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 Background and Purpose: Research evidence suggests that the environment is an important factor 

in child development; in such a way that enrichment of the environment can help to child growth. In 

this regard, the present study was conducted to determine the role of environment on the intelligence 

quotient and social skills of 4-6 year-old children in Tehran. 

Method: This study was a descriptive and causal-comparative research. The study population 

included all the 4-6 year-old children in Tehran in 2016-2017, who were living in the homes, 

kindergartens, and nurseries. The research sample was consisted of 90 children (30 children in each 

environment) that were selected by convenience sampling, based on inclusion criteria. Data were 

collected using demographic questionnaire, social skills questionnaire (Matson, 1976), and child 

intelligence quotient software (Rayon, 1947). One way ANOVA and Tukey's post hoc test were used 

to analyze the data. 

Results: The findings showed that the environment had a significant effect on the intelligence 

quotient and social skills of children aged 4-6 years in Tehran city (p <0.05). Tukey's post hoc test 

showed that there were significant differences in the intelligence quotient of children living in home 

and those living in nursery, children living in home and those living in kindergarten, and children 

living in kindergarten and those living in nursery (p=0.001). Also, significant difference was found 

in the social skills of children living in home and those living in nursery (p=005) as well as between 

children living in kindergarten and those living in nursery (p=0.001). But, no significant difference 

was found between the children living in home and those in kindergarten (p=0.19).    

Conclusion: The finding suggests that the kindergarten experience, which provides children with 

more opportunities for learning and development in terms of educational materials and social 

communication, is more appropriate for the child. 
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مقاله پژوهشی

 های اجتماعی کودکان تحولی کودک )خانه، مهد، و شیرخوارگاه( بر بهره هوشی و مهارتنقش محیط 
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 80/82/71دریافت شده: 

 22/80/71پذیرفته شده: 

 70/80/70منتشر شده: 

توان سازی محیط میدر بهبود تحول کودکان است و با غنی مهمی عامل که محیط است این از حاکی پژوهشوی شوواهد زمینه و هدف: 

های پژوهش حاضووور تنیین نمش محیط تحولی کودک بر بهره هوشوووی و مهارت هدف راسوووتا، این به بالندگی کودک کمک کرد. در

 .بود سال شهر تهران 4-0اجتماعی کودکان 

 2سووال درتر منهمه  0-4ای بود. جامنه آماری پژوهش تمامی کودکان با دامنه سوونی ممایسووه -وع علیپژوهش حاضوور توفوویزی از ن روش:

نزر در هر محیط( بود که  28کودک ) 78 های رانه، مهد، و شیرروارگاه بود. نمونه پژوهش، در محیط7271-70 شوهر تهران در بازه زمانی

ها با اسوووتزاده از آوری دادهانتخاب شووودند. جم  7270ورود به مهالنه در سوووال گیری در دسوووترس و بر اسووواس منیارهای فوووورت نمونهبه

( انجام شوود. برای تحلیل 7741افزار هوش کودکان )ریون، ( و نرم7710های اجتماعی )ماتسووون، شوونارتی، مهارتهای جمنیتپرسووشوونامه

 ستزاده شد.راهه و آزمون تنمیبی توکی اهای آماری تحلیل واریانس یکها از روشداده

 سوال تثییر داشت 0-4های اجتماعی کودکان سواز بر بهره هوشوی و مهارتراهه نشوان داد محیط فراه نتایج تحلیل واریانس یک ها:یافته

(81/8p<  ،آزمون تنمیبی توکی نیز نشووان داد بین بهره هوشووی کودکان محیط رانه با شوویرروارگاه، رانه با مهد، ومهد با شوویرروارگاه .)

( و مهد =81/8p(. همچنین این تزاوت بین مهارت اجتماعی کودکان محیط رانه با شووویرروارگاه )=887/8pتزاوت منناداری وجود دارد )

 (.=77/8p(، مننادار بود ولی برای کودکان محیط رانه با مهد، مننادار نبود )=887/8pبا شیرروارگاه )

های هوشوووی و مهارت اجتماعی کودکان مهد بالاتر از کودکان سووواکن در محیط های پژوهش حاضووور، بهرهیوافتوه بنوا بر گیری:نتیجهه

دکودک دهد تجربة مهشیرروارگاه و رانه بود ولی بین مهارت اجتماعی کودکان ساکن رانه با مهد، تزاوت وجود ندارد. این یافته نشان می

ند، برای کهای بیشووتری برای یادگیری و تحول مواجه میرفووتکه از لحاظ مواد و محتوای آموزشووی و ارتباتات اجتماعی، کودکان را با ف

 تر است.کودک مناسب
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 مقدمه
حول تبر اسواس نرر متخصوصوان دیدگاه بالیدگی، ينتیک مسواول افلی 

حرکتی اسوووت و محیط نمش کمی دارد. دیودگاه بالیدگی در بین عموم 

های حرکتی بدون توجه به ای تزسووویر شوووده اسوووت که مهارتگونوهبوه

رودی پدید فورت رودبههای مختلف و بههای موجود در محیطتزاوت

آیند. این موضووووع، بسووویاری از مزاهی  آموزشوووی و پژوهشوووی را در می

(. در ممابل 4-7بیست و یک  تحت تثییر قرار داده است )های بیست  و قرن

دیدگاه پردازش اتلاعات بر عوامل رفتاری یا محیهی تحول تمرکز داشته 

های پویا، اسووت که پژوهشووگران درنرریة نرام ( و این درحالی1اسووت )

نمش تناملی سه سیست  فرد، محیط، و تکلیف را در فرایند تحول را مورد 

ند. اما باید توجه داشوووت که محیط و توارا با یکدیگر توثکیود قرار داد

عجین هسوووتند و رفتار حرکتی متثیر از تنامل بین محیط و توارا اسوووت 

 ينتیک دارند، ولی اسوواس و پایه هاویژگی برری هرچند (؛ بنابراین،0)

ای از افراد، اسووت. محیط مجموعه محیهی شوورایط به وابسووته آنها بروز

توانند بر تحول ها اسوووت. تمام این موارد میربههوا، اشووویوات، و تجمکوان

کودک تثییرگذار باشووند. کودک نیازمند تجارب واقنی و همچنین مناب  

 ها، و یاالهام برای تحول اسووت. هرچه ارتبای یک کودک با مردم، مکان

انه وجود های رلاقمواد بیشووتر باشوود، فرفووت بیشووتری برای انجام فنالیت

در دوران سونی رردسالی و کودکی و نوجوانی  تنامل محیهی (.1) دارد

 های فیزیکی، شوونارتی، و اجتماعی افرادلازمه تحول و شووکوفایی توانایی

شوند های مهمی که کودکان با آن مواجه میاست. درواق  یکی از حوزه

های ضروری های اجتماعی به مهارتهای اجتماعی است. مهارتمهارت

بخش فردی رضوووایتعی و حزظ روابط بینبرای انهباق با نیازهای اجتما

های اجتماعی مهلوبی دارند در (. کودکانی که مهارت0شوووود )گزته می

تر از کودکانی هستند که فاقد این مهارت هستند. رابهه با همسوالان موف 

های متندد فورت گرفته، نشان داده در مهالنات متنددی که در فرهنگ

ایرات نامهلوبی بر روند تحول  های محیهیشده است که کمبود محرک

 متنددی عوامل تثییر تحت اجتماعی (. تحول7اجتماعی کودکان دارد )

 تسری  موجب است ممکن آنها وضنیت چگونگی و نوع که دارد قرار

 شووامل عوامل این آن شووود. کندی موجب برعکس، یا تحول اجتماعی

 وضوونیت نژاد، جنسوویت و تلویزیون، دوسووتان، گروه مدرسووه، رانواده،

ای که (. در مهالنه78است ) حرکتی هایفنالیت اقتصوادی، و -اجتماعی

های اجتماعی و روابط در رابهه ارتبای بین مهارت توسط ویو و همکاران

ایج دبسوتانی چینی فورت گرفت نتمنل  و کودک در بین کودکان پیش

ی های اجتماعکودک و مهارت-بر درک ارتباتات پویا بین روابط منل  

 (.77دبستانی تثکید کرده است )ودکان در دوره پیشک

 تثییر تحت تواندکودکان می های اجتماعیبنوابراین رشووود مهارت

(. یکی 77فرهنگ باشوود ) محیط و (،2ورایت )سوورشووت  عوامل مختلف

های تحول انسووان، توانایی شوونارتی )هوش( اسووت. هوش، دیگر از جنبه

است که  محیهیهر زمینه زیستتوانایی ذهنی برای زیستن و پیشرفت در 

هوا، مزز، شووونواروت، و محیط زیسوووت بوا یکدیگر برای ارزیوابی آن ين

شووونارتی،  هایجنبه بین ارتبای (. پژوهشوووگران72کنند )همکاری می

 اظهار تصریح کرده و روبیبه  را باهوش کودکان اجتماعی و هیجانی،

 کووه زمووانی یننی کودکی تی دوران در بواهوش کودکووان انودکرده

 دارمننی حمایت کنند، نیازمند تحول مختلف هایجنبه در تواننودمی

ای که توسوط قاضی و همکاران فورت گرفت، (. در مهالنه72) هسوتند

نتایج نشان داد در عراق، بهره هوشی کودکان با تنیدگی ذهنی و ردمات 

 (.74عمومی و محیط زندگی مرتبط است )

 روند بند به دوسالگی از کند، امامی تزییر سون به بسوته هوش البته 

 را آینده در بهره هوشی توانمی حدی تا اسوت که فوورتی به تزییرات

می افزایش را هانورون تنداد و مزز عملکرد پویا، هایزد. محیط تخمین

 کودک تحول های مختلفجنبه بر که تثییراتی و فیزیکی دهد. محیط

منرور از محیط مناسووب برای  .اسووت حیاتی و مه  داردموضووعی بسوویار

ای هکودکوان، فراه  نمودن بسوووتر و عواملی مجیر، جهوت تحم  قوابلیت

بالموه وجودی برای شوونارتن وجوه شووخصوویتی و جسوومی و تثمین تحول 

دیگر نمش محیط فیزیکی در تحول کودک از عبارتکامل آنان است. به

کلی  حهای فهری و ترگیری قالبعنوان بسووتری برای شووکلسووو بهیک

 ریزی و گسووترشابناد وجودی او و از سوووی دیگر عاملی مجیر برای پایه

توان در های بدنی وی میهای ذهنی، محتوای شووونارت و مهارتداشوووته

ترین فضوووایی که هر کودکی در وهله اول تجربه (. مه 71نرر گرفوت )

ای هترین دریافتکند، رانه است. رانه، فضایی است که در آن افلیمی

آید. جدا شدن از رانه و رانواده کودک به شکل تبینی به دست میهر 

های اجتماعی که دارای شرایط متزاوتی است، برای او و پیوستن به محیط

ا بتوانند هانگیز است. برای اینکه بچهانگیز و گاه دلهرهیک ررداد هیجان
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هوای جدید تهبی  دهند، لازم اسوووت بتوانند آسوووانی رود را بوا محیطبوه

 درستی تشخیص دهند، در غیر اینموقنیت رود را در فضا در هرلحره به

(. میکولاوت و همکاران به 70کنند )فووورت احسوواس ترس و ناامنی می

یط سازی محسازها در محیط رانه با استزاده از ممیاس فراه ارتبای فراه 

نتایج نشوووان داد روانوه بوا تحول شووونوارتی و حرکتی نوزادان پردارتند. 

کرد شنارتی ارتبای مثبتی با عملکرد حرکات ظریف دارد و همچنین عمل

ییر مثبتی روی توانوایی حرکتی و رفتار ثتوانود توسوووازی محیط میفراه 

همچنین ذوقی، شجاعی و  (.71شونارتی آینده درکودکان داشوته باشود )

محیط بر تحول اجتماعی نوپایان گروه  7سووازیقاسوومی نشووان دادند فراه 

 بررسووی فنالیت به پژوهشووی در (. بورگن70ری نداشووت )آزمایش تثیی

که  داشوووت بیان سوووازهافراه  از اسوووتزاده با روباز فضوووای در بدنی

 دارد وجود کودکان برای باز فضای که در سازهاییفراه  و هاموقنیت

های بدنی فنالیت و بالموه بوده هایکیزیت ارائه برای تبینی محیط یک

تحول  افزایش جهت مناسوووب کواتالیزوریوک  هوای تبینی،در محیط

 (.77کودکان است ) حرکتی

را  رود اوقات کودکان که نیست مجیری موقنیت تنها رانه، محیط 

 که آمریکایی مادران %08 از بیش روزها کنند زیرا اینمی سپری آن در

 نوباوگان مخصوص مهدکودک شاغل هستند. دارند سال دو زیر فرزند

 بر عریمی تثییر آن کیزیت و اسووت متداول شووده بسوویار نوپا کودکان و

که  نوباوگانی اسووت آن از حاکی هادارد. پژوهش تحول ذهنی کودک

 مرتبة از نرر فووورف بودند، برروردار بد کیزیت با کودک مهد از

 و شووونارتی هوایمهوارت در آزمون روانواده اقتصوووادی -اجتمواعی

در  تولی مهالنة های یک(. یافته28گیرند )می کمتری نمرة اجتماعی،

 تواندمی نوپایی و نوباوگی در کودک روب مهد سووووئد نشوووان داد

 و کودکی اواسوووط افراد را در اجتماعی و عاتزی، شووونارتی، قابلیت

 (.27نوجوانی ارتمات بخشد )

بری و اُکووانر در پژوهش رود بووه این نتیجووه دسووووت یووافتنوود کووه  

 تحول حال در اولیه هایسووال در تور متوسووطهای اجتماعی بهمهارت

 کیزیت بیشتری رود از اجتماعی در روابط ترکوچک کودکان و هستند

 از منضلات (. اما یکی22برروردار هستند ) تر،بزرگ کودکان به نسبت

 وجود استکه سورپرستبی کودکان موضووع ما، جامنه هایو دشوواری

و  امکانات کمبود بین این کودکوان، در بودنی و رفتواری رشوووونوت

بروز  باعث و رانواده رانه از محرومیت احسوواس متزاوت، و هایمهسوولی

شده است. در این ارتبای رجبی، باگیوان، بارتی و  آنها بین در رشوونت

 پرراشووگری میزان کریمی نژاد در پژوهشووی به این نتیجه رسوویدند بین

 کودکان و بهزیسووتی مرکز در شووده نگهداری سوورپرسووتبی کودکان

 منناداری وجود تزاوت کنند،می زندگی رانوادهبا  که سرپرست دارای

(. نتایج مهالنه ماراریا و همکاران نشان داد فاکتورهای محیهی 22ندارد )

مختلف مواننود محول اقامت، تمرینات فیزیکی، درآمد رانواده، اشوووتزال 

دارد.  زندگی کودک تثییروالدین، و تحصوویلات تا حد زیادی بر کیزیت 

بواید یک محیط مهلوب ارائه شوووود تا بتواند به از این رو، برای کودک 

واسهه هوش کودک به عامل(. 24توانایی ينتیکی کامل رود دست یابد )

 شوووود،عوامول ينتیکی و محیهی کوه از دوره زمانی قبل از تولد آغاز می

قنبری و ممدس نشوووان دادند که کودکانی که در محیط  شوووود.تنیین می

اداری از هوش هیجانی بالاتری نسووبت به تور مننکنند بهرانه زندگی می

کودکان پرورشوووگاهی برروردارند و روابط عاتزی بهتری را نسوووبت به 

(. بدون شوووک بالیدگی نمش 21کنند )کودکان پرورشوووگاهی تجربه می

کنود، اما ممکن هوای مختلف ایزوا میمهمی را در دورة تحولی در زمینوه

جانبه ه سیستمی، تحول همهنیست که آن تنها عامل مجیر باشد. تب  دیدگا

شووامل تحول جسوومانی، شوونارتی، و حرکتی از تری  فرآیندهای تناملی 

یابند. بر این اسوواس سووه مجلزه فرد، محیط، و بین فرد و محیط توسوونه می

ریزی سوووارتار مزز در ( و پایه21تکلیف در تحول فرد سوووهی  هسوووتند )

وامل نامل پویای بین عپیوسته از ته ابتدای زندگی و از تری  مجموعه به

آید. از سوووی دیگر افل ينتیک و شورایط محیهی و تجربه به دسوت می

شناسی تحولی این است که تجارب اولیه نمش اساسی شوده روانپذیرفته

(. با توجه به افزایش روزافزون کودکان 20در فرایند تحول انسان دارند )

غل، و مهدکودک، فوووننتی شووودن زندگی، افزایش شووومار مادران شوووا

جانبه ها در تحول همهچنین نتایج متناقضی که درباره نمش مهدکودکه 

ها برای بهبود سووهح کودکان وجود دارد، بررسووی وضوونیت مهدکودک

کیزیت و فضووای بازی، بسوویار ضووروری اسووت. از سووویی دیگر به دلایل 

تواننود کودکان را از نرر محیهی در بودیهی ارلواقی، پژوهشوووگران نمی

شووومار و حروم قرار دهند و با این وجود اتلاعات انگشوووتهوای ممحیط

سووورپرسوووت وجود دارد که متناقضوووی درباره مراکز نگهداری اتزال بی

دهنده محرومیت در زمینه تحول کودکان اسوووت؛ بنابراین پژوهش نشوووان
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حواضووور بووا هوودف تنیین نمش محیط تحولی کودک بر بهره هوشوووی و 

 تراحی شد تا بتوانی  ر تهرانسال شه 4-0های اجتماعی کودکان مهارت

های اول اهمیت و نمش محیط را بر تحول کودک رصووووفووواا در سوووال

 زندگی کودک مهالنه کنی .

 روش

پژوهش حاضوور توفوویزی از : کنندگانشههرک  و پژوهش طرح الف(

آماری  فورت میدانی اجرا شد. جامنهای اسوت که بهممایسوه -نوع علی

سواله شهر تهران بودند که  4-0این پژوهش شوامل تمامی کودکان درتر 

بیشووتر اوقات روز رود را در سووه محیط متزاوت )رانه، مهدکودک، و یا 

مجوز اجرای پژوهش از  7270گذراندند. ابتدا در سال شویرروارگاه( می

وپرورش اسوتان تهران، سازمان بهزیستی استان تهران، و سوازمان آموزش

هووا و شووومیرانوات اروذ شووود. پس از مراجنووه بووه موودارس، مهودکودک

اسووتان  2ها، مهدکودک چیسووتا، مدرسووه منرفت از منهمه شوویرروارگاه

در اجرای پژوهش عنوان نمونه در دسترس تهران، و شویرروارگاه آمنه به

کننده در هر گروه بر اساس نتایج انتخاب شودند. تنداد کودکان شورکت

کودک در هر گروه در  28ها احتسوواب افت آزمودنیمهالنات قبلی و با 

 4-0های ورود به مهالنه عبارت بودند از: سن )بین ملاکنرر گرفته شد. 

سوووال(، تول مودت اقامت در شووویرروارگاه یا اسوووتزاده از مهدکودک 

ماه(، داشووتن سوولامت جسوومی، فاقد هرگونه مشووکل و ارتلال  70)حداقل 

عدم انجام تکالیف توسط افراد  روج،ر توانی ذهنی(، و ملاکذهنی )ک 

 نمونه بود.

 ب( ابزار

 7741: این آزمون در سوووال 7رونووده ریونهووای پیشآزمون موواتریس. 7

 08اسوت که شامل  ها سوارته شودهجهت سونجش بهره هوشوی آزمودنی

ها قسوومتی حذف شده است و ماتریس یا ترح اسوت. در هریک از ترح

بین شووش یا هشووت گزینه مختلف آزمودنی باید نمش حذف شووده را از 

تایی تمسووی  شووده اسووت که  72های آزمون به پنج سووری پیدا کند. گویه

یابد، ولی افووول مورد نرر در تدریج افزایش میسووهح دشووواری آنها به

همه آنها یکسووان اسووت. این آزمون تمریباا برای همه سوونین مزید و مجیر 

/. 71/. و 74مون را اسوت. متخصصان در مهالنات مختلف، روایی این آز

                                                           
1. Child intelligence quotient software   

2. Social skills questionnaire  

(. در دیگر 21ای بلژیکی گزارش کردند )به نمل از در کودکان مدرسوووه

/. 78/. تا 04سنجی این آزمون بین های روانمهالنات انجام شده شارص

 (.20و  21گزارش شده است )

گذاری آن به این فورت است که ابتدا در جریان روش اجرا و نمره

 گذاریدی کودک بر روی برگ نمرهیوک مصووواحبه اولیه، اتلاعات فر

د و اولین کنشود. سپس آزمونگر دفترچه تصاویر را باز میشوده یبت می

ویر شوووود تصووودهد. به آزمودنی گزته میتصوووویر را به فراگیر نشوووان می

موجود در کتابچه آزمون را به دقت نگاه کند که قسوومتی از آن برداشووته 

خاب ر تصاویر پایینی را انتشده است. کودک باید قسمت برداشته شده د

وی های آزمودنی را رکند تا تصوویر بالایی تکمیل شوود. آزماینده پاس 

شود با نمره داده می 7نویسود و به هر پاس  فحیح گذاری میبرگ نمره

در نرر گرفتن جم  کول نمرات و سووون آزمودنی، رتبه درفووودی او بر 

ب نمره بیشووتر شووود. در این آزمون کسوواسوواس جدول هنجار منلوم می

 (.20دهنده هوش بالاتر آزمودنی است )نشان

در سووال  2: ماتسووون و اولندیکماتسووون 2های اجتماعیممیاس مهارت. 2

سووواله، ممیاس  70تا  4های اجتماعی کودکان برای ارزیابی مهارت 7702

(. این ممیاس دارای سه فرم والد، 27مهارت اجتماعی ماتسون را سارتند )

ن ایآموز اسوت. در این پژوهش از فرم مربی اسووتزاده شد. مربی، و دانش

سووووال بوده و هدف آن سووونجش مهارت های  10پرسوووشووونوامه دارای 

هوای اجتمواعی مناسوووب، رفتارهای از ابنواد مختلف )مهوارت اجتمواعی

ینان زیاد تلبی، اتمغیراجتماعی، پرراشگری و رفتارهای تکانشی، برتری

گویی، آزمودنی جهت پاس  .است ان(رابهه با همسوالو  به رود داشوتن،

ای از نوع لیکرت با دامنة درجه 1پاسوو  رود را بر اسوواس یک شووارص 

کند. دامنه وقوت( تا پنج )همیشوووه( مشوووخص مینمره یوک )هرگز/ هی 

در نوسوووان اسووووت و هرقوودر نمره آزمودنی در این  21تووا  1هووا از نمره

 ز مهارت اجتماعینامه بیشتر باشد، منرف آن است که آزمودنی اپرسوش

های بیشووتری برروردار اسوووت. هدف این پرسوووشووونامه سووونجش مهارت

هوای اجتمواعی منواسوووب، رفتوارهای اجتمواعی از ابنواد مختلف مهوارت

نان زیاد تلبی، اتمیغیراجتماعی، پرراشوگری، رفتارهای تکانشی، برتری

به رود داشتن، و رابهه با همسالان است. این ممیاس توسط یوسزی و ریر 

3. Matson & Olendic  
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رجمه و با استزاده از ضریب آلزای کرونباخ و تصنیف، اعتبار آن منادل ت

(. 28مشوخص شده است ) %02نامه نیز و ضوریب پایایی کل پرسوش 00%

و  %10در مهالنه حاضر، ضریب پایایی و روایی ممیاس مهارت اجتماعی 

 به دست آمد. 08%

یسوووتی در ابتودای کوار مجوزهای لازم از اداره کل بهز: ج( روش اجرا

اسوووتان تهران و بهزیسوووتی ناحیه شووومیرانات گرفته شووود و با حضوووور به 

های منتخب و هماهنگی لازم با مسواولین مهد و شیرروارگاه مهدکودک

فوورت هدفمند و در دسترس  و والدین کودکان در منزل، افراد نمونه به

انتخاب شووودند. برای والدین و مربیان در مورد اهمیت و ضووورورت این 

ه نامها، توضوویح داده شوود. در پرسووشنامهو نحوه تکمیل پرسووشمهالنه 

 -مشوخصوات فردی مانند سون، قد و وزن هنگام تولد، وضنیت اجتماعی

اقتصووادی، تحصوویلات و شوورایط شووزلی والدین، محل زندگی، سووابمه 

 بایسووت توسووط اولیا و یا مربیانبیماری، و نرایر آن ذکر شووده بود که می

های ذکر شده در بخش رحله بند مابمی پرسشنامهشد. در مپاس  داده می

ابزار روی افراد نمونه اجرا شد. جهت رعایت ملاحرات ارلاقی، مشارکت 

در پژوهش توسط کودکان کاملاا ارتیاری بود و آنها اجازه داشتند در هر 

مرحله از پژوهش که از ادامه روند کار منصوورف شوووند از مهالنه رارج 

یوان کودکان نیز جهت مشوووارکت در پژوهش شوووونود. از والودین و مرب

نامه کتبی دریافت شووود و در پایان پژوهش نتایج هر کودک به رضوووایت

های به دسووت آمده مربیان و والدین ارائه شوود. برای تجزیه و تحلیل داده

 راهه استزاده شده است.در این پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یک

 هایافته
هوا و تنیین نوع آزمون )پارامتریک و داده برای بررسوووی نرموالیتی توزی 

ناپارامتریک( از آزمون کالموگروف اسووومیرنف، برای بررسوووی تجانس 

های فوووزر از تحلیل هوا از آزمون لون، و برای آزمون فرضووویهواریوانس

راهه مسوتمل استزاده شد. میانگین و انحراف استاندارد بهره واریانس یک

در سوووه محیط مهدکودک،  هوای اجتمواعی کودکانهوشوووی و مهوارت

 ارائه شده است. 7شیرروارگاه، و رانه در جدول 

 

 های اجتماعی کودکان محیط خانه، مهد، و شیرخوارگاه: میانگین، انحراف معیار و سطح معناداری نرمالیتی بهره هوشی و مهارت1جدول 

 هانرمالیتی داده شیرخوارگاهمحیط  محیط مهد محیط خانه متغیر

 p=10/8 08/14±12/28 28/720±17/74 20/788±21/74 بهره هوشی

 p=24/8 12/71 ±21/2 42/70 ± 22/2 70/71 ±02/2 مهارت اجتماعی

 

نشان داد بیشترین نمره بهره هوشی و  7های ارائه شده در جدول یافته

مربوی به کودکان مهد و کمترین نمره بهره هوشوووی و مهوارت اجتماعی 

اجتماعی مربوی به کودکان شیرروارگاه بوده است. در متزیرهای  مهارت

های اجتماعی، نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف بهره هوشی، مهارت

هوا تبینی و نتایج آزمون لوین برای متزیرهای بهره نشوووان داد توزی  داده

(، وجود تجانس واریانس P=81/8رت اجتماعی )( و مهاp=17/8هوشی )

هووا از آزمون تحلیوول واریووانس را توثییوود کرد؛ بنووابراین برای تحلیوول داده

راهه برای نتایج تحلیل واریانس یک 2راهه اسووتزاده شوود. در جدول یک

 .متزیر بهره هوشی ارائه شده است

 

 مقایسه میانگین بهره هوشی کودکان در محیط مهد، خانه، شیرخوارگاه :2جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 887/8 70/722 01/28020 2 21/07212 بین گروهی

 - - 70/247 01 70/27010 گروهیدرون

 - - - 07 22/02718 رهای کل

 

راهه نشان داد بین بهره هوشی کودکان در نتایج تحلیل واریانس یک

، p ،70/722(=01=887/8های متزاوت )رانه، مهد، شیرروارگاه( )محیط

2 )Fهای زوجی از آزمون تنمیبی ( تزواوت مننادار اسوووت. برای تزاوت

 (.2توکی استزاده شد )جدول 
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 ها در سه گروه کودکان ساکن مهدکودک، شیرخوارگاه، و خانهمقایسه زوجی بهره هوشی آزمودنی: 3جدول 

 کودکان شیرخوارگاه کودکان مهدکودک کودکان محیط خانه متغیر: بهره هوشی

 887/8 887/8 ------------ کودکان محیط رانه

 887/8 ------------- 887/8 کودکان مهدکودک

 ------------- 887/8 887/8 کودکان شیرروارگاه

 

های زوجی با اسووتزاده از آزمون تنمیبی توکی نشووان داد بین ممایسووه

بهره هوشوووی کودکوان محیط روانه با محیط مهد تزاوت مننادار اسوووت 

(887/8p= بین بهره هوشوی کودکان .) محیط رانه با محیط شیرروارگاه

(. بین بهره هوشی کودکان محیط مهد با =887/8pدار است )تزاوت مننا

ها (. ممایسه میانگین=887/8pمحیط شویرروارگاه تزاوت مننادار اسوت )

تور مننادار بهره هوشی بالاتری ( بهX=28/720نشوان داد کودکان مهد )

( X=08/14وارگاه )( و شووویررX=20/788نسوووبوت بوه کودکوان رانه )

ی راهه براهای مربوی به تحلیل واریانس یکیافته 4اند. در جدول داشووته

 متزیر مهارت اجتماعی ارائه شده است.

 

 : مقایسه میانگین مهارت اجتماعی کودکان در محیط مهد، خانه، شیرخوارگاه4جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 887/8 81/0 47/02 2 02/720 بین گروهی

 - - 01/1 01 88/001 گروهیدرون

 - - - 07 02/077 رهای کل

 

ان اجتماعی کودک راهه برای متزیر مهارتنتایج تحلیل واریانس یک

)رانه،  های متزاوتکودکان در محیط اجتماعینشوووان داد بین مهوارت 

( تزاوت مننادار P ،81/0(=01 ،2 )F=887/8مهود، شووویرروارگواه( بوا )

های زوجی از آزمون تنمیبی توکی اسوووتزاده شووود اسوووت. برای تزواوت

 (.1)جدول 

 

 ساکن مهدکودک، شیرخوارگاه و خانه ها در سه گروه کودکانمقایسه زوجی مهارت اجتماعی آزمودنی :5جدول 

 کودکان شیرخوارگاه کودکان مهدکودک کودکان محیط خانه متغیر: مهارت اجتماعی

 81/8 77/8 ----------- کودکان محیط رانه

 887/8 --------------- 77/8 کودکان مهدکودک

 ------------- 887/8 81/8 کودکان شیرروارگاه

 

نشوووان داد بین مهووارت اجتموواعی  1نتووایج آزمون توکی در جوودول 

(. بین =77/8pکودکان محیط رانه با محیط مهد تزاوت مننادار نیسووت )

مهوارت اجتمواعی کودکوان محیط روانه با محیط شووویرروارگاه تزاوت 

مهد با ( و بین مهارت اجتماعی کودکان محیط =81/8pمننادار اسوووت )

ها نشان (. ممایسه میانگین=887/8pشویرروارگاه، تزاوت مننادار اسوت )

( مهارت اجتماعی بالاتری نسبت به کودکان X=42/70داد کودکان مهد )

 اند.( داشتهX=12/71( و شیرروارگاه )X=70/71رانه )

 

 گیریبحث و نتیجه

هدف از انجام پژوهش حاضور بررسی نمش محیط تحول کودک )رانه، 

-0های اجتماعی کودکان مهد، و شویرروارگاه( بر بهره هوشی و مهارت

های پژوهش حاضر نشان داد نوع محیهی که سال شهر تهران بود. یافته 4

یووابوود بر بهره هوشوووی کودکووان تووثییر دارد و کودک در آن پرورش می

روند، بهره هوشوووی بالاتری نسوووبت به کودکوانی کوه به مهدکودک می

هووای رووانووه و شووویرروارگوواه دارنوود تووه در محیطیووافکودکووان پرورش

(887/8=pیافته .) قنبری و ممدسهای راسوووتا با یافتههای این پژوهش ه 
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( اسوووت. قنبری و ممدس در پژوهش 71میکولاوت و همکاران ) (، و21)

های رانه با اعضوووای رانواده رود نتیجوه گرفتند کودکانی که در محیط

داری نسبت به کودکان پرورشگاهی از تور منناکنند عادی بهزندگی می

هوش هیجوانی بوالاتری برروردارند و روابط عاتزی بهتری را نسوووبت به 

(. میکولاوت و همکاران نیز در 21کنند )کودکان پرورشگاهی تجربه می

 با استزاده از ممیاس سازها در محیط رانهپژوهشوی با عنوان ارتبای فراه 

ارتی و حرکتی نوزادان به این نتیجه سوازی محیط رانه با تحول شنفراه 

شووونارتی ارتبای مثبتی با عملکرد حرکات ظریف  عملکرد رسووویدند که

ییر مثبوت روی توانایی ثتوانود توسوووازی محیط میدارد و همچنین فراه 

(. 71حرکتی آینده و رفتار شووونارتی آینده در کودکان داشوووته باشووود )

 سازهاعنوان تثییر فراه  با یپژوهش چنین مولر، والنتینی، و باندریا دره 

 از وسینی تیف که داشتند کودکان بیان حرکتی تحول روی محیط در

 وسایل ورزشی و تمرین مانند فیزیکی فضای شده در ارائه هایمحرک

 این با شووود.کودکان می حرکتی رشوود بهبود به منجر هابازیو اسووباب

اسووت؛  مه بسوویار  کودکان آموزش کیزیت حال باید توجه داشووت که

 اسووتزاده درتحول حرکتی مورد ابزارهای و قابلیت بدین مننا که محتوا،

 (.27است ) مه  بسیار کودک

 آموزشوووی، امکانات ایجاد با مهودکودک بتوانند احتموالواا مراکز

جانبه همه تحول برای لازم شووورایط رفواهی، و اجتمواعی پرورشوووی،

 اجتماعی و در محیط اولین مراکز، این کننود؛ زیرارا فراه  کودکوان

 .دارد تنل  آن به کودک که اسووت بزرگی اجتماع و رانه بین پلی واق 

روش از اسوووتزاده با و یافته تحول کودک هایآگاهی مراکز، در این

 و تر،تر، غنیوسووی  یادگیری برای فرفووتی آموزشووی، غیرمسووتمی  های

 کند.می پیدا ترجانبههمه

توان گزت که مراکز پویا می هایآورد سووویسوووت بوا توجوه بوه روی 

سووواز منجر به ایجاد یبات در تحول های فراه عنوان محیطمهدکودک به

داری بین بهره ها، ارتلاف منناشووووند اما در برری پژوهششووونارتی می

هوشی کودکان دارا و بدون تجربة مهدکودک مشاهده نشده است. شاید 

ساس بالیدگی پایه و ادلیل افولی این نتایج ناشوی از این فرا اسوت که 

جانبه اسووت و بدون شووک نمش مهمی را در دورة تحولی در تحول همه

کند، اما ممکن نیسوووت که آن تنها عامل مجیر های مختلف ایزا میزمینوه

ها، امکانات و عدم توانود به علت ضووونف برنامهبواشووود. دلیول دیگر می

اده از زتخصوص لازم مربیان برری مراکز مهد کودک باشد. همچنین است

هوش متزواوت یوا ارتلواف جزئی در میوانگین سووونی بوالاتر  هوایآزمون

های دیگر، عامل دیگری بود که باعث کودکوان مهود نسوووبوت بوه گروه

ها در مهالنات مختلف شده است. یکی تزاوت در بهره هوشوی بین گروه

از دلایلی که کمتر بودن بهره هوشووی کودکان شوویرروارگاه را نسووبت به 

کند عامل توجه و نرارت ه و مهد در این مهالنه تبیین میکودکوان روانو

زیاد والدین به وضوونیت درسووی فرزندان در محیط رانه و مهد اسووت که 

تری برروردار باشند، اما فرزندان حاضر در باعث شده از وضنیت مناسب

 ها، از چنین ننمتی محروم هستند.شیرروارگاه

نشوووان داد بین مهووارت  هوای اجتموواعی نیزنتوایج مربوی بووه مهووارت 

اجتمواعی کودکوان محیط مهود با شووویرروارگاه تزاوت منناداری وجود 

دارد، اموا بین مهوارت اجتموواعی کودکوان محیط روانووه بوا محیط مهود و 

ها بندی کلی از یافتهشووویرروارگاه تزاوت، مننادار نیسوووت. با یک جم 

ه ت بتوان ادعوا کردکوه کودکان مهد، مهارت اجتماعی بالاتری نسوووبمی

گروه کودکوان روانوه و شووویرروارگواه دارا هسوووتند. نتایج این پژوهش 

سووازی با پژوهش ذوقی و همکاران اسووت که نشووان داد فراه  غیرهمسووو

(. شاید 70محیط بر تحول اجتماعی نوپایان گروه آزمایش تثییر نداشت )

هووایی همچون آرام بودن مراکز نگهووداری، وجود مربیووان بتوان علووت

دلسووووز در مرکز نگهداری، تثییرپذیری از همسوووالان با  دیوده وآموزش

 توجه به سن را در میزان تحول اجتماعی این کودکان مجیر دانست.

 تورهای ارزشومند هر کشووری هستند و چنانچه بهکودکان سورمایه 

گذاری هدرستی پایتوان بنیاد آن کشور را بهفحیح و علمی رشد کنند می

یدن این موضوووع باید ه  به تحول روانی و منرور تحم  بخشووکرد که به

(. در این میان 22عاتزی و ه  به تحول جسوومی آنها اهمیت داده شووود )

جانبه کودکان، عوامل محیهی ترین عوامل مجیر بر تحول همهیکی از مه 

ها  متزاوتى درباره اهمیت هوا  عموده تحول به فرضووویهاسوووت. نرریوه

ای شود. علاوه بر فرایندهمنجر مىتثییرات محیهى در تحول زبان کودک 

یط سازی محتبینی بازی و تناملات روزمره با همسوالان که موجبات غنی

ه ای کشدهآورند، تجارب آموزشی و تربیتی هدایتکودک را فراه  می

های آموزشوووی فراه  توسوووط محیط مهودکودک از تری  اجرای برنامه

ر تحول اجتماعی شوووده دشوووود، علت احتمالی برای تزاوت مشووواهدهمی

 کودکان مهد رفته و نرفته در این مهالنه بوده است.
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کودکان در مهد مباحث آموزشووی و رفتارهای اجتماعی را از تری   

آموزند و این فرفوووت مناسوووبی برای ای میرفتارهای یادگیری مشووواهده

های پایه مورد نیاز مثل غذا روردن، درک مزاهی  و نیز فراگیری مهارت

فردی، و ارتبای با دیگران اسوووت. محیط ن، همکاری بینلبواس پوشووویود

های لازم برای برقراری کند تا مهارتمهودکودک به کودکان کمک می

های ارتبای مجیر و تشوکیل روابط فمیمانه، عضویت و شرکت در گروه

ف های مختلکوچک و بزرگ، و توانایی پذیرش مسووواولیت در موقنیت

های سووازند مسوواولیترا قادر می زندگی را به دسووت آورند و کودکان

اجتمواعی رویش را بپوذیرنوود و بوودون لهموه زدن بووه رود و دیگران، بووا 

ویژه در روابط هوا، نیوازهوا، انتروارات و مشوووکلوات روزانه، بهرواسوووت

 (.78فردی به شکل مجیری روبرو شوند )بین

های پرلموان و همکاران دو هدف مهدهای کودک را تحول مهارت 

ند ایجاد نگرش مثبت اجتماعی، دوسووت داشووتن دیگران؛ و اجتماعی مان

دیگری تحول عواتزی مواننود افزایش احسووواس حرموت رود و توجه به 

تووثییر بودن محیط (. شووووایوود علووت بی22کننوود )دیگران توفووویف می

مهودکودک بر تحول اجتمواعی در برری مهالنات، نبود امکانات رفاهی 

ر میزان آشوونایی با اشووکال تثیی های متنوع( باشوود که بر رویبازی)اسوباب

 حال در مورددارد. با اسوووتناد به مهالنات ذکر شوووده در این مماله که تابه

ه توان نتیجه گرفت کودکانی کمراقبت از کودک فوووورت گرفتند، می

برند، تا حدی غمگین و زمان بسووویار زیادی را در مهدکودک به سووور می

اا دلیل این رفتارها را دقیماند ترسووو هسووتند. پژوهشووگران هنوز نتوانسووته

مشوووخص کننود اما برری، علت مشوووکلات رفتاری این کودکان را عدم 

 کنند.ها عنوان میتوجه به کودک و یا عدم توجه مسووواولان مهدکودک

ازآنجاکه رابهه کودک با دوسوتان و مربیان رود در مهد، دوسووتانه است 

ر است. انواده، بیشتتثییرپذیری و الگوبرداری از آنان در قیاس با محیط ر

های عاتزی مربیان مهدکودک اسووت پس شوواید دلیل دیگر نوع ویژگی

ر گذارد. احتمالاا دلیل دیگکه بر میزان اجتماعی شووودن کودکان تثییر می

عدم تخصوص تربیتی و آموزش مربیان بر نحوه استزاده فحیح از زبان و 

اشوود ب تواند روی وضوونیت روانی کودک تثییرگذارگزتار اسووت که می

 (.24و  27)

شوووده، هووای مهرحهووای فوق و پژوهشتورکلی در تبیین یووافتووهبووه 

تر از رانه از لحاظ مواد و محتوای توان عنوان کرد تجربوة محیط غنیمی

ای های بیشووتری برآموزشوی و ارتباتات اجتماعی، کودکان را با فرفوت

حیط سوووازد. آموزش از تری  بازی که در میادگیری و تحول مواجه می

مهودکودک حاک  اسوووت، محیهی گرم، دوسوووتانه، و اجتماعی را برای 

آورد و به کودکان توانایی کار کردن در گروه را کودکوان بوه وجود می

هووای دهوود. شووویرروارگوواه آمنووه نیز موواننوود بسووویوواری از مکووانیوواد می

ای ایزوله است و این مجتم  در دارل بافت گونههای دیگر بهروزیشبانه

ها تا سوونینی که در این شوویرروارگاه ار ندارد؛ درنتیجه بچهمسووکونی قر

ر اند. مسووواله دیگهسوووتنود بوا مردم ارتبوای نزدیک ندارند و کاملاا بیگانه

ای ها با ارتبای نسووبتاا مرفه در شووهر تهران اسووت. بچهقرارگیری در محله

های مختلف با مردم دارند، ارتباتشوان بیشتر فمط با قشر کمی که به بهانه

ا هرافی است و با عامه مردم ارتبای ندارند که این موضوع با اینکه بچه

دن رسد یک نکته منزی برای اجتماعی شدر سنین پائین هستند، به نرر می

آنها باشوود. همچنین این کودکان دارای مشووکل عدم حضووور والدین و 

های مکرر، کمبود امکانات رفاهی و جاییمشوووکلواتی دیگر از قبیل جابه

اند منجر به توروزی هستند. این موارد مییحی یا تزییر کارکنان شوبانهتزر

یبواتی، عودم امنیت، یا عدم ارضوووای نیازهای مختلزی مانند احسووواس بی

یباتی و عدم امنیت رود باعث بروز احساساتی نیازهای اجتماعی شود. بی

تواند باعث شووود و همین احسوواس شوورم و گناه میمثل گناه و شوورم می

 های اجتماعی این کودکان شود.در مهارتضنف 

دسووترس  در نمونه توان به انتخابمی حاضوور پژوهش محدودیت از 

شوووهر تهران و همچنین  کودکووان مهوود، شووویرروارگوواه و رووانووه در از

هایی مانند عدم کنترل عوامل تثییرگذار )مثل وضنیت سلامت محدودیت

بیان کرد.  جنسوووی را و فیزیوک والودین(، محدودیت در گروه سووونی و

ذکرشده در  هایمحدودیت اساس بر حاضر پژوهش که شودپیشنهاد می

سوونی  هایگروه تر، کنترل عوامل تثییرگذار و درمنهمه جزرافیایی متنوع

شود که والدین، یک تا همچنین پیشونهاد میو هر دو جنس انجام شوود. 

 زدو سووال پیش از ورود به دبسووتان، به کودکان رود فرفووت اسووتزاده ا

ها و یا فضوواهای جمنی را بدهند تا کودک شوووانس فضووای مهدکودک

یادگیری بیشتر و شکوفایی تحول هوشی قبل از ورود به مدرسه را داشته 

تورکلی مهالنات انجام شوده در زمینه تحول کودکان نشان داد بهباشود. 

بانی کننده و پشوووتیکوه سوووهح بهینوه تحول، تنها با وجود محیط تحریک

د که یک انازپیش بر این تثکید داشتهشود و بیشی حافل میای قوزمینه
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ژوهشگران پکند. بیشتر کننده، نمش مهمی در تحول ایزا میمحیط تسهیل

 عنوان یک منب  غنی به تحریک تحولتواند بهتواف  دارنود که محیط می

یز های این مهالنه نرصوووص در سوونین پایین منجر شووود. یافتهکودک، به

ای بر تحول بهره هوشوووی و ییر بهینووهثسوووواز تووحیط فراه نشووووان داد م

و کودکان مهد، بهره  سووواله دارد 4-0 هوای اجتمواعی کودکوانمهوارت

 هوشی و مهارت اجتماعی بالاتری در ممایسه با سایر کودکان دارا هستند.

ان  لیلا نامه کارشناسی ارشد ر: این پژوهش برگرفته از پایانتشکر و قدردانی

است که  2481718ته علوم ورزشی دانشگاه الزهرا تهران با کد محمدی در رشو

نامه رود با درجه عالی دفاع کرده اسوووت. همچنین از پوایان 20/0/70در تواری  

مجوز اجرای آن بر روی افراد نمونه از سووی سوازمان بهزیسوتی تهران با شماره 

ازمان وسویله از مساولین سفوادر شوده اسوت. بدین 72/78/71مورخ  001/ 422

الله وپرورش مخصوووفوواا آقای حبیببهزیسووتی کل تهران، شوومیرانات و آموزش

و پژوهش را  ها و مدارس جهت آموزشحوامدیان که هماهنگی با مهدکودک

انجوام دادنود و همچنین از کوادر اداری و مربیوان مهدکودک و مدارس و افراد 

 شود.انی مینمونه که در اجرای این ترح به ما کمک کردند، تشکر و قدرد

گونه تضوواد منافنی برای نویسووندگان به دنبال پژوهش هی این  تضههاد منافع:

 فورت دقی  بیان شده است.های آن بهنداشته است و یافته
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