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چکیده

Abstract
This study aimed to examine the effectiveness of

اممافییممد اشیحتضممریبررسممزیهثربششممزیبر تم م ی

educational program, which is based on seven

یبمری9یهصملیاربنتمزیینمتمبر۷آملیشزیمبتنزیبمری

educational principles of the Prophet

 ی.یستلیهسم۶یاتی۵ماترالاتخیه ت تمزی لد تنی

Mohammad, on the social skills of 5 to 6
year old children. The present study was

یممممد اشیحتضممممریهیی مممملعی ن آیمتکشممممزیبممممتی

semi experimental with pretest-posttest and

ییسآیملنیبتیگر هی نترلیبلد ی تمو ی-ینشآیملن

control group. The study population consisted

آمترخیهک یید اشیشتملیا تایخت لهدهاتخیدهرهخی

of all families with 5 to 6 year old children

یخممت لهرخی۱۵۰۰یسممتلیمنبقمم ی۶یاممتی۵فری مماهنی
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in the 1500 household are of Koshtargah in
Shahindezh. After filed investigation by the
researchers, it was found out that there were

شتترگتهیدریشارستتنیشتان د یبملدی م ییمسیهیی
بررسزاتخیحضملرخیید اشم رهنیمشمش یشمای

284 households with 5 to 6 year old

یسمتلیاسمتنا ی۶یاتی۵یخت لهریدهرهخیفری اهنی۲۸۴

children. Using simple random sampling,

ی ل م گنرخیا متدفزی

40 households were selected to participate

یدریید اشیه تشمتتی. یخت لهریبرهخیشر۴۰ستده ی

in the research, and were randomly
assigned to two groups: experimental and

سپسیبمتیهسمتیتدهیهییر

شا ای یب یطملریا متدفزیدرید یگمر هیآیممتکشی ی

control. Each group consisted of 20

ی۲۰نتممرلی ممتک رک یشمما ا یاممریگممر هیشممتملی

participants.

educational

یهصلیاربنتزیینتمبریدری۷ نناهیبلد یسپسی. شر

principles of the Prophet were taught to

ی س یآملیشزیب ی هبماک یگمر هیآیممتکش ی۹قتب ی

The

seven

parents in th experimental group, in eight
sessions. The data collection tool was the

م(آ رخیهطوممتالیدری

آمملی یدهدهیشما یهبمرهری

Social Skills Rating Scale (parent's form).

هکمم ییممد اشیمقنممت یدر بنمماخیماترالاممتخی

Results of Analysis of Covariance showed

ه ت مممتمزیرفمممرای هبممماک )یبممملد ی تمممتکحیای نممملی

that training the educational program based

ل هرکت سی شتنیدهدیآملی یبر تم یاربنتزیمبتنزی

on the 7 educational principle of the Prophet
increased social skills in 5 to 6 year

یهصممملیاربنتمممزیینمممتمبریبتمممم یهفمممرهکشی۷بمممری

children. (P< 0/001). Considering the role

یسمتلیشماهی۶یامتی۵ماترالاتخیه ت تمزی لد تنی

and importance of the early years of life

ی.) یبمتیال م یبم ی قمشی یها نمP<۰/۰۰۱یر.هس

and the family environment on child

ستلاتخیه بن یی اگزی یمیمن یخمت لهدهیبمریرشمای

development in various cognitive, physical,
emotional, social aspects and with emphasis

مملددیدریهبوممتدیمشت ممخیشممنتختز ی سمم ت ز ی

on the religious culture of the Iranian

متطیزی یه ت تمزی یبمتیاأ نمایبمریفرانمنیدکنمزی

society and people being much under

تموممم یهکره مممزی یاأثنریمممذکرخیفمممره هنیممممردایهیی

influence of religious teachings, this program

آملیهاتخیدکنز یهییهک یبر تمم یآملیشمزیمزاملهنی

could be used to create, improve, and flourish
the development of children, particularly in
social skills domain.
Keywords: educational principles of the
Prophet, social skills, children.

برهخیهکاتد یبابلدی یشیلفتکزیرشای لددیبم کدهی
دریبوایماترالاتخیه ت تمزیهستیتدهی رد ی
 ی9 هصممللیاربنتممزیینممتمبریه ممرا:کلیددژوا هها
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مقدمه

مهارتها اتت اعی ،مج دعها پیچیده از مهارتها است که برا سازگار و کنارآمادن
با مدقعیتها مختلف اتت اعی و برقرار روابط سالم ضرور است و ع لکرد کلای فارد را
تحت تأثیر قرار میدهاد (جعفری)1393 ،

باه عباارت دیگار ،مهارتهاا اتت ااعی بخشای از

فرآیند اتت اعیشدن کددکان است کاه زمیناه شاکلگیر هنجارهاا ،مهارتهاا ،انگیزههاا و
نگرشهاا فارد را در ابعاااد مختلااف زناادگی ،باهویژه بعااد اتت اااعی ،فااراهم میکنااد نیااز
مج دعها از مهارتها محسدب میشدد که برا تطبیب با نیازها اتت اعی و حفظ رواباط
بینفرد ضرور

است (ویلیوام و ریاوارد2008 1،؛ ِآشولی)2010 2،

مهارتهاا اتت ااعی انادا

مختلفی از مهارتها نظیار مهارتهاا ارتبااطی ،مهارتهاا حال مسائله و تصا یمگیر ،
مهارت ترلاتورز و اباراز وتادد و مهارتهاا خددمادیریتی در ابعااد هیجاانی ،شاناختی و
رفتار را در بر میگیرد ،که برا ایفا مدفقیتآمیز نقشها خاندادگی ،شیلی و اتت اعی،
بهویژه کس استقالل ،مدفقیتها تحصیلی ا شیلی و سازگار با تنبهها مختلف زندگی
ضرور

است (سوفی2013 3،؛ کارتلج و میلبرن)53 :1385 4،

مهارتها اتت اعی و رشد آن ،که اساس زندگی فرد را تشکیل میدهد و زمینه تحقب
رشد فرد در سایر ابعاد فرد  -بینفرد  ،بهویژه بعد عقالنی -عاطفی را فراهم میکند ،تحت
تأثیر عدامل مختلفی نظیر تنسیت ،خانداده و قداعد ارتباطی حااکم بار آن ،مدرساه و سلساله
تعامالت مدتدد در آن ،گروه ه ساالن و فعالیتها مشترک بینفرد  ،رسانه و برناماهها
ماهدارها  ،شبکهها اتت اعی ،وضعیت اتت ااعی -اقتصااد  ،محال زنادگی و ارتباطاات
حاکم برآن و فعالیتها

تنبشی ا حرکتی قرار دارد (روحانی و تاری1390 ،؛ ظهیری نواو و رجبوی،

1390؛ مقتدری و رفاهی ،)1390 ،که خانداده و سیستم تربیتی حاکم بر آن ،بهویژه در چناد ساال
1. William, D.; Richard, L.
2. Ashely, J.
3. Sophie, M.
4. Karteleg, J.; Milborn, J.
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اولیه زندگی ،مهمتر ین این عدامل است (نوور2009 1،؛ سووفی2013 ،؛ مقتودری و همکواران1390 ،؛
مقتدری و رفاهی1390 ،؛ مجدی)1377 ،

خااانداده محاادر آغااازین تامعهپااایر افااراد و تربیاات اتت اااعی آنهااا و اصاالیترین عاماال
شکلگیر ارزشها و هنجارها اتت اعی در شخصیت کددک است و تجاارب اولیاها کاه
کددک در این محیط کس میکند زیربنا شخصیت و الگدها رفتار  ،احساسی و نگرشی
و

را شکل میدهد (رجبی1391 ،؛ دولینگ)2005 2،

خانداده به عندان هسته اصلی تداوم نسل

و تربیتپایر زمینه رشد مهارتهاا اتت ااعی و ارتبااطی را در کاددک از طریاب تعامال باا
والدین و ه

شیرها فراهم میکند (مرکز مشاوره و تحقیقات آموزشی2014 3،؛ پروچاسوکا و نوورکراس،

)345 :1391

تحقیقات و پژوهشها بسایار اثربخشای ساالها اولیاه زنادگی و سیساتم

فرانساس 5و ه کااران
تربیتی حاکم بر خانداده را بر رشد اتت اعی کاددک نشاان میدهناد
ِ

()2013؛ ِآشلی ()2010؛ دولینگ ()2005؛ ویلیام و ریچارد ( )2008و قبادیان و ه

4

6

کاران ()1390

در پژوهشها خدیش از تأثیر محیط خاانداده و الگدهاا فرزنادپرور بار رشاد مهارتهاا

اتت اعی کددک خبر میدهند و میگدیند کددکاانی کاه از محایط تربیتای مناسا در محایط
خانداده در چند ساال اولیاه زنادگی برخدردارناد مهارتهاا اتت ااعی مطلادبی دارناد و رشاد
اتت اعی آنها در سطح بسیار خدبی است؛ و بالعکس نبدد برنامه تربیتی مناس در چناد ساال
اولیه زندگی در محیط خاانداده ساب شاکلگیر انادا مشاکالت رفتاار ا ارتبااطی نظیار
پرخاشگر  ،ناتدانی در سازگار باا محایط ،ضاعف در مهارتهاا دوساتیاابی ،خصادمت،
خددپنداره منفی و عازت نفاس پاایین در کاددک مایشادد و باه طادر کلای رشاد مهارتهاا
اتت اعی کددک را با خلل مداته میکند
1. Noor, A.
2. Dowling, L.
3. Educational Consultancy and Research Center
4. Prochska, J.; Norkeras, J.
5. Frances, L. V.
6. Michelle, F. M.; Joyce, L. E.; Chrishana, M. L.
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افزایش روزافزون افراد که از برقرار رابطه اتت ااعی وحشات دارناد یاا دچاار اضاطراب
اتت اعی ،افسردگی و انزوا اتت اعیاند از یک طرف و از طرف دیگار پیچیدهترشادن رواباط
اتت اعی در عصر حاضر ،ضرورت پرورش مهارتهاا اتت ااعی را باهخدبی آشاکار مایکناد
(نوور2009 ،؛ جلیلوند و غباری بناب)1383 ،

طیف گستردها از پژوهشها نشان میدهند حدود

نی ی از کددکانی که وارد کددکستان میشدند از مهارتها اتت اعی کافی برا سازگار باا
محیط بیرون و ه ساالن برخدردار نیستند و بین  ۹ ۵تا  ۱۴ ۲از کددکان زیار  ۵ساال تحات
تأثیر عدامل مختلف ،بهویژه سیستم تربیتای نامناسا در محایط خاانداده ،دچاار اخاتالل در
زمینه رشد عاطفی و اتت

اعی هستند (دولینگ2005 ،؛ الریجانی و رزاقوی)1386 ،

ه چناین ،باه

گزارش سازمان بهداشت تهانی ( ٪۲۵ )2008از کددکان زیر  ۵سال از مهارتها اتت ااعی
کافی برخدردار نیستند در ایران نیز ،بر اساس گزارش اداره سالمت کددکاان وزارت بهداشات
ایران ( %۲۴ ،)1392از کددکان ایرانی از رشد عاطفی و مهارتها اتت ااعی کاافی برخادردار
نیستند ه چنین ،مدللی و ه کاران ( )1393نشان دادند حدود  ۱۵تاا  ۲۲درصاد از کددکاان،
دارا اندا مشاکالت عااطفی و اتت ااعی ،نقاص در تدتاه ،تارس اتت ااعی ،پرخاشاگر ،
مشکالت تحصیلی و اختالل در روابط اتت اعیاند
دین اسالم به عندان دینی تامع ،بر بعد تربیتی کددکان بهشدت تأ کیاد کارده و بار اه یات
نقش عداملی نظیر فطرت ،عدامل ارثی ،استعدادها فرد و از ه ه مهمتر سیساتم تربیتای
خانداده در رشد انسان ،بهویژه در بعد اتت اعی ،تأ کید میکند (قلتاش ،)1383 ،باه گدناها کاه
خداوند متعال در این زمینه میفرماید« :ا کسانی که ای ان آوردهاید! شکیبا باشید و دیگران
را به شکیبایی فرا خدانید و رابطه خدب برقرار کنید و تقدا پیشه کنید باشد که رساتگار شادید»
(آلعمران)200 :

از دیدگاه اسالم ،والدین اصلیترین عامل تربیتی کددک به حساب میآیند ،به

گدنها که امام سجاد ۷در این زمینه میفرماید« :حب کددک تد بار تاد ایان اسات کاه بایاد
بدانی وتدد او از تد است و بد و خدب او در این دنیا به تد ارتبا پیدا میکند و مسئدلیت تربیت
و بر رو دوش تد قرار دارد»؛ و در حدیثی دیگر میفرماید« :با فرزندت آنچنان رفتار کن که
اثر نیکد تربیت تد ،مایه زیبایی و ت ال اتت

اعی او شدد» (حرانی ،236 :1376 ،ح)23
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پیامبر ا کرم 9وتدد عینی قرآن کریم است که با گفتار و رفتاار خادد ،آیاات الهای و اوامار
الهی را به منصه ظهدر رسانده است لاا سیره و سنت و و قرآن کریم مبنا اساسی سیستم
تربیتی و فرهنگای اسات (فقیهوی)1385 ،

خداوناد در سادره احازاب ،پباامبر اساالم را الگاد

مَ َ ْ ن َ َ ر
َ ر ٌ
طان لک ْطم فِطُ ََ رسط ِل ٱ ملل ِطه ن ْسط َ ُ
ع لکرد در ابعاد مختلف زنادگی معرفای کارده اسات{ :لقطد ک
ٌ
َح نسط َ ) (احزاب )21 :بنابراین ،چنانچه مبانی و اصدل تربیت مبتنی بر آمدزهها واال پیامبر

اکاارم 9بااهدرسااتی تحلیاال و تبیااین شاادد ،میتدانااد بااه عناادان مناس ا تر ین ن دنااه باارا
ع لکردها

تربیتی تامعاه اساالمی اساتفاده شادد (جوانیپوور و لطفوی)1394 ،

تربیات در هار

دیدگاهی بر اساس مبانی معرفتی و ارزشی آن تبیین میشادد در دیان اساالم تربیات ابازار
برا تحقب استعدادها وتادد انساان در تهات فطرتای اسات کاه خداوناد در وتادد و
نهادینه کرده است؛ و اصدل تربیتی ت امی روشهایی است که تحقب اهداف تربیتی را م کن
میسازد (علوی و شریعتمداری)1385 ،

مح د ندرسدید در کتاب تربیت فرزندان از دیدگاه پیامبر اکرم ،9پس از بررسای سایره و سانت
ایشان ،رشد انسان را در پنج مرحله زیر خالصه میکند ۱ :قبل از تدلد و دوران تنینای ( ۹مااه اول
زندگی)؛  ۲آغاز تدلد تا پایان شیرخدارگی ( ۲ساال اول تدلاد)؛  ۳از  ۲ساالگی تاا  ۷ساالگی؛  ۴از ۷
سالگی تا  ۱۲سالگی؛ ۵

از  ۱۲تا  ۱۸سالگی یا اوایل بلدغ (نورسوید)1375 ،

ندرسدید با ت رکز بر سیره

و سنت پیامبر در مرحله سدم ،یعنی  ۲تا  ۷سالگی مدفب به شناسایی اصدل تربیتی مختلف ،باهویژه
در بعد پرورش مهارتها اتت اعی کددکان ،شده که عبارتاند از:
 .۱بردن کودکان به مجلس بزرگاان؛ ندرسادید ( )1375میگدیاد یکای از امادر کاه پیاامبر
اکرم 9بهشدت بر آن تأ کید میفرمددند تأثیر حضدر کددکان در مجالس بزرگان در رشد عقلی
و اتت اعی کددک است بسیار از نظریهها ،از ت له روانکاو و یادگیر اتت اعی بر نقش
ً
ارتباطی کددک با افراد بزرگتر از خدد و ه ساالن در رشد اتت اعی کددک تأکید دارند ماثال
آلبرت بندورا )1963( 1بخش اعظم رفتارها و نگرشها فرد را حاصل سرمشبگیر میداند
1. Bandora, A.
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ً
لاا کددکانی که در ت ع بزرگان قرار میگیرند مسل ا بسیار از رفتارها و نگرشها را از طریاب
یادگیر اتت اعی (سرمشبگیر

) در خدد ایجاد میکنند (گرشام و الیوت)1990 1،

 .۲فرستادن کودکان بارای انجاامدادن برخای کارهاای خاانواده؛ علای ابان ابیطالا

۷

میفرماید در سنین کددکی -ندتدانی بددم که پیامبر مرا نزد قدمی کاه سان و ساال زیااد از
آنها گاشته بدد فرستاد و فرمدد« :هر گاه طرفین دعد نزد تد آمدند باه ساخن هایچکادام از
طرف مقابل گدش فرا مده
آنها بدون حضدر ِ

زیرا قضااوتت را تبااه مایکناد» (مطهوری)1379 ،

وبدلدینگ )2011( 2میگدید پرورش حس مسئدلیتپایر و آمادهساز کاددک بارا داشاتن
ارتباطی مستقالنه مستلزم آمادهسااز و از ه اان ساالها اولیاه زنادگی از طریاب دادن
وظایف در حد تدانش باه او اسات ساپردن مسائدلیتها و درخداسات از
سپردن برخی کارها و
ِ
ً
کددک برا ارضا پارها از نیازمند ها فرد و خاندادگی مسل ا در رشد و شکدفاسااز

مهارتها اتت اعی کاددک ،باهویژه مسائدلیتپایر و اساتقالل ع ال ،ماؤثر خداهاد بادد
(نورسوید)1375 ،

 .۳آموزش سالمکردن به کودک؛ أنس ،صحابی پیامبر ،9میگدید رسادل خادا هار وقات
نزد کددکان میآمد بر آنها سالم میکرد و میفرمدد« :ا پسرم! هر وقت وارد خانه و خانداده
خدد شد سالم کن چدن سالمکردن مدت خیر و برکت برا خددت و خاندادهات میشدد
و فرشتگان با سالمدهنده انس میگیرناد» (صدوق ،583/2 :1385 ،ح )23ه چناین ،ابانبطاال
میگدید سالمکردن بزرگان بر کددکان مدت میشدد کددکان این مهارت را الگدگیر کنناد
نیز باعث میشدد بزرگترها لباس کبار و خاددبرتر را باه دور بیندازناد و فروتناناه ع لکنناد
(بخاری ،245 :1387 ،ح 2073و  )2076وولیتزکی ( ،2011به نقول از :چوپوانی و همکواران )1395 ،نیاز
میگدید سالمکردن اولین مرحله واردشدن در روابط اتت اعی است و آمادزش آن باه کددکاان
اولین گام برا یادگیر مهارتها ارتباطی است
 .۴انتخاب دوست صادق برای کودک و هدایت وی در ایان زمیناه؛ ندرسادید ( )1375میگدیاد
1. Gersham, F.; Elliott, S. N.
2. Wubbolding, R. E.
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کددک به صدرت لاتی گرایش ع یقی به ه ساالن و برقرار رابطه با آنها دارد و پیاامبر اکارم 9و
امام علی ۷بار انتخااب دوساتانی تأ کیاد میورزیدناد کاه از ویژگیهاایی نظیار ای اان ،احتارام باه
مقدسات دینی ،راستگدیی ،ریاکارنبددن ،خیرخداهبددن و خدشاخالقباددن برخادردار باشاند ،باه
گدنااها کااه امااام علاای ۷میفرمایااد« :بهتاارین برادراناات (دوسااتانت) کساای اساات کااه بااا
راستگدییاش تد را به راستگدیی دعادت کناد و باا اع اال نیاک خادد ،تاد را باه بهتارین اع اال
برانگیزد» نیز ،پیامبر اکرم 9در این زمینه میفرمایند« :سه چیز دوساتی را یاکرناگ میساازد:
هدیهکردن عی ها یکدیگر ،پاسدار در غیاب (و بادگدیینکاردن) و یاار رسااندن در ساختی»
(بهشتی1366 ،؛ تمیمی آمدی ،417 :1378 ،ح9535؛ مالکی اشتری)121/2 :1369 ،

 .۵یاددادن خرید و فروش به کودک و درگیرکردن وی در آن؛ درگیرکردن کددک در خریاد و
فروش اط ینان و اعت اد شخصی و اتت ااعی را در کاددک ایجااد میکناد ،و او را باه سا ت
اتکا به خدد سدق میدهد از اینرو پیامبر در بهکارگیر این اصل به منظدر رشاد اتت ااعی
تأکید میکند (نورسووید)1375 ،

آشاناکردن کاددک باه فعالیتهاا اقتصااد  ،نظیار خریاد و

فروش ،از ه ان سنین آغازین زندگی عنصر تأثیرگاار در پرورش رشد اتت اعی کددک است
(دالنو و اسنیل ،2006 1،به نقل از چوپانی)1395 ،

 .۶گذراندن اوقات در خانه نزدیکان؛ ندرسدید ( )1375میگدید از اصدل دیگر که پیاامبر
اکرم 9در سیره و سنت خدد بر آن تأ کید میکرده گاراندن برخی اوقات در خانه خدیشاوندان
است که زمینهساز عادتدادن کددک به صله رحم میشدد پیامبر اکرم 9میفرماید« :دیدار
با خدیشاوندان (صله رحم) مدت ازدیاد ماال و محبدبیات در میاان خدیشااوندان و تاأخیر در
مرگ میشدد» (مجلسی)104/99 :1363 ،

در تاایی دیگار میفرمایاد« :باا خدیشااوندان تعامال

حد یک ساالم باشاد» (هموان)104/74 :
کنید و بدان تشدیب کنید ،حتی اگر در ِ

در واقاع ،ایان

احادیث بهخدبی ضرورت و سددمند تعامل با خدیشاوندان را آشکار مایکناد و میتادان از آن
ضرورت تشدیب کددک به حرکت در مسیر این اصل را استنبا کرد در واقع ،رفتن کاددک باه
1. Dellano, B.; Essnil, S.
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خانه نزدیکان سب آشنایی و با آداب و رسدم خاندادها دیگر و عادتکردنش باه تعامال باا
ً
دیگران میشدد مسل ا چنین ع لی عالقه اتت اعی در کددک را تقدیات میکناد و از طریاب
ً
گسترش تعامالت کددک مسل ا در رشد مهارتها ِ اتت ااعی و نیاز تأثیرگااار خداهاد بادد
(نورسوید)1375 ،

 .۷حضور کودک در گردهماییهای مشروع و مجالس عروسی؛ آخرین اصالی کاه پیاامبر
اکرم 9در زندگی خدیش به کار میبستند و بهکارگیر آن را تشدیب میفرمددند بردن کددک
با خادد باه مجاالس عروسای و گرده اییهاا مشارو اسات پیاامبر اکارم 9میفرمایناد:
«عروسی نباید در خفا برگزار شدد ه گان باید حضادر داشاته باشاند و بایاد دود باه پاا شادد و
صدا دف شنیده شدد و فرق بین عروسی و زنا ه ین سر و صدا
)207/2 :1385

دف است» (تمیمی مغربوی،

ه چنااین امااام صااادق ۷میفرمایااد در شاا عروساای حضاارت زهاارا،۳

رسدلاهّٰلل 9صدا دف شنیدند پرسیدند« :این چیست » گفتند اس اء برا اینکه حضارت
زهرا ۳را شاد نگه دارد تا بیمادر احساس نکند ،دف میزند .پس رسدلاهّٰلل 9دعا کردناد:
«ه انطدر که اس اء دختر مارا شااد کارد خادایا او را شااد ن اا»؛ و باه اسا اء فرمددناد« :در
شادیتان حرفها نامناس

نزنید» (همان)

اربلی در کتاب کشف الغم ة نقال میکناد وقتای مسال انان از ازدواج حضارت علای ۷باا
حضرت فاط ه ۳مطلع شدند و به پیامبر 9تبریک گفتند حضرت رو به ه سران خدد کرد و
به آنها دستدر داد برا فاط اه۳
مراسام شااد بگیرناد و دف بزنناد آنهاا مشایدل دفزدن
ِ
شدند (اربلی )359/1 :1381 ،ابنابیالحدید نقل کرده است کاه پیاامبر بار قادمی گاار کارد کاه

مشیدل باز و رقص بددند به آنها فرمدد به این مراسم مشرو و تدأم با شاد ادامه دهیاد و
بدان تشدیب کنید تا یهدد و نصارا بدانند در دین ما آزاد

هسات (ابن ابی الحدید)331/6 :1404 ،

پیامبر اکرم 9در این حدیث حضدر ه گان (که کددکان را نیاز شاامل میشادد) در مجاالس
عروسی مشرو را مجاز میدانند و آنها را به آن تشدیب میکنند در واقع ،حضدر کددک در این
مجالس چند فایده دارد ،از ت له :شادشدن روحیه کددک و فعالیت بسیار؛ تعامال باا کددکاان
ه سن و سال و تخلیه انرژ ؛ ارتبا با بزرگساالن و مشااهده آناان و آشانایی باا بسایار از
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قداعااد و اصاادل حضاادر در ایاان مجااالس و یااادگیر بساایار از رفتارهااا از طریااب الگاادگیر
(نورسوید)1375 ،

به طدر کلی ،مطال پیشین ضرورت تدوین و بهکارگیر برنامه تربیتی مناس برا پرورش
مهارتها اتت اعی کددک در سالها اولیه زندگی را آشکار میکند از طرف دیگر ،برناماه
تربیتی زمانی کارآیی مناس خداهد داشت که با مباانی فرهنگای و تربیتای تامعاه ه خادانی
داشته باشد لاا در این پژوهش کدشیدیم با آمدزش اصادل تربیتای شناساییشاده در سایره و
سنت پیامبر اکرم( 9که ندرسدید برش رده) به شرکتکنندگان پژوهش ،بررسی کنایم کاه آیاا
این اصدل تربیتی در رشد مهارتها اتت اعی کددکان  ۶-۵ساال ماؤثر اسات یاا ناه دلیال
ً
انتخاب کددکان  ۵تا  ۶سال در این پژوهش اوال فزونای آنهاا در تامعاه پاژوهش و دسترسای
آسان به آنها است؛ دوم تأ کید پیامبر اکرم 9بر تربیتپایر بسیار زیاد کددک در ایان مرحلاه
سنی؛ و سدم امکان اتراییکردن ت امی اصدل بر رو کددکان در این سان ،از ساد والادین
به دلیل آغازشدن فرآیند اتت اعیشدن کددک و آمادگی و برا حضدر در تامعه و واردشدن
به مراکز آمدزشی نظیر پیشدبستانی است
روش پژوهش

روش این پژوهش نی هآزمایشی با پیشآزمادن -پسآزمادن و گاروه کنتارل اسات تامعاه
آمار ایان پاژوهش شاامل ت اام خاندارهاا دارا کددکاان  ۵تاا  ۶ساال ،در منطقاه ۱۵۰۰
خاندار منطقه کشتارگاه در شهرستان شاهیندژ است که در بررسیها باهع الآماده ۲۸۴
خاندار دارا کددکان  ۵تا  ۶سال بددند سپس با استفاده از روش ن دنهگیر تصاادفی سااده
(از ند قرعهکشی)  ۱۰۰خاندار برا شرکت در پژوهش انتخاب شدند که پاس از آگااهکاردن
آنها از پژوهش و هدف آن ۴۰ ،خاندار حاضر باه ه کاار و شارکت در پاژوهش شادند ابتادا
مشخصات فرد شرکتکنندگان با استفاده از پرسشنامه ت عیتشاناختی ت اعآور شاد و
سپس مقیاس مهارت اتت اعی (فرم والدین) بر رو ت ام والدین کددکان اترا شاد درنهایات
ً
شرکتکنندگان به طدر کامال تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند که هار گاروه
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شامل  ۲۰کددک  ۵تا  ۶سال بدد
شرکتکنندگان گروه آزمایش تعداد  ۹تلسه آمدزشی ،هر هفته  ۲تلسه ،به مادت ۹۰-۴۵
دقیقه آمدزش دیدند در هر تلسه پژوهشگر که صالحیت عل ی و حرفاها کاافی داشات،
یکی از اصدل تربیتی پیامبر اکرم 9را آمادزش مایداد ه چناین ،پرساشناماه مهارتهاا
اتت اعی فرم والدین ،در مرحله پسآزمدن بار رو هار دو گاروه کنتارل و آزماایش اتارا شاد
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )19انجام شد و به دلیل وتدد بیش
از یک متییر وابسته در پژوهش ،آزمادن آماار استفادهشاده در ایان پاژوهش آزمادن آماار
کدواریانس چندمتییر بدد
ابزار اندازهگیری

ابزار استفادهشده در این پژوهش مقیاس درتهبند مهارتهاا اتت ااعی )SSRS( 1اسات
که گرشام و الیدت در سال  ۱۹۹۰تهیه و تدوین کردند و دارا سه فرم ویژه والدین ،کددکان و
معل

ان است (شهیم)1384 ،

این مقیااس بارا ساه دوره تحصایلی پیشدبساتانی ( ۳تاا ۶ ۵

سالگی) ،دبستان ( ۷تا  ۱۲سالگی) و راهن ایی ( ۱۳تا  ۱۵سالگی) بر پایه رشد کددک طراحی
شده و فرم پیشدبستانی آن را شهیم ( )1384در ایران هنجاریابی کرده است (موللی و همکواران،
)1393

فرم والدین این مقیاس دارا  ۳۹گدیه در زمینه مهارتها اتت ااعی و  ۱۰گدیاه در

زمینه مشکالت رفتار است هر یک از گدیهها دارا پاسخها ساهن ارها باا گز یناهها
ً
هرگز ،بعضی اوقات و اغل اوقات است در این پژوهش صرفا از بخش مهارتها اتت اعی
مقیاس استفاده شد که دربرگیرنده رفتارهایی مانند ه کار  ،قاطعیات و خدیشاتندار اسات
کااه بااه صاادرت خردهمقیاااس عرضااه شااده و از ت ااع ن رههااا ایاان خردهمقیاسهااا ن ااره
مهارتهااا اتت اااعی بااه دساات میآیااد خردهمقیاسهااا ایاان بخااش ش اامل ه کااار
(رفتارهایی مثل اشتراک وسایل ،پیارو از راهن اییهاا) ،قاطعیات (رفتارهاا آغاازگر مانناد
بهدستآوردن اطال از دیگران ،معرفی خدد به دیگران و پاساخ مناسا باه رفتاار دیگاران) و
1. Social Skills Rating System
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خدیشتندار (رعایت ندبت و کنارآمدن هنگام کش

کش) است (شهیم )1384 ،شاهیم ()1384

پایایی بازآزمایی این مقیاس را برا خردهمقیاس مهارتها اتت ااعی فارم والادینی  ۰ ۷۰و
برا مشکالت رفتار  ۰ ۶۵گزارش کرده است

گرشام و الیدت (1990؛ به نقل از سلیماننژاد و

سودی )1393 ،ضری اعتبار این مقیاس را از طریب آلفا کرونباخ  ۰ ۹۴گزارش کردهاند
برنامه مداخله

بخش اعظم منابع استفادهشده برا تدوین پروتکل مد نظر کتااب تربی ت فرزن دان از دی دگاه
پیامبر اکرم 9ندشته مح د ندرسدید ،ترت ه مح دصالح سعید و آیات قرآنی بدد در پایاان
اترا پروتکل درمانی ،پسآزمدن رو ت امی شارکتکنندگان اتارا شاد و تحلیال دادههاا باا
استفاده از تحلیل کدواریانس چندمتییر انجام گرفت
جدول ۱؛ خالصه محتوای جلسات آموزش مهارتهای زندگی سالم
جلسه

یکم

محتوای جلسه

اجرای پیشآزمون؛ معرفی اعضا؛ بیان قواعبد و قبوانین جلسبات ببهویبژه رابایت
آگاهانه و رازداری؛ آشنایی شرکتکنندگان با مفهوم مهارتهای اجتماعی؛ معرفی
مؤلفههای مهارت اجتماعی دقاطعیت ،همکاری و خویشبتنداری)؛ تعریبف و ذکبر
اهمیت مهارت ها و روابط اجتماعی و اشاراتی به تأکید دین بر این ابعاد (آلعمران:
200؛ نساء 1 :و 35؛ توبه)114 :؛ بیان اهمیبت نقبش والبدین در رشبد مهبارتهبای
اجتماعی کودک با تأکید بر پژوهشهای بالینی و تجربی و اشاراتی به تأکید دیبن
در این زمینه (نورسوید .)1375 ،بیان مختصر اصو تربیتی پیبامبر اکبرم 9ببرای
رشد اجتماعی کودک که در مقدمه بدان اشاره شد.
بیان مطالبی درباره روابط اجتماعی و نحوه شروع ،تبداوم و پایبان آن؛ معرفبی

دوم

اولین اصل تربیتی پیامبر اکرم9؛ سالمکبردن دببه عنبوان کلیبد آغبازگر رواببط
اجتماعی) و اهمیت آن در رشد مهبارتهبای اجتمباعی کبودک (نورسووید1375 ،؛
احزاب44 :؛ نور)61 :؛ معرفی نظری شیوههبای آمبوزم ایبن مهبارت ببه کبودک و
آموزم عملی این مهارت از طری الگودهی (شفیعآبادی و ناصری)1392 ،
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محتوای جلسه

سوم

گرفتن خالصهای از نحوه عملکرد والدین راجع به اصبل تربیتبی جلسبه قببل؛
معرفی دومین اصل تربیتی ،یعنی کمک به کبودک در انتخباب دوسبت صبادق و
اهمیت آن در رشد مهارتهای اجتماعی و اشاراتی به تأکید دیبن در ایبن زمینبه
(نورسوید262 :1375 ،؛ تمیمی آمدی ،417 :1378 ،ح)9535؛ بیان ویژگیهبای دوسبت
صادق از دیدگاه اسالم (بهشتی)1366 ،؛ آموزم مهارتهای دوستیابی دشناسبایی
ویژگیهای دوست سالم ،نحوه جرب این افراد به عنوان دوست و تداوم رابطبه ببا
آنها) (نورسوید1375 ،؛ بوربا.)2008 ،

چهارم

گرفتن خالصهای از نحوه عملکرد والدین در خصوص اصبل تربیتبی جلسبه قببل؛
بیان مطالبی درباره استقال و وابستگی کودک و پیامدهای مثبت و منفبی ایبن ابعباد؛
بیان کامل عملکرد پیامبر اکرم 9در خصوص استقال و وابستگی کودک ببه والبدین
و معرفی اصل تربیتی اجازهدادن به کودک برای گرراندن اوقاتی در خانه خویشباوندان
نیکوکارم و نقش آن در رشد استقال کودک و کاهش وابستگی به والدین (نورسووید،
 )1375و بیان ویژگیهای خویشاوندان نیکوکار به منظور فرستادن کودکبان ببه منبز
آنها و معاشرت با آنها از دیدگاه اسالم و قرآن (بقره)177 :

پنجم

گرفتن خالصهای از نحوه عملکرد والدین راجع به مطال آموزم دادهشبده در
جلسه قبل؛ بیان مطالبی راجع به ارورت همکاری در قال رواببط خبانوادگی ب
اجتماعی و نقش آن در رشد مهارتهای اجتماعی؛ بیان تأکید پیامبر اکرم 9ببر
همکاری و مشارکت در عرصه خانوادگی و اجتماعی و معرفی اصل تشوی کودک
به کمک در اراای نیازمندیهای خبانواده ببه منظبور تقویبت حبس همکباری و
همدلی در وی با در نظر گرفتن توانایی و عالقه کودک (نورسوید)1375 ،

ششم

گرفتن خالصهای از نحوه عملکرد والدین راجع به اصبل آمبوزم دادهشبده در
جلسه قبل؛ بیان مطالبی دربباره خریبد و فبروم ببه عنبوان یکبی از شبیوههبای
برقراری رابطه اجتماعی با دیگران و نقش آن در رشد مهارتهای اجتماعی؛ بیبان
اهمیت ،شرایط و منافع فعالیتهای اقتصادی و خرید و فبروم از دیبدگاه اسبالم
(انعام153 :؛ اعرا 85 :؛ هود 84 :و  .)86بیان ارورت عبادتدادن کبودک ببه شبروع
فعالیتهای اقتصادی دنظیر خرید مواد غرایی و خوراکی خانواده) از دیدگاه اسالم
و پیامبر اکرم 9و ن قش آن در ایجاد و بهبود اطمینان و اعتمباد ببه خویشبتن و
اتکای به خود (نورسوید )1375 ،و آموزم اصو اساسی این شیوه عمل
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هفتم

محتوای جلسه

گرفتن خالصهای از عملکرد والدین راجع به اصل آموزم دادهشبده در جلسبه
قبل؛ بیان مطالبی درباره حضور و مشارکت در گروههبای مختلبف و تبأ یر آن ببر
مهارتهای ارتباطی؛ بیان اهمیت شبرکت در مجبالس مشبروع و اسبالمی دنظیبر
عروسیهای اسالمی) و نقش آن در رشد مهارتهای اجتماعی کبودک از دیبدگاه
اسالم و سیره و سنت پیامبر اکرم( 9نورسوید.)1375 ،

هشتم

گرفتن خالصهای از نحوه عملکرد والدین راجع به اصبل تربیتبی جلسبه قببل؛
بیان مطالبی درباره اهمیت ارتباط کودک با افراد بزرگتبر از خبود و تبأ یر آن در
رشد کودک در ابعاد مختلف ،بهویژه بعد اجتمباعی؛ بیبان دیبدگاه اسبالم دربباره
رابطه کودک با بزرگساالن و معرفی اصبل ببردن کودکبان خبویش ببه مجبالس
بزرگان و تشوی به ارتباط با آنها به عنوان آخرین اصل تربیبت اجتمباعی پیبامبر
اکرم( 9نورسوید.)1375 ،

نهم

کس گزارم درباره عملکرد والدین در زمینه مهارتهبای آمبوزم دادهشبده؛
صحبت طوالنی حداقل به مدت یک ساعت درباره تجربیبات خبود از گبروه؛ بیبان
احساسات خویش درباره گروه و سایر اعضا؛ کاربرد و تبأ یر مهبارتهبای آمبوزم
دادهشده؛ تفاوت احساسی جلسات او با جلسات پایانی و نهایتاً تشکر از حضبور و
تالم آنها در پژوهش و خداحافظی با یکدیگر

نتایج

شاخصها تدصیفی مربد به خردهمقیاسها مهارتها اتت اعی در دو گروه آزمایش و
کنترل در مدقعیت پیشآزمدن و پسآزمدن در تدول دو عرضه شده است
جدول ۲؛ شاخصهای توصیفی خردهمقیاسهای مهارت اجتماعی در دو گروه
کنترل و آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون
متغیرها

همکاری

موقعیت

گروه شاهد
انحراف معیار
میانگین

گروه آزمایش
انحراف معیار
میانگین

پیشآزمون

12/44

1/46

13

1/01

پسآزمون

13/19

1/04

17/21

0/74
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قاطعیت
خویشتنداری
مقیاس کل
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گروه آزمایش

گروه شاهد

پیشآزمون

10/32

1/41

10/67

1/21

پسآزمون

10/11

1/23

15/36

1/02

پیشآزمون

11/21

2/74

11/64

4/43

پسآزمون

10/98

2/33

19/17

2/15

پیشآزمون

32/42

2/09

31/29

2/12

پسآزمون

41/11

2/44

31/44

2/38

مقیاس کل
نتایج تدول دو نشان میدهد میانگین هر سه خردهمقیاس مهارت اتت اعی و
ِ

(مهارتها اتت اعی) پیش از مداخله و پس از مداخله تیییر کرده است

برا بررسی تأثیر برناماه آمدزشای برگرفتاه از سایره پیاامبر اکارم 9بار مهاارت اتت ااعی
کددکان  ۵تاا  ۶ساال از آزمادن آماار کدواریاانس چنادمتییر اساتفاده شاد بارا بررسای
طبیعیبددن پیشفرضها پژوهش از آزمدن آمار کل دگروف ا اس ریندف 1بهره باردیم کاه
تأیید شد ( )P<۰ ۰۰۱به منظدر رعایت مفروضه ه گنی واریانسها بین دو گاروه آزماایش و
کنترل از آزمدن لدین استفاده شد که نتایج آن ،برابر واریانسها را تأیید کرد ()P = ۰ ۰۶۳
رگرسیدن است که باا آزمادن F

یکی دیگر از پیشفرضها تحلیل کدواریانس ه گنی شی

مشخص شد یعنی بین تعامل گروه و پیشآزمادن معناادار نبادد مفروضاه رابطاه خطای باین
متییر ه پاراش و متییار وابساته نیاز تأییاد شاد بناابراین ،میتادان از آزمادن آماار تحلیال
کدواریانس استفاده کرد که نتایج آن در تدول سه آمده است
جدول ۳؛ نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون مهارتهای اجتماعی در گروه آزمایش و کنترل
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور اتا

منابع تغییر

69/37

1

69/37

37/30

0/001

0/19

گروه

1211/63

1

1211/63

49/09

0/001

0/58

خطا

74/49

37

2/01

کل

1355/49

40

پیشآزمون

1. Kolmogorov–Smirnov test
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حاف اثار پیشآزمادن ،اخاتالف معناادار باین ن ارات
بر اساس نتایج تدول سه ،پس از ِ
پسآزمدن متییر در گروه آزمایش و کنترل مشاهده میشادد ( P= ۰ ۰۰۱و  )F= ۴۹ ۰۹بار
اساس نتایج تدول سه ،گروه اثر معنادار بر ن رات پسآزمدن داشته است ( )P= ۰ ۰۰۱که
با مجاور اتا میتدان گفت  ۰ ۵۸این تیییرات ناشی از تاأثیر برناماه مداخلاه در گاروه آزماایش
است بنابراین ،میتدان نتیجه گرفت که برنامه آمدزشی مبتنی بر  ۸اصل تربیتی پیامبر ساب
بهبدد مهارتها اتت اعی کددکان  ۶-۵ساله میشدد
جدول ۴؛ نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مؤلفههای مهارتهای اجتماعی
مقدار

Df

درجه آزادی خطا

F

سطح معناداری

نوع آزمون
اثر پیالیی

0/92

3

33

2/23

0/001

المبدای ویلکز

0/08

3

33

2/23

0/001

اثر هاتلینگ

12/64

3

33

2/23

0/001

بزرگترین ریشهروی

12/64

3

33

2/23

0/001

در تدول فدق ،هر سه خردهمقیاس مهارت اتت اعی در پیشفرضها آمار اثر پیالیی،
المبدا ویلکز ،اثر هاتلینگ و بزرگترین ریشهرو محاسبه شد ،که نتایج آن در تدول فادق
آمده است نتایج آزمدنها آمار تحلیل کدواریانس که در تدول پنج آمده ،نشان داد گاروه
آزمایش و کنترل حداقل در یکی از سه خردهمقیاس مهاارت اتت ااعی تفااوت معناادار دارد
( )P < ۰ ۰۰۱که برا پیبردن به این تفاوت باه صادرت تفکیکای ،از آزمادن آماار تحلیال
کدواریانس چندمتییر استفاده شد که نتایج آن در تدول پنج آمده است
جدول ۵؛ نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای خردهمقیاسهای مهارتهای اجتماعی
منابع

متغیرهای

مجموع

میانگین

تغییر

وابسته

مجذورات

مجذورات

متغیر
همپراش

گروه

df

F

سطح
معناداری

مجذور اتا

همکاری

26/35

26/35

1

50/42

0/001

0/31

قاطعیت

41/87

41/87

1

52/21

0/001

0/20

خویشتنداری

21/38

21/38

1

41/12

0/001

0/23

همکاری

189/04

189/04

1

286/21

0/001

0/64

قاطعیت

114/11

114/11

1

221/25

0/001

0/59

خویشتنداری

71/36

71/36

1

71/36

0/001

0/68
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ه انطدر که تدول پنج نشان میدهاد باا در نظار گارفتن ن ارات پیشآزمادن باه عنادان
متییرها ه پراش ،تفاوت بین مهارت اتت ااعی کددکاان  ۶-۵ساال در خردهمقیاسهااس
ه کار  ،قاطعیت و خدیشتندار  ،در دو گروه آزمایش و کنترل معناادار اسات ()P<۰ ۰۰۱
بنااابراین ،درباااره تااأثیر برنامااه آمدزشاای مبتناای باار  ۸اصاال تربیتاای پیااامبر اکاارم 9باار
خردهمقیاسهااا مهااارت اتت اااعی میتاادان گفاات بااا تدتااه بااه مجاااور اتااا ،در هاار یااک از
خردهمقیاسهااا ه کااار  ،قاطعیاات و خدیشااتندار بااه ترتیاا  ۰ ۶۴و  ۰ ۵۹و ۰ ۶۸
تیییرات ،ناشی از تأثر برنامه آمدزشی پیامبر اکرم 9است
بحث و نتیجهگیری

نتایج نشان داد برنامه آمدزشی مبتنی بر هفات اصال تربیتای پیاامبر 9بار رشاد مهارتهاا
اتت اعی و هر سه خردهمقیاس آن (ه کار  ،قاطعیت و خدیشتندار ) مؤثر بدده اسات ،کاه
این نتایج با نتایج حاصل از پژوهشها زیر ه خدانی دارد :سلی اننژاد و سادد ( )1392در
پژوهشی تحت عندان «اثربخشی قصهها قرآنای بار رشاد مهارتهاا اتت ااعی» ،از تاأثیر
فراوان قصهها قرآنی در رشد مهارتها اتت اعی کددکان خبر دادند هاشا

ی (1393؛ بوه

نقل از :استوی و همکاران )1393 ،نیز در پژوهشای تحات عنادان «قارآن و نقاش تربیتای ماادر در
خانداده» ،از اثربخشی آمدزهها قرآنی در رشد کددکان ،بهویژه در رشد مهارتها اتت اعی
و اخالقی ،خبر میدهد در میان سایر پژوهشهایی که نتاایج آن ه خادانی بسایار باا نتیجاه
پژوهش حاضر دارد میتدان باه پژوهشهاا ِ آمبروساینی ،)2000( 1هلگسادن،)430 :2004( 2
پاارکر2000( 3؛ بوه نقول از :اسوتوی و
تانیپادر و لطفای ( ،)1394رح ااندوسات ( )1381باارآن و ِ
همکوواران ،)1393 ،اسااتد و ه کاااران ( ،)1393مقتاادر و ه کاااران ( )1390و به نزادگااان
تهرمی و ه کاران ( )1389اشاره کرد که ه گی از تأثیر آمدزهها معند ا دینای ،باهویژه در
1. Ambroseni, P. J.
2. Helgeson, V. S.
3. Baran, R.; Parker, A.
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قال اصدل تربیتی و داستانها اتت اعی ،بر رشد اتت اعی کددکان خبر میدهند
در تبیااین یافتااهها حاصاال از ایاان پااژوهش میتاادان گفاات ،خااانداده ،محاادر آغااازین
تامعهپایر افراد و تربیت اتت اعی آنها و مهمترین عامل تداوم نسل ،تربیتپاایر و رخناه
ارزشها و هنجارها اتت

اعی در شخصایت کاددک اسات (حسوینی1393 ،؛ نجفوی و احمودی،

1391؛ به نقل از :چوپانی)1395 ،

کددکانی که در سالها اولیه زندگی زمیناه کاافی بارا رشاد

مهارتها اتت اعی شخصیتشان فاراهم نشاده ،نسابت باه کددکاانی کاه از ایان زمیناهها
برخدردار بددهاند با مشکالت بیشتر در سازگار با محیط اتت اعی بیارون مداتاه میشادند
(آقوواپور و همکوواران)1382 ،

سااالها اولیااه زناادگی در محاایط خااانداده ،مهمتاارین عاماال در

مهارتها اتت اعی فرد است و کددکانی که از روابط امنی با خانداده خدد در سالها اولیاه
زندگی بهرهمندند مهارتها اتت اعی خدبی دارند و پیدسته تهان و ارتباطات اتت اعی خدد
را گسترش میدهند؛ و نسبت به کددکانی که از محیط تربیتی امنی برخدردار نبددهاناد میازان
یادگیریشان از تجارب خدد در روابط اتت
کدیور و همکاران)1390 ،

اعی بیشتر است آینثدرث (آینثوور 1978 1،؛ بوه نقول از:

اس یت نیز در پژوهش خدیش (2004؛ بوه نقول از :قلتواش )1383 ،وتادد

محیط امن خاندادگی و ارتباا باا والادین ساالم از لحااظ روانشاناختی را از ت لاه مهمتارین
عدامل در مهارتها اتت اعی و عالقه اتت اعی فرد میداند
دگرگدنشادن ویژگیهاا ت عیتشاناختی کشادرها ،ضارورت آگااهی فرهنگای در ه اه
فعالیتها ،بهویژه فعالیتها درمانی ،کاه ریشاه در رواباط میاانفرد دارد ،نشاان میدهاد
ظهدر رویکردها یکپارچهنگر و چندفرهنگگرایی بهخدبی بر ایان واقعیات صاحه میگااارد
اغل رویکردها درمانی و اصدل آمدزشی در سنین مختلف در عرصه روانشناسی و مشااوره
را سفیدپدستان غربی متناس با تامعه و فرهنگ خددشان شکل دادهاند و بهکاارگیر آن در
تدامع دیگر نظیر کشدر ایران بدون در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی آن نهتنهاا تأثیرگااار نخداهاد
بدد ،بلکه تأثیرات منفی نیز به دنبال خداهد داشت لاا درمانگران در صدرتی خداهند تدانسات
1. Ainsorth, M.
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وظایف خدد را بهخدبی انجام دهند که از رویکردها و اصدل درماانی و تربیتای نشائتگرفتاه از
فرهنگ سرزمین خددشان استفاده کنند ،که از یک طرف پایرش آن بارا مراتعاان آساانتر
ِ

است و از طرف دیگر تأثیرگاار آن نیز دوچندان خداهد بدد در واقع ،تامعه ایرانای باه دلیال
تأثیرپایر فراوان از باورها دینی و اعتقاد و نیز باه دلیال اینکاه ای اان باه ایان باورهاا در
وتددشان ریشه دوانیده از اصدل و برنامهها متناس با فرهنگ ایرانی ا اسالمی نسابت باه
اصدل تربیتی حاکم بر فرهنگها بیگانه تأثیر بیشتر میپایرد لاا برنامه درمانی پاژوهش
حاضر بهخدبی در پرورش مهارتها اتت اعی کددکان و رشد اتت اعی آنها تأثیر داشت
محدودیتهایی که این پژوهش با آن مداته بدد چنین است :تأثیر متییرهایی مانناد ساداد
والدین؛ حجم ن دنه کم و اترانکردن آزمدن پیگیر به دلیل محدودیت زمانی؛ استفاده از ند
خاصی از ابزار بارا ارزیاابی مهارتهاا اتت ااعی لااا در تع ایم نتاایج بایاد احتیاا کارد
پیشنهاد میشدد در پژوهشها آتی سطح سداد والدین ماد نظار قارار گیارد و پژوهشهاا باا
حجم ن دنه بیشتر و اترا آزمادن پیگیار انجاام شادد و ارزیاابی نتاایج باا اساتفاده از انادا
مختلفی از ابزارها ارزیابی صدرت پایرد ه چنین پیشنهاد میشادد ن دناهها بیشاتر از
هر دو تنس ،دختر و پسر ،در سنین مختلف بررسی ،و نتایج پژوهشها با هم مقایسه شدد با
تدته به تأثیر آمدزش اصدل تربیتی پیامبر اکرم 9بر مهارتها اتت اعی کددکان ،به ت امی
مسئدالن تربیتی فرزندان این سرزمین از ت له والدین ،مشاوران و روانشناسان و سایر فعاالن
در عرصه بهداشت و روان تدصیه میشدد از این برنامه تربیتی به منظدر پرورش این بعد رشد
کددک استفاده کنند
منابع
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