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ARTICLE INFO ABSTRACT 
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The purpose of this study was to investigate the role of social perception as a 

mediator in the relationship between mother-child interaction and social skills from 

the viewpoint of mothers with preschool-aged children. This is a correlational 

investigation conducted using structural equation modeling. In 2020, the statistical 

population included mothers of preschool-aged children in the city of Naeen; 179 

mothers were sampled using the available sampling method. The data was collected 

using the social skills questionnaire (SSRS), the Mother-Preschool Child Interaction 

Questionnaire (MPCIS), and the Social Understanding Scale (CSUS) were analyzed 

using structural equation analysis by AMOS software. The direct path coefficient of 

mother-child interaction to social skills and social perception, as well as social 

perception to social skills, was found to be positive and statistically significant 

(p<0.01). The indirect relationship between mother-child interaction and social skills, 

as mediated by social perception, is also statistically significant (p<0.05). On the 

basis of the findings, it can be concluded that the quality of mother-child interaction 

can not only directly explain the child’s social skills, but also indirectly enhance 

those skills by enhancing the child's social perception. 
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The Mediating Role of Social Perception in the Relationship between Mother-Child 

Interaction and Social Skills, as Perceived by Mothers of Preschool-Age Children 

Extended Abstract 

Aim 
The purpose of this study was to investigate the mediating role of social perception in the relationship between 

mother-child interaction and preschoolers’ social abilities. 

Method 
In 2020, the statistical population included mothers of preschool-aged children in the city of Naeen; 179 mothers 

were sampled using the available sampling method. The inclusion criteria included parental consent, the 

presence of both parents, cohabitation with both parents, and an age range between 5 and 6 years. The exclusion 

criteria were the presence of a specific psychiatric disorder in a parent or child, as well as the child’s disability. 

The data collected using the social skills questionnaire (SSRS), the mother-Preschool Child Interaction 

Questionnaire (MPCIS), and the Social Understanding Scale (CSUS) were analyzed using structural equation 

analysis by AMOS software. 

Findings 
The participants’ mean age and standard deviation were 33.55 and 7.52 years, respectively. 99 females gave 

birth to daughters (55.3%), while 80 gave birth to sons (44.7%). To analyze the proposed model, structural 

equation modeling was performed. Figure 1 demonstrates that the direct path coefficient of mother-child 

interaction to social skills (β=0.56) and child's social perception (β=0.52) is positive and statistically significant. 

The direct path coefficient between a child’s social perception and social skills (β=0.23) is also significant and 

positive (p<0.05). The bootstrap method was utilized to examine the indirect relationship between mother-child 

interaction and social skills via the child's social perception. The results revealed that the indirect path of mother-

child interaction to social skills via the child’s social perception is significant (β=0.12, p=0.02). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Structural relationship between mother-child interaction, social perception and social skills 

Discussion 
On the basis of the findings, it can be concluded that not only does mother-child interaction directly explain the 

child's social skills, but it can also indirectly enhance the child's social skills by enhancing the child’s social 

perception. Consequently, if the mother-child interaction and social relationships are enhanced through 

psychotherapeutic interventions, children’s social perception will also be enhanced. To evaluate the effect of 

mother-child interaction on children's social perception, experimental studies are suggested. 

Keywords: Social Perception, Mother-Child Interaction, Social Skills. 
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 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 
 پژوهشی 

 هاي مقاله:تاریخ
 03/07/1400: افتیدر خیتار

 16/08/1400:  يبازنگر خیتار

 05/09/1400: رشیپذ خیتار

 10/10/1401: انتشار خیتار

 یهااکاودک و مهارت-تعامل ماادر نیدر ارتباط ب  یادراک اجتماع  یانجینقش م  یهدف پژوهش حاضر، بررس
ده با استفااست که    یهمبستگ  یمطالعه، پژوهش  نیبود. ا  یدبستانشیکودک پ  یمادران دارا  دگاهیاز د  یاجتماع

کودکااان  مااادران یااۀپااژوهش شااامل کل  یمااارآ ۀمعااانجااام گرفاات. جا یمعاااد ت ساااختار لیااز روش تحل 
 یریگمادر بود که باه روش نموناه  179مورد مطالعه شامل    ۀبود. نمون  1399در سال    نییشهر نا  یدبستانشیپ

-(، تعامال ماادرSSRS)  یاجتمااع  یهاامهارت  یهاها با استفاده از پرسشانامهدردسترس انتخاب شدند. داده
 لیاهاا باه روش تحل داده  لیاه و تحل یاشاد. تج   یآور( جما CSUS)  ی( و ادراک اجتمااعMPCISکودک )

تعامال   میمستق  ریمس  بینشان داد ضر  هاافتهیصورت گرفت.    AMOSاف ار  و به کمک نرم  یمعاد ت ساختار
 یاجتمااع  یهااباه مهارت  یادراک اجتماع  نیو همچن  یو ادراک اجتماع  یاجتماع  یهاکودک به مهارت-مادر

 یهااکودک و مهارت-تعامل مادر  نیارتباط ب  میرمستقیغ  بیضر  ن،یبرا(. عالوهp<0/ 01ست )مثبت و معنادار ا

 تیافیگرفت که ک  جهینت  توانیم  هاافتهی(. براساس  p<0/ 05معنادار است )  یادراک اجتماع  ۀبا واسط  یاجتماع
طور بلکاه باهکناد،  نیایکاودک را تب یاجتمااع یهامهارت  میطور مستقبه  تواندیتنها مکودک نه-تعامل مادر

 یاجتمااع  یهااموجاب بهباود مهارت  تواندیم   یکودک ن  یادراک اجتماع   انیم  شیاف ا  قیاز طر  میرمستقیغ
 کودک شود.

 کلیدواژه:
 ،یادراک اجتماع
 کودک،  -تعامل مادر

 .یاجتماع  یهامهارت

کودک از نظر مادران    یاجتماع  یها کودک و مهارت-تعامل مادر نیدر ارتباط ب  یادراک اجتماع  یانجینقش م(.  1401.، و  عرفان، ندا. )مهی فه  ،ی.، کوهستاناسری  الح،صریرضاپور م:  استناد
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 مقدمه
تواند تأثیر  کند که این میعاطفی کودک فراهم می-وایل کودکی، شرایط خانوادگی مطلوب زمینۀ مهمی برای رشد اجتماعیا  از

  ذاتا    ها(. از آنجا که انسان2014دهد )پارفیت، پیک و آیرز،  پذیر است کاهش  هایی که کودک آسیب دوره   لوب را درعوامل نامط
رفتا  اجتماعی  موجوداتی تعاهستند، درک  در  دیگران  افراد میر  به  را  اجازه  این  و  دارد  اساسی  نقش  انسان  اجتماعی  تا  مل  دهد 

داهداف، نگرش  اعمال  به هدایت  باور  و  را  ها  )هامیلتون،  بهیگران  آورند  به2009دست  اغلب  و  پیش (  آنبینیصورت  به  ها شده 
کنوبلیچ،   و  )سبان   بدهند  مناسب  د2009پاسخ  عملکرد،  این  مهارت (.  زمۀ  بالک، اشتن  و  )کینامن  است  قوی  اجتماعی  های 

2012 .) 
شود )گرشام و عامالت مثبت اجتماعی میب ایجاد تها و رفتارهایی است که موجای از توانایی مجموعه   1های اجتماعیمهارت
  زم   دیگران  با  بخش رضایت  و  مؤثر   ارتباط   و  تعامل  برای  که  مورد نیاز   رفتارهای  از  ایمجموعه   عنوان به   (. همچنین1984الیوت،  
بالک،  می   تعریف  است،  و  )کینامن   ساسات، اح  ها، ده ای  هاآن  طریق   از  که  هستند  رفتارهایی  اجتماعی  هایمهارت  .(2012شود 
  تقویت  و  حل  را  اجتماعی  موقعیت  یک  و  بخشیممی   بهبود  یا  حفظ  دیگران  با  را  خود  رابطۀ  کنیم، می  ابراز  را  خود  تمایالت  و  نظرات
 معیارهای   با  اجتماعی  هایمهارت   .(2018گالگو،  -ایگلسیاس  و   ریودل   پولو  کاستانو،   فلیپ  بارکو،   دل   زارو، لئون-)مندونیم  کمی

و   مستقیم  ارتباط  است  طبعیشوخ  هایسبک   شامل  که  نفسع ت   اف ایش  و  تحصیلی  عملکرد  محبوبیت،   می ان )بوکر  دارد 
 به   رفتن  برای  کودکان  آمادگی  اساسی  یهامؤلفه  از  عنوان یکیبه   اجتماعی  هایتارمه   اولیه،   هایسال   طول  در  . (2017دانسمور،  
  کودکان  روانی  و  جسمی  سالمت  حتی  و  رفتاری  و  اجتماعی  رد عملک  ، یلیتحص  هایپیشرفت   با   و  شودمی  گرفته  درنظر  مدرسه
آنتونوسی و کورتینا،    مثبت  ارتباط   است   ممکن  دبستانیپیش   هایسال   که  رندا د  عقیده   محققان  از  بسیاری  .(2006دارد )فیوری، 
  به   شروع  شوندمی  دبستانیش پی  وارد  که  کودکانی  بیشتر  زیرا  باشد؛  کودکان  اجتماعی  هایمهارت   رشد  برای  حساس  ایدوره 

 قبلی  مطالعات  .(2003کنند )فاب ، هانیش و مارتین،  می  معلمان  و  همسا ن  با  مناسب  تعامل  برای  خود  مدیریت  نحوه   یادگیری
 کودکان  اجتماعی  هایمهارت  رشد  از  حمایت  هایروش   از  یکی  بدنی،   هایفعالیت  و  بازی  در  مشارکت  که  است  این  از  حاکی
  و  مشاهده   را  هاییمهارت  چنین  است  ممکن  کودکان  آن،   در  که  کنندمی  فراهم  تعامل   برای  را  هاییفرصت   رفتارها  نای  زیرا  است؛
همکاران،    تمرین و  )بایلی   های مهارت  تمرین   و  رشد  برای  کافی  فرصت  دبستانیپیش   کودکان  اینکه  از  اطمینان   .(2009کنند 

تیکن،    هاآن   مدتطو نی  رفاه  و  ی سالمت  برای  ایپایه   تواندمی  دارند  خود  اجتماعی و  کارسون  براون،  )هینکلی،  (؛  2018باشد 
همسا ن و   خصوص بهط و تعامل روزمره با دیگران  های اجتماعی نقش مهمی در برقراری ارتبابنابراین استفادۀ کافی از مهارت

 ت.ها به کودکان اس والدین دارد و هدف تربیتی بسیاری از والدین، آموزش این مهارت 
های اجتماعی در کودکان، کیفیت تعامل والدین با کودک، خصوصا  کیفیت تعامل  دهندۀ مهارتترین عوامل شکل مهم  یکی از

تأثیر بس ایی در رشد و سالمت کودک دارد )هیلی، گوپین، گروسمن، کمپل و   2کودک -مادر  ملتعا  مادر و کودک است. کیفیت
بنیادی   .است  کودک  شدنیاجتماع   اصلی  هایزمینه   از  یکی  ( و2010هالپرین،   و  اولین  تعامل،  اجتماعی این  تعامل  ترین شکل 

 تعامل،   اثر  در  (.2012شود )کارن هولت،  آورده میاست که از طریق آن نیازهای اساسی کودک مانند عشق، امنیت و صمیمیت بر
 و  اجتماعی  شایستگی  سح  رفتار،   کنترل  و  مدیریت  نحوۀ   والدین،   پذیرش  می ان   و  نگرش  قبیل  از  متعددی  کلیدی  عوامل

 حداقل  با  محیطی  ایجاد  و  کودک  تربیت  در  والدین   فکریخوش  و  نفساعتمادبه   والدگری،   مهارت  و  دانش  می ان  داری، خویشتن 
 تأثیر   بر  کودک-والد  تعامل  کیفیت  درواق .  گیردمی  شکل  کودک  از  مادر  عاطفی  مراقبت  و  کودک-والد  روابط  کیفیت  تعارض، 
تجریشی، می  تأکید  والدین  توسط  عاطفی  جو  یک  ایجاد  و  کودکان  به  نگرش  و  ارتباط  ریبرقرا  نحوۀ  )پورمحمدرضای  کند 

بناب،   غباری  و  ارجمندنیا  افروز،  برای( 2015عاشوری،    را   خود  احساسات  تا  کنند  کمک  فرزندان  به  توانندمی  مادران  مثال،   ؛ 
  مثبت   تأثیر  هاآن   سازگاری  بر  تواندمی  خود  ۀنوببه   که  هندد  پرورش  ار  رفتاری  و  عاطفی  خودتنظیمی  هایمهارت  و  کنند  شناسایی

اوبراین،   )لیرکس، بالنکسون و  به کودک  .(2009بگذارد  تعامل مثبت مادر  امنیت می  همچنین  امکان کاواحساس  ش و  دهد و 

 
1. social skills 

2. interaction mother-child 
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فراهم می را  در محیط  اف ایش میمداخله  را  رشد شناختی  مهارت کند،  و کسب  اجتماعی  دهد  تسهیل  های  )الوارنگا، میرا  کند 
دری،  ن)  واکنش سری ، احتمالی و مناسب مادر به رفتار کودک    ویژه کودک به -(. کیفیت تعامالت اولیۀ مادر2014مالهادو و لین ،  

عاطفی، شناختی، زبانی و پیوند والدین و کودک است  -ای قدرتمند برای رشد اجتماعیکننده بینییش پ(  2006اسمیت و سوانک،  
لموندا، هان و هاینس،  ینشتا بورن)   طور به  کودک-مادر  با ی  روابط  کیفیت  دهدمی  نشان  تحقیقات  طورکلی، (. به2008، تمیس 

کمتری  و  درونی  رفتاری  مشکالت  و  شتریب  اجتماعی  رفتارهای  با  مداوم بیکرمن   ارتباط  کودکان  در  بیرونی  )فیرون،  -دارد 
ون   روی من، یآ کراننبرگ،  و  پا2010  ژندون،  پسلی  اتکینسون،  ؛  و  مادیگان  اشنایدر،  بایوکو،    تعامل   همچنین  .(2014لینی، 

شده شناخته  کودک رشد برای محافظ عاملی (هاآن به سری  و مناسب پاسخ و کودک نیازهای شناسایی)  کودک با  والدین حساس
تعامل مادربااین   .(2010است )سروف، کافینو و کارلسون،   به کیفیت راب-حال،  بر   طۀ دوطرفهکودک  رفتارهای مادر  دارد.  اشاره 
)سیروز، برنیر و ی و الگوهای ارتباطی والدین است  فرزندپرورهای کودک پیامد مستقیم چگونگی  تحول کودک تأثیر دارد و ویژگی 

 (. 2019لملین، 
اولین    است.ها  در آنهای اجتماعی و بهبود آن در کودکان، توانایی ادراک اجتماعی  گیری مهارتیکی دیگر از عوامل شکل 

سازی حا ت ذهنی مانند باورها، تمایالت، نیات و استفاده از  است که به معنی مفهوم  1قدم در شناخت اجتماعی ادراک اجتماعی
پیش تفس و  فعالیتیرها  )جاهدیان بینی  است  دیگران  رشیدی،  پورهای  هارون  و  البرزی  به 1388،  به (.  اجتماعی  ادراک  طورکلی، 

ن از  وشانه آگاهی  موقعیت  ها  در  که  دارد  اشاره  میقوانینی  رخ  اجتماعی  نقش های  شناسایی  توانایی  شامل  و  و  دهد  قوانین  ها، 
(. ادراک اجتماعی مفهومی  2008)گرین و همکاران،  های پیچیده و مبهم اجتماعی است  قعیت های اجتماعی و استنباط از موزمینه

کند و مطابق را در بافت رویدادهای محیطی تفسیر و توصیف می ی یک شخص  شناختی اجتماعی است که علت رفتارهای عاطف
( و در  2018پالونیک، سانکار و گا ژر،    دهد )استوک، با د یل مربوط به عادات و رفتارهای عاطفی شخص موردنظر پاسخ می

ماعی فرد است که این محیط اجت  های درونی مربوط بههای بیرونی و نشانه شناختی، شامل رم گذاری و تفسیر محرک سطح روان
ل و  (. کارپندی 1994توانند برای دستیابی به یک هدف خاص در یک برنامۀ عملی مناسب ادغام شوند )کریک و دوج،  ها مینشانه 

های شود؛ به این معنی که درگیری در فعالیت های اجتماعی ناشی می( استد ل کردند که درک اجتماعی از مهارت2004لوییس )
 محرکۀ ادراک اجتماعی است. یماعی نیرواجت

 است،   مؤثر  کودک  در  اجتماعی  هایمهارت   گیریشکل   در   مستقیم  طوربه  تنهانه   کودک-مادر   تعامل  کیفیت  رسدمی  نظربه
  بنابراین  شود؛می  او  اجتماعی  هایمهارت   بهبود  موجب   کودک  در  اجتماعی  ادراک  گیریشکل   بر   تأثیر   با   غیرمستقیم  طوربه   بلکه

جمله  دیگران  با  فعال  طوربه   هک  کودکانی   اجتماعی   ادراک.  دارند  با تری  اجتماعی  درک  درگیرند، ...  و  همسا ن   والدین،   از 
  عوامل   تا  سازدمی  قادر  را  افراد  که  ها استخواسته   و  باورها  از جمله  دیگران  عاطفی  و  ذهنی  حا ت  کرد   در  فرد  توانایی  ترینمهم

  کند می  بینیپیش   را  اجتماعی  شایستگی  و  بودناجتماعی  سطح  اجتماعی  ادراک.  باشند  داشته  لتعام  هان آ  با  و  بشناسند  را  اجتماعی
  به   توجه  با.  است  ضروری  دهد،   تطبیق   معین اجتماعی  موقعیت  یک  نیازهای  با  ار  خود  رفتار  بتواند  کننده درک   شخص  اینکه  برای  و

 کودکان   ذهن  ترپیشرفته   درک  بر  که  عواملی  مداوم  بررسی  ، است  همراه   شماریبی  مثبت  نتایج  با  کودکان  اجتماعی  ادراک  اینکه
دارد  بسیار  گذاردمی  تأثیر  کودکی  دوران  در میپیش .  اهیت    روابط   اساس  زندگی،   اوایل  در  اجتماعی  ادراک  پیشرفت  شودبینی 

 . شود کودک  رشد طول  در بهتر اجتماعی
الدگری مؤثر که حاصل آن داشتن فرزندانی شاد، سالم و مولد و برای و  کودک-بنابراین، با توجه به ماهیت پیچیدۀ تعامل مادر

های د. همچنین از آنجا که اصطالح مهارتبهبود کیفیت رابطۀ مادر و کودک ایجاد شو است، ضرورت دارد مداخالت مؤثری برای
  نتایج  از  است  کنمم  و  است  ذاتی  امری  کودکان  اجتماعی-روانی  سالمت  اجتماعی ساختاری پیچیده و چندوجهی است که برای

تأثیر    حمایت  کودکی  بعدی  دوران  در  تحصیلی  و  اجتماعی  رفتاری،   مثبت زیرا  است؛  مداخله  برای  مهم  هدفی  آن  کمبود  کند، 
 کودک، -مادر  تعامل  کیفیت بین  رابطۀ  توانمی  مطالب  این  به  توجه  شناختی دارد. باری بر عملکرد علمی، سازگارانه و روانچشمگی
 . داد نشان 1 شکل  صورتبه  را  کودکان در اجتماعی هایهارتم و اعیتماج ادراک

 
1. social perception 
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 فرض پژوهش . مدل پیش 1شکل 

 روش پژوهش 

همبستگی  یک  حاضر  مطالعۀ ساختاری  از  استفاده   با  هک  است  تحقیق  معاد ت  تحلیل  است   انجام  روش    آماری   جامعۀ.  گرفته 
  روش  به  که  است  مادر  179  شامل  نمونه  حجم  .است  1399  لسا   در  نیینادبستانی شهر  کلیۀ مادران کودکان پیش   شامل  پژوهش
  334کرده بودند )  نامثبتها  دبستانیبه حجم جامعۀ کودکانی که پیش   با توجهحجم نمونه    .شدند  انتخاب  دردسترس  گیرینمونه 

نگشتی پیشنهاد قانون سرا  نفر انتخاب شدند. همچنین در یک   179(  1970کوکران )کرجسی و مورگان،  کودک(، براساس فرمول  
همیشه   باید  نمونه  که حجم  است  تعداد    ده شده  باشدمشاهده متغیرهای  برابر  مدل  در  میلر،    شده  و  هرینگتون، کالرک  )ولف، 

بنابراین  ( 2013 توجه؛  از    با  استفاده  ) یاسمقخرده به  پژوهش  این  مدل  در  گویه جابهها  پرسشنامه(  ی  متغیر   عنوانبه های 
اشده مشاهده  را  یاسقمخرده گر  ،  به وجود    شده مشاهده متغیر    عنوانبهها  توجه  با  بگیریم،  اولیه،  مقخرده   15درنظر  در مدل  یاس 

باید   ی با زندگید حیات بودن هردو والد،  در ق. مالک ورود به پژوهش شامل رضایت والدین،  نفر باشد  150حجم نمونه حداقل 
ی خاص در یکی از والدین یا کودک و پ شکروانخروج نی  وجود مشکل    هایمالک   سال تمام بود.  6تا    5هردو والد و دامنۀ سنی  

ها برای اجرای پژوهش  د شدند. از فرم والد پرسشنامهییتأ دبستانی کودک  یش پها با بررسی پروندۀ  معلولیت کودک بود. این مالک 
ها را ندارند.  نایی خواندن سؤا ت پرسشنامه مچنین توادبستانی توانایی ادراکی  زم و هیشپاستفاده شد، به این دلیل که کودکان  

 وهش دعوت شد. مادر با کودک تعامل بیشتری دارد، از مادران برای شرکت در پژ معمو  یل اینکه دلبه همچنین 

 ابزارهای پژوهش

 ( SSRS)  1اجتماعی  هایمقیاس مهارت

مهارت  موزانآدانش   عیاجتما  هایمهارت   سنجش  برای(  1990)  الیوت  و  گرشام  را  مقیاس  این مقیاس  کردند.  های طراحی 
شده ته   دبیرستان-راهنمایی  و  دبستان  دبستانی، پیش  مقط    سه  برای  اجتماعی   و   والدین  موز، آشدان  ویژۀ   فرم  سه  دارای  و  یه 
شد.   ه استفادمه  از مؤلفۀ اجتماعی این پرسشنا  صرفا  دو مؤلفۀ رفتاری و اجتماعی دارد که در این پژوهش    مقیاس  این.  است  معلمان

سه   شامل  نی   اجتماعی  خویشتن مقخرده مؤلفۀ  و  قاطعیت  همکاری،  بودیاس    طیف   یکبراساس    مقیاس  گذارینمره .  داری 
 هایروش   از  استفاده   با  را  مقیاس  این  پایایی  (1990الیوت )  و  گرشام.  شودانجام می(  زیاد  خیلی)   5  تا(  کم  لیخی)  1  از  ایدرجه پنج

 گرفت،   انجام  یادگیری  اختال ت  به  مبتال   کودکان  از  گروهی  که در(  1382)  شهیم   پژوهش  در  ند.کرد  رشگ ا  94/0  ییبازآزما
  با  نی  (  1393)  یعاشورآبکنار و  یلجل  شد. موللی،   گ ارش   متغیر  92/0  تا  77/0  ز ا  کرونباخ  آلفای  ضریب  و  ارزیابی  پرسشنامه  پایایی
 از  را  آن  روایی  همچنین  و  79/0  کرونباخ  آلفای  طریق   از  را  آن  پایایی  یبضر  ایرانی،   یشنواکم  کودکان   روی  مقیاس  این  اجرای
مطلوب است و کاربرد تشخیصی و   3زمانهم  و روایی  2این مقیاس دارای روایی سازه کردند.    گ ارش   83/0  عاملیتحلیل   طریق 

)مختاری،   است  تأیید شده  بررسی  چندین  در  کودکان  برای  آن  به 1389درمانی  بررسیمن(.  سا  ظور  تحلیل  روایی  از  مقیاس،  زۀ 
یژه  طور جداگانه در دو فرم وهای اجتماعی و مشکالت رفتاری به( برای بخش مهارت4ی اصلی )چرخش ابلیمین هامؤلفه عوامل با  

از محاسبۀ   بهره گرفته شد. تحلیل عوامل پس  نمودار اسکری   KMOهای  یبضروالدین و معلم  ترسیم  با  استخراج سه    5و  به 

 
1. Social Skills Rating System (SSRS) 

2. construct validity 

3. concurrent validity 

4. Oblimin rotation 

5. Scree plot 

کودک -تعامل مادر  

 ادراک اجتماعی 

 مهارت اجتماعی 



 179           و دیگران رصالحيرضاپور م  اسری / ...تعامل مادر نيدر ارتباط ب ياک اجتماعادر يانجينقش م

مشابه در مطالعۀ داری، قاطعیت و همکاری نام گرفت و شبیه عوامل  انجامیید که خویشتن   1ویژۀ بیشتر از    قدار ارزشعامل با م
الیوت )  از  ای اهیه گو( بود.  1990گرشام و  بیشتر   یب ادیان،  ، نسائهستند )اسدی گندمانی  30/0ین سه عامل دارای وزن عاملی 

 است. 0/ 89ه در پژوهش حاضر ن پرسشنام(. آلفای کرونباخ ای1392 یملو، کر وی سرشک

 ( MPCIS)  1دبستانی پیش کودک-مادر تعامل مقیاس

  کودک -مادر  تعامل  مقیاس.  است   ساخته شده   کودکان  درانام  تعامالت   گیریاندازه   برای(  2013)  بنگ  و  پارک  توسط  مقیاس  این
(  موافقم   کامال )  5  تا(  مخالفم  کامال )  1  از  یارجهدپنج   لیکرت   مقیاس  یک  در  باید  آزمودنی   که  گویه است  34  دارای  دبستانیپیش 
ساختار عاملی   .است  کودک  ا ب  بهتر مادر  تعامل  دهندۀ نشان  با    نمرۀ   که  است  170  تا  34  بین  کل   نمرۀ .  دهد  پاسخ  سؤال  هر  به

کودک    تسهیل رشدگویه(،    8ۀ شش عامل همدلی متقابل )دهندنشان عاملی اکتشافی بررسی شد که  مقیاس با استفاده از تحلیل 
آگاهی    16) )  درموردگویه(،  )گویه(، مسئولیت   4کودک  )  2پذیری کودک  استقالل کودک  )  3گویه(،    2گویه(، حساسیت کودک 

 یب ترتبهیی  بازآزماو    کرونباخ  آلفای   از  استفاده   با   مقیاس  این  پایایی  درصد است. ضریب  64تبیین این عوامل  گویه( است. قدرت  
نمرۀ کلی مقیاس در مادران نرمال بیشتر از مادران افسرده است که نشان از    .(2013بنگ،    و  ک آمد )پار   دستبه   92/0  تا  96/0

تمای ی  محتوا  2روایی  روایی  دارد.  مقیاس  در    3این  آن  کرونباخ  آلفای  رسید. همچنین  آگاه  کارشناس  پنج  تأیید  به  مقیاس  این 
 دست آمد. به  92/0پژوهش حاضر 

 ( CSUS)   4ان کودک اجتماعی درک مقیاس

 و  ساخته شده   کودکان  شناخت اجتماعی بین  در   فردی  هایتفاوت   مشاهدۀ   برای(  2014)  همکاران  و   طاهیراغلو  توسط  مقیاس  این
  یک  در  کودکان  اجتماعی  درک  مقیاس  .است  احساسات  و  قصد  تمایل،   ادراک،   دانش،   باور،   یاسمقخرده   شش  در  عبارت   42  شامل
  عدم  صورت  در  توانندمی  همچنین  والدین.  شودمی   گذارینمره (  درست  قطعا )  4  تا(  ستنادر  عا طق )  1  از  لیکرت  ایچهاردرجه   طیف

ۀ کیفیت بهتر ادراک اجتماعی  دهندنشان نمرات با   .  دهند  پاسخ  م« دان»نمی  با  خاص،   مورد  یک  در   خود  فرزند  عملکرد  از  اطمینان
تروانهای  . ویژگیاستکودک   این مقیاس در سه مطالعه  بررسی شدند. ضریبوسط سازند سنجی   با   مقیاس  این  پایایی  گانش 
بین    84/0الی    85/0بین    کرونباخ  آلفای  از  استفاده  بازآزمون  روش  از  استفاده  با  و به  77/0الی    66/0و  )طاهیراغلو  آمد  دست 

دی داشت. بستگی زیاهای شناختی کودکان که در محیط آزمایش مشاهده شده بود، هماین مقیاس با توانایی   .( 2014همکاران،  
تأیید شد )طاهیراغلو و همکاران (. همچنین آلفای کرونباخ آن در  2014،  روایی محتوایی این مقیاس توسط پنج کارشناس آگاه 

 دست آمد. به  91/0ضر پژوهش حا

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
منظور ارزیابی  یه و تحلیل شدند. به تج  AMOS  راف ا نرمشده با استفاده از تحلیل معاد ت ساختاری به کمک  یآورجم  های  داده 
کلوموگروففرض یش پ آزمون  از  ساختاری  معاد ت  تحلیل  سنجش  -های  برای  اداده   بودننرمال اسمیرنوف،    تورم  آزمونز  ها 

خطا   یرهایاستقالل متغ  سنجش  درجهت  وآزمون تحمل    یکدیگرمستقل با    یرهایمتغ  خطیهم  عدم  سنجشمنظور  به   ، واریانس
 .شد استفاده ز آزمون دوربین واتسون ا یکدیگر از

 
1. Mother-Preschool Child Interaction Scale (MPCIS) 

1. discriminant validity 

2. content validity 

4. Children’s Social Understanding Scale 
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 ها یافته

 شناختی یتجمعالف( توصیف  

مادران شرکت پژوهش  میانگین سن  در  )کو  99است.    55/33  ±  7/ 52کننده  )  80د( و  درص   55/ 3دک دختر    44/ 7کودک پسر 
مادر    14درصد( و    7/16د )ر سه فرزنماد  30درصد(،    2/54مادر دو فرزند )  97درصد(،    2/21مادر یک فرزند )  38درصد( هستند.  

( از سه فرزند  ابتدایی )  12درصد( دارند.    7/ 9بیش  از مادران دارای تحصیالت  راهنمایی و س  18درصد(،    7/6نفر  )نفر    10یکل 
)  52درصد(،   دیپلم  و  دبیرستان  و    29نفر  )  97درصد(  دانشگاهی  تحصیالت  دارای  هستند.    3/54نفر  پدران    21درصد(  از  نفر 
ابتدتحص )   41درصد(،    4/13نفر راهنمایی و سیکل )  24درصد(،    7/11ایی )یالت  نفر    93درصد( و    9/22نفر دبیرستان و دیپلم 

 ند. درصد( دار 52تحصیالت دانشگاهی )

 های توصیفی متغیرها ب( شاخص

مادر تعامل  اجتماعی،  ادراک  متغیرهای  معیار  انحراف  و  مهارت -میانگین  و  در جدکودک  اجتماعی  مقدار    آمده   1ول  های  است. 
اجتماعی   ادراک  برای متغیر  مادر-38/0و    -11/0یب  ترتبه کجی و کشیدگی  تعامل  برای  و   12/1و    -0/ 53یب  ترتبه کودک  -، 

 قرار دارد.  -2+ تا 2است که در بازۀ  -33/0و  01/0یب ترتبههای اجتماعی ت برای مهار

 لعه . میانگین و انحراف معیار متغیرهاي مورد مطا1جدول 

 متغیر
  خرده

 یاسمق
 میانگین

انحراف  
 معیار 

 میانگین یاسمقخرده متغیر
انحراف  

 معیار 
 متغیر

  خرده
 یاسمق

میانگی 
 ن

انحراف  
 معیار 

ادراک 
 اجتماعی

 05/4 70/18 ور با 

تعامل 
-مادر

 کودک

 32/4 46/25 همدلی متقابل 

های مهارت
 اجتماعی

   
 52/3 84/23 اری همک 60/6 26/46 تسهیل رشد 89/3 49/21 دانش 
 27/3 27/22 قاطعیت 27/2 34/13 آگاهی 87/3 44/18 ادراک 
 99/2 35/21 داریخویشتن  46/1 83/5 حساسیت 77/3 02/20 تمایل
 08/9 95/98 نمرۀ کل 33/1 02/5 پذیری مسئولیت 05/4 69/19 قصد

    91/1 96/7 استقالل  67/3 85/20 احساسات 
    61/14 88/103 ۀ کلنمر 01/19 19/119 نمرۀ کل

در جدول  همان که  کمترین مشاهده می  1طور  و  دانش  بعد  به  مربوط  کودکان  اجتماعی  ادراک  در  میانگین  بیشترین  شود، 
های پرسشنامۀ ادراک اجتماعی وجود ندارد. در یاسمقخرده یانگین مربوط به بعد ادراک است. البته تفاوت چندانی بین میانگین  م

یل اینکه تعداد  دلبهداری است.  ماعی نی  بیشترین میانگین مربوط به همکاری و کمترین میانگین در بعد خویشتن های اجتتمهار
ابعاد با میانگین خام وجود ندارد. برای آزمون کودک یکسان ن-مل مادرهر بعد در مقیاس تعا  سؤا ت یست، امکان مقایسۀ این 

پیش  معاد  مدل  تحلیل  از  پژوهش،  ساختارفرض  پیش ت  آزمون،  انجام  از  قبل  شد.  استفاده  شامل فرض ی  پژوهش  های 
تأیید شدند.  خطی بین متغیرها، تورم واریانس و ضریب تحمتوزی  نمرات، عدم هم   بودننرمال  بودن  نرمال   مفروضۀل بررسی و 
کلوموگروف  ی توز آزمون  از  استفاده  با  داد    هایافته .  شد  بررسی  یرنوفاسم-نمرات  براآز   مقادیرنشان    اجتماعی   ادراک  یمون 
(20 /0 =p ،  038 /0=F  ،)مادر  تعامل- ( 0/ 048کودک=p ،  20 /0=F  ،)اجتماعی  هایمهارت  و  (0/ 063 =p ،  08/0=Fغ )ستا  داریرمعنی 

  مستقل   متغیرهای  بین  خطیهم عدم    یرها، متغ  بین   ۀرابط  بودنخطی.  استدر جامعه نرمال    یرهانمرات متغ   ی توز   دهد یکه نشان م
تأ   بررسی  ی ن  یکدیگر  از  خطا  ادیرمق  تقاللسا  و مقادشد  ییدو  وار  یر.  تورم  از  کوچک   یانسآزمون  مقاد  2تر  تحمل    یرو  آزمون 

از  ب رگ  ا   است  6/0تر  با    یرهایمتغ  خطیهم ز عدم  که نشان  ن  ین. مقدار آزمون دوربدردا  یکدیگرمستقل  از    ی  واتسون    4کمتر 
و   بررسی  یابا استفاده از نمودار نقطه  ی ن  یرهامتغ   بین  ۀرابط  بودنخطی.  است  یکدیگرز  خطا ا  یرهایمتغ  استقالل  ۀنشان  که  است
 . شد ییدتأ 

اولی مدل  باپیش   ۀآزمون  داد  نشان  شاخ  فرض  براص اینکه  رسیده های  مطلوب  حد  ن دیکی  به  نمیزش  را  اند،  مدل  توان 
کردبرازش  قلمداد  به  ؛شده  با  مکارگیری شاخص بنابراین  اصالح  اهای  مدل  دو  دل،  و  اصالح شد  تعامل  مقخرده ولیه  متغیر  یاس 
ازش مطلوب رسید که  شده به برپذیری کودک حذف شدند. مدل اصالحهای همدلی و مسئولیتیاسمقخرده کودک شامل  -مادر

 نشان داده شده است. 2در شکل 
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 پژوهش  شدۀآزمون مدل .  2 شکل

(  β=56/0های اجتماعی )کودک به مهارت-قیم تعامل مادرمسیر مست  نشان داده شده است، ضریب  2طور که در شکل  همان

( کودک  اجتماعی  ادراک  معنیβ=0/ 52و  و  مثبت   )( است  بهp<01/0دار  اف   عبارت  (.  کیفیتدیگر،  مادر  ایش  کودک  -تعامل 
مهارت می همچنین  و  کودک  اجتماعی  ادراک  سطح  اف ایش  همراه  تواند  به  را  کودک  در  بیشتری  اجتماعی  باشهای  د.  داشته 

( که نشان  p< 01/0دار است )( نی  مثبت و معنیβ= 23/0های اجتماعی )ضریب مسیر مستقیم ادراک اجتماعی کودک به مهارت
 یابد.های اجتماعی او نی  اف ایش می د، مهارتباش بیشتر اجتماعی در کودکدهد هرچه شناخت می

 هاي برازش مدل . شاخص 2جدول 

 2χ DF sig DF/2χ GFI AGFI NFI RFI TLI CFI RMSEA هاشاخص

 041/0 983/0 978/0 912/0 930/0 908/0 938/0 30/1 057/0 62 57/80 مقدار

شکل    طور همان در  می  2که  هر    شود، مشاهده  مسیر  با ی  مقخرده ضرایب  نی   مکنون  متغیر  به  هم  60/0یاس    ۀبرای 
نشان مییاسمقخرده  است و  اندازه ها  نی  مطگیری مقیاسدهد مدل  برازش در جدول  . شاخص استلوب  ها  است. مآ  2های   ده 
آزادی    ۀدو به درجی که نسبتی از خ  DF2χ/همچنین شاخص    .(p> 05/0دار نیست )معنی   2χمقدار    ، شودطور که مالحظه میهمان

است با    ، مدل  این شاخص  شایان  .است  30/1برابر  برای  که  است  مناسب  به   5الی    1مقادیر    ، ذکر  برازش مدل   ند. هستمنظور 
شاخص   ترتیببدین  شاخص این  دارند.  مدل  خوب  برازش  از  نشان  برازش ها  نیکویی  هنجارشده GFI)  1های  برازش  شاخص   )2 

(NFIشاخص بر ،) 3ازش نسبی  (RFI شاخص برازش اف ایشی ،)4  (IFI)  5شاخص برازش تطبیقی  و  (CFI  نی  همگی با ی )0/ 90  
کمتر    د( نی  که بایRMSEA)  6میانگین مربعات خطای برآورد   ۀدرنهایت، ریش  شوند.تند که برای برازش مدل مطلوب تلقی میهس
های برازش مدل  طورکلی، بررسی شاخصبنابراین به  ؛شودی میدست آمد که مطلوب تلقبه  041/0در مدل حاضر    ، باشد  05/0از  

 برازش خوبی برخوردار است. از ، آمده دستدهد مدل نهایی به نشان می
ادراک اجتماعی کودک،   ۀواسط  های اجتماعی باکودک و مهارت-ضریب غیرمستقیم ارتباط بین تعامل مادرمنظور بررسی  به

 
1. goodness of Fit Index (GFI) 

2. Normal Fit Index (NFI) 

3. Relative Fit Index (RFI) 

4. Incremental Fit Index (IFI) 

5. Comparative Fit Index (CFI) 

6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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بوت  یااز روش  استفاده شد.  نشان میفته استراپ  ) ها  )( معنیp  ،122/0 =β=0/ 019دهد ضریب غیرمستقیم  و p< 05/0دار است   )
می نقش  تعابنابراین  بین  ارتباط  در  اجتماعی کودک  ادراک  مادرانجی  و مهارت-مل  اجتماعی کودک معنیکودک  استهای    .دار 

 ، های اجتماعی کودک را تبیین کندکیفیت مهارتتواند  تنها مستقیما  میکودک نه -کیفیت تعامل مادر  گفت  توانمیترتیب  بدین 
به  ادراک  بلکه  اف ایش می ان  از طریق  نی  می طور غیرمستقیم  بهبود مهاراجتماعی کودک  اجتماعی کودک  تتواند موجب  های 
 شود. 

 گیریبحث و نتیجه
کودک از    اجتماعی  هایمهارت  و  کودک-مادر  تعامل  بین  ارتباط  در  اجتماعی  ادراک  میانجی  نقش  بررسی  ، حاضر  پژوهش  از  هدف

پیش  کودک  دارای  مادران   اجتماعی  هایمهارت   با  کودک-مادر  تعامل  داد  نشان   پژوهش   این  هاییافته .  بود  دبستانیدیدگاه 
 های مهارت  رشد   در  محافظتی  عامل  عنوانبه  تواندمی  کودک-مادر  مثبت  تعامل  ، دیگر  عبارت  به.  دارد  دارمعنی  ۀرابط  کودکان
ن، منانگان،  هاو  و(  1394)  شریفی  و  احمدی  ، ( 1398)  خسروپور  و  طهماسبی  پژوهش  با  یافته  این.  باشد  تأثیرگذار  دکان کو  اجتماعی
 بر   مبتنی  هایمهارت   آموزش  با  داد  نشان(  1398)   خسروپور  و   طهماسبی  پژوهش  نتایج.  ستا   همسو(  2014)  ویلسون   و  اسپارو
  ادبیات   بررسی  مطابق   همچنین.  کرد  کمک  کودکان  اجتماعی  هایهارت م  اف ایش  به  توانمی  مادران  به  کودک-والد  ۀرابط

 و   شناسانروان   که  است  هاروش   پرکاربردترین  و  ترینشاخص   از  یکی  کودک-والد  ۀرابط  بر   متمرک   هایدرمان  ، پژوهش
  اثربخشی  و  اند جسته  بهره   کودکان  مشکالت  و  اختال ت  از  وسیعی  طیف  درمان برای  نآ  از  دهه  چندین  طی  متعددی  پژوهشگران

  کودک -مادر  تعامل  کیفیت  ۀمؤلف   چهار  بین  از  مشخص کرد  (1394)  شریفی  و  احمدی  پژوهش  نتایج.  است  رسیده   اثبات  به  آن
 منفی  طوربه  حمایتگریبیش   و  مثبت  طوربه  پذیرندگی  ۀمؤلف  دو  فقط(  انگاریسهل   و  طردکنندگی  حمایتگری، ش بی  پذیرندگی، )

  مهارت  بینیپیش  در  مهمی  نقش   انگاریسهل  و  طردکنندگی  یعنی  دیگر  ۀمؤلف  دو  و  کندمی  ینیبپیش   را  اجتماعی  هایمهارت
در(  2014)  همکاران  و  هاون.  ارندند  اجتماعی  در   بیشتر  انسجام  و  عاطفی  حمایت   که  رسیدند  نتیجه  این  به  خود  پژوهش  نی  
  در   مهمی  نقش  فرزندان،   با  مادر  تعامل  کیفیت  است.  همراه   کودکان  بین  در  تریشب  اجتماعی  هایمهارت  با  ، فرزند-مادر  تعامالت
 هایمهارت  بتوانند  ودکان ک  ، آن  در  که   کندمی  ایجاد  را  ایزمینه  چنینهم  .دارد  کودکان   اجتماعی  هایمهارت   رشد   و  ایجاد

 اجتماعی  هایت مهار  در  فرد  توانایی  می ان  براین، عالوه (.  2014  همکاران،   و  هاون )   کنند  جذب  و  بیاموزند  را  مناسب  اجتماعی
  ؛شودمی  مربوط  دهدمی  نشان  خود  از  که  مطلوبی  اجتماعی  رفتارهای  کیفیت  و  کمیت  و  فرد  اجتماعی   رشد  به  مستقیم  طوربه

 دور   ازنظر  تواننمی  گاه هیچ   را   اجتماعی  سازگاری  و  شدنیاجتماع  عامل  ترینمهم  عنوانبه   اجتماعی  هایمهارت  میتاه  بنابراین 
 مانند -  تربیت  و  تعلیم  هایحیطه   و  رشد  ابعاد  دیگر  کنار  در  اجتماعی   تربیت  و   اجتماعی  رشد  اجتماعی،   هوش  به   توجه  و  داشت
 (.1394 شریفی،  و احمدی) است برخوردار ایویژه  جایگاه  از -هستند  یکدیگر اب متقابل کنش در که مادر و کودک  بین روابط

 لوئیس  و  نواز  پژوهش  با  یافته  این.  دارد  معناداری  رابطۀ  دکانکو  اجتماعی  ادراک  با  کودک-مادر  تعامل  داد   نشان  هایافته 
  کودکان  استفادۀ   داد  نشان(  2018)   لوئیس  و  نواز  پژوهش  نتایج.  است  همسو(  2019)  هی  و  د، هاشمی، رابرت ، فیفیلپین  و(  2018)
 بینی پیش   سن  کنترل  از  پس  یحت  اجتماعی  درک  در  را  هاآن  عملکرد  مادر،   با   تعامل  و  وگوگفت  حین  در  شناختی  اصطالحات  از
   ایش اف   مادرانشان  با   تعامل  هنگام   دیگران  و  خود  از  کودکان   ادراک   دهدمی  نشان (  2019)  همکاران  و  پین  هاییافته .  کندمی
  طریق   از  حدودی   تا  دیگران  عواطف  و  احساسات  درک  مانند  پیشرفته  اجتماعی  ادراک  هایمهارت.  شودمی  تقویت   و  یابدمی

  را   ودکانک  بعدی  اجتماعی  شایستگی  و  شودمی  ایجاد  فرزندان  با  والدین  تعامالت  طریق   از  ویژه به  انباشته،   اعیاجتم  تجربیات
پ پاوکر، پرلمن)  کندمی  بینیپیش   را   ایزمینه  فرزندان   با  والدین  ارتباطات(  1980)  ویگوتسکی  دیدگاه   از(.  2017  جنکین ،   و  ریم، 
 از   بخشی  و  درونی  سپس  شود، می  داده   آموزش  کودکان   به  موفق   اجتماعی  مباد ت   برای  اب ارهایی  آن  در  که  کندمی   فراهم

  چگونه   گیرندمی  یاد  اجتماعی  تعامالت  در  گیرشدن در  با  کودکان  بنابراین،   ؛شوند می  کودک  فردی درون  هایمهارت   مجموعه
 .ایجاد کنند را خود اجتماعی ادراک و کنند صحبت اجتماعی جهاندرمورد 
  پژوهش   با  یافته  این.  دارد  معناداری  ۀرابط  کودکان  اجتماعی  هایمهارت  با  اجتماعی  ادراک  داد  نشان  پژوهش  این  هاییافته 

و پاکسون    ی مانتفینگرت،    مطالعۀ   نتایجمطابق  .  ستراستا اهم(  2016)  همکاران  و   تویگلن  و  (1983)  پاکسون  و   فینگرت، مانتی
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  از  با تری  سطح  با  اجتماعی،   هایمهارت   نقایص  یلدلبه   کننده مراجعه  یپ شکروان   بیماران  در  تریشب  اجتماعی  درک  ، (1983)
 تسهیل   مطلوب  سطح  به  رسیدن  تا  را  اجتماعی  عملکرد  اجتماعی،   درک  سطح  اف ایش  همچنین.  تاس  مرتبط  اجتماعی  هایمهارت
 های موقعیت   در  دیگران  انیرو  حا ت  به  اندیشیدن   و  درک  توانایی  معنی   به   که  کودکان  اجتماعی   ادراک  بنابراین،   ؛کندمی

  ادراک  هایظرفیت (.  2013  من، چش  و  لیبوویچزیو،  )  دارد  کودکان  اجتماعی  هایمهارت   ایجاد  در  مهمی  نقش  است،   اجتماعی
 دیگران   روانی  حا تدرمورد    تفکر  و  درک  مشکالت  کهدرحالی  دارد،   ارتباط  با   اجتماعی  هایمهارت  با  معمو    با تر  تماعیاج
م  ونتا، )  دهد  اف ایش  را  روانی  ۀ عمد  مشکالت  خطر  و  شود  اجتماعی  عملکرد  در  اختالل  به   منجر  تواندمی وان  هاتکویچ،  لیک، 

 را   اجتماعی  هایت وقعیم  کودک  که  است  این  است  موردنیاز  اجتماعی   هایمهارت   رشد  در  آنچه  پس(.  2017  شارپ،   و  ووردن
 انطباق   و  سازگاری  بر  و  دارد  کودکان  زندگی  هایجنبه  تمام  با  ساسیا   یپیوند  ، اجتماعی  هایمهارت   همچنین.  کند  درک  بتواند
  را  اجماعی  سازگاری  و  شدنیاجتماع  عامل  رین تمهم  عنوانبه  اجتماعی  هایمهارت  اهمیتیب  ترتبدین .  گذاردمی  تأثیر  هاآن
 (. 1391 پلومر، ) داشت  دور ازنظر تواننمی  گاه هیچ

  نقش  کودکان  اجتماعی  های مهارت   و  کودک-مادر  تعامل  بین   ارتباط  در  اجتماعی  دراک ا  داد  نشان   همچنین  ها درنهایت، یافته 
 شناختی  تحریف  دچار   کمتر  و   ندبرخوردار   ترییشب  اجتماعی  هایمهارت   از  ، باشد  با تر  افراد  اجتماعی  شناخت  هرچه.  دارد  میانجی

 داشته  تعامل  خود  والدین  ویژه به  دیگران  با  توانندیم  بهتر  آن  دنبال  به  و  کنندمی  پردازش  بهتر  را  اطالعات  همچنین  .دونشمی
بیکر)  باشند  های مهارت  اف ایش   ، گذاردمی  رتأثی  اجتماعی  ادراک  رشد   بر  کودک -مادر  تعامل  اگرچه(.  2011  جوونون،   و  فنینگ، 

برایکند می  ایجاد  تعامل  برای  جدیدی  فرصت  نی   کودکان  اجتماعی  بهبود   یق طر  از  است  ممکن  اجتماعی  ادراک  مثال،   ؛ 
 از   اجتماعی  ادراک  ترتیببدین  (.2015  ، لویس  و  کارپندیل)  بگذارد   تأثیر  مادر  با  کودکان  تعامل  بر  کودکان  اجتماعی  هایمهارت
 امکان  این  کودکان  به   زیرا  ؛ باشد  مربوط  اجتماعی  هایمهارت  به  است  ممکن  و  گیرد می  شکل  مهم   افراد  با  کودکان  لتعام  طریق 

 (. 2011 گاردنر، )  باشد داشته انتظاراتی خود رفتارهای نتایج و دیگران واکنشدرمورد  که دهدمی را
یافته  این  براساس  میهای  گرفت  پژوهش  نتیجه  کتوان  م  یفیتکه  نه -ادرتعامل  مستقیم طور  به   تواندیم  تنهاکودک 

تب  یاجتماع  یهامهارت اف ا  یرمستقیمطور غبلکه به   ، کند  یینکودک را    تواندیم  ی کودک ن  یاک اجتماعادر  ی انم  یش از طریق 
 برای های آموزشی  دبستانی سرفصل یش پهای  در دوره شود  بنابراین پیشنهاد می  ؛کودک شود  یاجتماع  یهاموجب بهبود مهارت 

های اجتماعی آن رشد مهارت  ۀآموزش تعامل مناسب با کودک به مادران در جهت رشد فهم و ادراک اجتماعی کودک و درنتیج
گنجا یکیکودکان  شود.    ملکردیع  هایحوزه   با  ثابت  روابط  زیرا  ؛است  اجتماعی  ادراک  ۀ حوز  هامیانجی  ترینامیدبخش   از  نده 

  در   افراد   توانایی  زیربنای  که  دارد   اشاره   عصبی-شناختی  فرایندهای  از  ایمجموعه   به  یاجتماع  ادراک.  دهدمی  نشان  را  مختلف
 تعامالت  مهم اج ای ، اجتماعی هایمهارت و اجتماعی ادراک. است اجتماعی لتعام اساسی شرطپیش  عنوانبه دیگران رفتار درک

 شناختی   ادراک  محققان   از  برخی.  هستند  همراه   دکانکو  برای  متعددی  فردیینب  پیامدهای  با  و   وندشمی  گرفته  درنظر  اجتماعی
  ؛ است  ضروری  کودکان  در  مؤثر  تماعیاج  تعامل  برای  و  دشومی  ایجاد  شناختی  هایدانش   سایر  مشابه  اجتماعی  ادراک  معتقدند
 یموضوع  کودک-مادر  تعامل  رسدمی  نظربه  ایجاد شود،   هانآ  اجتماعی  روابط  چارچوب   در  کودکان  اجتماعی  ادراک  اگر  بنابراین، 

 از   وسیعی  طیف  در  را  اجتماعی  ادراک  کاربردی  نقش  آینده   تحقیقات  شودمی  پیشنهاد   ترتیببدین.  بود  خواهد  مطالعه  برای  مهم
 تعامالت  بر  عالوه   همچنین.  هستند  خاص  اجتماعی  هایمهارت   به  محدود  که  هاییآنفقط  نهکند و    بررسی  اجتماعی  هایحوزه 
 با   هاییپژوهش   ونشده    بررسی  دارد  او  یادگیری  و  رشد  در  بس ایی  اهمیت  که  خانواده   اعضای  سایر  با  ککود   ۀرابط  مادر،   با  کودک
  در   که  کندمی  فراهم  را  بستری  اینجا  در  شده ارائه   شواهد  بنابراین  ؛گیرد  صورت  کودکان  به یستی  بر  آن  اثربخشی  بررسی  هدف
 در   را  کودکان  اجتماعی  درک  هایتوانایی   توانمی  هاآنکمک  به  که  ندکن  بررسی  را  بیشتری  امکانات  دنتوانمی  آینده   مطالعات  ، آن

 .داد ارتقا کودکی دوران
.  کرد  توجه  نی   هامحدودیت   این  به  ، پژوهش  هاییافته   تعمیم  در  است  ضروری  که  بود  نی   هاییمحدودیت  دارای  مطالعه  این

  قابلیت   امر  این  و  بود(  دبستانیپیش )  خاص  سنی  گروه   یک  هایآزمودنی   از  استفاده   و  کم  تعداد  با  گیرینه نمو  ، پژوهش  این  در
  که   است  پژوهش  متغیرهای  سنجش  در  فرم والد  ۀشنامپرس  از  استفاده  دیگر،   محدودیت.  سازدمی  مواجه  دشواری  با  را  نتایج  تعمیم
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  در   سنجش  اب ارهای  ترینجرای  از  یکی  پرسشنامه  ، حالبااین .  باشد  اشتهد  سوگیری  پسندانهجامعه  هایپاسخ سمت  به   است  ممکن
 مفیدی   هایش بین  حاضر  ۀمطالع  ، هامحدودیت   با وجود این.  دشو می  حاصل  آن  از  معتبری  هاییافته   و  است  کودک-والد  مطالعات
 . دهدمی ارائه دکانکو اجتماعی ادراک در مادر  نقش و اجتماعی هایمهارت مختلف هایجنبه بین  روابطدرمورد  

 قدردانی و تشکر
 . باشند داشته را تشکر و قدردانی کمال پژوهش در کنندگانشرکت تمامی از دانندمی خود ۀوظیف مقاله اننویسندگ

 منابع
 لایم  هماایش  دبساتانی.  سنین  کودکان  اجتماعی  هایمهارت  با  کودک-مادر  تعامل  کیفیت  رابطۀ   بررسی(.  1394)  ع.  و شریفی،  م.،  احمدی،

 ۀ انجمن مطالعات برناما  با همکاری  دانشگاه بیرجند  و  ل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبیک  ۀ اداربیرجند:    .1  دورۀ   ابتدایی،  آموزش
 .1394ماه ید  6و  5. درسی ایران

داری و مکااری، خویشاتنیر آموزش نظریۀ ذهن بار ارتقاای هتأث(.  1392انی، ر.، نسائیان، ع.، ادیب سرشکی، ن.، و کریملو، م. )اسدی گندم
 .33-44، (3)13فصلنامۀ کودکان استثنایی. سال از دیدگاه معلمان.  7-12یستیک قاطعیت کودکان پسر ات

 .فروزش نشر: تبری  قادری. پیروز و اسماعیل خلیل واحدی، شهرام ترجمۀ  .کودکان اجتماعی هایمهارت تقویت هایبازی(. 1391) د. پلومر،
شانوایی.   اخاتالل  بادون  و  با  آموزاندانش  در  آن  ابعاد  و  اجتماعی  درک  سه مقای(.  1388)  .ه  رشیدی،  و هارون  ش.،  برزی،ال  ف.،  پور،جاهدیان
 .79-105، (4)11 ،کاربردی شناسینروا در پژوهش و دانش
 و خاناه  در یادگیری تال تاخ به   مبتال  و  عادی  کودکان  از  گروه   دو  در  رفتاری  مشکالت  و  اجتماعی  هایمهارت  مقایسۀ (.  1382)  س.  شهیم،

 .121-138،  (1)33 .تربیتی  علوم و شناسیروان  مجلۀ   مدرسه.
 تنظایم  و  اجتمااعی  هاایمهارت  روی(  CPRT)  کاودک-والاد  رابطاۀ   بار  مبتنی  درمان  اثربخشی(.  1398)  ف.  و خسروپور،  ع.،  طهماسبی،
 .113-122، (6)8 .شناسیروان رویش .فعالیبیش-توجه   نقص  اختالل  به   مبتال سال 12 زیر کودکان  هیجان شناختی
شناسای . رشتۀ روانارشد  کارشناسی  نامۀ پایانهای اجتماعی کودکان آسپرگر.  (. اثربخشی آموزش نظریۀ ذهن بر مهارت1389ی. )مختاری،  

 شناسی و علوم تربیتی. تهران.ثنایی. دانشگاه عالمه طباطبایی. دانشکدۀ روانکودکان است
 دبساتانیپیش  کودکاان  اجتماعی  هایمهارت  بر  گروهی  درمانیبازی  یاثربخش  بررسی(.  1393)  م.  و عاشوری،  س.،  ار،آبکنجلیل  گ.،  موللی،

 .76-85، (1)16 .بخشیتوان  مجلۀ  شنوایی.  دیدۀ آسیب
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