
 

 

اصل تربیتی  8آموزشی مبتنی بر  بررسی اثربخشی برنامۀ

 سال 6تا  5اجتماعی کودکان  پیامبر)ص(، بر رشد

 3سیدصدرالدین شریعتی، 2ابراهیم نعیمی، 1موسی چوپانی

 51/7/5314 تاریخ پذیرش:             51/2/5314 تاریخ دریافت:

 چکیده
)شناسایی از طریق  )ص(اصل تربیتی پیامبر 8 آموزشی مبتنی بر برنامۀ هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی

پژوهش حاضر  باشد.سال می 6تا  1اجتماعی کودکان  بر رشد احادیث پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( (ی بررس

آماری این پژوهش شامل تمام  جامعۀ آزمون با گروه کنترل بوده است.پس-آزموناز نوع آزمایشی با پیش

ا ب باشد کهخانواری کشتارگاه از شهرستان شاهیندژ می 5111 سال منطقۀ 6تا  1ای فرزندان ی دارهاخانواده

 48که تعداد خانوار انتخاب شدند 511کشی( تعداد)روش قرعه گیری تصادفی سادهاستفاده از روش نمونه

تصادفی به دو گروه آزمایشی و  ها به طور کامالًسپس آزمودنی .خانوار حاضر به شرکت در پژوهش شدند

 8قالب اصل تربیتی پیامبر در  8سپس  خانواده بودند. 21شده شامل ترل تقسیم شدند که هر گروه تشکیلکن

ل شد شان منتقآموزشی به والدین گروه آزمایش، آموزش داده شد و سپس از طریق والدین به فرزندان جلسۀ

 آوریابزار جمع کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند. های گروهیا آموزش داده شد ولی آزمودنی

اصل تربیتی پیامبر  8تربیتی مبتنی بر  آموزش برنامۀ .اجتماعی واینلند بود اطالعات در این پژوهش مقیاس رشد

زندگی  های اولیۀبا توجه به نقش و اهمیت سال .سال شده است 6تا  1اجتماعی کودکان  باعث افزایش رشد

 جسمانی، عاطفی و اجتماعی و با تأکید بر فرهنگ واده بر رشد کودک در ابعاد مختلف شناختی،و محیط خان

اد، توان برای ایجآموزشی می های دینی، از این برنامۀثیرپذیری زیاد مردم از آموزهدینی جامعۀ ایرانی و تأ

 بهبود و شکوفایی رشد کودک به ویژه در بعد اجتماعی استفاده بکنیم.

 کودکان اجتماعی، رشد تربیتی پیامبر،اصل 8 آموزشی، برنامۀ :لیدیواژگان ک

  

                                                           
 mousachoupani@gmail.comی. ره خانواده دانشگاه عالمه طباطبائکارشناسی ارشد مشاو. 5

 یروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائاستادیار گ .2

 یدانشگاه عالمه طباطبائ تربیت اسالمی فلسفه تعلیم وروه . دانشیار گ3
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 مقدمه

 طۀیل ذاتی انسان به برقراری رابباشد و تماهای مهم رشد انسان میاجتماعی یکی از جنبه رشد

اجتماعی و نیز ضروری بودن تماس با دیگران برای حفظ بقا، اهمیت این جنبه از رشد انسان 

اجتماعی فرآیندی است  رشد (.5312نهری، زینعلی، جاوید و میانسازد )کافی، را آشکار می

های اجتماعی را و مهارت ها، برقراری روابط اجتماعیها، ارزشکه از طریق آن فرد آگاهی

سازد که با جامعه وحدت یابد و به نحوی کند و این اکتسابات او را قادر میکسب می

های انسان شامل رشد در مهارت این جنبه از رشد (.5385ری، )نظی یافته رفتار کندانطباق

پیشرفت،  انگیزۀهمدلی، تعلق،  درستکاری، دفاع از خود، دوستی،نوع یابی،دوست ارتباطی،

 های کمک به خود و رفتارهای مورد پذیرش اجتماع استاستقالل و مهارت بازی و تفریح،

 2ویکوتسکی عقیده به (.2118دامون و لرنر، ، به نقل از 2112 ،4بیرد و ساکس )بولکی،

 انکودک روانی رشد از اجتناب غیرقابل منبع یک تعامل اجتماعی( 5177) 3بندورا و( 5178)

 دهد و تحقق رشداساس زندگی فرد را تشکیل می این جنبه از رشد (.5311است )مقتدری، 

مقدار چشمگیری در موفقیت و به ( 5311 )مقتدری و رفاهی، دنبال داردعقالنی فرد را به 

ترین عوامل مهم (.5383اجتماعی مؤثر است )جلیلوند و غباری،  شغلی و موفقیت در روابط

های توانایی تربیتی حاکم بر آن، محیط و جو اند از:اجتماعی فرد عبارت رشد بر ثیرگذارتأ

رد را نیز امو ها که حتی سایرترین آنکه مهمیریت کودک انتظارات و مد شناختی و زبانی،

 اکس،)بولکی و س باشدتربیتی حاکم بر آن می جو دهد خانواده ویثیر خود قرار متحت تأ

اجتماعی را تا حد زیادی به  اریک اریکسون رشد (.2118، به نقل از دامون و لرنر، 5187

 های اجتماعیداند و معتقد است که در این دوره مهارتهای پیش از دبستان مربوط میسال

ها، درک افکار و احساسات خود و دیگران و توانایی پاسخگویی عاطفی هیجان نظیر کنترل

 (.2112، 4گیرد )شولتز و شولتزو قدرت همدلی تا حد زیادی شکل می

                                                           
1. Boolky and Beird and Sacks 

2. Vigotsky 

3. Bendora 

4. SHoltz and SHoltz 

5. Ericksoon 
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نظریۀ ) های رشدی نظیرتر نظزیهشناسان به ویژه بیششناسان و روانبسیاری از جامعه

؛ نظریۀ یادگیری 5178اجتماعی، ویگوتسکی، فرهنگی ؛ نظریۀ5141روانکاوی، فروید،

های ( بر اهمیت فرآیند تعاملی سال5118دلبستگی، بولبی،  نظریۀ ؛5177اجتماعی، بندورا، 

 شکل دادن به زیربنای شخصیتاجتماعی و عاطفی فرد و نقش آن در  زندگی در رشد اولیۀ

پذیری ر آغازین جامعهخانواده محو .(5313پور، ؛ علی5313جعفری، کنند)کید میفرد تأ

ها و ارزش رخنۀ پذیری وتداوم نسل، تربیت ترین عاملها ومهمتربیت اجتماعی آن افراد و

 (.5315 ؛ نجفی و احمدی،5313 )حسینی، باشدهنجارهای اجتماعی در شخصیت کودک می

تولد ارگانیسمی بیش نیست و با تأثیر از اطرافیان خویش به ویژه در خانواده  کودک در لحظۀ

ی های ارتباطهای اجتماعی و مهارتبسیاری از ارزششیرها و والدین، و از طریق ارتباط با هم

؛ 5384بخشد )آقاپور، جمشیدی و فرخی، اجتماعی خویش را تحقق می گیرد و رشدمیرا فرا

اجتماعی  های زیادی افزایش میزان مشکالت ناشی از عدم رشدشپژوه(. 2111، دولینگ

 ماعی،اجت طرد پرخاشگری، اجتماعی، انزوای اضطراب اجتماعی، افسردگی، نظیر: کافی

 دهدمی پایین را نشان نفس عزت اجتماعی و وحشت های پایدار،ناتوانی در ایجاد دوستی

 (.5314نیا و محمدزاده، کلخوران، همایون ،5381 وهمکاران، قل از امیرتاشبه ن )لیبرمن،

اجتماعی و ارتباطی کودک در  کند که تجارببیان می (2117) 1جاکوب اریکسون

 دارد، منفی ارتباط_زندگی با والدین با رشد اجتماعی کودک در جهت مثبت های اولیۀسال

الدین و کودک توسط ارتباطی مناسب با تربیتی و بدین معنی که به کارگیری برنامۀ

باشد و های اجتماعی در کودک میمهارت اجتماعی و ایجادکنندۀ رشد کنندۀتسهیل

ب زمینه را برای تربیتی نامناس یا به کارگیری برنامۀتربیتی مناسب  بالعکس نداشتن برنامۀ

 المتیس سازمان خدمات انسانی و کند.می گیری رفتارهای ضداجتماعی در کودک بازشکل

 های آغازین با کودک به ویژه ارتباطمناسب در سال کند که ارتباط اولیۀگزارش می (2116)

های اجتماعی در وی مهارت اجتماعی کودک را مشخص کرده و پدر با کودک میزان رشد

اعی رفتارهای ضداجتم گیری وگوشه دهد و احتمال مبتال شدن به افسردگی،را پرورش می

و ارتباط در سنین آغازین زندگی  کیفیت دلبستگی دهد.کودک کاهش می را در

ارتباط  تکیفی رشد شخصیت، و قدرت تعامل وی، اجتماعی کودک رشدکنندۀ: بینیپیش
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 یدی،)برلین و کاس اجتماعی و ضداجتماعی و مشکالت رفتاری است رفتارهای با همساالن،

های سالکودکانی که در  (.5311بایی و رهگذر،بایوسفی، حاجبه نقل از ابری، حاج 5111

سبت ن ها فراهم نشده است،اجتماعی شخصیت آن زندگی شرایط کافی برای رشد بعد اولیۀ

ی با تری جهت سازگاراند با مشکالت بیشبه کودکانی که از این شرایط برخوردار بوده

براساس تئوری دلبستگی جان بولبی  (.2151 ،آشلی) شونداجتماعی بیرون مواجه می محیط

ت حاصل از اند از امنیمند بودهشان بهرهک ارتباط دلبستگی ایمن با والدینکودکانی که از ی

 کننداین ارتباط به عنوان حمایتی برای ریسک کردن و کاوش در محیط بیرونی استفاده می

تری در ارتباطات اجتماعی بیرون از محیط خانواده درگیر ( و به میزان بیش5113 )ماکوبی،

به نقل از مهبد و  5178 ،)آینثورت تری برخوردار هستنداجتماعی بیششوند و از رشد می

ارتباطی که والدین در قالب آن با  فرآیند تربیتی خانواده و نحوۀ .(5315فوالدچنگ، 

 اشد وباجتماعی کودک میعاطفی  رشد کنندۀکنند تعیینکودکان خویش برقرار می

فی در عاط_اجتماعی هایآمیز  مهارتتکنندۀ قابل اطمینانی برای رشد موفقیبینیپیش

 شدر کنندۀهای تربیتی مناسب تضمینبدین معنا که برنامه باشد،های بعدی میدوره

ها تا از رشد این مهارت مناسب، تربیتی نبود برنامۀ اجتماعی و بالعکس_عاطفیهایمهارت

افزایش میزان  های زیادیپژوهش .(2152 )توومینی ورایورس، کندحد زیاد جلوگیری می

 نظیر: افسردگی، اضطراب اجتماعی، انزوای اجتماعی کافی مشکالت ناشی از عدم رشد

تماعی اج های پایدار، وحشتاجتماعی، ناتوانی در ایجاد دوستی اجتماعی، پرخاشگری، طرد

 ترین علت ایندهد که محیط تربیتی نامطلوب را از مهممی پایین را نشان نفسعزت و

 .(2111، روسلی ،5381وهمکاران،  نقل از امیرتاشه آورند )لیبرمن، بساب میمشکالت به ح

نده و کنتربیت را به شدت مد نظر قرار داده و آن را روشن دین مبین اسالم نیز مسئلۀ

کُلُّ »د: فرمایای که پیامبر اکرم )ص( میداند به گونهمسیر زندگی فرد می کنندۀمشخص

پاک  هر کودکی بر فطرت«: الفِطره و اِنَّما أبوَاهُ یُهِّودانِه أَویَنصِّرانِهِ أَویُمَجِّسانِهِمولودٍ یُولَدُ عَلَی 

شود و این والدینش هستند که وی را یهودی، نصرانی و یا مجوسی و سرشت اسالم متولد می

کنندگان دین مبین اسالم از تربیت (.5386، سعیدیترجمۀ  ،5371گرداند )نور سوید، می

ظر ن ها را نیز مدخواهد که در کنار آموزش کودکان تربیت آنعه )والدین، معلمین( میجام
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)ص(  اکرم رتربیتی پیامب ها و امکانات مناسب به بهترین شیوه اصولدهند و با ایجاد زمینه قرار

را جهت رشد صحیح قوای جسمانی و روانی فرزندان خویش به کار ببرند که عالوه بر 

ن سود تریاجتماعی چنان در وجودشان هویدا شود که جامعه نیز بیش عالقۀ سودمندی فردی،

تربیتی را که  لذا ما در این پژوهش قصد داریم که اصول (.5377ها ببرد )سعیدی، را از آن

رسی از طریق بر)ص( در جهت رشد اجتماعی کودک به کار گرفته بودند را  پیامبر اکرم

وید محمدنور س ت کودک از دیدگاه پیامبر نوشتۀربیاحادیث دینی و کتاب ارزشمند ت

 اعی کودک مورد ارزیابیاجتم را در  شکوفا کردن رشد و عالقۀ شناسایی و اثربخشی آن

اصل تربیتی را در بعد اجتماعی استنباط کردیم که  8که در این بررسی تعداد قرار دهیم، 

ه دادن به کودک اجاز .2 ندادن کودک به سالم و احوالپرسی کردعادت .5 اند از:عبارت

 .3 جا خوابیدن یا طی کردنخویشاوندان نیکوکار خود و شب را در آن برای رفتن به خانۀ

انتخاب  .4 های خود و سایر اعضای خانوادهانجام دادن نیازمندی فرستادن کودک برای

 عادت .1 دوست صادق برای کودک از میان سایر کودکان و تشویق وی برای تعامل با وی

 .7 شدنش عیادت نمودن از کودک به هنگام بیمار .6 دادن کودک به امر خرید و فروش

 های آییحضور کودک در گردهم .8 کودک را به همراه خود به مجالس بزرگان بردن

ت ال اسهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤدرواقع پژو مشروع و مجالس عروسی.

ثیر أدر رشد اجتماعی کودکان ت )ص( یامبر اکرماصول تربیت اجتماعی پاین که آیا آموزش 

 دارد؟

 روش پژوهش

انجام شده است از نوع پژوهش آزمایشی با  5314این پژوهش که در سال 

ها با مشخصات فردی آزمودنیابتدا  آزمون و گروه کنترل و پیگیری است.پس_آزمونپیش

ها اجرا واینلند بر روی آناجتماعی  و سپس آزمون رشدآوری شد استفاده از پرسشنامه جمع

 ها به طور کامالًسپس آزمودنی ها به طور دقیق مشخص شد.اجتماعی آن شد و میزان رشد

 6تا  1کودک  21تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند که هر گروه شامل 

مدت به  جلسه، 2هر هفته  آموزشی، جلسۀ 8های گروه آزمایش تعداد که آزمودنی سال بود.
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 .هر جلسه یکی از اصول تربیتی پیامبر آموزش داده شددریافت کردند که در  دقیقه 41

 هاداده شد و سپس از والدین به آزمودنی ،هابه والدین آزمودنی اول در مرحلۀ آموزش

 اما گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند. .سال( انتقال داده شد 6تا  1)کودکان 

 آزمون بر رویآزمون و پسپیش اجتماعی واینلند در هر دو مرحلۀ رشد پرسشنامه همچنین

 هر دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شد.
  گیریآماری و روش نمونه جامعۀ

 5111 سال منطقۀ 6تا  1ی دارای فرزندان آماری این پژوهش شامل تمام خانوارها جامعۀ

های به عمل آمده توسط خانواری کشتارگاه از شهرستان شاهیندژ بودند که طی بررسی

همین اساس و با استفاده از  بر سال بودند. 6تا  1خانوار دارای فرزندان  284پژوهشگر تعداد 

خانوار برای شرکت در  511تعداد کشی( )از نوع قرعه گیری تصادفی سادهروش نمونه

خانوار حاضر به شرکت در پژوهش  48ها تعداد دند که با آگاه کردن آنپژوهش انتخاب ش

 21شدند که به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند که هر گروه شامل 

 آزمودنی بود.
 گیریاندازه ابزار

اجتماعی  رشد ساله از پرسشنامۀ 6تا  1کودکان  روانی گیری رشددر این پژوهش برای اندازه

تدوین گردید  تهیه وتوسط ادگار  (5113 ) این پرسشنامه در سال واینلند استفاده شده است.

فاده آمریکا مورد است اجتماعی ارتش آموزشی واینلند منتشر شد که در جهت رشد در مدرسۀ

توسط اسپارو، باال و سی چتی  (5161 ) آخرین بار در سال و (5388 )پرستار، گرفت قرار

لقمان  ولی اخوت و تقی براهنی،توسط محمد (5317 ) این مقیاس در سالشد.  تجدید نظر

ملی ع کردن نیازهای این مقیاس توانایی افراد را در برآورده شد. دانشمند ترجمه و رواسازی

باالتر  سالگی و 21سنی تولد تا  دهد و یک دورۀلیت مورد سنجش قرار میقبول مسؤ خود و

های مجزا در نظر گرفته السالگی برای هر گروه سنی سؤ 52 تا سن گیردمی از آن را در بر

 21تا  58سالگی،  58تا  51 سالگی، 51تا  52بین  سالگی به بعد، 52شده است ولی از سن 

اساس این مقیاس سنجش  باشد.های مشترک میدارای سؤال سالگی به باال 21تا  21سالگی 

لباس  در، خودیاری خوردنخودیاری در غذا، خودیاری عمومی مادۀ 8در انجام توانایی فرد 
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ه با توجه به باشد کشدن می، ارتباط زبانی و اجتماعیفرمانی، خودپوشیدن، اشتغال، جابجایی

 توانیم سن اجتماعی و های حاصل از این مقیاس مینمره

)+( نشان آن است که  گذاری آزمون عالمتدر نمره اجتماعی فرد را بسنجیم. بهرۀ

( -گیرد وعالمت )مثبت می دهد ویک نمرۀمورد نظر را با موفقیت انجام میکودک  عمل 

 گیرد.ای به وی تعلق نمیآن عمل است که در این صورت نمره نشان از ناتوانی فرد در انجام

دهد ولی فرصت  واند آن عمل را انجامتنشان از آن است که کودک می ) +NH (عالمت 

 ان دو عالمت مثبت قرار بگیرد فرد یک نمرۀ مثبت( می+NH) اگر است. انجام آن را نداشته

ال مورد نظر یکی مثبت و دیگری  منفی باشد فقط نیم نمره ی مثبت به اگر دو سؤ گیرد ومی

المت ع گیرد ولی اگر هر دو سوال منفی باشد نمره ای به فرد تعلق نمی گیرد.فرد تعلق می

(f+نشان )ه در مثل نقص عضو کقابل برگشت دارد ه ی آن است که کودک معذوریتی غیر

آن است که کودک گاهی  ( نشانۀ-)+ عالمت گیرد.ای به وی تعلق نمیاین صورت نمره

نمره به وی تعلق اند که در این حالت فقط نیمتوتواند عملی را انجام دهد وگاهی نمیمی

 12آن  درصد و ضریب پایایی 87ضریب روایی این آزمون (. 5312 )جعفری،گیرد می

روایی مقیاس واینلند  عتبار وابراهنی(.  ترجمۀ ،5375 )آناستازی، درصد گزارش شده است

 31دختر از تولد تا  51پسر و  51های سنی شامل نفر در هر یک از گروه 621ر مورد د

 است درصد گزارش شده 12 ،نفر 523آزمایی یب اعتبار یا بازیابی و ضرسالگی، هنجار

اعتبار  (5388) زادشیر وهمکاران (5378 به نقل از زادشیر و همکاران، ،5381 )الریجانی،

درصد به دست  68ای کرونباخ از طریق آلف درونی آزمون را به روش همسانی درونی و

 .(5312 )جعفری، اندآورده

 نتایج
 توصیفی و استنباطی و آزمون فرضیات آمار

ا ت ماری الزم استآهای آزمون ه منظور انتخاب صحیحآزمون فرضیات ب درابتدا، پیش از

ها بررسی ها برای هرکدام از آزمونها و برابری واریانسوضعیت نرمال بودن توزیع داده

لیل حی تبرا آزمون بود،آزمون، پساز نوع پیشا توجه به طرح پژوهش حاضر که ب شود.
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آزمون از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری آزمون و پسها و به منظور کنترل اثر پیشداده

ده ش های زیر رعایت گردد تا بتوان به نتایج منتجنوع تحلیل باید شرط ستفاده شد. در اینا

همسانی  متغیری، بررسیاریانس چندهای آزمون تحلیل کوواطمینان کرد. یکی از مفروضه

ده ش آزمون باکس استفادهباشد که بدین منظور از کوواریانس می-های واریانسماتریس

 .است

 کوواریانس متغیرها–های واریانسن باکس برای بررسی برابری ماتریسآزمو .1جدول 

 M-  box F Sig متغیرها

 آزمونپیش

 آزمونپس

 پیگیری

12/1  

1/55  

7/51  

825/5  

11/5  

3/5  

54/1  

72/  

13/  

بیشتر است (  (0/05معناداری آزمون باکس از  میزاندهد که نتایج حاصل از نشان می

اما فرض مبنی . باشندها همگن میکوواریانس واریانس شود که ماتریسلذا نتیجه گرفته می

 ها در جدول زیر با آزمون لون بررسی گردید:بر برابری واریانس

 آزمون لون .2جدول 

 سطح معناداری F 1Df 2Df متغیرها

6/2 خودیاری عمومی  5 28 5/1  

/1 خودیاری در پوشیدن  5 28 17/1  

11/3 خودیاری در خوردن  5 28 3/1  

12/5 خودرهبری  5 28 58/  

68/2 مسائل شخصی  5 28 21/1  

2/5 جابجایی  5 28 1/1  

 41/1 28 5 1/5 ارتباط

 56/1 28 5 3/2 اجتماعی بودن

همگونی  ، از آزمونآزمونریانس دو گروه در مرحله پسبرای بررسی همگونی وا

متغیرهای  استفاده شد. آزمون لوین محاسبه شده در مورد هیچ یک ازهای لوین واریانس
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 <P= /1 ) خودیاری عمومی ها؛آزمونپس[ دار نبود مورد بررسی از لحاظ آماری معنی

 <P= /3) خودیاری در خوردن ،( P= /72 > 0/05 ) خودیاری در پوشیدن ،( 0/05

 جابجایی ،( P= /9> 0/05 ) مسائل شخصی ،( P= /20 > 0/05 ) خودرهبری ،(  0/05

( P= /45> 0/05 ) ،ارتباط ( P= /16> 0/05 )،  اجتماعی بودنو (P= /18> 0/05  

 یید شد.ها تأآزمون مفروضه همگونی واریانسبنابراین در سطح پس .](

 ها نیز از آزمون شاپیرو ویلک استفاده گردید:بررسی نرمال بودن توزیع دادهبرای 

  کالموگروف اسمیرنوفآزمون  .3جدول 
 پیش آزمون پس آزمون پیگیری

Asymp. Sig  

انحراف استاندارد 

 میانگین 

Asymp. 

Sig 

انحراف 

 استاندارد
 .Asymp میانگین

Sig 

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

6/  8/8  4/51  35/  8/1  53/58  1/  3/6  13/55  

ر دبه این دلیل که  ،ها طبیعی استتوزیع داده ،یج نشان داد که در سه سطح آزمونتان

 .دشوفرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع تأیید می و (p>/05) هیچکدام معنادار نبود

 .متغیری، همگونی ضرایب رگرسیون استضه مهم دیگر تحلیل کوواریانس چندمفرو

 یرآزمون زضرایب رگرسیون از طریق تعامل پیشالزم به ذکر است که آزمون همگونی 

بررسی  آزمون مورددر مرحله پس(  درمان روش)متغیر مستقل  با اجتماعیرشد مقیاسهای 

معنادار نبوده و حاکی از همگونی  ها با متغیر مستقلآزمونقرار گرفت. تعامل این پیش

 [باشد. آزمون میپس ین مفروضه در ارتباط با مرحلها دباشضرایب رگرسیون می

  P= /3 > 0/05) خودیاری در پوشیدن ،(P=/6>0/05) خودیاری عمومی ها؛آزمونپس

مسائل  ،(P=/89 >0/05) خودرهبری ،(  P= /69 > 0/05) خودیاری در خوردن ، (

 < P= /18 ) ارتباطو  ،(  P= /11 > 0/05) جابجایی، (  P=/64 > 0/05) شخصی

یون مفروضه همگونی ضرایب رگرس ( P= /03 < 0/05 ) اجتماعی بودنو در ] (0/05

 که نتایج در جدول زیر آمده است:یید شد. تأ
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 های خط رگرسیون متغیرهای تحقیق فرض همگنی شیبنتایج آزمون بررسی پیش .4 جدول

جرای آزمون تحلیل کووارایانس چندمتغیره ها حال به افرضبا برقراری همۀ پیش

  پردازیم:می

 ماعی متغیر رشد اجتآزمون پسبر روی میانگین نمرات  )مانکوا( متغیریچندواریانس کونتایج تحلیل  .5 جدول

Partial Eta Squared. Sig Error df Hypothesis df F اثر 

72/  

72/  

72/  

72/  

115/  

115/  

115/  

115/  

31 

31 

31 

31 

8 

8 

8 

8 

1/1  

1/1  

1/1  

1/1  

 اثرپیالیی

 الندای ویلکز

 اثرهتلینگ

رویریشه  

 گروه

سطوح  ،آزمونبا کنترل پیش باال نشان داده شده است، همان طوری که در جدول

های آزمایش و کنترل کودکان گروهبیانگر آن هستند که بین  هاآزمون ۀداری هممعنی

 شود.مشاهده میداری تفاوت معنی (رشد اجتماعی از متغیرهای وابسته ) یلحاظ یک حداقل از

 شدر) وابسته متغیرهای از یکی لحاظ از حداقل کنترل و آزمایش هایگروه کودکان

 المبدای یعنی مربوطه چندمتغیری آمارۀ. شودمی مشاهده داریمعنی تفاوت(  اجتماعی

 F(1_30)=9/9)باشد می دارمعنی (  α= 0/05) درصد 11 اطمینان سطح در ویلکس

 که گرددمی مشخص و رد صفر آماری فرض ترتیب ، بدینn)2= 72/ و >P 0/05 و

 میزان اثر تعاملی متغیر ها منبع تغییرات

تعامل گروه  *  

 آزمونپیش

F Sig 

/67 خودیاری عمومی  66/  

7/2 خودیاری در پوشیدن  3/1  

33/5 خودیاری در خوردن  35/1  

65/1 خودرهبری  61/1  

21/1 مسائل شخصی  81/1  

61/1 جابجایی  64/1  

1/2 ارتباط  55/1  

4/5 اجتماعی بودن  4/  
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 غیرمت های دوتفاوت تعدیل از پس هاآزمونپس میزان وابسته متغیرهای خطی ترکیب

 مرحلۀ) تاس پذیرفته تأثیر درمان روش مستقل متغیر اجتماعی از رشد آزمون،پیش همپراش

 معنادار کلی ورط به چندمتغیری کوواریانس تحلیل که گیریممی نتیجه بنابراین. آزمون(پس

 بر تنیمب آموزشی برنامۀ روش درمان که دهدمی نشان تحلیل نتایج دیگر عبارت به است،

وابسته  یمتغیرها خطی ترکیب بر کودکان اجتماعی رشد بر پیامبر تربیتی اصل هشت

 روی ،هگرو دو این هایمیانگین تفاوت و است بوده مؤثر (شانهایمقیاس زیر با آزمونپس)

 .باشدمی داعتما قابل، مذکوروابستۀ  متغیر دو خطی ترکیب

ابسته ترکیب خطی متغیر و متغیری مذکور معنادار بوده وچندبه اینکه آزمون  با توجه     

 سی این موضوعبعد از آن به بررپذیرفته است لذا  اثر (روش درمان)متغیر مستقل  از

که آیا هر کدام از متغیرهای وابسته، به طور جداگانه از متغیر مستقل اثر پذیرفته  پردازیممی

چون بیش از یک متغیر وابسته داریم باید با تحلیل کوواریانس  دیگر، عبارت است یا خیر. به

تری به بررسی بیش (های تعقیبیدر حکم آزمون)متغیرهای وابسته  کدام از این ساده برای هر

 ابتدا میانگین و انحراف خطی به واقع کجاست. درترکیب شده مشاهده عمل آورد تفاوت

 :کنیمها را بررسی میلفهها یا مؤمقیاسهرکدام از خردهد استاندار

 رشد اجتماعی ها(مقیاس)خرده آمارتوصیفی متغیرهای وابسته .6 جدول

 متغیر گروه میانگین انحراف استاندارد تعداد

21 
1/2 

1/4 

8/55 

4/51 

 آزمایش
 آزمونپیش

خودیاری 

 عمومی

 کنترل

21 

8/2 

1/4 

5/52 

12/55 

 آزمایش

 کنترل
 آزمونپس

86/ 

4/4 

4/52 

55 

 آزمایش

 کنترل
 پیگیری

21 
42/5 

2/2 

57/2 

6/2 

 آزمایش
 آزمونپیش

خودیاری و 

 پوشیدن

 کنترل

21 

5/2 

6/2 

3/7 

2/3 

 آزمایش

 کنترل
 آزمونپس

 پیگیری آزمایش 1/7 2/2
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 کنترل 8/3 7/2

21 

5/3 

4/3 

2/6 

6/1 

 آزمایش

 کنترل
 آزمونپیش

در خودیاری 

 خوردن

6/2 

1/3 

8/1 

1/1 

 آزمایش

 کنترل
 آزمونپس

21 
6/2 

1/3 

6/1 

4/1 

 آزمایش

 کنترل
 پیگیری

21 

3/ 

3/5 

52/ 

1/ 

 آزمایش

 کنترل
 آزمونپیش

 خودرهبری
2/5 

87/ 

17/5 

81/ 

 آزمایش

 کنترل
 آزمونپس

21 
2/5 

81/ 

6/5 

5/5 

 آزمایش

 کنترل
 پیگیری

21 
8/5 

8/2 

7/2 

5/4 

 آزمایش
 آزمونپیش

 شغلی مسائل

 کنترل

21 

5/2 

7/2 

42/8 

4/4 

 آزمایش

 کنترل
 آزمونپس

5/2 

7/2 

8/8 

4/4 

 آزمایش

 کنترل
 پیگیری

21 
2/5 

8/5 

5/2 

1/2 

 آزمایش
 آزمونپیش

 جابجایی

 کنترل

21 

17/ 

1/5 

17/6 

2/3 

 آزمایش

 کنترل
 آزمونپس

18/5 

5/2 

8/7 

1/3 

 آزمایش

 کنترل
 پیگیری

21 

5/5 

13/2 

21/2 

1/3 

 آزمایش

 کنترل
 آزمونپیش

 ارتباط
6/5 

1/5 

2/6 

4/3 

 آزمایش

 کنترل
 آزمونپس

21 
7/5 

18/2 

1/6 

7/3 

 آزمایش

 کنترل
 پیگیری
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21 

5/5 

5/2 

1/2 

2/3 

 آزمایش

 کنترل
 آزمونپیش

 اجتماعی بودن
2/5 

5/2 

31/6 

1/3 

 آزمایش

 کنترل
 آزمونپس

21 
3/5 

2/2 

4/6 

8/3 

 آزمایش

 کنترل
 پیگیری

 
8/7 

2/55 

12/35 

5/32 

 آزمایش

 کنترل
 آزمونپیش

  نمره کلی
6/1 

1/51 

6/16 

8/34 

 آزمایش

 کنترل
 آزمونپس

 
6/7 

3/54 

6/14 

3/38 

 آزمایش

 کنترل
 پیگیری

 :های پژوهشبررسی فرضیه
رشد  خودیاری عمومی ر هشت اصل تربیتی پیامبر بر مؤلفۀآموزش مبتنی ب فرض اول:

 ثر است.کودکان مؤاجتماعی 

 خودیاری عمومیآزمون پسنمرات طرفه روی میانگین اریانس یکوتحلیل کونتایج  .7جدول 

 مجذور اتا SS DF MS F Sig منبع تغییرات متغیر

خودیاری 

 عمومی

 - 111/1 11/52 4/534 5 4/534 آزمونپیش

14/21 گروه  5 14/21  8/5  588/  14/  

4/455 خطا  37 5/55  

 هایگروهافراد بین ، آزمونشود با کنترل پیشمشاهده می که در جـدول یهمان طور

  p = 588/1)شود مشاهده نمیداری تفاوت معنیمتغیر مذکور از لحاظ کنترل آزمایش و 

ودیاری خ ر هشت اصل تربیتی پیامبر بر مؤلفۀآموزش مبتنی ب ،به عبارت دیگر .(=8/5Fو

 خودیاری عمومی یمعنادار افزایش موجب، و ثرنیستمؤعمومی رشد اجتماعی کودکان 

  شده است.نگروه آزمایش در 
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 وشیدن رشددر پ خودیاری ر هشت اصل تربیتی پیامبر بر مؤلفۀآموزش مبتنی ب :فرض دوم

 ثر است.اجتماعی کودکان مؤ

 یدنپوش خودیاری درآزمون پسنمرات طرفه بر روی میانگین اریانس یکویل کوتحلنتایج  .8 جدول

 مجذور اتا SS DF MS F Sig منبع تغییرات متغیر

خودیاری و 

 پوشیدن

16/46 آزمونپیش  5 16/46  41/1  14/1  - 

2/532 گروه  5 2/532  7/27  115/1  42/  

13/571 خطا  37 8/4  

 خودیاری در آزمون متغیرپیش شود با کنترلمشاهده می( 8) که در جـدول یهمان طور

داری یتفاوت معنمتغیرهای مذکور از لحاظ کنترل آزمایش و های گروهافراد بین ، پوشیدن

آموزش مبتنی بر هشت اصل تربیتی  ،به عبارت دیگر. (=7/56Fو p = 15/1)شود مشاهده می

گروه  ایش درافزثر است و باعث مؤاجتماعی کودکان  خودیاری پوشیدن رشد مبر بر مؤلفۀپیا

 خودیاری درمتغیر آزمون های فردی در نمرات پساوتدرصد تف 42 و ده استشآزمایش 

 .باشدآموزش اصول تربیتی می مربوط به تاثیرپوشیدن 
خودیاری در خوردن  ر هشت اصل تربیتی پیامبر بر مؤلفۀآموزش مبتنی ب :فرض سوم

  رشد اجتماعی کودکان موثر است.

 خودیاری در خوردنآزمون پسنمرات اریانس یک طرفه بر روی میانگین وتحلیل کونتایج  .9 جدول

 مجذور اتا SS Df Ms F Sig منبع تغییرات متغیر

خودیاری در 

 خوردن

6/31 آزمونپیش  5 6/31  47/4  115/1  - 

/38 گروه  5 31/1  12/  1/  111 

6/327 خطا  37 8/8   

خودیاری در  آزمون متغیربا کنترل پیش شود( مشاهده می1)جدول که در  یطورهمان

داری تفاوت معنیمتغیرهای مذکور از لحاظ کنترل آزمایش و های گروهافراد بین ، خوردن

ی ر هشت اصل تربیتآموزش مبتنی ب ،به عبارت دیگر. (=F/12و p = 1/1)شود مشاهده نمی

 در باعث افزایشثر نیست و مؤاجتماعی کودکان  ن رشدخودیاری خورد پیامبر بر مؤلفۀ

 .ده استنشگروه آزمایش 
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رهبری رشد اجتماعی  صل تربیتی پیامبر بر مؤلفۀآموزش مبتنی بر هشت افرض چهارم: 

 ثر است.مؤ کودکان

 رهبریخود آزمونپسنمرات طرفه روی میانگین اریانس یکوتحلیل کونتایج  .11 جدول

 مجذور اتا SS Df Ms F Sig منبع تغییرات متغیر

در  خودیاری

 رهبری

/178 آزمونپیش  5 178/  16/  7/1  - 

8/2 گروه  5 8/2  45/2  52/1  16/  

11/43 خطا  37 56/5  

افراد ن بی، خودرهبری آزمون متغیرشود با کنترل پیش( مشاهده می51) که در یطورهمان

ود شمشاهده نمیداری تفاوت معنیمتغیرهای مذکور از لحاظ کنترل آزمایش و های گروه

(52/1 = p 42و/F=2) .ؤلفۀ ر هشت اصل تربیتی پیامبر بر مآموزش مبتنی ب ،به عبارت دیگر

  ده استنشگروه آزمایش  ثر نیست و باعث افزایش درمؤرهبری رشد اجتماعی کودکان خود

اجتماعی  غلی رشدمسائل ش پیامبر بر مؤلفۀ آموزش مبتنی بر هشت اصل تربیتی :فرضیۀ پنجم

 ثر است.کودکان مؤ

 آزمون مسائل شغلیپس نمراتطرفه بر روی میانگین واریانس یکتحلیل کونتایج  .11 جدول

 مجذور اتا SS Df Ms F Sig منبع تغییرات متغیر

 مسائل شغلی

7/64 آزمونپیش  5 7/64  4/54  118/1  - 

11/573 گروه  5 11/573  1/38  111/1  15/  

7/64 خطا  37 48/4  

بین  ،مسائل شغلی آزمون متغیرشود با کنترل پیشمی ( مشاهده55)که در  یطورهمان

مشاهده داری تفاوت معنیمتغیرهای مذکور از لحاظ کنترل آزمایش و های گروهافراد 

یامبر پ آموزش مبتنی بر هشت اصل تربیتی ،به عبارت دیگر. (=1/38Fو p = 111/1)شود می

روه گ باعث افزایش درثر است و مؤاجتماعی کودکان  مسائل شغلی رشد بر مؤلفۀ

مسائل شغلی متغیر آزمون های فردی در نمرات پسدرصد تفاوت 15 و ده استشآزمایش 

 .باشدآموزش اصول تربیتی می ثیرتأمربوط به 
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رشد جابجایی وتحرک  ر هشت اصل تربیتی پیامبر بر مؤلفۀآموزش مبتنی ب :ششم فرضیۀ

 ثر است.اجتماعی کودکان مؤ

 کو تحر آزمون جابجاییپس نمراتطرفه بر روی میانگین واریانس یکتحلیل کونتایج  .12 جدول

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

 ۀدرج

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F Sig 

مجذور 

 اتا

 جابجایی

5/22 آزمونپیش  5 5/22  81/52  115/1  - 

1/532 گروه  5 1/532  4/72  111/1  64/  

41/66 خطا  37 8/5  

بین  ،جابجایی آزمون متغیرشود با کنترل پیش( مشاهده می52جدول ) که در یطورهمان

مشاهده داری تفاوت معنیمتغیرهای مذکور از لحاظ کنترل آزمایش و های گروهافراد 

امبر ر هشت اصل تربیتی پیآموزش مبتنی ب ،به عبارت دیگر. (=4/72Fو p = 111/1)شود می

روه گ ثر است و باعث افزایش درمؤرشد اجتماعی کودکان  و تحرک جابجایی بر مؤلفۀ

جابجایی متغیر  آزمونهای فردی در نمرات پسرصد تفاوتد 63 و ده استشآزمایش 

 .باشدآموزش اصول تربیتی می ثیرمربوط به تأ

 ر هشت اصل تربیتی پیامبر بر مؤلفۀ ارتباط رشد اجتماعیآموزش مبتنی ب :فرضیۀ هفتم

 است.ثر کودکان مؤ

 آزمون ارتباطپس نمراتطرفه بر روی میانگین واریانس یکتحلیل کونتایج  .13 جدول

 متغیر
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

 ۀدرج

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F Sig مجذور اتا 

 ارتباط

27/28 آزمونپیش  5 2/28  48/55  115/1  - 

8/75 گروه  5 8/75  5/21  111/1  44/  

5/15 خطا  37 46/2  

بین  ،ارتباط آزمون متغیرشود با کنترل پیش( مشاهده می53) که در جـدول یطورهمان

مشاهده داری اوت معنیتفمتغیرهای مذکور از لحاظ کنترل آزمایش و های گروهافراد 

امبر ر هشت اصل تربیتی پیآموزش مبتنی ب ،به عبارت دیگر. (=5/21Fو p = 111/1)شود می



 32  ... (ص)پیامبر تربیتی اصل 8 بر مبتنی آموزشی برنامة اثربخشی بررسی

 

 

ده شگروه آزمایش  ثر است و باعث افزایش درمؤارتباط رشد اجتماعی کودکان  بر مؤلفۀ

 یرثمربوط به تأارتباط متغیر  آزمونهای فردی در نمرات پسدرصد تفاوت 44 و است

 .باشدآموزش اصول تربیتی می

ودن رشد ب عیاجتما ر هشت اصل تربیتی پیامبر بر مؤلفۀفرض هشتم: آموزش مبتنی ب

 ثر است.اجتماعی کودکان مؤ

 بودن آزمون اجتماعیپس نمراتطرفه بر روی میانگین واریانس یکتحلیل کونتایج  .14جدول 

 متغیر
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

 ۀدرج

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F Sig مجذور اتا 

اجتماعی 

 بودن

7/53 آزمونپیش  5 7/53  11/1  113/1  - 

41/71 گروه  5 41/71  8/27  111/1  43/  

5/511 خطا  37 7/2  

اجتماعی  آزمون متغیرشود با کنترل پیش( مشاهده می54) که در جـدول یطورهمان

داری تفاوت معنیمتغیرهای مذکور از لحاظ کنترل آزمایش و های گروهافراد بین ، بودن

ر هشت اصل ب آموزش مبتنی ،به عبارت دیگر. (=8/27Fو p = 111/1)شود مشاهده می

و باعث  ثر استمؤپوشیدن رشد اجتماعی کودکان  در خودیاری تربیتی پیامبر بر مؤلفۀ

 آزمونهای فردی در نمرات پسدرصد تفاوت 43و ده استشگروه آزمایش  افزایش در

  باشدمربوط به اثر آموزش اصول تربیتی می خودیاری در پوشیدنمتغیر 

اجتماعی  شدر نمرۀ کلی تربیتی پیامبر بر مؤلفۀر هشت اصل فرض نهم: آموزش مبتنی ب

 ثر است.کودکان مؤ

 کلی نمرۀآزمون پس نمراتطرفه بر روی میانگین واریانس یکتحلیل کونتایج  .15جدول 

 متغیر
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

 ۀدرج

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F Sig مجذور اتا 

 کلی نمرۀ

27/2855 آزمونپیش  5 27/2855  1/22  115/1  - 

5/3415 گروه  5 5/3415  6/27  111/1  48/  

5/4656 خطا  37 7/524  
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 کلی رشد آزمون نمرۀشود با کنترل پیش( مشاهده می51) که در جـدول یطورهمان

داری تفاوت معنیمتغیرهای مذکور از لحاظ کنترل آزمایش و های گروهافراد بین اجتماعی، 

آموزش مبتنی بر هشت اصل  ،به عبارت دیگر. (=6/27Fو p = 111/1)شود مشاهده می

ده شمایش گروه آز ثر است و باعث افزایش درمؤتربیتی پیامبر بر رشد اجتماعی کودکان 

 ثیرأمربوط به ت اجتماعی متغیر رشد آزمونهای فردی در نمرات پسدرصد تفاوت 48 و است

  .باشدآموزش اصول تربیتی می

 نتایج پیگیری .16جدول 

 SS MS F گروه متغیرها
Mean 

Difference Sig Partial Eta 

Squared 
خودیاری 

 عمومی

 کنترل-آزمایش

 (37و5آزادی)درجۀ 

7/213 

1/21 

1/7 

1/21 
2/3 6/5 18/ 11/ 

خوریاری 

 در پوشیدن

 کنترل-آزمایش

 (37و5آزادی)درجۀ 

2/582 

4/531 

1/4 

4/531 
4/26 1/3 115/ 45/1 

خودیاری 

 در خوردن

 کنترل -آزمایش

 (37و5آزادی)درجۀ 

6/321 

66/ 

8/8 

66/ 
17/ 218/ 7/ 12/ 

 خود رهبری
 کنترل -آزمایش

 (37و5آزادی )درجۀ

1/43 

8/2 

57/5 

8/2 
4/2 13/ 52/ 16/ 

 مسائل شغلی
 کنترل-آزمایش

 (37و5آزادی )درجۀ

1/567 

5/575 

1/4 

5/575 
7/37 5/4 11/1 11/ 

 جایجایی
 کنترل-آزمایش

 (37و5آزادی )درجۀ

4/82 

4/535 

2/2 

4/535 
14/11 6/3 11/1 65/ 

 ارتباط
 کنترل -آزمایش

 (37و5آزادی )درجۀ

1/514 

7/77 

83/2 

7/77 
4/27 71/2 11/1 42/ 

اجتماعی 

 بودن

 کنترل -آزمایش

 (37و5آزادی )درجۀ

1/557 

8/71 

5/3 

8/71 
8/23 76/2 11/1 31/ 

 کلی نمرۀ
 کنترل -آزمایش

 (37و5آزادی )درجۀ

2/3131 

3/728 

1/85 

3/728 
1/41 3/51 11/1 11/ 

و  رهبری، خودیاری عمومیمقیاس خوددهد که نمرات در سه خردهنتایج نشان می

گروه آزمایش و ها تفاوت در دو باشد و در مابقی مقیاسخودیاری در خوردن معنادار نمی



 33  ... (ص)پیامبر تربیتی اصل 8 بر مبتنی آموزشی برنامة اثربخشی بررسی

 

 

بتنی بر هشت آموزشی م شود که برنامۀکنترل معنادار است. پس به طور کلی نتیجه گرفته می

 ثیر مثبت دارد. سال تأ 6تا  1اجتماعی کودکان  اصل تربیتی پیامبر بر رشد

 گیریبحث و نتیجه

اصل تربیتی  هشت آموزشی مبتنی بر لیل کوواریانس نشان داد که برنامۀنتایج پژوهش در تح

شیدن ودیاری در پوهای اجتماعی بودن، ارتباط، تحرک و جابجایی، خلفهپیامبر )ص( بر مؤ

ری ی و خودیاخودرهبری، خودیاری عموم است ولی بر سه مؤلفۀ ثر بودهو مسائل شغلی مؤ

ودکان جتماعی کا آموزشی بر رشد است و به طور کلی این برنامۀ ثیری نداشتهدر خوردن تأ

ض فر 1نشان داده شد درواقع  همانگونه که در قسمت نتایج ثیرگذار بود. سال تأ 6تا  1سنین 

 یآموزش فرض پژوهش مورد تأیید قرار نگرفت و برنامۀ 3قرار گرفته و یید پژوهش مورد تأ

عمومی، خودیاری در خوردن( اگرچه  خودرهبری، خودیاریاجتماعی ) رشد بر سه مؤلفۀ

ه این ثیر آن به مقداری نبود که معنادار باشد کمؤلفه نیز تأثیرگذار بود ولی تأ 3تاحدی براین 

مقیاس خودرهبری االت مربوط به خردهدو دلیل داشت: اول اینکه تعداد سؤی معنادار عدم

( که این حتی شودنمره را شامل می 2 سالگی که جمعاً 55_51ال تا سن سؤ 2ود )بسیار کم ب

مقیاس آزمون سبب معنادری نتایج مربوط به این خردهدو نمره در پس صورتی کسب هر در

مقیاس خودیاری عمومی و خودیاری در الت مربوط به خردهاتر سؤشد، دوم اینکه بیشنمی

های آن توسط نمره الًموشده بود که مع سالگی جای داده 6_1خوردن در قبل از سنین 

ین سن و نمرات آن به االت بعد از اشد و سؤآزمون کسب میها در همان پیشآزمودنی

سالگی که  51_52تا سن  مقیاس خودیاری در خوردنسؤال مربوط به خرده 3حدی نبود )

 21س خودیاری عمومی تا سن مقیاشود و یک سؤال برای خردهنمره را شامل می 3 جمعاً

( که حتی اگر توسط آزمودنی کسب بشود سبب شودنمره را شامل می 5به باال که  سال

ی ژوهشپبا در نظر گرفتن اصول تربیتی دینی،  موضوع حاضر متأسفانه در زمینۀمعناداری شود. 

های مشابهی که در این زمینه وجود دارد صورت نپذیرفته و ما نیز مجبوریم تنها به پژوهش

ان نشان اجتماعی کودک زندگی را بر رشد های اولیۀثیر سالهایی که تأاشاره بکنیم، پژوهش

 ترین عاملمهم ها وتربیت اجتماعی آن پذیری افراد ومحور آغازین جامعه ،خانواده. دهندمی
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ها و هنجارهای اجتماعی در شخصیت کودک ارزش پذیری و رخنۀوم نسل، تربیتتدا

 زندگی اولیۀ هایسال در که کودکانی (.5315؛ نجفی و احمدی، 5313باشد )حسینی،می

 کودکانی به است، نسبت نشده فراهم هاآن شخصیت اجتماعی بعد رشد برای کافی شرایط

 جتماعیا محیط با سازگاری جهت بیشتری مشکالت با اندبوده برخوردار شرایط این از که

ماکوبای و میالن در پژوهش خویش  (.5111همکاران،  و کاساری)شوند می مواجه بیرون

 برای والدین که هاییروش و ارتباط شیوۀ( انجام دادند، نشان دادند که 5183که در سال )

ها، اجتماعی، نگرش رشد بر ایمالحظه قابل ثیرتأ گزینندبرمی خود فرزندان تربیت

زندگی  های اولیۀ( سال5178دارد. آینثورث ) شغلی هایانتخاب و دانشگاهی دستاوردهای

 هک گوید کودکانیداند و میاجتماعی فرد می ترین عامل در رشددر محیط خانواده را مهم

 اجتماعی رشد از هستند مندبهره زندگی اولیۀ هایسال در خود خانوادۀ با امنی روابط از

 نسبت و ددهنمی گسترش را خود اجتماعی ارتباطات و جهان پیوسته و بوده برخوردار باالیی

 خود تجارب زا شانیادگیری میزان اندنبوده برخوردار امنی تربیتی محیط از که کودکانی به

های خویش در سال شوهجاکوب اریکسون نیز در پژ است. تربیش اجتماعی روابط در

ک در این رل کودتزندگی و میزان مراقبت و کن های اولیۀاین نتیجه رسید که سال( به 2151)

اسمیت نیز در پژوهش  ها از عوامل اصلی رشد کودک به ویژه در بعد اجتماعی است.سال

وجود محیط امن خانوادگی و ارتباط با والدینی سالم  ،( انجام داد2114خویش که در سال )

اجتماعی فرد  اجتماعی و عالقۀ ترین عوامل در رشدجمله مهماز لحاظ روانشناختی را از 

های شیرها در سال( در پژوهش خویش نشان داد که ارتباط با هم2118) داند. توکرمی

د کنوی بیان می ،باشداجتماعی و عاطفی کودک می آغازین زندگی عامل مهمی در رشد

رخوردار تری بجتماعی و عاطفی بیشا تر باشد فرد از رشدکه هرچه میزان این ارتباط بیش

نسبت  اندهای آغازین زندگی تجربه نکردهخواهد بود و کودکانی که این ارتباط را در سال

تری اجتماعی و عاطفی کم از رشد اند معموالًبه کودکانی که این ارتباط را تجربه کرده

به عنوان عامل  را والدین تربیتی هایسبک ثیرتأ( 5117)استین تیبرخوردار هستند. هنری

دهد شان مین اجتماعی و عاطفی بعد ویژه به مختلف ابعاد در کودک رشد میزان کنندۀتعیین

 وشنر بزرگسالی و کودکی دوران در را تربیتی هایسبک از یک هر پیامدهای خوبی و به
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 ین،والد والدگری و سبک کند چند سال آغازین زندگیمی نیز بیان( 2111) دنهام کند.می

تی، حمای ایشیوه به که والدینی .است ثرمؤ کودک اجتماعی و عاطفی رشد در شدت به

 عاطفی و اجتماعی رشد از شانفرزندان معموالً ،کنندمی برخورد کودک با گرم و ثرمؤ

 تربیت رد منضبط و گیرانهسهل شیوۀ از که والدینی همچنین ،باشندمی برخوردار مناسبی

 طراب،اض و ترپایین اجتماعی و عاطفی رشد شانفرزندان معموالً کنندمی استفاده کودک

 سبک زا که والدینی دهند، همچنینمی نشان تریبیش بزهکاری و ناسازگاری پرخاشگری،

 رشد از شانفرزندان کنندمی استفاده کودک با برخورد در  منضبط شدیداً و خشن تربیتی

بود  واهندخ برخوردار اندکی دانشگاهی و تحصیلی دستاوردهای و پایین عاطفی و اجتماعی

شناختی های جمعیتدگرگون شدن ویژگی (.5114کومینگ،  و ؛ داویس2111 دنهام،)

شه های درمانی را که ریها به ویژه فعالیتفعالیت شورها، ضرورت آگاهی فرهنگی در همۀک

نگر و چهکه ظهور رویکردهای یکپار دهدفردی دارد نشان میدر روابط میان

 گذارد. اغراق نباشد تمامی رویکردهایگرایی به خوبی بر این واقعیت صحه میچندفرهنگ

شناسی و مشاوره توسط روان صول آموزشی در سنین مختلف در عرصۀدرمانی و ا

یری گسفیدپوستان غربی و متناسب با جامعه و فرهنگ خودشان شکل گرفته است و به کار

ن در نظرگرفتن ابعاد فرهنگی آن نه تنها خودمان بدو جامعۀآن در جوامع دیگر نظیر 

ی ثیرات منفی نیز به دنبال خواهد داشت لذا درمانگران در صورترگذار نخواهد بود بلکه تأثیتأ

ی نخواهند توانست که وظایف خود را به خوبی انجام بدهند که از رویکردها و اصول درما

طرف پذیرش از فرهنگ خودشان باشد که از یکگرفته و تربیتی استفاده بکنند که نشأت

ژوهش . پثیرگذاری آن نیز دوچندان خواهد بودتر و از طرف دیگر تأآن برای مراجعین آسان

راحی شناسی و تربیتی با طروان سازی در عرصۀحاضر در راستای کمک به تحقق هدف بومی

جتماعی ا کمک به رشد ( در جهتبر اصول تربیتی پیامبر اکرم )ص آموزشی مبتنی برنامۀ

موزشی را آ ی دست پیدا کرده که تأثیرگذاری این برنامۀسال به نتایج معنادار 6_1کودکان 

دهد لذا تمامی مسئولین تربیتی فرزندان این بر این بعد رشدی کودک به خوبی نشان می

ان روبهداشت و  شناسان و سایر فعاالن در عرصۀسرزمین از جمله والدین، مشاورین و روان
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تربیتی را جهت پرورش این بعد رشدی کودک مورد استفاده  شود که این برنامۀتوصیه می

 قرار بدهند.

 منابع

 . تهران: انتشارات ترمه.روانشناسی نوجوانان و جوانان(. 5375احمدی، احمد. )

، مترجم علی اکبر غفاری، تهران: نشر من الیحضرالفقیه(. 5368بابویه، شیخ صدوق. )ابن

 صدوق.

و ژاک روس(. بررسی تطبیقی آراء تربیتی ژان5381علوی، حمیدرضا؛ شریعتمداری، علی. )

 .31_5(، 2، دوره سیزدهم )مجله علوم تربیتی و روانشناسی و اسالم.

 ای، خط عثمان طه.کریم، مترجم الهی قمشهقرآن

 بعثت.، تهران: انتشارات روانشناسی رشد کودک و نوجوان(. 5375پارسا، محمد. )

یحیی سید محمدی،  . ترجمۀدرمانینظریه و کاربست مشاوره و روان(. 5312کری، جرالد. )

 تهران: ارسباران.

یحیی سیدمحمدی،  . ترجمۀهای شخصیتنظریه(. 5312الن. )پی؛ شولتز، سیدنیشولتز، دوان

 تهران: انتشارات ویرایش.

هامایاک  . ترجمۀدرمانیروان هاینظریه(. 5315سی. )پروچاسکا، جیمز؛ نورکراس، جان

 آوادیس یانس، تهران: انتشارات رشد.

یحیی سید محمدی،  . ترجمۀهای شخصیتنظریه(. 2112فیست، جس؛ فیست، گریگوری. )

 تهران: انتشارات روان.

(. مبانی و اصول تربیتی در روابط زن و شوهر از منظر قرآن و حدیث. 5381نقی. )فقیهی، علی

 .256_571(، 3دوره دوم )

(.بررسی کاربرد هنرهای نمایشی در رشد 5386السادات؛ رزاقی، نسرین. )الریجانی، زرین

کودکان استثنایی،  مجله پژوهش در حیطۀتوان ذهنی. آموزان کماجتماعی دانش
 .12_43(، 5دوره دوم )
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ثیر تأ(. 5311پونه؛ محمدیان، فاطمه. )زاده، مهدی؛ مختاری، السادات؛ نمازیعمارتی، فرشته

 1_8حرکتی و رشد اجتماعی دختران  _های دبستانی منتخب بر رشد ادراکیبازی

 .673_665(، 1، دوره هفتم )مجله پژوهش در علوم توانبخشیسال. 

 اجتماعی ر هنرهای نمایشی در رشدیث(. بررسی تأ5383بناب، قادر. )جلیلوند، مریم؛ غباری

(، 4_5چهارم ) ، دورۀاستثناییپژوهش در حیطۀ کودکان سال.  52 _1کودکان 

63_78. 

تعامل  (. بررسی فراتحلیل5382آقاپور، سیدمهدی؛ جمشیدیها، غالمرضا؛ فرخی، محمد. )

 .575 _513(، 27،دوره دوم )حرکت نشریۀرشدحرکتی و اجتماعی. 

تانی. دبسهای آموزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیشثیر بازی(. تأ5313جعفری، علیرضا. )

 .81 _ 75(، 33روانشناسی تربیتی، دوره نهم )فصلنامه 

(. 5311اهلل؛ شریعتمداری، علی. )نراقی، مریم؛ نادری، عزتقبادیان، مسلم؛ سیف

دوره  ،فصلنامه تفکر و کودکثر بر رشد اجتماعی کودکان. پژوهی روشی مؤاجتماع

 .18 _ 37(، 2دوم )

(. تاثیر بازی 5314محمدرضا. )نیا، مرتضی؛ محمدزاده، کلخوران، جمال؛ همایون فاضل

 فصلنامه آموزشپذیر. وان ذهنی آموزشتدبستانی بر رشد اجتماعی کودکان کم

 .276 _ 266(، 3، دوره سوم )بهداشت و ارتقاء سالمت

 (. مقایسه رشد5311بابایی، حسین، رهگذر، مهدی. )یوسفی، علی؛ حاجابری، ساره؛ حاج

فصلنامه و محروم از خدمات روستامهدها.  سال برخوردار 6 _ 3اجتماعی کودکان 

 .368 _ 343(، 45، دوره یازدهم )رفاه اجتماعی

(. نقش دلبستگی به والدین در پیشرفت تحصیلی با 5315مهبد، مینا؛ فوالدچنگ، محبوبه. )

 _ 88(، 55گری خودکارآمدی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، دوره ششم )واسطه

512. 

اجتماعی  های زندگی بر رشد(. اثربخشی آموزش ارزش5311ژاله. ) مقتدری، نازفر؛ رفاهی،

، دوره دوم ریزی درسی. پژوهش در برنامههاکودکان و خودکارآمدی والدین آن

(31 ،)31_47. 
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(. مقایسه 5312نهری، فریده. )کافی، سیدموسی؛ زینعلی، شینا؛ خسروجاوید، مهناز؛ میاه

 جلۀمهای یادگیری. کودکان با و بدون ناتوانیهای رفتاری و رشداجتماعی ویژگی
 .531_524(، 4، دوره دوم )های یادگیریناتوانی

اجتماعی نوجوانان.  ای بر رشدهای ماهوارهثیر برنامه(. بررسی تأ5385نظیری، محمد. )

 .545_521(.1، دوره ششم )های اجتماعیپژوهش
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