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 Aim: This study was done to investigate the effect of home-to-school transition 

program on social-emotional readiness of preschool students.  

Methods: For this study,  semi-experimental design with pretest-posttest and 

control groups were used. The population included all preschool students in 

Isfahan during the 2017-2018 academic year who entered kindergarten for the first 

time. Data collection for this study included voluntary participation of two 

kindergartens from the city’s 5th district, and each was randomly assigned to the 

experimental and control groups. Seventeen students who were qualified to enter 

the interventional phase were included in the treatment and control group. The 

transition from home to school program was performed on the experimental group 

during 3 months and the control group did not received any interventions. The 

scale of the Social-Emotional School Readiness (Bustin, 2007) was used to collect 

the data.  

Findings: The data was analysed with one-way and multivariate analysis of 

covariance and the results showed that the home-to-school transition program was 

effective to promote social-emotional readiness of preschool student (p <0/003).  

Conclusion: Therefore, we can use this program for preschool student to 

increase their social-emotional readiness. 

Keywords: Home-to-school transition program, social-emotional readiness, 

preschool student 
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 _ی گررذار خانرره برره مدرسرره بررر آمررادگی اجتمرراعیبرنامررهپررژوهش حاضررر بررا هرردپ بررسرری ترراثیر  هدددف:
 دبستانی انجام شد. آموزان پ شهیجانی دانش
ی آمراری جامعرهگرواه برود و آزمرون برا گرروه پر  _آزمرون تجربی با طر  پ شنیمه پژوهش روش :روش

بودنررد کرره برررای  ٧2-٧٩دبسررتانی شررهر اصررفهان در سررال تحصرریلی آمرروزان پرر شی دانررشایررن پررژوهش کلیرره
گیررری در ایررن پررژوهش برره صررورت داوطلبانرره و از بررین شرردند. روش نمونررهاولررین بررار وارد مهررد کررود  مرری

مشخص شدند و بره صرورت ، دو مهد که حاضر به همکاری در این پژوهش بودند، 5های ناحیه مهدکود 
آمروز برود دانرش٧٩کردام شرامل تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه گواه و آزمایش هر 

آمروزان گرروه که شرایط ورود به مداخله را داشتند. برنامه گذار خانه به مدرسه طی سه ماه برر روی دانرش
ی ها از پرسشرنامهآوری دادهای دریافت نکرد. برای جم آزمایش انجام شد و گروه گواه هیچ گونه مداخله

   ستفاده شد.ا (٧٠٠٩) باستین هیجانی -آمادگی اجتماعی
ی ا به روش کوواریان  یو متغیره و چند متغیره تحلیل شرد و نترایج نشران داد برنامرهه هداد :ها یافته

 . (P  > ٠٠٠/٠) بوده است.م ثر  کودکانهیجانی  _ گذار خانه به مدرسه بر آمادگی اجتماعی
 _ی گررذار خانرره برره مدرسرره برررای افررزایش آمررادگی اجتمرراعی از برنامرره ترروانبنررابراین مرری گیددری: نتیجدده

 دبستانی استفاده کرد.آموزان پ شهیجانی دانش
کلیددددی: واژه آمررروزان  دانرررشی، هیجررران_ آمرررادگی اجتمررراعی    ی گرررذار خانررره بررره مدرسررره، برنامررره هدددای 

 دبستانی  پ ش
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 مقدمه
گتتذار استتت 1آمتتادگی بتترای ورود بتته مدرستته هستتون متت  اینتتزو ، هتنتتد، متتن) قلتتب فرآینتتد 

کتتته همیشتتته متتتورد توجتتته بتتتوده استتتت. ( و یکتتتی از مهتتتو٧١1٢، 2رومتتتن تتتترین مستتتائلی استتتت 
کتته  رویکردهتتای مختلفتتی در متتورد آمتتادگی ورود بتته مدرستته وجتتود دارد. یکتتی از رویکردهتتا 

توصتتیف آمتتادگی ورود بتته مدرستته بتتر استتاس ستتن یتتا ، گرفتتتهتتا متتورد استتتفاده قتترار متتیمتتدت
مختلتف  هتایجدیتد بته جنبته آنتان بتود امتا رویکردهتای تی و تحصتیلیشناخ هایمهارت

کتته شتتامل: تمتتام جنبتتهآمتتادگی بتترای ورود بتته مدرستته توجتته متتی رشتتد بتته موقتتع  هتتایکننتتد 
ادراک ، رشتد زبتانی، هیجتانی -رشد اجتماعی، جسمانی و رشد آموزان مثل سالمتیدانش

گلداسمیت) استعمومی  و دانش  (.٧١1٢، 3میلرو 
وضتعیت ، حرکتتی  هتایجستمانی و رشتد را ویژگتی( ستالمت ٧١1٢) گلداسمیتمیلر و 
هیجانی را شتامل توانتایی  -ها رشد اجتماعیدانند. آنهای فرد میرشد و ناتوانی، سالمتی

مثبتت و داشتتن یت  احستاس مثبتت از  آموزان در شکل دادن ی  ارتبتاع اجتمتاعیدانش
معنتادهی و بیتان مناستب احساستات  حساس بودن نسبت به احساستات دیگتران و، خود

گتوش دادنخود می کتردن و هتو چنتین ، دانند. رشد زبان به زبتان شتفاهی شتامل  صتحبت 
الزم بترای رشتد خوانتدن و نوشتتن  هتایپدیدار شتدن ستواد خوانتدن و نوشتتن ماننتد مهتارت

کتتته یتتت  متییتتتر چنتتتد بعتتتدی استتتتاشتتتاره متتتی یومتتتت و ) کنتتتد. آمتتتادگی ورود بتتته مدرستتته 
کته بته هتو وابستته و بتر هتو تتا یر ا ی مجزاییهای چندگانهمهارت، (٧١1٢، 4همکاران ستت 

 –هتای اجتمتاعیمهارت، مانند زبان و ریاضی، های تحصیلیگذارند و شامل: مهارتمی
هتای شتناختی چنتین توانتاییدهی و هتو هتای اجتمتاعی و ختودنظوهیجانی مانند مهتارت

                          
1. School readiness 
2. Mann, T. D., Hund, A. M., Hesson‐McInnis, M. S., & Roman, Z. J 
3. Miller, M. M., & Goldsmith, H. H. 
4. Umat, C. & et al. 
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 (.٧١1٢، 1هیل) باشدمی
آمتوز هیجتانی دانتش –اجتماعی آمادگی، مهو آمادگی ورود به مدرسههای یکی از جنبه

کتتته نقتتتش مهمتتتی را در آمتتتاده بتتتودن او بتتترای ورود بتتته مدرستتته ایفتتتا متتتی ، میلتتتر) کنتتتداستتتت 
( معتقتتتد استتتت ایتتتن ٧١1٢) 2 دومیتتتتروویی وگیتتتل، بییتتترمن، نتتتیک  (.٧١1٢، گلداستتتمیت

در مهتدکودک ارتبتاع دارد.  آمتوزانها به صورت مستتقیو بتا ستازگاری رفتتاری دانتشمهارت
هتای مهتارت، داند: فهو احساساتهیجانی را شامل این موارد می –وی آمادگی اجتماعی

ستازی افزایش پذیرش همساالن و آستان، مشکالت اجتماعی و رفتار اجتماعی مثبت حل
کودک و معلو  (.٧١1٢، دومیتروویی وگیل، بییرمن، نیک ) ارتباطات بین 

هیجتتتانی را  –( آمتتتادگی اجتمتتتاعی٧١١٢) 3ادوارد و هایتتته، بکستتتتر، سانستتتون، استتتمارت 
گتتاهی و ادراک احساستتات ختتود و دیگتتران تجلتتی احساستتات و ، دانتتش هیجتتانی شتتامل آ

هتتو چنتتین ، دانتتدپتتذیری در ارتبتتاع متتیاجتمتتاعی بتترای انطبتتاقمتتؤ ر  استتتفاده از رفتارهتتای
کتتته آمتتتادگی اجتمتتتاعی حتتتل  -دهتتتیظوختتتودن -هیجتتتانی شتتتامل خودکارآمتتتدی -معتقدنتتتد 

کتتالیهتتا متتیمشتتکالت اجتمتتاعی و حتتل اختتتالف ( ٧١1٢) 4نستتر و رابتترت، متتارتین، باشتتد. 
گتتذار دهی را نشتتانه هیجتتانی مثتتل ختتودنظو –هتتای اجتمتتاعی مهتتارت هتتای بحرانتتی آمتتادگی 

رفتتار ختود را ، آموزان باید بتوانند برای رستیدن بته یت  هتدف خواستتنینامند زیرا دانشمی
کننتتد و هتتو کره در  –چنتتین آمتتادگی اجتمتتاعی کنتتترا  هیجتتانی یتت  مهتتارت مهتتو بتترای متتذا
کالس می  باشد. محیط 

کتتته بخشتتتی از آمتتتادگی ورود بتتته  –اجتمتتتاعی طورکتتته بیتتتان شتتتد آمتتتادگیهمتتان هیجتتتانی 
ی مختلفتی بته اهمیتت آن پهوهشتهابستیار اهمیتت دارد و در ، آموزان استی دانشمدرسه

گتتذار هیجتتانی دانتتش –اجتمتتاعیپرداختتته شتتده استتت. آمتتادگی  آمتتوزان وابستتته بتته شتترایط 
کتته یکتتی از تیییتترات مهتتو در زنتتدگی دانتتشمتتی آمتتوزان استتت. ایتتن دوره اولتتین ارتبتتاع باشتتد 

                          
1. Hill, T  
2. Nix, R. L., Bierman, K. L., Domitrovich, C. E., & Gill, S 
3. Smart, D., Sanson, A., Baxter, J., Edwards, B., & Hayes, A 
4. Collie, R. J., Martin, A. J., Nassar, N., & Roberts, C. L 
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گیر بتین دانتش کته متیجامع و فرا  توانتد بترای فترد چتالش برانگیتز باشتدآمتوز و اجتمتاع استت 
  (.٧١١٢، ادوارد و هایه، بکستر، سانسون، اسمارت)

( ٧١١٢، ادوارد و هایته، بکستتر، سانسون، اسمارت) ند سازگاری با تیییر استفرآی، گذار
گذارها رشدی و بعای از آن، و انواع مختلفی دارد گتذارهای بعای  ها تحصیلی هستتند. 

گذار خانه  گتذار مدرسته بته دانشتگاه ، مدرسه بهتحصیلی مانند  گذار مدرسته بته مدرسته و 
گتتتذارها یتتت  ومتتتی گتتتذار بتتتا  یفتتتهباشتتتد. عبتتتور از ایتتتن  کودکتتتان هنگتتتام  ی رشتتتدی استتتت و 

کمتت  بتته دانتشهتتایی رو بتته رو متیچتالش گتتذار شتتوند و  کتردن یتت    همتتوارآمتتوزان بتترای طتتی 
گتذار ختوب بته 1٢٢٢، 1گرلر، بیکر) است.یکی از و ایف مشاوران مدرسه  (. ساختن ی  

توانتتد دهتتد آمتتادگی بتترای ورود بتته مدرستته متتیمدرستته بستتیار مهتتو استتت و شتتواهد نشتتان متتی
کودکتتان ی فتترد باشتد. ی رشتتد آینتدهکننتده بینتتیپتیش گتتذار از خانته بتته مدرسته بتترای بیشتتر 

گتتذار در زنتتدگی تحصتتیلیاولتتین و مهتتو کودکتتان از یتت  متترز تتترین  گتتذار  شتتان استتت. در ایتتن 
گتردشفرهنگی عبور می ، ستئونگ لتو) انتدکننتد و در حقیقتت بتین دو محتیط فرهنگتی در 

 (.٧١١0، 2پوالرد
کودکان رفتن به مدرسه یعنی بزر  شدن و به دنباا آن شروع فرایند مستقل شتدن برای 

کودکتتان  کتته موجتتب اشتتتیاق آنهتتا بتترای ورود بتته مدرستته می شتتود امتتا ممکتتن استتت اشتتتیاق 
ی هتتا از تتترک محتتیط امتتن خانتته و ورود بتته دنیتتای ناشتتناختهشتتاید آن، تبتتدیل بتته تتترس شتتود

محتتیط و الگوهتتای رفتتتاری ، بتتا افتتراد نتتد ستتازگاریترستتند. ورود بتته مدرستته نیازممدرستته متتی
کنتترا  (.٧١١٢، اسمارت و همکاران) باشد می جدید گتذار تیییتر از محتیط تحتت  در واقتع 

کودکتان طراحتی شتده استت که مخصود تعلیو و تربیت   خانواده به بافت جدیدی است 
ی  هتتای روزانتته فعالیت(. بتتا توجتته بتته اینکتته استتترس موجتتب اختتتالا در ٧١١5، 3فیلزنلستتون)

، گرجتتتی، فتترحبخش، درستتتیان) شتتود روابتتط دوستتتانه و عملکتترد تحصتتیلی  می، مدرستته

                          
1. Baker,D., Gerler,A. 
2. Seung Lam, M., & Pollard, A 
3. Fails nelson, R 



 695 ...................................................................  هیجانی _گذار خانه به مدرسه بر آمادگی اجتماعی  ی برنامهتاثیر 

 

کودکتان بترای ورود بته مدرسته متی، (1٢٣٧ کتردن  توانتد از صتدمات احتمتالی بنتابراین آمتاده 
کند.   جلوگیری 

کتتردن دانتتش گتتذار موفقیتتتآمتتاده  کتتردن یتت   آمتتوزان بتترای ورود بتته مدرستته و طتتی  آمیتتز 
کتتودک ، یازمنتتد همکتتاری والتتدینن مربیتتان و اولیتتاه مدرستته بتترای انجتتام متتداخالت بتتر روی 

های  نزدیت  بته هشتتاد درصتد از برنامته، عالوه بر اینکه  همکاری مدرسته و خانته باشد.می
ستب  والتدینی و ، (1٢٣0، حستینیان، نبتوی) کند آموزشی و تربیتی را با موفقیت همراه می

کتتودک در ایتتن دوران هتتو میبرختتورد والتتدین بتتا احساستت کتتاهش  ات و هیجانتتات  توانتتد در 
کتتتودک استتتترس (. در نقتتتاع مختلتتتف دنیتتتا بتتترای افتتتزایش 1٢٣0، صتتتیدی) باشتتتدمتتتؤ ر  های 

کودکان مداخالت مختلفی انجتام شتده استت. دیآمادگی ورود به مدرسه ، زپتوال، مگیتوی 
بتتتترای بهبتتتتود آمتتتتادگی ، (EC2) ی هیجتتتانی( در ایتالیتتتتا از روش دوره٧١1٢) 1ایتتتتزارد پتتت  و

گذار به پیش -اجتماعی کودکان هنگام  کردههیجانی   اند. دبستانی استفاده 

را بته روش بنیتاد  4هیجتانی –( یادگیری اجتمتاعی٧١1٢) 3رور و جونز، میالنکی، موری 
کردنتتد ایتتن روش توانستتته استتت نتتتایج  5یتتادگیری گتتزارش  پیشتتنهاد دادنتتد آنهتتا در پهوهشتتی 

مثبتتتی بتتر توانتتایی معلتتو در شتتناخت مشتتکالت رفتتتاری و همچنتتین ایجتتاد جتتو مثبتتت در 
کودکان داشته باشد. همچنین برنامه گذار  کم  به  مختلفتی  های متداخالتیکالس برای 

گتذار متواردی را متد نظتر قترار دادهبرنامته که در هر گرفتیدر استرالیا انجام م انتد. یکتی از  ی 
گتتتتذار توستتتتط استتتتمارت و همکتتتتارانه هجتتتتامع تتتتترین برنامتتتت ( معرفتتتتی شتتتتده و در ٧١١٢) ای 

گرفتتته استتت   ٧١1٧، 6کیبریتتا و داس، ستتارکر، اختتتر) مطالعتتات مختلتتف متتورد بررستتی قتترار 
هتتای مربتتوع بتته  فعالیت(. در ایتتن برنامتته ٧١١٧، 8استتمیت  ٧١١٢، مارگتتت  ٧١١٢، 7مارگتتت

                          
1. Di Maggio, R., Zappulla, C., Pace, U., & Izard, C. E 
2. Emotions Course 
3. Morris, P., Millenky, M., Raver, C. C., & Jones, S. M  
4. social and emotional learning 
5. Foundations of Learning  
6. Akhter, Sarkar, Kibria, & Das 
7. Margetts, K 
8. Smith, N 
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 گذار شامل موارد زیر است:
گتذار1 کودکتان از متدارس ٧ .. ایجاد موقعیت بترای مشتارکت ختانواده در فرآینتد  . بازدیتد 

پیش از ورود به مدرسه برای آشنایی با محیط و اینکه بدانند این محتیط ترستناک نیستت. 
کتودک. توضیح مکان ی قتوی  .  ایجتاد رابطته٢ها و صداهای ناآشنا مثل زنتگ مدرسته بترای 

گتتذار حمایتتت  کتته مدرستته از  گتتذار بتترای اینکتته اطمینتتان یتتابیو  میتتان متتدارس و ختتدمات 
کودکتتتان و ، کنتتتد. ایتتتن ارتبتتتاع بتتترای انتقتتتاا دانتتتش در متتتورد شتتترایط می نیازهتتتا و عالئتتتق 

. ایجاد ارتباع قتوی میتان ختانواده و متدارس قبتل و بعتد و 5 هایشان ضروری است. خانواده
گذار. گذار خانه به مدرسه . ارائه1 حین  . 0 .ی انواع خدمات پشتیبانی برای تسهیل فرآیند 

کودکتان از جملته آمتادگی اجتمتاعی کید برآمادگی ورود به مدرسه  احستاس  ٢هیجتانی. -تا
کتتالس و احتتترام بتته ، راحتتتی و خوشتتحالی بتته جتتای تتترس و نگرانتتی اشتتتیاق و مشتتارکت در 

کودکان کودکان برای ٢.دیگر  کم  به  ، ایجاد نگرش مثبت نستبت بته مدرسته و یتادگیری. 
 ها. کالسی برقراری ارتباع اجتماعی با معلو و هو

کتته بتترای آمتتاده شتتدن در ایتتران آنچتته بتته عنتتوان آمتتادگی اجتترا متتی  شتتود متتداخالتی استتت 
تتوان بته جشتن روز  متی ،ی آنانتد. از جملتهآموزان در دبستتان طراحتی  شتدهتحصیلی دانش

کره هشکوف کتوچکی از شود بختش ها در مدارس ایران اجرا می هد. آنچه در روز شکوفا اشاره 
گذار می کامل  که شامل آشناییی  فرآیند  کتودک بتا معلمتان بته صتورت رستمی متی باشد 

کودکتتان بیتتان شتتده و از  کلتتی بتترای  کتتالس بتته صتتورت  باشتتد و هتتو چنتتین در ایتتن روز قتتوانین 
کودکان مو ف بت مدرسته اتفتاق هتای  ی مکانزدیتد از همتهه انجتام آن هستتند. باهمان روز 

کتودک را در روز شتکوفافتد و بعای از متدارس اجتازهنمی کنتار  ها نمتی هی حاتور متادر در 
گذار استت نته همتها در واقه هدهند. روز شکوف گتذار. یکتی دیگتر از متوارد ع سرآغاز فرآیند  ی 

کته ، شتودانجتام متیکه در بعای از مدارس ایران  توصتیه ) 1٢٣٧(1کتوئینمتداخالتی استت 
کتودک بایتد مهتارت کرده که  کرده است  ی زیتر را بته دستت گانتههتای هفتتاست. وی بیان 

                          
1. Quinn 
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دانتتش/ درک ، هتتای زبتتان و فراتتتر از زبتتانی ورود بتته دبستتتان شتتود. مهتتارتبیتتاورد تتتا آمتتاده
یاضتتتتیات، حافظتتتته، مطلتتتب هتتتتای شتتتتناختی و مهتتتتارت، فاتتتتایی -استتتتتدالا دیتتتتداری، ر
انتتد. در بخشتتی از ایتتن مداخلتته بتته ریتتف در ایتتن برنامتته عنتتوان شتتدههتتای حرکتتتی  مهتتارت
کنجکتاویها اشتاره متیهای فراتر از موفقیت در آزمونمهارت کته شتامل  سرستپردگی ، شتود 

کنترلتتتی ، استتتتعداد ذهنتتتی در مقابتتتل پشتتتتکار، بتتته عالئتتتق ختتتود تحمتتتل شکستتتت و ختتتود 
شود ماننتد هیجانی اشاره می –باشد. در این مداخله نیز به بخشی از آمادگی اجتماعیمی

آمتتوزان در طتتوا یتت  ستتاا ستتازی دانتتشختتودکنترلی. امتتا ایتتن متتداخالت بتتا هتتدف آمتتاده
انتد. در صتورتی تحصیلی برای ورود بته دبستتان و آمتادگی بترای یتادگیری آنتان طراحتی شتده

گذار خانه به مدرسهکه برنامه د بته ی وروآموزان آمادهای است برای اینکه دانشمداخله، ی 
هیجتتانی مناستتبی بتترای برختتورد بتتا محتتیط  –تتتری شتتوند و آمتتادگی اجتمتتاعیاجتمتتاع بتتزر 

کنند، جدید  (.٧١١0، پوالرد، سئونگ لو) افراد و قوانین جدید پیدا 
کتتوئیندر برنامتته         کیتتد بتتر هتتوش ، هتتای آمتتادگی تحصتتیلی ماننتتد  افزایتتی و افتتزایش تا
کمبتود زمتان انی میدبستآموزان پیشهای شناختی دانشمهارت باشد. همچنین به دلیل 

در طتوا یت  ستاا ، ی آمتوزش و پترورشهتا ماننتد برنامتهبرای اجرای تمام اهداف این برنامه
کز به موارد شناختی کیتد لتزوم اجترای برنامته، تحصیلی و به دلیل توجه مرا گانته بتا تا ای جدا

 آموزان بیشتر نمایان بود.هیجانی دانش -برآمادگی اجتماعی

گتذار خانته بته مدرسته یافتت          کید بر موضتوع  که در ایران پهوهشی با تا با توجه به این 
گتذپهوهشهاتنها  نشد و گذار به سایر  گتذار دانشتگاه بته اری انجام شده در مورد  ها همچتون 

گذار مدرسته بته دانشتگاه1٢٣٢، صادقی) کار ( پرداختته بتود و بته دلیتل 1٢٣1، جاللتی) ( یا 
کتته  گتتذار دانتتتش -آمتتادگی اجتمتتتاعیاهمیتتتی  ی آمتتوزان و همچنتتین درآینتتتدههیجتتانی در 

کیتتد برآمتتادگی اجتمتتاعیبرنامتته، تحصتتیلی آنتتان دارد گتتذار بتتا تا هیجتتانی و بتته صتتورت  -ی 
کامل بر روی دانشمداخله گتذار خانته بته والدین و معلتو وی انجتام شتد. برنامته، آموزای  ی 

کشور گترفتن شترایط های دیگر مدرسه بر اساس مداخالت  کته ذکتر شتد و هتو چنتین در نظتر 
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 فرهنگی ایران اجرا شد.
که آیا اجرای برنامه        گتذار خانته بته مدرسته بتر بنابراین سواا اصلی پهوهش این بود  ی 

استت؟ بترای پاستخ بته ایتن ستواا دو فرضتیه متؤ ر  انآموز دانشهیجانی  -آمادگی اجتماعی
 طراحی شد:

گذار خانه به . برنامه1  هیجانی تا یر دارد. -مدرسه بر آمادگی اجتماعیی 
گذار خانه به مدرسه بر ابعاد آمادگی اجتماعی. برنامه٧  هیجانی تا یر دارد. -ی 

 روش
کتتاربردی         ی و از نظتتر روش تحقیتتق یتت  مطالعتته، پتتهوهش حاضتتر بتتا توجتته بتته هتتدف 

گتواه استت. پت  -آزمتونی پتیشتجربی به شتیوهنیمه گتروه  ی ایتن پتهوهش جامعتهآزمتون بتا 
که در ستاا تحصتیلی آموزان پیشی دانشکلیه بترای  ٣0-٣٢دبستانی شهر اصفهان بودند 

گیتتتری در ایتتتن پتتتهوهش بتتته صتتتورت شتتتدند. روش نمونتتتهدبستتتتانی متتتیاولتتتین بتتتار وارد پتتتیش
کتتتته برنامتتتته، داوطلبانتتتته بتتتتود کتتتتز بتتتته ایتتتتن صتتتتورت  گتتتتذار را بتتتترای متتتتدیران مرا ی پهوهشتتتتی 

کتتز پتتیش 1دبستتتانی ناحیتته پتتیش کتته ارائتته داده و از بتتین مرا دبستتتانی ایتتن ناحیتته دو مرکتتز 
گتروه ، داوطلب همکاری با این طترح پهوهشتی بودنتد انتختاب و بته صتورت تصتادفی در دو 

گواه جایگذاری شدند.  ی دبستانی این دو مرکز جامعتهآموزان پیشی دانشکلیهآزمایش و 
که در ی  جلسه گتذار بترای آنبرنامه، الدینی ابتدایی با وهدف ما بودند  هتا شترح داده ی 

چنتین ختتود متادران بتته هتو، هتتا جهتت حاتور در ایتتن پتهوهش جلتب شتتدشتد و رضتایت آن
ی ما جهت اجرای اهتداف پتهوهش در خانته توجیته شتدند و از میتان عنوان بخشی از نمونه

که متالک، دبستانیآموزان پیشتمامی دانش ارا بودنتد وارد هتای زیتر را دآن دسته از عزیزانی 
 ی ما شدند: نمونه
شتدند و پتیش از دبستتانی متیآمتوزان بایتد بترای اولتین بتار وارد پتیشمالک ورود: دانش   

 ی حاور در مهدکودک را نداشته باشند. آن سابقه
که والدین آنو مالک خروج: دانش آزمتون را تکمیتل نکترده ی پیشها پرسشنامهآموزانی 
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 مشاوره با مادران حاور نداشتند.بودند یا در جلسات 
گتتاا        گتتاا، براستتاس دیتتدگاه  ی آزمایشتتی در پهوهشتتها( بتترای انجتتام 1٢٢5) 1بتتور  و 

کته در ایتن پتهوهش در نهایتت بتا توجته بته متالک هرگروه حداقل پانزده نفر پیشنهاد متی شتود 
گروه ، ورود و خروج از نمونه گترو نفر می 1٢تعداد نمونه در هر  کته در  گتواه باشتد   ٣دختتر و  ٢ه 

گتتروه آزمتتایش  گتتواه  ٢دختتتر و   ٣پستتر و در  گتتروه  کتته در  درصدشتتان  11پستتر حاتتور داشتتتند 
گتتروه آزمتتایش  1درصتتد  51ستتاا و 5ستتن  1درصتتد   1٣ستتاله و  5درصتتد 51ستتاله بودنتتد و در 

 ساله بودند.
کودکان پیشجامعه گذارهستند ولی در برنامه دبستانیی آماری این پهوهش  تمتام ، ی 

کودک درگیر میبافت کتردن همتوار شود و با توجه به اینکته نقتش متهای اطراف  و ری در طتی 
گذارآموزان دارند باید در برنامهگذار دانش کامل  ی مهتد هتو کادرمدیریتی و مرب، والدین، ی 

گرفتتته شتتود تتتا آن گتتذار بتواننتتد بتته دانتتدر نظتتر  گتتاهی از  کننتتد. تمتتام شهتتا بتتا آ کمتت   آمتتوزان 
کمتت  بتته دانتتش والتتدین هتتا بتتهآمتتوزش هتتو  آمتتوزان انجتتام شتتده استتت.و مربیتتان در راستتتای 

کتتد بتته تصتتویب   ٣0/11٧5٢٢چنتتین متتوارد اخالقتتی ایتتن پتتهوهش در دانشتتگاه اصتتفهان بتتا 
 رسیده است.

 ابزار پژوهش
 -در ایتن پتهوهش بترای ستنجش آمتادگی اجتمتاعی هیجهانی: -مقیاس آمادگی اجتماعی

( استتتفاده ٧١١٢) 2هیجتتانی باستتتین -متتادگی اجتمتتاعیآمتتوزان از مقیتتاس آهیجتتانی دانتتش
جنتوبی ستاخته شتده و شتامل  ( درآفریقتای٧١١٢) شده استت. ایتن مقیتاس توستط باستتین

گاهیچهار زیر مقیاس می هتای ارتباطات اجتماعی و مهتارت، دهیخودنظو، باشد: خودآ
گویتته در نظتتر  ٢باشتتد و بتترای هتتر زیتتر مقیتتاس گویتته متتی ٧٢ای. ایتتن مقیتتاس شتتامل مقابلتته

                          
1. Gall, Borg & Gall 
2. Bustin, C 
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گویهشده گرفته  گتاهی ٧٢و  ٧0، ٧1، ٧5، 1٧، 11، ٧ی های شمارهاست.  هتای گویته، خودآ
، 1٢، 11، 15، 1، 1ی هتای شتمارهگویه، دهیخودنظو ٧٢و  ٧١، 1٣، 1٢، 1١، ٢، ٢ی شماره

گویتتتتتتهمهتتتتتتارت ٧٢و  ٧٧  ٧1و  1٢، 10، ٣، 0، 5، ٢ی هتتتتتتای شتتتتتتمارههتتتتتتای اجتمتتتتتتاعی و 
کودکتان پتیشای را میمقابلههای مهارت ی اوا دبستتانی و پایتهسنجد. این مقیتاس بترای 

ی گیترد. نحتوهدهتی بته ستواالت توستط متادر انجتام متیاست و پاستخ دبستان ساخته شده
، ٧گتاهی=، ٢بیشتتراوقات=، 5همیشه=) باشدگذاری آن به صورت طیف لیکرت مینمره

 (.1هیی وقت=
کرونباخ این مقیتاس توستط باستتین          گتزارش ٢٢٣/١، (٧١١٢) ضریب پایایی آلفای 
گتاهی همچنین وی برای زیتر مقیاس است.شده  هتای مهتارت، دهی ختودنظو، هتای خودآ

را  0٢/١، ٢٢/١، ٢٢/١، ٢٢/١ای بته ترتیتب ضتریب پایتایی های مقابلتهارتباطی و مهارت
کتترده استتت. ایتتن مقیتتاس در ایتترا ( ترجمتته شتتده و ضتتریب ٧١1٣) 1ن توستتط صتتادقیگتتزارش 

کرونباخ آن  گتذار خانته بته همبستگی آن با پرسشتنامه، و برای روایی ٢٢/١پایایی آلفای  ی 
بتترای و ( ٧١1٣، صتتادقی) بتته دستتت آمتتده استتت ٢5/١مدرستته بررستتی و ضتتریب همبستتتگی

کرونبتاخ  ضریب پایایی گتزارش  0٢/١، ٢0/١، ٢5/١، ٢١/١هتا بته ترتیتب زیرمقیتاسآلفای 
 به دست آمده است. ٣/١هو چنین ضریب پایایی در این پهوهش ، شده است

گذار خانه به مدرسهبرنامه  ی 

گتتواه و آزمتتایش و همزمتتان بتتا آغتتاز پتت  از انتختتاب نمونتته و جایگتتذاری آن گتتروه  هتتا در دو 
گذار خانه به مدرسه آغاز شد. این برنامه از روز شتکوفهبرنامه، ساا تحصیلی روع و هتا شتی 

گذار خانه به مدرسه در جدوا زیر ارائه شد.به مدت سه ماه به طوا انجامید. برنامه  ی 

                          
1. Sadeghi 
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گذار خانه به مدرسهخالصه برنامه .١جدول شماره     (٨٠٠٢، برگرفته ازاسمارت و همکاران) ی آمادگی 
کادر مدیریتی 

 مهد
 زمان بندی هدف کودکان والدین مربیان

همکتتتتتتتتتتتتتتتتاری 
جهتتت حاتتور 

 مادران 

نشتتان دادن فاتتای 
کتتتتتتودک  مهتتتتتتد بتتتتتته 
توستتتتتتتتتتط مربتتتتتتتتتتی و 

 مشاور 

هتا حاور مادارن در روز شتکوفه
 به همراه فرزند

حاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور 
کودکتتان در روز 

 هاشکوفه

دیدار زود هنگتام 
مهتتتتتتتتتتد توستتتتتتتتتتط 
کتتودک و آشتتنایی 

 با فاا 

هفته پایانی 
 شهریور ماه

گاهی مدیر از  آ
محتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوای 
جلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته و 

گذاربرنامه  ی 

هتای شرح فعالیتت
گتتتتتتذار و فرآینتتتتتتد آن 

 برای مربی 

ی  برگتتتتتتتتذاری اولتتتتتتتتتین جلستتتتتتتتته
 حاوری مشاور با والدین

گذار و اهمیت آن  شرح 
ی  های برنامه بیان روند فعالیت

 گذار
ی صتحیح برختورد  آموزش نحوه

گتتذار  والتتدین بتتا دانش آمتتوزان در 
 ها هنگام تعطیلی

کودکتتان توستتط  بیتتان مشتتکالت 
 والدین به مشاور

آمتتتتتتوزش دربتتتتتتاره  
گتتتتتتتذار و ف رآینتتتتتتتد 

 اهمیت آن 

ی اوا  هفته
 مهر ماه

آمتتوزش متتدیر و 
همکتتتاری وی 
بتتتتترای حاتتتتتور 

 والدین 

آمتتوزش مربتتی بتترای 
برختتورد صتتحیح بتتا 
کتتتتتتتته در  کودکتتتتتتتتانی 
گریتتتتتتتتتتتتته  کتتتتتتتتتتتتتالس 

کننتتتتد و ستتتترا   متتتتی
 گیرند. مادر را می

آمتتوزش بتترای برختتورد صتتحیح و 
کامتل  حاور در مهد تا جتدایی 

 کودک 
کتودک بترای  شرح نوع اضتطراب 
گتتتتاهی دادن بتتتته متتتتادر  متتتتادر و آ

ی علتتتت و ماهیتتتت ایتتتن  دربتتتاره
 اتفاق و 

ی برختتتتتتتتورد  انتختتتتتتتتاب نحتتتتتتتتوه 
صتتتحیح متتتادر بتتتا توجتتته بتتته نتتتوع 

 حاد یا القایی :اضطراب

بررستتتتتتتی نتتتتتتتوع 
اضتتتتتتتتطراب در 

 کودکان
انعکتتتتتتتتتتتتتتتتتتاس 
احستتتتتاس بتتتتته 
کودکان توستط 

 مشاور
و ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتپ  
اجتتترای فرآینتتتد 
جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدایی 

 صحیح

جدایی صتحیح 
کودکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان از 

 والدین 

هفته اوا تا 
چهارم مهر 

 ماه
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کادر مدیریتی 
 مهد

 زمان بندی هدف کودکان والدین مربیان

حاتتتتتتتتتور دائمتتتتتتتتتی  
مربتتتتتتتتتی درکتتتتتتتتتالس 
هنگتتتتتتتتتام اجتتتتتتتتترای 

گذار   مداخالت 

ایجتتتتتتتتتاد احستتتتتتتتتاس مثبتتتتتتتتتت از 
 عملکرد مربی برای والدین 

حاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور 
متنتتتاوب و نتتته 
 دائمی مشاور 
کتتتردن  پررنتتتگ 
نقتتش مربتتی در 

 ها بازی
ارجتتاع مستتائل 
کالستتتتی  درون 

 به وی 

ی ایجتتتتتاد رابطتتتتته
مثبتتتتتتتتتتت بتتتتتتتتتتین 

 کودک و مربی

از ابتدا تا 
انتهای 
 مداخله

گتتتتتتتتاهی مربتتتتتتتتی از   آ
ها و مشتارکت بازی
 در آن 

آمتتتتتتتتتتتتتوزش آنتتتتتتتتتتتتتان 
ی انجتتتتتتتتام  دربتتتتتتتتاره

هتتتتا در  بعاتتتتی از آن
هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای  فعالیت
کالس روزمره  ی 

ارستتتتتتتاا پیتتتتتتتام بتتتتتتته والتتتتتتتدین - 
گاهی درباره  ی خودآ

گتتتتتتتاهی و بیتتتتتتتان - شتتتتتتترح خودآ
 اهمیت آن در این سن

کالس شرح بازی-  های درون 
آمتتتتوزش والتتتتدین بتتتترای انجتتتتام -

 ها در منزا بازی

انجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 
هتتتتتتتتای بتتتتتتتازی

مربتتتتتتتتتوع بتتتتتتتتته 
گاهی   خودآ

افتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزایش 
گتتتتتتتتتتتتتتتتتاهی  خودآ

 کودکان 

هفته چهارم 
مهر تا پایان 

 آذرماه

گتتتتتتتتاهی مربتتتتتتتتی از   آ
ها و مشتارکت بازی

در آن آمتتتوزش آنتتتتان 
ی انجتتتتتتتتام  دربتتتتتتتتاره

هتتتتا در  بعاتتتتی از آن
هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای  فعالیت
کالس روزمره  ی 

ارستتتتتتتاا پیتتتتتتتام بتتتتتتته والتتتتتتتدین - 
 های اجتماعی ی مهارت درباره

های اجتمتاعی و  شرح مهارت-
 بیان اهمیت آن در این سن

کالس شرح بازی-  های درون 
آمتتتتوزش والتتتتدین بتتتترای انجتتتتام -

هتتا در منتتزا و حتتتی ایجتتاد  بازی
های واقعتتتتتتتتی بتتتتتتتتترای  فرصتتتتتتتتت

برقتتتتتراری ارتبتتتتتاع متتتتتثال هنگتتتتتام 
 خرید و...

انجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 
هتتتتتتتتای بتتتتتتتازی

مربتتتتتتتتتوع بتتتتتتتتته 
هتتتتای مهتتتتارت

 اجتماعی 

افتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزایش 
هتتتتتتتتای مهتتتتتتتتارت

اجتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعی 
 کودکان 

هفته چهارم 
مهر تا پایان 

 آذرماه
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کادر مدیریتی 
 مهد

 زمان بندی هدف کودکان والدین مربیان

گتتتتتتتتاهی مربتتتتتتتتی از   آ
ها و مشتارکت بازی

در آن آمتتتوزش آنتتتتان 
ی انجتتتتتتتتام  دربتتتتتتتتاره

هتتتتا در  بعاتتتتی از آن
هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای  فعالیت
کالس روزمره  ی 

ی آمتتتتتتتتتوزش والتتتتتتتتتدین دربتتتتتتتتتاره
 ای های مقابلهمهارت

ی  دربتارهارساا پیتام بته والتدین 
ای در  هتتتتتتتتتتتای مقابلتتتتتتتتتتته مهارت
 کودکان

ای و  هتتای مقابلتته شتترح مهارت-
 بیان اهمیت

 آن در این سن
کالس شرح بازی-  های درون 
آمتتتتوزش والتتتتدین بتتتترای انجتتتتام -

 ها در منزا بازی

انجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 
هتتتتتتتتای بتتتتتتتازی

مربتتتتتتتتتوع بتتتتتتتتته 
هتتتتای مهتتتتارت
 ایمقابله

افتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزایش 
هتتتتتتتتای مهتتتتتتتتارت

ای در مقابلتتتتتتتتتتتتتتته
 کودکان 

هفته چهارم 
پایان مهر تا 
 آذرماه

گتتتتتتتتاهی مربتتتتتتتتی از   آ
ها و مشتارکت بازی

در آن آمتتتوزش آنتتتتان 
ی انجتتتتتتتتام  دربتتتتتتتتاره

هتتتتا در  بعاتتتتی از آن
هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای  فعالیت
کالس روزمره  ی 

ی  ارساا پیام به والتدین دربتاره 
 دهی خودنظو

و بیتتتتان  دهتتتتی شتتتترح ختتتتودنظو-
 اهمیت آن در این سن

کالس شرح بازی-  های درون 
آمتتتتوزش والتتتتدین بتتتترای انجتتتتام -

 ها در منزا بازی

انجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 
هتتتتتتتتای بتتتتتتتازی

مربتتتتتتتتتوع بتتتتتتتتته 
 دهی خودنظو

افتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزایش 
هتتتتتتتتای مهتتتتتتتتارت
دهتتتتتتی ختتتتتتودنظو

 کودکان 

هفته چهارم 
مهر تا پایان 

 آذرماه

 اه هیافت

ی اطالعتتتات از میتتتانگین و انحتتتراف معیتتتار بتتترای ارائتتته، هتتتابتتترای تجزیتتته و تحلیتتتل داده
یان   کووار  ٧استفاده شتد. در جتدوا شتماره توصیفی و برای تعیین تا یر مداخله از تحلیل 

هیجتانی  –های توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار متییر آمادگی اجتمتاعیشاخ 
 آمده است.
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گواه و آزمایش -های توصیفی آمادگی اجتماعیشاخص .٨جدول شماره  گروه   هیجانی در دو 

 انحراف معیار پس آزمون
انحراف معیار 

 پیش آزمون

میانگین پس 
 آزمون

میانگین پیش
 آزمون

 متغیر گروه

آمادگی  آزمایش 5٢/٢٧ ٢٢/11 ٢1/1١ 0/1٢
-اجتماعی 
 هیجانی

 گواه  1٢/٢٣ ٢٧/٢٣ 1٧/5٢ 11/1١

 
آزمتتتون متییتتتر آمتتتادگی آزمتتتون و پتتت میتتتانگین و انحتتتراف معیتتتار پتتتیش ٧جتتتدوا شتتتماره 

کتتته در متییتتتر هیجتتتانی را نشتتتان متتتی –اجتمتتتاعی آمتتتادگی دهتتتد و نتتتتایج بیتتتانگر آن استتتت 
گروه آزمایش در پ  –اجتماعی آزمون افتزایش داشتته آزمون نسبت به پیشهیجانی نمرات 

گتتواه در  رستیده استت در حالیکته میتتانگین نمترات پت  11/٢٢بته  5٢/٢٧و از  گتروه  آزمتون 
 این متییر تفاوت چشمگیری نداشته است.

کولمتتتوگروف هتتتا از پتتتیش از انجتتتام تحلیتتتل بتتترای بررستتتی نرمتتتاا بتتتودن داده          -آزمتتتون 
 آزمتتونآزمتتون و پتت گتتروه نمونتته در پتتیش  1٢0/١استتمیرنوف استتتفاده شتتد ستتطح معنتتاداری 

که باالتر از  می کل نمونتهاست و این به معنای نرماا بودن داده ١1/١باشد  ی پتهوهش ها در 
یان  کووار یتان ، است. پیش از استفاده از تحلیل  هتا و همستانی پیش فر  همستانی وار

کتار از آزمتون لتوین و آزمتون بتاک  استتفاده شتد. نتتایج کووار کته بترای ایتن  یان  بررسی شد 
یان  که شرع تساوی وار ( و هتو چنتین gis= 5٢٢/١) هتا برقترار استتآزمون لوین نشان داد 

ایتتت پتتیش فتتر  همستتانی در آزمتتون بتتاک  نشتتان دهنتتده ی رع ٢55/١ستتطح معنتتاداری 
یان  متی کته  نشتان  ١١1/١معنتاداری شتیب رگرستیون باشتد. هتو چنتین  ستطح کووار استت 

 باشد.مثبت میان دو متییر این پهوهش میی ابطهدهنده ی ر
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کوواریانس متغیر آمادگی اجتماعی ٣جدول      گروه –: نتایج تحلیل   هیجانی در دو 
توان 
 آماری

 sig F ضریب اتا
میانگین 
 مجذورات

درجه ی 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 

 پیش آزمون ١٢1/1550 1 ١٢1/1550 ٢51/11 ١/١١1 05٢/١ 1

٧ ٢٢٧/١5٧ ١١٢/١ ٢/١1٧/1٣ ١1٣/٧05 1 ٣1٣/٧05 
عاویت 
 گروهی

 خطای کل ٢١5/101 ٢1 ٧1/٣51    

 مجموع ٧٢٣1٣٧ ٢5     

     ٢٢ 5٢1/٧٢١٧ 
مجموع 
اصالح 
 شده
 

یتتتان  نشتتتان داد آمتتتادگی اجتمتتتاعی کووار کتتته  -نتتتتایج تحلیتتتل  گتتتروه آزمتتتایش  هیجتتتانی 
کتردهی برنامهمداخله یافتت  گذار در گتواه بتاالتر استت. ی  گتروه  انتد بته صتورت معنتاداری از 

گتذار خانته نشان داده شتده استت. بنتابراین برنامته ٢نتایج این تحلیل در جدوا شماره  ی 
در جتدوا شتماره  آمتوزان تتا یر دارد.هیجتانی دانتش –به مدرسه بر افزایش آمادگی اجتماعی

هیجتانی بیتان شتده استت و  -هتای آمتادگی اجتمتاعی مقیاسهای توصیفی زیر  شاخ  5
آن ارائته های  هیجانی و زیر مقیاس -در ادامه نمودار تیییرات برای متییر آمادگی اجتماعی

 گردیده است.

گواه و آزمایش -های آمادگی اجتماعیهای توصیفی زیرمقیاسشاخص .4جدول شماره گروه   هیجانی در دو 
انحراف معیار 

 پس آزمون

میانگین پس 
 آزمون

انحراف معیار 
 پیش آزمون

میانگین پیش 
 آزمون

 زیر مقیاس ها گروه

گاهی آزمایش ٧٢/٧٢ ٧/٢1 ٧٢/05 1/٣١  خودآ

گاهی گواه ٧٢/١1 5٢/٢ ٧٢/٢1 ٧/05  خودآ

 خود نظو دهی آزمایش ٢1/1٢ 1٧/٢ 05/1٣ 1٢/٢

 خود نظو دهی گواه ٧١/51 ٣٧/٢ 1٢/٧١ ٢٢/٢

 اجتماعیهای  مهارت آزمایش ٢٧/٧١ ٧1/5 ٧٧/١1 0٢/٧
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انحراف معیار 
 پس آزمون

میانگین پس 
 آزمون

انحراف معیار 
 پیش آزمون

میانگین پیش 
 آزمون

 زیر مقیاس ها گروه

 اجتماعیهای  مهارت گواه ٧٧/٣5 1٢/٢ ٧٣/٧٧ ٧/10

 ای مقابلههای  مهارت آزمایش ٧١/١1 ٣٧/٧ ٧1/٢0 5٢/٧

 ای مقابلههای  مهارت گواه 1٢/٧٧ ٧٢/٢ ٧٢ ٧/٣1

 

کوواریانس برای زیر مقیاس .5جدول شماره   هیجانی -های آمادگی اجتماعی تحلیل 
توان 
 آماری

 ضریب
 اتا

sig F 
میانگین 

 مجذورات

ی  درجه
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

منبم 
 تغییرات

 زیرمقیاس

گاهی گروه 1/٧١٣ 1 1/٧١٣ ٢/1٢5 ١/١٢1 1١٧/١ 5١٢/١  خود آ
 دهی خودنظو گروه ١/٢11 1 ١/٢11 ١0١/١ ٢١٣/١ ١١٧/١ ١/١10

 گروه ٧٢5/1 1 ٧٢5/1 1/١٢١ ٢١٢/١ ١٢٢/١ ١/1٢1
های  مهارت

 اجتماعی

 گروه ١/1٢1 1 ١/1٢1 1٣٣/١ 01٣/١ ١١٢/١ ١٢٧/١
های  مهارت
 ای مقابله
 

یتتتان  بتتترای زیتتتر مقیتتتاس     کووار هیجتتتانی  –هتتتای آمتتتادگی اجتمتتتاعینتتتتایج تحلیتتتل 
گتتتروهدهنتتتده نشتتتان هتتتای هتتتای نمونتتته در زیتتتر مقیتتتاسی عتتتدم وجتتتود تفتتتاوت معنتتتادار بتتتین 

گتتاهی ای استتت. بتته مقابلتتههتتای هتتای اجتمتتاعی و مهتتارتمهتتارت، دهتتیختتود نظتتو، خودآ
گتواه در زیرمقیتاس گروه آزمایش و  هتا تفتاوتی وجتود نتدارد. بنتابراین عبارت دیگر بین نمرات 

کلتی در افتزایش شود. اجرای برنامهاین فرضیه تایید نمی گذار خانه به مدرسه به صورت  ی 
هتتتتتا بتتتتتوده درصتتتتتورتیکه در معنتتتتتاداری زیرمقیتتتتتاسمتتتتتؤ ر  هیجتتتتتانی -آمتتتتتادگی اجتمتتتتتاعی

 ایجاد نشده است.ای  تردهتا یرگس

 گیریبحث و نتیجه

گذار خانه به مدرسه بر آمتادگی این پهوهش برای اولین بار با هدف بررسی تا یر برنامه ی 
گذار خانه بته مدرسته یت  برنامتهدبستانی طراحی و اجرا شد. برنامهآموزان پیشدانش ی ی 
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هایشتان. نتتایج و تحلیتل ربتیآمتوزان و والتدین و مکامل است شامل مداخلته بتر روی دانتش
کتته اجتترای برنامتتهداده گتتذار خانتته بتته مدرستته بتتر روی آمتتادگی اجتمتتاعیهتتا نشتتان داد   –ی 

گتتتتذار استتتتت. نآمتتتتوزان پتتتتیشهیجتتتتانی دانتتتتش یتتتتان  دبستتتتتانی تتتتتا یر  کووار تتتتتایج تحلیتتتتل 
گتتواه و آزمتتایش بتتود بنتتابراین اجتترای ی تفتتاوت معنتتادار بتتین پتت دهنتتده نشتتان گتتروه  آزمتتون 
گذار بتر بهبتودی آمتادگی اجتمتاعیبرنامه آمتوزان تا یرگتذار بتوده استت. هیجتانی دانتش –ی 

همستتو بتتوده استتت. وی در ( ٧١١٢) و همکتتاران1بیتترمن نتتتایج ایتتن پتتهوهش بتتا نتتتایج پتتهوهش
کتته برنامتته، هیجتتانی –هتتای اجتمتتاعیپتتهوهش ختتود بتتا هتتدف افتتزایش مهتتارت یافتتت  ی در

هیجانی و حل مشتکالت اجتمتاعی و  –اجتماعیهای مداخالتی وی بر افزایش صالحیت
 بهبود رفتارهای اجتماعی تا یرگذار است.

، (٧١1٢) رور و جتتتونز، میالنکتتتی، نتتتتایج ایتتتن پتتتهوهش هتتتو چنتتتین بتتتا پتتتهوهش متتتوری 
، (٧١1٢) ایتزارد پت  و، زپتوال، دی مگیتو، (٧١1٢) 2کروکو و ناپولی، دانکن، لویی ، اشمیت

ینتتترز و فریتتدمن، گیتتل، (٧١١0) 4شتتو، (٧١١1) ٢پولتته همستتو بتتوده ، (٧١10) 6هتتاا، (٧١١0) 5و
ی تتا یر مداخلته بتر مهتارت ( نشان دهنده٧١1٢) نتایج پهوهش موری  و همکارانش است.

کته نهایتتا  کتالس بتود  کودکتان و ایجتاد یت  جتو مثبتت روانتی در  مدیریت رفتارهای مخترب 
کشتتتمکش کتتتاهش  کودکتتتان و تمایتتتل آنمنجتتتر بتتته  شتتترکت بیشتتتتر در هتتتا بتتته هتتتای رفتتتتاری 

 ها انجامید.فعالیت
گتتذار خانتته بتته مدرستته در ایتتن پتتهوهشبرنامتته کودکتتانبرنامتته، ی  والتتدین و ، ای شتتامل 

که پوله، استمربیان  گونه  ی خود بر ایجاد ارتبتاع مثبتت و حت  ( در مطالعه٧١١1) همان 
کتتودک اشتتاره متتی، اعتمتتاد چنتتد طرفتته بتتین والتتدین ارتبتتاع  کنتتد ایتتنکنتتد و بیتتان متتیمعلتتو و 

کتودک خواهتد شتد ک، موجب احساس امنیت  گتذار ایتن پتهوهش یتد برنامتهتا بتر ستاختن  ی 
                          
1. Bierman, K. L  
2. Schmitt, S. A., Lewis, K. M., Duncan, R. J., Korucu, I., & Napoli, A. R  
3. Poole, C 
4. Xu, Y  
5. Gill, S., Winters, D., & Friedman, D. S 
6. Hall, J 
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کنتتتراو ایجتتاد ستتازگاری ، جتتدایی آستتان، رابطتته کتته ایتتن متتوارد موجتتب ا تتر  نگتته داشتتتن  بتتود 
کتته در . همتتانهیجتتانی بتتوده استتت –گتتذاری ایتتن برنامتته بتتر افتتزایش آمتتادگی اجتمتتاعی گونتته 

گتتذار خانتته بتته مدبرنامته رسته طراحتتی شتتده در ایتتن پتهوهش مطتترح شتتد ادراک و برداشتتت ی 
گتتذار و عکتت  هتتا نستتبت بتته ایتتن چتتالش در همتتوار طتتی العمتتل آنوالتتدین و حتتتی مربیتتان از 

گذار اهمیت دارد   همسو است. ( ٧١١0) پهوهش شوبا در این راستا که کردن 
گذار خانه به مدرسهدر برنامه کیتد شت ی  ای ده و برنامتهبر نقش مدیران مهد و متدارس تا

گرفتتته شتتده کتته همستتو بتتا پتتهوهش هتتاا بتترای آمتتوزش و همکتتاری آنتتان در نظتتر  ( ٧١10) استتت 
کشتتتف ادراک متتتدیر مدرستتته دربتتتارهمتتتی کتتته بتتته  کودکتتتان در باشتتتد  گذارخانتتته بتتته مدرستتته  ی 
کستتان پرداختت. طبتق یافتتهساا هتا ادراک متدیران های اولیه در بافت آموزش و پرورش پا

کودکان به سطح دانش آنمدرسه نسبت به  کودکتان در گذار  کته  ها نسبت به میزان رشدی 
گذار نیاز دارند  بستگی دارد.، طوا 

اد یت  محتتیط آمتوزان ستتاا اولتی و ایجتگرانتته بترای دانتشی یتارییت  استتراتژی و برنامته
 .همسو بود( ٧١1٢) 1االبد امن و راحت در این برنامه با پهوهش

گتتذار خانتته بتته مدرستت برنامتته  هیجتتانی تتتا یری نداشتتته  -ه بتتر ابعتتاد آمتتادگی اجتمتتاعیی 
گاهیاست.   ای در مهتارت ارتبتاطی و مهتارت مقابلته، خود نظو دهتی، تفاوت نمرات خودآ

گواه و آزمایش چند دلیل احتمالی دارد. بر اساس پهوهش دادستتان رحتیو ، عستگری، گروه 
ممکتن استت ، مادرشتانکودکان با توجه به سن و وضتعیت اشتتیاا ، (1٢٢٣) زاده و بیات

هتتای مربتوع بته هتتر  مرینهتا داشتتته و نداشتتن امکتان تکترار ت ی مختلفتی از بازیها برداشتت
یتابی در پتهوهش عتدم معنتاداری نمترات باشتد. ابزار مهارت در خانه یکتی از دالیتل هتای ارز

والتتتدین و ، ( شتتتامل بازدیدکننتتتدگان ختتتانگی٧١1٢) دومیتتتتروویی وگیتتتل، بییتتترمن، نتتتیک 
کودکتان بتود. بتتا  معلمتان و همچنتین نظترات مصتتاحبهبنتدی  رتبه یتابی مستتقیو  کننده و ارز

یتتابی در ایتتن پتتهوهش فقتتط بتته وستتیله شتتود و شتتاید  ی والتتدین انجتتام می توجتته بتته اینکتته ارز
                          
1. Alabed, A 
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کتتودک بتتا همستتاالنش پتت  از مداخلتته مربتتی باشتتد کننده بیشتتترین مشتتاهده ، ی رفتارهتتای 
هتای عتدم معنتاداری ایتن فرضتیه  از علت میتوان نبود مقیاس سنجش توسط مربی را یکتی

 دانست.
گتتاهی و ٧١1٢) بیتترمن و هتتاا، 1هتتانتر  در پتتهوهش کتته مهتتارت خودآ ( بیتتان شتتده استتت 
کتاهش مشتکالت رفتتاری و بینتی سهو منحصر به فتردی را در پتیش، معلو مهارت ارتباطی

هتتا  ی اوا دارد. بتتا توجتته بتته اینکتته معلودبستتتانی و پایتتهمشتتکالت همستتاالن در طتتوا پتتیش
هیجانی متفاوتی دارنتد و ایتن -های اجتماعی و همینطور مهارتهای متفاوت  شخصیت

کنترا پهوهشگر خارج بوده است می کتو و ، کتردتوان اینگونه استدالا  از  گتاهی  شتاید خودآ
کیتتد وی بتتر ایتتن مهارتضتتعیف مربتتی موجتتب عتتدمهتتارت ارتبتتاطی  ورد هنگتتام بتتازخهتتا  م تا

کتتودک افتتزایش  آمتتوزان بتتوده استتت و ایتتن مهارت دادن بتته دانش هتتا بتته طتتور ویتتژه و ختتاد در 
 نیافته است.

تتر استت زیترا انتظتارات از گذار خانه بته مدرسته و آمتادگی ورود بته مدرسته امتروزه ستخت
، کربتتی و شتتی، ان) افتتزایش یافتتته استتت نظو دهتتی ی مهتتارت ختتود آمتتوزان در زمینتتهدانتتش
آمتوزان در  ز میزان بهبتود دانشتواند دلیل دیگری برای عدم رضایت والدین ا ی(. این م٧١1٢

کودکتتان در انجتتام و تتایف خودشتتان مهتتارت ختتودنظو کتته طبیعتتتا در  دهی و توانتتایی  باشتتد 
یابی آن گذار است. ها در پ  ارز  آزمون تا یر 

در ای  همقابلتهتای  ی خود را بتا هتدف افتزایش مهارت له( مداخ٧١١٢) و همکاران بیرمن 
ی وی  ی ا رگتذاری مداخلته دهنده طوا ی  ساا تحصیلی بته انجتام رستاند و نتتایج نشتان

باشتتد. بتتا توجتته بتته محتتدودیت زمتتانی در ایتتن پتتهوهش و پایتتان برنامتته در متتاه ستتوم ستتاا  می
کته مداخلته می، تحصیلی د بتر افتزایش توانت تر در طتوا ستاا می ای طتوالنی تتوان احتمتاا داد 

 باشد. مؤ ر  کودکانای  مهارت مقابله
توانتتد درنتتتایج ا رگتتذار باشتتد. تعتتدادی از  هتتا می فرصتتت محتتدود بتترای تکتترار برختتی بازی 

                          
1. Hunter, L. J 
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هتتتا در ایتتتن برنامتتته تکتتترار شتتتده و بارهتتتا بتتته نحوهتتتای مختلتتتف و بتتته خواستتتت ختتتود  بازی
هتتا وجتتود نداشتتت.  آمتتوزان تکتترار شتتدند ولتتی فرصتتت بتترای تکتترار برختتی دیگتتر از بازی دانش

هیجتتانی -توانتتد در افتتزایش ابعتتاد آمتتادگی اجتمتتاعی هتتا می ی بازی و چنتتدبارهانجتتام دوبتتاره 
گتتذار  های آمتتوزش و پتترورش بتتا برنامتته تا یرداشتتته باشتتد. بتتا توجتته بتته تتتداخل برختتی برنامتته ی 

دهیو  امکتتان پیگیتتری بتترای ایتتن پتتهوهش وجتتود نداشتتت و احتمتتاا متتی، خانتته بتته مدرستته
 فاوتی را نشان دهد.توانست نتایج مت گذشت زمان و پیگیری می

گتتذارآمتتوزان در مرحلتتهتوجتته بتته دانتتش  آمتتوزش والتتدین و مربیتتان و هتتو چنتتین ایجتتاد ، ی 
که در برنامه گنجانتده محیط سازگارانه از موارد بسیار مهمی است  گذار خانه به مدرسته  ی 

گتتذار بتتر افتتزایش اهمیتتت آن ذکتتر شتتد. اجتترای مداخلتته، ی اخیتتر هتتوپهوهشتتهاشتتده و در  ی 
آموزان تا یر دارد ولی برای استفاده از نتتایج ایتن پتهوهش هیجانی دانش -اجتماعی آمادگی

کتتترد. جامعتتتهبایتتتد بتتته محتتتدودیت آمتتتوزان ی آمتتتاری ایتتتن پتتتهوهش دانتتتشهتتتای آن توجتتته 
آمتتوزان در انتتد در نتیجتته بتترای تعمتتیو نتتتایج بتته دانتتشدبستتتانی شتتهر اصتتفهان بتتودهپتتیش

کتترد. هتتو چنتتی ، گیتتری تصتتادفین بتته دلیتتل عتتدم امکتتان نمونتتهشتتهرهای دیگتتر بایتتد احتیتتاع 
کته ایتن متورد متینمونه توانتد در نتتایج گیری در این پهوهش به صورت داوطلبانه بوده استت 

ی آن هتتتو پرسشتتتنامه، هتتتاآوری دادهپتتهوهش تا یرگتتتذار باشتتتد. استتتتفاده از یتت  روش جمتتتع
وهش باشتد. بته هتای ایتن پتهتوانتد یکتی دیگتر از محتدودیتتکمیل شده توستط والتدین متی

پوشتانی بتا دلیل شروع مداخالت آموزش و پرورش در ماه سوم ساا تحصیلی و احتماا هو
توانتد امکان انجام پیگیری برای پهوهش وجود نداشتت و ایتن متی، برخی موارد این مداخله

 های پهوهش باشد.یکی از محدودیت
گتذار دانتش کآمتوزان پیشتنهاد متیبه منظور بهبتود شترایط  کته  کته در لیتهشتود  کستانی  ی 

گذار خانته بته مدرسته دبستانی هستند مطالعهآموزان پیشارتباع با دانش ی بیشتر در مورد 
گتاه شتوند. هتو چنتین بته آمتوزش و پترورش توصتیه متی شتود داشته و نسبت به اهمیتت آن آ
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گذارخانته بتته مدرستته را در برنامتهایتن برنامتته هتا بگنجانتتد و حتتتی ی متتدارس و مهتتدکودکی 
گانته متیاجر  توانتد متو رتر باشتد.ای این برنامه پیش از آغاز ساا تحصیلی و بته صتورت جدا

کارگتاهشتود آمتوزش برنامتهتوصیه می گذارخانته بته مدرسته بته صتورت  هتایی بترای تمتامی ی 
گیترد. متیدبستتانی و هتو چنتین والتدین دانتشمربیان پیش تتوان بته متدیران آمتوزان صتورت 

ک کتار ختود قترار داده و در مهدکودک و مدارس پیشنهاد  که اجرای این برنامته را در دستتور  رد 
گتتذار در کتتردن همتتوار  گنجانتتدن محتتتوای برنامتتهکنتتار دانتتشطتتی  گتتذار در آمتتوزان باشتتند.  ی 

توانتد موجتب دبستانی متیو پرورش برای پیش ی ارائه شده توسط آموزشطرح درس ساالنه
 شود.آموزان هیجانی دانش -بهبود آمادگی اجتماعی

 تشکر و قدردانی
کننتتدگان در ایتتن  متتی نویستتندگان ایتتن پتتهوهش بتتر ختتود الزم کتته از تمتتامی شتترکت  داننتتد 

کتته در بتته  متتر نشستتتن ایتتن پتتهوهش ، پتتهوهش متتدارس متتذکور و هتتو چنتتین تمتتامی افتترادی 
 مشارکت داشتند تقدیر و تشکر به عمل آورند.

 منابع
، ا. عابتدی، م. صتادقی، ا. ربیعتی، . ترجمته ازباغبتانرن بیستت و یکتوی مدرسته در قت مشاوره(. 1٢٢٢) ا.، گرلر  ا، بیکر

 ز. اتشارات تایماز.        ، ر. یوسفی، ر. محمدی، م
گتتذار مدرستته بتته دانشتتگاه بتتر انطبتتاق پتتذیری مستتیر شتتیلی و  .(1٢٣1) م.، جاللتتی بررستتی تتتا یر آمتتوزش برنامتته آمتتادگی 

کارشناستی ارشتتدنامته  پایان. اصتتفهانبهزیستتی تحصتیلی دانشتتجویان جدیتدالورود دانشتگاه  رشتته مشتتاوره ، ی 
 گروه مشاوره.، یشناس رواندانشکده علوم تربیتی و ، دانشگاه اصفهان، گرایش مسیرشیلی

کودکتتان پتتیش-هتتای اجتمتتاعی (. مهارت1٢٢٣) م. ، و بیتتات  س زاده، رحتتیو  ع، عستتگری  پ، دادستتتان از  هیجتتانی 
 55-٧٢، (11) ٢، ی تربیتیشناس روانله مطالعات مجشناختی.  دبستان: ی  مقایسه جمعیت

(. مقایستتته تتتتا یر مشتتتاوره بتتته روش تحلیتتتل رفتتتتار متقابتتتل بتتتا مشتتتاوره 1٢٣٧) ی.، گرجتتتی  ک، فتتترحبخش  ا، درستتتتیان
کودکان. -شناختی کاهش اضطراب   0٣-5٢، (5٢) 1٧. مشاورهی پهوهشهامجله رفتاری مادران بر 

گتتذار از  .(1٢٣٢) ح.، صتتادقی کتتار و مقایستته ی ستته نتتوع مشتتاوره ی مستتیر شتتیلی مبتنتتی بتتر الگتتو آمتتادگی  دانشتتگاه بتته 
کارشناستی دانشتگاه اصتفهان، ای راهنماییه هوار . رستاله ی رشدی و طراحی مسیر شیلی بر آن در دانشجویان 
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گتترایش مستتیر شتتیلی، دکتتترا گتتروه ، یشناستت رواندانشتتکده علتتوم تربیتتتی و ، دانشتتگاه اصتتفهان، رشتتته ی مشتتاوره 
 مشاوره.

گتری استترس 1٢٣0) م.، صیدی کودکان بتا تعتدیل  کاهش اضطراب و افسردگی  کیفیت خانواده در  (. نقش رضایت و 
٧١١-1٢٢، (00) 1٢ .مشاورهی پهوهشهامجله والدینی. 

کودکتتان بتترای ورود بتته پتتیش دبستتتان و دبستتتان(. 1٢٣٧) ک. ، کتتوئین م. ، ا. حستتام، . ترجمتته از عابتتدیآمتتاده ستتازی 
 ته.نشرنوش

گاا، م. بور ، گاا کیفی در علتوم تربیتتی و (. روش1٢٢5) ج.، و.  کمی و  ، ا، . ترجمته ازنصتریشناست روانهای تحقیق 
کیتتتامنش، م، سرشتتتتم. پتتتاک، ر. ابوالقاستتتمی، ح، ر. عریاتتتی م. ، م. شتتتهنی یتتتیالق، خ. خیتتتر، ع. بتتتاقری، ج. 

 ز. جلداوا. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.، خسروی

گتتتتاهی و هتتتتای  (. تتتتتا یر آموزش1٢٣0) س.، حستتتتینیان  د، نبتتتتوی ارائتتتته شتتتتده از طریتتتتق بروشتتتتور در ارتقتتتتای ستتتتطح آ
 1٧1-٣٣، (0٢) 11.مشاورهی پهوهشهامجله  .انآموز دانشتربیتی اولیای های  مهارت
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