیگر به بحث همیاری پرداخته شده است.
با توجه به اهمیت سه مولفه همیاری ،جرأتورزی و قاطعیت که در پرورش و ارزشیابی
از مهارتهای اجتماعی در این پژوهش مورد توجه قرار گرفتهاند و بر اساس نتایج به دست
آمده از پژوهش حاضر میتوان گفت که الگوی برنامهریزی چند بعدی به سبب دارا بودن
ویژگیهای خاص در ایجاد زمینههای تعالی میان یادگیرندگان ،یادگیرندگان با روش و
محتوا ،یادگیرندگان با مربی ،کودکمحوری ،چند بعدی بودن( ،بعد فعالیتهای مورد
عالقهی کودک ،پروژههایی برگرفته از زندگی کودک ،مهارتها و مضامین میان رشتهای)،
استفاده از روشهای متنوع آموزشی که باعث میشود کودکان در جریان یادگیری درگیر
بوده و از آموزش لذت ببرند و خودشان مسئولیت انجام بیشتر کارها را در طول جریان
یادگیری برعهده بگیرند پرورش مهارتهای اجتماعی مطلوب در کودکان به نحو شایستهای
انجام شود.
همچنین ویژگیهایی چون ساخت و تولید دانش توسط خود کودک ،توجه به
تفاوتهای فردی کودکان ،تعمق یادگیری با استفاده از چند رسانهایهای مواد آموزشی،
انعطافپذیری در برنامه درسی ،برنامهریزی و انتخاب مهارتهای اجتماعی مناسب با
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جامعهی امروزی و جای دادن این مهارتها در قالب فعالیتهای متنوع و پروژههای جذاب
و برگرفته از زندگی روزانهی کودک ،همچنین روشهای ارزشیابی فرایندی و پایانی و نقش
تسهیلکنندگی که برای مربی در این الگو تعریف شده است و باعث میشود مربی و
یادگیرنده هر دو از تدریس با این الگو لذت ببرد ،همه از دیگر عواملی هستند که میتوان
گفت پرورش مهارتهای اجتماعی مطلوب در کودکان را موثر ساختهاند.
در بیان تفاوت مهارتهای اجتماعی از لحاظ جنسیت نتایج پژوهش نشان داد که دختران
در هر سه مولفهی عملکرد بهتری نسبت به پسران داشتند که مطابق با یافتههای علمی است.
یعنی در دورهی پیشدبستان دختران از لحاظ مهارتهای اجتماعی نسبت به پسران پختهتر
رفتار میکنند.
پس بطور کلی میتوان گفت که الگوی برنامهریزی چند بعدی به سبب اینکه در
فهرست مهارتها و مضامین میان رشتهای چندین مهارت برای پرورش مهارتهای اجتماعی
تعریف کرده و برای به فعلیت رساندن این مهارتها آنها را در قالب کودکانه ،جذاب و با
روشها ،رسانهها و فعالیتهای متنوع به کودکان آموزش و مورد ارزشیابی فرایندی و پایانی
قرار میدهد یک روش مناسب برای پرورش مهارتهای اجتماعی در کودکان دورهی
پیشدبستان است که نتایج این پژوهش نیز این امر را تأیید میکنند.
با توجه به نتایج و یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که:
برای استفاده از الگوی برنامهریزی چند بعدی برای دوره پیشدبستان در سطح کشور
برنامهریزی صورت گیرد.
مهارتهای اجتماعی در الگوی برنامهریزی چند بعدی به خوبی مورد برنامهریزی و
پردازش قرار گرفته لذا در آموزشهای دیگر در این دوره نیز به این امر به شیوه مناسبی
پرداخته شود.
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بعدی بر خالقیت کودکان پیشدبستانی شهر تهران در سال تحصیلی  .83-88پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
کیانی ،مهتاب .)7988( .بررسی تطبیقی روش یاددهی -یادگیری و شیوههای ارزشیابی از
پیشرفت کودک بر اساس برنامهریزی چندبعدی و روش واحد کار در آموزش و
پرورش پیش از دبستان .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
مفیدی ،فرخنده .)7986( .آموزش و پرورش پیش دبستان و دبستان .تهران :انتشارات
دانشگاه پیام نور.
یوسفی ،سواره .)7932( .برسی تاثیر برنامهریزی چند بعدی بر مهارتهای دیداری -حرکتی
کودکان  6 -5ساله شهرستان کرج سال تحصیلی  .32 -83پایان نامه کارشناسی ارشد،
تهران ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
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