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Abstract
The aim of this study was to compare

هدف از اجرای پژوهش مقایساه هاوش معناوی و

spiritual and emotional intelligences of high

هااوش هیجااانی در دختااران مقطااع دبیرسااتان

schooler girls who memorized the Quran
and who did not memorize the Quran in the

 مبتدی و غیرحافظ در شهر اصافهان،حافظ قرآن

Esfahan in 2016. The study is applied in

، پاااژوهش از نظااار هااادف. باااود۱۳۹۵ در ساااال

terms of purpose and causal-comparative in
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terms of data collection. The study population was all high school students of the

پاااژوهش ،کلیاااه دانشآماااوزان دختااار مقطاااع

33,928

دبیرستان شهر اصفهان به تعداد  ۳۳۹۲۸نفر باود

students, of whom 800 are the ones who

کااه  ۸۰۰نفاار از آنااان حااافظ قاارآن بودنااد .نمونااه

have memorized the Quran. The sample

includes

which

city

Esfahan

consisted of 90 students (30 students who

شااامل  ۹۰نفار ( ۳۰حااافظ و  ۳۰غیرحااافظ و ۳۰

memorized the Quran and 30 who did not

مبتدی) و باه صاور تصاادفی هدفمناد انتخااب

memorize the Quran, and 30 who are

شاااادند .اباااازار گااااردآوری دادههااااا در ایاااان

beginners) that chosen randomly. Badi et
al.’s Spiritual Intelligence questionnaire and

پاااژوهش ،پرساااشنامه هاااوش معناااوی بااادیع و

ques-

همکاااران و پرسااشنامه هااوش هیجااانی بااار ا آن

tionnaire were applied. The results showed

بود .نتایج نشان داد در تفکر کلی و بعاد انتقاادی

intelligence

emotional

Bar-On

that there were differences in the scores of
among

thinking

critical

and

general

who

students

باااین گاااروه حاااافظ و مبتااادی باااا غیرحاااافظ

Quran,

تفاااو معناااداری وجااود دارد (در گااروه حااافظ

students who did not memorize the Quran,

و مبتااادی بااااالتر از گاااروه غیرحاااافظ اسااات).

the

memorized

and the beginners (they were higher in
students who memorized the Quran and the

در متغیر اساتقالل ،شاادکامی ،واقعیتسانجی،

beginners). Independence, happiness, reality

روابااای باااین فاااردی ،مسااایولیت اجتمااااعی و

testing, interpersonal relations, social responsibility, and emotional intelligence were higher in

هوش هیجانی باین گاروه حاافظ و ساایر گروههاا

students who memorized the Quran.

تفاو وجود دارد و عملکرد بااالتر گاروه حافظاان

Keywords: emotional intelligence, spiritual

مشاهده شد.

intelligence, people who memorized the

کلیدددواژهها :هااوش هیجااانی ،هااوش معنااوی،

Quran, people who did not memorize the

حافظ ،قرآن ،دختران ،غیرحافظ ،مبتدی

Quran, girls, beginner.

مقدمه

مهارتهای اجتماعی ،مجموعهای پیچیده از مهارتها است که برای سازگاری و کنارآمـدن
با مو عیتهای مختلف اجتماعی و بر راری روابی سالم ضروری است و عملکرد کلـی فـرد را
تحت تأثیر رار میدهـد (جعفری .)1393 ،بـه عبـارت دیگـر ،مهارتهـای اجتمـاعی بخشـی از
فرآیند اجتماعیشدن کودکان است کـه زمینـه شـکلگیری هنجارهـا ،مهارتهـا ،انگیزههـا و
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نگرشهـای فــردی را در ابعــاد مختلــف زنــدگی ،بـهویژه بعــد اجتمــاعی ،فــراهم میکنــد .نیــز
مجموعهای از مهارتها مح وب میشود که برای تطبیق با نیازهای اجتماعی و وفظ روابـی
بینفردی ضروری است (ویلیکام و ریچکارد2008 1،؛ ِآشکلی .)2010 2،مهارتهـای اجتمـاعی انـواع
مختلفی از مهارتها نظیـر مهارتهـای ارتبـادی ،مهارتهـای وـل م ـئله و تصـمیمگیری،

مهارت جرئـتورزی و ابـراز وجـود و مهارتهـای خودمـدیریتی در ابعـاد هیجـانی ،شـناختی و
رفتاری را در بر میگیرد ،که برای ایفای موفقیتآمیز نقشهای خانوادگی ،شغلی و اجتماعی،
بهویژه ک ب استقالل ،موفقیتهای تحصیلی ـ شغلی و سازگاری با جنبههای مختلف زندگی
ضروری است (سوفی2013 ،؛ کارتلج و میلبرن1385 ،
3

4

.)53

مهارتهای اجتماعی و رشد آن ،که اساس زندگی فردی را تشکیل میدهد و زمینه تحقق
رشد فرد در سایر ابعاد فردی ـ بینفردی ،بهویژه بعد عقالنی -عادفی را فراهم میکند ،تحت
تأثیر عوامل مختلفی نظیر جن یت ،خانواده و واعد ارتبادی وـاکم بـر آن ،مدرسـه و سل ـله
تعامالت موجود در آن ،گروه هم االن و فعالیتهای مشترک بینفردی ،رسانه و برنامـههای
ماهوارهای ،شبکههای اجتماعی ،وضعیت اجتماعی ـ ا تصـادی ،محـل زنـدگی و ارتبادـات
واکم برآن و فعالیتهای جنبشی ـ ورکتی

رار دارد (روحانی و تاری1390 ،؛ ظهیری نکاو و رجبکی،

1390؛ مقتدری و رفاهی ،)1390 ،که خانواده و سی تم تربیتی واکم بر آن ،بهویژه در چنـد سـال
اولیه زندگی ،مهمتر ین این عوامل است (نوور2009 ،؛ سکوفی2013 ،؛ مقتکدری و همککاران1390 ،؛
5

مقتدری و رفاهی1390 ،؛ مجدی.)1377 ،
خــانواده محــور آیــازین جامعهپــذیری افــراد و تربیــت اجتمــاعی آنهــا و اصــلیترین عامــل
شکلگیری ارزشها و هنجارهای اجتماعی در شخصیت کودک است و تجـارب اولیـهای کـه
1. William, D.; Richard, L.
2. Ashely, J.
3. Sophie, M.
4. Karteleg, J.; Milborn, J.
5. Noor, A.
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کودک در این محیی ک ب میکند زیربنای شخصیت و الگوهای رفتاری ،او اسی و نگرشی
وی را شکل میدهد (رجبی1391 ،؛ دولینگ .)2005 1،خانواده به عنوان ه ته اصلی تداوم ن ـل
و تربیتپذیری زمینه رشد مهارتهـای اجتمـاعی و ارتبـادی را در کـودک از دریـق تعامـل بـا
والدین و همشیرها فراهم میکند (مرکز مشاوره و تحقیقات آموزشی2014 ،؛ پروچاسککا و نکورکراس،
2

1391

3

 .)345تحقیقات و پژوهشهای ب ـیاری اثربخشـی سـالهای اولیـه زنـدگی و سی ـتم

تربیتی واکم بر خانواده را بر رشد اجتماعی کـودک نشـان میدهنـد .فران ِ ـس 4و همکـاران

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

5

بادیان و همکاران ()1390

در پژوهشهای خویش از تأثیر محیی خـانواده و الگوهـای فرزنـدپروری بـر رشـد مهارتهـای

اجتماعی کودک خبر میدهند و میگویند کودکـانی کـه از محـیی تربیتـی مناسـب در محـیی
خانواده در چند سـال اولیـه زنـدگی برخوردارنـد مهارتهـای اجتمـاعی مطلـوبی دارنـد و رشـد
اجتماعی آنها در سطح ب یار خوبی است؛ و بالعکس نبود برنامه تربیتی مناسب در چنـد سـال
اولیه زندگی در محیی خـانواده سـبب شـکلگیری انـواع مشـکالت رفتـاری ـ ارتبـادی نظیـر
پرخاشگری ،ناتوانی در سازگاری بـا محـیی ،ضـعف در مهارتهـای دوسـتیـابی ،خصـومت،
خودپنداره منفی و عـزت نفـس پـایین در کـودک مـیشـود و بـه دـور کلـی رشـد مهارتهـای
اجتماعی کودک را با خلل مواجه میکند.
افزایش روزافزون افرادی که از بر راری رابطه اجتمـاعی ووشـت دارنـد یـا دچـار اضـطراب
اجتماعی ،اف ردگی و انزوای اجتماعیاند از یک درف و از درف دیگـر پیچیدهترشـدن روابـی
اجتماعی در عصر واضر ،ضرورت پرورش مهارتهـای اجتمـاعی را بـهخوبی آشـکار مـیکنـد
(نوور2009 ،؛ جلی

وند و غباری بناب .)1383 ،دیف گ تردهای از پژوهشها نشان میدهند ودود

نیمی از کودکانی که وارد کودک تان میشوند از مهارتهای اجتماعی کافی برای سازگاری بـا
1. Dowling, L.
2. Educational Consultancy and Research Center
3. Prochska, J.; Norkeras, J.
4. Frances, L. V.
5. Michelle, F. M.; Joyce, L. E.; Chrishana, M. L.

 /سال دوم  /پاییز  /۹۵شماره چهارم

148

محیی بیرون و هم االن برخوردار نی تند و بین  ۹/۵تا  ۱۴/۲از کودکان زیـر  ۵سـال تحـت
تأثیر عوامل مختلف ،بهویژه سی تم تربیتـی نامناسـب در محـیی خـانواده ،دچـار اخـتالل در
زمینه رشد عادفی و اجتماعی ه تند (دولینگ2005 ،؛ الریجانی و رزاقکی .)1386 ،همچنـین ،بـه
گزارش سازمان بهداشت جهانی ( ٪۲۵ )2008از کودکان زیر  ۵سال از مهارتهای اجتمـاعی
کافی برخوردار نی تند .در ایران نیز ،بر اساس گزارش اداره سالمت کودکـان وزارت بهداشـت
ایران ( %۲۴ ،)1392از کودکان ایرانی از رشد عادفی و مهارتهای اجتمـاعی کـافی برخـوردار
نی تند .همچنین ،موللی و همکاران ( )1393نشان دادند ودود  ۱۵تـا  ۲۲درصـد از کودکـان،
دارای انواع مشـکالت عـادفی و اجتمـاعی ،نقـ ،در توجـه ،تـرس اجتمـاعی ،پرخاشـگری،
مشکالت تحصیلی و اختالل در روابی اجتماعیاند.
دین اسالم به عنوان دینی جامع ،بر بعد تربیتی کودکان بهشدت تأ کیـد کـرده و بـر اهمیـت
نقش عواملی نظیر فطرت ،عوامل ارثی ،استعدادهای فردی و از همه مهمتر سی ـتم تربیتـی
خانواده در رشد ان ان ،بهویژه در بعد اجتماعی ،تأ کید میکند (قلتاش ،)1383 ،بـه گونـهای کـه
خداوند متعال در این زمینه میفرماید «ای ک انی که ایمان آوردهاید! شکیبا باشید و دیگران
را به شکیبایی فرا خوانید و رابطه خوب بر رار کنید و تقوا پیشه کنید .باشد که رسـتگار شـوید»
(آلعمران  .)200از دیدگاه اسالم ،والدین اصلیترین عامل تربیتی کودک به و اب میآیند ،به
گونهای که امام سجاد ۷در این زمینه میفرماید «وق کودک تو بـر تـو ایـن اسـت کـه بایـد
بدانی وجود او از تو است و بد و خوب او در این دنیا به تو ارتباط پیدا میکند و م ئولیت تربیت
وی بر روی دوش تو رار دارد»؛ و در ودی ی دیگر میفرماید «با فرزندت آنچنان رفتار کن که
اثر نیکوی تربیت تو ،مایه زیبایی و جمال اجتماعی او شود» (حرانی1376 ،

 ،236ح.)23

پیامبر ا کرم ۹وجود عینی رآن کریم است که با گفتار و رفتار خود ،آیات الهی و اوامر
الهی را به منصه ظهور رسانده است .لذا سیره و سنت وی و رآن کریم مبنای اساسی سی تم
تربیتی و فرهنگی است

(فقیهی،

 .)1385خداوند در سوره اوزاب ،پبامبر اسالم را الگوی

ََ ْ َ َ َ ُ
َ ُ ٌّ
َ ُ
ول ٱلل ِه أ ْس َوة
عملکردی در ابعاد مختلف زندگی معرفی کرده است {لقْ كان لک ْم لِى رس ِ
ٌّ
َح َس َنة) (احزاب  .)21بنابراین ،چنانچه مبانی و اصول تربیت مبتنی بر آموزههای واالی پیامبر
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بهدرستی تحلیل و تبیین شود ،میتواند به عنوان مناسبتر ین نمونه برای

عملکردهای تربیتی جامعه اسالمی استفاده شود

(جانیپور و لطفی،

 .)1394تربیت در هر

دیدگاهی بر اساس مبانی معرفتی و ارزشی آن تبیین میشود .در دین اسالم تربیت ابزاری
برای تحقق استعدادهای وجودی ان ان در جهت فطرتی است که خداوند در وجود وی
نهادینه کرده است؛ و اصول تربیتی تمامی روشهایی است که تحقق اهداف تربیتی را ممکن
میسازد (علوی و شریعتمداری.)1385 ،
محمد نورسوید در کتاب تربیت فرزندا از دیدگاه پیامبر اکرم ،۹پس از بررسـی سـیره و سـنت
ایشان ،رشد ان ان را در پنج مروله زیر خالصه میکند  .۱بل از تولد و دوران جنینـی  ۹مـاه اول
زندگی)؛  .۲آیاز تولد تا پایان شیرخوارگی  ۲سـال اول تولـد)؛  .۳از  ۲سـالگی تـا  ۷سـالگی؛  .۴از ۷
سالگی تا  ۱۲سالگی؛  .۵از  ۱۲تا  ۱۸سالگی یا اوایل بلوغ (نورسوید .)1375 ،نورسوید با تمرکز بر سیره
و سنت پیامبر در مروله سوم ،یعنی  ۲تا  ۷سالگی موفق به شناسایی اصول تربیتی مختلف ،بـهویژه
در بعد پرورش مهارتهای اجتماعی کودکان ،شده که عبارتاند از
 .۱بردن کودکان به مجلس بزرگـان؛ نورسـوید ( )1375میگویـد یکـی از امـوری کـه پیـامبر
اکرم ۹بهشدت بر آن تأ کید میفرمودند تأثیر وضور کودکان در مجالس بزرگان در رشد عقلی
و اجتماعی کودک است .ب یاری از نظریهها ،از جمله روانکاوی و یادگیری اجتماعی بر نقش
ً
ارتبادی کودک با افراد بزرگتر از خود و هم االن در رشد اجتماعی کودک تأکید دارند .مـ ال
آلبرت بندورا )1963( 1بخش اعظم رفتارها و نگرشهای فرد را واصل سرمشقگیری میداند.
ً
لذا کودکانی که در جمع بزرگان رار میگیرند م لما ب یاری از رفتارها و نگرشها را از دریـق
یادگیری اجتماعی سرمشقگیری) در خود ایجاد میکنند (گرشام و الیوت.)1990 2،
 .۲فرستادن کودکان بـرای انجـامدادن برخـی کارهـای خـانواده؛ علـی ابـن ابیدالـب۷

میفرماید در سنین کودکی ـ نوجوانی بودم که پیامبر مرا نزد ومی کـه سـن و سـال زیـادی از
1. Bandora, A.
2. Gersham, F.; Elliott, S. N.
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آنها گذشته بود فرستاد و فرمود «هر گاه درفین دعوی نزد تو آمدند بـه سـخن هـیچکـدام از
درف مقابل گوش فرا مده .زیرا ضـاوتت را تبـاه مـیکنـد» (مطهکری.)1379 ،
آنها بدون وضور ِ

وبولدینگ )2011( 1میگوید پرورش وس م ئولیتپذیری و آمادهسـازی کـودک بـرای داشـتن
ارتبادی م تقالنه م تلزم آمادهسـازی وی از همـان سـالهای اولیـه زنـدگی از دریـق دادن
وظایف در ود توانش بـه او اسـت .سـپردن م ـئولیتها و درخواسـت از
سپردن برخی کارها و
ِ
ً
کودک برای ارضای پارهای از نیازمندیهای فردی و خانوادگی م لما در رشد و شکوفاسـازی

مهارتهای اجتماعی کـودک ،بـهویژه م ـئولیتپذیری و اسـتقالل عمـل ،مـؤثر خواهـد بـود
(نورسوید.)1375 ،
 .۳آموزش سالمکردن به کودک؛ أنس ،صحابی پیامبر ،۹میگوید رسـول خـدا هـر و ـت
نزد کودکان میآمد بر آنها سالم میکرد و میفرمود «ای پ رم! هر و ت وارد خانه و خانواده
خود شدی سالم کن .چون سالمکردن موجب خیر و برکت برای خودت و خانوادهات میشود
و فرشتگان با سالمدهنده انس میگیرنـد» (صدوق1385 ،

 ،583/2ح .)23همچنـین ،ابـنبطـال

میگوید سالمکردن بزرگان بر کودکان موجب میشود کودکان این مهارت را الگوگیری کننـد.
نیز باعث میشود بزرگترها لباس کبـر و خـودبرتری را بـه دور بیندازنـد و فروتنانـه عملکننـد
(بخاری ،245 1387 ،ح 2073و  .)2076وولیتزکی ( ،2011به نقک از

چوپکانی و همککاران )1395 ،نیـز

میگوید سالمکردن اولین مروله واردشدن در روابی اجتماعی است و آمـوزش آن بـه کودکـان
اولین گام برای یادگیری مهارتهای ارتبادی است.
 .۴انتخاب دوست صادق برای کودک و هدایت وی در ایـن زمینـه؛ نورسـوید ( )1375میگویـد
کودک به صورت ذاتی گرایش عمیقی به هم االن و بر راری رابطه با آنها دارد و پیـامبر اکـرم ۹و
امام علی ۷بـر انتخـاب دوسـتانی تأ کیـد میورزیدنـد کـه از ویژگیهـایی نظیـر ایمـان ،اوتـرام بـه
مقدسات دینی ،راستگویی ،ریاکارنبودن ،خیرخواهبودن و خوشاخالقبـودن برخـوردار باشـند ،بـه
گونــهای کــه امــام علــی ۷میفرمایــد «بهتــرین برادرانــت دوســتانت) ک ــی اســت کــه بــا
1. Wubbolding, R. E.
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راستگوییاش تو را به راستگویی دعـوت کنـد و بـا اعمـال نیـک خـود ،تـو را بـه بهتـرین اعمـال
برانگیزد» .نیز ،پیامبر اکرم ۹در این زمینه میفرمایند «سه چیز دوسـتی را یـکرنـگ میسـازد
هدیهکردن عیبهای یکدیگر ،پاسداری در ییاب و بـدگویینکـردن) و یـاریرسـاندن در سـختی»
(بهشتی1366 ،؛ تمیمی آمدی ،417 1378 ،ح9535؛ مالکی اشتری.)121/2 1369 ،
 .۵یاددادن خرید و فروش به کودک و درگیرکردن وی در آن؛ درگیرکردن کودک در خریـد و
فروش ادمینان و اعتماد شخصی و اجتمـاعی را در کـودک ایجـاد میکنـد ،و او را بـه سـمت
اتکای به خود سوق میدهد .از اینرو پیامبر در بهکارگیری این اصل به منظور رشـد اجتمـاعی
تأکید میکند (نورسکوید .)1375 ،آشـناکردن کـودک بـه فعالیتهـای ا تصـادی ،نظیـر خریـد و
فروش ،از همان سنین آیازین زندگی عنصر تأثیرگذاری در پرورش رشد اجتماعی کودک است
1

(دالنو و اسنی  ،2006 ،به نق

از چوپانی.)1395 ،

 .۶گذراندن اوقات در خانه نزدیکان؛ نورسوید ( )1375میگوید از اصول دیگری که پیـامبر
اکرم ۹در سیره و سنت خود بر آن تأ کید میکرده گذراندن برخی او ات در خانه خویشاوندان
است که زمینهساز عادتدادن کودک به صله روم میشود .پیامبر اکرم ۹میفرماید «دیدار
با خویشاوندان صله روم) موجب ازدیاد مـال و محبوبیـت در میـان خویشـاوندان و تـأخیر در
مرگ میشود» (مجلسی1363 ،

 .)104/99در جـایی دیگـر میفرمایـد «بـا خویشـاوندان تعامـل

ود یک سـالم باشـد» (همکان
کنید و بدان تشویق کنید ،وتی اگر در ِ

 .)104/74در وا ـع ،ایـن

اوادیث بهخوبی ضرورت و سودمندی تعامل با خویشاوندان را آشکار مـیکنـد و میتـوان از آن
ضرورت تشویق کودک به ورکت در م یر این اصل را استنباط کرد .در وا ع ،رفتن کـودک بـه
خانه نزدیکان سبب آشنایی وی با آداب و رسوم خانوادهای دیگر و عادتکردنش بـه تعامـل بـا
ً
دیگران میشود .م لما چنین عملی عال ه اجتماعی در کودک را تقویـت میکنـد و از دریـق
ً
گ ترش تعامالت کودک م لما در رشد مهارتها ِی اجتمـاعی وی نیـز تأثیرگـذار خواهـد بـود
(نورسوید.)1375 ،
1. Dellano, B.; Essnil, S.
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 .۷حضور کودک در گردهماییهای مشروع و مجالس عروسی؛ آخرین اصـلی کـه پیـامبر
اکرم ۹در زندگی خویش به کار میب تند و بهکارگیری آن را تشویق میفرمودند بردن کودک
با خـود بـه مجـالس عروسـی و گردهماییهـای مشـروع اسـت .پیـامبر اکـرم ۹میفرماینـد
«عروسی نباید در خفا برگزار شود .همگان باید وضـور داشـته باشـند و بایـد دود بـه پـا شـود و
صدای دف شنیده شود و فرق بین عروسی و زنا همین سر و صدای دف است» (تمیمی مغربکی،
1385

 .)207/2همچنــین امــام صــادق ۷میفرمایــد در شــب عروســی وضــرت زهــرا،۳

رسولاهّٰلل ۹صدای دف شنیدند .پرسیدند «این چی تو» .گفتند اسماء برای اینکه وضـرت
زهرا ۳را شاد نگه دارد تا بیمادری او اس نکند ،دف میزند .پس رسولاهّٰلل ۹دعا کردنـد
«هماندور که اسماء دختر مـرا شـاد کـرد خـدایا او را شـاد نمـا»؛ و بـه اسـماء فرمودنـد «در
شادیتان ورفهای نامناسب نزنید» (همان).
اربلی در کتاب کشف الغموة نقـل میکنـد و تـی م ـلمانان از ازدواج وضـرت علـی ۷بـا
وضرت فادمه ۳مطلع شدند و به پیامبر ۹تبریک گفتند وضرت رو به هم ران خود کرد و
به آنها دستور داد برای فادمـه۳
مراسـم شـادی بگیرنـد و دف بزننـد .آنهـا مشـغول دفزدن
ِ

شدند (اربلی1381 ،

 .)359/1ابنابیالحدید نقل کرده است کـه پیـامبر بـر ـومی گـذر کـرد کـه

مشغول بازی و ر  ،بودند .به آنها فرمود به این مراسم مشروع و توأم با شادی ادامه دهیـد و
بدان تشویق کنید تا یهود و نصارا بدانند در دین ما آزادی ه

ـت (ابن ابی الحدید1404 ،

.)331/6

پیامبر اکرم ۹در این ودیث وضور همگان که کودکان را نیـز شـامل میشـود) در مجـالس
عروسی مشروع را مجاز میدانند و آنها را به آن تشویق میکنند .در وا ع ،وضور کودک در این
مجالس چند فایده دارد ،از جمله شادشدن روویه کودک و فعالیت ب یار؛ تعامـل بـا کودکـان
هم ن و سال و تخلیه انرهی؛ ارتباط با بزرگساالن و مشـاهده آنـان و آشـنایی بـا ب ـیاری از
واعــد و اصــول وضــور در ایــن مجــالس و یــادگیری ب ــیاری از رفتارهــا از دریــق الگــوگیری
(نورسوید.)1375 ،
به دور کلی ،مطالب پیشین ضرورت تدوین و بهکارگیری برنامه تربیتی مناسب برای پرورش
مهارتهای اجتماعی کودک در سالهای اولیه زندگی را آشکار میکند .از درف دیگر ،برنامـه
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تربیتی زمانی کارآیی مناسب خواهد داشت که با مبـانی فرهنگـی و تربیتـی جامعـه همخـوانی
داشته باشد .لذا در این پژوهش کوشیدیم با آموزش اصـول تربیتـی شناساییشـده در سـیره و
سنت پیامبر اکرم۹

که نورسوید برشمرده) به شرکتکنندگان پژوهش ،بررسی کنـیم کـه آیـا

این اصول تربیتی در رشد مهارتهای اجتماعی کودکان  ۶-۵سـال مـؤثر اسـت یـا نـهو دلیـل
ً
انتخاب کودکان  ۵تا  ۶سال در این پژوهش اوال فزونـی آنهـا در جامعـه پـژوهش و دسترسـی
آسان به آنها است؛ دوم تأ کید پیامبر اکرم ۹بر تربیتپذیری ب یار زیاد کودک در ایـن مرولـه
سنی؛ و سوم امکان اجراییکردن تمامی اصول بر روی کودکان در این سـن ،از سـوی والـدین
به دلیل آیازشدن فرآیند اجتماعیشدن کودک و آمادگی وی برای وضور در جامعه و واردشدن
به مراکز آموزشی نظیر پیشدب تانی است.
روش پژوهش

روش این پژوهش نیمهآزمایشی با پیشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل است .جامعه آمـاری
این پژوهش شامل تمام خانوارهـای دارای کودکـان  ۵تـا  ۶سـال ،در منطقـه  ۱۵۰۰خـانواری
منطقه کشتارگاه در شهرستان شاهینده است کـه در بررسـیهای بـهعمـلآمـده  ۲۸۴خـانوار
دارای کودکان  ۵تا  ۶سال بودند .سپس با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده از نـوع
رعهکشی)  ۱۰۰خانوار برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند کـه پـس از آگـاهکـردن آنهـا از
پژوهش و هدف آن ۴۰ ،خانوار واضر به همکاری و شرکت در پژوهش شدند .ابتدا مشخصات
فـردی شـرکتکنندگان بـا اسـتفاده از پرسـشنامـه جمعیتشـناختی جمـعآوری شـد و سـپس
مقیاس مهـارت اجتمـاعی فـرم والـدین) بـر روی تمـام والـدین کودکـان اجـرا شـد .درنهایـت
ً
شرکتکنندگان به دور کامال تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تق یم شدند که هـر گـروه
شامل  ۲۰کودک  ۵تا  ۶سال بود.
شرکتکنندگان گروه آزمایش تعداد  ۹جل ه آموزشی ،هر هفته  ۲جل ه ،به مـدت ۹۰-۴۵
د یقه آموزش دیدند .در هر جل ه پژوهشگری که صالویت علمی و ورفـهای کـافی داشـت،
یکی از اصول تربیتی پیامبر اکرم ۹را آمـوزش مـیداد .همچنـین ،پرسـشنامـه مهارتهـای
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اجتماعی فرم والدین ،در مروله پسآزمون بـر روی هـر دو گـروه کنتـرل و آزمـایش اجـرا شـد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )19انجام شد و به دلیل وجود بیش
از یک متغیر واب ته در پژوهش ،آزمـون آمـاری استفادهشـده در ایـن پـژوهش آزمـون آمـاری
کوواریانس چندمتغیری بود.
ابزار اندازهگیری

ابزار استفادهشده در این پژوهش مقیاس درجهبندی مهارتهـای اجتمـاعی  (SSRSاسـت
1

که گرشام و الیوت در سال  ۱۹۹۰تهیه و تدوین کردند و دارای سه فرم ویژه والدین ،کودکان و
معلمان است (شهیم .)1384 ،این مقیـاس بـرای سـه دوره تحصـیلی پیشدب ـتانی  ۳تـا ۶/۵
سالگی) ،دب تان  ۷تا  ۱۲سالگی) و راهنمایی  ۱۳تا  ۱۵سالگی) بر پایه رشد کودک دراوی
شده و فرم پیشدب

تانی آن را شهیم ( )1384در ایران هنجاریابی کرده است (موللی و همککاران،

 .)1393فرم والدین این مقیاس دارای  ۳۹گویه در زمینه مهارتهای اجتمـاعی و  ۱۰گویـه در
زمینه مشکالت رفتاری است .هر یک از گویهها دارای پاسخهای سـهنمـرهای بـا گز ینـههای
ً
هرگز ،بعضی او ات و ایلب او ات است .در این پژوهش صرفا از بخش مهارتهای اجتماعی
مقیاس استفاده شد که دربرگیرنده رفتارهایی مانند همکاری ،ادعیـت و خویشـتنداری اسـت
کــه بــه صــورت خردهمقیــاس عرضــه شــده و از جمــع نمرههــای ایــن خردهمقیاسهــا نمــره
مهارتهــای اجتمــاعی بــه دســت میآیــد .خردهمقیاسهــای ایــن بخــش شــامل همکــاری
رفتارهایی م ل اشتراک وسایل ،پیـروی از راهنماییهـا) ،ادعیـت رفتارهـای آیـازگر ماننـد
بهدستآوردن ادالع از دیگران ،معرفی خود به دیگران و پاسـخ مناسـب بـه رفتـار دیگـران) و
خویشتنداری

رعایت نوبت و کنارآمدن هنگام کشمکش) است (شهیم .)1384 ،شـهیم ()1384

پایایی بازآزمایی این مقیاس را برای خردهمقیاس مهارتهای اجتمـاعی فـرم والـدینی  ۰/۷۰و
برای مشکالت رفتاری  ۰/۶۵گزارش کرده است .گرشام و الیوت (1990؛ به نق از سلیماننژاد و

سودی )1393 ،ضریب اعتبار این مقیاس را از دریق آلفای کرونبای  ۰/۹۴گزارش کردهاند.
1. Social Skills Rating System
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برنامه مداخله

بخش اعظم منابع استفادهشده برای تدوین پروتکل مد نظر کتـاب تربیوت فرزنودا از دیودگاه
پیامبر اکرم ۹نوشته محمد نورسوید ،ترجمه محمدصالح سعیدی و آیات رآنی بود .در پایـان
اجرای پروتکل درمانی ،پسآزمون روی تمامی شـرکتکنندگان اجـرا شـد و تحلیـل دادههـا بـا
استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری انجام گرفت.
جدول  :۱خالصه محتوای جلسات آموزش مهارتهای زندگی سالم
جلسه

محتوای جلسه

یکم

اجرای پیشآزمون؛ معرفی اعضا؛ بیان قواعد و قوانین جلسات بههویههه رضهای آگاهانهه و رازداری؛
آشنایی شرک کنندگان با مفهوم مههارتههای اجتمهاعی؛ معرفهی مؤلفههههای مههارت اجتمهاعی
(قاطعی  ،همکاری و خویشتنداری)؛ تعریف و ذکر اهمی مهارتها و روابه اجتمهاعی و اشهاراتی
به تأکید دین بر این ابعاد (آلعمران 200؛ نساء  1و 35؛ توبه )114؛ بیان اهمی نقهش والهدین
در رشد مهارتهای اجتماعی کودک با تأکید بر پهوهشهای بالینی و تجربی و اشاراتی بهه تأکیهد
دین در این زمینه (نورسوید .)1375 ،بیان مختصهر اوهوت تربیتهی پیهامکر اکهرم ۹بهرای رشهد
اجتماعی کودک که در مقدمه بدان اشاره شد.
بیان مطالکی درباره رواب اجتماعی و نحوه شروع ،تداوم و پایان آن؛ معرفهی اولهین اوهل تربیتهی
پیامکر اکرم۹؛ سالم کهردن (بهه عنهوان کلیهد آرهازگر روابه اجتمهاعی) و اهمیه آن در رشهد

دوم

مهارتهای اجتماعی کودک (نورسوید1375 ،؛ احزاب 44؛ نکور )61؛ معرفهی نرهری شهیوهههای
آموزش این مهارت به کهودک و آمهوزش عملهی ایهن مههارت از طریهد ال هودهی (شکفیعآبادی و
ناصری)1392 ،
گرفتن خالوهای از نحوه عملکرد والدین راجع به اول تربیتی جلسه قکهل؛ معرفهی دومهین اوهل
تربیتی ،یعنی کمک به کودک در انتخاب دوس وادق و اهمی آن در رشد مهارتهای اجتماعی

سوم

و اشاراتی به تأکیهد دیهن در ایهن زمینهه (نورسکوید262 1375 ،؛ تمیمکی آمکدی،417 1378 ،
ح)9535؛ بیان ویهگیهای دوس وادق از دیدگاه اسالم (بهشتی)1366 ،؛ آمهوزش مههارتههای
دوس یابی (شناسایی ویهگیهای دوس سالم ،نحوه جذب این افهراد بهه عنهوان دوسه و تهداوم
رابطه با آنها) (نورسوید1375 ،؛ بوربا.)2008 ،
گرفتن خالوهای از نحوه عملکرد والدین در خصوص اوهل تربیتهی جلسهه قکهل؛ بیهان مطهالکی دربهاره

چهارم

استقالت و وابست ی کودک و پیامدهای مثک و منفی این ابعاد؛ بیان کامل عملکرد پیهامکر اکهرم ۹در
خصوص استقالت و وابست ی کودک به والدین و معرفی اول تربیتی اجازهدادن به کودک بهرای گذرانهدن
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اوقاتی در خانه خویشاوندان نیکوکارش و نقش آن در رشد استقالت کودک و کاهش وابست ی بهه والهدین
(نورسوید )1375 ،و بیان ویهگیهای خویشاوندان نیکوکار به منرور فرستادن کودکهان بهه منه ت آنهها و
معاشرت با آنها از دیدگاه اسالم و قرآن (بقره .)177
گرفتن خالوهای از نحوه عملکرد والدین راجع به مطالب آموزش دادهشهده در جلسهه قکهل؛ بیهان
پنجم

مطالکی راجع به ضرورت همکهاری در قالهب روابه خهانوادگی ه اجتمهاعی و نقهش آن در رشهد
مهارتهای اجتماعی؛ بیان تأکید پیامکر اکرم ۹بر همکهاری و مشهارک در عروهه خهانوادگی و
اجتماعی و معرفی اول تشوید کودک به کمک در ارضای نیازمندیهای خانواده به منرور تقویه
حس همکاری و همدلی در وی با در نرر گرفتن توانایی و عالقه کودک (نورسوید)1375 ،
گرفتن خالوهای از نحوه عملکرد والدین راجع به اوهل آمهوزش دادهشهده در جلسهه قکهل؛ بیهان
مطالکی درباره خرید و فروش به عنوان یکی از شیوهههای برقهراری رابطهه اجتمهاعی بها دی هران و
نقش آن در رشد مهارتهای اجتماعی؛ بیان اهمی  ،شرای و منافع فعالی های اقتصادی و خریهد

ششم

و فروش از دیدگاه اسهالم (انعکام 153؛ اعکراف 85؛ هکود  84و  .)86بیهان ضهرورت عهادتدادن
کودک به شروع فعالی های اقتصادی (نریر خرید مواد رذایی و خوراکی خانواده) از دیدگاه اسهالم
و پیامکر اکرم ۹و نقش آن در ایجاد و بهکود اطمینان و اعتماد بهه خویشهتن و اتکهای بهه خهود
(نورسوید )1375 ،و آموزش اووت اساسی این شیوه عمل.

هفتم

گرفتن خالوهای از عملکرد والدین راجع به اول آموزش دادهشده در جلسه قکهل؛ بیهان مطهالکی
درباره حضور و مشارک در گروههای مختلف و تأثیر آن بر مههارتههای ارتکهاطی؛ بیهان اهمیه
شرک در مجالس مشروع و اسالمی (نریر عروسیهای اسالمی) و نقش آن در رشهد مههارتههای
اجتماعی کودک از دیدگاه اسالم و سیره و سن پیامکر اکرم( ۹نورسوید.)1375 ،
گرفتن خالوهای از نحوه عملکرد والدین راجع به اول تربیتی جلسه قکهل؛ بیهان مطهالکی دربهاره
اهمی ارتکاط کودک با افراد ب رگتر از خود و تأثیر آن در رشد کودک در ابعاد مختلهف ،بههویههه

هشتم

بعد اجتماعی؛ بیان دیدگاه اسالم درباره رابطه کودک با ب رگساالن و معرفی اول بهردن کودکهان
خویش به مجالس ب رگان و تشوید به ارتکاط با آنها به عنوان آخرین اول تربی اجتماعی پیهامکر
اکرم( ۹نورسوید.)1375 ،
کسب گ ارش درباره عملکرد والدین در زمینه مههارتههای آمهوزش دادهشهده؛ وهحک طهوالنی

نهم

حداقل به مدت یک ساع

درباره تجربیات خود از گروه؛ بیان احساسهات خهویش دربهاره گهروه و

سایر اعضا؛ کاربرد و تأثیر مهارتهای آموزش دادهشده؛ تفاوت احساسهی جلسهات اوت بها جلسهات
پایانی و نهایتاً تشکر از حضور و تالش آنها در پهوهش و خداحافری با یکدی ر
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نتایج

شاخ،های توصیفی مربوط به خردهمقیاسهای مهارتهای اجتماعی در دو گروه آزمایش و
کنترل در مو عیت پیشآزمون و پسآزمون در جدول  ۲عرضه شده است.
جدول  :۲شاخصهای توصیفی خردهمقیاسهای مهارت اجتماعی در دو گروه
کنترل و آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون
متغیرها

موقعیت

همکاری
قاطعیت
خویشتنداری
مقیاس کل

گروه شاهد
انحراف معیار
میان ین

گروه آزمایش
انحراف معیار
میان ین

پیشآزمون
پسآزمون

12/44
13/19

1/46
1/04

13
17/21

1/01
0/74

پیشآزمون

10/32

1/41

10/67

1/21

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

10/11
11/21
10/98
32/42
41/11

1/23
2/74
2/33
2/09
2/44

15/36
11/64
19/17
31/29
31/44

1/02
4/43
2/15
2/12
2/38

مقیاس کـل
نتایج جدول  ۲نشان میدهد میانگین هر سه خردهمقیاس مهارت اجتماعی و
ِ

مهارتهای اجتماعی) پیش از مداخله و پس از مداخله تغییر کرده است.

برای بررسی تأثیر برنامـه آموزشـی برگرفتـه از سـیره پیـامبر اکـرم ۹بـر مهـارت اجتمـاعی
کودکان  ۵تـا  ۶سـال از آزمـون آمـاری کوواریـانس چنـدمتغیری اسـتفاده شـد .بـرای بررسـی
دبیعیبودن پیشفر های پژوهش از آزمون آماری کالموگروف ـ اسمیرنوف 1بهره بردیم کـه
تأیید شد  .)P<۰/۰۰۱به منظور رعایت مفروضه همگنی واریانسها بین دو گـروه آزمـایش و
کنترل از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن ،برابری واریانسها را تأیید کرد .)P = ۰/۰۶۳
یکی دیگر از پیشفر

های تحلیل کوواریانس همگنی شیب رگرسیون است که بـا آزمـون F

مشخ ،شد .یعنی بین تعامل گروه و پیشآزمـون معنـادار نبـود .مفروضـه رابطـه خطـی بـین
1. Kolmogorov–Smirnov test
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متغیر همپـراش و متغیـر واب ـته نیـز تأییـد شـد .بنـابراین ،میتـوان از آزمـون آمـاری تحلیـل
کوواریانس استفاده کرد که نتایج آن در جدول  ۳آمده است.
جدول  :۳نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون مهارتهای اجتماعی در گروه آزمایش و کنترل
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور اتا

پیشآزمون

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

ذف اثـر پیشآزمـون ،اخـتالف معنـاداری بـین نمـرات
بر اساس نتایج جدول  ،۳پـس از وـ ِ
پسآزمون متغیر در گروه آزمایش و کنترل مشاهده میشـود  P= ۰/۰۰۱و  .)F= ۴۹/۰۹بـر
اساس نتایج جدول  ،۳گروه اثر معناداری بر نمرات پسآزمون داشته است  )P= ۰/۰۰۱که با
مجذور اتا میتوان گفت  ۰/۵۸این تغییرات ناشی از تأثیر برنامه مداخله در گروه آزمایش است.
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که برنامه آموزشی مبتنی بر  ۸اصل تربیتی پیامبر سـبب بهبـود
مهارتهای اجتماعی کودکان  ۶-۵ساله میشود.
جدول  :۴نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مؤلفههای مهارتهای اجتماعی
نوع آزمون

مقدار

Df

درجه آزادی خطا

F

سطح معناداری

اثر پیالیی

0/92
0/08
12/64
12/64

3
3
3
3

33
33
33
33

2/23
2/23
2/23
2/23

0/001
0/001
0/001
0/001

المبدای ویلکز
اثر هاتلینگ
بزرگترین ریشهروی

در جدول فوق ،هر سه خردهمقیاس مهارت اجتماعی در پیشفر های آماری اثر پیالیی،
المبدای ویلکز ،اثر هاتلینگ و بزرگترین ریشهروی محاسبه شد ،که نتایج آن در جدول فـوق
آمده است .نتایج آزمونهای آماری تحلیل کوواریانس که در جـدول  ۵آمـده ،نشـان داد گـروه
آزمایش و کنترل ودا ل در یکی از سه خردهمقیاس مهـارت اجتمـاعی تفـاوت معنـاداری دارد
 )P < ۰/۰۰۱که برای پیبردن به این تفاوت بـه صـورت تفکیکـی ،از آزمـون آمـاری تحلیـل
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کوواریانس چندمتغیری استفاده شد که نتایج آن در جدول  ۵آمده است.
جدول  :۵نتایج 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

قاطعی

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

قاطعی

114/11

114/11

1

221/25

0/001

0/59

71/36

71/36

1

71/36

0/001

0/68

خویشتنداری

هماندور کـه جـدول  ۵نشـان میدهـد بـا در نظـر گـرفتن نمـرات پیشآزمـون بـه عنـوان
متغیرهای همپراش ،تفاوت بین مهارت اجتمـاعی کودکـان  ۶-۵سـال در خردهمقیاسهـاس
همکاری ،ادعیت و خویشتنداری ،در دو گروه آزمایش و کنترل معنـادار اسـت .)P<۰/۰۰۱
بنــابراین ،دربــاره تــأثیر برنامــه آموزشــی مبتنــی بــر  ۸اصــل تربیتــی پیــامبر اکــرم ۹بــر
خردهمقیاسهــای مهــارت اجتمــاعی میتــوان گفــت بــا توجــه بــه مجــذور اتــا ،در هــر یــک از
خردهمقیاسهــای همکــاری ،ادعیــت و خویشــتنداری بــه ترتیــب  ۰/۶۴و  ۰/۵۹و ۰/۶۸
تغییرات ،ناشی از تأثر برنامه آموزشی پیامبر اکرم ۹است.
بحث و نتیجهگیری

نتایج نشان داد برنامه آموزشی مبتنی بر هفـت اصـل تربیتـی پیـامبر ۹بـر رشـد مهارتهـای
اجتماعی و هر سه خردهمقیاس آن همکاری ،ادعیت و خویشتنداری) مؤثر بوده اسـت ،کـه
این نتایج با نتایج واصل از پژوهشهای زیر همخوانی دارد سلیماننژاد و سـودی ( )1392در
پژوهشی تحت عنوان «اثربخشی صههای رآنـی بـر رشـد مهارتهـای اجتمـاعی» ،از تـأثیر
فراوان صههای
نق از

رآنی در رشد مهارتهای اجتماعی کودکان خبر دادند .هاشـمی (1393؛ بکه

استوی و همکاران )1393 ،نیز در پژوهشـی تحـت عنـوان « ـرآن و نقـش تربیتـی مـادر در
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خانواده» ،از اثربخشی آموزههای رآنی در رشد کودکان ،بهویژه در رشد مهارتهای اجتماعی
و اخال ی ،خبر میدهد .در میان سایر پژوهشهایی که نتـایج آن همخـوانی ب ـیار بـا نتیجـه
پژوهش واضر دارد میتوان بـه پژوهشهـا ِی آمبروسـینی ،)2000( 1هلگ ـون

پـارکر
جانیپـور و لطفـی ( ،)1394رومـاندوسـت ( )1381بـارآن و ِ

3

2

(2004

،)430

(2000؛ بکه نقک از اسکتوی و

همکککاران ،)1393 ،اســتوی و همکــاران ( ،)1393مقتــدری و همکــاران ( )1390و بهمنزادگــان

جهرمی و همکاران ( )1389اشاره کرد که همگی از تأثیر آموزههای معنوی ـ دینـی ،بـهویژه در
الب اصول تربیتی و داستانهای اجتماعی ،بر رشد اجتماعی کودکان خبر میدهند.
در تبیــین یافتــههای واصــل از ایــن پــژوهش میتــوان گفــت ،خــانواده ،محــور آیــازین
جامعهپذیری افراد و تربیت اجتماعی آنها و مهمترین عامل تداوم ن ل ،تربیتپـذیری و رخنـه
ارزشها و هنجارهای اجتماعی در شخصـیت کـودک اسـت (حسکینی1393 ،؛ نجفکی و احمکدی،
1391؛ به نق از

چوپانی .)1395 ،کودکانی که در سالهای اولیه زندگی زمینـه کـافی بـرای رشـد

مهارتهای اجتماعی شخصیتشان فـراهم نشـده ،ن ـبت بـه کودکـانی کـه از ایـن زمینـهها
برخوردار بودهاند با مشکالت بیشتری در سازگاری با محیی اجتماعی بیـرون مواجـه میشـوند
(آقککاپور و همکککاران .)1382 ،ســالهای اولیــه زنــدگی در محــیی خــانواده ،مهمتــرین عامــل در
مهارتهای اجتماعی فرد است و کودکانی که از روابی امنی با خانواده خود در سالهای اولیـه
زندگی بهرهمندند مهارتهای اجتماعی خوبی دارند و پیوسته جهان و ارتبادات اجتماعی خود
را گ ترش میدهند؛ و ن بت به کودکانی که از محیی تربیتی امنی برخوردار نبودهانـد میـزان
یادگیریشان از تجارب خود در روابی اجتماعی بیشتر است آین

ورث (آینثورث1978 ،؛ بکه نقک از
4

کدیور و همکاران .)1390 ،اسمیت نیز در پژوهش خویش (2004؛ بکه نقک از

قلتکاش )1383 ،وجـود

محیی امن خانوادگی و ارتبـاط بـا والـدین سـالم از لحـاظ روانشـناختی را از جملـه مهمتـرین
1. Ambroseni, P. J.
2. Helgeson, V. S.
3. Baran, R.; Parker, A.
4. Ainsorth, M.
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عوامل در مهارتهای اجتماعی و عال ه اجتماعی فرد میداند.
دگرگونشـدن ویژگیهـای جمعیتشـناختی کشـورها ،ضـرورت آگـاهی فرهنگـی در همـه
فعالیتها ،بهویژه فعالیتهای درمانی ،کـه ریشـه در روابـی میـانفردی دارد ،نشـان میدهـد
ظهور رویکردهای یکپارچهنگر و چندفرهنگگرایی بهخوبی بر ایـن وا عیـت صـحه میگـذارد.
ایلب رویکردهای درمانی و اصول آموزشی در سنین مختلف در عرصه روانشناسی و مشـاوره
را سفیدپوستان یربی متناسب با جامعه و فرهنگ خودشان شکل دادهاند و بهکـارگیری آن در
جوامع دیگر نظیر کشور ایران بدون در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی آن نهتنهـا تأثیرگـذار نخواهـد
بود ،بلکه تأثیرات منفی نیز به دنبال خواهد داشت .لذا درمانگران در صورتی خواهند توان ـت
وظایف خود را بهخوبی انجام دهند که از رویکردها و اصول درمـانی و تربیتـی نشـئتگرفتـه از
فرهنگ سرزمین خودشان استفاده کنند ،که از یک درف پذیرش آن بـرای مراجعـان آسـانتر
ِ
است و از درف دیگر تأثیرگذاری آن نیز دوچندان خواهد بود .در وا ع ،جامعه ایرانـی بـه دلیـل
تأثیرپذیری فراوان از باورهای دینی و اعتقادی و نیز بـه دلیـل اینکـه ایمـان بـه ایـن باورهـا در
وجودشان ریشه دوانیده از اصول و برنامههای متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی ن ـبت بـه
اصول تربیتی واکم بر فرهنگهای بیگانه تأثیر بیشتری میپذیرد .لذا برنامه درمانی پـژوهش
واضر بهخوبی در پرورش مهارتهای اجتماعی کودکان و رشد اجتماعی آنها تأثیر داشت.
محدودیتهایی که این پژوهش با آن مواجه بود چنین است تأثیر متغیرهایی ماننـد سـواد
والدین؛ وجم نمونه کم و اجرانکردن آزمون پیگیری به دلیل محدودیت زمانی؛ استفاده از نوع
خاصی از ابزار بـرای ارزیـابی مهارتهـای اجتمـاعی .لـذا در تعمـیم نتـایج بایـد اوتیـاط کـرد.
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی سطح سواد والدین مـد نظـر ـرار گیـرد و پژوهشهـا بـا
وجم نمونه بیشتر و اجرای آزمـون پیگیـری انجـام شـود و ارزیـابی نتـایج بـا اسـتفاده از انـواع
مختلفی از ابزارهای ارزیابی صورت پذیرد .همچنین پیشنهاد میشـود نمونـههای بیشـتری از
هر دو جنس ،دختر و پ ر ،در سنین مختلف بررسی ،و نتایج پژوهشها با هم مقای ه شود .با
توجه به تأثیر آموزش اصول تربیتی پیامبر اکرم ۹بر مهارتهای اجتماعی کودکان ،به تمامی
م ئوالن تربیتی فرزندان این سرزمین از جمله والدین ،مشاوران و روانشناسان و سایر فعاالن
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در عرصه بهداشت و روان توصیه میشود از این برنامه تربیتی به منظور پرورش این بعد رشدی
کودک استفاده کنند.
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