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 چکیده

و  یاجتماع یها بر مهارت ییگو قصه وهیعلوم به ش میآموزش مفاه ریتأث یهدف از پژوهش حاضر بررس
 قیبود. جامعه موردتحق 5379شهرستان کارون در سال  یدبستان شینوآموزان دوزبانه دوره پ یهوش کالم

کودک از  33 تعداد یمقدمات یآزمون یشهرستان کارون بود که ط یدبستان شینو آموزان دختر و پسر پ هیکل
وکسلر کسب نمودند،  یماتسون و هوش کالم یدر پرسشنامه مهارت اجتماع یتر نییکه نمرات پا یآنان
و از نوع  یشیعنوان حجم نمونه به روش هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. طرح پژوهش، شبه آزما به
مکاران ماتسون و ه یاجتماع ارتآزمون با گروه کنترل بود. ابزار پژوهش پرسشنامه مه پس -آزمون شیپ
علوم  می( و بسته آموزش مفاه5791) یآموزشگاه شیکودکان پ یهوش وکسلر برا اسی(، مق5793)

و روش  نلوی آزمون اسمیرنف، -کلموگروف آزمون با ها بود. داده ییگو قصه قی( از طریاجتماع-ی)تجرب
شدند.  لی( تحل11)نسخه  SPSSاز نرم افزار  ده)آنکوا و مانوا(  و با استفا رهیچند متغ انسیکووار لیتحل

با سطح  یاجتماع یها بر مهارت ییگو قصه وهیعلوم به ش مینشان داد که آموزش مفاه جی: نتاها افتهی
و رفتار  یپرخاشگر ،یراجتماعیرفتار غ ،یآن )رفتار اجتماع یها-اسیو خرده مق 3335/3 یمعنادار
دوره  وزبانهنوآموزان د یو هوش کالمبه خود داشتن و ارتباط با همساالن(  ادیز نانیاطم ،یتکانش

 ستمیپژوهش در س نیحاصل از ا جی: نتایریگ جهینت دارد. ریشهرستان کارون تأث یدبستان شیپ
آن در  جیو از نتا ردیموردتوجه قرار گ ،یدبستان شیوپرورش شهرستان کارون بخصوص مراکز پ آموزش

و  یاجتماع یها مهارت تیاستفاده شود تا با کاهش عوامل بازدارنده به تقو ها یزیر و برنامه ها یریگ میتصم
 .ودنوآموزان کمک ش یهوش کالم

 .یدبستان شیو پ یهوش کالم ،یاجتماع یها علوم، مهارت میمفاه ،ییگو قصه :ها کلیدواژه
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 مقدمه

ها و  لهجه وجود اقوام و ایالت گوناگون، استانی با تنوع گویشی، لیاستان خوزستان به دل
اینکه بیشتر وقت خود را  لیکودکان در بدو ورود به دبستان به دل فراوان است. یها زبان

معموالً به زبان مادری و گویشی که در خانواده رواج دارد،  گذرانند یبرکنار خانواده م
 دانش است کشور  رسمی و آموزشی زبان یبا توجه به اینکه زبان فارس تسلط دارند.

را برای  ییها چالش یمسئله دوزبانگ. ببیند آموزش فارسی زبان بااند  موظف  نیز آموزان
دقیق و  یها یها، به بررس های آموزشی مطرح کرده است که پاسخگویی به آننظام
امری ضروری است،  یدبستان شیجانبه نیاز دارد. یادگیری زبان برای کودکان سنین پ همه

(. 5371)حیدری و میر احمدی، است ها یریادگیی هپایه و مبنایی برای هم چراکه درواقع
 کودکان توانمندی تواند یم یآموز زبان اولیه یها آموزش که است معتقدشناس  روان بلوم

. دهد قرار ریتأث تحت اجتماعی یها مهارت و تحصیلی پیشرفت و رشد و یادگیری برای را
 در را یآموز زبان مهارت که یا دوزبانه کودکان که  است داده نشان مطالعات همچنین

 مهارتازنظر  وترند  فعال و تر عیسر یادگیری دراند  گذرانده آمادگی و یدبستان شیپ دوره
 نظری) دارند قرار ؛اند نگذرانده را دوره این که کودکانی به نسبت باالتری سطح در کالمی
 (.5379گزنق،

 شده موجب آن زبانی دستور و فارسی زبان با خاص یها شیگو برخی آشنایی عدم
 آموزان دانش بین در تحصیلی اُفت مانند مشکالتی بروز شاهد اوقات گاهی که است

 صورت مادری زبان از غیر زبانی به تعلیم که شرایطی باشیم. در ابتدایی مقطع در ژهیو به
 موانعی با آموزش فرآیند هستند، ناآشنا آموزش رسمی زبان با نیز آموزان دانش و ردیگ یم

 ایران از مناطقی در که یا مسئله ؛شود یم روبرو غیره و مفاهیم انتقال ارتباط، ایجادازجمله 
 عنوان تحت موضوعی و دیآ یم چشم به آشکارا هالهجه و ها شیگو زبان، تنوع دلیل به

طبق تعریف فرهنگ لغات آکسفورد، اصطالح  .استزده  رقم را دوزبانه مدارس و آموزش
شود که قادر است کالم خود را به دو زبان مطرح کند و یا  به فردی اطالق می 5دوزبانه

کند. عموماً اصطالح دوزبانه به افراد یا  داند و از آن دو استفاده می فردی که دو زبان را می
در بعد کالمی، در  ژهیو ها در آن دو زبان، به شود که توانش زبانی آن هایی اطالق می گروه

نتایج شبیب اصل، نادری و مکوندی  .(5375)الیاسی، می آن دو زبان باشدحد کاربران بو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. bilingualism 
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نفر گروه گواه( که  51و  یشینفرگروه آزما 51کودک ) 19 ( در پژوهشی بر روی5373)
( قرار گرفتند نشان داد یا قهیدق 11جلسه ) 51( به مدت ییگو مستقل )قصه ریدر معرض متغ

باگروه  سهیدر مقا شیکودکان گروه آزما یالمبر هوش ک ییگو که استفاده از روش قصه
 بود. داریپا زین یریگیماه پ کیبعد از  ریتأث نیداشته و ا ریگواه تأث
در طول تاریخ برای افراد جذابیت و کشش خاصی داشته است و در مورد  5ییگو قصه

یی یکی از ابزارهای گو قصهشود. به همین دلیل، کودکان یک شیوه تربیتی محسوب می
قصه پاسخی به  (.5379)درستی و زارعی، شود یممهم اصالح رفتار کودکان محسوب 

کنجکاوی کودکان و یکی از ابعاد فطرتشان است؛ بنابراین قصه با فطرت پرسشگر، 
های ذهنی و  به رشد توانایی ییگو جوگر و کنجکاو کودکان پیوند دارد. قصه و جست

تنها کودکان با صداها، کلمات و زبان  با این کار نه. کند یانی میهیجانی کودکان کمک شا
کند. قصه گفتن برای  خوانی هم برایشان ارزش پیدا می شوند بلکه کتاب و کتاب آشنا می

شان کمک  شود و به رشد مغزی کودکان سبب تقویت قوه تخیل و کنجکاوی آنان می
کند بین دنیای واقعی و  نان کمک میکند. آشنایی هر چه بیشتر کودکان با قصه به آ می

 انجامد ها به افزایش خالقیت کودک می دنیای خیالی تمایز قائل شوند. همه این
  .(5371)رحمانی،

مفاهیم علوم  آموزش کودکان، وپرورش آموزش حوزه در اقدامات نیتر مهمیکی از 
 دستورالعمل ی اجتماعی شاملها مهارتکه  است 3اجتماعی یها مهارت و 1تجربی

بازی است. بنا به  یها مهارت و همساالن با تعامل راهبردهای اجتماعی، یها مهارت
رابطه با  ایجاد توانایی است عبارت اجتماعی ( مهارت1333) 1تعریف اسلبی و گوارا

 و ارزشمند باشد. یرفتنیعموم جامعه پذ یکه برا یا گونه به یاجتماع نهیزم کیدر  گرانید
کند تا از چگونگی ارتباط با مردم، لذت بردن  اجتماعی به کودک کمک میرشد ، درواقع

از روابط اجتماعی و روش حفظ این روابط را بیاموزد. با قرار گرفتن در کنار دیگران و 
نفسش   اعتمادبه جهیگیرد و درنت برقراری ارتباط، احساس ارزشمند بودن در او قوت می

 تأثیر اجتماعی یها مهارت کمبود که دهدمی شانن متعدد هایبررسییابد.  افزایش می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. storytelling 

2. science 

3. social skills 

4. Slaby & Gaura 
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اکثر مطالعات و  (.5375)یاسمی و کیان، دانش آموزان دارد یلیتحص برکارکرد منفی
گوی رشد اجتماعی کودک بعد از  دهد محیط خانواده پاسخ ها نشان می پژوهش

بیشتری های اجتماعی  و کودکان در این سن، نیاز به شرکت در فعالیت نیست  یچهارسالگ
دهد تا با کودکان  ها می دبستانی این امکان را به آن پیش یها طیدارند و حضور در مح

های اجتماعی الزم را برای  مهارت جیتدر وسال خود ارتباط برقرار کرده و به سن هم
 اطالعات با افراد آن در که است محلی مدرسه برقراری روابط اجتماعی به دست بیاورند

 .(1359، 5)سینتیا و همکاران .کنند یم عمل خوب اغلب زبانی
هوش کالمی یا هوش زبانی عبارت است از توانایی کاربرد مؤثر زبان و ارتباطات 
کالمی در زندگی. تعریف ساده این بعد از هوش این است که دایره لغات فرد از چه تعداد 

سلیس و واضح به بیان نظرات، احساسات و افکارش  تواند یو چقدر م شده لیواژگانی تشک
 مییگو یمعرفی ما به دیگران است. اینکه چه م یها کانال نیتر کالم ما یکی از مهم. بپردازد

و آیا لیاقت  میخور یم یکار که ما به درد چه دهد ی، به دیگران نشان ممییگو یو چگونه م
کلمات،  .زار قضاوت دیگران درباره ما استاب نیتر پیشرفت بیشتر را داریم یا نه. این مهم

قدرت متقاعد کردن، الهام بخشیدن، مسحور کردن، کنترل و رهبری یا به عبارتی قدرت 
 توانایی است، برجستهها  آن  ها را دارند. افرادی که هوش کالمی بر سایر انسان یرگذاریتأث

 یتر کامل شنیداری های  مهارت  استفاده از کلمات و ساخت جمالت دارند و برای بیشتری
کنند.  تصاویر، با کلمات فکر می یجا ای هستند و به  ها معمواًل سخنوران برجسته دارند. آن

)قنبری  نمایند  عنوان ابزاری برای حفظ و یادآوری اطالعات استفاده می ها از زبان به آن
 .(5371طلب،

ربیتی و آموزشی همچون ی تها طیمحی اجتماعی در ها مهارتی از توجه قابلبخش 
ی مختلف تدریس و تربیت قابلیت یاددهی دارند که ها روشی از طریق دبستان شیپمراکز 
و  یلذت بخش یتنها برا ییگو قصه یی است.گو قصهو موفق روش  مؤثری ها روش ازجمله

بلکه در کالس درس  ست،یکودک ن یو کالم ییشنوا یها ییو توانا لیقدرت تخ شیافزا
 یها و داستان اتی. با استفاده از ادبرندیگ یبهره م یاجتماع میانتقال مفاه یبرا ییگو از قصه

کودکان  هب یاجتماع یرفتارها ٔ  نهیرا درزم یارزشمند یها مهارت توان یکودکان م
جمالی فیروزآبادی ، نتایج پژوهش مثال عنوان به (.5379)فروزانفر و فروزانفر،  آموزش داد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cynthia & et al 
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 میزان و دارد ریتأث اجتماعی یها مهارت شیبرافزا ییگو قصه داد که ( نشان5373)
 مورد در اما؛ است دختر کودکان از بیش معنادارطور  به پسر کودکان اجتماعی یها مهارت

ماری  نداد. نشان معناداری تفاوت نتایج والد با کودک رابطه بر جنسیت و ییگو قصه ریتأث
 ییگو قصه مداخالت که دهد یم ( نیز در پژوهشی نشان1359) 5ناتالی و همکاران

 شاهد گروه از کودک یها داستان و خود اولیه یها داستان با مقایسه در که کودکانی
 یریگ میتصم و همدلی-اجتماعی آگاهی ی،خود مراقبت خودآگاهی، در معناداری افزایش

 جنسى تفاوت بود، گروه مشهود دو هر در ارتباطی یها مهارت در بهبود. دارند مسئوالنه
 افزایش در یتوجه طور قابل به تواند یم ییگو قصه یها وهی. شنداشت وجود یدار یمعن

 . کند کمک کودکان عاطفی و اجتماعی یها مهارت
 کودک سازگاری و رشد بر مثبتی تأثیرات 1دبستانی پیش دورهشده  انجام تحقیقات طبق

اند و نوآموزانی که این  کرده سپری را دبستانی پیش دوره که نوآموزانی همچنین میان. دارد
(. 5371 صالحی و تیزدست، ناصح،)محمودی،  اند تفاوت وجود داردرا سپری نکرده دوره

 یریگ به طرز چشم یهوش کالم تیاهم روند، یکودکان به مدرسه م یوقتهمچنین، 
که  دهد ینشان م( 5379(. نتایج پژوهش فروزانفر )5373)روئین تن، ابدی یم شیافزا

در آموزش  ییگو از قصه توان یم یاجتماع یها بر مهارت ی آنعالوه بر اثربخش ییگو قصه
 یاجتماع یها که از مهارت یاحساسات، مراقبت از خود و همدل انیمهارت ب یو ارتقا

هایی است برای کودکان سه تا  برنامه، 3دبستان آموزش پیش ، استفاده کرد.باشد یم
دبستان،  شود. در آموزش پیش ها به دوره دبستان ارائه می قبل از ورود آن که ساله شش
های ایجاد مهارت خواندن، نوشتن و حساب کردن و همچنین زمینه تجارب مستقیم و  زمینه
دانش،  یها انیبن(. 5371)علی اکبری و لنگرودی، شود  اول برای کودکان فراهم می دست

 برای ها آن و ضرورت اهمیت و رندیگ یم شکل یدبستان شیپ دوره از ها نگرش و مهارت

 یها مهروموم یدبستان شیپکودکی مصادف با دوره  دوران .اند شده پذیرفته عام و خاص
 مشکالت بروز پیشگیری از و بهنگام مداخله کودکان، مشکالت تشخیص برای مناسبی

 پس (. 5373ی، مراد ی،مؤمنکهریزی،  (است آینده در آنان تحصیلی و اجتماعی عاطفی،

 کودکی ی هیاول یها مهروموم از را آموزشی و نوآوری تحول هر که است ضروری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Marie-Nathalie & et al 

2. pre-schoole 

3. pre-schoole education 
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 قوی بنیان و پایه بر را بعدازآن و کودکی دوران برای یزیر برنامه و داد قرار موردتوجه

است و  خانواده از جدا مکان اجتماعی اولین دبستان شیپ(. 5371نهاد )یاسمی و کیان، بنا
 مربیان حال و گذشته تجربیات و موجود زمان و فراخور منابع به مراکز از هرکدام

 ها برنامه این .دهند یم کودکان آموزش به ی آموزشی  راها برنامهو  ها یباز ی،دبستان شیپ
 توجه حواس کودکانجامع  پرورش به اندو کمتر نشده فیتعر افتهی سازمان صورت به اکثراً 
 عنوان به تجربی علوم درس گفت توان یم تیدرنها (.5379ی،گدلیب )واحدی،اند کرده

 شود، ابتدایی ارائه و دبستان از پیش دوران در بایستمی پایه دروس نیمؤثرتر از یکی

بنابراین با توجه به اهمیت پژوهش پژوهشگر بر آن شد در قلمرو زمانی سال تحصیلی 
در قلمرو مکانی شهرستان کارون )استان خوزستان(  باره نیدراپژوهشی را  79-79جاری 

اصلی پژوهشگر این است که آیا آموزش  سؤالساله اجرا کند و  9-1بر نوآموزان با سنین 
آموزان دوزبانه  نو یو هوش کالم یاجتماع یها بر مهارت ییگو قصه وهیعلوم به ش میمفاه

دارد؟ بر همین اساس دو فرضیه زیر شکل گرفته  ریتأث شهرستان کارون یدبستان شیدوره پ
 است:

 دانش اجتماعی یها مهارت بر ییگو قصه شیوه به علوم مفاهیم آموزش: 5 فرضیه
 . دارد ریتأث ارونک شهرستان یدبستان شیپ دورهدوزبانه  آموزان

دوزبانه  آموزان نو بر هوش کالمی ییگو قصه شیوه به علوم مفاهیم آموزش: 1فرضیه 
 .دارد ریتأث کارون شهرستان یدبستان شیپ دوره

 روش

، شبه طرح پژوهشهای کاربردی، از نظراین پژوهش از نظر هدف از انواع پژوهش
پژوهش جامعه آماری بود. آزمون با گروه کنترل  پس -آزمون شیو از نوع پ آزمایشی

که نمرات  ستان کارون بودشهر یدبستان شپی پسر و دختر نو آموزان هیشامل کل حاضر،
و کسب نمودند پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون و هوش کالمی وکسلر در  یتر نییپا
صورت  بهو  نددر دسترس انتخاب شد هدفمند و بر اساس روشحجم نمونه  عنوان به

 شدند. می( تقسفرن 51نفر( وکنترل) 51)شیبه دو گروه آزما یمساو
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 ابزار
 (1891) 1پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون -1

 یسنجش مهارت اجتماع یتوسط ماتسون وهمکاران برا 5793در سال  این پرسشنامه
 و و دانش آموز است یسه فرم والد، مرب یشده ودارا هیسال ته 59تا  1کودکان ونوجوانان 

لیکرت پنج  طیفبر اساس  گذاری آن نمره .باشد یسؤال معلم م 1سؤال والد و  11دارای 
در هر خرده  یعالوه بر نمره آزمودن و شود یم یگذار ( نمرهشهی=هم1=هرگز، 5)ی ا درجه

 یعنوان مهارت اجتماع به اسیبر اساس جمع نمرات خرده مق زینمره کل ن کی اسیمق
 .گردد یمحاسبه م
استفاده شده است.  یها تنها از دو فرم والد و مرب با توجه به سن آزمودن هشپژو نیدر ا

 یمهارت اجتماع یعامل اصل 1از  یسؤال کل 1 یدارا یسؤال و فرم مرب 11 یفرم والد دارا
=هرگز، 5)  کرتیشاخص ل کیهر سؤال را خوانده و بر اساس  دیماتسون است که افراد با

( صورت گرفته 5399)  روایی پرسشنامه ماتسون توسط درویش ( پاسخ دهند.شهی=هم1
به نقل از ، 5395( و یوسفی و خیر )5399)  پایایی پرسشنامه ماتسون توسط درویش .است

؛ (5399) ریو خ یوسفی .آمده است دست به 3٫99( با ضریب آلفای کرونباخ 5399درویش، 
 از دانش آموزان مقدار یدر گروه اسیمق نیا یریکارگ به ( با5399)، شیبه نقل از درو

درصد گزارش  99/3برابر با  و کسانی اسیکل مق یرا برا فیکرونباخ و تصن یآلفا بیضر
موردسنجش قرار  زیرا ن اسیمق ییعامل، روا لیاز روش تحل استفاده محققان با نیکردند. ا
آلفا را در  بیکردند و ضرا ییجداگانه شناسا ،عامل 1را در قالب  اسیخرده مق 1دادند و 

 یراجتماعیغ یرفتارها (93/3)مناسب  یاجتماع ینسخه معلم شامل رفتاها یها مؤلفه
به خود داشتن  ادیز نانیو اطم یطلب یبرتر( 99/3) یو رفتار تکانش ی، پرخاشگر(95/3)
آلفا در  بیضر زین یگزارش کردند. در نسخه مرب (93/3)ورابطه با همساالن  (99/3)

و رفتار  یپرخاشگر( 99/3) یراجتماعیغ یرفتارها (91/3)مناسب  یاجتماع یرفتارها
و رابطه با همساالن  (93/3)به خود داشتن  ادیز نانیو اطم یطلب یبرتر (99/3) یتکانش

. همچنین، پایایی پرسشنامه فوق در پژوهش حاضر از طریق آلفای گزارش کردند (99/3)
 آمد: به دستکرونباخ به شرح زیر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Matsun social skills questionnaire 
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(، پرخاشگری و رفتار 99/3( رفتارهای غیراجتماعی )97/3رفتارهای اجتماعی مناسب )
( و رابطه با همساالن 93/3طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن ) ( برتری91/3تکانشی )

( رفتارهای 91/3سخه مربی نیز ضریب آلفا در رفتارهای اجتماعی مناسب )( و در ن93/3)
طلبی و اطمینان زیاد به  ( برتری97/3( پرخاشگری و رفتار تکانشی )97/3غیراجتماعی )
 ( به دست آمد.93/3( و رابطه با همساالن )91/3خود داشتن )

 ( WPPSI) 5مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پیش آموزشگاهی-1
( برای سنجش هوش WPPSI) یاس هوش وکسلر برای کودکان پیش آموزشگاهیمق  

تدوین شد. فرم تجدیدنظرشده  5791سال در سال  9تا  1کودکان بین سنین 
وسیله آن هوش کودکان  توان به ( این امکان را فراهم کرده است که میWPPSI_Rآن)

از حیث شکل ظاهری، دارای سه  WPPSI_Rگیری کرد. آزمون  ساله را اندازه 9تا  3
 دسته خرده آزمون به این شرح است:

جای فراخنای ارقام به کار  ها: یک آزمون حافظه است که به خرده آزمون جمله (5
خواند و آزمودنی باید بالفاصله  طور شمرده می کننده هر جمله را به رود. آزمایش می

خرده آزمون  1جای یکی از  توان به آن را از حفظ بگوید. این خرده آزمون را می
 سنجد.  را میمدت  کالمی به کار برد و حافظه کوتاه

ساالن با  خرده آزمون خانه حیوانات: همانند آزمون نمادهای ارقام در مقیاس بزرگ (1
خرده آزمون رمزنویسی در مقیاس کودکان است. در این آزمون روی یک لوحه 

هایی  تصویر حیواناتی مانند سگ، مرغ، ماهی و گربه رسم شده است. همچنین استوانه
ای که رنگ  که آزمودنی باید زیر هر تصویر استوانههای مختلف وجود دارد  به رنگ

 شوند. منزله النه حیوانات تلقی می ها به موردنظر را دارد قرار دهد. این استوانه
شود که با مداد مشکی از  که از آزمودنی خواسته می های هندسی: خرده آزمون طرح (3

 شود بکشد. هایی که به وی نشان داده می روی طرح
الذکر، در دودسته مقیاس کلی هوش  ها فوق طبقه کلی خرده آزمون ، سهاز حیث ماهیت  

 اند: بندی شده کالمی و هوش عملی گروه
خرده آزمون اطالعات عمومی، گنجینه لغات، محاسبه،  1مقیاس کالمی: دارای  (5

 ها ها، درک و فهم جمله شباهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wechsler Intelligence Scale for Pre-School Children (WPPSI) 
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زها، طراحی خرده آزمون خانه حیوانات، تکمیل تصاویر، ما 1مقیاس عملی: دارای  (1
 باشد. های هندسی می ها و طراحی مکعب
شوند.  دیده اجرا می کننده متخصص و تعلیم صورت فردی و توسط آزمایش ها به این آزمون

طور  طور جداگانه و مقیاس کالمی و عملی به هر یک به WPPSI_Rخرده آزمون  55
های دشوارتر  ا و سؤالهای آسان در ابتد شوند. در هر خرده آزمون سؤال درپی اجرا می پی

 گردند. ها اجرا می پس از آن
های  های هنجار، نمره ها، با مراجعه به جدول های خام همه خرده آزمون پس از تعیین نمره

های مختلف وکسلر سه نوع  شوند؛ بنابراین با اجرای آزمون های معیار تبدیل می خام به نمره
عملی و هوشبهر کلی. هوشبهر کالمی  آید: هوشبهر کالمی، هوشبهر هوشبهر به دست می

دهد. هوشبهر عملی توانایی آزمودنی را در  های کالمی نشان می توانایی فرد را در مهارت
های کلی  کند. هوشبهر کلی، توانایی های عملی مشخص می امور عینی و محسوس و فعالیت

 (.5391کند )شریفی، شخص را تعیین می

 گویی اجتماعی( از طریق قصه-بسته آموزش مفاهیم علوم )تجربی-3
دبستان کتاب دوجلدی  های آموزشی مفاهیم علوم در دوره پیش با مطالعه و بررسی کتاب

روش و محتوای آموزش قبل از دبستان تألیف گروه آموزش قبل از دبستان برای پژوهش 
ان و های متعدد واحد کارهای مفاهیم علوم )انسان، جانوار حاضر انتخاب شد از بین داستان

 گیاهان( ده داستان در مجموع برای اجرا انتخاب شدند. 
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 گویی اجتماعی( از طریق قصه-: بسته آموزش مفاهیم علوم )تجربی1جدول 
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ابتدا یک بازی گروهی برای 
ایجاد ارتباط بیشتر میان 

اعضای گروه انجام و بعد از 
ای، داستان  دقیقه 51استراحت 

پرندگان با محوریت کمک 
به پرندگان ارائه شد سپس 

تکالیف خانگی توزیع و بازی 
 جمعی انجام شد. دسته

آموزش 
مشارکت و 
همکاری 
با اعضای 
خانواده و 
تعاون در 
کارهای 
 گروهی

پر، بال، 
نوک، دم، 
پا، گردن، 

النه، 
پرواز، 

مهاجرت، 
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... 

چگونه پرندگان -
هایشان  به بچه
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بعد از بررسی تکالیف خانگی 

ای،  دقیقه 51و استراحت 
داستان ستاره قشنگ من با 

محوردوستی با حیوانات ارائه 
و سپس تکالیف خانگی توزیع 

 جمعی انجام شد و بازی دسته

دوستی و 
محبت به 

 دیگران

 حیوان،
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وحشی، 
اهلی، 
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بابان، دره، 
 دفاع و ...
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مراقبت از -
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بعد از بررسی تکالیف خانگی 
ای ارائه  دقیقه 51استراحت و 

بارد با  داستان وقتی باران می
محور توجه کودکان به 

های طبیعت و فصل  زیبایی
پاییز و تغییر فصول ارائه و با 
توزیع تکالیف خانگی، بازی 

 جمعی انجام شد. دسته

آموزش و 
درک 

 ها زیبایی
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آذر، 

درخت، 
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بعد از بررسی تکالیف خانگی 
ای،  دقیقه 51و استراحت 

خانواده من با محور داستان 
آشنایی کودکان با خانواده و 

های اجتماعی  برخی مهارت
ضروری مثل سالم کردن و 

ترها ارائه و  احترام به بزرگ
با توزیع تکالیف خانگی، 

 جمعی انجام شد. بازی دسته

های  مهارت
ضروری 
 اجتماعی

پدر، مادر، 
خواهر، 
برادر، 
عمو، 
عمه، 
دایی، 

پدربزرگ 
 و ...

 احترام به-
 ترها بزرگ
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آداب غذا -
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بررسی تکالیف خانگی بعد از 
ای  دقیقه 51و استراحت 

داستان درخت با محور 
پرورش گل و گیاه و احترام 

به طبیعت ارائه و با توزیع 
تکالیف خانگی، بازی 

 جمعی انجام شد. دسته
 

احترام به 
 طبیعت

درخت، 
انواع گل 
و درخت، 

محصوال
ت 

درختی، 
رنگ زرد 
و سبز و ... 

. 

آبیاری درختان و -
 ها گل

تن نام خود ننوش-
 بر درختان

تکان ندادن -
 ها درخت

سنگ نزدن به -
 درختان

نریختن مواد -
شوینده پای 
 درختان و ... .

ان
خت

در
ت 

صفا
  /

 گل
ی

کار
 

خرید یک 
گلدان یا 

کاشت گل در 
منزل و سپردن 

مراقبت از 
گلدان به 
 کودک
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شم
ش

هار 
ل ب

ص
ف

 

بعد از بررسی تکالیف خانگی 
ای،  دقیقه 51و استراحت 

فصل بهار با محور  داستان
ها و تغییرات  آشنایی با زیبایی

در فصل بهار ارائه گردید و 
با توزیع تکالیف خانگی، یک 

 جمعی انجام شد. بازی دسته

آشنایی با 
 فصل بهار

بهار، 
نوروز، 

فروردین، 
اردیبهشت
، خرداد، 
جوانه، 
شکوفه، 
سنبل، 

الله، کال، 
کوچ و ... 

. 

جوانه درختان را -
 نکنیم

ا را ه شاخه-
 نشکنیم

ها دست  به گل-
رد. نزنیم و ... .

گی
را ب

پ 
تو

م 
گفت

ی 
 ک

هر
 

با کمک 
والدین در 

منزل 
کاردستی 

فصل بهار را 
آماده کند 

)وسایل الزم: 
مقوای رنگی، 

قیچی و 
چسب. ابتدا 

تنه درخت را 
برش داده و 
بر روی آن 

برگ و سیب 
 بچسبانید(

تم
هف

ت 
شرا

ح
 

بعد از بررسی تکالیف خانگی 
ای،  دقیقه 51استراحت و 

داستان حشرات با محور 
آشنایی با زندگی حشرات، 

فواید برخی حشرات و ... ارائه 
و با توزیع تکالیف خانگی، 

 جمعی انجام شد. بازی دسته
 

آشنایی با 
حشرات و 

زندگی 
 آنان

حشره، 
شاخک، 

تخم، 
کندو، 
ابریشم، 
کرم، 

مگس، 
سوسک و 

. ... 

ها را  مورچه-
 نکشیم.

بورها را النه زن-
 خراب نکنید.

نگاه به پشتکار -
 ها و ... . مورچه

م؟
ست

چی
ن 

م
 

یک مورچه 
در خانه پیدا 

کرده یا 
تصویرش را 

جلوی 
کودک 

گذاشته و در 
مورد زندگی 

مورچه 
 صحبت کنید.
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تم
هش

 
ت

بیع
ر ط

ب د
آ

 

بعد از بررسی تکالیف خانگی 
ای،  دقیقه 51و استراحت 

داستان گردش آب در طبیعت 
به وجود آمدن  با محور طرز

بخار، ابر، باران، نقش آب در 
زندگی و ... ارائه و با توزیع 

تکالیف خانگی، بازی 
 جمعی انجام شد. دسته

 

آشنایی 
کودک با 
گردش 
آب در 

طبیعت و 
جوی صرفه

ی در 
مصرف 

 آب

آب، 
باران، 
برف، 

تگرگ، 
یخ، بخار، 

جوی، 
نهر، قطره 

 و ... .

از پنجره آب -
 بیرون نریزیم.

آشغال در نهر -
 نریزیم.

جویی در  صرفه-
 مصرف آب.

شستشوی وسایل -
 آلوده با آب.

ن.
شتا

نگ
با ا

د 
آم

ن 
ارا

ی ب
باز

 

آموزش تبدیل 
بخار به ابر و 
سپس تبدیل 

به باران با 
استفاده از 
یک لیوان 
آب گرم و 
قرار دادن 

بشقابی بر آن 
یا آموزش 

مسواک زدن 
جویی  و صرفه

در مصرف 
 آب

هم
ن

ان 
ست

تاب
 

بررسی تکالیف خانگی بعد از 
ای،  دقیقه 51و استراحت 

داستان فصل تابستان با محور 
استفاده از تعطیالت تابستان، 
رعایت بهداشت فردی در 
تابستان و ...ارائه و با توزیع 

تکالیف خانگی، بازی 
 جمعی انجام شد. دسته

 

آموزش 
های  ماه

فصل 
 تابستان
رعایت 

بهداشت 
 فردی

تعطیالت 
 تابستان

 تابستان،
تیر، 

مرداد، 
شهریور، 
زیارت، 

مسافرت، 
تعطیل، 

باغ، گرم 
 و ... .

کمک به مادر -
 در منزل

گردش در -
طبیعت و دور 

 نشدن از والدین.
در مسافرت از -

والدین جدا 
 نشویم.

 و ... . -

اغ
ی ب

باز
 

کاردستی 
فصل تابستان، 

با کمک 
کودک فصل 

تابستان را 
نقاشی کرده و 
متناسب با آن 

ای را  قصه
 یف کنید.تعر

هم
د

شن 
 ج

وز
ر

 

بعد از بررسی تکالیف خانگی 
ای،  دقیقه 51و استراحت 

آزمون اجرا شد و با یک  پس
جمعی و اهدای  جشن دسته

 هدایا به پایان رسید.

تشکر از 
والدین و 
کودکان 
جهت 

 همکاری

- - - 

درخواست از 
والدین جهت 

تداوم 
ها در  آموزش

 منزل.

فرض نرمال  اسمیرنف )جهت رعایت پیش -ها با استفاده از روش آزمون کلموگروفداده
بودن توزیع نمرات در جامعه(؛ آزمون لوین و روش آماری استنباطی شامل روش تحلیل 

سال و  9الی  1کوواریانس چند متغیره )آنکوا و مانوا( تحلیل شدند. مالک ورود به پژوهش سن 
دم تناسب سنی و تسلط به زبان فارسی و نداشتن زبان دوم کودک دوزبانه بودن و مالک خروج ع

 99/99نفر  53کنندگان پسر با فراوانی  بود. در پژوهش حاضر در گروه آزمایش تعداد شرکت
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درصد از جمعیت را به خود  33/33نفر  1ها و دخترها با فراوانی  درصد جمعیت آزمودنی
 اختصاص دادند.

 نتایج
های اجتماعی و هوش کالمی  انحراف معیار نمره مهارت: میانگین و 2جدول 

 آزمون آزمون و پس های آزمایش و گواه در مراحل پیش گروه

 

 مرحله متغیر
 شاخص آماری

 تعداد انحراف معیار میانگین

 گروه

 رفتار اجتماعی

 آزمون پیش
 51 35/3 33 آزمایش

 51 11/3 31 گواه

 آزمون پس
 51 19/3 39 آزمایش

 51 35/3 33 گواه

رفتار 
 غیراجتماعی

 آزمون پیش
 51 15/3 37 آزمایش

 51 11/3 39 گواه

 آزمون پس
 51 17/3 19 آزمایش

 51 35/3 39 گواه

و  پرخاشگری
 تکانشی رفتار

 آزمون پیش
 51 35/3 11 آزمایش

 51 11/3 13 گواه

 آزمون پس
 51 19/3 31 آزمایش

 51 35/3 11 گواه

اطمینان زیاد 
 به خود داشتن

 آزمون پیش
 51 13/3 11 آزمایش

 51 11/3 19 گواه

 آزمون پس
 51 19/3 39 آزمایش

 51 35/3 11 گواه

ارتباط با 
 همساالن

 آزمون پیش
 51 33/3 17 آزمایش

 51 11/3 35 گواه

 آزمون پس
 51 13/3 11 آزمایش

 51 31/3 31 گواه

 هوش کالمی

 آزمون پیش
 51 53/3 51 آزمایش

 51 51/3 51 گواه

 آزمون پس
 51 59/3 59 آزمایش

 51 55/3 55 گواه
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های متغیرهای پژوهش  فرض تساوی واریانس ها برای رعایت پیش قبل از بررسی فرضیه
فرض نرمال بودن توزیع نمرات  جهت پیش از آزمون لوین، آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف

های رگرسیون، برای متغیرهای  فرض همگنی شیب آزمون بررسی پیش در جامعه و نیز نتایج
دبستانی شهرستان کارون  های اجتماعی و هوش کالمی نوآموزان دوزبانه دوره پیش مهارت

 استفاده شد.
ها دو گروه در کلیه متغیرهای پژوهش تأیید  های نمره فرض صفر برای تساوی واریانس

های در دو گروه آزمایش و گواه  های نمره انسفرض تساوی واری گردد؛ یعنی پیش می
، 137/3، رفتار غیراجتماعی 159/3تأیید گردید سطح معناداری برای رفتار اجتماعی 

، ارتباط با همساالن 159/3، اطمینان زیاد به خود داشتن 115/3پرخاشگری و رفتار تکانشی 
ها مساوی باشد،  نمونه که حجم حال وقتی به دست آمد. بااین 159/3و هوش کالمی  159/3
 دار شدن آزمون لوین، تأثیر فراوانی بر سطح آلفای اسمی نخواهد داشت. معنی

های اجتماعی  فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات دو گروه در متغیرهای مهارت
(، رفتار غیراجتماعی 391/3و گواه:  599/3)رفتار اجتماعی )سطح معناداری: آزمایش: 

(، پرخاشگری و رفتار تکانشی )سطح 399/3و گواه:  599/3: آزمایش: )سطح معناداری
(، اطمینان زیاد به خود داشتن )سطح معناداری: 393/3و گواه:  599/3معناداری: آزمایش: 

و  599/3( و ارتباط با همساالن )سطح معناداری: آزمایش: 391/3و گواه:  599/3آزمایش: 
( 391/3و گواه:  599/3اداری: آزمایش: (( و هوش کالمی )سطح معن391/3گواه: 

آزمون و در هر  فرض نرمال بودن توزیع نمرات در پیش گردد؛ یعنی پیش نوآموزان تأیید می
 دو گروه آزمایش و گواه تأیید گردید.

 همگنی رگرسیون -1-1-5
های اجتماعی)رفتار اجتماعی، رفتار  های مهارت آزمون ژوهش پس  در این پ 

غیراجتماعی، پرخاشگری و رفتار تکانشی، اطمینان زیاد به خود داشتن و ارتباط با 
ها  های آن آزمون عنوان متغیرهای وابسته و پیش همساالن( و هوش کالمی نوآموزان به

ها برقرار  لقی شدند. زمانی فرض همگنی شیبعنوان متغیرهای کمکی )کوواریتها( ت به
ها( و متغیرهای وابسته  آزمون ژوهش پیش خواهد بود که میان متغیرهای کمکی )در این پ

های آزمایش و گواه( برابری  ها( در همه سطوح عامل )گروه آزمون )دراین پژوهش پس
رهای وابسته و کمکی دار بین متغی حاکم باشد. آنچه موردنظر خواهد بود تعاملی غیر معنی
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های  ها برای بررسی همگنی شیب )کوواریتها( است. در این پژوهش قبل از تحلیل داده
ها( در سطوح  آزمون ها( و وابسته )پس آزمون رگرسیون باید میان متغیرهای کمکی )پیش

 های آزمایش و گواه( برابری حاکم باشد. عامل )گروه
های  باشد )مهارت دار می قیق غیر معنیتعامل برای کلیه متغیرهای تح Fمقدار 

(، پرخاشگری و رفتار تکانشی 91/3(، رفتار غیراجتماعی )37/3اجتماعی)رفتار اجتماعی )
(( و هوش کالمی 19/3( و ارتباط با همساالن )13/3(، اطمینان زیاد به خود داشتن )39/3)
 شود. ((، بنابراین، مفروضه همگنی رگرسیون تأیید می39/5)

(، بیانگر آن 3335/3ها )معناداری:  داری همه آزمون آزمون سطوح معنی کنترل پیشبا 
های آزمایش و گواه، حداقل ازلحاظ یکی از متغیرهای  هستند که بین نوآموزان گروه

های اجتماعی )رفتار اجتماعی، رفتار غیراجتماعی، پرخاشگری و رفتار  وابسته یعنی مهارت
داری مشاهده  د داشتن و ارتباط با همساالن( تفاوت معنیتکانشی، اطمینان زیاد به خو

آموزش دیگر،  عبارت شود؛ به تأیید می 5(. لذا فرضیه =99/51Fو  >3335/3pشود ) می
های اجتماعی دانش آموزان دوزبانه دوره  گویی بر مهارت مفاهیم علوم به شیوه قصه

این نکته که از لحاظ کدام متغیر  برای پی بردن به دبستانی شهرستان کارون تأثیر دارد. پیش
بین دو گروه تفاوت وجود دارد، پنج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا انجام 

 17/3ارائه شده است. میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  9گرفت که نتایج حاصل در جدول 
ی آزمون یعن های فردی در نمرات پس درصد تفاوت 17دیگر،  عبارت باشد، به می

های اجتماعی )رفتار اجتماعی، رفتار غیراجتماعی، پرخاشگری و رفتار تکانشی،  مهارت
اطمینان زیاد به خود داشتن و ارتباط با همساالن( مربوط به تأثیر مفاهیم علوم به شیوه 

دیگر،  عبارت است، به 33/5باشد. توان آماری برابر با  گویی )عضویت گروهی( می قصه
 وجود نداشته است. امکان خطای نوع دوم
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آزمون رفتار  راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پس : نتایج تحلیل کوواریانس یک3جدول 
اجتماعی، رفتار غیراجتماعی، پرخاشگری و رفتار تکانشی، اطمینان زیاد به خود داشتن و ارتباط با 

 مونآز های آزمایش و گواه با کنترل پیش همساالن در نوآموزان گروه
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 رفتار اجتماعی

 33/5 91/3 917/3 79/579 33/9999 5 33/9999 آزمون پیش

 779/3 13/3 3335/3 99/13 73/5315 5 73/5315 گروه
  31/11 31 91/5115 خطا

 رفتار
 غیراجتماعی

 33/5 91/3 999/3 -39/93 93/1191 5 93/1191 آزمون پیش

 779/3 31/3 3335/3 -93/59 13/991 5 13/991 گروه
  99/31 31 13/5111 خطا

پرخاشگری و 
 رفتار تکانشی

 33/5 91/3 3335/3 -51/91 93/1191 5 93/1191 آزمون پیش

 799/3 39/3 3335/3 -73/59 13/991 5 13/991 گروه
  99/31 31 13/5111 خطا

اطمینان زیاد به 
 خود داشتن

 797/3 39/3 3335/3 17/57 99/359 5 99/359 آزمون پیش

 771/3 37/3 335/3 37/51 91/131 5 91/131 گروه

  15/59 31 17/195 خطا

 با ارتباط

 همساالن

 355 39/3 515/3 19/15 93/3 5 93/3 آزمون پیش

 771/3 37/3 3335/3 99/15 31/31 5 31/31 گروه

  19/5 31 99/13 خطا

آزمون بین نوآموزان گروه  شده است، با کنترل پیش ارائه 3طوری که در جدول  همان
 3335/3داری وجود دارد ) آزمایش و گروه گواه از لحاظ رفتار اجتماعی، تفاوت معنی

p< 99/13وF= دیگر، آموزش مفاهیم علوم  عبارت بهگردد؛  تأیید می 5-5(؛ بنابراین فرضیه
گویی با توجه به میانگین رفتار اجتماعی نوآموزان گروه آزمایش نسبت به  به شیوه قصه

میانگین گروه گواه، موجب افزایش رفتار اجتماعی نوآموزان گروه آزمایش شده است. 
های فردی در  اوتدرصد تف 13دیگر،  عبارت باشد، به می 13/3میزان تأثیر یا تفاوت برابر با 

آزمون رفتار اجتماعی نوآموزان مربوط به تأثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه  نمرات پس
 است. 779/3باشد. توان آماری برابر با  گویی )عضویت گروهی( می قصه
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 رفتارآزمون بین نوآموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ  با کنترل پیش 

(؛ بنابراین فرضیه =F-93/59و >p 3335/3وجود دارد ) داری ، تفاوت معنیغیراجتماعی
گویی با توجه به  دیگر، آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه عبارت گردد؛ به تأیید نمی 5-1

نوآموزان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه، موجب  غیراجتماعی رفتارمیانگین 
ست. میزان تأثیر یا تفاوت برابر با شده ا غیراجتماعی نوآموزان گروه آزمایش کاهش رفتار

آزمون رفتار  های فردی در نمرات پس درصد تفاوت 31دیگر،  عبارت باشد، به می 31/3
گویی )عضویت  اجتماعی نوآموزان مربوط به تأثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه

 است. 779/3باشد. توان آماری برابر با  گروهی( می
و  پرخاشگریآموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ آزمون بین نو با کنترل پیش

(؛ بنابراین فرضیه =F-73/59و >p 3335/3داری وجود دارد ) ، تفاوت معنیتکانشی رفتار
گویی با توجه به  دیگر، آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه عبارت گردد؛ به تأیید می 5-3

مایش نسبت به میانگین گروه نوآموزان گروه آز تکانشی و رفتار پرخاشگریمیانگین 
شده است.  تکانشی نوآموزان گروه آزمایش و رفتار گواه، موجب کاهش پرخاشگری

های فردی در  درصد تفاوت 39دیگر،  عبارت باشد، به می 39/3میزان تأثیر یا تفاوت برابر با 
 تکانشی نوآموزان مربوط به تأثیر آموزش مفاهیم و رفتار آزمون پرخاشگری نمرات پس

 است. 799/3باشد. توان آماری برابر با  گویی )عضویت گروهی( می علوم به شیوه قصه
اطمینان زیاد آزمون بین نوآموزان گروه آزمایش و گروه گواه ازلحاظ  با کنترل پیش

(؛ بنابراین فرضیه =37/51Fو >p 3335/3داری وجود دارد ) ، تفاوت معنیبه خود داشتن
گویی با توجه به  دیگر، آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه عبارت گردد؛ به تأیید می 5-1

نسبت به میانگین گروه گواه،  نوآموزان گروه آزمایشاطمینان زیاد به خود داشتن میانگین 
ثیر موجب افزایش اطمینان زیاد به خود داشتن نوآموزان گروه آزمایش شده است. میزان تأ

های فردی در نمرات  درصد تفاوت 37دیگر،  عبارت باشد، به می 37/3یا تفاوت برابر با 
آزمون اطمینان زیاد به خود داشتن نوآموزان مربوط به تأثیر آموزش مفاهیم علوم به  پس

است، با کنترل  771/3باشد. توان آماری برابر با  گویی )عضویت گروهی( می شیوه قصه
، تفاوت همساالن با ارتباطآموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ آزمون بین نو پیش
گردد؛  تأیید می 1-5(؛ بنابراین فرضیه F=99/15و >p 3335/3داری وجود دارد ) معنی

 با ارتباطگویی با توجه به میانگین  دیگر، آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه عبارت به
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 با ارتباطمیانگین گروه گواه، موجب افزایش نوآموزان گروه آزمایش نسبت به  همساالن

باشد،  می 37/3نوآموزان گروه آزمایش شده است. میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  همساالن
 همساالن با ارتباطآزمون  های فردی در نمرات پس درصد تفاوت 37دیگر،  عبارت به

)عضویت گروهی( گویی  نوآموزان مربوط به تأثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه
 است. 771/3باشد. توان آماری برابر با  می

آزمون هوش  : نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری )مانکوا( بر روی میانگین نمرات پس4جدول 
 آزمون های آزمایش و گواه با کنترل پیش کالمی گروه

 مقدار آزمون نام
DF 

 فرضیه
DF

 F خطا
 سطح

 (pداری) معنی
 مجذور

 اتا
توان 
 آماری

 799/3 13/3 335/3 77/1 35 1 139/3 آزمون اثر پیالیی
 799/3 13/3 335/3 77/1 35 1 191/3 آزمون المبدای ویلکز

 799/3 13/3 335/3 77/1 35 1 991/3 آزمون اثر هتلینگ
ترین  آزمون بزرگ

 ریشه روی
991/3 1 35 77/1 335/3 13/3 799/3 

داری  آزمون سطوح معنی با کنترل پیششود،  مشاهده می 1طوری که در جدول  همان
های آزمایش و گواه، از لحاظ متغیر  ها، بیانگر آن هستند که بین نوآموزان گروه همه آزمون

(. برای پی بردن F=77/1و  >3335/3pشود ) داری مشاهده می هوش کالمی تفاوت معنی
کوواریانس یک راهه آوری بین دو گروه، یک تحلیل  به میزان تفاوت از لحاظ متغیر تاب

ارائه شده است. میزان تأثیر یا  7در متن مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل در جدول 
های فردی در نمرات  درصد تفاوت 17دیگر،  عبارت باشد، به می 17/3تفاوت برابر با 

گویی )عضویت  آزمون هوش کالمی مربوط به تأثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه پس
دیگر، امکان خطای نوع دوم  عبارت است، به 33/5باشد. توان آماری برابر با  میگروهی( 

 وجود نداشته است.
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آزمون هوش  : نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پس5جدول 

 آزمون های آزمایش و گواه با کنترل پیش کالمی در نوآموزان گروه

 متغیر
منبع 

 تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
 سطح

 pداری معنی
 مجذور

 اتا
توان 
 آماری

هوش 
 کالمی

 33/5 97/3 3335/3 79/99 19/917 5 19/917 آزمون پیش

 33/5 11/3 3335/3 37/17 97/111 5 97/111 گروه
  33/9 31 19/175 خطا

آزمون بین نوآموزان گروه  پیشارائه شده است، با کنترل  1طوری که در جدول  همان
و >p 3335/3داری وجود دارد ) تفاوت معنی آزمایش و گروه گواه ازلحاظ هوش کالمی،

37/17=F دیگر، آموزش مفاهیم علوم به شیوه  عبارت گردد؛ به تأیید می 1(؛ بنابراین فرضیه
میانگین گویی با توجه به میانگین هوش کالمی نوآموزان گروه آزمایش نسبت به  قصه

شده است. میزان تأثیر یا تفاوت  گروه آزمایش گروه گواه، موجب افزایش هوش کالمی،
آزمون  های فردی در نمرات پس درصد تفاوت 11دیگر،  عبارت باشد، به می 11/3برابر با 

گویی )عضویت گروهی(  هوش کالمی مربوط به تأثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه
دیگر، امکان خطای نوع دوم وجود  عبارت است، به 33/5برابر با  باشد. توان آماری می

 نداشته است.

 بحث 
گویی بر  که حاکی از اثربخشی آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه 5در تبیین یافته فرضیه 

دبستانی شهرستان کارون بود و با  های اجتماعی نو آموزان دوزبانه دوره پیش مهارت
(، 1359(، روبین )5373(، جمالی فیروزآبادی )5379انفر )های فروز های پژوهش یافته

توان گفت ( همسو بود، می1359( و ماری ناتالی و همکاران )1359جوزف و همکاران )
 و نیازها بیان احساسات، در توانایی ( معتقدند که5373؛ نقل از موسوی، 1331سادوک )

های  مهارت در یادگیری مهم عامل یک عنوان به زندگی، در مهم اشخاص به آرزوها
( 5379؛ نقل از گنجی، 5797شود. همچنین پیاژه ) اجتماعی توسط کودکان محسوب می

معتقد است رشد روانی کودکان، فرایند سازشی یا انطباقی است که متضمن برخورد رشد 
توان استنتاج نمود که  زیستی )بیولوژیک( و تعامل موفق با محیط است. از مطالب فوق می



 898        ... و یاجتماع یها بر مهارت ییگو قصه وهیعلوم به ش میآموزش مفاه ریتأث

دبستانی است که پژوهش حاضر  ترین مسائل سنین پیش های اجتماعی از مهم ارتکسب مه
 نیز بر همین اساس انجام شد. 

که حاکی از اثربخشی آموزش مفاهیم علوم به شیوه  1-5و  5-5در تبیین یافته فرضیه 
های اجتماعی در خرده مقیاس رفتار اجتماعی مناسب  گویی به ترتیب برافزایش مهارت قصه
های اجتماعی در خرده مقیاس رفتار غیراجتماعی نو آموزان دوزبانه دوره  هش مهارتو کا
توان گفت یکی از اهداف آموزش مفاهیم علوم به دبستانی شهرستان کارون بود می پیش

های ظاهری،  گویی این است که کودکان نسبت به وجود خود اعم از ویژگی شیوه قصه
ها در  و تصویر مثبتی پیدا کرده و این برداشت های ذهنی و جسمانی، ادراک توانایی

شود در تعامل با دیگران یا در مواجهه با  مجموعه اعمال و رفتارش منعکس شده و باعث می
های اجتماعی بهتری از خود نشان دهد )نادری،  های محروم کننده بتواند مهارت موقعیت

ش مفاهیم علوم به شیوه ها در خالل جلسات آموز (. این مهارت5399پاشا و مکوندی، 
پردازی از مفاهیم درس علوم در این تحقیق بخصوص  گویی در این پژوهش، با قصه قصه

جان علمی و طرح روایت پیوستگی این عناصر در جهات  شخصیت بخشی به عناصر بی
مثابه تشویق کودک برای یادگیری  سازگار با خود و دیگر اجزای بیرون از خود، همگی به

توان پذیرفت که  باشد؛ بنابراین می ب اجتماعی و فروکش رفتار غیراجتماعی میرفتار مناس
اجتماعی و  گویی سبب بهبود رفتار در این تحقیق، آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه

دبستانی شهرستان کارون تأثیر  غیراجتماعی نوآموزان دوزبانه دوره پیش کاهش رفتار
 داشت.

حاکی از اثربخشی آموزش مفاهیم علوم به شیوه که  3-5در تبیین یافته فرضیه 
نو آموزان دوزبانه  های اجتماعی در خرده مقیاس پرخاشگری گویی بر کاهش مهارت قصه

 توان گفتدبستانی شهرستان کارون بود می دوره پیش
تواند به دالیلی از قبیل والدین پرخاشگر،  طورکلی می پرخاشگری و رفتار تکانشی به

امن، ناکامی، دوستان انتقادگر یا کمال پرست، سابقه مورد تمسخر یا پیوند عاطفی نا
جایی محل زندگی یا تحصیل کودک، وجود مسئله  سرزنش قرار گرفتن در جمع، جابه

(. از طرف دیگر، 1359آور در خانواده و ... ایجاد شود )جوزوف و همکاران،  خجالت
 بحث و ترویج باعث ی و تربیتی،گویی در نقش آموزش آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه

کند، کودک در  های زبانی را تقویت می شود و مهارت می کودکان بین در نظر تبادل و
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 قوت و نقاط های دروس تحصیلی در قالب قصه، با پردازی رهگذر ماجراها و شخصیت

کند و  برقرار مناسب ارتباط دیگران گیرد با یاد می و شده آشنا استعدادهایش و ضعف
 هایی هیجان دچار وقتی و کرده بیان را خود های خواسته و آرزوها احساسات، واندبت

 طور به شود، کمرویی می یا غمگینی، خجالت خشم، ترس، مانند پرخاشگری، خشم،

و بخصوص در خالل برنامه مداخله مورداستفاده در پژوهش  آمده کنار آن با مناسبی
های قصه در گروه،  ناتمام و گفتگو در مورد پیامهای  حاضر، با شنیدن قصه و تکمیل قصه

کند و نهایتاً  فرصتی را برای  تقویت مهارت مهار پرخاش و تکانش خود  کسب می
یابد؛  رفتارهای پرخاشگرانه و تکانشی کالمی و رفتاری کودک کاهش چشمگیری می

ش گویی بر کاه توان پذیرفت که آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه بنابراین می
دبستانی شهرستان کارون تأثیر  تکانشی نوآموزان دوزبانه دوره پیش و رفتار پرخاشگری

 داشت.
که حاکی از اثربخشی آموزش مفاهیم علوم به شیوه  1-5در تبیین یافته فرضیه 

های اجتماعی در خرده مقیاس اطمینان زیاد به خود داشتن نو  گویی برافزایش مهارت قصه
توان گفت مطالعات ماری ناتالی دبستانی شهرستان کارون بود می یشآموزان دوزبانه دوره پ

نفس و اطمینان به خود داشتن کودکان تحت  دهد اعتمادبه ( نشان می1359و همکاران )
در زندگی کودک بخصوص والدین،  "دیگران مهم"های توصیفی است که  نفوذ برچسب

ود و به شکل دادن افکاری درباره ش مربیان و همساالن در اثر تعامل کودک به وی زده می
دیگر؛ همچنان که  عبارتی شود. به گیری حرمت نفس کودک منتهی می و شکل« خودش»

کند، روند اطمینان به خود در او برحسب بازخوردهای دیگران تقویت یا  کودک رشد می
دبستانی  گردد لذا اهمیت تشویق و تأیید دادن به کودکان پیش تخریب و تضعیف می

گردد.  از سوی دیگر، یکی از اهداف آموزش مفاهیم علوم به شیوه  نجا مشخص میازای
های ظاهری،  گویی این است که کودکان نسبت به وجود خود اعم از ویژگی قصه

ها در  های ذهنی و جسمانی، ادراک و تصویر مثبتی پیداکرده و این برداشت توانایی
شود در تعامل با دیگران بتواند  شده و باعث می مجموعه اعمال و رفتارش منعکس

(؛ بنابراین 5399نفس و اطمینان بهتری به خود داشته باشد )نادری، پاشا و مکوندی،  اعتمادبه
های اجتماعی در  گویی بر مهارت توان پذیرفت که آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه می
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دبستانی شهرستان  نوآموزان دوزبانه دوره پیش خرده مقیاس اطمینان زیاد به خود داشتن
 کارون تأثیر مثبتی داشت.

که حاکی از اثربخشی آموزش مفاهیم علوم به شیوه  1-5در تبیین یافته فرضیه  
همساالن نو آموزان  با های اجتماعی در خرده مقیاس ارتباط گویی برافزایش مهارت قصه

 با س ارتباطتوان گفت که خرده مقیادبستانی شهرستان کارون بود می دوزبانه دوره پیش

عنوان یک دوست برای همساالن را شامل  نوآموزان، عموماً احساسات کودک به همساالن
بسیار متأثر از احساسی که یک  همساالن با توان گفت ارتباط طورکلی می شود. به می

عنوان یک دوست برای دیگران دارد. در صورت دستیابی به  کودک در مورد خودش به
از منظر همساالن، اجتماع پیرامون نیز متقابالً امتیازاتی برای تصویری مثبت از خویش 

ها با گروه همساالن در این  طور معناداری بر بهبود روابط آن شود که به کودکان قائل می
های اجتماعی و تصویر  خوبی ارتباط میان موقعیت گذارد و این مسئله به کودکان اثر می

کند )جمالی  ب برای دیگران را آشکار میعنوان دوست خو ذهنی کودکان از خود به
رسد که آموزش مفاهیم علوم به شیوه  (. از سوی دیگر، به نظر می5373فیروزآبادی، 

گیری تصویر مثبتی از موجودیت اجتماعی کودک در ذهنش نقش  گویی بر شکل قصه
ام های ناتم بسزایی داشته باشند، چراکه کودک در خالل گوش دادن به قصه و تکمیل قصه

های قصه  های مثبت شخصیت گیرد با ویژگی های قصه، یاد می و گفتگو در مورد پیام
بخصوص دانشمندان علمی مربوط به درس علوم، همانندسازی کند و احساس مثبت و خود 

ی مثبتی را درزمینه اجتماعی که در آنان قرار دارد را ادراک درونی کند و  پنداره
های انسانی  دهند و از رهگذر شناخت خصلتناخودآگاه کودک را مخاطب قرار 

گویی  سرگذشت بزرگان و دانشمندان علمی در خالل  آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه
ها را در الگوی  دوستی، مهربانی و ... این ویژگی هایی نظیر نوع بخصوص تأکید بر ارزش

ان موردمطالعه در ذهنی و رفتاری کودک قرار دهند و بدین ترتیب بر بهبود روابط نوآموز
توان پذیرفت که آموزش  این پژوهش با همساالن نیز تأثیر مثبتی بگذارد؛ بنابراین می

 همساالن با های اجتماعی در خرده مقیاس ارتباط گویی بر مهارت مفاهیم علوم به شیوه قصه

 دبستانی شهرستان کارون تأثیر مثبتی داشت. نوآموزان دوزبانه دوره پیش
که حاکی از اثربخشی آموزش مفاهیم علوم به شیوه  1-5ه فرضیه در تبیین یافت

دبستانی شهرستان کارون  گویی برافزایش هوش کالمی نو آموزان دوزبانه دوره پیش قصه
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( شبیب اصل، نادری و 5373( روئین تن )5371های منتی و همکاران ) بود و با پژوهش
؛ نقل از 5799گفت وکسلر )توان ( همسو بود، می1359( و روبین )5373مکوندی )
( معتقد است هوش عبارت از توانایی کلی و جامع در فرد که باعث تفکر 5375ساعتچی، 

( نیز بیان 5797باشد. پیاژه ) شود، می منطقی، فعالیت هدفمند و سازگاری با محیط می
دارد که رشد و تکامل هوش در کودکان، توانمند شدن فرایندهای شناختی از قبیل  می

قوانین طبیعت، اصول دستور زبان و قواعد ریاضی و ... در کودکان است. از طرفی با  درک
( یک 5393؛ نقل از گنجی، 5799) 5اجتماعی اریکسون –استناد به دیدگاه رشد روانی 

قرار دارد و  "ابتکار در برابر احساس گناه"دبستانی در مرحله سوم رشد یعنی  کودک پیش
باشند و کودکان قادر به انجام  های حرکتی و ذهنی در حال رشد می در این مرحله توانایی

ای خویش و ه های تازه، لذت از پیشرفت دادن کارهای بیشتری هستند و انجام فعالیت
 گیرند. چگونگی رسیدن به مقاصد خود را یاد می

ساله  9تا  3دبستانی  از جمیع مطالب فوق و نیز توجه به این نکته که کودکان پیش
موردمطالعه در پژوهش حاضر، در سنین مصادف با دوره دوم رشد یعنی دوره پیش 

ابتکار در "وم رشد یعنی سالگی( در نظریه رشد پیاژه و نیز در مرحله س 9تا  1عملیاتی )
باشند و وجه مشترک  اجتماعی اریکسون می –از دیدگاه رشد روانی  "برابر احساس گناه

های کالمی و عملی در  هر دو دیدگاه فوق، لزوم یادگیری مضاعف و تقویت مهارت
باشد و همچنین، با نگاهی به زمینه کالمی آزمون هوشبهر وکسلر  دبستانی می کودکان پیش

هایی هم چون اطالعات عمومی، ادراک عمومی، مسائل عددی، تشابهات، لغات و  ولهبا مق
خوبی با رشد بعد ذهنی و توانایی یادگیری  حافظه عددی روبرو هستیم که همگی به

پوشانی مفهومی دارند. از طرفی، در خالل جلسات آموزش مفاهیم علوم به  کودکان، هم
ها،  یعی از موضوعات مختلف همچون انسانی وس گویی، کودکان با دامنه شیوه قصه

های دیگر از  ها، مکان جانوران، موجودات خیالی،  اشیایی از قبیل ساعت، قطار و گلدان
های عمومی کودکان  تواند در رهگذر خیال و کنجکاوی، به دانسته ی جهان و ... می پهنه

های خواندن و نوشتن  تبیفزایند، به عمق بخشیدن به درک کودکان تأثیر داشته باشد، مهار
ی ریاضی و پرداختن به  ی لغات کودکان را تقویت کنند، در قالب معماهای ساده و گنجینه

آیند، کودکان را با مفاهیم انتزاعی چون  های قصه پیش می موضوعاتی که برای شخصیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ericson 
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ر توان پذیرفت د عدد، زمان، مکان، تولد، مرگ و ... کودکان را آشنا کنند؛ بنابراین می
گویی موجب افزایش هوش کودکان در  پژوهش حاضر، آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه

 زمینه کالمی شده است.
بایست نتایج حاصل از این پژوهش را  می پژوهش های محدودیت رغم علی درنهایت

تحقیقات گردد  پیشنهاد میعالوه  های جامعه تعمیم داد. به بااحتیاط به سایر افراد و گروه
های  گویی بر مهارت در خصوص بررسی تأثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهبیشتر 

های سنی پسر و دختر شهرستان کارون با سوابق  اجتماعی و هوش کالمی در سایر گروه
اجتماعی  –های اقتصادی  مختلف جمعیت شناختی، قومیت، عملکرد تحصیلی، پایگاه

شود استفاده از مفاهیم و واژگان زبان غالب متفاوت انجام شود. عالوه بر این، پیشنهاد می
هماهنگی در معیارهای آموزشی  در زندگی روزمره و یا محیط آکادمیک انجام گیرد.

همچنین  ها( جهت انتخاب زبان آموزش صورت پذیرد. )تجدیدنظر و تغییر در زیرمجموعه
ها )هزینه و  ها و زبان در صورت امکان آموزش به زبان مادری با توجه به تکثر گویش

 زمان( انجام شود.
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 منابع
های اجتماعی و رابطه  گویی بر مهارت تأثیر قصه"(. 5373جمالی فیروزآبادی، محمود )

 .79 - 99(: 11) 9شناختی.  تحقیقات روان ."دبستانی کودک با والد کودکان پیش

تهران: ، 51، مترجم حمزه گنجی، چاپ روانشناسی رشد(. 5379جیمز دبلیو وندر زندن )
 ساواالن.

نقش "(. 5371حیدری، زینب. میراحمدی، مینا. زیبا، محمدی. مینا، رحیمی )
سومین  ."دبستانی در یادگیری زبان در دانش آموزان دوزبانه وپرورش پیش آموزش

کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و 
فرهنگی، تهران، تحقیقات اسالمی سروش مرتضوی، مرکز راهکارهای دستیابی به 

 توسعه پایدار
گویی قصص قرآنی بر سازش یافتگی  تأثیر قصه"(. 5379درستی، رقیه. زارعی، حیدر علی )

 .99-19(: 5) 1فصلنامه سالمت روان کودک.  ."دبستانی کودکان پیش
نامه رشد  فصل ."دبستانی اهمیت قصه در رشد کودکان پیش"(. 5371رحمانی، لیال )

 .33-11(: 1) 31دبستانی، شماره  آموزش پیش
گویی بر میزان هوش کالمی  بررسی رابطه آموزش به شیوه قصه(. 5373روئین تن، زینب )

نامه:  ، پایان71-73دبستانی شهرستان سرپل ذهاب سال  وگنجینه لغات کودکان پیش
 دانشکده علوم انسانی، کارشناسی ارشد. -واحد کرمانشاه  دانشگاه آزاد اسالمی 

گویی بر هوش کالمی  تأثیر قصه"(. 5373شبیب اصل، نادره. نادری، فرح. مکوندی، بهنام )
نفرانس بین ک. "دبستانی )لغات، اطالعات عمومی، درک مطلب( کودکان پیش

 المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
ضرورت وجود آموزش "(. 5371اکبری، زینب. علوی لنگرودی، محمد ) علی

کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و . "دبستانی پیش
 های فرهنگی و اجتماعی جامعه. دسازی مهارتتربیت اسالمی، تهران، مرکز توانمن

های اجتماعی  گویی بر مهارت اثربخشی قصه"(. 5379فروزانفر، فرانک. فروزانفر، فریبا )
های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی،  کنفرانس ملی پژوهش ."کودکان

 کازرون، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون.
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(. 5371ب، لیال. نادری لردجانی، مریم. قنبری، علی )قنبری طلب، محمود. قنبری طل
های مدیریت کالس  بررسی رابطه هوش کالمی، دیداری وبین فردی با سبک"

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و  ."معلمان مقطع ابتدایی
روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات 
اسالمی سروش حکمت مرتضوی، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز 

 راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

 بر درمانی شن بازی اثربخشی(. 5373کهریزی، سمیه؛ مؤمنی، خدا مراد؛ مرادی، آسیه )

فصلنامه فرهنگ مشاوره و  دبستانی. پیش بیش فعالی کودکان /پرخاشگری کاهش
 531-555، صفحه 5373، تابستان 59، شماره 1درمانی. دوره  روان

اثربخشی "(. 5371محمودی، ندا. ناصح، اشکان. صالحی، سیروس. تیزدست، طاهر )
گویی بر مشکالت رفتاری  بتنی بر قصههای اجتماعی م آموزش گروهی مهارت

. مجله روانشناسی تحولی و روانشناسان ایرانی.  "برونی سازی شده کودکان
 .119-117صص:

منتی، مهین. میری احمدی، شکوفه. عبدالرحیمی، سارا. حیدریان، زهرا. پیری، مراد. 
ش گویی بر میزان هو بررسی رابطه آموزش به شیوه قصه"(. 5371حاصلی میالد )

کنفرانس بین المللی پژوهش در . "دبستانی کالمی و گنجینه لغات کودکان پیش
 .1علوم و تکنولوژی، انجمن اقتصاد انرژی، دوره

 –های شناختی  بررسی اثر بخشی قصه درمانی با تکنیک"(. 5373موسوی، سید اکبر )
 ."آباد دبستان شهرستان خرم ای کودکان پیش رفتاری بر کاهش نافرمانی مقابله

 .سومین کنگر ه سراسری هنر درمانی در ایران
های اجتماعی  تأثیر آموزش مهارت"(. 5399نادری، فرح. پاشا، غالمرضا. مکوندی، فرزانه )

ختر در اجتماعی، پرخاشگری و ابراز وجود دانش آموزان د -بر سازگاری فردی 
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،  ."معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز

 91تا  39، ص   33شماره  - 5399پاییز 
دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره  تأثیر دوره پیش"(. 5379نظری گزنق، فائزه )

بیتی و پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تر ."ویژه در مناطق دوزبانه ابتدایی به
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های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج  روانشناسی، آسیب
 علوم و فنون بنیادین

 میزان بر شده دهی سازمان های بازی اثربخشی(. 5379واحدی، مهدی؛ بیگدلی، زیور )

درمانی.  . فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندبستانی پیش نوآموزان هوش یادگیری و
 139تا  187 ص ،79 بهار ،33 شماره نهم، سال

های علمی در آموزش علوم  بررسی تطبیقی کسب مهارت(. 5397هادیان حیدری، عالمه )
به کودکان پیش از دبستان بر اساس سه رویکرد تلفیقی، اکتشافی، جستجوگری و 

دانشکده  -نامه، دانشگاه عالمه طباطبائی  ، پایانارائه راهکارهای علمی در ایران
 تربیتی و روانشناسی. کارشناسی ارشد. علوم

های اجتماعی کودکان چهار تا پنج سال   مقایسه مهارت"(. 5371یاسمی، صدیقه )
دبستان و دبستان، دانشگاه  مجله مطالعات پیش. "دبستانی شهرستان ایوان غرب پیش

 59-5، صفحه 5371، زمستان 1، شماره 5دوره  عالمه طباطبائی،
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