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 چکیده

مهارت های ارتباطی  نقش آموزش مادران در دوره پیش دبستانی و تاثیر آن بر بهبود اثر بخشیهدف از پژوهش حاضر هدف از 

روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع تحقیق آزمایشی و طرح آن . می باشد بوشهردر شهر  و سطح تحصیالت مادران فرزندان

 شهر بوشهرکلیه کودکان مقطع پیش دبستانی ماری پژوهش حاضر را جامعه آباشد. پس آزمون با گروه کنترل می -پیش آزمون

ابزار جمع آوری اطالعات در . بدست آمد طریق نمونه گیری تصادفی سادهکه از دهند. باشند تشکیل میمی نفر 08شامل  که

های آموزش مهارتباشد. نتایج نشان داد می 59/8با ضریب پایایی پرسشنامه محقق ساخته مهارت های ارتباطی این تحقیق 

 اثر بخشی ارتباطی به مادران کودکان پیش دبستانی بر میزان مهارت های ارتباطی کودکان پیش دبستانی اثر مثبت دارد.

آموزش مهارت های ارتباطی به مادران کودکان پیش دبستانی بر میزان مهارت های ارتباطی کالمی کودکان پیش دبستانی اثر 

قیم دارد. مهارت های ارتباطی و هر یک از ابعاد آن در آزمودنی های گروه آزمایش با تحصیالت مادر زیر دیپلم، دیپلم، مست

فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس بیشتر از آزمودنی های گروه گواه با این سطوح تحصیالت مادر می باشد. بین گروه های 

طی و هر یک از ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی با توجه به آزمایشی و گواه از لحاظ مهارت های ارتبا

تحصیالت مادر آنان و هم چنین تعامل تحصیالت مادر و گروه اختالف معناداری وجود ندارد. بین گروه های آزمایشی و گواه از 

مادر ل می و غیر کالمی با توجه به وضعیت اشتااهای ارتباطی کاللحاظ مهارت های ارتباطی و هر یک از ابعاد آن یعنی مهارت

 و هم چنین تعامل اشتاال مادر در گروه اختالف معناداری وجود ندارد.
 

 .پیش دبستانمهارت های ارتباطی،  ابعاد آموزش، ،اثر بخشی واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

گروه مؤثر است و هر چه افراد در فعالیت های زیادتری شرکت کنند، تأثیر و تأثر  فعالیت، تأثیر و تأثر و احساسات در تشکیل

 هرچه قیاس، همین به. بود خواهد شدیدتر( یکدیگر به گیعالقه یابیآنان زیادتر خواهد شد و همچنین احساسات آنان )عالقه

 یکدیگر به نسبت انسانها چه هر سرانجام و است بیشتر آنان مشترك احساسات و ها فعالیت تعداد باشد، زیادتر افراد تأثر و تأثیر

، 2با طرح نظریه تعادل 1شند، فعالیتهای مشترك و تأثیر و تأثر آنها بیشتر خواهد بود. تئودورنیوکامبا داشته زیادتری احساسات

همه آنها ارزشمند است، می داند.  دلیل جلب افراد به طرف یکدیگر را نگرش های مشابه آنان به اهداف و مقاصدی که برای

براساس نظریه مبادله، پاداش و کیفر عامل اساسی تشکیل گروه یا ادامه عضویت در گروه است. زیرا پاداش موجب تحکیم 

عضویت می شود و کیفر نیز به نوبه خود موجب باقی ماندن در گروه و همپایی با آن است، زیرا در غیر این صورت انسان 

 .(1952امیدیان، )کند ب، ناکامی، تلخکامی و حتی احتماالً بیماری میاحساس اضطرا

کند. مثالً ای است که از ایجاد مشکل پیشگیری میزمینه گروهی فعالیت سازمان یافته هدف اصلی آموزش کسب اطالعات در

 انجام نادرست انتخابهای مکاناال با ارائه اطالعات شالی به صورت گروهی، به دانش آموزان و مراجعان کمک می شود تا حتی

 درراهنمایی کنندگان شرکت تعداد. دارند پیشگیری جنبه راهنمایی فعالیتهای لذا. نگردند مواجه بامشکالتی درآینده و ندهند

ه را افزایش داد. در راهنمایی عد این توان می کافی امکانات وجود درصورت و باشد می نفر پنج و سی تا بیست معموالً گروهی

 (.1901گروهی از ابزار و وسائل متعددی نظیر فیلم، اسالید، بروشور و غیره استفاده می شود تا یادگیری آسان گردد )سرمد، 

سیم. ها را بشناهای آنکند دیگران را درك کنیم و نیازها و ایدهترین ابزاری است که به ما کمک میشده ارتباط یکی از شناخته

صرف ارتباط می شود و در عصر ارتباطات موفق آن کسی است که بتواند خوب ارتباط برقرار کند.  %19از اوقات زندگی ما 

کند روابط سالم و رضایت بخشی را با دیگران داشته باشیم، از طرف دیگر مهارت های مهارت ارتباطی خوب به ما کمک می

که به سوء تفاهمات و احساسات منفی منجر شود، مهارت برقراری ارتباط یکی از  گونه ای باشدبه ارتباطی ضعیف می تواند 

کنند، سازگارتر پیش بینی کننده های سالمت است. کودکان برای آنکه بتوانند خودشان را با اجتماعی که در آن زندگی می

 .(1951، امیری)های ارتباطی گوناگون را بیاموزند کنند؛ باید مهارت

مادران از اصلی ترین حامیان پرورش خالقیت کودکان به شمار می روند و الگوهای ارتباطی مادر و کودك، بر خالقیت او اثرگذار است، به 

اجتماعی کودکان تاثیر خوبی داشته باشد.اهداف عمده در آموزش  -نظر می رسد که آموزشهای پیش دبستانی در رشد مهارتهای ارتباطی

اجتماعی در مهدکودك ها و پیش دبستان ها مربوط است به روابط متقابل همساالن و مالحظات اجتماعی مانند  -مهارتهای ارتباطی

رعایت آداب و ادب اجتماعی، همچنین فرصت هایی برای اجرای نقش در بازی با همساالن و ایجاد روابط اجتماعی مستقل با بزرگساالن و 

ریهای روانی و رفتاری در بین کودکان و نوجوانان، لزوم پرداختن به فرایند اجتماعی شدن آنها و با توجه به پیچیدگی جوامع و بروز ناهنجا

 (.1905ارائه راهبردهای صحیح برای تقویت و شکوفایی این پدیده بیش از پیش احساس می شود )اصاری نکاح، 

مهارت های ارتباطی ابعاد  بستانی و تاثیر آن بر بهبود نقش آموزش مادران در دوره پیش د اثربخشیدر این پژوهش سعی بر آن شده تا با 

و اهمیت و ابعاد گوناگون آن و نیاز افراد به این مولفه ها آموزش و مهارت های ارتباطی مفهوم شناسی  و همچنین در شهر بوشهرفرزندان 

پیش بینی شود. بدیهی است چنانچه این  تا شاید در جهت رفع موانع و مشکالت موجود دانش آموزان برنامه های الزم  پرداخته شود

مهارت های ارتباطی  ابعاد بررسی نقش آموزش مادران در دوره پیش دبستانی و تاثیر آن بر بهبودو میزان موضوع مورد بررسی قرار گیرد 

با این اهمیت این  .می شود به ارتقاء سطح این مولفه ها در کودکان کمکشود پیش از پیش  شناسایی شهر بوشهرفرزندان آنان در 

نقش آموزش مادران در دوره پیش  مهم این تحقیق اثر بخشی از اهداف پژوهش در سطح پیش دبستانی ضرورت خاص پیدا می کند.

های ارتباطی مادران بر مهارت تاثیر آموزش مهارت و همچنین اثربخشیارتباطی فرزندان آنان  یمهارت ابعاد دبستانی و تاثیر آن بر بهبود

                                                           
1- Theodore Newcomb 

2- Balance Theory 
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ارتباطی و هر یک از ابعاد آن )مهارت ارتباطی کالمی و غیر کالمی( در کودکان پیش دبستانی بر حسب رتبه فرزندی، تحصیالت و های 

 باشد.می اشتاال مادر

در یک تعریف کلی مهارت های ارتباطی عبارت از فرایند تبادل و انتقال اطالعات، عقاید، احساس ها، تفکرات، معانی و مفاهیم 

عالئم و نماد های مشترك از یک فرد، گروه یا سازمان به عنوان فرستنده به فرد، گروه یا سازمان دیگری به عنوان  از طریق

به مراکزی اطالق  :9دوره پیش دبستانی (.1909گیرنده، به منظور اثر گذاری و نفوذ بر رفتار فرد گروه یا سازمان است )اصالنی، 

سالگی درسه  9موزش و پرورش قبل از دبستان کودکان سالم از سه ماهگی تا پایان می شود که برای نگهداری، مراقبت و آ

 سالگی( تشکیل و اداره می شود 6سال تا پایان  9سالگی( و نوباوه ) 9/9تا  9/1ماهگی(، نوپا ) 10تا  9بخش شیرخوار )

 (.1900)جعفری، 

 و ابعادبررسی نقش آموزش مادران در دوره پیش دبستانی و تاثیر آن بر بهبود مهارت چارچوب کلی این تحقیق در بر اساس 

مورد بررسی  آموزش های گروهی و مهارت های ارتباطیمی باشد. در این مفهوم شناسی  شهر بوشهرارتباطی فرزندان آنان در 

دست آوردهای دیگر را در  مشکالت، موانع و. ضمن این که بررسی تحقیقات گذشته می تواند بسیاری از ابهامات، گرفتقرار 

بررسی نقش رابطه با موضوع تحقیق روشن سازد. مرور ادبیات تحقیق نشان می دهد؛ پژوهش های کمی در رابطه با موضوع 

 انجام شده است.مهارت های ارتباطی فرزندان آنان  ابعاد آموزش گروهی مادران در دوره پیش دبستانی و تاثیر آن بر بهبود
رتباط معنای متفاوتی نزد اشخاص گوناگون دارد. ارتباط به معنی عمومی کردن است، به عبارت دیگر برخی از مفاهیم، ا

مهارت های زندگی به دامنه وسیعی از مهارتهای  تفکرات، معانی و پیام ها را به دیگران گسترش می دهد. برنامه ها ی آموزشی

دد، اما مهارتهای اجتماعی و ارتباطی از جمله مهارت هایی می باشد که آموزش این زندگی به دامنه وسیعی از مهارتها برمیگر

مهارت ها تأثیر قابل توجهی بر کاهش رفتارهای منفی وافزایش رفتارهای مثبت و سازگارانه داشته است. در حقیقت، ارتباط 

رتباط، مهارت الزم را نداشته و یا پاسخ های آنها بین فردی یکی از مهمترین توانایی های بشر است اما برخی افراد در برقراری ا

اغلب اثری منفی بر ارتباط دارند و همین سدهای ارتباطی ممکن است به تنهایی و کناره گیری اجتماعی و نیز عدم کارایی 

مربوط تحصیلی و شالی فرد منجرشود، حتی برخی از صاحب نظران  معتقد ند که اختالالت روانی در اصل ناشی از مشکالت 

  (.1905)بریم نژاد،  است مانده محروم انسانی روابط از روانی بیمار و مناسب به ارتباط نا

( پژوهشی با هدف بررسی نقش تعامل زوجین در کاربرد مهارت های ارتباطی بر اساس مشاهده تعامل های 1952صادقی )

 و مساله حل مهارت ها زوج بین مثبت تعامل افزایش با که حالی در داد نشان ها داده تحلیل نتایجزوجین طراحی کردند. 

یابد، مهارت حل مساله یا مذاکره کمتر اتفاق می افتد. فی زوج ها افزایش میمن تعامل چه هر دهد،می رخ بیشتر مذاکره

که همچنین در حالی که تعامل منفی زوج ها پیش بینی کننده منفی برای استفاده از مهارت تصمیم گیری است، زوجینی 

میزان تعامالت مثبت آنها بیشتر بود، بیشتر توانستند درباره خاطرات خوب خود صحبت کنند. از سویی نیز نتایج تحلیل داده 

مذاکره و تصمیم گیری و مرور خاطرات خوب برخوردار بودند،  -ها نشان داد زوجینی که از توانمندی مهارت های حل مساله

داشتند. در تفسیر یافته های فوق، پژوهشگران به نقش مخرب تعامالت منفی بر فضای میزان سازگاری زناشویی بیشتری نیز 

روانی زوج ها و تشدید احساسات منفی رد و بدل شده بین آنها اشاره کرده و اعتقاد دارند در این مواقع، زوجین به کمک به 

د، حافظه نیز با ایجاد فیلتر منفی نمی تواند ی ندارند. همچنین هر چه تعامل منفی بیشتر باشیکدیگر برای حل تعارض تمایل

 خاطرات خوب را یادآوری کند.

ای با موضوع ؛شناسایی میزان اثربخشی آموزش گروهی به شیوه یکپارچه توحیدی بر سطح پرخاشگری ( مطالعه1952) امیدیان

آزمون و ری دو گروه در مرحله پسزندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد بود. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرۀ پرخاشگ

توان گفت: آموزش گروهی به شیوه یکپارچه توحیدی بر کاهش پرخاشگری نتیجه، می دار وجود دارد. درپیگیری، تفاوت معنی

                                                           
3- Preschool Period 
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بررسی تاثیر آموزش از طریق بحث گروهی بر ارتقاء آگاهی  ( پژوهشی با عنوان؛1952شیرزادی ) زندانیان مرد زندان است.

با توجه به نتایج آزمون  انجام دادند. بهداشت بلوغ جسمی دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی بهزیستی شهر تهران

این تاییر نمره از لحاظ آماری معنی دار بود. مداخله آموزشی از طریق بحث گروهی تاثیر مثبتی در بهبود آگاهی افراد ، ماریآ

مورد مطالعه در خصوص بهداشت بلوغ جسمی داشت، لذا شایسته است از این روش در آموزش مسائل مربوط به دوران بلوغ 

 دختران نوجوان بهره گرفته شود. 

مقایسه تأثیر دو شیوه آموزش گروهی و آموزش انفرادی بر آگاهی و اضطراب بیماران بستری جهت ( به 1951)محمدی 

زش انفرادی و گروهی، بر میزان آگاهی بیماران مشابه بوده . نتایج نشان داد تأثیر دو شیوه آموپرداختند آنژیوگرافی عروق کرونر

و میانگین نمره آگاهی آنان تفاوت آماری معنادار نداشته است. اما آموزش گروهی در کاهش اضطراب موقعیتی بیماران در 

بیشتری  (.در شیوه آموزش گروهی بیماران احساس امنیتp=845/8مقایسه با شیوه آموزش انفرادی مؤثرتر بوده است )

توانند از تجارب یکدیگر استفاده کرده و همچنین یکدیگر را حمایت می کنند، لذا سطح اضطراب در بیمارانی نمایند و میمی

( به تحقیق در زمینه 1951مقتدایی ) تر بوده است.اند، نسبت به بیماران گروه آموزش انفرادی کمکه آموزش گروهی داشته

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر عالیم جسمی زنان مبتال به نشانگان روده بررسی اثربخشی آموزش گروهی 

آزمون و پیگیری میانگین نمرات شدت و میزان عالیم جسمی در گروه آموزش ذهن آگاهی در پس پذیر پرداختند.تحریک

ز اثربخشی آموزش شناخت درمانی ها ا(. یافتهP > 81/8آزمون و در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافته است )نسبت به پیش

کند و تلویحات مهمی در پذیر حمایت میمبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود عالیم جسمی بیماران مبتال به نشانگان روده تحریک

 پذیر دارد.های مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش مشکالت جسمی بیماران دارای نشانگان روده تحریکتوجه به درمان

 

 روش تحقیق 

کند یک تحقیق شبه تحقیق به دلیل این که دخالت و دستکاری در موقعیت، وضعیت و نقش متایرهای تحقیق می این

نقش آموزش مادران در  اثربخشیآزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل است. در این تحقیق محقق به دنبال 

است. بنابراین روش تحقیق  شهر بوشهری ارتباطی فرزندان آنان در مهارت ها ابعاد دوره پیش دبستانی و تاثیر آن بر بهبود

  پس آزمون با گروه کنترل است. -حاضر از نوع تحقیق آزمایشی و طرح آن پیش آزمون
 

 دیاگرام طرح .1 شکل
 

 

 

در این  می باشد. 59-54در سال تحصیلی  شهر بوشهر کودکان دوره پیش دبستانیجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه 

درصد یا احتمال  59سطح اطمینان  نفر در 188تحقیق با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه )کوکران( با حجم جامعه آماری 

 نفر محاسبه شد.  08درصد، حجم نمونه برابر 9خطای 

واالت بسته جمع آوری گردیده است. پرسشنامه استفاده در این پژوهش اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ای مرکب از سئ

 شده از سه قسمت تشکیل شده است :

 ای: این دسته سئواالت جهت سنجش خصوصیات فردی پاسخگویان در نظر گرفته شد.الف( سئواالت زمینه

ه محقق ساخته ب( پرسشنامه مهارت های ارتباطی: جهت سنجش مهارت های ارتباطی کودکان پیش دبستانی از پرسشنام

مخالفم، مخالفم، تاحدوی موافقم، موافقم و  "درجه ای لیکرت با گزینه های کامال 9گویه بر مبنای مقیاس  90مشتمل بر 

2T 1X 1T EG 

2T - 1T CG 

http://tbj.ssu.ac.ir/files/site1/user_files_01f970/mazloomy-A-10-94-1-90e1729.pdf
http://tbj.ssu.ac.ir/files/site1/user_files_01f970/mazloomy-A-10-94-1-90e1729.pdf
http://tbj.ssu.ac.ir/files/site1/user_files_01f970/mazloomy-A-10-94-1-90e1729.pdf
http://hayat.tums.ac.ir/files/site1/user_files_e0ebee/tums-A-10-25-22-a12f6e2.pdf
http://hayat.tums.ac.ir/files/site1/user_files_e0ebee/tums-A-10-25-22-a12f6e2.pdf
http://hayat.tums.ac.ir/files/site1/user_files_e0ebee/tums-A-10-25-22-a12f6e2.pdf
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

بعد یعنی مهارت های  2می گیرد، استفاده گردید. این پرسشنامه دارای  به آن ها تعلق 9تا  1موافقم که به ترتیب نمره  "کامال

،  98،  25،  20،  21،  26،  29، 29،  22، 28، 11،  19،  14،  5، 0،  1،  6، 4گویه ) گویه های شماره  15ارتباطی کالمی با 

، 21،  15، 10، 16، 19، 12، 11، 18، 9، 9، 2، 1گویه ) گویه های شماره  15( و مهارت های ارتباطی غیر کالمی با  91و  91

مرات هر فرد در هر بعد بیانگر میزان مهارت های ارتباطی کودکان پیش ( می باشد. مجموع ن90و  96، 99، 94، 99، 92، 24

می  158تا  90می باشد. مجموع نمرات هر آزمودنی در کل پرسشنامه که بین  59تا  15دبستانی در آن بعد می باشد که بین 

بار و پایائی آن را باید قبل از باشد بیانگر میزان مهارت های ارتباطی کودکان پیش دبستانی است. پس از تهیه پرسشنامه اعت

انجام مطالعه اصلی سنجید. برای تعیین اعتبار محتوایی صوری، پرسشنامه را در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار دادم تا 

د، ها حذف یا تاییر داده شسنجد یا خیر. پس از آن تعدادی از گویهها صرفاً موضوع مورد بررسی را میمشخص نمایند که گویه

تر از آن مورد بررسی قرار دادیم. ای مشابه نمونه اصلی ولی کوچکسپس پایایی را با استفاده از آزمون مقدماتی بر روی نمونه

آوری های جمعنسخه از آن تکثیر و بوسیله پاسخگویان تکمیل گردید. سپس داده 48، تعداد بنابراین پس از تهیه پرسشنامه

ها را با استفاده از آزمون پایایی سنج آلفا پایایی گویه (spss)افزار کامپیوتری استفاده از نرم شده را کُدگذاری نموده و با

 های مختلف آن در جدول زیر آمده است.کرونباخ محاسبه نمودیم که نتایج آن برای کل پرسشنامه و خرده مقیاس

 
 تعیین پایایی پرسشنامه ی مهارت های ارتباطی .2جدول 

 قدار آلفای کرونباخم تعداد سؤاالت نمونهتعداد  مقیاس

 /59 49 08 ارتباطی مهارت هایابعاد 
 

  ابزار اندازه گیرینتایج سنجش پایایی  .3جدول

 ضریب آلفا تعداد گویه متغیر ردیف

 54/8 22 مهارت های ارتباطی کالمی 1

 00/8 21 مهارت های ارتباطی غیر کالمی 2

 
بعد از پایان یافتن کار جمع آوری اطالعات و حذف پرسشنامه های ناقص و بی جواب،  وش های آماری تحلیل داده هار

نسخه مربوط به گروه آزمایش در مراحل پیش و پس  08نسخه پرسشنامه ) 168سرانجام کار توصیف و تحلیل آماری بر روی 

م گرفت. بر این اساس، پرسشنامه ها نسخه مربوط به آزمودنی های گروه گواه در مراحل پیش و پس آزمون( انجا 08آزمون و 

مجدداً شماره گذاری شده و اطالعات هر کدام از آن ها کدگذاری گردید. کد های داده شده به سواالت پرسشنامه ها وارد 

از  تحلیل شد.در تحلیل داده ها، ابتدا با استفاده (SPSS)کامپیوتر شده و با استفاده از بسته ی نرم افزار کامپیوتری معروف به 

روش های آمار توصیفی مانند جداول یک و دو بعدی توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و نمودار ویژگی های 

توصیف شدند.  و ابعاد آن )مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی( فردی آزمودنی ها و هم چنین متایر مهارت های ارتباطی

فرضیه های پژوهش با استفاده از روش های پیشرفته آمار استنباطی مانند تحلیل در سطح آمار استنباطی هر یک از 

 .کوواریانس یکطرفه و هم چنین تحلیل کوواریانس چند متایری دو طرفه مورد بررسی قرار گرفتند

 

 یافته ها

مهارت های ارتباطی کودکان پیش دبستانی و هر یک  متایرهر یک از ویژگی های فردی آزمودنی ها و هم چنین  در این بخش

های آمار توصیفی مانند روش با استفاده از از ابعاد آن )مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی( بین گروه گواه و آزمایش 

 یرد. توصیف و مورد بررسی قرار می گ و نمودار انحراف استاندارد ،توزیع فراوانی، میانگین دو بعدیجداول یک و 
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 توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت  .1نمودار 

 

 میزان تحصیالت مادر آن ها بر حسب  پاسخگویانتوزیع فراوانی 

درصد  0/29زیر دیپلم،  پاسخگویانرصد از مادر کل د 9/6میزان تحصیالت مادر  داده های جدول فوق نشان می دهد که

تحصیالت مادر بیشترین درصد آزمودنی  و درصد فوق لیسانس است 9/1درصد لیسانس و  99درصد فوق دیپلم،  9/21دیپلم، 

 ها لیسانس می باشد.

 

 
 میزان تحصیالت مادر بر حسب  آزمودنی هاتوزیع فراوانی  .2 نمودار

 

 وضعیت اشتغال مادر آن ها بر حسب  پاسخگویانتوزیع فراوانی 

  ی باشند.درصد خانه دار م 9/61پاسخگویان شاغل و رصد از کل د 9/92مادر  های مندرج در جدول فوق نشان می دهد کهداده

 
 وضعیت اشتغال مادر آن هابر حسب  آزمودنی هاتوزیع فراوانی  .3 نمودار
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مهارت های ارتباطی کودکان پیش دبستانی مورد بررسی در  ابعاد که میانگین متایردهد نشان می در ذیل 4نمودار های داده

 می باشد.   09/01و در مرحله پس آزمون  19/90مرحله پیش آزمون در آزمودنی های گروه آزمایش 

 

 
 آزمونمهارت های ارتباطی در آزمودنی های گروه آزمایش به تفکیک مراحل پیش و پس ابعاد  مقایسه میانگین  نمره  .4نمودار 

 

مهارت های ارتباطی کالمی در آزمودنی ابعاد  که میانگین نمره توان گفت  میدر ذیل  9نمودار های مندرج در مطابق داده

مهارت های ابعاد  است. میانگین نمره   09/01و در مرحله پس آزمون  19/90های گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون 

 است.  51/16و در مرحله پس آزمون  52/94ارتباطی غیر کالمی در آزمودنی های گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون 

 

 
 مقایسه میانگین ابعاد مهارت های ارتباطی در آزمودنی های گروه آزمایش به تفکیک مراحل پیش و پس آزمون .5نمودار 
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 مقایسه میانگین ابعاد مهارت های ارتباطی در آزمودنی های گروه کنترل به تفکیک مراحل پیش و پس آزمون .6نمودار 

 

که میانگین نمره مهارت های ارتباطی کالمی در آزمودنی های گروه کنترل در مرحله پیش نشان می دهد  6نمودار های داده

است. میانگین نمره مهارت های ارتباطی غیر کالمی در آزمودنی های گروه  59/19و در مرحله پس آزمون  99/12آزمون 

 است.  6/65و در مرحله پس آزمون  29/61کنترل در مرحله پیش آزمون 
های ارتباطی مهارت ابعاد های ارتباطی به مادران کودکان پیش دبستانی موجب بهبودمهارت آموزش اثر بخشیفرضیه اول: 

 آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه می شود. پیش دبستانی کودکان

 
 کودکان پیش دبستانی گروه آزمایش و گواه و ابعاد آن مهارت های ارتباطی میانگین نمره پس آزمون .4جدول 

 انحراف استاندارد میانگین گروه

 62/21 02/190 گره آزمایش

 14/28 99/149 گروه گواه

 41/22 10/191 کل

 

گروه آزمایش مهارت های ارتباطی کودکان پیش دبستانی ابعاد  همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود میانگین نمره

دار  های گروه گواه می باشد. برای بررسی اثر معنیمهارت های ارتباطی( در مرحله پس آزمون بیشتر از آزمودنی)تحت آموزش 

مهارت های ارتباطی کودکان به عبارت دیگر ابعاد های ارتباطی به مادران کودکان پیش دبستانی بر میزان مهارت ابعاد آموزش

های ارتباطی کودکان پیش دبستانی گروه آزمایش )تحت آموزش مهارت های ارتباطی( و گواه از تحلیل مقایسه میزان مهارت

 .کوواریانس یکطرفه استفاده می شود

 
 کودکان پیش دبستانی گروه آزمایش و گواه با کنترل نمرات پیش آزمون و ابعاد آن در مقایسه میزان مهارت های ارتباطی. 5جدول

 مجذور اتا سطح معنی داری F مقدار میانگین مجذورات درجه آزادی مجذورات مجموع منبع تاییرات

 889/8 994/8 95/8 49/116 1 49/116 پیش آزمون

 111/8 889/8 91/5 16/4991 1 16/4991 گروه

 - - - 4/492 11 22/94099 خطا

 - - - - 08 1060251 کل
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های میزان مهارتابعاد نمره همانطور که در جدول فوق مالحظه می شود پس از کنترل اثر پیش آزمون بر اختالف بین 

های ارتباطی محاسبه شده برای میزان مهارت  Fارتباطی کودکان پیش دبستانی گروه آزمایش و گواه به روش تحلیل کواریانس،

می توان گفت . بنابراین، ( معنادار است>P/889در سطح) 91/5و گواه برابر با  ها گروه آزمایشکودکان پیش دبستانی آزمودنی

میزان مهارت های ارتباطی کودکان پیش دبستانی  مهارت های ارتباطی به مادران کودکان پیش دبستانی بر ابعاد که آموزش

انی گروه آزمایش )کودکان پیش دبستانی مهارت های ارتباطی کودکان پیش دبستابعاد اثر مثبت دارد یا به عبارت دیگر میزان 

داری بیشتر از آزمودنی ها گروه گواه  اند( بطور معنیکه مادران آنان تحت آموزش مهارت های ارتباطی به صورت گروهی بوده

میزان  (.9اند( است )مطابق داده های جدول )کودکان پیش دبستانی که مادران شان آموزش مهارت های ارتباطی را ندیده

میزان مهارت های ارتباطی کودکان پیش دبستانی برابر آموزش مهارت های ارتباطی به مادران کودکان پیش دبستانی بر اثیر ت

درصد از واریانس مهارت های ارتباطی کودکان پیش دبستانی توسط آموزش مهارت  1/11است که نشان می دهد  111/8با 

 یین می شود. تب های ارتباطی به مادران کودکان پیش دبستانی

( به دست آمده است. بررسی و تبیین 2885و بود ) (1952شیرزادی )، (1952امیدیان ) مشابه با این یافته ها در تحقیقات 

روانشناسان معتقدند آن چه کودك را به فراگیری بیشتر و بهتر تشویق می کند، اشتیاق او برای  فرضیه فوق نشان می دهد که

نان از آزادی عمل در حین فراگیری است، به این معنی که دانش آموز حضور فعال در کالس را حضور در کالس درس و اطمی

کند. پژوهشگران دریافتند که بهترین شیوه های نوعی آزادی تلقی کرده و این آزادی او را برای حضور در کالس مشتاق می

مباحث درسی را تداوم بخشد عبارت است از: آموزش آموزشی که می تواند به نحو مؤثری ارتباط بین آموزگار، دانش آموز و 

گروهی، آموزش مستقیم، آموزش مستقل یا غیروابسته و آموزش ترکیبی یا مختلط.انتخاب هریک از این شیوه ها بسته به 

استقبال دانش آموزان و توانایی اجرای صحیح برنامه آموزشی توسط آموزگاران داشته و بهترین مالك برای تشخیص شکست 

ای از توانایی هایی گفته می شود یا پیروزی طرح، راندمان کاری و فراگیری دانش آموزان است. مهارت های ارتباطی به مجموعه

آورد و این توانایی، فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می

خود و دیگران بتواند به شکل موثری با خواست، انتظارات و مشکالت روزانه در روابط بین اجتماعی خود، بدون لطمه زدن به 

فردی روبرو گردد. تحقیقات نشان  می دهد که بسیاری از تعارض هایی که بین افراد پیش می آید ناشی از ارتباطات ضعیف و 

نوشتن، خواندن، صحبت کردن و یا گوش دادن صرف  یا ارتباطات ناقص است. زیرا افراد هفتاد درصد ساعات کارشان را بصورت

 .ارتباطات می کنند. تاثیرات اجتماعی اولیه والدین و شیوه درست رفتار آنها بر منابع روانی فرد تا بزرگسالی ادامه دارد

آزمایش  مهارت های ارتباطی کودکان گروهابعاد های ارتباطی به مادران موجب بهبود آموزش مهارتاثربخشی  فرضیه دوم:

 نسبت به گروه گواه با توجه به سطح تحصیالت مادر آنان می شود.

 
  انتحصیالت مادر آزمون برحسب سطحمیانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته به تفکیک گروه آزمایش و گواه در مرحله پس .6جدول 

 گروه گواه گروه آزمایش تحصیالت مادر متایرها

 انحراف معیار میانگین تعداد معیارانحراف  میانگین تعداد

مهارت ارتباطی 

 کالمی

 

 82/12 08 4 8 05 1 زیر دیپلم

 82/11 99/12 5 4/11 2/11 18 دیپلم

 24/18 11/16 5 19/18 81/09 19 فوق دیپلم

 89/12 91/11 14 49/19 81/01 14 لیسانس

 24/12 19 4 41/1 06 2 فوق لیسانس

 2/11 59/19 48 99/11 09/01 48 جمع

 56/18 9/19 4 8 02 1 زیر دیپلم 
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 مهارت ارتباطی

 غیر کالمی

 99/18 99/61 5 24/5 0/12 18 دیپلم

 1/0 00/11 5 40/18 08 19 فوق دیپلم

 55/5 10/61 14 12/11 11/19 14 لیسانس

 44/11 9/65 4 12/2 9/04 2 فوق لیسانس

 04/5 6/65 48 92/18 51/16 48 جمع

های مهارت 

 ارتباطی

 05/22 9/199 4 41/28 111 1 زیر دیپلم

 10/21 11/148 5 94/28 198 18 دیپلم

 90/10 66/140 5 94/28 81/169 19 فوق دیپلم

 12/21 99/195 14 29/24 10/196 14 لیسانس

 10/22 9/142 4 99/9 9/118 2 فوق لیسانس

 14/28 99/149 48 62/21 02/190 48 جمع

 
داد های جدول فوق می توان گفت که میانگین نمره پس آزمون متایر های وابسته یعنی  مهارت های ارتباطی و هر بر اساس 

یک از ابعاد آن )مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی( در آزمودنی های گروه آزمایش با تحصیالت مادر زیر دیپلم، دیپلم، 

 مودنی های گروه گواه با این سطوح تحصیالت مادر می باشد .فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس بیشتر از آز

 
خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری روی نمره های پس آزمون ها باکنترل پیش آزمون های متغیرهای وابسته بر  .7جدول 

 حسب سطح تحصیالت مادر آنان
درجه آزادی  Fمقدار ارزش آزمون اثر

 فرضیه

درجه آزادی 

 خطا

معنی سطح  

 داری

 اندازه اثر

تحصیالت 

 مادر

 894/8 464/8 196 08 560/8 180/8 بارتلت-پیالیی 

 894/8 418/8 194 08 568/8 059/8 المبدای ویلکز

 899/8 411/8 192 08 592/8 119/8 اثر هتلینگ

 815/8 229/8 60 48 491/1 806/8 بزرگترین ریشه خطا

 859/8 899/8 61 28 919/9 859/8 بارتلت-پیالیی  گروه

 859/8 899/8 61 28 919/9 859/8 المبدای ویلکز

 859/8 899/8 61 28 919/9 189/8 اثر هتلینگ

 859/8 899/8 61 28 919/9 189/8 بزرگترین ریشه خطا

تعامل گروه 

در تحصیالت 

 مادر

 821/8 591/8 196 08 969/8 842/8 بارتلت-پیالیی 

 821/8 595/8 194 08 996/8 590/8 المبدای ویلکز

 821/8 542/8 192 08 946/8 849/8 اثر هتلینگ

 898/8 116/8 60 48 921/8 891/8 بزرگترین ریشه خطا

 
وابسته متایرهای های پس آزمون با کنترل پیش آزمون های متایری روی نمره جدول فوق نتایج تحلیل کوواریانس چند

ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی( با توجه به سطح تحصیالت مادر مهارت های ارتباطی و هر یک از )

مهارت های ارتباطی و بین گروه های آزمایشی و گواه از لحاظ حداقل یکی از متایرهای وابسته )دهد که ها نشان میآزمودنی

بین گروه های آزمایشی و ف معناداری وجود دارد اما هر یک از ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی( اختال

مهارت های ارتباطی و هر یک از ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی با توجه به تحصیالت گواه از لحاظ 
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کوواریانس های  . برای بررسی تفاوت، تحلیلمادر آنان و هم چنین تعامل تحصیالت مادر و گروه اختالف معناداری وجود ندارد

 ارائه شده است.  0یکراهه در متن مانکووا روی متایرهای وابسته انجام شد. نتایج این تحلیل در جدول 

 
نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکووا روی نمره های پس آزمون با کنترل پیش آزمون های متغیرهای وابسته در گروه  .8جدول

 سطح تحصیالت مادر آنانهای آزمایشی و گواه بر حسب 
متایرهای  شاخص ها منبع

 وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 مقدار

F 

سطح        

 معنی داری

 مجذور اتا

 861/8 968/8 180/1 129/191 4 452/684 مهارت های کالمی تحصیالت مادر

 814/8 299/8 969/1 691/149 4 698/914 مهارت های غیر کالمی

 814/8 981/8 249/1 116/901 4 062/2926 مهارت های ارتباطی

 80/8 810/8 051/9 944/089 1 944/089 مهارت های کالمی گروه

 854/8 81/8 861/1 016/149 1 016/149 مهارت های غیر کالمی

 805/8 812/8 680/6 658/9859 1 658/9859 مهارت های ارتباطی

تعامل گروه در 

  تتحصیال

 مادر

 812/8 591/8 211/8 096/20 4 944/119 مهارت های کالمی

 816/8 051/8 265/8 994/20 4 996/119 مهارت های غیر کالمی

 819/8 528/8 291/8 162/180 4 698/492 مهارت های ارتباطی

 
مهارت های نشان می دهد که بین آزمودنی های گروه آزمایش و گواه از نظر  متایرهای وابسته ) 0نتایج مندرج در جدول 

بین گروه های ارتباطی و هر یک از ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی( تفاوت معنی داری وجود دارد اما 

با توجه ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی مهارت های ارتباطی و هر یک از آزمایشی و گواه از نظر متایر 

وجود  89/8تعامل بین دو متایر تحصیالت مادر در گروه تفاوت معنی داری  در سطح آلفای  به تحصیالت مادر و هم چنین

آمده است. بررسی و به دست  (2812) هابسون( و 1951) ، مقتدایی(1951محمدی )مشابه با این یافته ها در تحقیقات  .ندارد

مهارتهای ارتباطی، مهارت هایی است که افراد با یادگیری آنها می توانند روابط خود را با  تبیین فرضیه فوق نشان می دهد که

 یکدیگر بهبود بخشند. 

ی این مهارت ها شامل مهارت خودآگاهی و همدلی، کنترل هیجانات منفی و مدیریت استرس، گوش دادن فعال و اصول طالی

الگوهای ارتباطی خانواده یا  ارتباط، مهارت حل مسأله و ابراز وجود میباشد که همگی جزءمهارت های زندگی بشمار می روند

از عوامل مهم در بهداشت روان  شیوه بیان افکار واحساسات اعضای آن، از نشانه های مهم و موثر در عملکرد خانواده می باشد.

رتباط مناسب با دیگران است. در یک ارتباط مناسب، اطالعات شناختی و هیجانی به نحو صحیح انسان ها توانایی برقراری یک ا

بین انسان ها جریان می یابد و موجب رشد فردی و اجتماعی می گردد. اگر بخواهیم برای فردی کار مثبتی انجام دهیم باید 

اسات خود را بیان نمایند و بدانند به آنها گوش فرا داده می نیازهای او را در نظر بگیریم. انسان ها نیاز دارند که افکار و احس

شود و جدی گرفته می شوند. ارتباط مناسب می تواند منبع مهمی از حمایت های خانوادگی و اجتماعی را برای فرد به فراهم 

 آورد.

 
موجب بهبود مهارت های ارتباطی مهارت های ارتباطی به مادران کودکان پیش دبستانی ابعاد آموزش اثر بخشی  فرضیه سوم:

 کودکان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه با توجه به وضعیت اشتاال مادر آنان می شود.
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  انآزمون برحسب وضعیت اشتغال مادرمیانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته به تفکیک گروه آزمایش و گواه در مرحله پس .9جدول 

 وضعیت متایرها

 اشتاال مادر

 گروه گواه گروه آزمایش

 انحراف معیار میانگین تعداد انحراف معیار میانگین تعداد

مهارت ارتباطی 

 کالمی

 21/12 99/19 14 16/12 66/10 12 شاغل

 19/18 15/19 26 56/18 21/09 20 خانه دار

 2/11 59/19 48 99/11 09/01 48 جمع

 مهارت ارتباطی

 غیر کالمی

 02/18 18 14 12/11 66/14 12 شاغل

 45/5 90/65 26 12/5 56/11 20 خانه دار

 04/5 6/65 48 92/18 51/16 48 جمع

مهارتهای 

 ارتباطی

 0/22 99/149 14 2/24 99/199 12 شاغل

 54/15 91/142 26 42/28 11/161 20 خانه دار

 14/28 99/149 48 62/21 02/190 48 جمع

 
) مهارت های ارتباطی کالمی و  مهارت های ارتباطی و هر یک از ابعاد آنمتایرهای  بیانگر میانگین و انحراف معیار  5جدول 

غیر کالمی (به تفکیک گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون بر حسب وضعیت اشتاال مادر آزمودنی ها می باشد.براساس 

مره پس آزمون متایر های وابسته یعنی  مهارت های ارتباطی و هر یک از داد های  این جدول می توان گفت که میانگین ن

ابعاد آن )مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی( در آزمودنی های گروه آزمایش با وضعیت اشتاال مادر شاغل و خانه دار 

 بیشتر از آزمودنی های گروه گواه با وضعیت اشتاال شاغل و خانه دار می باشد .
 

خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری روی نمره های پس آزمون ها با کنترل پیش آزمون های متغیرهای وابسته بر  11جدول 

 حسب وضعیت اشتغال مادر آنان

 Fمقدار ارزش آزمون اثر
درجه آزادی 

 فرضیه

درجه آزادی 

 خطا
 اندازه اثر داری سطح معنی

وضعیت اشتاال 

 مادر

 800/8 899/8 19 2 926/9 800/8 بارتلت-پیالیی 

 800/8 899/8 19 2 926/9 512/8 المبدای ویلکز

 800/8 899/8 19 2 926/9 851/8 اثر هتلینگ

 800/8 899/8 19 2 926/9 851/8 بزرگترین ریشه خطا

 گروه

 881/8 101/8 19 2 240/8 881/8 بارتلت-پیالیی 

 881/8 101/8 19 2 240/8 559/8 المبدای ویلکز

 881/8 101/8 19 2 240/8 881/8 اثر هتلینگ

 881/8 101/8 19 2 240/8 881/8 بزرگترین ریشه خطا

تعامل گروه در 

وضعیت اشتاال 

 مادر

 848/8 221/8 19 2 912/1 848/8 بارتلت-پیالیی 

 848/8 221/8 19 2 912/1 568/8 المبدای ویلکز

 848/8 221/8 19 2 912/1 841/8 اثر هتلینگ

 848/8 221/8 19 2 912/1 841/8 بزرگترین ریشه خطا

 

مهارت های ) وابستهمتایرهای نتایج تحلیل کوواریانس چندمتایری روی نمره های پس آزمون با کنترل پیش آزمون های 

آزمودنی هادر ارتباطی و هر یک از ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی( با توجه به وضعیت اشتاال مادر 
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مهارت های ارتباطی و بین گروه های آزمایشی و گواه از لحاظ حداقل یکی از متایرهای وابسته )دهد که جدول فوق نشان می

بین وجود دارد اما  ( >P/899)هر یک از ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی( اختالف معناداری در سطح 

مهارت های ارتباطی و هر یک از ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی با ه از لحاظ گروه های آزمایشی و گوا

. وجود ندارد 89/8توجه به وضعیت اشتاادر مادر و هم چنین تعامل اشتاال مادر در گروه اختالف معناداری  در سطح آلفای 

نکووا روی متایرهای وابسته انجام شد. نتایج این تحلیل در جدول های یکراهه در متن مابرای بررسی تفاوت، تحلیل کوواریانس

 ارائه شده است.  11
نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکووا روی نمره های پس آزمون با کنترل پیش آزمون های متغیرهای وابسته در گروه  11 جدول

 های آزمایشی و گواه بر حسب وضعیت اشتغال مادر آنان

 منبع
 شاخص ها

 متایرهای وابسته
 مجموع مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 F مقدار

سطح       

 معنی داری

مجذورا

 تا

 اشتاال مادر

 895/8 899/8 626/4 999/614 1 999/614 مهارت های کالمی

 801/8 819/8 408/6 294/602 1 294/602 مهارت های غیر کالمی

 818/8 821/8 681/9 086/2951 1 086/2951 مهارت های ارتباطی

 گروه

 882/8 122/8 120/8 554/16 1 554/16 مهارت های کالمی

 884/8 959/8 206/8 814/98 1 814/98 مهارت های غیر کالمی

 889/8 696/8 288/8 202/52 1 202/52 مهارت های ارتباطی

تعامل گروه در 

وضعیت 

 اشتاال مادر

 811/8 291/8 980/1 114/119 1 114/119 مهارت های کالمی

 886/8 911/8 499/8 029/49 1 029/49 مهارت های غیر کالمی

 812/8 996/8 061/8 502/951 1 502/951 مهارت های ارتباطی

 
روی نمره های پس آزمون با کنترل پیش آزمون های متایرهای وابسته در  نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکووا

نشان می دهد که بین آزمودنی های گروه  11گروه های آزمایشی و گواه بر حسب وضعیت اشتاال مادر آنان مندرج در جدول 

ارت های ارتباطی کالمی و غیر مهارت های ارتباطی و هر یک از ابعاد آن یعنی مهآزمایش و گواه از نظر  متایرهای وابسته )

بین میانگین نمره متایرهای وابسته یعنی مهارت های ارتباطی کالمی ( تفاوت معنی داری وجود دارد اما اختالف مشاهده شده 

کالمی و غیر کالمی و مهارت های ارتباطی کودکان پیش دبستانی گروه های آزمایشی و گواه  با توجه به اشتاال مادر و هم 

معنی دار نیستند. زیرا سطوح معنی داری بدست آمده از  89/8عامل بین دو متایر اشتاال مادر در گروه در سطح آلفای ت چنین

 بزرگتر می باشد. 89/8

در متن مانکووا روی متایرهای وابسته انجام شد.  نتایج تحلیل کوواریانس  یک طرفههای برای بررسی تفاوت، تحلیل کوواریانس

مانکووا روی نمره های پس آزمون با کنترل پیش آزمون های متایرهای وابسته در گروه های آزمایشی و در متن  یک طرفه

گواه بر حسب وضعیت اشتاال مادر آنان نشان داد که بین آزمودنی های گروه آزمایش و گواه از نظر متایرهای وابسته )مهارت 

ی کالمی و غیر کالمی ( تفاوت معنی داری وجود دارد اما اختالف های ارتباطی و هر یک از ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباط

مشاهده شده بین میانگین نمره متایرهای وابسته یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی و مهارت های ارتباطی 

ایر اشتاال مادر در کودکان پیش دبستانی گروه های آزمایشی و گواه  با توجه به اشتاال مادر و هم چنین تعامل بین دو مت

مشابه با این یافته بزرگتر می باشد.  89/8معنی دار نیستند. زیرا سطوح معنی داری بدست آمده از  89/8گروه در سطح آلفای 

( به دست آمده است. بررسی و تبیین فرضیه فوق نشان می 2812و توماس ) (1951) شریفی، (1952صادقی )ها در تحقیقات 

شود داشتن محیطی آزاد برای یکی از فواید آموزش گروهی این است که نظرات فراوانی با این تکنیک جمع آوری می دهد که

http://journal.skums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%DB%8C
http://journal.skums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%DB%8C
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ر افراد ایجاد خالقیت می کند. افراد در مورد خودشان بحث شوند که این خود د شود فراگیران درگیربیان نظرات باعث می

کنند. افزایش عزت نفس باعث می شود. فراگیران کنند و با اعتماد به نفس در جلسات شرکت میاحساس خوبی پیدا می

یده است. ا آموزش دهنده  بپذیرند . همچنین بحث گروهی فعالیتی فراگیر محور را درقبال محتوی آموزشی و مسئولیت خود

در واقع مشارکت  "چالش افزوده می شود به مشارکت و ها و تجارب فراگیران در هنگام بحث مطرح شده و به این ترتیب منجر

منجر به ایجاد  احساس تعهد می گردد. در تدریس به روش گروهی فراگیران عالوه بر فراگیری دانش ، به تمرین مهارت  آنها

یاد می گیرند تا خوب گوش دهند ، به دیگران احترام بگذارند، با نظرات مخالف مواجه آن ها  های اجتماعی نیز می پردازند

شوند، اظهار نظر کنند و مزیت دیگر در بکارگیری این روش بهره بردن از نوعی انرژی به نام سینرژی یا هم افزایی است که در 

بحث گروهی روشی سنجیده و منظم در باره ی  کار گروهی حاصل می شود و می تواند بازده یادگیری را باال ببرد. روش

موضوعی خاص است که مورد عالقه ی فراگیران است. در این روش فاصله ی ارتباطی بین افراد کم شده واز آنجا که زبان هم 

ئوری را  بهتر می فهمند این امر یادگیری را برای آنان آسان تر می کند. همچنین آموزش گروهی بهترین وسیله برای تبدیل ت

به عمل است که می توان با استفاده ازتشکیل گروههای کوچک دامنه وسیعی از شبیه سازی وفعالیت های ایفای نقش را به 

 باشد.هزینه اثر بخشی آن است که بهینه و متعادل می مهم دیگر نکته  بسیار منظور توسعه انواع مهارت ها  به کار گرفت.

 

  گیریبحث و نتیجه

مهارت های  ابعاد نقش آموزش مادران در دوره پیش دبستانی و تاثیر آن بر بهبود اثر بخشیمطالعه حاضر که به منظور 

انجام شده است، پس از طی مراحل مقدماتی و مرور ادبیات پژوهش، فرضیات آن تدوین شهر بوشهر ارتباطی فرزندان آنان 

فرضیات از طریق پرسشنامه محقق ساخته مهارت های ارتباطی از یک  گردید، و سپس اطالعات مورد نیاز جهت آزمون این

گیری که به شیوه نمونه شهر بوشهرنفر گروه گواه ( از کودکان پیش دبستانی  48نفر گروه آزمایش و  48نفری ) 08نمونه 

های و با استفاده از روشآوری تصادفی ساده انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه توزیع شده بودند، جمع

آمار استنباطی مانند تحلیل کواریانس یکطرفه )آنکوا(، تحلیل کوواریانس چند متایری )مانکووا( دو طرفه  مورد بررسی قرار 

 گرفت و به نتایج زیر دست یافت: 

 2 نمودارداده های شند. درصد بقیه پسر می با 0/49درصد از کل آزمودنی دختر و  9/96که نشان می دهد  1نمودار های داده

درصد فوق  9/21درصد دیپلم،  0/29پاسخگویان زیر دیپلم، رصد از مادر کل د 9/6میزان تحصیالت مادر  دهد کهنشان می

 باشد.تحصیالت مادر بیشترین درصد آزمودنی ها لیسانس می و درصد فوق لیسانس است 9/1درصد لیسانس و  99دیپلم، 

 4نمودار های داده ی باشند.درصد خانه دار م 9/61پاسخگویان شاغل و رصد از کل د 9/92مادر  دهد کهنشان می 9نمودار 

که میانگین متایر مهارت های ارتباطی کودکان پیش دبستانی مورد بررسی در مرحله پیش آزمون در آزمودنی دهد نشان می

که میانگین توان گفت می 9نمودار های بر اساس دادهمی باشد.  09/01و در مرحله پس آزمون  19/90های گروه آزمایش 

و  0/195های ارتباطی در کودکان پیش دبستانی مورد بررسی در مرحله پیش آزمون در آزمودنی های گروه گواه متایر مهارت

کالمی در که میانگین نمره مهارت های ارتباطی نشان می دهد  9نمودار های دادهمی باشد.  99/149در مرحله پس آزمون 

است. میانگین نمره مهارت های  59/19و در مرحله پس آزمون  99/12آزمودنی های گروه کنترل در مرحله پیش آزمون 

مطابق است.  6/65آزمون و در مرحله پس 29/61آزمون آزمودنی های گروه کنترل در مرحله پیش ارتباطی غیر کالمی در

میانگین نمره مهارت های ارتباطی کالمی در آزمودنی های گروه آزمایش در  کهمیتوان گفت  6نمودار های مندرج در داده

است. میانگین نمره مهارت های ارتباطی غیر کالمی در آزمودنی  09/01و در مرحله پس آزمون  19/90مرحله پیش آزمون 

 است.   51/16و در مرحله پس آزمون  52/94های گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون 
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مهارت ابعاد کودکان پیش دبستانی موجب بهبود در به مادران  و ابعاد آن های ارتباطیآموزش مهارتاثر بخشی : فرضیه اول

جهت پاسخگویی به این فرضیه تحلیل  های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه می شود.های ارتباطی کودکان آزمودنی

معنی دار آموزش مهارت های  اثر بخشیجهت  که دهدشد که نتیجه حاصل از آن نشان میمحاسبه کوواریانس یکطرفه 

مهارت های ارتباطی کودکان  ابعاد ارتباطی به مادران بر میزان مهارت های ارتباطی کودکان به عبارت دیگر مقایسه میزان

یکطرفه استفاده شد. نتایج تحلیل  پیش دبستانی گروه آزمایش )تحت آموزش مهارت های ارتباطی( و گواه از تحلیل کوواریانس

کوواریانس یکطرفه نشان داد که پس از کنترل اثر پیش آزمون بر اختالف بین نمره میزان مهارت های ارتباطی کودکان پیش 

مهارت های ارتباطی کودکان پیش  ابعاد محاسبه شده برای میزان F کواریانس، دبستانی گروه آزمایش و گواه به روش تحلیل

توان گفت که آموزش ( معنا دار است. بنابراین، میP >/ 889در سطح ) 91/5ی آزمودنی ها گروه آزمایش و گواه برابر با دبستان

های ارتباطی به مادران کودکان پیش دبستانی بر میزان مهارت های ارتباطی کودکان پیش دبستانی اثر مثبت دارد یا به مهارت

کودکان پیش دبستانی گروه آزمایش )کودکان پیش دبستانی که مادران آنان تحت  عبارت دیگر میزان مهارت های ارتباطی

اند( بطور معنی داری بیشتر از آزمودنی ها گروه گواه )کودکان پیش آموزش مهارت های ارتباطی به صورت گروهی بوده

زش مهارت های ارتباطی به مادران دبستانی که مادران شان آموزش مهارت های ارتباطی را ندیده اند( است. میزان تاثیر آمو

 1/11است که نشان می دهد  111/8کودکان پیش دبستانی بر میزان مهارت های ارتباطی کودکان پیش دبستانی برابر با 

درصد از واریانس مهارت های ارتباطی کودکان پیش دبستانی توسط آموزش مهارت های ارتباطی به مادران کودکان پیش 

 ود.دبستانی تبیین می ش

های مهارت ابعاد کالمی و غیر کالمی آموزشاثر بخشی  کهاین فرضیه در سطح باالیی مورد تایید قرار گرفت و نشان داد 

ارتباطی به مادران کودکان پیش دبستانی بر میزان مهارت های ارتباطی کودکان پیش دبستانی اثر مثبت دارد یا به عبارت 

پیش دبستانی گروه آزمایش ) کودکان پیش دبستانی که مادران آنان تحت آموزش  های ارتباطی کودکاندیگر میزان مهارت

اند( بطور معنی داری بیشتر از آزمودنی ها گروه گواه )کودکان پیش دبستانی که مهارت های ارتباطی به صورت گروهی بوده

ستانی ها، خانواده ها و مسئولین به مقوله ، بدین خاطر باید پیش دباند( استمادران شان آموزش مهارت های ارتباطی را ندیده

آموزش گروهی مهارت های ارتباطی به مادران کودکان پیش دبستانی که موجب بهبود مهارت های ارتباطی کودکان می شود.، 

هر ب از طریق راهکارهای سنجیده و متناسبه عنوان یکی از مولفه های اثرگذار توجه دقیق تر و موشکافانه تری داشته باشند و 

 چه بیشتر میزان مهارت های ارتباطی کودکان را ارتقاء دهند.
مهارت های ارتباطی  ابعاد آموزش مهارت های ارتباطی به مادران کودکان پیش دبستانی موجب بهبودثر بخشی افرضیه دوم: 

ویی به این فرضیه جهت پاسخگ. کودکان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه با توجه به سطح تحصیالت مادر آنان می شود

های آزمایشی بین گروه که دهدشد که نتیجه حاصل از آن نشان میمحاسبه تحلیل کوواریانس چند متایری دو راهه )مانکووا( 

و گواه از لحاظ حداقل یکی از متایرهای وابسته )مهارت های ارتباطی و هر یک از ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و 

غیر کالمی( اختالف معناداری وجود دارد اما بین گروه های آزمایشی و گواه از لحاظ مهارت های ارتباطی و هر یک از ابعاد آن 

ارتباطی کالمی و غیر کالمی با توجه به تحصیالت مادر آنان و هم چنین تعامل تحصیالت مادر و گروه یعنی مهارت های 

اختالف معناداری وجود ندارد. برای بررسی تفاوت، تحلیل کوواریانس های یکراهه در متن مانکووا روی متایرهای وابسته انجام 

ه آزمایش و گواه از نظر  متایرهای وابسته )مهارت های ارتباطی و هر شد. نتایج این تحلیل نشان داد که بین آزمودنی های گرو

یک از ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی ( تفاوت معنی داری وجود دارد اما بین گروه های آزمایشی و 

می و غیر کالمی با توجه به گواه از نظر متایر مهارت های ارتباطی و هر یک از ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی کال

وجود ندارد.  89/8تحصیالت مادر و هم چنین تعامل بین دو متایر تحصیالت مادر در گروه تفاوت معنی داری در سطح آلفای 

این فرضیه در . به دست آمده است (2812) هابسون( و 1951) ، مقتدایی(1951محمدی )مشابه با این یافته ها در تحقیقات 
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بین آزمودنی های گروه آزمایش و گواه از نظر متایرهای وابسته )مهارت که ورد تایید قرار گرفت و نشان داد سطح باالیی م

های ارتباطی و هر یک از ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی ( تفاوت معنی داری وجود دارد اما بین گروه 

ارتباطی و هر یک از ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی با مهارت های  های آزمایشی و گواه  از نظر متایر

 .توجه به تحصیالت مادر و هم چنین تعامل بین دو متایر تحصیالت مادر در گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد

آزمایش و گواه از نظر متایرهای بین آزمودنی های گروه که این فرضیه در سطح باالیی مورد تایید قرار گرفت و نشان داد 

وابسته )مهارت های ارتباطی و هر یک از ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی( تفاوت معنی داری وجود 

دارد اما بین گروه های آزمایشی و گواه  از نظر متایر مهارت های ارتباطی و هر یک از ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی 

و غیر کالمی با توجه به تحصیالت مادر و هم چنین تعامل بین دو متایر تحصیالت مادر در گروه تفاوت معنی داری  کالمی

آموزش گروهی مهارت های ارتباطی به مادران بدین خاطر باید پیش دبستانی ها، خانواده ها و مسئولین به مقوله  وجود ندارد،

می شود، به عنوان یکی ای ارتباطی کودکان با توجه به سطح تحصیالت مادر کودکان پیش دبستانی که موجب بهبود مهارت ه

از طریق اعمال برنامه های بلندمدت و کارشناسانه تر و استفاده از مولفه های اثرگذار توجه آیندنگرانه تری داشته باشند و 

 د.را ارتقا دهنمهارت های ارتباطی کودکان هر چه بیشتر میزان صحیح از تحصیالت خود 

مهارت های ارتباطی  ابعاد آموزش مهارت های ارتباطی به مادران کودکان پیش دبستانی موجب بهبوداثر بخشی : سومفرضیه 

 کودکان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه با توجه به وضعیت اشتاال مادر آنان می شود.

شد که نتیجه حاصل از آن نشان می محاسبه ووا( تحلیل کوواریانس چند متایری دو راهه )مانکجهت پاسخگویی به این فرضیه 

بین گروه های آزمایشی و گواه از لحاظ حداقل یکی از متایرهای وابسته )مهارت های ارتباطی و هر یک از ابعاد آن  که دهد

آزمایشی ( وجود دارد اما بین گروه های P>/ 899یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی( اختالف معناداری در سطح )

و گواه از لحاظ مهارت های ارتباطی و هر یک از ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی با توجه به وضعیت 

وجود ندارد. برای بررسی  89/8در مادر و هم چنین تعامل اشتاال مادر در گروه اختالف معناداری  در سطح آلفای ل اشتاا

کراهه در متن مانکووا روی متایرهای وابسته انجام شد.  نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در تفاوت، تحلیل کوواریانس های ی

متن مانکووا روی نمره های پس آزمون با کنترل پیش آزمون های متایرهای وابسته در گروه های آزمایشی و گواه بر حسب 

گواه از نظر متایرهای وابسته )مهارت های ارتباطی و وضعیت اشتاال مادر آنان نشان داد که بین آزمودنی های گروه آزمایش و 

هر یک از ابعاد آن یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی( تفاوت معنی داری وجود دارد اما اختالف مشاهده شده بین 

ن پیش دبستانی میانگین نمره متایرهای وابسته یعنی مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی و مهارت های ارتباطی کودکا

 89/8گروه های آزمایشی و گواه  با توجه به اشتاال مادر و هم چنین تعامل بین دو متایر اشتاال مادر در گروه در سطح آلفای 

صادقی مشابه با این یافته ها در تحقیقات بزرگتر می باشد.  89/8معنی دار نیستند. زیرا سطوح معنی داری بدست آمده از 

یکی از فواید  بررسی و تبیین فرضیه فوق نشان می دهد که .( به دست آمده است2812و توماس ) (1951) شریفی، (1952)

شود داشتن محیطی آزاد برای بیان نظرات باعث یآموزش گروهی این است که نظرات فراوانی با این تکنیک جمع آوری م

بحث شوند که این خود در افراد ایجاد خالقیت می کند. افراد در مورد خودشان احساس خوبی پیدا  شود فراگیران درگیرمی

رقبال را د کنند. افزایش عزت نفس باعث می شود. فراگیران مسئولیت خودکنند و با اعتماد به نفس در جلسات شرکت میمی
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