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  چکيده
یکـی از ابزارهـاي مهـم    و مورد عالقه و توجه بشر بوده و براي او جذابیت خاصی داشته همواره ل تاریخ گویی در طوقصه

بـر عالیـق    تأکیـد قرآن کریم نیز به نیاز بشر و گرایش او به قصه توجه نشان داده و بـا   .ه استشدمحسوب  اصالح رفتار
ه دوطـرح و ارائـه نمـ    هـا قی را در قالب زیباترین داستاناجتماعی و اخال بسیاري از مباحث ظریف اعتقادي، ،طبیعی انسان

ي قرآنـی بـر کودکـان صـورت     هـا ق قصـه یاز طر یاجتماع يهاآموزش مهارت تأثیر. این پژوهش با هدف بررسی است
بود. حجـم نمونـه،    آزمونپسو  آزمونپیشآزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل و انجام گرفته است. روش پژوهش، شبه

گیـري  بودنـد کـه بـا روش نمونـه     1390- 1391از سه مهد کودك در شهر خـوي در سـال   ساله،  4- 6کودك  40شامل 
نشـان داد کـه بـین میـانگین نمـرات       α= 05/0اي انتخاب شدند. نتایج آزمون تحلیل کواریانس در سطح تصادفی خوشه

(رفتارهـاي نـوع    هـاي اجتمـاعی  مهـارت  يهـا لفـه ؤي قرآنی بـر م هاقصه تأثیرکودکان گروه آزمایش و کنترل در زمینه 
طلبی و اطمینان زیاد به خـود داشـتن)   دوستانه، رفتارهاي اجتماعی نامناسب، رفتارهاي تکانشی، رابطه با همساالن، برتري

  داري وجود داشت.تفاوت معنی

  .هاي اجتماعی، کودکانگویی، قرآن، مهارتقصه کلیدواژها:
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  مقدمه
اسـت. ارائـه معـارف دینـی بـه      می ي معارف اسـال هابخش تریناز اساسی یکیمی تربیت اسالتردید بی

بخصوص به کودکـانی کـه    ،شناساندن این معارف .ي رشدي آنان باشدهامتناسب با ویژگی دبای ،کودکان
ي هـا یت خاصی برخـوردار اسـت. قصـه   ساز پیچیدگی و حسا ،اندي ذهنی دست نیافتههاهنوز به قابلیت

چنانچـه انتخـاب    .دارد تـأثیر که بر جوانب مختلف رشـد کودکـان    استارزشمندي مفاهیم شامل  ،قرآن
شـود تـا   مـی هـاي آنـان باشـد، موجـب     قصه و به چالش کشیدن مفاهیم برگرفته از آن، مطابق با ظرفیت

  ي دینی را بهتر درك کنند.هاکودکان بیشتر بتوانند با دین ارتباط برقرار کنند و آموزه
رو، قصـه یکـی از   یخ همواره مورد عالقه و توجه بشر بوده است. ازایـن گویی در طول تارقصه

شود. قرآن کریم نیز به نیاز بشر و گرایش او به قصه توجـه  ابزارهاي مهم اصالح رفتار محسوب می
نشان داده و با تأکید بر عالیـق طبیعـی انسـان، بسـیاري از مباحـث ظریـف اعتقـادي، اجتمـاعی و         

هـاي متعـدد   ها طرح و ارائه نموده است. خداي متعال در سورهترین داستاناخالقی را در قالب زیبا
قرآن کریم، از طریق نقل داستان گذشتگان سعی در هـدایت، تربیـت و اصـالح رفتـار بشـر داشـته       

داند و خطاب به پیـامبر خـود حضـرت    گویی میاست. حتی خداوند یکی از کارهاي خود را قصه
ها را از طریق این قرآن، کـه بـه تـو وحـی کـردیم، قصـه       سرگذشت ما بهترین«فرماید: می محمد

  ).3(یوسف: » کنیممی
 تـأثیر ي آن، چنـان مخاطـب را تحـت    هاي حقیقی زیادي وجود دارد که فضاي قصههادر قرآن قصه

 هـا سـاختار دلنشـین و زیبـاي قصـه     رود.مـی دهد که او با میل و عالقه همگام با داسـتان پـیش   میقرار 
ناسپاسـی،  سـرانجام  کنـد و خواننـده را از   مـی حـق را از باطـل جـدا     ،اي است که در همه فرازهاگونهبه

قصـه بـر کودکـان و     تـأثیر رو، بـا توجـه بـه    ایـن از کنـد. میآزاري، شرك، کفر و گناه آگاه نافرمانی، مردم
 .باشـد مـی کودکان ي قرآنی بهترین وسیله براي آموزش و اصالح رفتار در ها، قصهآنمندي آنها به عالقه

  برآمده است.موضوع ن ایپژوهش درصدد بررسی  این
از نخستین اندیشـمندانی بـود کـه اهمیـت قصـه بـراي        افالطوندر زمینه نقش و اهمیت قصه، 

را به بیان اهمیت قصه براي کودکان اختصـاص داد   جمهوريکودکان را دریافت و بخشی از کتاب 
انی مؤسس نخستین کودکستان، اساس تربیـت کودکـان   آلم فروبل). 84، ص 1381دوست، (رحمان

) 1382( اریکسـون ). 2، ص 1385کـش،  گویی نهاد (اربابان و قافلهرا در کودکستان بر قصه و قصه
کـه اهمیـت   طـوري داند که موجب کاهش اضطراب کودك شده، بـه نیز قصه را تلقین شفابخش می
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او را در کشـف عواطـف خـود و دیگـران     هایی که قصـه  ها و یا موقعیتسازي با شخصیتهمسان
برانگیـز  ) نیز معتقد است: کودکان با دیدن کسانی که رفتارهاي تحسـین 1992( بندوراکند. یاري می

هاي آنان، از طریق پسخوراند، به ارزش اعمال و رفتار خود پـی بـرده   دارند و گوش کردن به حرف
گویی ابزاري مفید ترتیب، قصهآیند. بدینمیو درصدد افزایش سازگاري و کارایی خود در محیط بر

هـاي اجتمـاعی در کودکـان    و مؤثر براي اصالح رفتار، سازگاري، کنترل هیجانات و افزایش مهارت
شود که باید آن را از سنین پـایین و در مهـدهاي کـودك تـرویج داد. در ایـن زمینـه،       محسوب می

  دو هدف براي مهدهاي کودك بیان کرده است: آمبروسینی
هاي اجتماعی مانند همکاري در کارهاي گروهـی، رعایـت حقـوق دیگـران، دوسـت      رشد مهارت. الف

رشد عـاطفی ماننـد کنتـرل احساسـات و هیجانـات،       .ب؛ داشتن دیگران و ایجاد نگرش مثبت اجتماعی
گویی را براي رسیدن بـه  یید خویشتن و توجه به دیگران. وي نقش قصهأخود و تافزایش احساس حرمت

  .)132، ص 2000(آمبروسینی،  داندمیهدف مذکور بسیار با اهمیت  دو

گـویی  ثر بـوده اسـت، قصـه   ؤهاي اجتماعی به کودکان بسیار مـ یی که در آموزش مهارتهایکی از شیوه
توانـد از مشـکالت   مـی هـاي مناسـب اجتمـاعی    موقع و آمـوزش مهـارت  است. شناخت و تشخیص به

  به سمت رفتارهاي مثبت اجتماعی راهبري نماید.کودکان پیشگیري نموده و آنان را 
روش پـرورش   تـرین رایـج  ،یـادگیري  الگـوي بـه کودکـان بـا ارائـه     گونـاگون  ي هـا آموزش مهارت

ثر در فراینـد آمـوزش   ؤعنـوان عامـل مـ   باشد. ایجاد الگویی از رفتار اجتماعی بهمیهاي اجتماعی مهارت
کـودك   ،بنـدورا ه یـ قـرار گرفتـه اسـت. براسـاس نظر     اسـتفاده مـورد بسیار هاي اجتماعی کودکان مهارت

ه و یـ رفتار را مورد تجز يامدهاینموده، پ يبا قهرمان داستان همانندساز ینیق تجربه جانشیتواند از طرمی
  ).146(همان، ص  نموده و به کار برد يسپس آن را خود الگوبردار .ل قرار دهدیتحل

از روشـن شـدن اهمیـت     پـس و  1960ز حدود دهـۀ  تنها ا ،در کودکان یاجتماع يهالۀ مهارتئمس
 يدارا کـه  یکسـ  :توان گفـت یم ی،کلطورقرار گرفت. به در بزرگساالن مورد توجه یاجتماع يهامهارت
دهـد و در ارتباطـات خـود بـا     یبا محیط خویش تطبیق مـ  یخوب خود را به ،است یاجتماع يهامهارت

 ،نـدارد  یاجتمـاع  يهـا مهـارت  کـه  یامـا کسـ   .کندیاب ماجتن یو فیزیک میکال هاييدیگران از درگیر
است با کودکان دیگر درگیـر   یاجتماع يهافاقد مهارت که یاست. کودک يمعموالً دچار مشکالت رفتار

کودکـان   گونـه آیـد. ایـن  یشود، نزد همساالن و بزرگساالن محبوب نیست، و با معلم خـود کنـار نمـ   یم
بـر ایـن، آنهـا از     باشند. عـالوه یهند و در رفتار خویش، خودمدار متوجیحقوق دیگران هم ب معموالً به
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نیسـت، مثـل    پسـندیده  یاز نظر اجتماع که یرفتارهای کنند و بهیاطاعت نم یشدة اجتماعقوانین پذیرفته
  .)2011(گرشام،  زنندیدست م یو ناسزاگوی یبدگوی

وجـود دارد.   یاجتماع يهامهارت يبرا گوناگونیدهد که تعاریف یبر ادبیات تحقیق نشان م يمرور
عامل آنها فـرد یـا افـراد دیگـر      که ی،وقایع محیط در پاسخ به هستند که ی، رفتارهاییاجتماع يهامهارت
، 1382(کارتلج و میلبـرن،  دنبال دارند  را به یمثبت یمحیط هايشوند، و پاسخمیاز شخص صادر  ،هستند
 وجـود  یاجتمـاع  يهـا مهـارت  يبـرا  يتعاریف متعدد چند) معتقد است که هر2011( گرشام). 33ص 

اسـتخراج کـرد.    یاجتمـاع  يهـا توان از ادبیات مهـارت یعمده را م يسازسه تعریف یا مفهوم یدارد، ول
اسـت کـه همسـاالنش او را     یاجتمـاع  يهـا مهـارت  يدارا ياساس تعریف پـذیرش همسـاالن، فـرد   بر

منجر بـه   یخاص يکند دقیقاً چه رفتارهامیه مشخص نن است کایاین تعریف  اشکالترین بپذیرند. مهم
  شوند.یپذیرش همساالن م

هستند که احتمال تشویق شدن یا تقویـت رفتـار    یرفتارهای یاجتماع يها، مهارتيدر تعریف رفتار
ن ایـ ایـن تعریـف    اشکالترین دهند. مهمیرفتار را کاهش م یرا افزایش، و احتمال تنبیه شدن یا خاموش

بـه آنهـا داده شـده اسـت،      یاجتماع يهاکه نام مهارت ی،خاص يرفتارها یرفاً افزایش فراواناست که ص
  این رفتارها نیست. یکنندة اعتبار اجتماعتضمین

باشـد. براسـاس ایـن    ، تعریف اعتبـار اجتمـاعی مـی   مک فالهاي اجتماعی، از نظر مهارت
کننده یا بینیي هستند که پیشهاي اجتماعی رفتارهاي خاص یا الگوهاي رفتارتعریف، مهارت

). پیامـدهاي مهـم   2011اي بـراي فـرد باشـند (گرشـام،     دربردارندة پیامـدهاي مهـم اجتمـاعی   
اجتماعی، پیامدهایی هستند که تفاوتی را به لحاظ کارکرد فـرد یـا سـازگاري او بـا انتظـارات      

دوستان یـا معلمـان و   توانند شامل پذیرش همساالن و کنند. این پیامدها میاجتماعی ایجاد می
  والدین، و سازگاري با مدرسه باشند.

نیـز تمـایز گذاشـته     یاجتمـاع  يهـا و مهـارت  یاجتمـاع  ی، بین شایسـتگ یدر تعریف اعتبار اجتماع
گـذارد  میهستند که فرد به نمایش  یخاص يرفتارها یاجتماع يهاشود. براساس این دیدگاه، مهارتمی

اسـت   ییـک ارزشـیاب   یاجتماع یعمل کرده باشد. اما شایستگ یستگبا شای ی،تا در یک موقعیت اجتماع
 ،عمل کرده است یـا خیـر   یبا شایستگ یکه براساس قضاوت در مورد اینکه فرد در یک موقعیت اجتماع

توانند براساس نظر دیگرانِ مهم (مثالً والـدین، معلمـان، همسـاالن)،    می ،هاگیرد. این قضاوتمیصورت 
اند)، و یـا مقایسـه بـا    انجام شده یکه به درست يایآشکار (مثالً تعداد تکالیف اجتماع يمقایسه با معیارها
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 یاجتمـاع  يهـا ، مهـارت یباشند. خالصه اینکـه، براسـاس تعریـف اعتبـار اجتمـاع      يیک نمونۀ هنجار
  .)همان(شوند میهستند که منجر به قضاوت در مورد این رفتارها  یخاص يرفتارها

هـاي  سات مثبتی در مـورد خـودش داشـته باشـد، بایـد داراي مهـارت      براي اینکه کودك احسا
رسـد،  ). بـه نظـر مـی   127، ص 1381ضروري براي همراهی با دیگران باشد (هارجی و همکـاران،  

 آورند، ولی برخی هم به آمـوزش رسـمی  طور طبیعی به دست میها را بهبیشتر کودکان این مهارت
که از خودش نـامطمئن اسـت، بـا شـک و تردیـد بـه دیگـران        در این زمینه احتیاج دارند. کودکی، 

اي کـه شـاید داشـته    هاي اجتمـاعی کند که از مهارتشود. بنابراین، کمتر فرصت پیدا مینزدیک می
هـاي  باشد، استفاده کند. کودکانی هم کـه از خـود راضـی و پرخاشـگر هسـتند، از فقـدان مهـارت       

هاي بحرانی، به تعامل بـا دیگـران   یدن خود در موقعیتبرند. آنها به جاي کنار کشاجتماعی رنج می
هـاي  چه این کودکان، مهـارت دهند. اگردهند و با استفاده از هر روشی، به فعالیت ادامه میادامه می

گـام بـه رفتـار    بـه توانند با آموزش گـام اند، ولی میاجتماعی مطلوب را در گروه همساالن نیاموخته
آمیـزي داشـته باشـند،    هرگاه کودکان بتوانند با دیگران تعامل موفقیت مناسب اجتماعی دست یابند.

  گردد.هاي جدید موجب افزایش عزت نفس اجتماعی آنان میاین قابلیت
شـود.  مـی محسـوب   یارتبـاط  يهـا در مهـارت می دیگران، عامل مه کودك در درك دیدگاه یتوانای

، سؤال کردن، ردوبدل کردن تعارف، وارد شـدن  کردن نظیر گوش دادن، توجه یهایمهارت ،بر این عالوه
هـم از اهمیـت برخوردارنـد.     يامحـاوره  يهـا در یک فعالیـت مشـترك بـا سـایر همسـاالن، و مهـارت      

دارد، بـا دیگـران بهتـر     يبهتـر  یرفتار اجتماع که یکودک از این نظر مهم هستند که یاجتماع يهامهارت
 اینکـه  بـه  کودك پاسخ دهنـد. بـا توجـه    مثبت به ياگونهبهشود دیگران امر موجب میاین  .کندمیرفتار 

آورنـد،  مـی دست  خود به العمل دیگران نسبت بهاز عزت نفسشان را از عکس یکم بخشکودکان، دست
  گردد.میاین امر موجب افزایش عزت نفس آنان 

ـ نظـر   به  يدارا کـه  یکسـ  ،دارد. اوالً يمتعـدد  يهـا مزیـت  یاجتمـاع  يهـا دارا بـودن مهـارت   ی،کل
بـا افـراد جدیـد دوسـت      ییعن ؛برقرار کند تواند با دیگران رابطهمیتر است راحت یاجتماع يهامهارت

توانـد  مـی  ،اسـت  یاجتماع يهامهارت يدارا که یکودک ،شود یا روابط موجود خود را حفظ نماید. ثانیاً
توانـد در  مـی آمـوز  دانـش مونـه،  بـراي ن کنـد.   استفاده يثانو يمزایا به یدستیاب يخود برا يهااز مهارت

والـدینش را خشـنود    لهئاو نمرة خوب بدهد، و این مس کند تا معلم به يشنوکالس درس از معلم حرف
 نامناسـب دیگـران بـه    يبرخوردار است، در مقابل رفتارها یاجتماع يهااز مهارت که یکودک ،سازد. ثالثاً
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 ياو را اذیـت کـرد، درگیـر    یاگـر کسـ   داند کهمیاو  .)2011(گرشام،  زندمیصحیح دست  هايواکنش
دچـار   کـه  یشـوند، بخصـوص کودکـان   مـی مرتب با دیگران درگیـر   که ینیست. کودکان یواکنش مناسب

  ضعیف هستند. یاجتماع يهااز مهارت در این جنبه ،باشندمی ياختالالت رفتار
است. در این سـنین،  هاي اجتماعی به کودکان، مهد کودك جایگاه مناسبی براي آموزش مهارت

ها را در آنها تقویـت  گویی این مهارتتوان از طریق قصهبا توجه به عالقه وافر کودکان به قصه، می
معتقدنـد: مهـدهاي    برترانـد و  مـرویس هاي اجتماعی آنها را تقویت کرد. گونه مهارتنمود و بدین

تواننـد بـا   د داشـته باشـند، مـی   هاي آموزشی خـو توانند در ارائه برنامهکودك به علت تنوعی که می
هـاي اجتمـاعی را بـه کودکـان آمـوزش دهنـد       گـویی بسـیاري از مهـارت   ها و قصهاستفاده از قصه

گـویی ابـزاري مفیـد و مـؤثر جهـت اصـالح رفتـار،        ترتیب، قصه). بدین2003(مرویس و برتراند، 
شـود کـه آن را   می هاي اجتماعی در کودکان محسوبسازگاري، کنترل هیجانات و افزایش مهارت

  باید از سنین پایین و در مهدهاي کودك ترویج داد.
ي زیـادي آورده  هـا قصـه  ،براي عبرت و آموزش رفتارهاي خوب و درست در افـراد کریم، در قرآن 

هـاي اجتمـاعی در کودکـان از آنهـا     سازي آنها براي آمـوزش و تقویـت مهـارت   توان با سادهمیشده که 
ن در زنـدگی مسـلمانان، ایـن پـژوهش بـا      آساس و با توجه به اهمیت و نقـش قـر  ین اااستفاده نمود. بر 

 سـال و هچنـین،   6تـا   4منظور درك کودکان سـنین  به هاسازي قصهي قرانی با سادههاالگوگیري از قصه
اعی کودکـان مهـد   مـ هـاي اجت درصدد بهبـود مهـارت   ایجاد عالقه و توجه بیشتر کودکان نسبت به قرآن،

  است. آمدهکودك بر
هـاي  هـاي اجتمـاعی از طریـق قصـه    آمـوزش مهـارت   تأثیربه بررسی حاضر پژوهش  ،بر این اساس

 قرآنی بر کودکان پرداخته است.

  پژوهش روش
بـا در نظـر داشـتن دو گـروه آزمایشـی و کنتـرل بـا         ،آزمایشـی و  تجربیاز نوع شبه، پژوهشاین روش 

کـه بـه گـروه    حالیدر .متغیر مستقل قرار گرفت ثیرتأتحت  ،بود. گروه آزمایشی آزمونپسو  آزمونپیش
هـاي اجتمـاعی کودکـان عامـل سـن      گونه آموزشی داده نشد. با توجـه بـه اینکـه در مهـارت    کنترل هیچ

هـا از روي سـن   ساله متغیر سن کنترل شد. کودکان در کـالس  6تا  4گذار است، با انتخاب کودکان تأثیر
ساله مهدهاي کودك شهر خـوي   4- 6تحقیق، شامل تمام کودکان  همتاسازي گردیدند. جامعه آماري این
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کودك بـود کـه از سـه مهـد کـودك       40شامل  ،باشند. حجم نمونه پژوهشمی 90- 91در سال تحصیلی 
عنـوان گـروه آزمـایش در یـک مهـد      نفر دختر بود، بـه  8نفر از آنها پسر و  12نفر که  20انتخاب شدند. 

گـویی و توانـایی بـاالیی در برقـراري ارتبـاط بـا       ت خـوبی در قصـه  که مهار ،کودك توسط دو مربی زن
هـاي اجتمـاعی قـرار    ساعت تحـت آمـوزش مهـارت    3کودکان داشتند، به مدت سه ماه روزانه به مدت 

در یک مهد کودك و در یک کالس و هر کدام بـه نوبـت یـک قصـه را بـازگویی       ،گرفتند. این دو مربی
دادنـد.  مـی گویی را انجـام  ی روز یک و نیم ساعت با کودکان کار قصهدر ط ن،ک از آنایکردند که هرمی
در گروه کنترل قـرار گرفتنـد. در انتخـاب کودکـان از      ،نفر دختر بودند 11نفر پسر و  9که  ،نفر دیگر 20

، کودکـانی انتخـاب شـدند کـه در مهـد      یشیهر دو گروه کنترل و آزما ينظرات مربیان استفاده شد و برا
بـه   هـا آزمـودنی  ،ر کودکان از نظر رفتاري و سازگاري با مشکل مواجه بودند. به همین دلیلنسبت به دیگ

نفر دختر براي دو گروه آزمایش و کنتـرل   19نفر پسر و  21لحاظ جنسیت متفاوت بودند که در مجموع 
قـرار   سـاله  6نفر کودك  7ساله و  5نفر کودك  8ساله،  4نفر کودك  5 ،انتخاب شدند. در گروه آزمایش

از  ،تریتـب بـدین  ؛اي استفاده شـد گیري تصادفی خوشهاز روش نمونه ،انتخاب گروه نمونه ايگرفتند. بر
 40طور تصادفی انتخاب و سپس از میـان کودکـان آنهـا    تعداد سه مهد به ،ي شهر خويهابین مهدکودك

  طور تصادفی انتخاب شدند.نفر به
مربـی طـی    دوگویی قرآنی توسـط  ه آزمایش از طریق قصهها، به گروپس از انتخاب گروه روش اجرا؛

هـاي اجتمـاعی داده شـد. در ایـن آمـوزش، مربیـان بـه بیـان         ساعت آموزش مهـارت  3سه ماه، هر روز 
ي صـافات، شـمس، طـه، هـود، موسـی و      هـا ي مطرح در سـوره هاشامل قصه ،ي مطرح در قرآنهاقصه

هاي اجتماعی باشد، در قالب کلمـات سـاده و بیـانی    تتوانستند در ارتباط با پرورش مهارمیکه  ،یوسف
منظـور درك بهتـر کودکـان و همچنـین اسـتفاده از      روان و توضیح بسیار در مورد هریک از رفتارهـا، بـه  

پرسش و پاسخ در مورد رفتارهاي صحیح و غلط داستان و مقایسه آن رفتارهـا بـا رفتارهـاي کودکـان و     
نامـه  پرسـش  ،به بحث پرداختند. مربیان دو گروه آزمایش و کنترلکودك،  همچنین دیگر کودکان در مهد

از آمـوزش تکمیـل    پـس و  پـیش طور جداگانـه بـراي هریـک از کودکـان در     هاي اجتماعی را بهمهارت
تعیـین   بـراي هیـه گردیـد.   تهاي اجتماعی منظور تقویت مهارتقصه قرآنی به 4نمودند. در این پژوهش، 

گویی کودکـان مهـارت   نفر از افراد متخصص و کارشناس که در زمینه قصه جپناز نظرات  ها،روایی قصه
بار بـازخوانی و   پنجپس از  ها،نفر از طالب علوم دینی استفاده گردید. این قصه سهو تخصص داشتند و 

  پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.این  برايتجدیدنظر 
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  ي پژوهشابزارها

هاي صافات، شمس، طـه،  هاي مطرح در سورهدر قرآن شامل قصههاي مطرح قصه هاي مطرح در قرآن:قصه
هاي صافات، شمس و طـه،  هاي اجتماعی، قصص سورهباشند. براي پرورش مهارتموسی و یوسف می

  هاي قرآن انتخاب شدند.ها، از کتاب مجموعه قصهیوسف و موسی مورد استفاده قرار گرفتند. قصه
در ایـن پـژوهش از   کودکـان،   هاي اجتماعیبراي سنجش مهارت :ونهاي اجتماعی ماتسمقیاس سنجش مهارت

بـراي   1983و همکـاران در سـال    ماتسـون هاي اجتمـاعی ماتسـون کـه توسـط     مقیاس سنجش مهارت
ساله تـدوین گردیـده اسـت، اسـتفاده شـد. فـرم اولیـه ایـن          18تا  4هاي اجتماعی افراد سنجش مهارت

عبـارت   56) تحلیـل عـاملی شـده و بـه     1381( خیـر و  سفییوعبارت بود که توسط  62داراي  ،مقیاس
گویی به آن، آزمودنی باید هـر  کنند. براي پاسخمیهاي اجتماعی افراد را توصیف کاهش یافت که مهارت

اي از نـوع مقیـاس لیکـرت    درجـه  5پاسخ خـود را براسـاس یـک شـاخص      ،عبارت را بخواند و سپس
 ي، کودکان مهـد بودنـد، محقـق بـا همکـار     هاینکه آزمودنیابا توجه به  ،ن پژوهشیدر امشخص نماید. 

  نامه کردند.ل پرسشیان، اقدام به تکمیمرب
سـنجی، پایـایی بـاالي    از ثبـات روان  ماتسونهاي اجتماعی اند که مقیاس مهارتتحقیقات نشان داده

کـاران بـراي   و هم ماتسـون . )1995ماتسـون،  ( بازآزمایی و روایی افتراقی قابل قبـولی برخـوردار اسـت   
یوسـفی  ( از ضریب آلفاي کرونباخ و تنصیف استفاده کردنـد  ،هاي اجتماعیبررسی پایایی مقیاس مهارت

آمده بـراي کـل مقیـاس یکسـان و برابـر      دستهمقدار ضرایب آلفاي کرونباخ و تنصیف ب .)1381خیر،  و
قالب پنج عامل جداگانه بـه  مقیاس فرعی در  5. براي این مقیاس، )1195(ماتسون و همکاران،  بود 86/0

  شرح زیر تعریف شده است:
اسـت کـه رفتارهـاي اجتمـاعی از قبیـل داشـتن ارتبـاط         دوستانهرفتارهاي نوعشامل  :. عامل اول1

کار بردن نام دیگران و اشتیاق به تعامل با دیگران بـه طریـق   ه دیداري با دیگران، مؤدب بودن، ب
  گیرد.بر میثر را درؤمفید و م

کـاري، خـرده   است که رفتارهـایی ماننـد دروغ گفـتن، کتـک     رفتارهاي اجتماعی نامناسب: ل دوم. عام2
  شود.میزیر قول خود زدن را شامل  کننده، وگرفتن بر دیگران، ایجاد صداهاي ناهنجار و ناراحت

رفتارهـایی از قبیـل بـه    شـامل  سرکش بودن است کـه  پرخاشگر و تکانشی عمل کردن و  :. عامل سوم3
  .شودمیدندگی و لجبازي نی عصبانی شدن، یا یکآسا

بردارنده رفتارهایی در مورد به خود نازیـدن و بـه   اطمینان زیاد به خود داشتن است و در :. عامل چهارم4
  دیگران پزدادن، تظاهر به دانستن همه چیز و خود را برتر از دیگران دیدن است.
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  ).1381خیر،  (یوسفی و باشددارنده تنهایی و حسادت میبراست که در : رابطه به همساالن. عامل پنجم5
 56آورد، جمـع نمـرات   مـی دسـت  ه شـده بـ  عالوه بر نمراتی که پاسخگو در هر کدام از عوامل یـاد 

ـ  ،عبارت موجود در مقیاس نیز یک نمره کلی، کـه بیـانگر مهـارت اجتمـاعی آزمـودنی اسـت       دسـت  ه ب
  ).همان( دهدمی

  ي پژوهشهايافته
ي قرآنی بر میانگین هاقصه تأثیرهاي اجتماعی و نتایج تحلیل کوواریانس مهارت آزمونپسو  آزمونپیشقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات م :1جدول 

  )هالفهؤ(و م هاي اجتماعیمهارت آزمونپسنمرات 

 هاي اجتماعیمهارت آزمونپس هاي اجتماعیمهارت آزمونپیش تعداد هاگروه

 انحراف معیار میانگین نحراف معیارا میانگین

 17/10 87/57 56/12 44/28 20 آزمایش

 79/11 98/29 14/11 20/29 20 کنترل

 داريسطح معنی Fضریب  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع

 36/0 25/1 65/122 1 65/122 آزمونپیش

 001/0 50/14 30/1887 1 30/1887 گروه

  دوستانهرفتارهاي نوع آزمونپس دوستانهرفتارهاي نوع آزمونپیش دتعدا هاگروه
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 11/4 34/18 56/4 50/12 20 آزمایش

 21/4 08/13 03/4 24/12 20 کنترل

 داريسطح معنی Fضریب  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع

 47/0 38/1 23/72 1 23/72 آزمونپیش

 001/0 44/12 52/1492 1 52/1492 گروه

 رفتارهاي اجتماعی نامناسب آزمونپس رفتارهاي اجتماعی نامناسب آزمونپیش تعداد هاگروه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 85/3 23/18 14/4 88/12 20 آزمایش

 42/4 38/12 21/4 13/12 20 کنترل

 داريسطح معنی Fضریب  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع

 49/0 22/1 14/55 1 14/55 آزمونپیش

 001/0 15/12 24/1474 1 24/1474 گروه
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 رفتارهاي تکانشی آزمونپس رفتارهاي تکانشی آزمونپیش تعداد هاگروه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 55/4 24/18 12/4 14/12 20 آزمایش

 43/4 37/13 69/4 25/13 20 کنترل

 داريسطح معنی Fضریب  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع

 25/0 60/1 75/82 1 75/82 آزمونپیش

 001/0 31/12 67/1488 1 67/1488 گروه

 االنرابطه با همس آزمونپس رابطه با همساالن آزمونپیش تعداد هاگروه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 29/4 56/16 17/4 07/10 20 آزمایش

 56/4 88/9 25/4 95/9 20 کنترل

 داريسطح معنی Fضریب  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع

 74/0 87/0 85/41 1 85/41 آزمونپیش

 005/0 18/7 14/1004 1 14/1004 گروه

(اطمینان زیاد به خود  طلبیبرتري آزمونپس(اطمینان زیاد به خود  طلبیبرتري آزمونپیش تعداد هاگروه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 81/3 54/17 47/4 95/12 20 آزمایش

 57/4 54/13 23/4 77/12 20 کنترل

 داريسطح معنی Fضریب  مجذوراتمیانگین  درجه آزادي مجموع مجذورات منبع

 44/0 11/1 79/70 1 79/70 آزمونپیش

 001/0 75/10 47/1221 1 47/1221 گروه

هـاي اجتمـاعی و   مهـارت  آزمونپسو  آزمونپیشمقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات  :1جدول 
 آزمـون پـس نگین نمـرات  ي قرآنی بـر میـا  هاقصه تأثیرن نتایج تحلیل کوواریانس یآن و همچن هايلفهؤم

آمـده، مقـادیر میـانگین    دستدهد. براساس اطالعات بهمیآن را نشان  هايلفهؤهاي اجتماعی و ممهارت
هاي اجتماعی کودکان گروه آزمایش و کنترل نشـان  تفاوت چندانی را بین نمرات مهارت آزمون،پیشدر 

بوده و میـانگین گـروه آزمـایش بزرگتـر از      میانگین دو گروه متفاوت آزمونپسکه در حالیدر .دهدمین
ي قرآنـی بـر میـانگین    هـا قصـه  تـأثیر ن نتایج تحلیل کوواریانس ین جدول همچنیباشد. امیگروه کنترل 

تفـاوت   05/0شـده در سـطح   مشـاهده  Fدهـد.  مـی هـاي اجتمـاعی را نشـان    مهـارت  آزمونپسنمرات 
اجتماعی کودکان گروه آزمایش و کنتـرل نشـان    هايمیانگین نمرات مهارت آزمونپسداري را بین معنی



  ۹۱ هاي قرآني بر کودکانهاي اجتماعي از طريق قصهبررسي تأثير آموزش مهارت

موجـب بهبـود    ،ي قرآنـی هاهاي اجتماعی از طریق قصهآموزش مهارت گفت:توان می ،دهد. بنابراینمی
  شده است.هاي اجتماعی کودکان گروه آزمایشمهارت

ات آزمون، تفاوت چنـدانی را بـین نمـر   آمده، مقادیر میانگین در پیشدستبراساس اطالعات به
آزمـون  کـه در پـس  حـالی دهـد. در رفتارهاي نوع دوستانه کودکان گروه آزمایش و کنترل نشان نمی

باشـد. توجـه بـه    میانگین دو گروه متفاوت بوده و میانگین گروه آزمایش بزرگتر از گروه کنترل می
دوسـتانه  آزمون رفتارهـاي نـوع   هاي قرآنی بر میانگین نمرات پسنتایج تحلیل کواریانس تأثیر قصه

آزمـون میـانگین   داري را بین پـس تفاوت معنی 05/0شده در سطح مشاهده Fحاکی از آن است که 
توان گفـت:  دهد. بنابراین، میدوستانه کودکان گروه آزمایش و کنترل نشان مینمرات رفتارهاي نوع

انه دوسـت هـاي قرآنـی، موجـب بهبـود رفتارهـاي نـوع      هاي اجتماعی از طریق قصـه آموزش مهارت
  شده است.کودکان گروه آزمایش

تفاوت چندانی را بین نمـرات رفتارهـاي    آزمونپیشمقادیر میانگین در  :1براساس اطالعات جدول 
میـانگین دو گـروه    آزمـون پسکه در حالیدر .دهدمینوع دوستانه کودکان گروه آزمایش و کنترل نشان ن
 تـأثیر باشـد. نتـایج تحلیـل کواریـانس     مـی وه کنتـرل  متفاوت بوده و میانگین گروه آزمایش بزرگتر از گر

 Fن اسـت کـه   یـ انگر ایـ ب ،رفتارهـاي اجتمـاعی نامناسـب    آزمـون پسي قرآنی بر میانگین نمرات هاقصه
میـانگین نمـرات رفتارهـاي اجتمـاعی      آزمـون پسداري را بین تفاوت معنی 05/0شده در سطح مشاهده

هـاي  آمـوزش مهـارت   گفـت: تـوان  مـی  ،دهد. بنابراینمی نامناسب کودکان گروه آزمایش و کنترل نشان
موجــب بهبـود رفتارهــاي اجتمــاعی نامناســب کودکــان گــروه   ،ي قرآنــیهــااجتمـاعی از طریــق قصــه 

 شده است.آزمایش
، تفـاوت چنـدانی را بـین نمـرات     آزمـون پـیش آمده، مقـادیر میـانگین در   دستبراساس اطالعات به

، میـانگین  آزمونپسکه در حالیدر .دهدمیه آزمایش و کنترل نشان نرفتارهاي نوع تکانشی کودکان گرو
 Fن اسـاس،  یـ باشـد. بـر ا  مـی دو گروه متفاوت بوده و میانگین گروه آزمـایش بزرگتـر از گـروه کنتـرل     

میـانگین نمـرات رفتارهـاي تکانشـی      آزمـون پـس داري را بین تفاوت معنی 05/0شده در سطح مشاهده
هـاي اجتمـاعی از   آموزش مهـارت  گفت:توان می ،دهد. بنابراینمیکنترل نشان کودکان گروه آزمایش و 

  قرآنی موجب بهبود رفتارهاي تکانشی کودکان گروه آزمایش شده است. ،يهاطریق قصه
، تفـاوت  آزمـون پـیش که مقادیر میانگین در  استن امر یا يایگو :1آمده در جدول دستاطالعات به

کـه در  حـالی در .دهـد مـی با همساالن کودکان گروه آزمایش و کنترل نشان ن چندانی را بین نمرات رابطه

۹۲    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

باشد. نتـایج  می، میانگین دو گروه متفاوت بوده و میانگین گروه آزمایش بزرگتر از گروه کنترل آزمونپس
از آن اسـت   یرابطه با همساالن حاک آزمونپسي قرآنی بر میانگین نمرات هاقصه تأثیرتحلیل کواریانس 

میانگین نمرات رابطه بـا همسـاالن    آزمونپسداري را بین تفاوت معنی 05/0شده در سطح مشاهده Fکه 
هـاي اجتمـاعی از   آموزش مهـارت  گفت:توان می ،دهد. بنابراینمیکودکان گروه آزمایش و کنترل نشان 

  شده است.موجب بهبود رابطه با همساالن کودکان گروه آزمایش ،ي قرآنیهاطریق قصه
را  طلبـی برتـري  آزمـون پسو  آزمونپیشمقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات  ؛1جدول همچنین 

، تفـاوت چنـدانی را بـین    آزمـون پـیش آمده، مقادیر میانگین در دستدهد. براساس اطالعات بهمینشان 
، میـانگین دو  نآزمـو پسکه در حالیدر .دهدمیکودکان گروه آزمایش و کنترل نشان ن طلبینمرات برتري

باشـد. براسـاس نتـایج تحلیـل     مـی گروه متفاوت بوده و میانگین گروه آزمایش بزرگتر از گـروه کنتـرل   
 05/0شده در سـطح  مشاهده Fطلبی، برتري آزمونپسي قرآنی بر میانگین نمرات هاقصه تأثیرکواریانس 

تانه کودکـان گـروه آزمـایش و    میانگین نمرات رفتارهاي نـوع دوسـ   آزمونپسداري را بین تفاوت معنی
 ،ي قرآنـی هـا هاي اجتمـاعی از طریـق قصـه   آموزش مهارت گفت:توان می ،دهد. بنابراینمیکنترل نشان 

  شده است.کودکان گروه آزمایش طلبیموجب بهبود برتري

  گيريبحث و نتيجه
ترل نشان داد تفـاوت  هاي اجتماعی کودکان گروه آزمایش و کنمهارت آزمونپسدر زمینه نمرات  هایافته
ي مهـارت اجتمـاعی وجـود داشـت.     هالفهؤي قرآنی بر مهاقصه تأثیر آزمونپسداري بین میانگین معنی

ي قرآنـی موجـب بـروز    هـا گـویی و قصـه  هاي اجتماعی به وسیله قصـه عبارت دیگر، آموزش مهارتبه
طلبـی و  زیاد به خود داشتن و برتري دوستانه، رابطه با همساالن، اطمینانرفتارهایی از قبیل رفتارهاي نوع

کاهش رفتارهاي نامناسب اجتماعی و نیز کنترل خشـم و پرخاشـگري، رفتارهـاي تکانشـی و سرکشـی      
توانـد  مـی که براي کودکـان قابـل فهـم باشـد،     ايگونهي قرآنی بههاواقع، طراحی خوب قصهگردد. درمی

  شود.میموجب اصالح رفتار آنها 
 :کهـف ( »راستی در سرگذشت آنان براي خردمندان عبرتی اسـت به« :ز آمده استکه در قرآن نیچنان

که نسـبت بـه   ايگونهآموزي و اصالح رفتار انسان است، بهدر قرآن عبرت هاان قصهیهدف اصلی ب ،)64
 .آمیز داشته باشد و به حقوق دیگران تجاوز نکند و حقوق آنهـا را محتـرم شـمارد   دیگران رفتاري محبت

گونه رفتارها چیزي است که توسـط  ن حال، این رفتارها همراه با آگاهی، بینش و منطق باشد و ایندر عی



  ۹۳ هاي قرآني بر کودکانهاي اجتماعي از طريق قصهبررسي تأثير آموزش مهارت

ي قرآنـی  هاکه خداوند در قالب قصهحالیدر .هاي اجتماعی ارائه شده استشناسان در قالب مهارتروان
واقـع،  ده اسـت. در شان حفظ شـ ها آموزش داده و همیشه تازگیسال پیش آنها را به انسان 1400بالغ بر 

بـه دنبـال بهبـود رفتارهـایی در فـرد هسـتند کـه قـرآن          ،هاي اجتماعیاندیشمندان نیز با پرورش مهارت
و  آن –بـار )، 2000( و همکـاران  سـیاروچی که در مطالعـات  واسطه قصه به دنبال آن بوده است، چنانبه

نیـز ایـن موضـوع نشـان داده      )2004( هلگسـون ) و 2002( و همکاران درکسن)، مطالعات 2000( پارکر
ي رفتاري خـود را براسـاس یـک    هاکه مهدهاي کودك آموزشصورتیشده است. این یافته نشان داد در

و اصولی تنظیم کنند و از محتواي قرآنی بیشتر استفاده کنند و این محتـوا را در قالـب قصـه    می برنامه عل
تواننـد کـاهش دهنـد و از طریـق     مـی کـان را  به کودکان آموزش دهند، بسیاري از مشکالت رفتاري کود

رفتارهاي مناسبی را جایگزین رفتارهاي قبلی نمایند. در این پـژوهش، مربیـان آمـوزش     هاقهرمانان قصه
در زمینـه رفتـار غلـط و    ، طور مستمر و با بیان چند قصـه قرآنـی و نظرخـواهی از کودکـان    کودکان را به

واقـع، اسـتفاده از قصـه در مهـدهاي کـودك      رها انجام دادند. درو اثرات این رفتا هاصحیح قهرمانان قصه
طـور  بـه  عنوان یک روش تدریس فعال مطرح گـردد کـه بـا مشـارکت کودکـان در آمـوزش،      تواند بهمی

  مطلوب رفتارهاي مناسب و خوب را به کودکان آموزش دهد.
تمـاعی کودکـان را بهبـود    هاي اجي قرآنی توانسته است مهارتهاگویی به واسطه قصهبنابراین، قصه

دوستانه، رابطه بـا همسـاالن و رفتارهـاي مناسـب اجتمـاعی،      بخشد و رفتارهایی در زمینه رفتارهاي نوع
 هـا، کنترل خشم، اصالح و تقویت نموده و آنها را براي یک زندگی سـازگارانه آمـاده نمایـد. ایـن یافتـه     

 سـلیمانی ) و 1385( اریکسـون )، 1381( رحماندوستگویی یعنی ن قصهاتوانسته است نظرات متخصص
گویی بر آرامش روانی کودك و سـازگاري بهتـر   قصه تأثیر) را مبنی بر 1389( هماییو  هویدا) و 1385(

  یید کند.أوي با محیط ت
کودکـان بـا الگـوبرداري از     گفـت: تـوان  میشناختی،  –همچنین با استناد به نظریه یادگیري اجتماعی

هنگـام قصـه    بـه انـد.  قضاوت در مورد رفتار خود، به اصالح رفتار خود پرداخته و هارفتار قهرمانان قصه
ترتیب، رفتارهـایی کـه   بدین .شودمیهمسو و هماهنگ  هاو شخصیت قصه هاگفتن، تخیل کودك با واژه

  گزینند.میاحترام و تشویق اجتماعی را به دنبال دارد، بر
انی کودکـان موجـب کـاهش و اصـالح     هاي هوش هیج)، آموزش2004( هلگسوندر پژوهش 

هـاي  آنها کاهش یافته است. یکی از شیوهنتیجه، رفتار تهاجمی تفکرات منفی در کودکان شده و در
) آمـوزش  1999( منـدولوتیز مورد استفاده وي، آموزش از طریق بیان قصه بـوده اسـت. همچنـین،    

۹۴    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

ش نمـود. وي بـراي کـاهش    رفتاري را بهترین روش براي کاهش اضطراب کودکان گزار –شناختی
شـده  هاي تحقیقـات انجـام  هاي شجاع استفاده نمود. بنابراین، یافتهاضطراب کودکان، از قصه انسان

گویی در کاهش رفتارهاي نـامطلوب و افـزایش و   بیانگر موفقیت آموزش به کودکان، به روش قصه
  تقویت سازگارانه دارد.

برانگیـز دارنـد و گـوش    کسانی که رفتارهـاي تحسـین  کودکان با دیدن  :) معتقد است1992(باندورا 
ي آنان، از طریق پسخوراند، به ارزش اعمال و رفتار خود پـی بـرده و درصـدد افـزایش     هاکردن به حرف

ثر جهـت اصـالح   ؤگویی ابزاري مفید و مترتیب، قصهآیند. بدینمیسازگاري و کارایی خود در محیط بر
شود کـه آن را  میهاي اجتماعی در کودکان محسوب افزایش مهارترفتار، سازگاري، کنترل هیجانات و 

) دو هـدف بـراي   2000( آمبروسـینی  ،باید از سنین پایین و در مهدهاي کودك ترویج داد. در این زمینـه 
  مهدهاي کودك بیان کرده است:

هاي اجتماعی مانند همکاري در کارهاي گروهی، رعایـت حقـوق دیگـران، دوسـت     رشد مهارت. 1
 ؛تن دیگران و ایجاد نگرش مثبت اجتماعیداش

یید خویشـتن و  أخود و ترشد عاطفی مانند کنترل احساسات و هیجانات، افزایش احساس حرمت. 2
 .توجه به دیگران

هاي سازگاري بـا محـیط   آموزش مهارت داند.میبسیار بااهمیت در این زمینه گویی را وي نقش قصه
باشـد. ایجـاد الگـویی از رفتـار     مـی هـاي اجتمـاعی   ورش مهـارت روش پـر  ترینبا نظریه یادگیري رایج

هاي اجتماعی کودکان مورد اسـتفاده زیـادي قـرار    ثر در فرایند آموزش مهارتؤعنوان عامل ماجتماعی به
هـاي اجتمـاعی   گـویی موجـب افـزایش مهـارت    قصـه  ،واقـع . در)213ص ، 1973(بندورا،  گرفته است

 تـأثیر سـاله   5تا  4هاي سازگاري به کودکان منظور آموزش مهارتبه ،)1995( ماتسنتحقیقات  گردد.می
سـالم کـردن و    :از قبیل رفتارهاي هدفمنـد اجتمـاعی ماننـد    ،بر رفتارهاي اجتماعی هامثبت این آموزش

خلقـی، پرخاشـگري و ربـودن اسـباب     دعوت به بازي، کاهش رفتارهاي نامناسب اجتمـاعی ماننـد کـج   
هـاي  تماعی مانند بازي کردن بـا دیگـران، صـحبت متقابـل و شـرکت در فعالیـت      ي اجهاها و بازيبازي

هـاي زنـدگی و سـازگاري    آموزش مهارت ،)1377( سازمان جهانی بهداشت مشترك را نشان داده است.
دوسـتی و کنتـرل   آموزان و ایجاد رفتارهایی از قبیل صـداقت، نـوع  منظور خودآگاهی بیشتر در دانشرا به

)، 2002( دریـل و  رولـین مطالعـات   طح مراکز آموزشی و تربیتی توصیه نمـوده اسـت.  پرخاشگري در س
هاي سـازگاري در کودکـان   ) نشان داد، آموزش مهارت2004( هلگسون) و 2003( موریسنو  مک کلند
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پـذیري، خـودتنظیمی،   هـاي تهـاجمی، اسـتقالل، مسـئولیت    آمیز، کاهش حالـت خودکنترلی، رفتار احترام
  شود.میپیشرفت تحصیلی را موجب  همکاري گروهی و

مهدهاي کودك بهترین مکان براي آمـوزش رفتارهـاي صـحیح و     گفت:توان می هایافتهاین براساس 
گشـاي  توانـد راه مـی گشـاي بزرگسـاالن اسـت،    گونـه کـه راه  همان ،پسند به کودکان است و قرآنجامعه

ن سـازمان  هـدایت کنـد. بنـابراین، مسـئوال     را به سوي رفتارهاي نیکو و صـحیح  نکودکان نیز باشد و آنا
از شروع سال تحصیلی، بـا آمـوزش مربیـان در     پیشباید به این موضوع بیشتر توجه نمایند و  ،بهزیستی

هـاي اجتمـاعی و   مند نمودن کودکان به آن، بـا تقویـت مهـارت   این زمینه، عالوه بر ترویج قرآن و عالقه
  نیز برطرف نمایند. سازگاري کودکان، مشکالت رفتاري آنها را

بـودن   یشـ یل آزمایمطالعه به دلحجم نمونه مورد. 1 شود؛هاي پژوهش اشاره میدر پایان به برخی محدودیت
ج آن بـا  یم نتـا یتعمـ  ،نیبنـابرا  .بـود  يمربوط به شهر خـو  ،مطالعهمورد هاينمونه. 2 ق محدود بود.یتحق

  سال بود. 4- 6ن یه کودکان سنمطالعه مربوط بمورد هاينمونه. 3 ت روبروست.یمحدود
ویـژه  بـه  ،گوییروش قصه ،ي تحقیقهابا عنایت به یافته. 1 مناسب است به پیشنهادهاي تحقیق اشاره شود؛

هـاي  بـا توجـه بـه اهمیـت مهـارت     . 2 ي قرآنی در سایر مهدها مورد توجه قرار گیـرد. هااستفاده از قصه
اي مربیـان مهـدها و والـدین بـراي آشـنایی بیشـتر بـا        هاي آموزشی بـر اجتماعی در زندگی افراد، کارگاه

هـایی از طریـق مهـدها و    شـود آمـوزش  مـی پیشـنهاد  . 3 هاي اجتماعی و سازگاري برگزار گردد.مهارت
خانه همزمان با مهدها، کودکان بـا   آموزان قرار گیرد تا درتوسط مربیان و مشاوران در اختیار اولیاي دانش

ي هـا ي قرآنی و آمـوزه هاقصه تأثیرریزان و اولیا به مسئوالن و برنامه. 4 ند.هاي اجتماعی آشنا شومهارت
، هـا هاي اجتماعی کودکان، خانوادهي قرآنی بر مهارتهاقصه تأثیربا توجه به . 5 دینی توجه داشته باشند.

هـا و  زمینه الزم جهت ایجـاد شـناخت و آگـاهی نسـبت بـه ارزش      ،مدارس و مسئوالن مهدهاي کودك
  ئل اعتقادي و دینی را فراهم آورند.مسا

۹۶    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 
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