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دانشگاه  ،يو علوم ورزش يبدن تيترب ةنشكددا ار،يدانش. 2 رانيتهران، ا قات،يواحد علوم تحق ياسالم
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  چكيده
در  رياخ قاتيتحق. رديگ يشكل م يكيو ژنت يكيولوژيزيف ،يسميارگان ،يطياز عوامل مح يبيترك يرشد كودك بر مبنا

 تيو حما زانندهيبرانگ طيمح كيسطح رشد با  نيكه بهتر دهند ياي نشان م كننده رشد كودك و نوزاد به طرز قانع زمينة
 يبر رشد اجتماع طيسازي مح فراهم ةاثر مداخل يابيارز قيتحق نيا يهدف كل. دهد ياست كه رخ م يقو يا نهيزم
ند كه به هستشهرستان قوچان  ةماه 24-42سالم  ينوپا 46شامل  قيتحق نيهاي ا نمونه. ماهه است 24-42 انينوپا

، )فرن 16( يها در سه گروه تجرب نمونه. انتخاب شدند يصورت تصادف جامعه به نياي از ب اي چندمرحله روش خوشه
شده  سازي فراهم طيدر مح) ماه 3(جلسه  36 به مدت يگروه تجرب. قرار گرفتند) نفر 15(و كنترل ) نفر 15(مهدكودك 
 اسياز مق يگروه تجرب يشده برا سازي فراهم طيو مح انينوپا ةخان طيمح يبررس براي قيتحق نيدر ا. قرار گرفت
ها با  داده. استفاده شد نلنديوا اسياز مق يرشد اجتماع يو برا يرشد حركت يخانه برا طيدر مح يساز فراهم يخودسنج
داري  ها تفاوت معنا گروه يرشد اجتماع نينشان داد كه ب جينتا. وتحليل شد متغير تجزيه تحليل كوواريانس تك استفاده از

اثر  يتجرب روهگ انينوپا يبر رشد اجتماع طيسازي مح حاصل نشان داد كه فراهم هاي يافته). =963/0P( وجود نداشت
  .داند مؤثر نميماهه  24- 42 انينوپا يبر رشد اجتماع را طيسازي مح حاضر فراهم ةمطالع ةجينت نيبنابرا. نداشت

 
 هاي كليديواژه

  .ياجتماع يها مهارت ط،يسازي مح فراهم ان،يرشد نوپابرنامة مداخالتي، 
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  مقدمه
 ةجانب آن بخش از رشد همه يمعتقدند رشد اجتماع) 2006( 3ايسنبرگ و2دلوچه ،1سيگلر كه گونههمان

مناسب  يطوجود شرا پذيرد، يم يراطراف كودك تأث يو نهادها يطمح ر،يگافراد د توسطكودك است كه 
 تأثير خردسال كودكان آموزشي مراكز كيفيت و اوليه هايدر سال يو اجتماع يخانوادگ يطي،مح

 دست مهم امر اين به كه محققان يطور به دارد، رواني و جسمي مشكالت از جلوگيري در بسزايي
 آثار و اند حساسي هاي سال اجتماعي رفتار و شخصيت هوش، گيريشكل در اوليه هايسال كه اند يافته
  ).2( بگذارد جاي را اضطراب مانند اختالالتي توانديم يهاول توجهيبي

و  يبه حس خودمختار يابيدست يينوپا ةدور يتكامل وظيفة يكسون،ار ينظر رشد اجتماع اساسبر
 در مشخص طور به تشريفات و گرايييويژه منف همشخصات متعدد ب. و شرم است يدغلبه بر حس ترد

 خود تمايالت درآوردن اجرا به در نوپايان اينكه محض به. شودمي ديده خودكفايي با ارتباط در نوپايان
. شوندمي گراييمنفي دچار هايشاندرخواست به نسبت منفي پاسخ به واكنش در كنند، مي تالش

 اين در ويژه به فعال بازي). 26( است خلق سريع نوسان با ر معمولطو به كه شودمي شدت ابراز به عواطف
دهند  توسعه خود مرزهاي درون در را خودمختاري تا دهدمي اجازه كودكان به زيرا دارد، اهميت مرحله

 مقابل در آنها خودمختاري كسب يعني كند، حل يتر مثبت شيوة به را بحران اين كودك هرچه). 21(
  ).3(آورد  مي وجود به خود در مقدماتي ارادة مبناي بر را نيرومندي من باشد، ربيشت ترديد و شرم

 يطيسازهاي مح فراهم يراتتأث ي،كودك ايلدر او يرشد حركت يهم برا يبسونشناختي گ بوم  يدگاهد
 قلمداد زمينه اين در اصلي عامل را خانه و گرفته نظر در هينهدر رشد و رفتار ب يعنوان عامل مهم را به
 در كه است تغييراتي از ناشي حركتي رفتار تغيير شرايط كه دانست بايد رشد شناخت براي. است كرده
بود  معتقد گيبسون). 19( آيدمي وجود به اجتماعي يا عاطفي شناختي، شامل انسان وجودي ابعاد ساير

رشد كودكان،  ينةممعاصر در ز يقاتتحق). 8(دهد  ميسازها را ارائه  هم فراهم ياجتماع يطمح يكه حت
 و كننده تحريك محيطي وجود با تنها رشد، هينةكه سطح ب دهد ياي نشان م طور متقاعدكننده به

 بسيار تأثير زندگي، اول سالدر  توانند يعوامل م ينعالوه، ا هب. شود مي حاصل قوي اي زمينه پشتيباني
 طبعاًو ( خانه كه معتقدند همه ريباًتق محيط، دهندة تشكيل مختلف عوامل بين در. باشند داشته بيشتري

                                                           
1 . Siegler 
2 . Deluche 
3 . Isenberg 
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) يحركت( يسازها فراهم يردر پژوهش حاضر، تأث ).20( است رشد و يادگيري در اصلي عامل) خانواده
نشأت گرفته است  يقبل يقاتمسئله، از تحق ينتوجه ما به ا. شد يبررس ياننوپا ياجتماع ييخانه بر توانا

 ينجا،در ا). 15(ند ا هپرداخت نوپايان حركتي اجراي و انهخ در هاساز فراهم ينب ةرابط يبررسبه كه 
 ياننوپا ياجتماع ييسازها بر توانا فراهم يرتأث ي،بر سنجش حركت تا عالوه يمخود را توسعه داد يقاتتحق
  .كنيم يبررس يزرا ن

 رشد از خاص يها جنبه و خانه طيمح نيب ةرابط انطباق منظور به ييها تالش گذشته، قرن مين يط
 يابيارز يمشاهدات خانه برا اسيمق نه،يزم نيا در تالش نيتر مهم ديشا. است گرفته صورت ودكك

 يمنظور بررس به يمتعدد قاتياست كه در تحق) 1984( يتوسط كالدول و برادل 1(HOME) طيمح
 هخان مشاهدات اسيمقبا استفاده از . كار گرفته شده است به يو اجتماع يبر رشد شناخت يطيمح هاياثر
خانه  يبا شش بعد مختلف برا يساختار يمخصوص نوزادان و نوپاها، كالدول و برادل طيمح يابيارز يبرا
) د ط،يمح يسازمانده) ج ه،يو تنب تياجتناب از محدود) مادر، ب يده پاسخ) الف: دندكر شنهاديپ

در ) 1989(همكاران بردلي و ). 25( روزانه كاتيتنوع در تحر) مشاركت مادر، و) مناسب، هـ يباز ليوسا
تحقيق طولي بزرگي در اياالت متحده در بين سه گروه مختلف نژادي، آمريكايي سفيدپوست، آمريكايي 

مشاهدات  ياسمقهاي  آمريكايي، به اين نتيجه دست يافتند كه رابطة بين نمره/پوست و مكزيكي سياه
. ين اين سه گروه، يكسان نيستيط، وضعيت اجتماعي و معيارهاي شناختي در بمح يابيارز يخانه برا

مشاهدات  ياسمقهاي  دهد كه همبستگي بين نمره در اين تحقيق نشان مي شده مشاهدهروند عمومي 
يابد و پس از آن  هاي آزمون شناختي، در دومين سال زندگي افزايش مي و نمره يطمح يابيارز يخانه برا

 يابيارز يمشاهدات خانه برا ياسمقهاي  مرهدر زمينة طبقة اجتماعي، همبستگي بين ن. شود تثبيت مي
طي سه سال و تحصيالت مادر و وضعيت اشتغال خانواده، براي طبقة پايين در سطح كم، براي  يطمح

تا  3/0(طبقة متوسط به پايين در سطح نسبتاً كم، و براي طبقة متوسط در سطح متوسط قرار داشت 
هاي  طي سه سال و نمره يطمح يابيارز ينه برامشاهدات خا ياسمقهاي  همبستگي بين نمره). 5/0

، اما براي )34/0حداكثر (اجتماعي، كمتر بوده  نظر ازهاي محروم  آزمون شناختي كودكان براي گروه
هاي اين تحقيق  بندي يكي از جمع. قرار داشته است) 6/0تا (هاي اجتماعي برتر در سطح باالتري  گروه

دكان از بدو تولد تا سيزده سالگي، اين بود كه اثر فقر بر محيط بزرگ طولي در اياالت متحده روي كو
در تمامي سه گروه نژادي، چه در . تر از اثر تعلق به گروه نژادي خاص است خانه بسيار برجسته

                                                           
1. Home Observation for Measurement of the Environment (HOME) 
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يكي از (ها و تقريباً در تمامي سنين، تحريك يادگيري  هاي فقير و چه در ديگر خانواده خانواده
ارتباط معناداري با رشد حركتي و ) يطمح يابيارز يمشاهدات خانه برا ياسمقهاي تركيبي  زيرمقياس

با ثابت نگه داشتن تحصيالت مادر، سن (اجتماعي اوليه، برتري زباني و مشكالت رفتاري داشته است 
  ).14) (كودك و اندازة خانه

 در. داشت ندخواه پي در را مثبتي نتايج زودهنگام، مداخالت كه كرد بيني پيش توان مي كل، در
 هنگام كم وزن با نوزاد 985 شامل مداخالت رويه گرفت انجام تحقيقات ترين كامل و ترين بزرگ از يكي
 و رامي و) 1992( همكاران و رامي نوزاد، سالمت و رشد برنامة عنوان با زندگي اول سال سه طي تولد
 بر عالوه. نهادند نام درماني ثيراتتأ براي آشكار شواهد را آن كه يافتند دست نتايجي به) 1999( رامي

 عمومي عملكرد در توجه شايان پيشرفت نهايي گزارش شناختي، و اجتماعي معيارهاي انواع در پيشرفت
شامل ) خارج از خانه(مداخالت  يذكر است كه بخش اصل شايان. را نشان داد يحركت- بينايي

 بود مركز در اجرايي هاي برنامه و خانگي ايبازديده قالب در ”گونه يباز“فعال و  يادگيري هاي يتفعال
)20.(  

ه در مورد نقش گرفت انجام يها پژوهش يجمتخصصان رشد و تحول و نتا هاي يهتوجه به نظر با
 يها از برنامه يحصح ةاستفاد رسد ينظر م انسان، به يكپارچةدر رشد  يحركت هاي يتحركت و فعال

 ضمن نوجواني، و كودكي ةويژه در دور انسان، به يشناس و روان يساختار هاي يژگيمناسب با و يحركت
 زمينه اين در .سازديآماده م ياجتماع يطدر مح يزندگ براي را فرد روان، و جسم سالمت ينتأم

 نتايجنمونه  رايب). 5( است پذيرفته انجام آن بر مؤثر عوامل و اجتماعي رشد دربارة زيادي يها پژوهش
 ياجتماع يها مهارت رشد بر يشهر تيريمد ريثتأ«عنوان  با) 1390(و همكاران  يبيبط پژوهش
 بر ييبسزا ريثأت يباز اسباب يها كه خانه نشان داد ،»تهران شهر اسباب يها خانه يمورد ةنمون كودكان

هم ارتباط  ديگر هايپژوهش در). 9( است داشته ساله 7 تا 3 كودكان ياجتماع يها مهارت رشد
 تأثير به) 1393( جعفري مثال براي. است شده  يبررس يبا رشد اجتماع يو باز يورزش هاي يتفعال
 هاي يباز كه داد نشان نتايج. پرداخت دبستاني يشپ اجتماعي كودكان رشد بر آموزشي هاي يباز

 كارشكي وآباد  چمن غناي). 5( شودمي دبستاني يشپ كودكان اجتماعي رشد افزايش موجب آموزشي
 كودكان هوش و اجتماعي رشد بر ورزشي موزون حركات كه دادند نشان پژوهشي در) 1391(
 يسنت ةكودكان هاي يباز تأثير به) 1390( همكاران و شارمي پورشكوري). 11( است مؤثر دبستاني يشپ

 هاي يباز كه داد نشان آنها هاي يافته. پرداختند ييآموزان دختر اول ابتدا دانش يو مدرن بر رشد اجتماع
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 1باندي و راجرز اسكاينز، تحقيق). 4( بود مؤثر كودكان اجتماعي رشد بر دو هر مدرن و كودكانة سنتي
 ييو توانا ياجتماع يها از رشد شامل مهارت يا هر جنبه يبرا يديكل يعامل ينشان داد كه باز) 2006(

 رشد ينب ةرابط ير،اخ يقاتدر تحق) 2008( 2كوراپساي نظر به). 25( است يتدر فعال يريحفظ درگ
معتقدند كه ) 1998(و همكاران  3گاريتا). 17( با همساالن نشان داده شده است يو باز ياجتماع

  ).22(شود يافراد م يبا همساالن، موجب رشد اجتماع يو باز هيگرو هاي يتمشاركت كودكان در فعال
 فطرت خالف كه است اجتماعي روابط ضعف و ناكافي تحرك بشري جامعة امروز معضالت از يكي

 ترين يربناييز از يكي و رشد يها مؤلفه ينتر مهم از شدن اجتماعي فرايند. است انساني هر وجود
. باشد داشته را گوناگون رفتارهاي تجربة امكان بايد كودك نيبنابرا). 10( است شخصيت رشد محورهاي

 مهيااسب با سن متن ومختلف  هايبازياسباب مثل يطيمح يكاتكه تنوع و تحر شودمي تأكيد رو، ينازا
 و بشنود، لمس كند يند،بب يشترهر اندازه ب يعني ؛به پرورش حواس او كمك كند يشترتا هرچه ب شود
 در ).6(شود  ياو كمك م يروان ي،اخالق ي،اجتماع ي،عاطف ي،در واقع به رشد عقالن ،وگو كند گفت

 برخي به كه شده بررسي ماعياجت رشد با بازي و ورزشي هاي يتفعال آموزش، ارتباط ياديز هايپژوهش
درشت  هاي يباز توسط اسباب يطسازي مح نقش فراهم ينةدر زم ينادر هايپژوهش اما. شد اشاره آنها از

 نقش زمينة در يا مداخله مطالعات كمبودو  است گرفته انجام نوپايان يدر رشد اجتماع يفو ظر
پژوهش  اينبنابر. شود يم احساس كامالً وسال سن كم كودكان اجتماعي رشد در محيط سازي فراهم

  .كند يرا بررس ياننوپا ياجتماع رشدسازها بر  فراهم يرتا تأث استآن  يپ درحاضر، 
 

  يشناس روش
 نوپا 46نمونه شامل و) نوپا 2223(قوچان  ستانشهر ةماه 24-42 سالم نوپايان تمام تحقيق اين جامعة
تعداد نمونه با . انتخاب شد يصورت تصادف عه بهجام يناي از ب اي چندمرحله كه به روش خوشه بود،

  .شد يينتع PASS يافزار آمار استفاده از نرم
 خانه در سازي فراهم مقياس از يگروه تجرب براي يطدن محكر مجهز و خانه طيمح يابيارز يبرا
 و گزيرودر( يرشد حركت يدر خانه برا يساز فراهم اسيمق. استفاده شد) AHEMD4(حركتي  رشد براي

                                                           
1. Skaines, Rodger, Bundy 
2.Corapci 
3. Garita 
4. Affordances in the Home Environment for Motor Development 
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 يعوامل يو كم يفيسنجش ك ياست كه برا نيوالد يبرا يخودسنج يابزار ابتكار) 2005همكاران، 
ماهه  42تا  18در كودكان  يرشد حركت تيكه در خانه به تقو يعيو وقا ها يساز همچون فراهم

 يكودك دوران يةاول يمعاصر در مورد رشد حركت دگاهيد يابزار بر مبنا نيا. رود يكار م به انجامند، يم
، و خانه را گيرد ميدر نظر  نهيدر نمو و رفتار به ياتيح يرا عوامل يطيمح راتي، كه تأثاست شده هيته
 و كودك يها يژگيو مورد در بخش كي يدارا ابزار نيا. داند يم نهيزم نيا در ياصل عواملاز  يكي

 يها تيفعال ،يكيزيف يافض: هاست يساز فراهم و خانه طيمح يها يژگيو مورد در بخش سه و خانواده،
تنوع  ،يخارج يفضا ،يداخل يفضا يارهايبراساس مع زين رهايمتغ). 25( ها يباز اسباب و روزمره،

 ةبر سؤاالت ساد عالوه. اند شده يبند درشت دسته هاي يباز و اسباب ف،يظر هاي يباز اسباب كات،يتحر
 يرا برا يريتصو يها اده كرده و نمونهاستف زين يفيتوص يابزار از سؤاالت نيا ،يكرتيل اي يدوجواب
 321ابزار با استفاده از  نيا. فراهم ساخته است ها يباز اسباب يبند فرد پاسخگو در مورد دسته ييراهنما

توسط  گرفته انجام يدهايبا بازد سهيدر مقا ييايپا. شده است يمتحده و پرتغال بررس االتيخانواده اهل ا
 اسيمق ييايپا. دست آمده است هب اسيكل مق يبرا 93/0در حدود  زيا نه از خانه يدهد آموزش ناناظر

 توسط رانيا در آزمون نيا كرونباخ يآلفا). 20( است 85/0برابر  يحركت رشد يبرا خانه در يساز فراهم
 88/0 ،انجام گرفت نفر 51 نمونه تعداد با ياصل كار شروع از قبل كه يشيآزما آزمون يطمحقق  خود

  .دست آمد هب
 ياسمق ينا. استفاده شد ياننوپا يرشد اجتماع يريگ اندازه يبرا ينلندوا يرشد اجتماع ياسمق از

 ةدور يكو  كند مي يريگ را اندازه يتخود و قبول مسئول يعمل يازهايفرد در برآوردن ن ييتوانا يزانم
 خودياري ي،عموم اريطبقة خودي هشت به مقياس اين. گيرد يرا دربرم يسالگ 25تولد تا باالتر از  ي،سن
 اجتماعي و جايي جابه زباني، ارتباط اشتغال، خودفرماني، پوشيدن، لباس در خودياري خوردن، غذا در

و  1اجتماعي سن توان يم مقياس اين ةهشتگان طبقات در فرد هاينمره به توجه با. شود يم تقسيم شدن
اخوت و  ،يبراهن يتوسط محمدتق 1357در سال اين مقياس  ).23( را محاسبه كرد 2اجتماعيبهر  هوش

 360را در مورد  اسيمق نيا) 1375( يو واعظ ياسمي اد،يزام. شده است يدانشمند ترجمه و رواساز
 يها حوزه ييبازآزما ييايپا بيكار گرفتند و ضر كرمان به ييو روستا يبهنجار مناطق شهر يآزمودن

 1388 سال در همكاران و ريزادش پژوهش در .گزارش كردند 99/0تا  96/0 نيرا ب اسيمق نيمختلف ا

                                                           
1. Social Age 
2. Social Quotient 
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  ).5( آمد دست به 68/0 كرونباخ يآلفا بيضر قيطر از يدرون يهمسان روش به آزمون يدرون اعتماد زين
شد و  انتخابقوچان  شهرستان در يبهداشت مركز پنج يصورت تصادف ابتدا به قيتحق نيا در
 نيب از يبهداشت مراكز نمسئوال يهماهنگ با سپس. گرفت صورت منتخب مراكز نمسئوال با يمالقات
 سه و دو يهامهدكودك رانيمد با ادامه در. دش انتخاب تصادف به يكي مراكز، در موجود يها بلوك
 تماس آنها تمام با و افتيدر طيشرا واجد يها نمونه ةهم تماس ةشمار. آمدعمل  به مالقات زين ستاره
 با مالقات يط. شدند انتخاب كار ةادام يبرا داوطلب نيلدوا ق،يتحق اهداف حيتوض از پس. شد حاصل
قرار داده  ارشانيدر اخت ياقتصاد- ياجتماع تيوضع ةپرسشنام و نامه تيرضا فرم منتخب نيوالد تمام
 را يحركت رشد يبرا خانه در يساز فراهم اسيمق نيتا محقق با كمك والد شد يزير سپس برنامه. شد

بود كه  يتجرب گروهاول  گروه. شدند يبند به سه گروه طبقه انينوپا قيحقت نيدر ا. در منزل كامل كند
هستند  يانيگروه دوم گروه كنترل و گروه آخر نوپا ؛گرفت صورت آنها يرو طيمح سازي فراهم ةمداخل

 به كنترل و يتجرب گروه دو كه است ذكر شايان). دوم كنترل گروهعنوان  به( روند يكه به مهدكودك م
 ميتقس كالس دو به گروه نيا يتجرب گروه در انينوپا تعداد بودن اديزعلت  به و روند،يمن مهدكودك

  .شدند
تمام  يبرا يحركت رشد يبرا خانه در يساز فراهم اسيمقآزمونگر،  از شروع كار با كمك پيش

حضور آزمون در  شيدر پ. محاسبه شد يسازي خانه هر آزمودن فراهم ةنمر و ليدر منزل تكم ها يآزمودن
 يتجرب گروه سپس. كرد استفاده نلنديوا اسياز مق يسنجش رشد اجتماع يبرامراقب كودك، آزمونگر 

سازهاي موجود در  مجهز قرار گرفت و با فراهم يطيدر مح) ماه 3 يط( يا قهيدق 60جلسه  36مدت  به
ر كودكان خود در محل حضور داشتند و در كنا انينوپا نيذكر است كه والد شايان. كرد يباز ط،يمح

 يشده برا سازي محل فراهم. خود پرداختند ةروزمر يبدون دخالت آزمونگر به كارها گريدو گروه د. بودند
) متر 15×10خارج با متراژ  طيو مح 20×10 متراژ باداخل  طيمح( دهيسرپوش يباز پاركي، گروه تجرب

 اسيمق فيدرشت و ظر يحركت يها يباز توسط محقق با استفاده از اسباب طيمح نيا. مركز شهر بود در
با استفاده از  زيخارج پارك مورد نظر ن يفضا. شد ايمه ،يحركت رشد يبرا خانه در يساز فراهم

فضا  نيپس از اتمام كالس از ا يگاه انينوپا. خانه مجهز شده بود طيسازي مح فراهم اسيمق يارهايمع
 از استفاده با مداخله،) ساعت صبح 1لسه، ج 3 يا هفته(جلسه  36 انيپس از پا. كردند ياستفاده م

و  آزمون شيپ يها سپس نمره. شد يريگ اندازه دوباره كودكان رشدآزمون  پس در نلنديوا اسيمق
  .دش سهيآزمون با هم مقا پس
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  ها افتهي و جينتا
 ةنمر نيهمچن. شد يريگ اندازه نلنديوا يخام سه گروه در آزمون رشد يها آزمون نمره شيپ در

 يبررس يبرا قيتحق نيدر ا. دشمحاسبه  ياقتصاد-ياجتماع تيخانه و وضع طيسازي مح فراهم
سؤاالت پژوهش  جهت آمار استنباطي وهاي آمار توصيفي  ها از روش كننده شركت يعموم مشخصات

 نوپايان اجتماعي رشد بر محيطسازي  فراهم تأثير برايمتغير  كوواريانس تك تحليل از. گرفته شد بهره
 منظور به .گرفتانجام  α=05/0) آزمون يخطا( داري معنا سطح در يآمار يها آزمون يةكل. شد دهاستفا

  .شد گرفته بهره Statistica  10 و  Spss 21افزارهاي  تحليل توصيفي و استنباطي از نرم
 نيانگيم نيهمچن. پسرند آنها درصد 52 و دخترها  كننده شركت درصد 48 كه دارد يم انيب جينتا

 در) درصد 56(ها  كننده شركت از يمين از شيب يتجرب گروه در. بود ماه 34 نمونه در حاضر انينوپا يسن
 كنترل گروه در كه است يدر حال نيا. داشتندقرار  نييرو به پا ياقتصاد-اجتماعي تيوضع

 درصد 60. داشتند قرار) درصد 47( متوسط و نييپا به متوسط ةرد در نسبت كي بهها  كننده شركت
آزمون  پس ةدر مرحل. بردند يسر م متوسط به ياقتصاد -اجتماعي تيوضع در زين مهدكودك كودكان

 94/1 كنترل گروه در ،درصد 14/5 يتجرب گروه در يساز كل فراهم ةنمر آزمون شيپ ةنسبت به مرحل
  .داشت شيافزا درصد 22/1مهدكودك گروه در و درصد

بودن  يعيطب يبررس يبرا. وتحليل شد سه گروه تجزيهدر  اجتماعيرشد  هاي هحاضر نمر يقدر تحق
 داد نشاننتايج تحليل واريانس يكطرفه  ينهمچن. استفاده شد ويلك - شاپيرو ها از آزمون  داده يعتوز
 بررسي منظور به طور ينهم. بود يكسان تحقيق، در كنندگان شركتاقتصادي - اجتماعي وضعيت كه

 شد مشخص ،1واليس-كروسكال آزمون توسط مداخله، از پيش محيط سازي فراهم شرايط بودن يكسان
  .برند مي سر به يكسان محيط سازي فراهم شرايط در آزمون پيش مرحلة در كننده شركت هاي گروه كه

 گروه در درصد، 27/1 تجربي، گروه در اجتماعي رشد سازي، فراهم از پس كه بود اين يانگرب ها يافته
 نشان 1 نمودار در تغييرات اين. داشت افزايش درصد 10/2 هدكودكم گروه در و درصد 49/1 كنترل
 .است شده داده

                                                           
1. Kruskal–Wallis 
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 ها در گروه يرشد اجتماع ييراتتغ .1 نمودار

 

از آزمون تحليل   كننده هاي شركت سازي بر گروه بررسي تفاوت ميزان اثربخشي فراهم براي
ي تحليل كوواريانس ها فرض شيپر پيش از گزارش نتايج مذكو. شد گرفته بهره متغيره كوواريانس تك

 ). 1جدول (گزارش شده است 

  اجتماعي رشد بر يساز فراهم ريتأث يبررس يبرا انسيكووار ليتحل جينتا .1 جدول

  مرحله  گروه  ريمتغ
 يتينرمالآزمون

  )ويلك - شاپيرو (
  برابري آزمون
 رگرسيون شيب همگني  )لون(خطا  واريانس

  يدار معنا آماره يدار معنا آماره يدارمعنا آماره

شد
ر

 
ماع

جت
ا

  ي

  يتجرب
  732/0 964/0 آزمون شيپ

253/2  117/0  223/16  001/0<   

  452/0 948/0  آزمون پس

  كنترل
  322/0 935/0 آزمون شيپ

  637/0 957/0  آزمون پس

 مهدكودك
  818/0 967/0 آزمون شيپ

  981/0 982/0  آزمون پس

  
ها و  كننده هاي شركت ويلك در گروه -  شاپيروبودن  يعيطبهاي متناظر با آزمون  داري امعننظر به  با
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 ةدهند ترند كه نشان بزرگ 05/0شود كه تمامي اين مقادير از خطاي  در مراحل آزمايش، مشاهده مي
ي واريانس آزمون برابر. ها و مراحل است رشد اجتماعي در اين گروه متغيردر  ها داده عيتوزبودن  يعيطب

فرض  درصد، پيش 5از خطاي ) 117/0(داري  اتر بودن معن دهد كه با در نظر گرفتن بزرگ خطا نشان مي
   . شود رد مي 001/0داري  ادر نهايت همگني شيب رگرسيون با معن. برابري واريانس خطا برقرار است

  
  اجتماعي رشد بر يازس فراهم ريتأث يبررس يبرا متغيره تك انسيكووار ليتحل جينتا.  2 جدول

  ريمتغ

  متغيره تك كوواريانس تحليل ةنتيج

 ةدرج  مربعات مجموع
  آزادي

 ميانگين
  مربعات

 مقدار
 Fآماره 

  داريامعن
 مجذور
Eta 

  )اثر ةانداز(

  >01/0  963/0  037/0  809/4  2  618/9  اجتماعي رشد

  
، است 963/0داري برابر  شود كه مقدار معنا مشاهده مي 2شده در جدول  با توجه به نتايج گزارش

سازي توسط محقق، ميزان رشد اجتماعي در مراحل قبل و  توان گفت كه پس از اعمال فراهم رو مي ازاين
داري با يكديگر  هاي تجربي، كنترل و مهدكودك تفاوت معنا كنندگان گروه بعد از مداخله، بين شركت

 وجود بهي در رشد اجتماعي نمونة مورد مطالعه دار سازي تغيير معنا ، فراهمگريد  عبارت به. نداشته است
  ). 2جدول (نياورده است 

 

  گيري يجهنت و بحث
 تحول و پرورش در مناسب يها روش از استفاده و آشنايي همچنين و مساعد محيط كردن فراهم

 يها مهارت داراي كودكان. دارد كودكان آينده و حال زندگي كيفيت در يتيبااهم بسيار نقش  اجتماعي
 لزوم صورت در و ديگران به نسبت بودن حساس قوانين، از اطاعت همياري، روابط، پايداري در اجتماعي،

عوامل  تأثيركودكان تحت  ياست تحول اجتماع بديهي). 18(ند تر موفق خود منفي احساسات مهار
ن، رفتار معلمان نژادها و همساال روابط با هم ين،والد يفرهنگ، بازخورد و رفتارها يط،مختلف وراثت، مح

  ). 16(گيرد  يقرار م يآموزش يها و برنامه
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نشان داد كه  ها يافته. بود ياننوپا يبر رشد اجتماع يطسازي مح فراهم تأثير يقتحق يناز ا هدف
 همكاران و يعمارات. ندارد داري امعن تأثيرماهه  42تا  24 يانبر رشد اجتماعي نوپا يطمح يساز فراهم

 هاي يتفعال ازمنديكودكان ن ياجتماع يها مهارت يارتقا كه افتنديدر خود شپژوه در زين) 1390(
 يباز خالف بر مدرسه طيمح هالورك، نظر از نيهمچن. و ساختارمند است شده يزير برنامه يگروه

 پژوهش در). 10( دهد يم قرار كودك ارياخت در ياجتماع رفتار يبرا را يكم هاي يتموقع آزادانه،
كه در خانه  يكودكان مهدكودك و كودكان يرشد اجتماع ةسيمقا« عنوان با) 1984( تياشم و ريآركور
 كردند يبررس نلنديوا اسيمق از استفاده با را گروه دو هر از كودك 25 ياجتماع رشد ،»شوند يم بتمراق

 نيا هاي يافته ).2( ندارد وجود گروه دو نيا ياجتماع رشد بين يتفاوت كه دنديرس جهينت نيا به و
 و) 1984( يتو اشم ير، آركور)1994( يتي، ب)1985( گذشته از جمله بست يقاتتحق يجنتا ،پژوهش
 بازي و بدني هاي يتفعال طريق از را اجتماعي رشد افزايش كه كندمي تأييد نيز را) 2005( وشيم نوسي
 ي، غنا)1393(ي جعفر مانند پژوهشگرانياست كه  يدر حال اين. )23،13،12،10(دانند  يم ضعيف
و  عماراتي، و )2008(ي ، كوراپسا)1390( و همكاران يشارم ي، پورشكور)1391(ي آباد و كارشك چمن

  ).17،11،10،5،4(دانستند  يم ؤثركودكان م يو آموزش را بر رشد اجتماع يباز تأثير) 1390( همكاران
در  يبررس هاي مورد نمونه يسن ةممكن است تفاوت در رد يجدر نتا تناقض  يكي از داليل

 كودكان يبرا يباز) 1986( يكرات يةنظر با مطابق. ذكرشده با پژوهش حاضر باشد يها پژوهش
 30 تا 24 كودكان در  .ماند يم يباق يراجتماعيغ باشد، داشته ياجتماع فرصت اگر يحت خردسال،
 ينكهبدون ا د،كنن يم بازي همديگر كنار در كودك دو. است انفرادي نوع از هايشان يباز اغلب ماهگي،
يبرقرار م يتعامل كم يرد،صورت گ يتعامل اجتماع يداشته باشند و اگر تالش برا يكديگربه  توجهي

خود  يبه كار همباز توجهي ينو كمتر شوندمي خود كار سرگرم بيشتر مواقع، گونه ينا در كودكان. شود
 5/3 تا 5/2 در. يابدي، تكامل مشود خوانده مي يمواز يكه باز يزيبه چ يرفتار ينچن ةتوسع. ندارند
 به شروع كودك ولي شود،مي ديده اجتماعي روابط ايجاد براي كودك سوي از كمي تالش هنوز سالگي

صورت  ينبد. آگاه است و به آنها توجه دارد يگراناز حضور د دهد ميكه نشان  كندمي رفتارهايي ابراز
ها  احتماالً بچه اين، وجود با. كنديم يدد از او تقلخو يبا نگاه كردن به رفتار همباز يكه هنگام باز

) 1393(و همكاران  يآقاجان ينهزم يندر هم). 24( كنندنمي برقرار كودكان با حد اين از بيشتر تعاملي
 ةسال 5تا  3 كودكان يهوش و ياجتماع يها بر مهارت يو زمان باز يباز اسباب ي،نوع باز يربه تأث

 زمان و يباز اسباب بازي، نوع ةرابط يزانكه م داد نشانآنها  يجنتا. پرداختندشهر تهران  يها مهدكودك
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 يراز ،سن كودكان است آن يلاست كه دل ياجتماع يها از مهارت يشترب هوش يها با مهارت بازي
  ).1(شود  يم يشترآنها ب ي، تعامالت اجتماعشدنتر  بزرگ ضمن كودكان
 نكتة بودند، يناز مداخله در منزل خود و كنار والد پس ننوپاياپژوهش  ينتوجه به اينكه در ا با
 مشخصات با والديناز  بسياري يكسوننظر اربراساس . است ينوالد هاي يژگيدر مورد و يگرد ذكر شايان
و شرم سوق  يدغلط، نوپا را به سمت ترد يها و ممكن است با واكنش يستندآشنا ن دوره اين متعدد
نوپا از خود نشان  يرا در مقابل خودمختار يغلط يناآگاه، برخوردها ينالداز و يسن برخ يندر ا. دهند
سازي  فراهم تأثيري يب يگرد علت پس). 26(كند  يم يدسوء آن رشد كودك را تهد هايكه اثر دهند مي
 يرشد خودمختاردر مناسب  يآنها نسبت به بازخوردها يآگاهنا توان يرا م يبر رشد اجتماع يطمح

  .نوپا دانست يو خودمختار يكسونارمطابق با نظر 
 نمودارمطابق  آماري نظر از داري معنا تفاوتهرچند . مراقبت روزانه در مهدكودك است يگر،د عامل

نسبت به گروه  يشتريب يزاندر گروه مهدكودك به م ياجتماع رشد سه گروه مشاهده نشد، ينب 1
 پنجحضور  توان يم را مهدكودك گروه در اجتماعي رشد بيشتر افزايش علت. است يافته يشافزا يتجرب

از  ياريبس. دانست مداخله گروه به نسبتساعت در مهدكودك  چهارروزانه  يانگينطور م روز در هفته به
 هفته در ساعت چند مدت بهآنجا  در. كنند مي تجربه را گروهي هاييتموقع يسالگ كودكان قبل از پنج

 كيفيت كه است شده معلوم ديگر طرف از. شودمي اهمفر برايشان ذهني و اجتماعي هايانگيزه
در ) 1380( يارياله. گذارد مي مهمي تأثيرات كودكان بلندمدت ومدت  كوتاه رشد در مهدكودك

 ،يتحول شناخت ادكننده از مهدكودك در ابع استفاده ةسال 6تا  3نشان داد كه كودكان  يپژوهش
 استفاده مهدكودك از كه يسن گروه نيهمودكان تر از كمتحول يحركت يو جسم يعاطف ،ياجتماع

 كه ساله 6 تا 3 كودكان ياجتماع رشد كه دادند نشان زين) 1390( همكاران و يابر. هستند كنند،ينم
 عدم ديگر عامل پس). 2(از روستامهد، بهتر بود  محروم گروه به نسبت ،كردنديم استفاده روستامهد از
مدت كم  يندر مهدكودك و همچن سومگروه  حضور توانمي را رشد بر محيط حركتي سازي فراهم يرتأث

  .مداخله دانست
بود،  يگراز دو گروه د يشترگروه مهدكودك ب در پسرها به نسبت دخترها درصد كه است ذكر شايان

 يابزار غربالگر يابيو اعتبار استانداردسازي پژوهش در) 1391(و همكاران  يساجد يجو با توجه به نتا
 بود پسرها از بيشتر ماهگي 24-42 در دخترها اجتماعي رشد تهران كودكان در ASQ يت تكاملاختالال

  . دانست يتجنس ةها را مداخل گروه ينب يعدم تفاوت در رشد اجتماع يكي از داليلي توان يم ينبنابرا). 7(
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سازي  فراهم ةنمر ،يحركت رشد يبرا خانه در يساز فراهم اسيمق از قيتحق نيا درذكر است  شايان
 يةنظر از يخاص يها گزاره براساس اًيقو ابزار، نيا. شدخانه محاسبه و  محل مداخله مجهز  طيمح
 ها يباز اسباب و يباز ليوسا ها،ساز فراهم نيتر مهماز  يكي. است شده بنا) يساز فراهم( يشناخت بوم

 قاتياما در تحق). 25( دشو يم فراهم نهيبه رشد يارتقا احتمال آنها، به يدسترس صورت در كه هستند
 ياجتماع رشد بر يباز و تيفعال ريتأث و آموزش تيفيك جمله از گريد عوامل ريتأث يطور كل به ذكرشده

سازهاي  استفاده از فراهم ،يسازي بر رشد اجتماع فراهم يرعدم تأث گريد علت. ه شده استديسنج
  .بود خاص اسيمق نيموجود در ا يحركت

 تشويق مداخالتي، هاي پروتكل ايجاد فرايند در ها گام ترين مهم از يكي گويد مي) 2006( ايلتوس
 در كه شود مي تجهيزاتي از استفاده و ها بازي اسباب شامل كه است هايي فعاليت در والدين مشاركت

 ها بازي در والدين مشاركت دفعات همچنين. است شده فراهم خانة آنها محيط در يعني فيزيكي، فضاي
). 20( شود تأكيد آنها بر و گيرد قرارمدنظر  مداخله هاي پروتكل در بايد ها بازي اسباب با كردن بازي و

در جهت درك بهتر  يادينكوچك اما بن ي، گامپايانآن بر رشد نو يرخانه و تأث يطمح يفيتك شناسايي
بر رشد  يطمح يحركت سازي فراهم تأثيرتوجه به عدم  با. رود يشمار م رشد انسان به يچيدةپ يتماه

 روي يبر رشد اجتماع يطمح يسازي حركت فراهم تأثير شود يم يشنهادماه پ 24-42 ياننوپا ياجتماع
 و دهند افزايش را مداخله مدت محققان آينده، يها پژوهش در همچنين. شود اجرا باالتر سني يها گروه

 محققان به پايان در طور ينهم. گيرد انجام پيگيري يها آزمون از استفاده با چنيني ينا تحقيقات
  . كننداستفاده  اجتماعي رشدسنجش  براي يگرابزار د از شودمي پيشنهاد

  تقدير و تشكر
 و سالمت دانشگاه از گابارد كارل فسوروپر ختهيفره استاد شائبة يب يها مساعدت از كرانيب امتنان با
 مرهون را ما دريغ يب هاي ييهنمارا زين و ها باكت و مقاالت ارسال با كه زاسكت A&M يشناس حركت
  .نمودند شيخو كرانيب الطاف
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