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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی بر مهارتهای اجتماعی و
هوش کالمی نوآموزان دوزبانه دوره پیشدبستانی شهرستان کارون در سال  5379بود .جامعه موردتحقیق
کلیه نو آموزان دختر و پسر پیشدبستانی شهرستان کارون بود که طی آزمونی مقدماتی تعداد  33کودک از
آنانی که نمرات پایینتری در پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون و هوش کالمی وکسلر کسب نمودند،
بهعنوان حجم نمونه به روش هدفمند و در دسترس انتخاب شدند .طرح پژوهش ،شبه آزمایشی و از نوع
پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .ابزار پژوهش پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون و همکاران
( ،)5793مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پیش آموزشگاهی ( )5791و بسته آموزش مفاهیم علوم
(تجربی-اجتماعی) از طریق قصهگویی بود .دادهها با آزمون کلموگروف -اسمیرنف ،آزمون لوین و روش
تحلیل کوواریانس چند متغیره (آنکوا و مانوا) و با استفاده از نرم افزار ( SPSSنسخه  )11تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی بر مهارتهای اجتماعی با سطح
معناداری  3/3335و خرده مقیاس-های آن (رفتار اجتماعی ،رفتار غیراجتماعی ،پرخاشگری و رفتار
تکانشی ،اطمینان زیاد به خود داشتن و ارتباط با همساالن) و هوش کالمی نوآموزان دوزبانه دوره
پیشدبستانی شهرستان کارون تأثیر دارد .نتیجهگیری :نتایج حاصل از این پژوهش در سیستم
آموزشوپرورش شهرستان کارون بخصوص مراکز پیشدبستانی ،موردتوجه قرار گیرد و از نتایج آن در
تصمیمگیریها و برنامهریزیها استفاده شود تا با کاهش عوامل بازدارنده به تقویت مهارتهای اجتماعی و
هوش کالمی نوآموزان کمک شود.
کلیدواژهها :قصهگویی ،مفاهیم علوم ،مهارتهای اجتماعی ،هوش کالمی و پیشدبستانی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * -5استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائیMahdi.vahedi@atu.ac.ir .
 -1استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الکترونیکیagholtash@miau.ac.ir .
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی ،دبستان و پیش دبستان دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی.
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مقدمه
استان خوزستان به دلیل وجود اقوام و ایالت گوناگون ،استانی با تنوع گویشی ،لهجهها و
زبانهای فراوان است .کودکان در بدو ورود به دبستان به دلیل اینکه بیشتر وقت خود را
برکنار خانواده میگذرانند معموالً به زبان مادری و گویشی که در خانواده رواج دارد،
تسلط دارند .با توجه به اینکه زبان فارسیزبان رسمی و آموزشی کشور است دانش
آموزان نیز موظفاند با زبان فارسی آموزش ببیند .مسئله دوزبانگی چالشهایی را برای
نظامهای آموزشی مطرح کرده است که پاسخگویی به آنها ،به بررسیهای دقیق و
همهجانبه نیاز دارد .یادگیری زبان برای کودکان سنین پیشدبستانی امری ضروری است،
چراکه درواقع پایه و مبنایی برای همهی یادگیریها است (حیدری و میر احمدی.)5371،
بلوم روانشناس معتقد است که آموزشهای اولیه زبانآموزی میتواند توانمندی کودکان
را برای یادگیری و رشد و پیشرفت تحصیلی و مهارتهای اجتماعی تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین مطالعات نشان داده است که کودکان دوزبانهای که مهارت زبانآموزی را در
دوره پیشدبستانی و آمادگی گذراندهاند در یادگیری سریعتر و فعالترند و ازنظر مهارت
کالمی در سطح باالتری نسبت به کودکانی که این دوره را نگذراندهاند؛ قرار دارند (نظری
گزنق.)5379،
عدم آشنایی برخی گویشهای خاص با زبان فارسی و دستور زبانی آن موجب شده
است که گاهی اوقات شاهد بروز مشکالتی مانند اُفت تحصیلی در بین دانش آموزان
بهویژه در مقطع ابتدایی باشیم .در شرایطی که تعلیم به زبانی غیر از زبان مادری صورت
میگیرد و دانش آموزان نیز با زبان رسمی آموزش ناآشنا هستند ،فرآیند آموزش با موانعی
ازجمله ایجاد ارتباط ،انتقال مفاهیم و غیره روبرو میشود؛ مسئلهای که در مناطقی از ایران
به دلیل تنوع زبان ،گویشها و لهجهها آشکارا به چشم میآید و موضوعی تحت عنوان
آموزش و مدارس دوزبانه را رقمزده است .طبق تعریف فرهنگ لغات آکسفورد ،اصطالح

دوزبانه 5به فردی اطالق میشود که قادر است کالم خود را به دو زبان مطرح کند و یا
فردی که دو زبان را میداند و از آن دو استفاده میکند .عموماً اصطالح دوزبانه به افراد یا
گروههایی اطالق میشود که توانش زبانی آنها در آن دو زبان ،بهویژه در بعد کالمی ،در
حد کاربران بومی آن دو زبان باشد (الیاسی .)5375،نتایج شبیب اصل ،نادری و مکوندی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. bilingualism
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( )5373در پژوهشی بر روی  19کودک ( 51نفرگروه آزمایشی و  51نفر گروه گواه) که
در معرض متغیر مستقل (قصهگویی) به مدت  51جلسه ( 11دقیقهای) قرار گرفتند نشان داد
که استفاده از روش قصهگویی بر هوش کالمی کودکان گروه آزمایش در مقایسه باگروه
گواه تأثیر داشته و این تأثیر بعد از یک ماه پیگیری نیز پایدار بود.

قصهگویی 5در طول تاریخ برای افراد جذابیت و کشش خاصی داشته است و در مورد

کودکان یک شیوه تربیتی محسوب میشود .به همین دلیل ،قصهگویی یکی از ابزارهای
مهم اصالح رفتار کودکان محسوب میشود (درستی و زارعی .)5379،قصه پاسخی به
کنجکاوی کودکان و یکی از ابعاد فطرتشان است؛ بنابراین قصه با فطرت پرسشگر،
جستوجوگر و کنجکاو کودکان پیوند دارد .قصهگویی به رشد تواناییهای ذهنی و
هیجانی کودکان کمک شایانی میکند .با این کار نهتنها کودکان با صداها ،کلمات و زبان
آشنا میشوند بلکه کتاب و کتابخوانی هم برایشان ارزش پیدا میکند .قصه گفتن برای
کودکان سبب تقویت قوه تخیل و کنجکاوی آنان میشود و به رشد مغزیشان کمک
میکند .آشنایی هر چه بیشتر کودکان با قصه به آنان کمک میکند بین دنیای واقعی و
دنیای خیالی تمایز قائل شوند .همه اینها به افزایش خالقیت کودک میانجامد
(رحمانی.)5371،
یکی از مهمترین اقدامات در حوزه آموزشوپرورش کودکان ،آموزش مفاهیم علوم
تجربی 1و مهارتهای اجتماعی 3است که مهارتهای اجتماعی شامل دستورالعمل
مهارتهای اجتماعی ،راهبردهای تعامل با همساالن و مهارتهای بازی است .بنا به
تعریف اسلبی و گوارا )1333( 1مهارت اجتماعی عبارت است توانایی ایجاد رابطه با
دیگران در یک زمینه اجتماعی بهگونهای که برای عموم جامعه پذیرفتنی و ارزشمند باشد.
درواقع ،رشد اجتماعی به کودک کمک می کند تا از چگونگی ارتباط با مردم ،لذت بردن
از روابط اجتماعی و روش حفظ این روابط را بیاموزد .با قرار گرفتن در کنار دیگران و
برقراری ارتباط ،احساس ارزشمند بودن در او قوت میگیرد و درنتیجه اعتمادبه نفسش
افزایش مییابد .بررسیهای متعدد نشان میدهد که کمبود مهارتهای اجتماعی تأثیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. storytelling
2. science
3. social skills
4. Slaby & Gaura
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منفی برکارکرد تحصیلی دانش آموزان دارد (یاسمی و کیان .)5375،اکثر مطالعات و
پژوهشها نشان میدهد محیط خانواده پاسخگوی رشد اجتماعی کودک بعد از
چهارسالگی نیست و کودکان در این سن ،نیاز به شرکت در فعالیتهای اجتماعی بیشتری
دارند و حضور در محیطهای پیشدبستانی این امکان را به آنها میدهد تا با کودکان
همسنوسال خود ارتباط برقرار کرده و بهتدریج مهارتهای اجتماعی الزم را برای
برقراری روابط اجتماعی به دست بیاورند مدرسه محلی است که در آن افراد با اطالعات

زبانی اغلب خوب عمل میکنند( .سینتیا و همکاران.)1359 ،5

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
واژگانی تشکیلشده و چقدر میتواند سلیس و واضح به بیان نظرات ،احساسات و افکارش
بپردازد .کالم ما یکی از مهمترین کانالهای معرفی ما به دیگران است .اینکه چه میگوییم
و چگونه میگوییم ،به دیگران نشان میدهد که ما به درد چهکاری میخوریم و آیا لیاقت
پیشرفت بیشتر را داریم یا نه .این مهمترین ابزار قضاوت دیگران درباره ما است .کلمات،
قدرت متقاعد کردن ،الهام بخشیدن ،مسحور کردن ،کنترل و رهبری یا به عبارتی قدرت
تأثیرگذاری بر سایر انسانها را دارند .افرادی که هوش کالمی آنها برجسته است ،توانایی
بیشتری برای استفاده از کلمات و ساخت جمالت دارند و مهارتهای شنیداری کاملتری
ال سخنوران برجستهای هستند و بهجای تصاویر ،با کلمات فکر میکنند.
دارند .آنها معمو ً
آنها از زبان به عنوان ابزاری برای حفظ و یادآوری اطالعات استفاده مینمایند (قنبری
طلب.)5371،
بخش قابلتوجهی از مهارتهای اجتماعی در محیطهای تربیتی و آموزشی همچون
مراکز پیشدبستانی از طریق روشهای مختلف تدریس و تربیت قابلیت یاددهی دارند که
ازجمله روشهای مؤثر و موفق روش قصهگویی است .قصهگویی تنها برای لذت بخشی و
افزایش قدرت تخیل و تواناییهای شنوایی و کالمی کودک نیست ،بلکه در کالس درس
از قصهگویی برای انتقال مفاهیم اجتماعی بهره میگیرند .با استفاده از ادبیات و داستانهای
کودکان میتوان مهارتهای ارزشمندی را درزمینهٔ رفتارهای اجتماعی به کودکان
آموزش داد (فروزانفر و فروزانفر .)5379 ،بهعنوانمثال ،نتایج پژوهش جمالی فیروزآبادی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cynthia & et al
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( )5373نشان داد که قصهگویی برافزایش مهارتهای اجتماعی تأثیر دارد و میزان
مهارتهای اجتماعی کودکان پسر بهطور معنادار بیش از کودکان دختر است؛ اما در مورد
تأثیر قصهگویی و جنسیت بر رابطه کودک با والد نتایج تفاوت معناداری نشان نداد .ماری
ناتالی و همکاران )1359( 5نیز در پژوهشی نشان میدهد که مداخالت قصهگویی
کودکانی که در مقایسه با داستانهای اولیه خود و داستانهای کودک از گروه شاهد
افزایش معناداری در خودآگاهی ،خود مراقبتی ،آگاهی اجتماعی-همدلی و تصمیمگیری
مسئوالنه دارند .بهبود در مهارتهای ارتباطی در هر دو گروه مشهود بود ،تفاوت جنسى
معنیداری وجود نداشت .شیوههای قصهگویی میتواند بهطور قابلتوجهی در افزایش
مهارتهای اجتماعی و عاطفی کودکان کمک کند.

طبق تحقیقات انجامشده دوره پیشدبستانی 1تأثیرات مثبتی بر رشد و سازگاری کودک

دارد .همچنین میان نوآموزانی که دوره پیشدبستانی را سپری کردهاند و نوآموزانی که این
دوره را سپری نکردهاند تفاوت وجود دارد (محمودی ،ناصح ،صالحی و تیزدست.)5371 ،
همچنین ،وقتی کودکان به مدرسه میروند ،اهمیت هوش کالمی به طرز چشمگیری
افزایش مییابد (روئین تن .)5373،نتایج پژوهش فروزانفر ( )5379نشان میدهد که
قصهگویی عالوه بر اثربخشی آن بر مهارتهای اجتماعی میتوان از قصهگویی در آموزش
و ارتقای مهارت بیان احساسات ،مراقبت از خود و همدلی که از مهارتهای اجتماعی
میباشد ،استفاده کرد .آموزش پیشدبستان ،3برنامههایی است برای کودکان سه تا
ششساله که قبل از ورود آنها به دوره دبستان ارائه میشود .در آموزش پیشدبستان،
زمینه های ایجاد مهارت خواندن ،نوشتن و حساب کردن و همچنین زمینه تجارب مستقیم و
دستاول برای کودکان فراهم میشود (علی اکبری و لنگرودی .)5371 ،بنیانهای دانش،
مهارت و نگرشها از دوره پیشدبستانی شکل میگیرند و اهمیت و ضرورت آنها برای
خاص و عام پذیرفته شدهاند .دوران کودکی مصادف با دوره پیشدبستانی مهرومومهای
مناسبی برای تشخیص مشکالت کودکان ،مداخله بهنگام و پیشگیری از بروز مشکالت
عاطفی ،اجتماعی و تحصیلی آنان در آینده است )کهریزی ،مؤمنی ،مرادی .)5373 ،پس
ضروری است که هر تحول و نوآوری آموزشی را از مهرومومهای اولیهی کودکی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Marie-Nathalie & et al
2. pre-schoole
3. pre-schoole education
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موردتوجه قرار داد و برنامهریزی برای دوران کودکی و بعدازآن را بر پایه و بنیان قوی
بنا نهاد (یاسمی و کیان .)5371،پیشدبستان اولین مکان اجتماعی جدا از خانواده است و
هرکدام از مراکز به فراخور منابع و زمان موجود و تجربیات گذشته و حال مربیان
پیشدبستانی ،بازیها و برنامههای آموزشی را به کودکان آموزش میدهند .این برنامهها
اکثر ًا بهصورت سازمانیافته تعریفنشده اندو کمتر به پرورش جامع حواس کودکان توجه
کردهاند(واحدی ،بیگدلی .)5379،درنهایت میتوان گفت درس علوم تجربی بهعنوان
یکی از مؤثرترین دروس پایه میبایست در دوران پیش از دبستان و ابتدایی ارائه شود،
بنابراین با توجه به اهمیت پژوهش پژوهشگر بر آن شد در قلمرو زمانی سال تحصیلی
جاری  79-79پژوهشی را دراینباره در قلمرو مکانی شهرستان کارون (استان خوزستان)
بر نوآموزان با سنین  9-1ساله اجرا کند و سؤال اصلی پژوهشگر این است که آیا آموزش
مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی بر مهارتهای اجتماعی و هوش کالمی نو آموزان دوزبانه
دوره پیشدبستانی شهرستان کارون تأثیر دارد؟ بر همین اساس دو فرضیه زیر شکل گرفته
است:
فرضیه  :5آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی بر مهارتهای اجتماعی دانش
آموزان دوزبانه دوره پیشدبستانی شهرستان کارون تأثیر دارد.
فرضیه  :1آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی بر هوش کالمی نو آموزان دوزبانه
دوره پیشدبستانی شهرستان کارون تأثیر دارد.

روش
این پژوهش از نظر هدف از انواع پژوهشهای کاربردی ،از نظرطرح پژوهش ،شبه
آزمایشی و از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش
حاضر ،شامل کلیه نو آموزان دختر و پسر پیشدبستانی شهرستان کارون بود که نمرات
پایینتری در پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون و هوش کالمی وکسلر کسب نمودند و
بهعنوان حجم نمونه بر اساس روش هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و بهصورت
مساوی به دو گروه آزمایش( 51نفر) وکنترل( 51نفر) تقسیم شدند.
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ابزار
 -1پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون)1891( 1
این پرسشنامه در سال  5793توسط ماتسون وهمکاران برای سنجش مهارت اجتماعی
کودکان ونوجوانان  1تا  59سال تهیه شده ودارای سه فرم والد ،مربی و دانش آموز است و
دارای  11سؤال والد و  1سؤال معلم میباشد .نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت پنج
درجهای (=5هرگز=1 ،همیشه) نمرهگذاری میشود و عالوه بر نمره آزمودنی در هر خرده
مقیاس یک نمره کل نیز بر اساس جمع نمرات خرده مقیاس بهعنوان مهارت اجتماعی
محاسبه میگردد.
در این پژوهش با توجه به سن آزمودنها تنها از دو فرم والد و مربی استفاده شده است.
فرم والد دارای  11سؤال و فرم مربی دارای  1سؤال کلی از  1عامل اصلی مهارت اجتماعی
ماتسون است که افراد باید هر سؤال را خوانده و بر اساس یک شاخص لیکرت (=5هرگز،
=1همیشه) پاسخ دهند .روایی پرسشنامه ماتسون توسط درویش ( )5399صورت گرفته
است .پایایی پرسشنامه ماتسون توسط درویش ( )5399و یوسفی و خیر ( ،5395به نقل از
درویش )5399 ،با ضریب آلفای کرونباخ  3٫99بهدستآمده است .یوسفی و خیر ()5399؛
به نقل از درویش )5399( ،با بهکارگیری این مقیاس در گروهی از دانش آموزان مقدار
ضریب آلفای کرونباخ و تصنیف را برای کل مقیاس یکسان و برابر با  3/99درصد گزارش
کردند .این محققان با استفاده از روش تحلیل عامل ،روایی مقیاس را نیز موردسنجش قرار
دادند و  1خرده مقیاس را در قالب  1عامل ،جداگانه شناسایی کردند و ضرایب آلفا را در
مؤلفههای نسخه معلم شامل رفتاهای اجتماعی مناسب ( )3/93رفتارهای غیراجتماعی
( ،)3/95پرخاشگری و رفتار تکانشی ( )3/99برتریطلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن
( )3/99ورابطه با همساالن ( )3/93گزارش کردند .در نسخه مربی نیز ضریب آلفا در
رفتارهای اجتماعی مناسب ( )3/91رفتارهای غیراجتماعی ( )3/99پرخاشگری و رفتار
تکانشی ( )3/99برتریطلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن ( )3/93و رابطه با همساالن
( )3/99گزارش کردند  .همچنین ،پایایی پرسشنامه فوق در پژوهش حاضر از طریق آلفای
کرونباخ به شرح زیر به دست آمد:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Matsun social skills questionnaire
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رفتارهای اجتماعی مناسب ( )3/97رفتارهای غیراجتماعی ( ،)3/99پرخاشگری و رفتار
تکانشی ( )3/91برتریطلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن ( )3/93و رابطه با همساالن
( )3/93و در نسخه مربی نیز ضریب آلفا در رفتارهای اجتماعی مناسب ( )3/91رفتارهای
غیراجتماعی ( )3/97پرخاشگری و رفتار تکانشی ( )3/97برتریطلبی و اطمینان زیاد به
خود داشتن ( )3/91و رابطه با همساالن ( )3/93به دست آمد.

-1مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پیش آموزشگاهی)WPPSI( 5
مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پیش آموزشگاهی ( )WPPSIبرای سنجش هوش
کودکان بین سنین  1تا  9سال در سال  5791تدوین شد .فرم تجدیدنظرشده

آن( )WPPSI_Rاین امکان را فراهم کرده است که میتوان بهوسیله آن هوش کودکان
 3تا  9ساله را اندازهگیری کرد .آزمون  WPPSI_Rاز حیث شکل ظاهری ،دارای سه
دسته خرده آزمون به این شرح است:
 )5خرده آزمون جملهها :یک آزمون حافظه است که بهجای فراخنای ارقام به کار
میرود .آزمایشکننده هر جمله را بهطور شمرده میخواند و آزمودنی باید بالفاصله
آن را از حفظ بگوید .این خرده آزمون را میتوان بهجای یکی از  1خرده آزمون
کالمی به کار برد و حافظه کوتاهمدت را میسنجد.
 )1خرده آزمون خانه حیوانات :همانند آزمون نمادهای ارقام در مقیاس بزرگساالن با
خرده آزمون رمزنویسی در مقیاس کودکان است .در این آزمون روی یک لوحه
تصویر حیواناتی مانند سگ ،مرغ ،ماهی و گربه رسم شده است .همچنین استوانههایی
به رنگهای مختلف وجود دارد که آزمودنی باید زیر هر تصویر استوانهای که رنگ
موردنظر را دارد قرار دهد .این استوانهها بهمنزله النه حیوانات تلقی میشوند.
 )3خرده آزمون طرحهای هندسی :که از آزمودنی خواسته میشود که با مداد مشکی از
روی طرحهایی که به وی نشان داده میشود بکشد.
از حیث ماهیت ،سهطبقه کلی خرده آزمونها فوقالذکر ،در دودسته مقیاس کلی هوش
کالمی و هوش عملی گروهبندی شدهاند:
 )5مقیاس کالمی :دارای  1خرده آزمون اطالعات عمومی ،گنجینه لغات ،محاسبه،
شباهتها ،درک و فهم جملهها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. Wechsler Intelligence Scale for Pre-School Children (WPPSI
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 )1مقیاس عملی :دارای  1خرده آزمون خانه حیوانات ،تکمیل تصاویر ،مازها ،طراحی
مکعبها و طراحیهای هندسی میباشد.
این آزمونها بهصورت فردی و توسط آزمایشکننده متخصص و تعلیمدیده اجرا میشوند.
 55خرده آزمون  WPPSI_Rهر یک بهطور جداگانه و مقیاس کالمی و عملی بهطور
پیدرپی اجرا میشوند .در هر خرده آزمون سؤالهای آسان در ابتدا و سؤالهای دشوارتر
پس از آنها اجرا میگردند.
پس از تعیین نمرههای خام همه خرده آزمونها ،با مراجعه به جدولهای هنجار ،نمرههای
خام به نمرههای معیار تبدیل میشوند؛ بنابراین با اجرای آزمونهای مختلف وکسلر سه نوع
هوشبهر به دست میآید :هوشبهر کالمی ،هوشبهر عملی و هوشبهر کلی .هوشبهر کالمی
توانایی فرد را در مهارتهای کالمی نشان میدهد .هوشبهر عملی توانایی آزمودنی را در
امور عینی و محسوس و فعالیتهای عملی مشخص میکند .هوشبهر کلی ،تواناییهای کلی
شخص را تعیین میکند (شریفی.)5391،
-3بسته آموزش مفاهیم علوم (تجربی-اجتماعی) از طریق قصهگویی
با مطالعه و بررسی کتابهای آموزشی مفاهیم علوم در دوره پیشدبستان کتاب دوجلدی
روش و محتوای آموزش قبل از دبستان تألیف گروه آموزش قبل از دبستان برای پژوهش
حاضر انتخاب شد از بین داستان های متعدد واحد کارهای مفاهیم علوم (انسان ،جانواران و
گیاهان) ده داستان در مجموع برای اجرا انتخاب شدند.
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جدول  :1بسته آموزش مفاهیم علوم (تجربی-اجتماعی) از طریق قصهگویی

عنوان جلسه
جلسات
مشارکت و همکاری
اول

شرح جلسات

هدف

زبانآموزی
(تمرین هوش کالمی)

پرندگان با محوریت کمک

خانواده و

پرواز،

به پرندگان ارائه شد سپس
تکالیف خانگی توزیع و بازی

تعاون در
کارهای

مهاجرت،
جوجه و

دستهجمعی انجام شد.

گروهی

...

آموزش دوستی
دوم

محوردوستی با حیوانات ارائه
و سپس تکالیف خانگی توزیع

محبت به
دیگران

جنگل،

 -احترام به کسانی

بابان ،دره،

که از حیوانات

دفاع و ...

مراقبت میکنند.

زیبایی
سوم

توزیع تکالیف خانگی ،بازی
دستهجمعی انجام شد.

زیباییها

ریشه،
زرد،
نارنجی و
...

سفره غذا را

نقاشی یک
پرنده زخمی
و چگونگی
مراقبت از آن

شروع مدرسه ورعایت پدر و مادر
برای خرج و
مخارج
همکاری درجمعآوری
برگها در حیاط
خانه و . ...

اسمش چی بود؟ باغ میوه

پاییز و تغییر فصول ارائه و با

آموزش و
درک

ساقه،
بوته ،تنه،

خواسته شود

و . ...

اهلی،

درخت،

کودک

مادر بچیند.

حیوانات

آذر،

حیاط منزل .از

کنیم؟

دوستی و

مهر ،آبان،

در بالکن یا

با همکاری

وحشی،

و استراحت  51دقیقهای ارائه
محور توجه کودکان به

پرندگان کمک

-مراقبت از

بعد از بررسی تکالیف خانگی

زیباییهای طبیعت و فصل

وظیفه داریم به

حیوان،
چنگال،

و بازی دستهجمعی انجام شد

داستان وقتی باران میبارد با

-در چه شرایطی

خرگوش بی النه  /اسم من چیه؟

داستان ستاره قشنگ من با

میدهند؟

آزار نرسانیدنبه حیوانات

بعد از بررسی تکالیف خانگی
و استراحت  51دقیقهای،

نکات اجتماعی
(تمرین مهارتهای اجتماعی)

استراحت  51دقیقهای ،داستان

با اعضای

النه،

بازی (انتهای جلسات)

اعضای گروه انجام و بعد از

همکاری

پا ،گردن،

پرواز یاد

کالغ پر  /عمو زنجیرباف

ایجاد ارتباط بیشتر میان

مشارکت و

چگونه پرندگانبه بچههایشان

تکلیف خانگی

ابتدا یک بازی گروهی برای

آموزش

پر ،بال،
نوک ،دم،

قرار دادن غذا
برای پرندگان

قصهگویی
توسط والدین
با محوریت
مدرسه و
زیبایی فصل
پاییز
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سالم کردن
کودک به

بعد از بررسی تکالیف خانگی
مهارتهای زندگی
چهارم

آشنایی کودکان با خانواده و

مهارتهای

برخی مهارتهای اجتماعی

ضروری

ضروری مثل سالم کردن و

اجتماعی

احترام به بزرگترها ارائه و
با توزیع تکالیف خانگی،
بازی دستهجمعی انجام شد.

خواهر،

بزرگترها

از بیرون وارد

برادر،

-سالم کردن

عمو،

-آداب غذا

عمه،

خوردن

دایی،

-قهر نکردن

پدربزرگ
و ...

 مهربانی بادیگران و . ...

خانه بازی  /بازی خانواده

و استراحت  51دقیقهای،
داستان خانواده من با محور

پدر ،مادر،

-احترام به

پدر زمانی که
منزل میشود.
خرید از
فروشگاه و
سالم کردن
به بزرگتر و
رعایت نوبت
در صف
نانوایی و ...

آبیاری درختان وبعد از بررسی تکالیف خانگی
داستان درخت با محور
طبیعت
پنجم

پرورش گل و گیاه و احترام
به طبیعت ارائه و با توزیع
تکالیف خانگی ،بازی
دستهجمعی انجام شد.

احترام به
طبیعت

انواع گل

-ننوشتن نام خود

و درخت،

بر درختان

محصوال

-تکان ندادن

ت

درختها

درختی،

-سنگ نزدن به

رنگ زرد

درختان

و سبز و ...

-نریختن مواد

.

شوینده پای
درختان و . ...

صفات درختان  /گلکاری

و استراحت  51دقیقهای

درخت،

گلها
خرید یک
گلدان یا
کاشت گل در
منزل و سپردن
مراقبت از
گلدان به
کودک
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با کمک
والدین در
منزل

بهار،
بعد از بررسی تکالیف خانگی

فروردین،

و استراحت  51دقیقهای،

اردیبهشت

فصل بهار
ششم

داستان فصل بهار با محور
آشنایی با زیباییها و تغییرات
در فصل بهار ارائه گردید و
با توزیع تکالیف خانگی ،یک

آشنایی با
فصل بهار

بازی دستهجمعی انجام شد.

 ،خرداد،
جوانه،
شکوفه،
سنبل،
الله ،کال،

جوانه درختان رانکنیم
شاخهها رانشکنیم
به گلها دستنزنیم و . ...

هر کی گفتم توپ را بگیرد.

نوروز،

کاردستی
فصل بهار را
آماده کند
(وسایل الزم:
مقوای رنگی،
قیچی و
چسب .ابتدا
تنه درخت را

کوچ و ...

برش داده و

.

بر روی آن
برگ و سیب
بچسبانید)

حشره،

بعد از بررسی تکالیف خانگی
و استراحت  51دقیقهای،
حشرات
هفتم

آشنایی با زندگی حشرات،

حشرات و

فواید برخی حشرات و  ...ارائه

زندگی

و با توزیع تکالیف خانگی،

آنان

شاخک،
تخم،
کندو،
ابریشم،
کرم،
مگس،
سوسک و
. ...

در خانه پیدا
-مورچهها را

کرده یا

نکشیم.

تصویرش را

النه زنبورها راخراب نکنید.

من چیستم؟

داستان حشرات با محور

آشنایی با

بازی دستهجمعی انجام شد.

یک مورچه

جلوی
کودک

-نگاه به پشتکار

گذاشته و در

مورچهها و . ...

مورد زندگی
مورچه
صحبت کنید.
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آموزش تبدیل
بخار به ابر و

داستان گردش آب در طبیعت

گردش

با محور طرز به وجود آمدن

آب در

بخار ،ابر ،باران ،نقش آب در

طبیعت و

زندگی و  ...ارائه و با توزیع

صرفهجوی

تکالیف خانگی ،بازی

ی در

دستهجمعی انجام شد.

مصرف

آب،

-از پنجره آب

به باران با

باران،

بیرون نریزیم.

استفاده از

برف،

-در نهر آشغال

تگرگ،

نریزیم.

یخ ،بخار،

-صرفهجویی در

جوی،
نهر ،قطره

مصرف آب.
-شستشوی وسایل

و . ...

آلوده با آب.

بعد از بررسی تکالیف خانگی

آموزش

تابستان،

-کمک به مادر

کاردستی

و استراحت  51دقیقهای،

ماههای

تیر،

در منزل

فصل تابستان،

آب

بازی باران آمد با انگشتان.

آب در طبیعت
هشتم

بعد از بررسی تکالیف خانگی
و استراحت  51دقیقهای،

آشنایی
کودک با

سپس تبدیل

یک لیوان
آب گرم و
قرار دادن
بشقابی بر آن
یا آموزش
مسواک زدن
و صرفهجویی
در مصرف
آب

تابستان
نهم

استفاده از تعطیالت تابستان،

تابستان

شهریور،

طبیعت و دور

رعایت بهداشت فردی در

رعایت

زیارت،

نشدن از والدین.

تابستان و ...ارائه و با توزیع

بهداشت

مسافرت،

-در مسافرت از

بازی باغ

داستان فصل تابستان با محور

فصل

مرداد،

-گردش در

با کمک
کودک فصل
تابستان را
نقاشی کرده و

تکالیف خانگی ،بازی

فردی

تعطیل،

والدین جدا

متناسب با آن

دستهجمعی انجام شد.

تعطیالت

باغ ،گرم

نشویم.

قصهای را

تابستان

و . ...

 -و . ...

تعریف کنید.
درخواست از

روز جشن
دهم

و استراحت  51دقیقهای،
پسآزمون اجرا شد و با یک

والدین و
کودکان

جشن دستهجمعی و اهدای

جهت

آموزشها در

هدایا به پایان رسید.

همکاری

منزل.

-

-

-

بعد از بررسی تکالیف خانگی

تشکر از

والدین جهت
تداوم

دادهها با استفاده از روش آزمون کلموگروف -اسمیرنف (جهت رعایت پیشفرض نرمال
بودن توزیع نمرات در جامعه)؛ آزمون لوین و روش آماری استنباطی شامل روش تحلیل
کوواریانس چند متغیره (آنکوا و مانوا) تحلیل شدند .مالک ورود به پژوهش سن  1الی  9سال و
دوزبانه بودن و مالک خروج ع دم تناسب سنی و تسلط به زبان فارسی و نداشتن زبان دوم کودک
بود .در پژوهش حاضر در گروه آزمایش تعداد شرکتکنندگان پسر با فراوانی  53نفر 99/99
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درصد جمعیت آزمودنیها و دخترها با فراوانی  1نفر  33/33درصد از جمعیت را به خود
اختصاص دادند.

نتایج
جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمره مهارتهای اجتماعی و هوش کالمی
گروههای آزمایش و گواه در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

مرحله
پیشآزمون

رفتار اجتماعی
پسآزمون

رفتار
غیراجتماعی

پرخاشگری و
رفتار تکانشی

اطمینان زیاد
به خود داشتن

ارتباط با
همساالن

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

هوش کالمی
پسآزمون

شاخص آماری

میانگین

انحراف معیار

تعداد

گروه
آزمایش

33

3/35

51

گواه

31

3/11

51

آزمایش

39

3/19

51

گواه

33

3/35

51

آزمایش

37

3/15

51

گواه

39

3/11

51

آزمایش

19

3/17

51

گواه

39

3/35

51

آزمایش

11

3/35

51

گواه

13

3/11

51

آزمایش

31

3/19

51

گواه

11

3/35

51

آزمایش

11

3/13

51

گواه

19

3/11

51

آزمایش

39

3/19

51

گواه

11

3/35

51

آزمایش

17

3/33

51

گواه

35

3/11

51

آزمایش

11

3/13

51

گواه

31

3/31

51

آزمایش

51

3/53

51

گواه

51

3/51

51

آزمایش

59

3/59

51

گواه

55

3/55

51
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قبل از بررسی فرضیهها برای رعایت پیشفرض تساوی واریانسهای متغیرهای پژوهش
از آزمون لوین ،آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات
در جامعه و نیز نتایج آزمون بررسی پیشفرض همگنی شیبهای رگرسیون ،برای متغیرهای
مهارتهای اجتماعی و هوش کالمی نوآموزان دوزبانه دوره پیشدبستانی شهرستان کارون
استفاده شد.
فرض صفر برای تساوی واریانسهای نمرهها دو گروه در کلیه متغیرهای پژوهش تأیید
میگردد؛ یعنی پیشفرض تساوی واریانسهای نمرههای در دو گروه آزمایش و گواه
تأیید گردید سطح معناداری برای رفتار اجتماعی  ،3/159رفتار غیراجتماعی ،3/137
پرخاشگری و رفتار تکانشی  ،3/115اطمینان زیاد به خود داشتن  ،3/159ارتباط با همساالن
 3/159و هوش کالمی  3/159به دست آمد .بااینحال وقتیکه حجم نمونهها مساوی باشد،
معنیدار شدن آزمون لوین ،تأثیر فراوانی بر سطح آلفای اسمی نخواهد داشت.
فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات دو گروه در متغیرهای مهارتهای اجتماعی
(رفتار اجتماعی (سطح معناداری :آزمایش 3/599 :و گواه ،)3/391 :رفتار غیراجتماعی
(سطح معناداری :آزمایش 3/599 :و گواه ،)3/399 :پرخاشگری و رفتار تکانشی (سطح
معناداری :آزمایش 3/599 :و گواه ،)3/393 :اطمینان زیاد به خود داشتن (سطح معناداری:
آزمایش 3/599 :و گواه )3/391 :و ارتباط با همساالن (سطح معناداری :آزمایش 3/599 :و
گواه ))3/391 :و هوش کالمی (سطح معناداری :آزمایش 3/599 :و گواه)3/391 :
نوآموزان تأیید میگردد؛ یعنی پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات در پیشآزمون و در هر
دو گروه آزمایش و گواه تأیید گردید.
 -5-1-1همگنی رگرسیون
در این پژوهش پسآزمونهای مهارتهای اجتماعی(رفتار اجتماعی ،رفتار
غیراجتماعی ،پرخاشگری و رفتار تکانشی ،اطمینان زیاد به خود داشتن و ارتباط با
همساالن) و هوش کالمی نوآموزان بهعنوان متغیرهای وابسته و پیشآزمونهای آنها
بهعنوان متغیرهای کمکی (کوواریتها) تلقی شدند .زمانی فرض همگنی شیبها برقرار
خواهد بود که میان متغیرهای کمکی (در این پژوهش پیشآزمونها) و متغیرهای وابسته
(دراین پژوهش پسآزمونها) در همه سطوح عامل (گروههای آزمایش و گواه) برابری
حاکم باشد .آنچه موردنظر خواهد بود تعاملی غیر معنیدار بین متغیرهای وابسته و کمکی
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(کوواریتها) است .در این پژوهش قبل از تحلیل دادهها برای بررسی همگنی شیبهای
رگرسیون باید میان متغیرهای کمکی (پیشآزمونها) و وابسته (پسآزمونها) در سطوح
عامل (گروههای آزمایش و گواه) برابری حاکم باشد.
مقدار  Fتعامل برای کلیه متغیرهای تحقیق غیر معنیدار میباشد (مهارتهای
اجتماعی(رفتار اجتماعی ( ،)3/37رفتار غیراجتماعی ( ،)3/91پرخاشگری و رفتار تکانشی
( ،)3/39اطمینان زیاد به خود داشتن ( )3/13و ارتباط با همساالن ( ))3/19و هوش کالمی
( ،))5/39بنابراین ،مفروضه همگنی رگرسیون تأیید میشود.
با کنترل پیشآزمون سطوح معنیداری همه آزمونها (معناداری ،)3/3335 :بیانگر آن
هستند که بین نوآموزان گروههای آزمایش و گواه ،حداقل ازلحاظ یکی از متغیرهای
وابسته یعنی مهارتهای اجتماعی (رفتار اجتماعی ،رفتار غیراجتماعی ،پرخاشگری و رفتار
تکانشی ،اطمینان زیاد به خود داشتن و ارتباط با همساالن) تفاوت معنیداری مشاهده
میشود ( p<3/3335و  .)F=51/99لذا فرضیه  5تأیید میشود؛ بهعبارتدیگر ،آموزش
مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دوزبانه دوره
پیشدبستانی شهرستان کارون تأثیر دارد .برای پی بردن به این نکته که از لحاظ کدام متغیر
بین دو گروه تفاوت وجود دارد ،پنج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا انجام
گرفت که نتایج حاصل در جدول  9ارائه شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با 3/17
میباشد ،بهعبارتدیگر 17 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پسآزمون یعنی
مهارت های اجتماعی (رفتار اجتماعی ،رفتار غیراجتماعی ،پرخاشگری و رفتار تکانشی،
اطمینان زیاد به خود داشتن و ارتباط با همساالن) مربوط به تأثیر مفاهیم علوم به شیوه
قصهگویی (عضویت گروهی) میباشد .توان آماری برابر با  5/33است ،بهعبارتدیگر،
امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است.
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جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پسآزمون رفتار
اجتماعی ،رفتار غیراجتماعی ،پرخاشگری و رفتار تکانشی ،اطمینان زیاد به خود داشتن و ارتباط با
همساالن در نوآموزان گروههای آزمایش و گواه با کنترل پیشآزمون
متغیر

منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

ارتباط با
همساالن

F

اطمینان زیاد به
خود داشتن

سطح
معنیداری
p

پرخاشگری و
رفتار تکانشی

مجذور اتا

رفتار
غیراجتماعی

توان
آماری

رفتار اجتماعی

پیشآزمون

9999/33

5

9999/33

579/79

3/917

3/91

5/33

گروه

5315/73

5

5315/73

13/99

3/3335

3/13

3/779

خطا

5115/91

31

11/31

پیشآزمون

1191/93

5

1191/93

-93/39

3/999

3/91

5/33

گروه

991/13

5

991/13

-59/93

3/3335

3/31

3/779

خطا

5111/13

31

31/99

پیشآزمون

1191/93

5

1191/93

-91/51

3/3335

3/91

5/33

گروه

991/13

5

991/13

-59/73

3/3335

3/39

3/799

خطا

5111/13

31

31/99

پیشآزمون

359/99

5

359/99

57/17

3/3335

3/39

3/797

گروه

131/91

5

131/91

51/37

3/335

3/37

3/771

خطا

195/17

31

59/15

پیشآزمون

3/93

5

3/93

15/19

3/515

3/39

355

گروه

31/31

5

31/31

15/99

3/3335

3/37

3/771

خطا

13/99

31

5/19

همانطوری که در جدول  3ارائهشده است ،با کنترل پیشآزمون بین نوآموزان گروه
آزمایش و گروه گواه از لحاظ رفتار اجتماعی ،تفاوت معنیداری وجود دارد (3/3335
<pو )F=13/99؛ بنابراین فرضیه  5-5تأیید میگردد؛ بهعبارتدیگر ،آموزش مفاهیم علوم
به شیوه قصه گویی با توجه به میانگین رفتار اجتماعی نوآموزان گروه آزمایش نسبت به
میانگین گروه گواه ،موجب افزایش رفتار اجتماعی نوآموزان گروه آزمایش شده است.
میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  3/13میباشد ،بهعبارتدیگر 13 ،درصد تفاوتهای فردی در
نمرات پس آزمون رفتار اجتماعی نوآموزان مربوط به تأثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه
قصهگویی (عضویت گروهی) میباشد .توان آماری برابر با  3/779است.
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با کنترل پیشآزمون بین نوآموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ رفتار
غیراجتماعی ،تفاوت معنیداری وجود دارد ( p<3/3335و )F=-59/93؛ بنابراین فرضیه
 1-5تأیید نمیگردد؛ بهعبارتدیگر ،آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی با توجه به
میانگین رفتار غیراجتماعی نوآموزان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب
کاهش رفتار غیراجتماعی نوآموزان گروه آزمایششده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با
 3/31میباشد ،بهعبارتدیگر 31 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پسآزمون رفتار
اجتماعی نوآموزان مربوط به تأثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی (عضویت
گروهی) میباشد .توان آماری برابر با  3/779است.
با کنترل پیشآزمون بین نوآموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ پرخاشگری و
رفتار تکانشی ،تفاوت معنیداری وجود دارد ( p<3/3335و )F=-59/73؛ بنابراین فرضیه
 3-5تأیید میگردد؛ بهعبارتدیگر ،آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی با توجه به
میانگین پرخاشگری و رفتار تکانشی نوآموزان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه
گواه ،موجب کاهش پرخاشگری و رفتار تکانشی نوآموزان گروه آزمایششده است.
میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  3/39میباشد ،بهعبارتدیگر 39 ،درصد تفاوتهای فردی در
نمرات پسآزمون پرخاشگری و رفتار تکانشی نوآموزان مربوط به تأثیر آموزش مفاهیم
علوم به شیوه قصهگویی (عضویت گروهی) میباشد .توان آماری برابر با  3/799است.
با کنترل پیشآزمون بین نوآموزان گروه آزمایش و گروه گواه ازلحاظ اطمینان زیاد
به خود داشتن ،تفاوت معنیداری وجود دارد ( p<3/3335و )F=51/37؛ بنابراین فرضیه
 1-5تأیید میگردد؛ بهعبارتدیگر ،آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی با توجه به
میانگین اطمینان زیاد به خود داشتن نوآموزان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه،
موجب افزایش اطمینان زیاد به خود داشتن نوآموزان گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر
یا تفاوت برابر با  3/37میباشد ،بهعبارتدیگر 37 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات
پس آزمون اطمینان زیاد به خود داشتن نوآموزان مربوط به تأثیر آموزش مفاهیم علوم به
شیوه قصهگویی (عضویت گروهی) میباشد .توان آماری برابر با  3/771است ،با کنترل
پیشآزمون بین نوآموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ ارتباط با همساالن ،تفاوت
معنیداری وجود دارد ( p<3/3335و )F=15/99؛ بنابراین فرضیه  1-5تأیید میگردد؛
بهعبارتدیگر ،آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی با توجه به میانگین ارتباط با
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همساالن نوآموزان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزایش ارتباط با
همساالن نوآموزان گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  3/37میباشد،
بهعبارتدیگر 37 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پسآزمون ارتباط با همساالن
نوآموزان مربوط به تأثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی (عضویت گروهی)
میباشد .توان آماری برابر با  3/771است.
جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) بر روی میانگین نمرات پسآزمون هوش
کالمی گروههای آزمایش و گواه با کنترل پیشآزمون
نام آزمون

مقدار

DF
فرضیه

DF
خطا

F

سطح
معنیداری()p

مجذور
اتا

توان
آماری

آزمون اثر پیالیی

3/139

1

35

1/77

3/335

3/13

3/799

آزمون المبدای ویلکز

3/191

1

35

1/77

3/335

3/13

3/799

آزمون اثر هتلینگ

3/991

1

35

1/77

3/335

3/13

3/799

3/991

1

35

1/77

3/335

3/13

3/799

آزمون بزرگترین
ریشه روی

همانطوری که در جدول  1مشاهده میشود ،با کنترل پیشآزمون سطوح معنیداری
همه آزمونها ،بیانگر آن هستند که بین نوآموزان گروههای آزمایش و گواه ،از لحاظ متغیر
هوش کالمی تفاوت معنیداری مشاهده میشود ( p<3/3335و  .)F=1/77برای پی بردن
به میزان تفاوت از لحاظ متغیر تابآوری بین دو گروه ،یک تحلیل کوواریانس یک راهه
در متن مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل در جدول  7ارائه شده است .میزان تأثیر یا
تفاوت برابر با  3/17میباشد ،بهعبارتدیگر 17 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات
پس آزمون هوش کالمی مربوط به تأثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی (عضویت
گروهی) میباشد .توان آماری برابر با  5/33است ،بهعبارتدیگر ،امکان خطای نوع دوم
وجود نداشته است.
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جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پسآزمون هوش
کالمی در نوآموزان گروههای آزمایش و گواه با کنترل پیشآزمون
متغیر

هوش
کالمی

منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معنیداریp

مجذور
اتا

توان
آماری

پیشآزمون

917/19

5

917/19

99/79

3/3335

3/97

5/33

گروه

111/97

5

111/97

17/37

3/3335

3/11

5/33

خطا

175/19

31

9/33

همانطوری که در جدول  1ارائه شده است ،با کنترل پیشآزمون بین نوآموزان گروه
آزمایش و گروه گواه ازلحاظ هوش کالمی ،تفاوت معنیداری وجود دارد ( p<3/3335و
)F=17/37؛ بنابراین فرضیه  1تأیید میگردد؛ بهعبارتدیگر ،آموزش مفاهیم علوم به شیوه
قصه گویی با توجه به میانگین هوش کالمی نوآموزان گروه آزمایش نسبت به میانگین
گروه گواه ،موجب افزایش هوش کالمی ،گروه آزمایششده است .میزان تأثیر یا تفاوت
برابر با  3/11میباشد ،بهعبارتدیگر 11 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پسآزمون
هوش کالمی مربوط به تأثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی (عضویت گروهی)
میباشد .توان آماری برابر با  5/33است ،بهعبارتدیگر ،امکان خطای نوع دوم وجود
نداشته است.

بحث
در تبیین یافته فرضیه  5که حاکی از اثربخشی آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی بر
مهارتهای اجتماعی نو آموزان دوزبانه دوره پیشدبستانی شهرستان کارون بود و با
یافتههای پژوهشهای فروزانفر ( ،)5379جمالی فیروزآبادی ( ،)5373روبین (،)1359
جوزف و همکاران ( )1359و ماری ناتالی و همکاران ( )1359همسو بود ،میتوان گفت
سادوک (1331؛ نقل از موسوی )5373 ،معتقدند که توانایی در بیان احساسات ،نیازها و
آرزوها به اشخاص مهم در زندگی ،بهعنوان یک عامل مهم در یادگیری مهارتهای
اجتماعی توسط کودکان محسوب میشود .همچنین پیاژه (5797؛ نقل از گنجی)5379 ،
معتقد است رشد روانی کودکان ،فرایند سازشی یا انطباقی است که متضمن برخورد رشد
زیستی (بیولوژیک) و تعامل موفق با محیط است .از مطالب فوق میتوان استنتاج نمود که
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کسب مهارتهای اجتماعی از مهمترین مسائل سنین پیشدبستانی است که پژوهش حاضر
نیز بر همین اساس انجام شد.
در تبیین یافته فرضیه  5-5و  1-5که حاکی از اثربخشی آموزش مفاهیم علوم به شیوه
قصهگویی به ترتیب برافزایش مهارتهای اجتماعی در خرده مقیاس رفتار اجتماعی مناسب
و کاهش مهارت های اجتماعی در خرده مقیاس رفتار غیراجتماعی نو آموزان دوزبانه دوره
پیشدبستانی شهرستان کارون بود میتوان گفت یکی از اهداف آموزش مفاهیم علوم به
شیوه قصهگویی این است که کودکان نسبت به وجود خود اعم از ویژگیهای ظاهری،
تواناییهای ذهنی و جسمانی ،ادراک و تصویر مثبتی پیدا کرده و این برداشتها در
مجموعه اعمال و رفتارش منعکس شده و باعث میشود در تعامل با دیگران یا در مواجهه با
موقعیتهای محروم کننده بتواند مهارتهای اجتماعی بهتری از خود نشان دهد (نادری،
پاشا و مکوندی .)5399 ،این مهارتها در خالل جلسات آموزش مفاهیم علوم به شیوه
قصهگویی در این پژوهش ،با قصه پردازی از مفاهیم درس علوم در این تحقیق بخصوص
شخصیت بخشی به عناصر بی جان علمی و طرح روایت پیوستگی این عناصر در جهات
سازگار با خود و دیگر اجزای بیرون از خود ،همگی بهمثابه تشویق کودک برای یادگیری
رفتار مناسب اجتماعی و فروکش رفتار غیراجتماعی میباشد؛ بنابراین میتوان پذیرفت که
در این تحقیق ،آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی سبب بهبود رفتار اجتماعی و
کاهش رفتار غیراجتماعی نوآموزان دوزبانه دوره پیشدبستانی شهرستان کارون تأثیر
داشت.
در تبیین یافته فرضیه  3-5که حاکی از اثربخشی آموزش مفاهیم علوم به شیوه
قصهگویی بر کاهش مهارتهای اجتماعی در خرده مقیاس پرخاشگری نو آموزان دوزبانه
دوره پیشدبستانی شهرستان کارون بود میتوان گفت
پرخاشگری و رفتار تکانشی بهطورکلی میتواند به دالیلی از قبیل والدین پرخاشگر،
پیوند عاطفی ناامن ،ناکامی ،دوستان انتقادگر یا کمال پرست ،سابقه مورد تمسخر یا
سرزنش قرار گرفتن در جمع ،جابهجایی محل زندگی یا تحصیل کودک ،وجود مسئله
خجالتآور در خانواده و  ...ایجاد شود (جوزوف و همکاران .)1359 ،از طرف دیگر،
آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی در نقش آموزشی و تربیتی ،باعث ترویج و بحث
و تبادلنظر در بین کودکان میشود و مهارتهای زبانی را تقویت میکند ،کودک در
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رهگذر ماجراها و شخصیتپردازیهای دروس تحصیلی در قالب قصه ،با نقاط قوت و
ضعف و استعدادهایش آشنا شده و یاد میگیرد با دیگران ارتباط مناسب برقرار کند و
بتواند احساسات ،آرزوها و خواستههای خود را بیان کرده و وقتی دچار هیجانهایی
مانند پرخاشگری ،خشم ،ترس ،خشم ،غمگینی ،خجالت یا کمرویی میشود ،بهطور
مناسبی با آن کنار آمده و بخصوص در خالل برنامه مداخله مورداستفاده در پژوهش
حاضر ،با شنیدن قصه و تکمیل قصههای ناتمام و گفتگو در مورد پیامهای قصه در گروه،
فرصتی را برای تقویت مهارت مهار پرخاش و تکانش خود کسب میکند و نهایتاً
رفتارهای پرخاشگرانه و تکانشی کالمی و رفتاری کودک کاهش چشمگیری مییابد؛
بنابراین میتوان پذیرفت که آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی بر کاهش
پرخاشگری و رفتار تکانشی نوآموزان دوزبانه دوره پیشدبستانی شهرستان کارون تأثیر
داشت.
در تبیین یافته فرضیه  1-5که حاکی از اثربخشی آموزش مفاهیم علوم به شیوه
قصهگویی برافزایش مهارت های اجتماعی در خرده مقیاس اطمینان زیاد به خود داشتن نو
آموزان دوزبانه دوره پیشدبستانی شهرستان کارون بود میتوان گفت مطالعات ماری ناتالی
و همکاران ( )1359نشان میدهد اعتمادبهنفس و اطمینان به خود داشتن کودکان تحت
نفوذ برچسبهای توصیفی است که "دیگران مهم" در زندگی کودک بخصوص والدین،
مربیان و همساالن در اثر تعامل کودک به وی زده میشود و به شکل دادن افکاری درباره
«خودش» و شکلگیری حرمت نفس کودک منتهی میشود .بهعبارتیدیگر؛ همچنان که
کودک رشد می کند ،روند اطمینان به خود در او برحسب بازخوردهای دیگران تقویت یا
تخریب و تضعیف میگردد لذا اهمیت تشویق و تأیید دادن به کودکان پیشدبستانی
ازاینجا مشخص می گردد .از سوی دیگر ،یکی از اهداف آموزش مفاهیم علوم به شیوه
قصهگویی این است که کودکان نسبت به وجود خود اعم از ویژگیهای ظاهری،
توانایی های ذهنی و جسمانی ،ادراک و تصویر مثبتی پیداکرده و این برداشتها در
مجموعه اعمال و رفتارش منعکسشده و باعث میشود در تعامل با دیگران بتواند
اعتمادبه نفس و اطمینان بهتری به خود داشته باشد (نادری ،پاشا و مکوندی)5399 ،؛ بنابراین
میتوان پذیرفت که آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی بر مهارتهای اجتماعی در
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خرده مقیاس اطمینان زیاد به خود داشتن نوآموزان دوزبانه دوره پیشدبستانی شهرستان
کارون تأثیر مثبتی داشت.
در تبیین یافته فرضیه  1-5که حاکی از اثربخشی آموزش مفاهیم علوم به شیوه
قصهگویی برافزایش مهارتهای اجتماعی در خرده مقیاس ارتباط با همساالن نو آموزان
دوزبانه دوره پیشدبستانی شهرستان کارون بود میتوان گفت که خرده مقیاس ارتباط با
همساالن نوآموزان ،عموماً احساسات کودک بهعنوان یک دوست برای همساالن را شامل
میشود .بهطورکلی میتوان گفت ارتباط با همساالن بسیار متأثر از احساسی که یک
کودک در مورد خودش بهعنوان یک دوست برای دیگران دارد .در صورت دستیابی به
تصویری مثبت از خویش از منظر همساالن ،اجتماع پیرامون نیز متقابالً امتیازاتی برای
کودکان قائل میشود که بهطور معناداری بر بهبود روابط آنها با گروه همساالن در این
کودکان اثر میگذارد و این مسئله بهخوبی ارتباط میان موقعیتهای اجتماعی و تصویر
ذهنی کودکان از خود بهعنوان دوست خوب برای دیگران را آشکار میکند (جمالی
فیروزآبادی .)5373 ،از سوی دیگر ،به نظر میرسد که آموزش مفاهیم علوم به شیوه
قصهگویی بر شکل گیری تصویر مثبتی از موجودیت اجتماعی کودک در ذهنش نقش
بسزایی داشته باشند ،چراکه کودک در خالل گوش دادن به قصه و تکمیل قصههای ناتمام
و گفتگو در مورد پیامهای قصه ،یاد میگیرد با ویژگیهای مثبت شخصیتهای قصه
بخصوص دانشمندان علمی مربوط به درس علوم ،همانندسازی کند و احساس مثبت و خود
پنداره ی مثبتی را درزمینه اجتماعی که در آنان قرار دارد را ادراک درونی کند و
ناخودآگاه کودک را مخاطب قرار دهند و از رهگذر شناخت خصلتهای انسانی
سرگذشت بزرگان و دانشمندان علمی در خالل آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی
بخصوص تأکید بر ارزشهایی نظیر نوعدوستی ،مهربانی و  ...این ویژگیها را در الگوی
ذهنی و رفتاری کودک قرار دهند و بدین ترتیب بر بهبود روابط نوآموزان موردمطالعه در
این پژوهش با همساالن نیز تأثیر مثبتی بگذارد؛ بنابراین میتوان پذیرفت که آموزش
مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی بر مهارتهای اجتماعی در خرده مقیاس ارتباط با همساالن
نوآموزان دوزبانه دوره پیشدبستانی شهرستان کارون تأثیر مثبتی داشت.
در تبیین یافته فرضیه  1-5که حاکی از اثربخشی آموزش مفاهیم علوم به شیوه
قصهگویی برافزایش هوش کالمی نو آموزان دوزبانه دوره پیشدبستانی شهرستان کارون
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بود و با پژوهشهای منتی و همکاران ( )5371روئین تن ( )5373شبیب اصل ،نادری و
مکوندی ( )5373و روبین ( )1359همسو بود ،میتوان گفت وکسلر (5799؛ نقل از
ساعتچی ) 5375 ،معتقد است هوش عبارت از توانایی کلی و جامع در فرد که باعث تفکر
منطقی ،فعالیت هدفمند و سازگاری با محیط میشود ،میباشد .پیاژه ( )5797نیز بیان
میدارد که رشد و تکامل هوش در کودکان ،توانمند شدن فرایندهای شناختی از قبیل
درک قوانین طبیعت ،اصول دستور زبان و قواعد ریاضی و  ...در کودکان است .از طرفی با
استناد به دیدگاه رشد روانی – اجتماعی اریکسون5799( 5؛ نقل از گنجی )5393 ،یک

کودک پیشدبستانی در مرحله سوم رشد یعنی "ابتکار در برابر احساس گناه" قرار دارد و
در این مرحله تواناییهای حرکتی و ذهنی در حال رشد میباشند و کودکان قادر به انجام
دادن کارهای بیشتری هستند و انجام فعالیتهای تازه ،لذت از پیشرفتهای خویش و
چگونگی رسیدن به مقاصد خود را یاد میگیرند.
از جمیع مطالب فوق و نیز توجه به این نکته که کودکان پیشدبستانی  3تا  9ساله
موردمطالعه در پژوهش حاضر ،در سنین مصادف با دوره دوم رشد یعنی دوره پیش

عملیاتی ( 1تا  9سالگی) در نظریه رشد پیاژه و نیز در مرحله سوم رشد یعنی "ابتکار در

برابر احساس گناه" از دیدگاه رشد روانی – اجتماعی اریکسون میباشند و وجه مشترک
هر دو دیدگاه فوق ،لزوم یادگیری مضاعف و تقویت مهارتهای کالمی و عملی در
کودکان پیشدبستانی می باشد و همچنین ،با نگاهی به زمینه کالمی آزمون هوشبهر وکسلر
با مقولههایی هم چون اطالعات عمومی ،ادراک عمومی ،مسائل عددی ،تشابهات ،لغات و
حافظه عددی روبرو هستیم که همگی بهخوبی با رشد بعد ذهنی و توانایی یادگیری
کودکان ،هم پوشانی مفهومی دارند .از طرفی ،در خالل جلسات آموزش مفاهیم علوم به
شیوه قصهگویی ،کودکان با دامنهی وسیعی از موضوعات مختلف همچون انسانها،
جانوران ،موجودات خیالی ،اشیایی از قبیل ساعت ،قطار و گلدانها ،مکانهای دیگر از
پهنهی جهان و  ...میتواند در رهگذر خیال و کنجکاوی ،به دانستههای عمومی کودکان
بیفزایند ،به عمق بخشیدن به درک کودکان تأثیر داشته باشد ،مهارتهای خواندن و نوشتن
و گنجینهی لغات کودکان را تقویت کنند ،در قالب معماهای سادهی ریاضی و پرداختن به
موضوعاتی که برای شخصیتهای قصه پیش میآیند ،کودکان را با مفاهیم انتزاعی چون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ericson
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عدد ،زمان ،مکان ،تولد ،مرگ و  ...کودکان را آشنا کنند؛ بنابراین میتوان پذیرفت در
پژوهش حاضر ،آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی موجب افزایش هوش کودکان در
زمینه کالمی شده است.
درنهایت علیرغم محدودیتهای پژوهش میبایست نتایج حاصل از این پژوهش را
بااحتیاط به سایر افراد و گروههای جامعه تعمیم داد .بهعالوه پیشنهاد میگردد تحقیقات
بیشتر در خصوص بررسی تأثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصهگویی بر مهارتهای
اجتماعی و هوش کالمی در سایر گروههای سنی پسر و دختر شهرستان کارون با سوابق
مختلف جمعیت شناختی ،قومیت ،عملکرد تحصیلی ،پایگاههای اقتصادی – اجتماعی
متفاوت انجام شود .عالوه بر این ،پیشنهاد میشود استفاده از مفاهیم و واژگان زبان غالب
در زندگی روزمره و یا محیط آکادمیک انجام گیرد .هماهنگی در معیارهای آموزشی
(تجدیدنظر و تغییر در زیرمجموعهها) جهت انتخاب زبان آموزش صورت پذیرد .همچنین
در صورت امکان آموزش به زبان مادری با توجه به تکثر گویشها و زبانها (هزینه و
زمان) انجام شود.
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