
 

 

 
 

هیجانی کودکان پیش از  -اجتماعی  يها مهارت

 یک مقایسه جمعیت شناختی: دبستان
  

   :گاننویسند

 پریرخ دادستانعلی عسگري

 سوسن رحیم زاده

  مریم بیات

 

 
  

  

   :آماده سازيو جست و جو 

  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

    



 

 13 از 2 صفحه

 

 چکیده

و نیز اشتغال  ها آن جنسهیجانی کودکان با سن و -هاي اجتماعی این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارت

ها و مراکز  مهد کودك )پسر 763دختر، 853(ساله  4-6کودك  217مادران در یک گروه نمونه به حجم 

هیجانی /غربالگري اختالالت اجتماعی پرسشنامهگروه نمونه نسخه فارسی  مادران. دبستانی تهران انجام شد پیش

هاي آماري  تحلیل جینتا. تکمیل کردند را) 1983و دیگران،  ؛ دادستان1979و میلر، یشی، مامیلر( یدبستان پیش

اي هاي زندگی روزمره و رفتاره ، مهارتهاي ارتباطی هاي اجتماعی، مهارت نشان داد که دختران در مهارت

ساله نیز در مقایسه با کودکان  5-6 کودکان. پسران نمره بهتري کسب کردند بهکنش نسبت  فزون-سازش نایافته

. آوردند دستهاي زندگی روزمره نمره بیشتري به  کنشی و نیز مهارت فزون/نایافته ساله در رفتارهاي سازش 5-4

هاي ارتباطی  در مهارت يباالتر ، نمرهدار به کودکان داراي مادران خانه ، نسبتکه مادران شاغل داشتند یکودکان

هاي آموزشی و تربیتی بر پایه  ریزي هاي مربوط به درك رفتارهاي کودکان و نیز برنامه استلزام. کسب کردند

 .هاي این مطالعه مورد بحث قرار گرفت یافته

 مقدمه

معتقدند نحوه تحول  شناسان روانهستند که بسیاري از هیجانی از جمله خطوط مهم تحولی - تحول اجتماعی

تاخیر تحولی در  چنانچه )2000کندال، (است ساز تحقق عملکردهاي دیگر در سالهاي آینده  ها زمینه آن

و یا  ری، تأخدهد هاي حرکتی از مشکالت جدي در آینده خبر می و مهارت ، زبانهایی مانند شناخت زمینه

تواند عملکرد اجتماعی و بین  هیجانی نیز می و 1 یاجتماع يها تیصالحها و  نارسایی در دستیابی به مهارت

هاي مختلفی از جمله  پژوهش. طور کلی به خطر اندازد روانی را به سالمتو یا  ی، شغلیلی، تحصفردي

جمله  ، ازو پیامدهاي منفی و ضعیف و هیجانی سالهاي اولیه ی، اجتماعمشکالت رفتاري نیبهاي طولی  پژوهش

 ).2006براي نمونه تامپسون و رایکز،(کردند مهمی را کشف  ، رابطهشناختی ها و مشکالت روان اختالل انواع

گیري  سبب شکل کهعاطفی آن است که کودك بر رفتارهایی - از صالحیت و بهزیستی اجتماعی منظور

، مانند شروع و حفظ روابط دوستانه با همساالن و بزرگساالن(شود  هاي اجتماعی بین او و دنیاي بیرون می تعامل

مانند مدیریت پرخاشگري و (خود هاي  ها و احساس نیز مدیریت هیجان و) همکاران و 2 یتعاون يرفتارها

 ابدی دست 5خود یابد و به تحول حس مهارت و ارزش  تسلط) 4 يریپذ واکنش و 3 ییجو ، نظمتعارض

 ).2002اسکوایرز،(

1. social competence  
2. cooperative  
3. regulation  
4. reactivity  
5. self-value  

الزم به بزرگساالن و همساالن براي موفقیت  يها ارتباطگسترش  یی، تواناها هستند کودکانی که واجد این مهارت

اجتماعی یک  تی، صالحاین زوایه از ).2002فانتوزو،  ، ودرموت ، مکمندز(دارند هاي مختلف را  در چهارچوب
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رو  ها روبه زایی که با آن تواند از کودك در برابر عوامل تنیدگی شود که می کننده محسوب می عامل حمایت

 )1991گرمزي،(شود مشکالت هیجانی و رفتاري در سالهاي بعدي  يریگ شکلکند و مانع  تی، حماشود می

توان به شناخت و درك  می نمونههاست که به عنوان  اي از مهارت هیجانی در برگیرنده مجموعه-تحول اجتماعی

هاي شدید و بیان آنها به  هاي هیجانی دیگران، مدیریت هیجان و درك حالت افتی، درهاي خویش احساس

 .ه کرددهی به رفتارهاي خویشتن و برقراري و حفظ روابط اشار ، نظماي سازنده شیوه

از جمله شرایط الزم براي  یزبانهاي شناختی و  هیجانی را در کنار مهارت-بسیاري از پژوهشگران تحول اجتماعی

ها شامل  مهارت نیا. توانند موفقیت کودك را در مدرسه تضمین کنند اند که می ورود به مدرسه برشمرده

دهی است  و خودنظم ي، همکارو فرمانبرداري عت، اطا)از جمله رابطه با معلم و همساالن( یارتباطهاي  مهارت

حال بر پیامدهاي بعدي مانند پیشرفت  هاي تحولی کودك است و درعین ظرفیت تابعبه نوبه خود  1که هر 

هیجانی از عوامل مختلفی تأثیر -هاي اجتماعی صالحیت ).٢٠٠۶تامپسون و رایکز،(گذارد  اثر می...تحصیلی و 

دهند که بین  ها نشان می افتهی، طور کلی به. به عامل جنسیت اشاره کرد توان یمپذیرند که از آن میان  می

گیر  هاي همه از یافته ياری، بسنمونه يبرا. هایی وجود دارد ها تفاوت دختران و پسران در تحول برخی کنش

ند مان) 1شده سازي  از آن است که مشکالت درونی یحاک) 2000و کندال، 2003ماش و دوزویس،( یشناخت

زیر پاگذاشتن و نادیده گرفتن (2شده سازي  دختران و مشکالت برونی در) و مش کالت بدنی ی، افسردگاضطراب

 .تر هستند پسران فراوان در) قوانین و پرخاشگري

1. internalizing  
2. exernalizing  

 يبرا. اند تري را نیز بین دختران و پسران یافته هاي ظرفیت پژوهشگران تفاوت ی، برخبه رغم این اظهارنظر کلی

دو  در 1گستاخانه اختالل تضادورزي  زانی، ماست تر فراوانکه اختالف رفتار هنجاري در پسران  ی، درحالنمونه

پرخاشگرانه ر سوي دیگر، در دختران رفتارهاي ضد اجتماعی غی از. )1997کالریزیو،(است جنس تقریبا برابر 

که  ی؛ درحالبیشتر ماهیت ارتباطی دارد ها آنشود و پرخاشگري در  می دهید شتریب) ها مانند دزدي از فروشگاه(

بر این،  افزون. است بارزتر) مانند سرقت و خشونت(آشکار جسمانی و اعمال ضد اجتماعی  يپرخاشگردر پسران 

؛ را دارند شدهسازي  ابتالء به مشکالت برونی ی، آمادگها حاکی از آن است که پسران از سنین پایین یافته

و  ، رو، مسر، گودمنموگان(شود  خطرسازي در نظر گرفته می ، دورهکه براي دختران دوره نوجوانی یدرحال

 ). 2003لیتیل و لیتل، نی، آکیگاتی؛ دل1997،ویزی؛ کالر2004ملترز،

در دو جنس  (ADHD) 2 یکنش فزون-توجههاي پژوهشی درباره میزان اختالالت نارسایی  افتهی، با وجود این

 ،)2007براي نمونه بورمیستر و دیگران( پژوهشگرانکه از گذشته تاکنون بسیاري از  یدرحال. متناقض است

ADHD   براي نمونه ( گرید ی؛ برخاند گزارش کرده دخترانبرابر بیشتر از  3تا  2را در پسران بین

. اند هاي جدیدي در هر دو جنس تقریبا یکسان دانسته یافته يمبناو شیوع اختالل را بر  زانیم) 2010راکلیج،

نظر از این  صرف. اند پژوهشگران به تفاوت جنسی تقریبا یکسان دانسته تیاکثر بای، تقرنظر از این تفاوت صرف

. اند ها اشاره کرده پژوهشگران به تفاوت جنسی در مشکالت همراه یا پیامدهاي این اختالل تیاکثر بای، تقرتفاوت
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وجود (اختالل  مرکبمشکالت اضطرابی و در ریخت  ، دختران3 یتوجه یبنمونه در ریخت غالب اختالل  يبرا

الف خود تجربه همساالن جنس مخ بهمشکالت خلقی بیشتري را نسبت  پسران) توجهی کشی و بی همزمان فزون

تر و مشکالت  اختالل نیز اغلب حرمت خود پایین نیامبتال به  دختران. )7002بورمیستر و دیگران،(کنند  می

سازي شده را نشان  اضطرابی بیشتر و پسران میزان باالتري از پرخاشگري جسمانی و رفتارها و مشکالت برونی

  ). 2010راکلیج،(دهند  می

1. oppositional defiant disorder  
2. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder  
3. inattention  

هاي  افتهی. کنند می فیتوصتر و داراي ارتباط بهتر  عی، مطتر یافته دختران را سازش ، اغلبوالدین و معلمان

پژوهشی نیز گویاي این واقعیت است که در بسیاري از الگوهاي ارتباطی و تعاملی از جمله با بزرگسال و 

آنجا  ، ازطور کلی به) 2007لیپر و فریدمن،(کنند  به وضوح آشکار می را 1 ییوندجویپهاي  رگه ، دخترانهمساالن

، ها و الگوهاي تعامل اجتماعی مختلفی تاکید دارند بر فعالیت همسالهاي  که دختران و پسران در گروه

 در. )2000و برگ، ؛ استروو1994لیپر،(شوند  گونه متفاوتی ظاهر می ، بهجنس بهاجتماعی وابسته  يهنجارها

دهند؛ اما  طلب هستند و فعالیت جسمانی زیادتري نشان می اجتماعی پسران اغلب مستقل و رقابت يها طیمح

اجتماعی  يها طیمحهاي دختران بر  و انحصارطلبی بخش اعظمی از ویژگی یی، پاسخگوحساسیت بین فردي

. به سزایی دارد تی، اهمپیوندجویی دخترانبراي  و 3 يورز جرأت و 2 يگر انیخودبپسران  ي، برانیبنابرا. است

هاي شغلی  تحصیلی و حتی انتخاب قیعال. شود می دهیدهاي تحصیلی نیز  الگوهاي ارتباطی در زمینه نیا

 ).1995و وانگ، گامی، واوانز( ردیگ ارتباط و تعامل آنها با معلمان قرار می نوعدختران بیش از پسران تحت تأثیر 

از  یکی، شناختی روان يها مؤلفههاي جنسی در بسیاري از متغیرها و  تفاوت ی، بررستوان گفت گونه کلی می به

رسد  نظر می به. مند کرده است شناسان را به خود عالقه مباحث جالب توجهی است که بسیاري از روان

بدون تردید ناشی از تفاوت  ها آنبخشی از شود و با آنکه  گروه از سنین اولیه کودکی دیده می 2هایی بین  تفاوت

و  تی، گلداسمدی، هاالس کوئست(کند  ایجاد می اختالفجنس  2از ابتدا بین  است، که 4مزاج در 

گردد به تدریج بخشی از هویت و تصورهاي قالبی  تربیت باز می دیگر به تأثیر محیط ، بخش)6002هیول، ون

 ).2009و روبل، ، زوسولسيلور، میلر(دهد  می شکلکودك و بزرگسال را 

1. affiliaton 
2. self-expressiiveness  
3. assertion  
4. temperament  

. هیجانی دارند-اجتماعی يها مهارتگیري و تحول  هاي والدین نیز نقش مهمی در شکل یژگی، وافزون بر این

، ها و امیال ، احساسبه نیازها ، احترامآمیز محبت تعاملکردن  ، برقرارهاي مثبت والدین از تحول هیجان تیحما

را براي ورود به  ي، وشود افزایش صالحیت هیجانی کودك منجر می ، بههاي روزمره و تنیدگی به فعالیت توجه

که مدت زیادي را با  ینیوالد. دهد سازد و مشکالت رفتاري را در خانه و مدرسه کاهش می تر می مدرسه آماده
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نیازهاي وي را درك و  ، قادرندانند ارتباطی صمیمانه با کودك برقرار کنندتو کنند و می خود سپري می کودکان

هاي جدید و  اکتشاف مکان ، بهاي ایمن با والدین کودك با ایجاد رابطه.کمک کنند ها آنبه برآورده شدن 

ان پرسبد تو این زمینه می در. افزاید هاي خود می آورد و از این طریق بر غناي ظرفیت هاي جدید روي می تجربه

هاي اجتماعی و هیجانی کودکانی که والدینشان کمتر حضور دارند و زمان کمتري را  ها و مهارت که آیا صالحیت

ها از این زاویه به مسئله اشتغال مادران و  از پژوهش ياری؟ بسکودکان دیگر تفاوت دارد ، باکنند با آنان سپري می

. دهد متفاوتی را نشان می جی، نتاانجام شده در این حیطه يها هشپژو ی؟ بررساند تأثیر آن بر فرزندان پرداخته

نمونه برخی  يبرا. دهد متفاوتی را نشان می جی، نتاانجام شده در این حیطه يها پژوهشنمونه برخی  يبرا

مادر را با پیامدهاي تحولی ضعیف در کودکان مرتبط  اشتغال) 2009مانند تونگ و دیگران،(ها  پژوهش

کودکان با مادران  نیب) 2005گان و هان،-، والدفوگل، بروکسمانند هیل( گریدکه برخی  اند؛ درحالی دانسته

) 2010لیو، مروس و وندرکالو،(ها  از یافته ی، برخشاغل و غیر شاغل تفاوت قابل توجهی گزارش نکرده و سرانجام

 .اند شاغل بوده مادرانشاناند که  اي بهتري را نصیب کودکانی دانستهپیامده زین

پژوهش درباره تأثیر اشتغال  96نتایج  ، که)2010(پروس و  ، گلدبرگتامپسون-اما در مطالعه فراتحلیل لوکاس

گونه  بهداده شده است که  ، نشاناند مادران بر سازگاري و مشکالت رفتاري دوره نوزادي و کودکی را بررسی کرده

سازي شده منجر  سازي شده و برونی کودك به تحول مشکالت درونی یزندگهاي اولیه  کلی اشتغال مادر در سال

سازي شده کمتري  شود و حتی کودکان با مادران شاغل پیشرفت و سازش یافتگی باالتر و مشکالت درونی نمی

اجتماعی و فرهنگی هر خانواده -هاي اقتصادي تري را بر حسب ویژگی هاي دقیق پژوهشگران یافته نیا. داشتند

؛ مشکالت رفاهی داشتند کههایی  هاي تک والدي و یا در خانواده نمونه اشتغال مادر در خانواده يبرا. اند ارائه داده

مفید  ی، سالگ2-3ویژه در دامنه سنی  به، مادر ، اشتغالبر این افزون. تري در پی داشته است مثبت يامدهایپ

هاي میانی مدرسه و  در سال ای، رسد تأثیر اشتغال مادر در نخستین سال زندگی کودك به نظر می اما. بوده است

رسد تأثیر اشتغال  نظر می ، بهنیبنابرا. ارزیابی نشده است ، مثبتهایی که هر دو والد حضور دارند نیز در خانواده

 .تواند ثمربخش نیز باشد می ، بلکهتنها منفی نیست نه، شود آنچه اغلب تصور می خالفمادر بر 

شناختی  جمعیت مهمپژوهش حاضر بررسی رابطه بین برخی از متغیرهاي  ، هدفبا توجه به آنچه بیان شد

این تر  گونه اختصاصی به. هاست آن یجانیه-یاجتماعهاي  مهارت با) جنس و سن کودك و اشتغال مادر(کودکان 

 :هاي زیر پاسخ دهد پژوهش قصد دارد تا به پرسش

 هیجانی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟/هاي اجتماعی آیا بین مهارت 

 است که  یهیجانی کودکانی که مادران شاغال دارند بیشتر از کودکان/هاي اجتماعی آیا مهارت

 ؟ مادران غیر شاغل دارند

 ؟ سال است 5-6سال کمتر از کودکان  4-5هیجانی کودکان /هاي اجتماعی آیا مهارت 
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 روش

ها و  سال مهد کودك 6تا  4جامعه کودکان  ، درگیرد هاي پس رویدادي قرار می این پژوهش که در زمره طرح

اي  برداري چند مرحله روش نمونه بهنفري از کودکان  527نمونه  کی. دبستانی تهران انجام شد مراکز پیش

- یاجتماعهاي  فارسی پرسشنامه غربالگري اختالل نسخهخواسته شد که به  ها آنانتخاب شدند و از مادران 

) 1983زاده و بیات، می، رحي، عسگرفارسی دادستان ؛ نسخه)1997و میلر،  یشی، مامیلر( ،1KIST یجانیه

  .ارائه شده است 1شناختی گروه نمونه در جدول  جمعیت يها یژگیو. دهند پاسخ

  

 ، نسخه2 یجانیه-یاجتماعهاي  پرسشنامه غربالگري اختالل شناختی گروه نمونه جمعیت يها یژگیو .1جدول 

یافته است و از لحاظ  گسترش) 1997( گرانیدپرسشنامه توسط میلر و  نیا ).1983دادستان و دیگران، ( یفارس

 در. دهد پوشش می را 4 افتهینارفتارهاي سازش  و 3 افتهی سازش) هاي مهارت( يرفتارهاقلمرو  ، دومحتوایی

 5ارتباطی، يها مهارتسنجی به هفت زیرمقیاس  رفتارهاي کودك از لحاظ روان ، همهپرسشنامه اصلی

هاي اضطراب  ، نشانهنایافته سازش ي، رفتارها7 یتوجه یب-یکش فزون ي، رفتارها6روزمره هاي زندگی  مهارت

گویه در  5و با  میتقس 3 هیتغذخواب و  يرفتارهاهاي ارتباط با همساالن و  مهارت ای 2 يریپذ ، جامعه1 ییجدا

گویه و نیز  4حذف  ، بادر نسخه فارسی آن اما. شوند می يریگ اندازه) همیشه 5هرگز تا - 1( يازیامت 5مقیاس 

، کنش فزون-نایافته سازش يرفتارها: نهایت شش عامل ، درپرسشنامه یعاملایجاد تغییراتی در ساختار 

 اضطرابهاي  هاي تغذیه و نشانه ، مهارتهاي زندگی روزمره ، مهارتهاي ارتباطی مهارتهاي اجتماعی،  مهارت

  ).1883دادستان و دیگران،(شود  گیري می جدایی اندازه
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1. Kindergarten Inventoty of Social/Emotional Tendencies  
2. adaptive  
3. maladaptive  
4. Kidergarten Inventory of Social/Emotional Tendencies  
5. Communication Skills  
6. Daily Living skills  
7. Hyperactivity/Inattentive  

زیرمقیاس آن بین  هفتو براي  0/91بر بادر نسخه اصلی ضریب همسانی درونی براي نمره کل پرسشنامه برا

میلر و (آمد دست  به) توجهی یب-یکنش فزونرفتارهاي (0/83 تا) هاي اضطراب جدایی نشانه0/5

گرشام و (4 یاجتماعهاي  بندي مهارت درجه نظاممثبت و معنادار نمره پرسشنامه با  یهمبستگ. ؛)1997دیگران،

، وزنی و دیررس از کودکان هنجار گروه کودکان با مشکالت کم 2 يجداساز یی، تواناهمزمان ییروا) 1991الیوت،

رابینسون و ؛KDI(مهدکودك ها با ابزار تشخیصی  مثبت و معنادار زیرمقیاس یهمبستگ ، وتفکیکی ییروا

برابر  اسیمقنسخه فارسی نیز ضریب همسانی درونی کل  در. روایی همگراي پرسشنامه را تأیید کرد (6891میلر،

ي اضطراب ها نشانه يبرا(0/16ها به ترتیب برابر با  میزان آن براي زیرمقیاس نیتر شیبو کمترین و  0/18با 

هاي مثبت معنادار  ی، همبستگبر این افزون. بود) کشی فزون-نایافته براي رفتارهاي سازش(0/77 و) جدایی

 زین) سال 5تا  1/5سن (  ،ASEBA) 5آشنباخ  تجربههاي نظم مبتنی بر  هاي این پرسشنامه با نمره نمره

  .بود یرانیاحاکی از روایی همگراي پرسشنامه در کودکان 

1. Separation Anxiety Symptoms  
2. Socialization  
3. Sleeping Eating  
4. Social Skills Rating system  
5. Achenbach System of Empirically Based Assessment  

 ها یافته

هاي  استاندارد عامل ، انحرافنیانگیم. هاي پژوهش از طریق تحلیل واریانس چند متغیري تحلیل شد داده

هاي  ها در نمره عامل تفاوت گروه يبراهمراه با نتایج تحلیل واریانس  KIST پرسشنامهششگانه و نمره کل 

پرسشنامه به تفکیک متغیرهاي جنس و سن کودکان  کلها در نمره  براي مقایسه گروه t آزمونششگانه و نتایج 

 .ارائه شده است 4تا  2 يها جدولترتیب در  ، بهو نیز وضعیت اشتغال مادران

- هاي اجتماعی کل مهارت نمره ، درشود مشاهده می 2در جدول  چنانکه: هیجانی- هاي اجتماعی جنس و مهارت

. گونه معناداري بیشتر است به)  =M 170/9 (پسراننسبت به ) =M  174/6دختران( گروه  نیانگی، مهیجانی

، بر این افزون. هیجانی بیشتري نسبت به پسران برخوردارند -هاي اجتماعی از مهارت ، دخترانبیان دیگر به

هاي زندگی روزمره و رفتارهاي  ، مهارتهاي ارتباطی ، مهارتاجتماعی يها مهارتدختران در  نیانگیم
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و  هیتغذدو گروه از لحاظ رفتار  نیب. گونه معناداري از پسران بیشتر است کنش نیز به فزون -نایافته سازش

  .معنادار به دست نیامد ، تفاوتطراب جداییهاي اض نشانه

  

هاي ششگانه  استاندارد و نتایج تحلیل واریانس چندمتغیري تفاوت دو جنس در عامل ، انحرافنیانگیم :2جدول 

   KIST پرسشنامهو نمره کل 

  

عامل  2شده براي  محاسبه F شود مقادیر دیده می 3در جدول  چنانکه: هیجانی-هاي اجتماعی سن و مهارت

 -F 0/001 P -20/1( روزمرهزندگی  يها مهارتو ) -F 0/002 P - 9/84( کنش فزون-نایافته رفتارهاي سازش

دهد که متوسط نمره  هاي دو گروه نشان می میانگین مالحظه. لحاظ آماري معنادار است ، ازدر دو گروه سنی)

به (سال  4- 5گروه تا کودکان  از)  22/49و 56/99ترتیب برابر با  به(سال  5-6هر دو عامل در گروه کودکان 

، تر توان نتیجه گرفت که گروه سنی پایین ی، مترتیب نیبد. بیشتر است )70/22و  47/45ترتیب برابر با 

هاي کمتري در زندگی روزمره نسبت به گروه کودکان  کنش بیشتر و نیز مهارت فزون -سازش نایافته يرفتارها

 .دارند تر بزرگ
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هاي  در عامل یسناستاندارد و نتایج تحلیل واریانس چندمتغیري تفاوت دو گروه  ، انحرافنیانگیم. 3جدول 

   KIST پرسشنامهششگانه و نمره کل 

  

 

  

هاي ششگانه کودکان بر اساس مادران شاغل و غیر  مهارت سهیمقا: هیجانی-هاي اجتماعی شتغال مادر و مهارت

از لحاظ ) =F 5/67 ( کودکانارتباطی  يها مهارتمحاسبه شده براي  F دهد که فقط مقادیر شاغل نشان می

از  ) =M 35/7( شاغلدهد که کودکان مادران  می نشانهاي دو گروه  میانگین مالحظه. آماري معنادار است

 .برخوردارند) =M  34/32 ( شاغلکودکان مادران غیر  بههاي ارتباطی بیشتري نسبت  مهارت
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استاندارد و نتایج تحلیل واریانس چندمتغیري تفاوت دو گروه کودك با و بدون مادر  انحراف، نیانگیم. 4جدول 

   KIST پرسشنامهششگانه و نمره کل  يها عاملشاغل در 

 

  

 گیري بحث و نتیجه

نمره باالتري  KIST پرسشنامهکل  در نمره ، دختراندهد که در مجموع هاي پژوهش حاضر نشان می یافته

هاي اجتماعی و هیجانی  ها و قابلیت بدان معناست که دختران از مهارت نیا. کسب کردند نسبت به پسران

بررسی تفاوت  در. گیرند رفتاري و هیجانی قرار می يها اختاللباالتري برخوردارند و کمتر در معرض مشکالت و 

 يها ، مهارتکنشی فزون- ها، مشخص شد که دختران در چهار عامل سازش نایافتگی دو جنس در زیر مقیاس

در  اما. پسران دارند بههاي زندگی روزمره وضعیت بهتري نسبت  هاي ارتباطی و مهارت ، مهارتاجتماعی

  .دو گروه تفاوتی مشاهده نشد نی، بتغذیه و اضطراب جدایی يها عامل

است که دختران در  آنها حاکی از  اي که یافته گونه ، بهگذارد مرور ادبیات پژوهشی بر این یافته صحه می

 و) 2007لیپر و فریدمن،(شوند  از پسران توصیف می ، بهترهاي ارتباطی و اجتماعی ، مهارتیافته رفتارهاي سازش

 ، تفاوتمقابل در. )2010راکلیج،(دهند  کمتري را از خود بروز می شده يساز یبرونرفتارهاي سازش نایافته و 

، ، هرنی، الوالآلن(است در میزان ابتالي دختران و پسران به اضطراب جدایی گزارش نشده  یفاحشجنسی 

در  ، پسرانکودکان ایرانی نیبکم در  گیري کرد که دست توان نتیجه ترتیب می نیبد. )2010و اشنایدر  روهه

معرض خطر بیشتري براي مشکالت اجتماعی و هیجانی در آینده هستند و از این زاویه شاید بتوان پسر بودن را 
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دانست که اتخاذ راهبردهاي تربیتی مناسب با سن و وضعیت پسرها را براي  نیوالدیک عامل هشداردهنده براي 

 .سازد هاي ضروري و پیشگیري از مشکالت آینده ضروري می ایجاد مهارت

 پرسشنامههاي و نمره کل  گونه کلی اشتغال مادر تفاوت معناداري در میانگین نمره عامل ، بهافزون بر این

KIST هاي کودکانی که مادران شاغل  نمره نیانگی، مهاي ارتباطی ایجاد نکرد و تنها در زیرمقیاس مهارت

طوري که  به. در پیشینه پژوهشی تکرار شده استیافته پیش از این نیز  نیا. داشتند باالتر از کودکان دیگر بود

ویژه در  به(موارد طور کلی اشتغال مادر در برخی  نشان دادند که به زین )2010( گرانیدتامپسون و -لوکاس

کند و کودك را از خطر انزوا و مشکالت  پیشرفت و سازش بهتر کودك کمک می به) پیش از دبستان يها سال

 .کند سازي شده دور می درونی

نظر  به. گیرند هاي ارتباطی از کودکان دیگر پیشی می زمینه ، درکه مادران شاغل دارند ی، کودکاندر اینجا نیز

دنیاي اجتماعی  ، بهان در خانه حضور دارندمادرانش کهاز کودکانی  ، زودتررسد کودکی که مادر شاغل دارد می

شود و  به کودکستان یا افراد دیگر سپرده می ، کودكآنکه مادر بتواند در کارش حاضر شود يبرا. کند راه پیدا می

افزون بر  .یابد می ، درمواجهه و سازگار شدن با افرادي را که ارضاي نیازهایش بدانها وابسته است لزوماز ابتدا 

  یابد؛ هاي اجتماعی مادر که به واسطه اشتغال افزایش می تعامل هده، مشااین

به ابعاد مختلف آن آگاه  جیتدرآید که کودك به  هاي اجتماعی به حساب می الگوي بارزي از نحوه برقراري تعامل

هاي  سالگی که نخستین آموزش 6و  5تا  4سنین  ، درکودکانی که مادران شاغل دارند ، معموالنیبنابرا. شود می

هاي بعدي  شرط آموزش ها به عنوان پیش رود کودکان به برخی مهارت شود و انتظار می نیمه رسمی آغاز می

کودکی که تا پیش  اما. یابند حد قابل قبولی دست می ، بهکم در زمینه مسائل ارتباطی دست یافته باشند، دست

شناسد و  هیجانی و ارتباطی می يازهاینرا به عنوان تنها منبع ارضاي  از این سن اغلب با مادر خود بوده و وي

، سنی که ناگزیر باید آموزش را آغاز کند ، دراست نشدهبراي سازگارشدن با افراد دیگر به چالش کشیده 

 .ارتباطی خود با مربیان و یا همساالنش بکوشد يها مهارت به هودبایست براي  یم

هاي  یافته چنانکه. اشاره کرد ساله 6تا  5ساله و  5تا  4سنی به دست آمده بین کودکان در نهایت باید به تفاوت 

کشی کمتري را نشان  نایافته و فزون رفتارهاي سازش )ساله 5-6( یدبستان پیش ، کودکاناین پژوهش نشان داد

 بهتنها بتوان  دی، شاها در فاصله یک سال را تفاوت نیا. بیشتر است ها آنروزمره در  یزندگهاي  هند و مهارت می

ساله در دوره  6تا  5 کودکانتوجه به اینکه بسیاري از  با. ها در این فاصله نسبت داد انتظارها و تأثیر آموزش

هاي خواندن و  بر اینکه مهارت ، عالوهشوند آمادهکنند تا در آن براي ورود به مدرسه  دبستانی شرکت می پیش

یابند  شوند و در می رود نیز آشنا می مدرسه و آنچه از آنان انتظار می نیقوان ، باببنند ابتدایی را آموزش می ریاضی

 يها ، مهارتبر این افزون. رو است که رفتارهاي مغایر با قانون و برهم زننده نظم با چه پیامدهاي رفتاري روبه

آموزش داده  ها آنبه ...از خود و ، مواظبتاز توالت استفاده ،ها مانند تغذیه خودیاري و انجام مستقل برخی فعالیت

 .شود می
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دانست که هدف از آنان  ییراهبردهاها را نتیجه آموزش و  توان پیشرفت کودکان در این مهارت بنابراین می

هایی هایی است که کودك بتواند به تن طور قطع افزایش تمرکز و عالقه کودك به یادگیري و نیز ایجاد مهارت به

ساله  5-4در کودکان سنین  اما. پس برآورده کردن نیازهاي خود برآید چند ساعت را در مدرسه سپري کند و از

کنند، اگرچه  که در این سطح با کودکان کار می یانیمرب. هایی قطعی نشده است انتظارها و الزام نیچنهنوز 

در این  ، امامفید پربارتر سازند يها يریادگیگذراند با  هایی را که کودك در کودکستان می کنند ساعت تالش می

کودك  ، هنوزنتیجه در فقدان انتظار و نیاز به سازگار شدن با محیط بیرونی در. مسیر تعجیل یا اصراري ندارند

 .هایش کمک بگیرد رفتار کند و از دیگران براي برطرف کردن خواسته استهر طور که مایل  فرصت دارد

نمونه  يبرا. کند کودکان مطرح می يها آموزشها و  ریزي فعالیت هاي مهمی را براي برنامه ، استلزامآنچه بیان شد

هایی که براي کودك  و برنامه هاي دختران و پسران، تغییرات ظریفی را در انتظارها توجه به نیازها و تفاوت

، سن کودك ، مانندیا تاثیر اشتغال مادر را باید برحسب سایر متغیرها ؛ وکند می ، طلبشود ترتیب داده می

 اشاره )2009مانند تونگ و دیگران، (مؤلفان مورد بررسی قرار داد و چنانکه برخی ...کار مادر و يها ساعت

اختصاص دهد و در فقدان وي افراد  کودكمادر شاغل زمانی را براي بازي یا بودن در کنار  ، چنانچهاند کرده

هاي این  برخی محدودیت دی، بااین حال با. ساز نخواهد بود مادر مشکل ، اشتغالمناسبی جانشین وي شوند

ها مانند تاثیر و نقش کنترل برخی متغیر ، عدمبودن گروه نمونه به شهر تهران محدود: پژوهش را نیز یادآور شد

ها هستند  محدودیت نیا نیتر مهمجمله  ، ازابزار 1آوري اطالعات تنها با استفاده از  جمع...تولد و بی، ترتپدران

 .هاي بعدي مورد توجه قرار گیرند شود در پژوهش که پیشنهاد می

 منابع
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

    :پیوندگاه

  

 

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


