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 Background and Purpose: The very beginning years of child’s life are critically important. All 

educators have emphasized the importance of the early childhood in the life-long development, 

because, on one side, learning and development are of higher speed during this period and, on the 

other side, the experiences of this period form the basis of learning in the next stages of life. 

Accordingly, this study aimed to compare the psychosocial development of 4 to 6-year-old children 

attending the kindergarten and those not attending it in the deprived areas of Qom city.   

Method: In this casual-comparative research study, eighty 4 to 6-year-old children attending 

kindergarten and the same number of children not attending it were selected from the deprived areas 

of Qom city by clustering sampling method and matching. The tools included Child Behavior 

Checklist (Achenbach& Edelbrock, 1983) and Vineland Adaptive Behavior Scales (Sparrow & 

Cicchetti, 1989). Data were analyzed by analysis of variance and independent samples t- test.  

Results: Findings showed that social development in children attending kindergarten was higher than 

those not attending it; and this difference was statistically significant at p<0.01. Besides, among the 

components of behavioral problems, isolation and social problems were more common in children 

not attending the kindergarten compare to the other group, at a significance level of p<0.05. 

Furthermore, the rate of aggressive behaviors in boys attending the kindergarten was higher than the 

boys not attending the kindergarten and the girls; and this difference was significant at p<0.05.  

Conclusion: Because of receiving different trainings and gaining new skills, children attending the 

kindergarten show higher adjustment and social development and experience lower academic stress 

compared to those not attending the kindergarten.    
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مقاله پژوهشی

 رورو و غیر مهد کودکمهد کودک ساله 6تا  4تحول روانی ـ اجتماعی کودکان دختر و پسر  مقایسه

 2931ـ  39مناطق محروم شهر قم در سال آموزشی  در
 

 9*، سیامک طهماسبی گرمتانی1، علیرضا کریم پور وظیفه خورانی2مهدی قلیچی
 دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن ، ایران ،شناسی تربیتی، واحد رودهنی روانادانشجوی دوره دکتر. 2

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، ایرانی بالینی، دانشکده روانسشناکارشناسی ارشد روان. 1

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایرانگروه آموزش کودکان پیش از دبستان، دانشکده علوم تربیتی و رفاه اجتماعی، استادیار . 3

 

 مشخصات مقاله
 

 چکیده

 :هادواژهیکل

 کودک، مهد

 رفتاری، مشکلات

 قم، شهر محروم مناطق

 اجتماعی، تحول

  سال 6 تا 4 کودکان

 
 

 

 

 
 

 70/73/70دریافت شده: 

 21/76/70پذیرفته شده: 

 32/73/77منتشر شده: 

ربیت به ت مربیان تعلیم و و تمامی کارشناسان و زندگی کودک از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است های اولیهسال زمینه و هدف: 

یگر شود و از سوی دانجام می؛ زیرا از یک جهت تحول و یادگیری با سرعت بیشتری اندکردهتأکید تحول انسان اهمیت دوران اولیه در 

عی کودکان اجتما- روانیتحول  این مطالعه با هدف مقایسه بدین ترتیب های بعدی هستند.های این دوره، پایه و اساس یادگیری دورهتجربه

 در مناطق محروم شهر قم، انجام شده است.رو رو و غیرمهدکودکمهد کودک ساله 6تا  4

مناطق کودک در هر گروه( از  07با و بدون تجربه رفتن به مهد کودک ) ساله 6تا  4کودک  267 ،ایمقایسهدر این پژوهش علّی ـ  روش:

تاری وارسی اختلالات رفشامل فهرست در این مطالعه ابزارهای مورد استفاده . انتخاب شدندای و با همتاسازی، به روش خوشه محروم شهر قم

های آماری ها با استفاده از روش( بود. داده2707، سیچتی مقیاس تحول اجتماعی واینلند )اسپارو و و (2703کودکان )آخنباخ و ایدلبروک، 

 تحلیل شدند.  تحلیل واریانس و آزمون تی مستقل

 بودیشتر ب به طور معناداری رورو در مقایسه با کودکان غیر مهدکودکنتایج نشان داد که تحول اجتماعی در کودکان مهد کودک ها:یافته

(72/7P< .)به طور و رگیری و مشکلات اجتماعی در بین کودکان غیرمهدکودکگوشه ،های مشکلات رفتاریهمچنین از بین زیرمؤلفه

و و نیز ررو از پسران غیرمهدکودکبیشتر بود. همچنین میزان رفتارهای پرخاشگرانه در پسران مهدکودک،  70/7معناداری در سطح کمتر از 

 (.>70/7P) بودبیشتر  ،دختران

ماعی و تحول اجت یافتگیسازشهای مختلف در مهد کودک از ها و مهارترو به دلیل کسب آموزشکودکان مهدکودک گیری:نتیجه

 کنند.تجربه می ،بیشتری برخوردارند و تنیدگی تحصیلی کمتری را به دلیل تطبیق انتظارات و باورهای خود با محیط
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 مقدمه
طی دوره کوتاهی رخ خواهد داد که  در انسان مغز بخش مهمی از تحول

 دوره، زندگی های ابتداییشود. سالشناخته می "2کودکی"تحت عنوان 

انســان و به خصــور کارایی وهن وی حول حیاتی را در تبســیار زمانی 

ـــکیـل می دهـ های متعددی را فرا مهـارت ،. کودکـان در این دوراندتش

 ؛دضــروری خواهد بو ،گیرند که به منظور عملکرد بهینه آنها در آیندهمی

معماری مغز و متعاقب آن پتانســـیل تحول مادام های پایهبه عبارت دیگر، 

گیرد که کاملاً های اولیه کودک در طی فرایندی قرار میالعمر، در ســـال

 انهحساس است. تجربیات اولیه در خ ،نسبت به نفوو و یادگیرهای بیرونی

ـــایر تنظیمـات مراقبت در جامعه با  ن و  ماهیت در بوده وها در ارتباط س

ـــعــه و کیفیــت ـــکــل حــال توس بنــابراین  ؛دنــدهمی معمــاری مغز را ش

ـــرمایه ـــت و می ،اولیهتحول گذاری در یادگیری و س  تواندکارآمدتر اس

بعدی در چرخه زندگی  هایگذاریمزایای بیشــتری را نســبت به ســرمایه

 .(2) ایجاد کند

ـــال از آغـاز تاریر در هر عصـــر به  تعلیم و تربیـت کودکـان خردس

فته گرهای مختلف و در بین هر قوم به نوعی مورد توجه خار قرار شکل

ــان، مربیان ــناس ــت و تمامی کارش ت تربیت به اهمی و آگاهان تعلیم و ،اس

ر همچنین در نیم قرن اخیاند. کردهدوران اولیه در ســـنین یادگیری تأکید 

 نیــازهــا و تغییرات اجتمــاعی و هــا، در نتیجــهآموزش در مهــد کودک

 اقتصـادی ضرورت پیدا کرده است و غنی بودن محیط در دوران مذکور

ـــکوفایی  تحریکات وهنی و زمینههمچنین ایجاد و  ـــب در جهت ش مناس

ـــتعـدادهـای کودکـان ـــتر اس گران تحلیلهمواره مورد توجـه  هرچـه بیش

ترین جنبه وجودی هر مهم، . تحول اجتماعی(1) شـناسـی بوده استروان

کودکان بدون تحول اجتماعی چون فرض بر این است که  ؛شخص است

ـــتن مهارت ـــایرینو داش ـــتند در تعامل اجتماعی با س  ،های لازم قادر نیس

 . (3) وظایف خود را انجام دهند

ـــان دادهپژوهش ها، نقش مهمی در تحول انـد که مهد کودکهـا نش

ـــیاری از . ارتباط بین مربی و ک(6-4) اجتماعی کودکان دارند ودک، بس

 اخوار و عملکرد روابط مثبــت و نزدیــک بین کودک و والــدین را دار

اسـت. به این ترتیب پشتیبانی کردن از روابط با کیفیت بالا، یا ارزش قالل 

ـــت ـــدن بــه این روابط، برای تحول اجتمــاعی کودکــان لــازم اس . (0) ش

                                                            
1. Childhood  

ها شـــرکت همچنین گزارش شـــده اســـت کودکانی که در مهد کودک

های اجتماعی بیشتر و مشکلات رفتاری کمتری نسبت به اند، مهارتداشته

 .(0) انداند، نشان دادهکه در خانه بودههمسالان خود 

، پرخاشگری و تمرد (22-7) عضی از مطالعاتلازم به وکر است که ب

ی که هایها، بیشتر از آناز فرمان بزرگسـالان را در میان مهد کودک رفته

ـــر برده ـــوی دیگر نتایج پژوهش گزارش کردند.  اند،در خـانه به س از س

ـــفــایی اردکــانی ـــان داد کــه تحول اجتمــاعی  (21) موحــد زاده و ص نش

آموزان دختر اول ابتــدایی برخوردار از خــدمــات مهــد کودک، از دانش

تر ، بیشآموزان دختر اول ابتدایی نابرخوردار از خدمات مهد کودکدانش

، چن (23)همچنین مطالعات اسچمکر، مولدر، دکوویچ، و متیوس است. 

ـــان می (20) ، هــال و همکــاران(24) برخوردار از دهــدکــه کودکــان نش

ـــبت به کودکان نابرخوردار از این خدمات از  ،خـدمات مهد کودک نس

ـــکلات اجتماعی کمتری را  یتحول اجتمـاعی بـالـاتر برخوردارنـد و مش

ـــی  ـــت کـه برنـامه های آموزش تجربـه می کننـد. چن نیز بر این بـاور اس

دبستانی و مهدکودک در تحول اجتماعی، پرورشـی حاکم بر مراکز پیش

(. از طرفی 24ثر است )ؤو حرکتی کودکان م ،اطفی، جسمیشـناختی، ع

ـــتانیاکز پیشمعتقدند که برخورداری از مر (20) هـال و همکـاران  ،دبس

 ثیرأبه طور معناداری تحت ترا  ساله 0تحول اجتماعی و شناختی کودکان 

ــا انجــام فراتحلیــل اثر  (26) دهــد. همچنین لوب و همکــارانقرار می ب

ـــی اولیـه بر تحو ـــنـاختی و اجتماعی به این نتیجه مـداخلـات آموزش ل ش

دبســتانی، بر کودکانی که از برنامه مهدکودک رســیدند که آموزش پیش

ـــتفــاده می ( بــه 20) بــه طوری کــه پیــا ه ؛کردنــد، اثرات مثبتی دارنــداس

 ســازی محیط برای تســهیل تحول اجتماعی کودک و ویگوتســگیغنی

ین نتایج کند. همچنکید میأت ،یادگیری اکتشافی هدایت شده ر( نیز ب20)

د کودکــانی کــه قبــل از نــدهنشـــان می (13-27)مختلف  هــایپژوهش

اند نســبت به کســانی که مدرســه دوره مهد کودک را گذرانده ،مدرســه

ـــوب می ـــی آنهـا محس ـــوداولین مکـان آموزش ـــازش ،ش یافتگی و از س

ی را به تحصیلی کمترتنیدگی های زندگی بیشتری برخوردارند و مهارت

ـــوی  کنند. ازتجربه می ،دلیل تطبیق انتظارات و باورهای خود با محیط س

کودک از دو گروه  10، تحول اجتماعی (14)کالوم دیگر کرک و مـک

شــوند را با اســتفاده از رو و کودکانی که در خانه مراقبت میمهد کودک

https://www.asriran.com/fa/news/549406/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
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مقیاس واینلند مورد بررسـی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که تفاوتی 

 در مطـالعــه (10)میـان تحول اجتمـاعی این دو گروه وجود نــدارد. دانیلز 

مراکز مراقبت روزانه در مقایســه با آنهایی که در خانه نگهداری  کودکان

مل تعا ،شــدند، نشــان داد که کودکان ســاکن در مراکز مراقبت روزانهمی

و ن داشته بیشتری از قوانی مثبت بیشـتری دارند، اما این کودکان سـرپیچی

ـــده  ـــالان دارند. در چندین مطالعه گزارش ش همکاری کمتری با بزرگس

ــت  ــته کودکانی که تجربهاس ــبت بآموزش در مهد کودک داش ه اند، نس

ـــالان که در خانه بوده ییآنهـا ـــیولیتاند، در رابطه با بزرگس ری و پذیمس

ـــتـهپـذیری فرمـان هاوس و ن ارتباط در همی. (10و  16) انـدکمتری داش

اند که این یافته تنها داده نیز نشان (17)همکاران ، لیندسی و (10) اولینگ

فتد. اگر ااتفاق می ،ح کیفیت مهد کودک پایین باشددر صـورتی که سط

کودکان از مراکزی با کیفیت بالا سـود بگیرند و مربیانی داشــته باشند که 

ـــه با کودکانی که در  ـــند، در مقایس ـــته باش ـــتری با آنها داش تعـامـل بیش

ـــر میخـانواده ـــیولیتبرند، هـای محروم بـه س پیذیری و فرمانبرداری مس

 دهند. نشان می  بیشتری را

( نشــان داد یکی از 32) ( و آرچر37) همچنین نتایج پژوهش شــهیم

 ،رورفتارهای پرخاشــگرانه در بین پســران مهدکودک عوامل تداوم انجام

یوشــیکاوا و همکاران . اســتکسـب محبوبیت و توجه از طرف همسـالان 

ـــواهـد 31) ـــیار مهمی ر( ش ـــتانی و پیشدوره که دادند ا گزارش بس دبس

های ریاضی کودکان در و مهارت ،تقویت زبان، سواد مهدکودک باعث

. شـــودمی مانند پرخاشـــگریآنها  کاهش رفتارهای منفی و ؛کوتاه مدت

آموزان شدان دبستانی نرخ فارغ التحصیلیپیشمراکز حضور در  همچنین

تار کمتر در رفآنها و باعث می شود که داده دبیرستان افزایش در دوره  را

ت های ابتدایی، نمرانند. با این حال، در طول ســالجنایتکارانه شــرکت ک

با ودند ی را گذرانده بدبستانپیشوره کودکانی که د های تحصیلیآزمون

ـــرکت کودکـانی که  اتنمر ـــتانپیشدوره در تجربه ش ـــن یدبس ، تندداش

 نزدیک بود. 

هــای کــه برنــامــهداد  ( نشــــان33) نتــایج پژوهش کــاوونی و زانتی

کاهش مشکلات رفتاری کودکان )مانند پرخاشگری( دبستانی باعث پیش

بروک و کوربای  در دبســتان شــده اســت. از ســوی دیگر نتایج پژوهش

کنندگان در مهدکودک دارای سطح پایین که شرکتداد نشـان نیز ( 34)

                                                            
1. Self-modulation 

ــتند  ــتر هس ــطح دقت و توجه بیش ــرم و خجالت و س لیل به دکه احتمالاً ش

ن ی بوده است. همچنین نتایج ایدبستانهای پیشزیاد در کلاسمشـارکت 

ن کودکان بی ،فعالیپرخاشگرانه یا بیش هایدر رفتار مطالعه نشـان داد که

 .ردوجود ندا معناداری تفاوت ،و سایر کودکان رومهدکودک

که دادند نشان  ایدر مطالعه (30اسکیب، مونتروی، باولز و موریسن )

کودک با موفقیت هـای اجتمـاعی و هیجـانی در مهدارتبـاط بین مهـارت

بینی کننده مهمی برای بســیار قوی اســت و پیش ،تحصــیلی در مدرســه

ــابقه خانوادگی و  ــبت به س ــیلی کودکان در کلاس اول نس عملکرد تحص

میز آانتقال موفقیت . همچنینشودهای شـناختی آنها محســوب میتوانایی

برای پیشـــرفت تحصـــیلی و  و ســـپس به مدرســـه به مهدکودکاز خانه 

ـــیار ی مثبت در مدارساجتماع ـــت بس . نتیجه اینکه کودکانی که مهم اس

تر کودکان، راحت سایرسـابقه رفتن به مهدکودک را دارند در مقایسه با 

ــه وارد می ــان میبه مدرس ــوند و عملکرد اجتماعی بالاتری را نش  دهند.ش

 تحول اجتماعیهای مختلف به خصور در کنشمعیارهای اصلی تحول 

های منطقی خواست انتظارات وبا دیگران و رعایت کردن  ششـامل سـاز

ا ب شو مشــروا اطرفیان اســـت و بدیهی اســـت که اگر کودکان به ســـاز

نخواهند  با اجتماا خود نیزیافتگی شقادر به ساز ،خویشـتن نرسیده باشند

 تواند نقش بســزاییمهد کودک میرســد که . در این زمینه به نظر میبود

( نیز به نقش باورها و 36. چنانچه بندورا )داشـــته باشـــدموضـــوا در این 

انتظــارات افراد در تعــامــل بــا دیگران در موقعیــت هــای مختلف تــاکیــد 

کند. در این راسـتا، کودکانی که در حال ورود به جامعه مدرن هستند می

ـــان، خودآموزی،  ـــند که توانایی فکر کردن برای خودش باید افرادی باش

ـــیله  1گریهدایت، خود 2کننـدگیخود تعـدیـل و داوری مدلل را به وس

. (30) داشته باشند ،های زندگی و گسترش قلمرو ارتباطیکسـب مهارت

ـــدن در برخورد بـا چـالش ـــالل زندگی، به آنهـا برای توامنـد ش ها و مس

ــوی محتوای دانشیادگیری مهارت جه تو ابنابراین ب نیازمندند. ،های فراس

ــو و متناقضــیبه نتایج   های گوناگون در مورد تأثیرکه در پژوهش ناهمس

ــیتآموزش در مهد کودک ــاس ــدند و با توجه به حس  موضــوا ها بیان ش

تحول روانی  مقایسهبا هدف آموزش در دوران کودکی، پژوهش حاضر 

ـــ اجتماعی کودکان دختر و پسـر  رو و غیر مهد مهد کودک ساله 6تا  4ـ

2. Self-directing 
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ـــ  73مناطق محروم شهر قم در سال آموزشی  رو درکودک انجام  2371ـ

 شد.

  روش
 کنندگانالف( طرح پژوهش و شرکت

ـــیفی و از نوا علی ـــر توص ای بود. مقــایســــه-روش پـژوهش حــاض

ـــرکـت ـــامـل دو گروه بودند:  کننـدگـان در این پژوهشش  تمامی .2ش

سالۀ مهدکودک رو در مناطق محروم  6تا  4کودکان دختر و پسـر سـنین 

ــی  ــال آموزش ــهر قم، در س ــر. 1، و 2371 -73در ش  کودکان دختر و پس

از همان مناطق و ســـال  2همســـن و همجنس با گروه  روغیرمهد کودک

ــی )این گروه  ــاهدآموزش ــدند  به عنوان ش ــاس که انتخاب ش ــنبر اس  ،س

ـــده بودند. همچنین منطقه محرومعنی یو منطقـه زنـدگی  ،جنس ، همتا ش

ـــت که  م اثر متغیرهای مزاح ،از طریق تحلیل کوواریانسلـازم به وکر اس

کودک  07(. نمونه آماری در پژوهش حاضر، شامل نیز کنترل شده است

تا  4کودک  47مناطق محروم )از رو مهد کودک ساله 6تا  4دختر و پسر 

کودک دختر و پسر  07به همین نسبت  ساله( و 0-6کودک  47ساله و  0

ـــاله 6تـا  4  267از مجموا بودند. مناطق محروم از رو غیر مهد کودک س

 00درصد پسر و  40)بودند نفر آنها دختر  00نفر آنها پسر و  01کودک ، 

ن و بار آزموپیشمرحله درصد دختر( که این کودکان یکبار در ابتدا، در 

 آزمون،پسمرحله ی و آموزشــی در دیگر در انتهای یک ســال تحصــیل

ـــده در رو به روش گیری از کودکـان مهد کودکنمونـهانـد. ارزیـابی ش

ـــترس ـــاس گیری از کودکــان غیر مهــد کودکو نمونــه دس رو نیز بر اس

انجام شده اساس سن و جنس(  رو )برهمتاسـازی با کودکان مهد کودک

 است.

 ب( ابزار

ـــپارو و  آزمون بـا همکـاری این :2آزمون تحول اجتمـاعی واینلنـد .2 اس

کودکان در های ژوهشپر مرکز د شناسیروانتادان از اس (30) 1چتیسی

ای هارتباطی، مهارتچهار حیطه مقیاس این دانشگاه ییل تهیه شده است. 

ـــدن ـــنجد. های حرکتی را میو مهارت ،زنـدگی روزمره، اجتماعی ش س

                                                            
1. Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) 

2. Sparrow & Cicchetti 
3  . No-opportunity 

4  . Don’t Know 

5  . Split-half 

 ؛و نوشـــتاری اســـت ،دریافتی، بیانی هایبخشارتباطی شـــامل زیر حیطه

 ،شـخصی، جمعی هایبخشهای زندگی روزمره شـامل زیرمهارت حیطه

ـــت ـــامل زیراجتمـاعی حیطـه ؛و خـانگی اس ـــدن ش توانایی  هایحیطهش

ــاز  یطهو ح ؛و بازی و اوقات فراغت اســت ،فردی، روابط بینیافتگیشس

ــامل زیرمهارت ــت و مهارتهای بخشهای حرکتی ش های حرکتی درش

ـــت. بـا توجه به اینکه  های حرکتی از بدو تولد تا مهارت حیطهظریف اس

گیرد، این قلمرو در این پژوهش مورد اســتفاده میســالگی را در بر  هفت

 قرار نگرفت.

ـــؤالـات ـــیده می از مـادر کودکـان این آزمون س ـــودپرس برای و  ش

ــفر ) 3گذاری معمولاً از نمره ــتفاده 1( و دو )2(، یک )7نوا نمره: ص ( اس

ـــودمی که به طور معمول و از  هاییگویه توان گفـتبـه طور کلی می .ش

شود و یا ها اجرا میاگر بعضــی وقت ؛نمره 1شـود، یروی عادت انجام م

ـــی از آن توانـایی دارد و اگر هرگز فعالیت ؛ نمره 2 ،فرد در اجرای بخش

ـــومورد نظر انجـام نمی ـــود. اگر فرد بـه علت در نظر گرفتـه می 7د، ش ش

هـای محیطی، فعالیت مورد نظر را انجام موقعیـت مربوط بـه محـدودیـت

گیرد و اگر پاسخگو از عملکرد فرد، درباره آن فعالیت می N3ندهد نمره 

شـــود.  اســـپارو و ثبت می D.K4نمره  ،مورد نظر اطلاعی نداشـــته باشـــد

 استفاده کردند:  اعتبارروش برای محاسبه  3همکاران از 

ــیف ــرایب 0الف: روش تنص ــت آمده برای چهارحیطه ا: ض رتباطی به دس

، (74/7تا  00/7اجتماعی شدن ) ،(71/7تا  03/7روزمره ) ،(74/7تا  03/7)

ـــد. ب( 70/7تــا  07/7انطبــاقی مرکــب ) و : پــایــایی بــه روش گزارش ش

گزارش شده  70/7تا  07/7بین  به دست آمده ضرایببیشـتر : 6بازآزمایی

ـــت. ـــت آمده برای حیطه: 0هاج: پایایی ارزیاب اس های ضـــرایب به دس

و انطبــاقی  ،(61/7اجتمــاعی شـــدن ) ،(01/7روزمره ) ،(00/7ارتبــاطی )

 ( برآورد شد.04/7)

، 0وایی ســازههای ربا روش روایی مقیاس توســط اســپارو و همکاران

بررسی شده است که همگی  27مرجعج( روایی ملاک ، و7روایی محتوایی

(. در فرم 30است )بوده حاکی از نتایج مثبت و همبســتگی در سطوب بالا 

های وهشــی اعتبار از دریاس در ایران نیز، برای برآوهنجاریابی شــده این مق

6. Test-retest 

7. Interrater-reliability 

8 . Construct- validity 

9. Content validity 

10. Criterion- related validity. 
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ها استفاده شده است. در این بررسی، بازآزمایی و همبسـتگی بین ارزیاب

 گران مختلفآزمودنی در فاصــله دو هفته مورد بازآزمایی با آزمون« 67»

ـــرایـب پایایی چهار  ی های زندگارتباطی، مهارت حیطهقرار گرفتنـد. ض

کلی به حیطه های حرکتی و همچنین و مهارت ،روزمره، اجتماعی شـــدن

ـــت. این ه بــ 70/7و  77/7، 76/7، 70/7، 70/7ترتیــب  ـــت آمــده اس دس

ضــرایب حاکی از پایایی بســیار قابل ملاحظه مقیاس مذکور اســت. جهت 

گی همبســت بررســی روایی ملاکی فرم هنجاریابی شــده واینلند در ایران،

ــده در  ــنامه هنجار ش ــش نمرات مقیاس رفتار انطباقی واینلند با نمرات پرس

ـــی قرار گرفت ـــت آمد و بیانگر روایی ه ب 00/7که  ایران مورد بررس دس

بالای مقیاس یاد شـده اســت. جهت بررسی روایی افتراقی مقیاس مذکور 

ـــدند و با  توان وهنیکمآزمودنی  40نیز،  ل با تحو کودک 40انتخاب ش

مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تفاوت بین میانگین نمرات وهنی بهنجار 

 (.37)ه است دار بوددر همه سنین معنی %77با سطح اطمینان این دو گروه 

در نظام ســنجش مبتنی بر این فهرســت که  :2فهرســت رفتاری کودک .1

 ،وری سازشیبرای ارزیابی سـنجش صلاحیت، کنش (47) آخنباخ تجربه

ین یا سط والدتو رفتاری کودکان معرفی شده است -و مشـکلات هیجانی

یا  کند وفردی که سـرپرستی کودک را بر عهده دارد و از او مراقبت می

ا کند و او رخانواده زندگی میهای شبهیطهر کسـی که با کودک در مح

ــناســدطور کامل میه ب ــته  6اســاس وضــعیت کودک در  بر، ش ماه گذش

وط مربنخست بخش  :شـود. این فهرست دارای دو بخش استتکمیل می

ـــلـاحیـت کودک در زمینـه ها، روابط فعـالیتمـاننـد هـای مختلف بـه ص

 -ت هیجانیو بخش دوم مربوط به مشـــکلا ؛و مدرســـه اســـت ،اجتماعی

توان آن را به دو صورت مورد بررسی قرار داد. ابتدا رفتاری اسـت که می

یصـــی و های راهنمای تشـــخاســـاس اختلال هایی که برتوان از نیمرخمی

ن ای که آماری اختلالات روانی نســـخه چهارم تنظیم شـــده اســـتفاده کرد

ـــطرابی، بـدنی، نـجهـت ـــکلـات هیجـانی، اض ـــایی توجه/ گیری مش ارس

هنجاری را در  رفتار و مشـــکلات ،، تضـــادورزی جســـورانهکنشـــیفزون

ـــاس مقیاس توان آن را برگیرد. همچنین میبرمی ـــانگانی که اس های نش

ــانگان، مجموعه ــی قرار داد. نش ــتند، مورد بررس ای از مبتنی بر تجربه هس

                                                            
1  . Child Behavior Checklist (CBCL) 

2. Withdrawn 

3. Somatic complaints 

4. Anxious/ depressed 

5. Social problems 

ها هستند که تمایل به وقوا همزمان دارند. برای تشخیص مشکلات و نشانه

های تحلیل عوامل استفاده فهرسـت رفتاری کودک از روشنشـانگان در 

، شــکایات 1گیریشــده اســت که براســاس آن عوامل یا نشــانگان گوشــه

، 6، مشکلات تفکر0، مشکلات اجتماعی4، اضـطراب/ افسردگی3جسـمانی

ــکلات توجه ــکنی، رفتارهای قانون0مش ــگرانه ،0ش به  7و رفتارهای پرخاش

 نمود ودهنده مشکلات درونتشکیل اند که سـه مورد نخست،وجود آمده

نمرات  توانستند. مینمود هدهنده مشکلات بروندو مورد انتهایی تشکیل

ـــانگانی که در این مقیاس قرار  مربوط بـه این دو مقیاس را از مجموا نش

ها، نمره دست آورد. همچنین از مجموا نمرات همه مقیاسه گیرند، بمی

های فهرست رفتاری کودک قیاسآید. زیرمدسـت میه مشـکلات کلی ب

شود. گذاری مینمره 7و  2، 1با نمرات  و اصلاً ،، معمولاًبه صـورت کاملاً

گران نمرات فهرست رفتاری کودک بین بازآزمون بین مصـاحبهضـریب 

گران مختلف و دســـت آمــده از مصـــاحبــهه برای نمرات بــ 2تــا  73/7

ضریب  است. اینده به دست آم روز 0گزارشـات والدین با فاصله زمانی 

ـــلاحیت، کنشرای مقیاساعتبـار ب ـــیهای ص ـــازش ـــانگان  ،وری س و نش

ـــت رفتاری کودک برابر  -هیجـانی ـــت.  77/7رفتـاری در فهرس بوده اس

و  47) اندماه ثبات داشـــته 14 -21نمرات فهرســـت رفتاری کودک بین 

ـــتان تهران بر روی کودکان مقطع (42 ـــهرس . هنجـاریـابی این نظام در ش

 . همسانی درونی این نظامانجام شــده است ایی، راهنمایی و دبیرسـتانابتد

ن بخش بوده است. همچنیهیجانی کودکان رضایت -در مشکلات رفتاری

ـــتگی -در اعتبار آزمون ـــون بازآزمون تمام همبس ـــتاوری پیرس های گش

اسر های مربوط به توافق متقابل بین پمعنادار بوده اسـت و تمام همبستگی

 مل توافق بین والدین، معلمان، و کودکان معنادار بوده استدهندگان شـا

. در مطـالعـه مقـدماتی این پژوهش که به منظور اعتباریابی ابزارهای (41)

ـــدرو پژوهش بر روی کودکـان مهـد کودک ـــرایـب اعتب انجـام ش ار ض

یب ، و مشکلات کلی به ترتنمود، دروننمودکرونباخ برای مشکلات برون

هــا نیز اعتبــار بــه دســــت آمــد و برای زیرمقیــاس 70/7و  00/7، 07/7

دسـت آمد. همبستگی فهرست رفتاری کودک و همه ه بخشـی برضـایت

6. Thought problems 

7. Attention problems 

8. Delinquent behaviors 

9. Aggressive behaviors 
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دار معنی 72/7در ســـطح  2های آن با شـــاخص تنیدگی والدینزیرمقیاس

 بود.

قم  شهرها، ابتدا به سازمان بهزیستی آوری دادهبرای جمع :اج( روش اجر

اطلاعات  پس از کسب مجوزهای لازم علمی و اجرایی، مراجعه شد و

های با مراجعه به مهد کودکبه طور کامل اخذ شد. سپس  کودکان

بر اساس شرایط ورود و خروج به مطالعه مانند رضایت کتبی  مختلف

والدین و شرایط سنی و جنس، افراد نمونه انتخاب شدند. لازم به وکر است 

)ابتدا و انتهای سال آزمون پس آزمون ودر دو مرحله پیش اطلاعاتکه 

لازم به وکر است که ملاحظات اخلاقی مانند . آوری شدتحصیلی( جمع

د نمونه و محرمانه ماندن اطلاعات به طور کامل در این مطالعه رضایت افرا

-ها پس از جمعهای حاصل از تکمیل پرسشنامهداده رعایت شد. در پایان

های شاخصو با  11نسخۀ  SPSSافزاری آوری با استفاده از بستۀ نرم

 ، وارسی وهای تی مستقل، و تحلیل واریانسآماری توصیفی و آزمون

 تحلیل شدند. 

 ها یافته
های توصــیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و شـاخص 2در جدول 

ـــتقل  ـــت رفتاری  هایمقیاسدر خردههمچنین نتایج آزمون تی مس فهرس

 اجتماعی در پسران -و آزمون واینلند جهت بررسی تحول روانیکودک 

 گزارش شده است.

 
 اجتماعی در پسران -نتایج آزمون تی مستقل جهت بررسی تحول روانیهای توصیفی و شاخص: 2جدول 

                                                            
1 . Parenting stress index 

 داریاسطح معن درجه آزادی tآماره  تفاوت میانگین نداردانحراف استا میانگین گروه متغیر

 شکایت جسمانی

 

 گیری گوشه

 

 اضطراب/افسردگی

 

 مشکلات اجتماعی

 

 مشکلات تفکر

 

 مشکلات توجه

 

 شکنیرفتارهای قانون

 

 رفتارهای پرخاشگرانه

 

 قلمرو ارتباطی

 

 های زندگی روزمرهمهارت

 

 اجتماعی شدن

 

 رومهدکودک

 روغیرمهدکودک

 رومهدکودک

 روغیرمهدکودک
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 روغیرمهدکودک
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نشــان می دهد که میانگین زیرمؤلفه های گوشــه  2مندرجات جدول 

ـــران غیرمهدکودک ـــکلات اجتماعی در بین پس یب رو به ترتگیری و مش

ن رو بیشتر است و ایکه از میانگین پسران مهدکودک است 2/23و  7/20

و  >P 72/7( به ترتیب در ســـطح 00/1و  72/3) tتفاوت با توجه به آمار 

70/7 P< ـــتامعنـ ـــرانی که به مهدکودک  ؛دار اس بـه عبـارت دیگر پس

ــهنرفته ــکلات توجهاند میزان گوش ــ آنها گیری و مش ــه با پس ران در مقایس

بیشتر است. از سوی دیگر با توجه به  ،داریرو در سطح معنیمهدکودک

و در رمیانگین رفتارهای پرخاشـگرانه در بین پسران مهدکودک 2جدول 

تارهای چرا که میانگین رف ،رو بیشتر استیسه با پسران غیرمهدکودکمقا

و به ررو و پسـران غیرمهدکودکپرخاشـگرانه در بین پسـران مهدکودک

( در 46/1) tکه این تفاوت با توجه به آماره  اســت 0/24و  33/26ترتیب 

به بیان دیگر میزان رفتارهای پرخاشگرانه  ؛دار اسـتامعن >P 70/7سـطح 

ـــران مهـدکودک ـــه با کودکان غیرمهدکودکدر پس  رو بررو در مقـایس

ـــاس یـافتـها ـــهر قم س ـــر در مناطق محروم ش به طور هـای پژوهش حاض

ـــت. همچنین در بین زیرمؤلفهمعنـاداری  ـــتر اس های تحول اجتماعی؛ بیش

و اجتماعی شدن در  ،رههای زندگی روزممیانگین قلمرو ارتباطی، مهارت

که در  اســت 72/27و  3/13،  70/14رو به ترتیب بین پســران مهدکودک

وت با رو بیشتر است که این تفامقایسـه با میانگین پســران غیرمهدکودک

ـــطح 42/1و  1/0؛ t (60/4توجـه بـه آمـاره  ،  >P 72/7( به ترتیب در س

72/7 P<  70/7و P< ن قلمرو ارتباطیبه عبارت دیگر میزا؛ دار استامعن ،

رو در مقایسه با و اجتماعی شـدن پسران مهدکودک ،های زندگیمهارت

رو بیشـتر است. همچنین نمره کلی مؤلفه مشکلات پسـران غیرمهدکودک

ـــران مهدکودک ـــان می دهد که در میانگین پس ـــران رفتاری نش رو و پس

اما نمره کلی تحول  ،رو تفـاوت معنی داری وجود نـداردغیرمهـدکودک

ـــران مهد کودک ـــان می دهد که پس رو از تحول اجتماعی اجتمـاعی نش

انگین چرا که می ،رو برخوردارندبیشـتری نسـبت به پسران غیرمهدکودک

ـــطح t (76/1( با توجه به آماره 3/17تحول اجتمـاعی )  >P 72/7( در س

ـــت. امعن ـــاخص 1در جدول دار اس تی  های توصـــیفی و نتایج آزمونش

ـــتقل در خرده ـــت رفتاری کودک  هایمقیاسمس و آزمون واینلند فهرس

  گزارش شده است. اجتماعی در دختران -جهت بررسی تحول روانی
 

 اجتماعی در دختران -های توصیفی و نتایج آزمون تی مستقل جهت بررسی تحول روانی: شاخص1جدول 

 داریامعنسطح  درجه آزادی tآماره  تفاوت میانگین نداردانحراف استا میانگین گروه متغیر

 شکایت جسمانی

 

 گوشه گیری

 

 اضطراب/افسردگی

 

 مشکلات اجتماعی

 

 مشکلات تفکر

 

 مشکلات توجه

 

 رومهدکودک

 روغیرمهدکودک

 رومهدکودک

 روغیرمهدکودک

 رومهدکودک

 روغیرمهدکودک

 رومهدکودک

 روغیرمهدکودک

 رومهدکودک

 روغیرمهدکودک

 رومهدکودک

 روغیرمهدکودک

72/20 

06/20 

72/22 

7/23 

70/10 

7/14 

0/21 

2/24 

2/23 
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3/22 

2/21 

61/7 
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40/7 

44/7 
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30/7 

47/7 
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60/7 

02/7 
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0/7 
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02/1 
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00/2 

 

26/1 

 

22/224 
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23/7 

 

71/7* 

 

21/7 

 

74/7* 

 

13/7 

 

22/7 

 

 های حرکتیمهارت

 

 نمره کلی مشکلات رفتاری

 

 نمره کلی تحول اجتماعی

 رومهدکودک

 روغیرمهدکودک

 رومهدکودک

 روغیرمهدکودک

 رومهدکودک

 روغیرمهدکودک
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0/24 
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 شکنیرفتارهای قانون

 

 رفتارهای پرخاشگرانه

 

 قلمرو ارتباطی

 

 های زندگی روزمرهمهارت

 

 اجتماعی شدن

 

 مهارتهای حرکتی

 

 نمره کلی مشکلات رفتاری

 

 نمره کلی تحول اجتماعی

 رومهدکودک

 روغیرمهدکودک

 رومهدکودک
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ـــان می دهــد کــه میــانگین زیرمؤلفـه هــای  1منـدرجــات جــدول  نش

به  روگیری و مشـــکلات اجتماعی در بین دختران غیرمهدکودکگوشـــه

ــت 2/24و  7/23ترتیب  ــتر  اس که از میانگین دختران مهدکودک رو بیش

( بــه ترتیــب در 07/1 ،4/2) tاســـت و این تفــاوت بــا توجــه بــه آمــاره 

ـــطح) ـــت؛  دارامعنـ >P 70/7( 74/7و  71/7س به عبارت دیگر میزان اس

ـــکلـات اجتمـاعی در دختران غیرمهدکودک ـــه گیری و مش رو در گوش

 1رو بیشتر است. همچنین با توجه به جدول مقایسه با دختران مهدکودک

ر ی شدن دو اجتماع ،های زندگی روزمرهمیانگین قلمرو ارتباطی، مهارت

ـــت 722/27، 70/14، 20/16رو به ترتیب بین دختران مهدکودک که  اس

اوت رو بیشتر است و این تفدر مقایسـه با میانگین دختران غیرمهدکودک

ـــطح 00/1و  t (72/3 ،43/3بـا توجـه بـه آماره  دار امعن >P 72/7( در س

ـــت ـــه با دختران بـه عبـارت دیگر دختران مهـدکودک؛ اس رو در مقایس

و اجتماعی  ،هـای زندگیقلمرو ارتبـاطی، مهـارت در رودکودکغیرمهـ

  در وضعیت بهتری هستند.شدن 

ــاری در بین دختران  ــات رفت ـــکل هـمـچـنـین نمره کلی مؤلفــه مش

داری ندارد. از رو تفاوت معنیرو و دختران غیرمهـدکودکمهـدکودک

ـــوی دیگردر نمره کلی تحول اجتماعی بین دختران مهدکودک ر رو دس

ه چرا ک ،داری وجود داردارو تفاوت معنبا دختران غیرمهدکودکمقایسه 

( براساس آماره 0/17رو )میانگین تحول اجتماعی در دختران مهدکودک

t (2/20 ــطح ــت >P 72/7( در س به عبارت دیگر میزان تحول ؛معنادار اس

ـــه بــا کودکــان غیرمهــد اجتمــاعی در دختران مهــدکودک رو در مقــایس

 رو بیشتر است.کودک

-رای بررســی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون کالموگروفب

-آزمون کالموگروف Zاسـمیرنف استفاده شد. نتایج نشان داد که آماره 

ـــمیرنف برای تمامی متغیرهای پژوهش در گروه های مورد مطالعه در  اس

ــطح  ــت؛ ب >P 70/7س ا توان نتیجه گرفت که توزیع متغیرهنابراین مینیس

همچنین برای بررسی همگنی واریانس متغیرهای پژوهش از اسـت. نرمال 

 آزمون لوین در هیچ Fنتایج نشان داد آماره  که آزمون لوین اسـتفاده شد

توان بنابراین می یســـت،ن >P 70/7کدام از متغیرهای پژوهش در ســـطح 

ـــت.  گفـت کـه واریـانس متغیرهـا در گروه هـای مورد مطالعه همگن اس

ــی همگن ــته همچنین برای بررس ی ماتریس کوواریانس در متغیرهای وابس

 Fنتایج نشان داد که آماره  کهاستفاده شد  ام باکسها از آزمون در گروه

توان بنابراین می ادار نیســت؛معن >P 70/7در ســطح این آزمون ( 32/42)

ـــته در گروه های  نتیجـه گرفـت کـه ماتریس کوواریانس متغیرهای وابس

ـــت. همچن ـــی پیشمورد مطـالعـه برابر اس  فرض کرویت یاین برای بررس

 هک معناداری رابطه بین متغیرها از آزمون مجذور خی بارتلت استفاده شد

ـــان آماره مجذور خی بارتلت ) ـــطح 12/213نتـایج نش  >P 72/7( در س

ـــت؛ دار معنی ن با دار وجود دارد. بنابرایابنابراین بین متغیرها رابطه معناس
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ـــدن تمـامی پیشبـه توجـه  های تحلیل واریانس از آزمون فرضمحقق ش

العه های مورد مطتحلیل واریانس چندمتغیری برای بررســـی تفاوت گروه

 .  گزارش شده است 3که نتایج آن در جدول  استفاده شد

 

 

 ای مورد مطالعهه: نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری در گروه9جدول

 اندازه اثر داری اسطح معن F df 1 df 2 آماره آزمون

 اثر پیلایی

 لامبدای ویلکز

16/7 

00/7 

06/3 

22/4 

22 

22 

307 

306 

72/7 

72/7 

70/7 

70/7 

 

ـــان می 3منـدرجـات جـدول  دهد که آزمون اثر پیلایی و لامبدای نش

 72/7در ســطح  22/4و  06/3محاســبه شــده به ترتیب  F اســاس ویلکز بر

P< ـــت.؛ بــادار معنــ هــای مورد مطــالعــه در ه عبــارت دیگر بین گروهاس

داری وجود دارد. بنابراین برای بررسی امتغیرهای مورد مطالعه تفاوت معن

هـا در کدام یک از متغیرهای مورد مطالعه با یکدیگر تفاوت اینکـه گروه

 0و  4دارند از آزمون تحلیل واریانس یکراهه اسـتفاده شد که در جداول 

 ند. اگزارش شده

 

 کننده در پژوهش در میزان متغیرهای مشکلات رفتاری و تحول اجتماعیتحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی تفاوت پسران شرکت نتایج: 4جدول 

 اندازه اثر F P خطا MS گروه  MS خطا SS گروه SS متغیر

 مشکلات رفتاری

 تحول اجتماعی

21/47 

01/300 

4000 

24/0160 

17/23 

06/200 

21/20 

46/14 

07/7 

13/0 

37/7 

72/7 

72/7 

77/7 

 

ــان می 4مندرجات جدول  ــکلات  Fدهد که آماره نش برای مؤلفه مش

ــاری ) ـــران مهــدکودک07/7رفـت رو و غیرمهــد ( در بین دو گروه پس

ـــوی دیگر آماره ارو تفـاوت معنـکودک برای مؤلفه  Fداری ندارد. از س

رو و غیرمهد ( در بین دو گروه پســـران مهدکودک13/0تحول اجتماعی)

ـــطح  کـه داری دارداتفـاوت معنـ ،روکودک  >P 72/7این تفاوت در س

ـــت  77/7به طوری که اندازه اثر  ؛دار اســـتامعن این که حاکی از آن اس

دول ها در جهمچنین میزان تفاوت میانگین است وسـطح متوسط تفاوت 

 قابل مشاهده است.  2

 

 کننده در پژوهش در میزان متغیرهای مشکلات رفتاری و تحول اجتماعی: نتایج تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی تفاوت دختران شرکت5جدول 

 اندازه اثر F P خطا MS گروه  MS خطا SS گروه SS متغیر

 مشکلات رفتاری

 اجتماعیتحول 

11/26 

41/600 

67/6270 

13/6334 

62/0 

02/343 

06/17 

12/33 

30/7 

23/26 

60/7 

72/7 

72/7 

77/7 

 

برای مؤلفه مشــکلات  Fنشــان می دهد که آماره  0مندرجات جدول 

ــاری ) رو و غیرمهــد ( در بـین دو گروه دختران مهــدکودک30/7رفـت

ـــوی دیگر آماره  اداریرو تفـاوت معنـکودک برای مؤلفه  Fندارد. از س

رو و ( در بین دو گروه دختران مهــدکودک23/26تـحـول اجتمــاعی)

ـــطح  کهداری دارد ارو تفاوت معنغیرمهد کودک  72/7این تفاوت در س

P< ــتامعن ــان  77/7به طوری که اندازه اثر  ؛دار اس ــت آمد که نش به دس

ا هزان تفاوت میانگینهمچنین میاست. در سـطح متوسـط دهد تفاوت می

 قابل مشاهده است.  1در جدول 

 گیریبحث و نتیجه
اجتماعی در کودکان پسر  -پژوهش حاضـر با هدف مقایسه تحول روانی

رو در مناطق محروم رو و غیرمهد کودکساله مهد کودک 6تا  4و دختر 

 قلمرو هایحیطهنتایج نشــان داد تحول اجتماعی )در  شــهر قم انجام شــد.

ـــران مهد ، اهای زندگی روزمرهارتبـاطی، مهارت ـــدن در پس جتماعی ش

؛ تمتفاوت و بیشتر اس ،رورو در مقایسه با پسران غیرمهد کودککودک

ـــران مهــدکودک ــدیـن مـعـنی کــه پس ـــران ب ــا پس ــــه ب رو در مقــایس

ــد. همچنین در بین  ،روغیرمهــدکودک ـــتری دارن تحول اجتمــاعی بیش
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رو نتیجه مشابه با پسران ران غیرمهد کودکرو و دختدختران مهدکودک

ـــت آمـده بـ بـه عبـارت دیگر میزان تحول اجتماعی در دختران مهد  ؛دس

و ، های زندگی روزمرهمهارت، قلمرو ارتباطیهای حیطـهرو )در کودک

تر متفاوت و بیش ،رواجتماعی شدن( در مقایسه با دختران غیر مهد کودک

رو از عی در دختران مهــد کودکمیزان تحول اجتمــادر نتیجــه اســــت. 

 هایرو بیشـــتر بود. در این راســـتا نتایج پژوهشدختران غیر مهد کودک

ـــان داد که کودکان برخوردار از خدمات مهد 30، 26-21) مختلف ( نش

 از تحول اجتماعی ،کودک نسبت به کودکان نابرخوردار از این خدمات

و نیز  ،دکننجربه میمشــکلات اجتماعی کمتری را ت ،برخوردارند یبالاتر

های خودتنظیمی بالاتری دارند که با نتایج پژوهش حاضــر همســو مهارت

( نشــان داد 14) اســت. از ســوی دیگر نتایج پژوهش کرک و مک کالوم

رو از نظر رو و غیرمهــدکودککــه تفــاوتی میــان کودکــان مهــدکودک

 ناهمسو است.  ،تحول اجتماعی وجود ندارد که با نتایج پژوهش حاضر

ـــلی تحول و تحول  در تبیین این یافته ها می توان گفت معیارهای اص

های منطقی اجتماعی شامل سازگاری با دیگران و رعایت حال و خواست

و مشــروا اطرفیان اســت و بدیهی اســت که اگر کودکان به ســازگاری با 

خویشتن نرسیده باشند قادر به سازگاری با اجتماا خود نیز نخواهند بود و 

کودک می تواند نقش بسـزایی در این امر داشته باشد. در این راستا، مهد 

کودکانی که در حال ورود به جامعه مدرن هســتند باید افرادی باشــند که 

، 2توانایی فکر کردن برای خودشـــان، خود آموزی، خود تعدیل کنندگی

و داوری مدلل را به وســیله کســب مهارتهای زندگی و  1خود جهت دهی

ــترش قلمرو ــند گس ــته باش ــدن در (30) ارتباطی داش . آنها برای توامند ش

ـــوی برخورد بـا چالش ـــالل زندگی، به یادگیری مهارتهای فراس ها و مس

ای که چنانچه فردی به آنها های اولیهمحتوای دانش نیـازمندند. از مهارت

های مخرب را از خود دور کند، مجهز باشــد می تواند بســیاری از هیجان 

ــــب مهــارت هــای تحول  ــــدن کودکــان بــا کس توانــایی اجتمــاعی ش

ـــترش قلمرو ارتبـاطی و مهـارت ـــت و در اجتمـاعی،گس های زندگی اس

صـــورت تحقق این امر آنها در جامعه بیشـــتر پذیرفته خواهند شـــد و در 

ـــتری را دریافت خواهند کرد ومقابل تاثیرات و پاداش  های اجتماعی بیش

 ها بسیار موثربه نظر می رسد مهد کودک می تواند در تحول این مهارت

ـــد چرا کـه  ـــت که در آن به کودکان نحوه  مهـد کودکبـاش محلی اس

                                                            
1 . Self-modulation 

ـــول  اولیه زندگی و تحصـــیلی را برقراری ارتباط با دیگران و جامعه، اص

ـــتانی دهند و معمولا پس از خانواده، مهد کودک و پیشآموزش می دبس

ــی اســت که کودکان در آن حضــور می یابند و در آن اولین نهاد آموزش

آموزند تا چگونه با دیگر هم سـن و سالان و مربیان خود ارتباط برقرار می

و  کارهای گروهی کننـد و بـدین ترتیـب یـادگیری مطـالب و فعالیت در

ـــیده و اعتماد  ـــود تا کودکان به خود باوری رس ـــی بـاعـث می ش کلـاس

ـــان افزایش یـابـدنفسبـه ـــاره به یادگیری  (20) . پیـا ه(30) ش نیز در اش

اکتشـــافی، غنی ســـازی محیط را در تســـهیل تعامل ها و تحول اجتماعی 

کودک به طوری که به کشـف مســتقل از طرف کودک منجر شود مهم 

ـــروط به آمادگی کودک و توانایی جذب و می دانـد هر چنـد آن  را مش

بر یادگیری  (20) انطباق کودک می داند. از ســـوی دیگر، ویگوتســـکی

لیه ک اکتشـــافی هدایت شـــده تاکید می کند، به طوری که شـــکل گیری

فعالیت های شـناختی را ناشی از تعامل اجتماعی و فعالیت های مشارکتی 

افراد بـا تجربه باید به کودکان آموزش دهند که این امر به  می دانـد کـه

سد رنقش مهم مربی به ویژه در ارتباط اشــاره می کند. بنابراین به نظر می

داران که طرف در این که مربی باید از کجا شــروا نماید به وجه اشــتراکی

ویگوتســکی تحت عنوان ســکوســازی و پیا ه تحت عنوان آمادگی وکر 

 ااجتماعی بندور –رسـیم. از ســوی دیگر، نظریه شناختی کرده اسـت می

بر انتظـارات افراد از رویـدادها و باورهایی که درمورد خود دارند ،  (36)

تـأکیـد دارد . برای مثـال ، افراد انتظاراتی از رفتار دیگران دارند و پاداش 

نند. کهای مختلف توقع میها و تنبیه هایی را برای رفتار خود در موقعیت

های خود در حل مسالل و چالش چنین باورهایی در مورد تواناییهم آنها

پرورانند. بدیهی است که این ها در موقعیت های خار در وهن خود می

ـــناختی مانند طبقهباورها ، متضـــ پیش  ،اهبندی موقعیتمن فرایندهایی ش

ـــود ویژه بودن  ـــت. آنچه که باید تأکید ش بینی آینده و واکنش به آن اس

ـــت؛ یعنی اگرچه افراد موقعیـت  فرد در ایجـاد انتظارات و باورها در اوس

ممکن اســت باورها و انتظاراتی کلی داشــته باشــند، مانند کنترل درونی و 

انتظارات تعمیم یافته ای که راتر مطرب می کند، آن چه که مهم تر است، 

ـــت کـه در موقعیــت هـای ویژه یــا گروهی از  انتظـارات و بــاورهـایی اس

ـــکل میموقعیـت ها  وقتی نتوانیم موقعیت ها را از یکدیگر تمیز  .گیردش

، 27) هایکنیم و نتایج پژوهشدهیم، در همـه آن هـا یک جور رفتار می

2 . Self-directing 

https://www.irangan.com/SearchTag=%D9%85%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://www.irangan.com/SearchTag=%D9%85%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
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ـــان می (17 ـــه دوره مهد کودک را نش دهـدکودکـانی کـه قبل از مدرس

گذرانده اند نســـبت به کســـانی که مدرســـه اولین مکان آموزشـــی آنها 

زندگی بیشتری برخوردارند  هایشود؛ از سازگاری و مهارتمحسوب می

و اســترس تحصــیلی کمتری را به دلیل تطبیق انتظارات و باورهای خود با 

 کنند. محیط تجربه می

رو در یافته دیگر پژوهش حاضـــر نشـــان داد پســـران غیرمهدکودک

مشـــکلات رفتاری بیشـــتری در زمینه  ،رومقایســـه با پســـران مهد کودک

ن داد کنند. همچنین نتایج نشامیگیری و مشکلات اجتماعی تجربه گوشه

رو از رو در مقــایســــه بــا دختران مهــدکودکدختران غیرمهــد کودک

اعی گیری و مشکلات اجتمدر زمینه گوشــهرا مشـکلات رفتاری بیشـتری 

باور دارند که نگهداری کودکان  (12) کنند. آندرز و همکارانتجربه می

ـــتــان بر تحول اجتمــاعی و هیجــانی آنــان تــ . ثیر مثبتی داردأدر کودکس

ل با کنند که به کنش متقابکودکان در مهدکودک این فرصت را پیدا می

ند و ضــمن بازی با همســالان خود از تجربیات آنان گروه همســالان بپرداز

و در  ،رندمیان بگذا ، کشفیات خود از محیط را با آنها درکننداستفاده نیز 

ر از تهای یکدیگر سـهیم شــوند. از سوی دیگر تجربه محیط غنیآموخته

خانه از لحاظ مواد و محتوای آموزشی و ارتباطات اجتماعی، کودکان را 

ابراین به بن ؛سازدتری برای یادگیری و تحول مواجه میهای بیشبا فرصـت

ـــد کودکـان مهـدکودکنظر می ـــتفاده از آموزشرس های رو به دلیل اس

تری رو توانایی بیشعلمی خودیاری در مقایسه با کودکان غیرمهد کودک

ـــاز و مدیریت صـــحیح مهارگری توانند در با محیط دارند و میش در س

ــند و این عملکرد به ،های منفیهیجان ــته باش ــوا دتری داش ود ر بهبموض

و رثر است. برعکس کودکان غیرمهد کودکؤسـلامت روانی کودکان م

ـــتری را به دلیل عدم یادگیری  معمولاً ـــکلات اجتماعی و ارتباطی بیش مش

های ارتباطی و عدم گسترش قلمرو ارتباطی در مقایسه با کودکان مهارت

ــه میمهــد کودک ــــهکننــد و در نتیجــرو تجرب گیری و ه انزوا و گوش

 . (11) نایافتگی بیشتری را تجربه می کنندسازش

همچنین نتایج این پژوهش نشـان داد میزان رفتارهای پرخاشگرانه در 

ـــران مهـدکودک ـــران غیرمهـدکودکپس ـــتر بود. نتایج رو از پس رو بیش

قوانین، ( نشــان داد که میزان ســرپیچی از  17-10و  22-7) هایپژوهش

رو و کودکان ساکن در پرخاشگری و تمرد در بین کودکان مهد کودک

ـــت که با مراکز مراقبـت روزانه از کودکان غیرمهدکودک ـــتر اس رو ببش

 هایاز ســـوی دیگر نتایج پژوهشاســـت. نتایج پژوهش حاضـــر همســـو 

ـــان داد که 34-31) مختلف ـــتانی باعث کاهش های پیشبرنامه( نش دبس

د که با شوودکان )مانند پرخاشـگری( در دبســتان میمشـکلات رفتاری ک

در یک  (37)در این راســتا، شــهیم  نتایج پژوهش حاضــر ناهمســو اســت.

ای )غیرآشکار( و پرخاشگری آشکار را بررسـی طولی پرخاشگری رابطه

ـــبتـاً ـــازشثابت با  در طول زمـان نس  ،اجتماعی آینده کودکنایافتگی س

اند. افزون بر پرخاشــگری آشکار، پرخاشگری غیرمستقیم، مرتبط دانسـته

پرخاشــگری رابطه ای مورد توجه پژوهشــگران و  ،پرخاشــگری اجتماعی

هر سه نوا پرخاشگری را دارای مفهوم  (32) بوده است. در این بین آرچر

ـــترک طرد کردن و ـــه مش ـــتکاری روابط گوش گیر کردن دیگران و دس

دهــد کودکــانی کــه هــا نشــــان میدانــد و نتــایج پژوهشاجتمــاعی می

از نظر همســالان دارای محبوبیت  ،برندای را به کار میپرخاشــگری رابطه

ت کسـب محبوبیت و توجه از سمتوان گفت میبه عبارت دیگر  ؛هسـتند

رهای پرخاشگرانه در بین پسران همسـالان یکی از عوامل تداوم انجام رفتا

 .  استرو مهدکودک

ـــر همانند هر مطالعه دیگر محدودیت هایی را به همراه پژوهش حاض

ـــهر قم و  ـــت. محدود بودن نتایج پژوهش به مناطق محروم ش ـــته اس داش

های اســتفاده از ابزارهای خودگزارشــی و پرســشــنامه از جمله محدودیت

ـــمار می با توجه به این که موضـــوا و  بنابراین ؛آیندمهم این مطالعه به ش

پیشــنهاد  هدف این مطالعه وابســته به زمان و مکان اجرای مطالعه اســت،

 انجام شود.دهی نتایج با احتیاط شود تعمیممی

ان مصــوب ســازماین پژوهش برگرفته از طرب پژوهشــی تشــکر و قدردانی: 

که  اســت 7442/71/010کد طرب با  2373-2371بهزیســتی اســتان قم در ســال 

سـازمان صــادر شــده است. همین مجوز اجرای آن بر روی افراد نمونه از سـوی 

ت و نیز کارشناس هسته نظار بدین وسیله از مسیولین سازمان بهزیستی مخصوصاً

 ،ها که در اجرای این طرب ما را یاری کردنداز کادر اداری و مربیان مهدکودک

 شود. تشکر و قدردانی می

ــاد مناف :  چ گونه تضـــاد منافع در بین نویســـندگان این پژوهش وجود هیتض

 ندارد. 
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