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 چکیده

هدف از اجرای پژوهش مقایساه هاوش معناوی و 

هااوش هیجااانی در دختااران مقطااع دبیرسااتان 

یرحافظ در شهر اصافهان حافظ قرآن، مبتدی و غ

باااود. پاااژوهش از نظااار هااادف،  ۱۳۹۵در ساااال 

کااااااربردی و از منظااااار گاااااردآوری داده، روش 

Abstract 

The aim of this study was to compare 

spiritual and emotional intelligences of high 

schooler girls who memorized the Quran 

and who did not memorize the Quran in the 

Esfahan in 2016. The study is applied in 

terms of purpose and causal-comparative in 
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ی
ّ
شااااود. جامعااااه ای محسااااوب میمقایسااااهعل

آماااوزان دختااار مقطاااع پاااژوهش، کلیاااه دانش

نفر باود  ۳۳۹۲۸دبیرستان شهر اصفهان به تعداد 

نفاار از آنااان حااافظ قاارآن بودنااد. نمونااه  ۸۰۰کااه 

 ۳۰غیرحااافظ و  ۳۰حااافظ و  ۳۰ر )نفاا ۹۰شااامل 

مبتدی( و باه صاور  تصاادفی هدفمناد انتخااب 

هااااا در ایاااان شاااادند. اباااازار گااااردآوری داده

نامه هاااوش معناااوی بااادیع و پرساااش پاااژوهش،

 آنا  نامه هااوش هیجااانی بااارهمکاااران و پرسااش

بود. نتایج نشان داد در تفکر کلی و بعاد انتقاادی 

 باااین گاااروه حاااافظ و مبتااادی باااا غیرحاااافظ

 فاااو  معناااداری وجااود دارد )در گااروه حااافظت

 و مبتااادی بااااالتر از گاااروه غیرحاااافظ اسااات(.

سانجی، در متغیر اساتقالل، شاادکامی، واقعیت 

 روابااای باااین فاااردی، مسااایولیت اجتمااااعی و

هاا هوش هیجانی باین گاروه حاافظ و ساایر گروه

تفاو  وجود دارد و عملکرد بااالتر گاروه حافظاان 

 مشاهده شد.

هااوش هیجااانی، هااوش معنااوی، : هاکلیدددواژه

 حافظ، قرآن، دختران، غیرحافظ، مبتدی

terms of data collection. The study popula-

tion was all high school students of the 

Esfahan city which includes 33,928 

students, of whom 800 are the ones who 

have memorized the Quran. The sample 

consisted of 90 students (30 students who 

memorized the Quran and 30 who did not 

memorize the Quran, and 30 who are 

beginners) that chosen randomly. Badi et 

al.’s Spiritual Intelligence questionnaire and 

Bar-On emotional intelligence ques-

tionnaire were applied. The results showed 

that there were differences in the scores of 

general and critical thinking among 

students who memorized the Quran, 

students who did not memorize the Quran, 

and the beginners (they were higher in 

students who memorized the Quran and the 

beginners). Independence, happiness, reality 

testing, interpersonal relations, social respon-

sibility, and emotional intelligence were higher in 

students who memorized the Quran. 

Keywords: emotional intelligence, spiritual 

intelligence, people who memorized the 

Quran, people who did not memorize the 

Quran, girls, beginner. 

 مقدمه

 کنارآمـدن و سازگاری برای که است هامهارت از پیچیده یامجموعه اجتماعی، یهامهارت

 کلـی فـرد را عملکرداست و  یضرور  و بر راری روابی سالم مختلف اجتماعی هاییتمو ع با

اجتمـاعی بخشـی از  یهـامهارت ،عبـارت دیگـر . بـه(1393)جعفری،  دهـدیم  رار تأثیر تحت
و  هـایزههـا، انگهنجارهـا، مهارت یریگشـکل ینـهکـه زم استکودکان  شدنیفرآیند اجتماع
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 . نیــزکنــدیفــراهم م ،بعــد اجتمــاعی یژهوبـه ،فــردی را در ابعــاد مختلــف زنــدگی یهـانگرش
ه برای تطبیق با نیازهای اجتماعی و وفظ روابـی کشود مح وب میها از مهارت یامجموعه

اجتمـاعی انـواع  یهـا. مهارت(2010 2،؛ آِشکلی2008 1،)ویلیکام و ریچکارداست ضروری  فردیینب
، گیرییمم ـئله و تصـم وـل یهـاارتبـادی، مهارت یهـاها نظیـر مهارتمختلفی از مهارت

در ابعـاد هیجـانی، شـناختی و خودمـدیریتی  یهـاو ابـراز وجـود و مهارت یورز تئـجر مهارت 
خانوادگی، شغلی و اجتماعی،  یهانقش آمیزیتموفقیفای ، که برای اگیردیم بر رفتاری را در

مختلف زندگی  یهاشغلی و سازگاری با جنبه ـ تحصیلی هاییتاستقالل، موفقویژه ک ب به
 .(53  1385 4،؛ کارتلج و میلبرن2013 3،)سوفیضروری است 

تحقق  ینهو زم دهدیتماعی و رشد آن، که اساس زندگی فردی را تشکیل ماج یهامهارت
 ، تحتکندیعادفی را فراهم م -بعد عقالنی یژهوبه ،فردیینب ـ فرد در سایر ابعاد فردی رشد

عوامل مختلفی نظیر جن یت، خانواده و  واعد ارتبادی وـاکم بـر آن، مدرسـه و سل ـله  یرثأت
 یها، رسانه و برنامـهفردیینمشترک ب هاییته هم االن و فعالتعامالت موجود در آن، گرو

ا تصـادی، محـل زنـدگی و ارتبادـات  ـ اجتماعی، وضعیت اجتماعی یها، شبکهیاماهواره
و رجبکی،  نکاو یری؛ ظه1390)روحانی و تاری، ورکتی  رار دارد  ـ جنبشی هاییتواکم برآن و فعال

سـال  در چنـد یژهوبه ،آن نواده و سی تم تربیتی واکم بر، که خا(1390؛ مقتدری و رفاهی، 1390
؛ 1390، و همککاران ؛ مقتکدری2013؛ سکوفی، 2009 5،)نوور استاین عوامل  ینتر مهم ،زندگی یهاول

 .(1377مجدی،  ؛1390مقتدری و رفاهی، 
عامــل  ترینیهــا و اصــلنآافــراد و تربیــت اجتمــاعی  یریپــذخــانواده محــور آیــازین جامعه

کـه  اییـهو تجـارب اول استها و هنجارهای اجتماعی در شخصیت کودک ارزش ییر گشکل
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زیربنای شخصیت و الگوهای رفتاری، او اسی و نگرشی  کندیکودک در این محیی ک ب م
ن ـل  عنوان ه ته اصلی تداوم . خانواده به(2005 1،؛ دولینگ1391)رجبی،  دهدیوی را شکل م

اجتمـاعی و ارتبـادی را در کـودک از دریـق تعامـل بـا  یهـارشد مهارت ینهزم پذیرییتو ترب
 3،؛ پروچاسککا و نکورکراس2014 2،)مرکز مشاوره و تحقیقات آموزشی کندیوالدین و همشیرها فراهم م

زنـدگی و سی ـتم  یـهاول یهااثربخشـی سـال ب ـیاری یها. تحقیقات و پژوهش(345  1391
 5و همکـاران 4. فرانِ ـسدهنـدیکـودک نشـان م یاجتماع خانواده را بر رشد تربیتی واکم بر

 (1390)و همکاران  و  بادیان (2008)؛ ویلیام و ریچارد (2005)؛ دولینگ (2010)؛ آِشلی (2013)
 یهـامحیی خـانواده و الگوهـای فرزنـدپروری بـر رشـد مهارت یرخویش از تأث یهادر پژوهش

یی تربیتـی مناسـب در محـیی کودکـانی کـه از محـ گویندمیو  دهندیاجتماعی کودک خبر م
و رشـد  نـداجتمـاعی مطلـوبی دار  یهـامهارت نـدزنـدگی برخوردار  یـهچند سـال اول خانواده در

سـال  و بالعکس نبود برنامه تربیتی مناسب در چنـد یار خوبی است؛ اجتماعی آنها در سطح ب
ظیـر ارتبـادی ن ـ انـواع مشـکالت رفتـاری یریگزندگی در محیی خـانواده سـبب شـکل یهاول

، خصـومت، یـابیدوسـت یهـاسازگاری بـا محـیی، ضـعف در مهارتدر  یتوانناپرخاشگری، 
 یهـادـور کلـی رشـد مهارت و بـه ودشـمـینفـس پـایین در کـودک  خودپنداره منفی و عـزت

 .کندیاجتماعی کودک را با خلل مواجه م
ار اضـطراب افزایش روزافزون افرادی که از بر راری رابطه اجتمـاعی ووشـت دارنـد یـا دچـ

روابـی  ترشـدنیچیدهو از درف دیگـر پ درف یک از انداجتماعی، اف ردگی و انزوای اجتماعی
 دکنـیآشـکار مـ یخوباجتمـاعی را بـه یهـااجتماعی در عصر واضر، ضرورت پرورش مهارت

ودود  دهندیها نشان ماز پژوهش یا. دیف گ ترده(1383، بنابی وند و غبار؛ جلی 2009)نوور، 
اجتماعی کافی برای سازگاری بـا  یهااز مهارت شوندییمی از کودکانی که وارد کودک تان من
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 سـال تحـت ۵از کودکان زیـر  ۲/۱۴تا  ۵/۹محیی بیرون و هم االن برخوردار نی تند و بین 
اخـتالل در دچـار  ،سی تم تربیتـی نامناسـب در محـیی خـانواده یژهوبه ،عوامل مختلف یرثأت

بـه  ،همچنـین .(1386؛ الریجانی و رزاقکی، 2005، گ)دولین ه تندی و اجتماعی عادف زمینه رشد
اجتمـاعی  یهاسال از مهارت ۵از کودکان زیر  ٪۲۵ (2008) یگزارش سازمان بهداشت جهان

بهداشـت  کودکـان وزارت اساس گزارش اداره سالمت بر ،کافی برخوردار نی تند. در ایران نیز
اجتمـاعی کـافی برخـوردار  یهاان ایرانی از رشد عادفی و مهارتاز کودک %۲۴، (1392)ایران 

درصـد از کودکـان،  ۲۲تـا  ۱۵دادند ودود  نشان (1393) و همکاران موللی ،همچنین .نی تند
، ی، پرخاشـگر یو اجتمـاعی، نقـ، در توجـه، تـرس اجتمـاع یعـادف دارای انواع مشـکالت

 .ندامشکالت تحصیلی و اختالل در روابی اجتماعی
ه و بـر اهمیـت کـردکیـد أ شدت تبعد تربیتی کودکان بهبر جامع،  ییندعنوان  دین اسالم به

تر سی ـتم تربیتـی نقش عواملی نظیر فطرت، عوامل ارثی، استعدادهای فردی و از همه مهم
کـه  یاگونـه بـه ،(1383)قلتاش،  کندیکید مأ ت ،در بعد اجتماعی یژهوبه ،خانواده در رشد ان ان

دیگران  شکیبا باشید و !یداای ک انی که ایمان آورده»  فرمایدیمتعال در این زمینه مخداوند 
 «باشد که رسـتگار شـوید .رابطه خوب بر رار کنید و تقوا پیشه کنید را به شکیبایی فرا خوانید و

 ، بهآیندیعامل تربیتی کودک به و اب م ترینی. از دیدگاه اسالم، والدین اصل(200  عمران)آل
بـر تـو ایـن اسـت کـه بایـد  وق کودک تو»  فرمایدیدر این زمینه م ۷که امام سجاد یاگونه

و م ئولیت تربیت  کندیست و بد و خوب او در این دنیا به تو ارتباط پیدا ما بدانی وجود او از تو
که چنان رفتار کن با فرزندت آن»  فرمایدیو در ودی ی دیگر م ؛«وی بر روی دوش تو  رار دارد

 .(23، ح236  1376)حرانی،  «زیبایی و جمال اجتماعی او شود یهاثر نیکوی تربیت تو، ما
که با گفتار و رفتار خود، آیات الهی و اوامر  وجود عینی  رآن کریم است ۹کرمپیامبر ا 

لذا سیره و سنت وی و  رآن کریم مبنای اساسی سی تم  است. الهی را به منصه ظهور رسانده
پبامبر اسالم را الگوی  ،. خداوند در سوره اوزاب(1385)فقیهی،  استنگی تربیتی و فره

ْسَوةٌّ لَ }است   عملکردی در ابعاد مختلف زندگی معرفی کرده
ُ
ِه أ ْْ َكاَن َلُکْم لِى َرُسوِل ٱلل َ َق

واالی پیامبر  یهاآموزه مبتنی برچنانچه مبانی و اصول تربیت  ،. بنابراین(21  )احزاب (َحَسَنةٌّ 
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نمونه برای  ینتر عنوان مناسب به تواندیدرستی تحلیل و تبیین شود، مبه ۹رماک
. تربیت در هر (1394پور و لطفی، )جانید شوعملکردهای تربیتی جامعه اسالمی استفاده 

در دین اسالم تربیت ابزاری  .شودیاساس مبانی معرفتی و ارزشی آن تبیین م دیدگاهی بر
که خداوند در وجود وی است دی ان ان در جهت فطرتی وجو یبرای تحقق استعدادها

است که تحقق اهداف تربیتی را ممکن  ییهاو اصول تربیتی تمامی روش ؛است نهادینه کرده
 .(1385)علوی و شریعتمداری،  سازدیم

پس از بررسـی سـیره و سـنت  ،۹تربیت فرزندا  از دیدگاه پیامبر اکرمد در کتاب یمحمد نورسو
مـاه اول  ۹ بل از تولد و دوران جنینـی   .۱  کندیمروله زیر خالصه م پنجان ان را در رشد ایشان، 
 ۷از  .۴؛ سـالگی ۷سـالگی تـا  ۲از  .۳ ؛سـال اول تولـد( ۲آیاز تولد تا پایان شیرخوارگی   .۲ ؛زندگی(

رکز بر سیره . نورسوید با تم(1375)نورسوید، سالگی یا اوایل بلوغ  ۱۸تا  ۱۲از  .۵؛ سالگی ۱۲سالگی تا 
 یژهوبـه ،سالگی موفق به شناسایی اصول تربیتی مختلف ۷تا  ۲یعنی  ،و سنت پیامبر در مروله سوم

 اند از شده که عبارت ،اجتماعی کودکان یهادر بعد پرورش مهارت
یکـی از امـوری کـه پیـامبر  گویـدمی (1375)نورسـوید  ؛به مجلس بزرگـانان بردن کودک .۱
وضور کودکان در مجالس بزرگان در رشد عقلی  تأثیر فرمودندیکید مأ تآن  شدت بربه ۹اکرم

 نقشبر  اجتماعییادگیری  و یکاو از جمله روان ،هایه. ب یاری از نظر استو اجتماعی کودک 
مـ اًل . دارندتأکید  هم االن در رشد اجتماعی کودکتر از خود و با افراد بزرگ کودک یارتباد

. داندیم یریگفرد را واصل سرمشق یهااعظم رفتارها و نگرش بخش (1963) 1اآلبرت بندور 
را از دریـق  هااز رفتارها و نگرش ب یاریم لمًا  گیرندیلذا کودکانی که در جمع بزرگان  رار م

 .(1990 2،)گرشام و الیوت کنندی( در خود ایجاد میریگیادگیری اجتماعی  سرمشق
 ۷دالـبابی ابـن یعلـ ؛خـانواده خـی کارهـایدادن بر انجـامفرستادن کودکان بـرای  .۲

نوجوانی بودم که پیامبر مرا نزد  ومی کـه سـن و سـال زیـادی از  ـ کودکی یندر سن فرمایدیم
                                                      
1. Bandora, A.  

2. Gersham, F.; Elliott, S. N. 
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کـدام از گاه درفین دعوی نزد تو آمدند بـه سـخن هـیچ هر»  گذشته بود فرستاد و فرمود آنها
. (1379)مطهکری،  «دکنـیا تبـاه مـزیرا  ضـاوتت ر  .آنها بدون وضور درِف مقابل گوش فرا مده

داشـتن بـرای کـودک  یسـاز و آماده پذیرییتپرورش وس م ئول گویدمی (2011) 1وبولدینگ
زنـدگی از دریـق دادن  یـهاول یهاوی از همـان سـال یسـاز ارتبادی م تقالنه م تلزم آماده

خواسـت از و در  هایت. سـپردن م ـئولاسـت بـه او شود توان در ارها و وظایِف سپردن برخی ک
فردی و خانوادگی م لمًا در رشد و شکوفاسـازی  هاییازمندیاز ن یاکودک برای ارضای پاره

بـود  مـؤثر خواهـد ،و اسـتقالل عمـل پذیرییتم ـئول یژهوبـه ،اجتماعی کـودک یهامهارت
 .(1375)نورسوید، 

رسـول خـدا هـر و ـت  گویدیم ،۹صحابی پیامبر ،أنس ؛کردن به کودکآموزش سالم .۳
هر و ت وارد خانه و خانواده  !ای پ رم»  فرمودیو م کردیبر آنها سالم م آمدینزد کودکان م

 شودیات مکردن موجب خیر و برکت برای خودت و خانوادهچون سالم .خود شدی سالم کن
بطـال ابـن ،همچنـین .(23، ح2/583  1385)صدوق، « گیرنـددهنده انس میفرشتگان با سالمو 
 .کودکان این مهارت را الگوگیری کننـد شودیکردن بزرگان بر کودکان موجب ممسال گویدیم

کننـد ندازنـد و فروتنانـه عملرا بـه دور بی یترها لباس کبـر و خـودبرتر بزرگ شودیباعث منیز 
نیـز  (1395، به نقک  از  چوپکانی و همککاران، 2011). وولیتزکی (2076و  2073، ح245  1387بخاری، )

کردن اولین مروله واردشدن در روابی اجتماعی است و آمـوزش آن بـه کودکـان مسالگوید می
 .استارتبادی  یهااولین گام برای یادگیری مهارت

گویـد می (1375)نورسـوید  ؛انتخاب دوست صادق برای کودک و هدایت وی در ایـن زمینـه .۴
و  ۹ها دارد و پیـامبر اکـرمصورت ذاتی گرایش عمیقی به هم االن و بر راری رابطه با آن کودک به
نظیـر ایمـان، اوتـرام بـه  هـایییژگیکـه از و ورزیدنـدیکیـد مأ بـر انتخـاب دوسـتانی ت ۷امام علی

 بـودن برخـوردار باشـند، بـهاخالقبودن و خوشگویی، ریاکارنبودن، خیرخواهمقدسات دینی، راست
ــه ــی یاگون ــام عل ــه ام ــدیم ۷ک ــتانت( ک»  فرمای ــت  دوس ــرین برادران ــا بهت ــه ب ــت ک ــی اس  

                                                      
1. Wubbolding, R. E.  
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گویی دعـوت کنـد و بـا اعمـال نیـک خـود، تـو را بـه بهتـرین اعمـال اش تو را به راستگوییراست
  سـازدیرنـگ مسه چیز دوسـتی را یـک»  فرمایندیدر این زمینه م ۹بر اکرممپیا نیز، «.برانگیزد

 «در سـختیرسـاندن نکـردن( و یـاری و بـدگویی یابیکدیگر، پاسداری در ی هاییبکردن عهدیه
 .(2/121  1369الکی اشتری، ؛ م9535، ح417  1378میمی آمدی، ؛ ت1366)بهشتی، 

ید و فروشیاد .۵ کودک در خریـد و  یرکردندرگ به کودک و درگیرکردن وی در آن؛ دادن خر
، و او را بـه سـمت کنـدیفروش ادمینان و اعتماد شخصی و اجتمـاعی را در کـودک ایجـاد م

رشـد اجتمـاعی به منظور این اصل  یریکارگیامبر در بهرو پهد. از ایندسوق میبه خود  یاتکا
نظیـر خریـد و  ،ا تصـادی هـاییتآشـناکردن کـودک بـه فعال .(1375)نورسکوید،  کندیتأکید م
 استکودک  یاجتماع ثیرگذاری در پرورش رشدأاز همان سنین آیازین زندگی عنصر ت ،فروش

 . (1395پانی، ، به نق  از چو2006 1)دالنو و اسنی ،
از اصول دیگری که پیـامبر  گویدمی (1375)نورسوید  ؛گذراندن اوقات در خانه نزدیکان .۶
او ات در خانه خویشاوندان گذراندن برخی  کردهیکید مأ آن ت در سیره و سنت خود بر ۹اکرم
ار دید»  فرمایدیم ۹پیامبر اکرم شود.میدادن کودک به صله روم عادت سازینهکه زم است

در  یرندان و تـأخون  صله روم( موجب ازدیاد مـال و محبوبیـت در میـان خویشـاادنوبا خویشا
بـا خویشـاوندان تعامـل »  فرمایـدیجـایی دیگـر م در .(99/104  1363مجلسی، ) «شودیمرگ م

ایـن  ،وا ـع . در(74/104همکان  ) «وِد یک سـالم باشـد وتی اگر در ،کنید و بدان تشویق کنید
از آن  تـوانیو م کنـدیضرورت و سودمندی تعامل با خویشاوندان را آشکار مـ یوبخاوادیث به

رفتن کـودک بـه  ،وا ع د. درکر ضرورت تشویق کودک به ورکت در م یر این اصل را استنباط 
بـه تعامـل بـا کردنش و عادت یگرد ایبا آداب و رسوم خانواده ویخانه نزدیکان سبب آشنایی 

و از دریـق  کنـدیتقویـت مرا چنین عملی عال ه اجتماعی در کودک م لمًا  .شودیدیگران م
بـود  ثیرگـذار خواهـدأاجتمـاعی وی نیـز ت ِی هاگ ترش تعامالت کودک م لمًا در رشد مهارت

 .(1375)نورسوید، 
                                                      
1. Dellano, B.; Essnil, S. 
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آخرین اصـلی کـه پیـامبر  ؛مشروع و مجالس عروسی هایییحضور کودک در گردهما .۷
بردن کودک  فرمودندیآن را تشویق م یریکارگو به ب تندیکار م در زندگی خویش به ۹اکرم

  فرماینـدیم ۹پیـامبر اکـرم اسـت.مشـروع  هـایییبا خـود بـه مجـالس عروسـی و گردهما
باشـند و بایـد دود بـه پـا شـود و  همگان باید وضـور داشـته .عروسی نباید در خفا برگزار شود»

تمیمی مغربکی، ) «و صدای دف است صدای دف شنیده شود و فرق بین عروسی و زنا همین سر

ــادق(2/207  1385 ــام ص ــین ام ــدیم ۷. همچن ــرا فرمای ــرت زه ــی وض ــب عروس ، ۳در ش
که وضـرت گفتند اسماء برای این «.این چی تو»  پرسیدند .صدای دف شنیدند ۹اهّٰللرسول

  ددعا کردنـ ۹اهّٰللرسول پس .زندمادری او اس نکند، دف میرا شاد نگه دارد تا بی ۳زهرا
در »  و بـه اسـماء فرمودنـد ؛«دور که اسماء دختر مـرا شـاد کـرد خـدایا او را شـاد نمـاهمان»

 .(همان)« مناسب نزنیدنا یهاشادیتان ورف
بـا  ۷و تـی م ـلمانان از ازدواج وضـرت علـی کنـدینقـل م ةکشف الغمواربلی در کتاب 

 ران خود کرد و تبریک گفتند وضرت رو به هم ۹مطلع شدند و به پیامبر ۳وضرت فادمه
زدن آنهـا مشـغول دف .دنـد و دف بزننـمراسـِم شـادی بگیر  ۳برای فادمـهبه آنها دستور داد 

کـه پیـامبر بـر  ـومی گـذر کـرد کـه است الحدید نقل کرده ابی. ابن(1/359  1381)اربلی، شدند 
دهیـد و م با شادی ادامه أبه آنها فرمود به این مراسم مشروع و تو  .مشغول بازی و ر ، بودند

. (6/331  1404ابن ابی الحدید، )آزادی ه ـت بدانند در دین ما  اتا یهود و نصار  کنید یقبدان تشو
( در مجـالس شـودیدر این ودیث وضور همگان  که کودکان را نیـز شـامل م ۹پیامبر اکرم

این در  وضور کودک ،وا ع . دردنکنیتشویق مآن و آنها را به  دندانیمجاز م را عروسی مشروع
کودکـان  تعامـل بـا ب یار؛کودک و فعالیت  یهشدن روواز جمله  شاد ،دارد مجالس چند فایده

آشـنایی بـا ب ـیاری از و و مشـاهده آنـان ساالن بزرگبا ارتباط  ؛انرهی یه ن و سال و تخلهم
 واعــد و اصــول وضــور در ایــن مجــالس و یــادگیری ب ــیاری از رفتارهــا از دریــق الگــوگیری 

 .(1375)نورسوید، 
پرورش  برایرنامه تربیتی مناسب ب یریکارگمطالب پیشین ضرورت تدوین و به ،دور کلی به

برنامـه  ،یگرد . از درفکندیاولیه زندگی را آشکار م یهااجتماعی کودک در سال یهامهارت
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که با مبـانی فرهنگـی و تربیتـی جامعـه همخـوانی  خواهد داشت تربیتی زمانی کارآیی مناسب
در سـیره و  شـدهییبا آموزش اصـول تربیتـی شناسا کوشیدیملذا در این پژوهش  .باشد داشته

کنندگان پژوهش، بررسی کنـیم کـه آیـا به شرکتبرشمرده(  ورسویدن که  ۹سنت پیامبر اکرم
 دلیـلو اسـت یـا نـهسـال مـؤثر  ۶-۵اجتماعی کودکان  یهااین اصول تربیتی در رشد مهارت

هـا در جامعـه پـژوهش و دسترسـی آنر این پژوهش اواًل فزونـی سال د ۶تا  ۵انتخاب کودکان 
کودک در ایـن مرولـه زیاد  ب یار پذیرییتبر ترب ۹کید پیامبر اکرمأ دوم تاست؛ آسان به آنها 

الـدین از سـوی و این سـن، در کردن تمامی اصول بر روی کودکان ییسوم امکان اجرا ؛ وسنی
آمادگی وی برای وضور در جامعه و واردشدن  و ککود  شدنیآیازشدن فرآیند اجتماع یلدل به

 ی است.دب تانیشبه مراکز آموزشی نظیر پ

 روش پژوهش

است. جامعه آمـاری  آزمون و گروه کنترلپس -آزمونیشبا پ آزمایشییمهروش این پژوهش ن
خـانواری  ۱۵۰۰سـال، در منطقـه  ۶تـا  ۵این پژوهش شامل تمام خانوارهـای دارای کودکـان 

خـانوار  ۲۸۴آمـده عمـلبـه هاییبررسـ درکـه  استده شتارگاه در شهرستان شاهینمنطقه ک
تصادفی ساده  از نـوع  یریگسال بودند. سپس با استفاده از روش نمونه ۶تا  ۵دارای کودکان 

گـاهخانوار برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند کـه پـس  ۱۰۰( یکش رعه کـردن آنهـا از از آ
وار واضر به همکاری و شرکت در پژوهش شدند. ابتدا مشخصات خان ۴۰پژوهش و هدف آن، 

شـد و سـپس  یآور جمـع شـناختییتنامـه جمعکنندگان بـا اسـتفاده از پرسـشفـردی شـرکت
 درنهایـتشـد.  روی تمـام والـدین کودکـان اجـرا مقیاس مهـارت اجتمـاعی  فـرم والـدین( بـر

کنترل تق یم شدند که هـر گـروه  کنندگان به دور کاماًل تصادفی به دو گروه آزمایش وشرکت
 سال بود.  ۶تا  ۵کودک  ۲۰شامل 

 ۹۰-۴۵جل ه، به مـدت  ۲جل ه آموزشی، هر هفته  ۹کنندگان گروه آزمایش تعداد شرکت
، داشـتکـافی  یاکه صالویت علمی و ورفـه یپژوهشگر جل ه در هر  د یقه آموزش دیدند.

 یهـانامـه مهارتپرسـش ،. همچنـینددامـیمـوزش را آ ۹پیامبر اکرم یتیترب یکی از اصول
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آزمون بـر روی هـر دو گـروه کنتـرل و آزمـایش اجـرا شـد. اجتماعی فرم والدین، در مروله پس
و به دلیل وجود بیش شد  انجام (19)نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده

ایـن پـژوهش آزمـون آمـاری در  شـدهاز یک متغیر واب ته در پژوهش، آزمـون آمـاری استفاده
 کوواریانس چندمتغیری بود.

 یر یگابزار اندازه

 اسـت )SSRS  1اجتمـاعی یهـامهارت یبند در این پژوهش مقیاس درجه شدهابزار استفاده
والدین، کودکان و  یژهدارای سه فرم و و کردندتهیه و تدوین  ۱۹۹۰رشام و الیوت در سال گکه 

 ۵/۶تـا  ۳  دب ـتانییشمقیـاس بـرای سـه دوره تحصـیلی پ. این (1384)شهیم،  استمعلمان 
رشد کودک دراوی  یهسالگی( بر پا ۱۵تا  ۱۳سالگی( و راهنمایی   ۱۲تا  ۷سالگی(، دب تان  

)موللی و همککاران، ه است کرددر ایران هنجاریابی  (1384) شهیمرا آن  دب تانییششده و فرم پ

گویـه در  ۱۰اجتمـاعی و  یهامهارت ینهه در زمگوی ۳۹. فرم والدین این مقیاس دارای (1393
 هایینـهبـا گز  یانمـرهسـه یهادارای پاسخ هایهیک از گو هر .مشکالت رفتاری است ینهزم

اجتماعی  یهاهرگز، بعضی او ات و ایلب او ات است. در این پژوهش صرفًا از بخش مهارت
اسـت  یشـتنداری ادعیـت و خو رفتارهایی مانند همکاری، رندهکه دربرگی مقیاس استفاده شد

ــه صــورت خرده ــاسمقکــه ب ــن خرده یهــاشــده و از جمــع نمرهعرضــه  ی نمــره  هــایاسمقای
ــه دســت م یهــامهارت ــدیاجتمــاعی ب ــن بخــش شــامل همکــاری  هــاییاسمق. خردهآی ای

ادعیـت  رفتارهـای آیـازگر ماننـد (،  هـایی رفتارهایی م ل اشتراک وسایل، پیـروی از راهنما
ردن ادالع از دیگران، معرفی خود به دیگران و پاسـخ مناسـب بـه رفتـار دیگـران( و آو دستبه

 (1384). شـهیم (1384)شهیم، ( است آمدن هنگام کشمکش رعایت نوبت و کنار  دارییشتنخو
و  ۷۰/۰اجتمـاعی فـرم والـدینی  یهامهارت یاسمقپایایی بازآزمایی این مقیاس را برای خرده

و  نژادیمان؛ به نق  از سل1990)است. گرشام و الیوت  گزارش کرده ۶۵/۰برای مشکالت رفتاری 

 .نداگزارش کرده ۹۴/۰ضریب اعتبار این مقیاس را از دریق آلفای کرونبای  (1393سودی، 
                                                      
1. Social Skills Rating System 
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 برنامه مداخله

تربیوت فرزنودا  از دیودگاه نظر کتـاب  برای تدوین پروتکل مد شدهبخش اعظم منابع استفاده
پایـان  در .محمد نورسوید، ترجمه محمدصالح سعیدی و آیات  رآنی بود نوشته ۹پیامبر اکرم
هـا بـا شـد و تحلیـل داده کنندگان اجـراآزمون روی تمامی شـرکتپس ،کل درمانیاجرای پروت

 گرفت. استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری انجام

 های زندگی سالمخالصه محتوای جلسات آموزش مهارت :۱جدول 

 ی جلسهمحتوا جلسه

 یکم

 ؛رضهای  آگاهانهه و رازداری   یههه وبیان قواعد و قوانین جلسات بهه  ؛؛ معرفی اعضاآزمونیشاجرای پ

مههارت اجتمهاعی    یهها لفهه ؤمعرفهی م  ؛اجتمهاعی  یهها کنندگان با مفهوم مههارت آشنایی شرک 

اراتی ها و روابه  اجتمهاعی و اشه   تعریف و ذکر اهمی  مهارت ؛(یشتنداری)قاطعی ، همکاری و خو

بیان اهمی  نقهش والهدین    ؛(114  ؛ توبه35و  1  ؛ نساء200  عمران)آلاین ابعاد  کید دین برأبه ت

 یهد کأت بالینی و تجربی و اشاراتی بهه  یهاکید بر پهوهشأاجتماعی کودک با ت یهادر رشد مهارت

ی رشهد  بهرا  ۹. بیان مختصهر اوهوت تربیتهی پیهامکر اکهرم     (1375)نورسوید، دین در این زمینه 

 شد. اشاره اجتماعی کودک که در مقدمه بدان

 دوم

معرفهی اولهین اوهل تربیتهی      ؛رواب  اجتماعی و نحوه شروع، تداوم و پایان آن بارهبیان مطالکی در

 کهردن )بهه عنهوان کلیهد آرهازگر روابه  اجتمهاعی( و اهمیه  آن در رشهد         سالم ؛۹اکرم پیامکر

 ههای یوهمعرفهی نرهری شه    ؛(61  ؛ نکور44  ؛ احزاب1375)نورسوید، اجتماعی کودک  یهامهارت

و  آبادییع)شکفآموزش این مهارت به کهودک و آمهوزش عملهی ایهن مههارت از طریهد ال هودهی        
 (1392ناصری، 

 سوم

معرفهی دومهین اوهل     ؛اول تربیتی جلسه قکهل  هب راجعاز نحوه عملکرد والدین  یاگرفتن خالوه

اجتماعی  یهاوس  وادق و اهمی  آن در رشد مهارتانتخاب د دریعنی کمک به کودک  ،تربیتی

، 417  1378 تمیمکی آمکدی،؛ 262  1375)نورسکوید، کیهد دیهن در ایهن زمینهه     أو اشاراتی به ت
 یهها آمهوزش مههارت   ؛(1366)بهشتی، دوس  وادق از دیدگاه اسالم  هاییهگیبیان و ؛(9535ح

ن افهراد بهه عنهوان دوسه  و تهداوم      دوس  سالم، نحوه جذب ای هاییهگی)شناسایی و یابیدوس 

 .(2008؛ بوربا، 1375)نورسوید، آنها(  رابطه با

 چهارم
 بهاره بیهان مطهالکی در   ؛اوهل تربیتهی جلسهه قکهل     خصوصاز نحوه عملکرد والدین در  یاگرفتن خالوه

 در ۹بیان کامل عملکرد پیهامکر اکهرم   ؛استقالت و وابست ی کودک و پیامدهای مثک  و منفی این ابعاد

کودک بهرای گذرانهدن    به دادناستقالت و وابست ی کودک به والدین و معرفی اول تربیتی اجازه خصوص



 چهارمشماره  /۹۵ / پاییز دوم/ سال     156

 

اوقاتی در خانه خویشاوندان نیکوکارش و نقش آن در رشد استقالت کودک و کاهش وابست ی بهه والهدین   

و بهه منه ت آنهها    کودکهان  فرستادن  به منرورخویشاوندان نیکوکار  هاییهگیو بیان و (1375)نورسوید، 

 .(177  )بقرهاز دیدگاه اسالم و قرآن با آنها معاشرت 

 پنجم

بیهان   ؛شهده در جلسهه قکهل   مطالب آموزش دادهراجع به از نحوه عملکرد والدین  یاگرفتن خالوه

اجتمهاعی و نقهش آن در رشهد     ه   ضرورت همکهاری در قالهب روابه  خهانوادگی    راجع به مطالکی 

بر همکهاری و مشهارک  در عروهه خهانوادگی و      ۹کید پیامکر اکرمأت بیان ؛اجتماعی یهامهارت

تقویه   به منرور خانواده  هاییازمندیاجتماعی و معرفی اول تشوید کودک به کمک در ارضای ن

 (1375)نورسوید، گرفتن توانایی و عالقه کودک  نرر حس همکاری و همدلی در وی با در

 ششم

بیهان   ؛شهده در جلسهه قکهل   داده اوهل آمهوزش   هبراجع دین از نحوه عملکرد وال یاگرفتن خالوه

برقهراری رابطهه اجتمهاعی بها دی هران و       ههای یوهعنوان یکی از ش خرید و فروش به بارهمطالکی در

اقتصادی و خریهد   هایی بیان اهمی ، شرای  و منافع فعال ؛اجتماعی یهانقش آن در رشد مهارت

دادن . بیهان ضهرورت عهادت   (86و  84  ؛ هکود85  اعکراف ؛153  )انعکامو فروش از دیدگاه اسهالم  

اقتصادی )نریر خرید مواد رذایی و خوراکی خانواده( از دیدگاه اسهالم   هایی کودک به شروع فعال

خهود   بهه ی و نقش آن در ایجاد و بهکود اطمینان و اعتماد بهه خویشهتن و اتکها    ۹و پیامکر اکرم

 .عملیوه ین شو آموزش اووت اساسی ا (1375)نورسوید، 

 هفتم

بیهان مطهالکی    ؛شده در جلسه قکهل داده اول آموزشراجع به از عملکرد والدین  یاگرفتن خالوه

بیهان اهمیه     ؛ارتکهاطی  یهها آن بر مههارت  یرمختلف و تأث یهاحضور و مشارک  در گروه بارهدر

 یهها مههارت  اسالمی( و نقش آن در رشهد  هاییشرک  در مجالس مشروع و اسالمی )نریر عروس

 .(1375)نورسوید،  ۹اکرم اجتماعی کودک از دیدگاه اسالم و سیره و سن  پیامکر

 هشتم

 بهاره بیهان مطهالکی در   ؛اول تربیتی جلسه قکهل راجع به از نحوه عملکرد والدین  یاگرفتن خالوه

 یههه وهبه  ،کودک در ابعاد مختلهف  آن در رشد یرتر از خود و تأثاهمی  ارتکاط کودک با افراد ب رگ

ساالن و معرفی اول بهردن کودکهان   رابطه کودک با ب رگ بارهبیان دیدگاه اسالم در ؛بعد اجتماعی

 به عنوان آخرین اول تربی  اجتماعی پیهامکر  هاخویش به مجالس ب رگان و تشوید به ارتکاط با آن

 .(1375)نورسوید،  ۹اکرم

 نهم

وهحک  طهوالنی    ؛شهده آمهوزش داده  یاهه مههارت  ینهعملکرد والدین در زم بارهکسب گ ارش در

گهروه و   بهاره بیان احساسهات خهویش در   ؛تجربیات خود از گروه بارهساع  در یکحداقل به مدت 

تفاوت احساسهی جلسهات اوت بها جلسهات      ؛شدهآموزش داده یهامهارت یرکاربرد و تأث ؛سایر اعضا

 ی با یکدی رتشکر از حضور و تالش آنها در پهوهش و خداحافر یتاًپایانی و نها
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 نتایج
اجتماعی در دو گروه آزمایش و  یهامهارت هاییاسمقتوصیفی مربوط به خرده یهاشاخ،

 شده است. عرضه ۲جدول آزمون در و پس آزمونیشکنترل در مو عیت پ
 های مهارت اجتماعی در دو گروهمقیاسهای توصیفی خردهشاخص :۲جدول 

 زمونآآزمون و پسکنترل و آزمایش در پیش
 گروه آزمایش گروه شاهد موقعیت متغیرها

 انحراف معیار میان ین انحراف معیار میان ین 

 همکاری
 01/1 13 46/1 44/12 آزمونپیش

 74/0 21/17 04/1 19/13 آزمونپس

 قاطعیت
 21/1 67/10 41/1 32/10 آزمونپیش

 02/1 36/15 23/1 11/10 آزمونپس

 یشتنداریخو
 43/4 64/11 74/2 21/11 آزمونپیش

 15/2 17/19 33/2 98/10 آزمونپس

 مقیاس کل
 12/2 29/31 09/2 42/32 آزمونیشپ

 38/2 44/31 44/2 11/41 آزمونپس

مهارت اجتماعی و مقیاِس کـل  یاسمقسه خرده میانگین هر دهدینشان م ۲جدول نتایج 
 است. یر کردهاز مداخله تغی مداخله و پس از یشاجتماعی( پ یها مهارت

بـر مهـارت اجتمـاعی  ۹پیـامبر اکـرمبرگرفتـه از سـیره برنامـه آموزشـی  یربرای بررسی تأث
شـد. بـرای بررسـی  سـال از آزمـون آمـاری کوواریـانس چنـدمتغیری اسـتفاده ۶تـا  ۵کودکان 

کـه  بهره بردیم 1کالموگروف ـ اسمیرنوفپژوهش از آزمون آماری  هایفر یشپ بودنیعیدب
بین دو گـروه آزمـایش و  هایانسبه منظور رعایت مفروضه همگنی وار (. >۰۰۱/۰P  شد ییدتأ

(. P=  ۰۶۳/۰  کرد ییدأرا ت هایانسشد که نتایج آن، برابری وار  کنترل از آزمون لوین استفاده
 Fتحلیل کوواریانس همگنی شیب رگرسیون است که بـا آزمـون  هایفر یشیکی دیگر از پ

نبـود. مفروضـه رابطـه خطـی بـین  معنـادار آزمـونیشتعامل گروه و پیعنی بین  .شد مشخ،
                                                      
1. Kolmogorov–Smirnov test 
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از آزمـون آمـاری تحلیـل  تـوانیم ،. بنـابراینشـد ییـدمتغیر همپـراش و متغیـر واب ـته نیـز تأ
 است.آمده  ۳جدول کرد که نتایج آن در  کوواریانس استفاده

 در گروه آزمایش و کنترل های اجتماعیآزمون مهارتنتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس :۳جدول 

 مجذور اتا سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر

 19/0 001/0 30/37 37/69 1 37/69 آزمونپیش

 58/0 001/0 09/49 63/1211 1 63/1211 گروه

    01/2 37 49/74 خطا

     40 49/1355 کل

، اخـتالف معنـاداری بـین نمـرات آزمـونیشذِف اثـر پپـس از وـ ،۳جدول اساس نتایج  بر
 (. بـر =۰۹/۴۹Fو  =P ۰۰۱/۰  شـودیآزمون متغیر در گروه آزمایش و کنترل مشاهده مپس

( که با =P ۰۰۱/۰آزمون داشته است  گروه اثر معناداری بر نمرات پس ،۳نتایج جدول اساس 
 .برنامه مداخله در گروه آزمایش است ریاین تغییرات ناشی از تأث ۵۸/۰گفت  توانیمجذور اتا م

اصل تربیتی پیامبر سـبب بهبـود  ۸ه برنامه آموزشی مبتنی بر نتیجه گرفت ک توانیم ،بنابراین
 .شودیساله م ۶-۵اجتماعی کودکان  یهامهارت

 های اجتماعیهای مهارتنتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مؤلفه :۴جدول 

 سطح معناداری F درجه آزادی خطا Df مقدار نوع آزمون

 001/0 23/2 33 3 92/0 اثر پیالیی
 001/0 23/2 33 3 08/0 المبدای ویلکز
 001/0 23/2 33 3 64/12 اثر هاتلینگ

 001/0 23/2 33 3 64/12 یروهریش ینتربزرگ

 آماری اثر پیالیی، هایفر یشمهارت اجتماعی در پ یاسمقسه خرده هر فوق،در جدول 
 فـوق، که نتایج آن در جدول شدروی محاسبه ترین ریشهالمبدای ویلکز، اثر هاتلینگ و بزرگ

نشـان داد گـروه  آمـده، ۵آماری تحلیل کوواریانس که در جـدول  یهااست. نتایج آزمونآمده 
مهـارت اجتمـاعی تفـاوت معنـاداری دارد  یاسمقآزمایش و کنترل ودا ل در یکی از سه خرده

 ۰۰۱/۰ P <) صـورت تفکیکـی، از آزمـون آمـاری تحلیـل  به این تفاوت بـه بردنیپرای که ب
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 آمده است. ۵کوواریانس چندمتغیری استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 های اجتماعیهای مهارتمقیاسنتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای خرده :۵جدول 

منابع 

 تغییر

متغیرهای 

 وابسته

مجموع 

 تمجذورا

میانگین 

 مجذورات
df F 

سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

متغیر 

 همپراش

 31/0 001/0 42/50 1 35/26 35/26 همکاری

 20/0 001/0 21/52 1 87/41 87/41 قاطعی 

 23/0 001/0 12/41 1 38/21 38/21 یشتنداریخو

 گروه

 64/0 001/0 21/286 1 04/189 04/189 همکاری

 59/0 001/0 25/221 1 11/114 11/114 قاطعی 

 68/0 001/0 36/71 1 36/71 36/71 یشتنداریخو

بـه عنـوان  آزمـونیشگـرفتن نمـرات پ نظـر بـا در دهـدینشـان م ۵جـدول دور کـه همان
 هـاسیاسمقسـال در خرده ۶-۵متغیرهای همپراش، تفاوت بین مهارت اجتمـاعی کودکـان 

 .(>۰۰۱/۰Pکنترل معنـادار اسـت  ، در دو گروه آزمایش و یشتنداریهمکاری،  ادعیت و خو
ــابراین ــأث ،بن ــاره ت ــر  یردرب ــی ب ــی مبتن ــه آموزش ــرم ۸برنام ــامبر اک ــی پی ــل تربیت ــر  ۹اص ب

یــک از  هــر گفــت بــا توجــه بــه مجــذور اتــا، در تــوانیم مهــارت اجتمــاعی هــاییاسمقخرده
ــاییاسمقخرده ــت و خو ه ــاری،  ادعی ــتنداریهمک ــب  یش ــه ترتی  ۶۸/۰و  ۵۹/۰و  ۶۴/۰ب
 است. ۹اکرم ت، ناشی از تأثر برنامه آموزشی پیامبرتغییرا

 یر یگجهیبحث و نت

 یهـابـر رشـد مهارت ۹ت اصـل تربیتـی پیـامبرفـنتایج نشان داد برنامه آموزشی مبتنی بر ه
اسـت، کـه  ( مؤثر بودهدارییشتنآن  همکاری،  ادعیت و خو یاسمقاجتماعی و هر سه خرده

در  (1392)و سـودی  نژادیمانزیر همخوانی دارد  سل یاهاین نتایج با نتایج واصل از پژوهش
 یر، از تـأث«اجتمـاعی یهـا رآنـی بـر رشـد مهارت یهااثربخشی  صه»پژوهشی تحت عنوان 

 ؛ بکه1393)اجتماعی کودکان خبر دادند. هاشـمی  یها رآنی در رشد مهارت یها صهفراوان 

 ـرآن و نقـش تربیتـی مـادر در »عنـوان نیز در پژوهشـی تحـت  (1393، و همکاران استوی  نق  از
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اجتماعی  یهاویژه در رشد مهارتبه ، رآنی در رشد کودکان یها، از اثربخشی آموزه«خانواده
بـا نتیجـه ب ـیار که نتـایج آن همخـوانی  ییهاسایر پژوهشدر میان . دهدیخبر م ،و اخال ی

، (430  2004) 2هلگ ـون، (2000) 1آمبروسـینی ِی هـابـه پژوهش توانیپژوهش واضر دارد م
اسکتوی و   ؛ بکه نقک  از2000) 3و پـارِکر بـارآن (1381)دوسـت رومـان ،(4139)پـور و لطفـی جانی

ــانو بهمن (1390) و همکــاران مقتــدری ،(1393)اســتوی و همکــاران  ،(1393همکککاران،   زادگ
در  یژهوبـه ،دینـی ـ معنوی یهاآموزه یراشاره کرد که همگی از تأث (1389)و همکاران  یجهرم

 .دهندیکودکان خبر م یاجتماع بر رشد ،اجتماعی یها الب اصول تربیتی و داستان
ــین  ــهدر تبی ــژوهش م هاییافت ــن پ ــل از ای ــوانیواص ــت ت ــازین گف ــور آی ــانواده، مح ، خ

و رخنـه  پـذیرییتعامل تداوم ن ل، ترب ینتر تربیت اجتماعی آنها و مهم افراد و یریپذجامعه
؛ نجفکی و احمکدی، 1393 )حسکینی، اسـتجارهای اجتماعی در شخصـیت کـودک ها و هنارزش

کـافی بـرای رشـد  زمینـهزندگی  یهاول یهاکودکانی که در سال .(1395چوپانی،   ؛ به نق  از1391
 هازمینـهفـراهم نشـده، ن ـبت بـه کودکـانی کـه از ایـن  شانشخصیت یاجتماع یهامهارت

 شـوندیبیـرون مواجـه م اجتماعی ییسازگاری با محدر  اند با مشکالت بیشتریبرخوردار بوده
ــهاول یها. ســال(1382، و همکککاران )آقککاپور ــدگی در محــیی خــانواده، مهم ی ــر زن عامــل در  ینت
 یـهاول یهاو کودکانی که از روابی امنی با خانواده خود در سال استفرد  اجتماعی یهامهارت

و پیوسته جهان و ارتبادات اجتماعی خود  ندار دخوبی  یاجتماع یهامهارت دنمندزندگی بهره
انـد میـزان و ن بت به کودکانی که از محیی تربیتی امنی برخوردار نبوده ؛دهندیرا گ ترش م

  ؛ بکه نقک  از1978 4،)آینثورثاست آین ورث  تریشیادگیریشان از تجارب خود در روابی اجتماعی ب

وجـود  (1383قلتکاش،   ؛ بکه نقک  از2004)خویش . اسمیت نیز در پژوهش (1390، و همکاران کدیور
 ینتـر شـناختی را از جملـه مهمسـالم از لحـاظ روان امن خانوادگی و ارتبـاط بـا والـدینمحیی 

                                                      
1. Ambroseni, P. J. 

2. Helgeson, V. S. 

3. Baran, R.; Parker, A. 

4. Ainsorth, M. 
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 .داندیاجتماعی و عال ه اجتماعی فرد م یهاعوامل در مهارت
گـاهی فرهنگـی در همـه  شـناختییتجمع هـاییژگیشـدن ودگرگون کشـورها، ضـرورت آ

 دهـدینشـان م ،دارد فردییـانکـه ریشـه در روابـی م ی،درمان هاییتویژه فعالبه ،هایتفعال
. گـذاردیخوبی بر ایـن وا عیـت صـحه مبه ییگراو چندفرهنگ نگریکپارچهظهور رویکردهای 

و مشـاوره  یشناسایلب رویکردهای درمانی و اصول آموزشی در سنین مختلف در عرصه روان
کـارگیری آن در و به انددادهب با جامعه و فرهنگ خودشان شکل تناسمسفیدپوستان یربی را 

ثیرگـذار نخواهـد أتنهـا تهگرفتن ابعاد فرهنگی آن ن جوامع دیگر نظیر کشور ایران بدون در نظر
ی خواهند توان ـت لذا درمانگران در صورت .ثیرات منفی نیز به دنبال خواهد داشتأبلکه ت ،بود

گرفتـه از تئنشـو اصول درمـانی و تربیتـی دهند که از رویکردها خوبی انجام وظایف خود را به
تر ن آسـاناپذیرش آن بـرای مراجعـ درف یککه از  ،کننداستفاده فرهنِگ سرزمین خودشان 

جامعه ایرانـی بـه دلیـل  ،وا ع ثیرگذاری آن نیز دوچندان خواهد بود. درأو از درف دیگر ت است
اینکـه ایمـان بـه ایـن باورهـا در دلیـل  بـهنیز اعتقادی و  از باورهای دینی و فراوان یرپذیریتأث

اسالمی ن ـبت بـه  ـ متناسب با فرهنگ ایرانی یهااز اصول و برنامه یدهوجودشان ریشه دوان
برنامه درمانی پـژوهش . لذا دپذیر یم تریشیب یربیگانه تأث یهااصول تربیتی واکم بر فرهنگ

 .داشت یرثأآنها ت یاجتماع ی کودکان و رشداجتماع یهادر پرورش مهارت یخوبواضر به
متغیرهایی ماننـد سـواد  یرتأث  استچنین  که این پژوهش با آن مواجه بود هایییتمحدود

استفاده از نوع  ؛آزمون پیگیری به دلیل محدودیت زمانی نکردنوجم نمونه کم و اجرا ؛والدین
تعمـیم نتـایج بایـد اوتیـاط کـرد. لـذا در  .اجتمـاعی یهـاابزار بـرای ارزیـابی مهارتاز  یخاص

هـا بـا گیـرد و پژوهشنظـر  ـرار  آتی سطح سواد والدین مـد یهادر پژوهش شودیپیشنهاد م
شـود و ارزیـابی نتـایج بـا اسـتفاده از انـواع و اجرای آزمـون پیگیـری انجـام  تریشوجم نمونه ب

از  ترییشـب یهاهنمونـ شـودیهمچنین پیشنهاد م .مختلفی از ابزارهای ارزیابی صورت پذیرد
ها با هم مقای ه شود. با و نتایج پژوهش ،هر دو جنس، دختر و پ ر، در سنین مختلف بررسی

اجتماعی کودکان، به تمامی  یهابر مهارت ۹آموزش اصول تربیتی پیامبر اکرم یرتوجه به تأث
ایر فعاالن شناسان و سن و روانان تربیتی فرزندان این سرزمین از جمله والدین، مشاور م ئوال
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پرورش این بعد رشدی به منظور این برنامه تربیتی از  شودیدر عرصه بهداشت و روان توصیه م
 ند.کناستفاده کودک 
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