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 Background and Purpose: Man is a social being. The social aspect of child development shapes the 

basis of his/her life. Social life demands mental readiness, social skills, self-confidence, and social 

adjustment. This study aimed to determine the development of social relationships in children aged 

4 to 6 in the kindergartens of Qom province, based on the demographic status of their families.    

Method: To carry out this causal-comparative study, 300 children aged 4 to 6 (150 boys and 150 

girls) were selected by multi-stage cluster sampling from ten kindergartens of Qom province in 2016. 

Development of social relationships in these children was determined based on the subscale of the 

social relationship in Newsha Cognitive, Social Communication and Motor Development Scale for 

Persian Speaking Children (Jafari et al., 2009) and Researcher-made Demographic Test. Descriptive 

statistical techniques, Kruskal-Wallis test, and Mann-Whitney U- were used to analyze the data. 

Results: Results showed that development of social relationships in these children improved with 

age. The demographic variables, including the paternal level of education (p <0.714), maternal level 

of education (p<0.574), paternal income (p <0.796), maternal income (p <0.479), housing status of 

the family (p<0.330), history of parental death or divorce or death of a loved one (p <0.433), history 

of psychiatric problems in siblings (p<0.758), being right-handed or left- handed (P <0.351), being 

monolingual or bilingual (p <0.907) had no effect on the development of social relationships in these 

children.   

Conclusion: In general, results of this study showed that based on developmental theories like social 

development theory and social learning theory, child's social relationships improves with age. Also, 

noneffectiveness of family demographic factors on the child's social relationships indicates the 

importance of social learning theory and it shows that children are affected by socialization factors 

outside the family. 
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مقاله پژوهشی

 بر اساس وضعیت های استان قم سال مهد کودک 6تا  4اجتماعی در کودکان  ارتباطوضعیت تحول 

 5931ها در سال شناختی خانوادهجمعیت
 

 4گرمتانی، سیامک طهماسبی9، مالک میرهاشمی2*، حمزه گنجی5مهدی قلیچی

 نشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایرانشناسی، واحد رودهن، دا. دانشجوی دکترای روان1

 نشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایرانشناسی، واحد رودهن، دا. استاد گروه روان7

 نشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایرانشناسی، واحد رودهن، دادانشیار گروه روان. 3

 ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایرانه علوم تربیتیستانی، دانشکدبدستادیار گروه پیش. ا4
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 44/40/72دریافت شده: 

 41/42/79پذیرفته شده: 

 31/40/77منتشر شده: 

گی دهد. زندموجودی اجتماعی است و جنبه اجتماعی تحول کودک، پایه و اساس زندگی انسانی را تشکیل می ،انسان زمینه و هدف: 

 .یافتگی اجتماعی استخود، و توانایی سازش های اجتماعی و اعتماد بهاجتماعی مستلزم برخورداری از آمادگی روانی، دارا بودن مهارت

شناختی های استان قم براساس وضعیت جمعیتسال مهد کودک 0تا  4اجتماعی کودکان روابط  تحولاز این پژوهش، تعیین سطح  هدف

 های آنها بود.خانواده

استان قم، در سال  دختر( از ده مهد کودک 104پسر،  104سال ) کودک چهار تا شش 344،مقطعی -تحلیلیبرای انجام این پژوهش روش: 

اجتماعی   اجتماعی این کودکان بر اساس زیرمقیاس ارتباطوضعیت تحول روابط  .ندای انتخاب شدای چندمرحلهبه روش خوشه 1370

( و آزمون 1399زبان )جعفری و همکاران، نیوشا در کودکان فارسیاجتماعی و حرکت شناخت، ارتباط مربوط به آزمون سنجش تحول 

 ویتنی -والیس، و یومان -های آمارتوصیفی، آزمون کروسکالها، از روشدموگرافیک، ارزیابی شد. جهت تجزیه و تحلیل داده هساختمحقق

 استفاده شد. 

شناختی شامل متغیرهای جمعیت کند واجتماعی در این کودکان، با افزایش سن، پیشرفت میکه روند تحول روابط  نتایج نشان داد ها:یافته

، وضعیت مسکن (>427/4p) ، درآمد مادران(>270/4p) ، درآمد پدران(>024/4p)  تحصیلات مادران(، >214/4p) تحصیلات پدران

، (>209/4p) پزشکی برادر و خواهر، سابقه مشکلات روان(>433/4p) دادن والدین و یا عزیزان، سابقه جدایی یا از دست(>334/4p) خانواده

تأثیری نداشته  ،اجتماعی کودکانروابط ، در تحول (>742/4p) زبانه یا دوزبانه بودنیک و ،(>301/4p) دست بودندست و یا چپراست

 است.                    

 ییادگیر هاجتماعی و نظریتحول  تحولی مانند نظریه هاینظریه بر اساسدهد که نتایج این پژوهش نشان می طورکلی به گیری:نتیجه

ها در روابط ادهخانو شناختیجمعیتین عدم تأثیر متغیرهای کند. همچنپیشرفت می اجتماعی کودکان همراه با افزایش سناجتماعی، روابط 

، ون از خانوادهشدن در محیط بیراجتماعی  ثرپذیری کودکان از عوامله ااجتماعی، و نشانیادگیری  اجتماعی کودکان، تأییدی بر اهمیت نظریه

 است.
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 Ganji@riau.ac.irرایانامه: 

 471- 20040971تلفن: 
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 مقدمه
برقراری . (1اسخخخت )ترین جنبه وجود هر شخخخخ  مهم، 1اجتماعیتعامل 

رفتار  (.7اسخخخت ) 7های اجتماعیارتبخاط با دیگران نیازمند تحول مهارت

 دهد و تحولاجتمخاعی پخایخه و اسخخخاس زنخدگی هر فرد را تشخخخکیخل می

های تحولی فرد مینیز سخخبا اعتلای تحول نهنی و سخخایر جنبه 3اجتماعی

محرک اجتمخاعی، رفتخاری اسخخخت کخه در مواجهخه با  . روابط(3شخخخود )

کند. برای کودکان مهد کودکی، ضخخروری اسخخت که اجتماعی بروز می

های ارتباطی ساده را یاد بگیرند تا فرصت کارکردن با گروه را به مهارت

عنوان یک عضخو در گروه و همکاری با دیگران داشخته باشند. دوره مهد 

های اجتماعی در تمام مراحل ای حیاتی در کسا مهارتکودک، مرحله

شدن، افراد و نهادهایی هستند که در این منابع اجتماعی (. 4لی است )تحو

کنند؛ مانند: والدین، خواهران و برادران، تلویزیون، و می فرایند شخخخرکت

شخخدن در بیرون از خانواده، در مهد های گروهی. اجتماعی سخخایر رسخخانه

ر صشکل منحشود. همچنین همسالان به ها و مدارس نیز ایجاد میکودک

یکدیگر سخخهم دارند. از  رفتار اجتماعیدادن ای در شخخکل فرد و عمده به

بخخه  4اجتمخخاعیهخخا و تلویزیون نیز، آموزش کخخارکردهخخای عمخخده رسخخخانخخه

  (.0کودکان است )

سخخخرعخت در زندگی تحول  هیجخانی بخه –هخای اجتمخاعیتوانمنخدی

طور اولیه در زمینه تعامل مادر و به   0یخابنخد. برای ملخال، تنظیم هیجخانمی

کخه ممکن اسخخخت تخأثیرات مخادرانه را برای  شخخخودمیکودک یخاد داده 

های (. یافته0دهد ) هیجانی کودکان اجازه -اجتماعی گیری تحولشخخکل

توجهی دهنده روند خطی قابل ، نشخخخان، فرخی و فرجیانپژوهش واحدی

ث سن است که در نتیجه باع های اجتماعی و افزایشبین پیشرفت مهارت

(. 2شخخود )ماهه می 0سخخال و  0تا  7کاهش مشخخکلات اجتماعی کودکان 

داد همکخاران نیز نشخخخان  پور و، کیخان، و گرامینتخایج پژوهش یخاسخخخمی

سال  0تا  4دبستانیپیش کودکان در اجتماعی هایمهارت نمرات میانگین

 به ( بود؛0/4) جامعه فرضخخی میانگین از تربیشغرب، شخخهرسخختان ایوان

 اجتماعی هایدر مهارت کودکان بیشتر توانایی حکایت از نتایج عبارتی،

                                                           
1. Social interaction  

2. Social skills 

3. Social  development  

4. Social education   

5. Emotion   

6. Control group   

وند، فیاض، صفری، حسن(. نتایج پژوهش 9ملاک داشت ) نمره به نسبت

ه گرونشخخخانگر تفخاوت معنخادار بین نمرات گروه آزمایش و  و بخازرگخان

، 2ورزیجرئتیاری، همهای اجتماعی )مهارت ر سخخخه مهلفخهدر ه 0گواه

 7ستانیدبو پرورش پیش دهنده تأثیر ملبت آموزش( و نشان9خودمهارگری

های اجتماعی کودکان ریزی چندبعدی بر تحول مهارتبر مبنخای برنخامخه

سخاید و همکاران با انجام پژوهشخی به این نتیجه رسیدند (. وایت7) اسخت

کان با همسخخخالان، امهای ملبت و منفی رفتار و روابط جنبهکخه با ارزیابی 

 هایتوانخایی تشخخخخی  و درمان کمبودهای اجتماعی کودکان در محیط

در پژوهشخخخی که توسخخخط دادسخخختان،  (.14بهداشخخخت روانی وجود دارد )

داد  های آماری نشانشد، نتایج تحلیل زاده، و بیات انجامعسگری، رحیم

فتارهای سخخال در ر 0تا  4سخخال در مقایسخخه با کودکان  0تا  0که کودکان 

های زندگی روزمره، نمره و نیز مهارت 14کنشخخخیفزون -نخایخافتهسخخخازش

 (.11دست آوردند ) بیشتری به

 تحولی بخایخد توجخه داشخخخت کخه رابطخه بین اشخخختغال مادران و نتایج

برای ملال، کودکانی که مادران آنها شخخغل  بعدی نیسخخت.یک کودکان،

دار، آسخخخیا ان خانهآزاد دارنخد در مقخایسخخخه بخا کودکخان دارای بخا مادر

(. گیرارد و همکاران در پژوهشی دریافتند که 17بینند )شناختی نمیروان

توانخایی اولیخه کودکخان برای بیان مهثر خود با دیگران ممکن اسخخخت در 

 (.13اجتماعی بهتر با ورود به تحصیلات رسمی کمک کند )ایجاد روابط 

های سال سالگی یعنی 0تا  3اجتماعی، سنین  پرداز تحولنظریهاریکسون 

بر (. 14کند )معرفی می گناهمهد کودک را دوره ابتکار در برابر احسخخاس

 مراحل از هرکدام در افراداگر  اریکسون، اجتماعی تحول نظریه اسخاس

 کنند، کسخخا محیط از ایآزادانه و مفید هایتجربه نتوانند خود تحولی

. خواهد شخخد آنها در رفتاری و اجتماعی مشخخکلات وجود آمدنبه  باعث

 تأثیر، اجتماعی زمین  ، 11اجتماعییادگیری  نظریخ  بر اسخخخاسهمچنین 

 که دارد عقیده نظریه این. دارد افراد شخخدناجتماعی روند بر بسخخیاری

 آموزندمی تقلید و مشخخخاهده از طریق اجتماعی را رفتارهای کودکان

، "خود"بخخا طرم موضخخخول تحول  17گریتحلیخخلهخخای روان(. نظریخخه10)

7. Assertiveness  

8. Self-control  

9. Preschool  
10 .Hyperactive  

11. Theory of social learning   

12. Psychoanalysis  
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گیری رفتخخار، و حتی رفتخخارنگری بخخا طرم تقویخخت، تخخداعی، و شخخخکخخل

هر کخخدام اهمیخخت دور   "خود"نگرهخخا بخخا طرم موضخخخول تحول انسخخخان

اند دهدا اجتماعی نشخخاندبسختانی و مهدکودک را در تحول رفتارهایپیش

(4.) 

 اجتماعی روابطمهم این پژوهش بررسخخخی سخخخیر تحولی در  ویژگی

 معنی که روند تغییراتکننده در پژوهش اسخخت؛ بدین کودکان شخخرکت

است و یک ماهه، در این کودکان بررسخی شده تحولی به صخورت شخش

نمخخایش  اجتمخاعی را، از خود بخه خط سخخخیر تحولی، از تحول ارتبخاطخات

اجتمخاعی در کودکخان مهد بخا وجود اهمیخت برقراری روابط  گخذارد.می

اجتماعی در زندگی  ای که تحول روابطش مهم و سخخخازندهو نق کودکی

تأثیر  جانبههمه بررسی ای بهمطالعه اما تاکنون حال و آینده کودک دارد،

اجتمخاعی کودکان مهد  خخانواده بر روابط شخخخنخاختیمتغیرهخای جمعیخت

 بین رابطهاسخخخت و جز چند مورد محدود که کودکی در ایران نپرداخته 

-10، 17، 0) فرزندان را بررسی کردند اجتماعیتحول  و مادران اشختغال

 بر 1آموزشخخی مداخلات اثراتهای دیگر به بررسخخی (، تقریباً پژوهش34

همچنین اند. اقدام کرده ویژه نیازهای با کودکان اجتماعی هایمهخارت

 در اجتماعی هایمهارت تعیین وضخخخعیت زمینه در انخدکی مطخالعخات

شخخناختی انجام شخخده ، با توجه به متغیرهای جمعیتسخخال 0تا  4 کودکان

موجود، به بررسخخی  خلأ به توجه با حاضخخر پژوهشاسخخت. در این راسخختا 

های سال مهد کودک 0تا  4اجتماعی درکودکان وضخعیت تحول روابط 

 1370ها در سخخال شخخناختی خانوادهبر اسخخاس وضخخعیت جمعیتاسخختان قم 

  است.پرداخته 

 وشر
 از هدف از نظر حاضر پژوهش: کنندگانشرکت و مطالعه طرح الف(

 هایجزء پژوهش مخاهیت، از نظر و بوده کخاربردی هخایپژوهش نول

 ای است.مقایسه -علی هایپژوهش نول از پژوهش روش از نظر و کمّی

سخخخاله دختر و پسخخخر مهد  0تا  4آماری، شخخخامل تمامی کودکان جخامعخه 

 تعداد(، بود. = 0300) 1374-70های اسختان قم در سال تحصیلی کودک

م های لازاز انجام هماهنگی برای انتخاب نمونه مورد پژوهش در ابتدا پس

                                                           
1. Educational intervention  

ای گیری خوشهاز روش نمونهبهزیستی و اخذ مجوز از ایشان،  با سخازمان

 گانه آموزش 4این شخرم استفاده شد. با توجه به نواحی  ای بهچندمرحله

(  7و  1منطقه ) مناطق  7و پرورش اسخخختخان قم از بین آنهخا بخه تصخخخادف 

مهد  14هخای این مناطق، تعداد انتخخاب شخخخد و بعخد از بین مهخد کودک

مهد کودک پسخخخرانه(  0مهخد کودک دخترانه و  0کودک ) در مجمول 

 34هخا بخه تعداد انتخخاب شخخخدنخد. از کودکخان مقیم در این مهخد کودک

نفر( مورد آزمون قرارگرفتند. حجم نمونه،  34دک آزمودنی )هر مهد کو

های ( جهت انجام پژوهش12بر اساس نظر متخصصان آمار مانند دلاور ) 

شناختی های جمعیتنفر انتخاب شد. ویژگی 34ای، تعداد مقایسخه -علی

سخخخال حاضخخخر در برنامه  0تا  4افراد نمونه شخخخامل کودکان دختر و پسخخخر 

که فاقد مشخخخکلات رفتاری، نهنی و  آموزشخخخی مهدکودک بوده اسخخخت

گفتاری باشخند و زبان مورد اسختفاده در تکلم کودک، حتمًا زبان فارسی 

باشخد؛ هر چند که ممکن اسخت کودک به زبان دیگری نیز تسخخلط داشته 

های هخای ورود بخه پژوهش شخخخامخل کودکخان با ویژگیبخاشخخخد. ملخاک

ر ت شرکت دشده، و رضایت والدین و کودک جه شناختی بیانجمعیت

 مطالعه بوده است. 

 ب( ابزار

 شناخت، ارتباطتحول  اجتماعی از آزمون سنجش مقیاس ارتباطزیر .1 

این آزمون، در  :7زباندرکودکخان فارسخخخی نیوشخخخااجتمخاعی و حرکخت 

پژوهشخی توسط جعفری، عشایری، ملایری و علاءالدینی با هدف ساخت 

ماعی اجتشناخت، ارتباط تحول  و بررسی روایی و اعتبار آزمون سنجش

الا در قاین ابزار شد.  ، سخاختهزباندر کودکان فارسخی نیوشخاو حرکت 

ماهگی تنظیم شده  27های سخنی از تولد تا جدول تحولی در محدوده 13

بر  1390تا مرداد ماه  1390مطالعه تحلیلی آزمون از شخخهریور ماه اسخخت. 

سال، در مهد  0دختر در محدوده سنی بدو تولد تا  779پسخر و  770روی 

ون شخخد. مواد آزمای انجام صخخورت خوشخخههای اسخختان تهران به کودک

. تولد تا سه ماه )چهار گویه شناختی، چهار گویه 1شامل این موارد است: 

. چهار تا شخخش ماه )چهار گویه 7اجتماعی، شخش گویه حرکتی(، ارتباط 

. هفت تا نه 3اجتماعی، هفت گویه حرکتی(،  شناختی، شش گویه ارتباط

. ده 4 اجتماعی، نه گویه حرکتی(،ماه )نه گویه شناختی، ده گویه ارتباط 

2. Newsha cognitive, social communication & motor development 

scale in persian speaking children  
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یه اجتماعی، پنج گوتخا دوازده ماه )پنج گویه شخخخناختی، ده گویه ارتباط 

 . سخخیزده تا پانزده ماه )هفت گویه شخخناختی، پنج گویه ارتباط0حرکتی(، 

. شخخخانزده تا هجده ماه ) هفت گویه 0اجتماعی، هشخخخت گویه حرکتی(، 

تا  . نوزده2اجتماعی، شخخخش گویه حرکتی(، شخخخناختی، پنج گویه ارتباط 

شت اجتماعی، هبیسخت و چهار ماه )نه گویه شناختی، هفت گویه ارتباط 

. بیسخت و پنج تا سخی ماه )هشخخت گویه شناختی، هفت 9گویه حرکتی(، 

. سی ویک تا سی و شش 7اجتماعی، هشت گویه حرکتی(، گویه ارتباط 

اجتماعی، پنج گویه مخاه )یخازده گویخه شخخخنخاختی، شخخخش گویخه ارتباط 

سخی و هفت تا چهل و دو ماه )شخش گویه شخناختی، شش . 14حرکتی(، 

. چهل و سخخخه تا چهل و 11اجتماعی، پنج گویه حرکتی(،  گویخه ارتبخاط

یه اجتماعی، شش گوهشخت ماه )هشخت گویه شناختی، پنج گویه ارتباط 

. چهل و نه تا شخخصخخت ماه )هفده گویه شخخناختی، سخخه گویه 17حرکتی(، 

. شخصت و یک تا هفتاد و دو 13، اجتماعی، شخش گویه حرکتی(ارتباط 

اجتماعی، دوازده گویه مخاه )دوازده گویخه شخخخناختی، سخخخه گویه ارتباط 

 حرکتی(. 

در این آزمون، برای تفسخیر نتایج هر یک از سطوم تحولی، از معیار 

ر دهی دشخخود. شخخیوه نمرهمی دامنه یا حداقل و حداکلر امتیازات اسخختفاده

امتیاز دارد. پس از که هر گویه یک این صخخخورت اسخخخت این آزمون، به 

تکمیل آزمون در هر سخخطح تحولی، در صخخورت کسخخا امتیاز حداقل و 

ولی های تحاحتمال زیاد کودک از مهارتتوان پذیرفت که به بالاتر، می

منطبق با گروه سخنی خود برخوردار اسخت؛ اما در صورتی که طی دو بار 

اقل هر بار امتیاز کمتر از حد هفته، تکمیل آزمون به فاصخخخله کمتر از یک

تر مورد )های( سخخنی پایین اسخخت کودک در گروه شخخود، لازم مشخخاهده

وی نسخخخبخخت بخخه  1طریق میزان تخخأخیر تحولی ارزیخابی قرارگیرد تخخا از این

این  در .شود سن طبیعی در حیطه تحولی مورد نظر، مشخ کودکان هم

امتیاز  اکسر صورت عدم آزمون نیز برای تعیین تأخیر تحولی احتمالی د

شخخنهاد تر پیقبول، تکمیل آن در گروه )های( سخخنی پاییندر محدوده قابل 

 (. 19است )شده 

 شخخخده، با روش های تحولی تدوینر این آزمون، اعتبار نتایج حیطهد

تعیین درصخد توافق یا همبستگی نمرات پرسشگران در هر یک از سطوم 
                                                           

1. Developmental delay 

2. Inter-rater reliability  

3. Test - retest 

، در مقیخخاس 73/4( در مقیخخاس شخخخنخخاخخخت 7آزمونگرتحولی )اعتبخخار بین

همچنین نکر شخخخد.  73/4، و در مقیاس حرکتی77/4اجتماعی ارتبخاطات 

برای تعیین دسخخخت آمد.  به 70/4 3آزمون مجدد-اعتبخار بخا روش آزمون

شخخخد و مقخخدار آن در  محخخاسخخخبخخه 4روایی محتوا، شخخخاخ  روایی محتوا

در این آزمون  آمد.دسخخخت به 1تا  9/4هخای تحولی مختل  بین مهخارت

های تحولی، ، تأثیر سخخخن بر امتیازات مهارت0برای تعیین روایی سخخخاختار

 های هر گروه سخخنی،مورد توجه قرارگرفت. ملاک این بود که اگر گویه

باشند، زبان در آن محدوده سنی مطابقت داشته با توانایی کودکان فارسی

 ر، بهتا پایینهای سخخطوم سخخنی بالاتر یصخخورت با تکمیل مهارت در این

کودکان،  تر در بیشترترتیا عدم کسخا امتیاز لازم یا کسخا امتیاز کامل

کودک بهنجخخار در  34رود. برای بررسخخخی این فرض، در انختظخخار می

های بر مهارتماهگی( علاوه  27های سخخنی مختل  )از بدو تولد تا گروه

ک های تحولی یتحولی متنخاسخخخا با سخخخن در هر حیطه تحولی، مهارت

که این تر نیز تکمیل شد. درحالیگروه سنی بالاتر و یک گروه سنی پایین

ابی بودند، با ارزی کودکان در گروه سنی خود امتیاز هنجار را کسا کرده

تر از محدوده هنجار قرار گرفته و امتیاز در یک گروه سخخخنی بالاتر، پایین

نی گروه سخخ نکردند. همچنین، با ارزیابی کودکان در یک لازم را کسخخا

 دهنده رواییشخخد. این نتیجه، نشخخان بالاتر، کسخخا امتیاز کامل مشخخاهده

زبان اسخخخت و نشخخخان قبول این آزمون در کودکان فارسخخخی سخخخاختار قابل

شخخخده در هر گروه سخخخنی در این های انتخاب دهد که مجموعه گویهمی

 های بیشخخختر کودکان در آن گروه سخخخنی مطابقت داردها، با مهارتحیطه

(19.) 

نامه دارای سهالاتی در : این پرسخشسخاختهآزمون دموگرافیک محقق. 7 

سخخواد، ب. ابتدایی،  . . میزان تحصخخیلات پدران شخخامل: ال . بی1مورد: 

. میزان 7راهنمخخایی، د. دیپلم، ه. بخخالخخاتر از دیپلم و تحصخخخیلخخات عخخالی؛ 

سخخواد، ب. ابتدایی،  . راهنمایی، د. تحصخخیلات مادران شخخامل: ال . بی

میزان درآمد پدران شخخامل: . 3دیپلم، ه. بالاتر از دیپلم و تحصخیلات عالی؛ 

تا  444هزار تومان،  .  444تا  744هزار تومان، ب.  744تر از ال . پایین

میزان درآمد مادران شامل: . 4هزار تومان به بالا؛  044هزار تومان، د.  044

هزار  444تخخا  744هزار تومخخان،  .  744تر از ، ب. پخخاییندارال . خخخانخخه

4. Content validity index 

5. Construct validity 
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. وضخخعیت 0هزار تومان به بالا؛  044هزار تومان، ه.  044تا  444تومان، د. 

 .سازمانی، د .شخخصخی، ب. اسختیجاری،  مسخکن خانواده شخامل: ال . 

شامل:  دادن والدین و یا عزیزان. سخابقه جدایی یا از دست 0سخایرموارد؛ 

، شامل. پزشخکی پدر و مادرمشخکلات روان. سخابقه 2ب. خیر؛ بلی، ال . 

، پزشخخخکی برادر و خواهرمشخخخکلات روان. سخخخابقه 9بلی، ب. خیر؛ ال : 

، شامل: دست بودندسخت و یا چپ. راسخت7بلی، ب. خیر؛ شخامل: ال . 

، بودن زبانه یا دوزبانه. یک14و دسخخخت؛ چپ .دسخخخت، بال . راسخخخت

این  هبودن، بوده است. برای تهی بودن، ب. دوزبانهزبانه .یک شخامل: ال 

ه های مشابنامههای پیشین، و پرسشنامه از متون درسخی، پژوهشپرسخش

است و تکمیل آن توسط مادرکودک انجام ها اسختفاده شخده نامهدر پایان

 شده است. 

از از کسا مجوزهای لازم  در مرحله اول پژوهش، پسج( روش اجرا: 

سخازمان بهزیستی و رعایت ملاحظات اخلاقی، اطلاعات کودکان اخذ شد 

های ورودی، های منتخا، با توجه به ملاکو بخا مراجعخه به مهد کودک

در ضخخخمن قبل از انجام ها، آغاز شخخخد. گیری از داخل مهد کودکنمونه

موارد اخلاقی انجام  آمد.عمل آزمون، از والخدین کودکان، رضخخخایت به 

بودن، شناسی آمریکا مانند داوطلبانهنامه انجمن روانبرطبق اساس پژوهش

ماندن عخدم آسخخخیا جسخخخمانی و روانی به کودکان، رازداری ومحرمانه 

 آمده، مورد توجه قرارگرفت. ارزیابی کودکان گروهاطلاعات به دسخخخت

اجتماعی از آزمون سخخنجش تحول زیرمقیاس ارتباط از  با اسخختفاده نمونه

از  زباندر کودکان فارسخخی نیوشخخااجتماعی و حرکت تباط شخخناخت، ار

آزمون دموگرافیخخک طریق انجخخام آزمون از کودک و همچنین انجخخام 

های حاصخل از دادهشخد.  انجام مادران، با مصخاحبه از طریقسخاخته محقق

بسخخخته  70آوری با اسخخختفاده از نسخخخخه از جمعها پس نامهتکمیل پرسخخخش

ای هخای آمار توصخخخیفی، آزمون تک نمونهو بخا روش SPSSافزاری نرم

هخای نخاپخارامتریک شخخخامل آزمون اسخخخمیرن  و آزمون -کخالموگروف

 –های مستقل یومانوالیس و آزمون نمونه -های مسختقل کروسکالنمونه

   ، تحلیل شد.ویتنی

 هایافته

مربوط به تفاوت های آماری های توصیفی شاخ ، شخاخ 1در جدول

اعم از میانگین، میانه،  سخخخال اجتماعی در کودکان چهار تا شخخخشروابط 

استاندارد، کمینه، بیشینه، چولگی، و کشیدگی گزارش واریانس، انحراف

بودن توزیع متغیرهخخا از آزمون انخخد. همچنین برای بررسخخخی نرمخخال شخخخده

که شد. با توجه به این اسخمیرنوف، اسختفاده –نمونه ای کالموگروفتک

اجتماعی اسخخخمیرن  در بررسخخخی روابط  -آزمون کالموگروف Zآماره 

دار اسخخخت؛ بنخابراین توزیع متغیرها نرمال و معنخا 444/4کودکخان برابر بخا 

یک های غیرپارامترنیست. با توجه به عدم توزیع نرمال متغیرها، از آزمون

ویتنی  -والیس و یومان -های مسخخختقل کروسخخخکالشخخخامل آزمون نمونه

 در ادامه گزارش شده است.شد که استفاده 

 
 سالاجتماعی در کودکان چهار تا شش های آماری مربوط به تفاوت روابط : خلاصه شاخص5جدول

 کشیدگی چولگی بیشینه کمینه انحراف معیار واریانس میانه میانگین سن

سالگی 4  7044/7  4444/7  031/9  73277/7  444/4  44/17  777/1-  904/1  

سالگی 0/4  0444/11  4444/14  914/13  21000/3  44/0  44/10  003/4-  727/4-  

سالگی 0  0444/11  4444/14  049/10  73949/3  44/4  44/10  744/1-  027/1  

سالگی 0/0  7102/17  4444/10  412/14  77247/3  44/4  44/10  074/1-  300/3  

سالگی 0  4933/13  4444/10  494/14  94090/3  44/4  44/10  319/7-  730/0  

 
، در مورد بررسخخی تفاوت روابط 1به نتایج حاصخخل از جدول با توجه

های هایبر اسخخاس شخخاخ سخخاله، اجتماعی در کودکان چهار تا شخخش 

ع های توزیمختل  توصخخخیفی اعم از میانگین، انحراف معیار و شخخخاخ 

بق بر ها که مطاافزایشخی شاخ چولگی، کشخیدگی و... با توجه به روند 

خصوص افزایش مقدار میانگین در فاصله افزایش سن کودکان است، به 

، میانگین چهار و 7044/7ها برابر باسخخال )میانگین چهارسخخاله 0تا  4سخخنی 

، 11/ 0444ها برابر با سخخخاله ، میانگین پنج0444/11هخا برابر با سخخخالخهنیم 

ها برابر با ساله، و میانگین شش 710/17ابر با ها برسخاله میانگین پنج و نیم

ر اجتماعی درسخخخید که تفاوت روابط این نتیجخه توان بخه (، می4933/13

سخاله، سیر افزایشی و صعودی دارد. برای بررسی  کودکان چهار تا شخش
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ناختی شهای جمعیتاجتماعی بر اساس ویژگیتفاوت کودکان در روابط 

در، تحصخخیلات مادر، درآمد پدر، درآمد مادر، و ها )تحصخخیلات پخانواده

 -های مستقل کروسکالوضخعیت مسکن( از آزمون غیرپارامتریک نمونه

 گزارش شده است. 7شد که نتایج آن در جدول والیس استفاده 

 
 اجتماعی کودکانشناختی در روابط متغیرهای جمعیتوالیس جهت بررسی تأثیر برخی از  -های مستقل کروسکال: نتایج آزمون نمونه2جدول 

 آماره آزمون درجه آزادی معناداری
 میانگین روابط اجتماعی

 متغیر            فراوانی      ) نفر(

214/4 3 303/1 

07/7 

04/7 

07/7 

42/7 

 9ابتدایی                

 34راهنمائی           

 97دیپلم                  

  107عالی                 

 میزان تحصیلات پدران

024/4 4 744/7 

7 

04/7 

03/7 

01/7 

04/7 

  1سواد           بی

 9ابتدایی            

 30راهنمائی        

  74دیپلم               

 101عالی              

 مادران میزان تحصیلات

270/4 3 474/1 

3 

3 

09/7 

02/7 

         7هزار      744زیر 

 1     444تا   744

 17      044تا 444

 790به بالا       044

 پدران میزان درآمد

427/4 4 474/3 

00/7 

33/7 

20/7 

4 

07/7 

   127دار         خانه

         6   هزار 744زیر 

 4        444تا 744

 1      044تا  444

 112به بالا       044

 مادران میزان درآمد

334/4 7 712/7 

00/7 

03/7 

99/7 

 744شخصی        

  42استیجاری    

 7سایر               

 خانواده مسکن  وضعیت

تخخأثیر برخی از شخخخود می طور کخخه در جخخدول فوا مشخخخاهخخده همخان

آزمون  بر اسخخخخاس اجتمخخاعیشخخخنخخاختی در روابط متغیرهخخای جمعیخخت

 ت:به شرم زیر اس والیس -های مستقل کروسکالغیرپارامتریک نمونه

یست اجتماعی، معنادار نیر در روابط متغیر میزان تحصیلات پدران: این متغ

(214/4>p ) ؛ مختخغیر میزان تحصخخخیلخخات مخخادران: این متغیر در روابط

متغیر میزان درآمد پدران: این  ؛( p<024/4) اجتمخاعی، معنخادار نیسخخخت

متغیر میزان درآمد  ؛( p<270/4) اجتماعی، معنادار نیستمتغیر در روابط 

؛ و ( p< 427/4)اجتماعی، معنادار نیسخخخت مخادران: این متغیر در روابط 

اجتماعی، معنادار متغیر وضخخخعیخت مسخخخکن خانواده: این متغیر در روابط 

 -های مستقل یوماننمونهیج آزمون نتا 3در جدول  .( p<334/4) نیسخت

 شخخخنخخاختی در روابطویتنی در بررسخخخی تخخأثیر دیگر متغیرهخخای جمعیخخت

 اجتماعی کودکان گزارش شده است.
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 کودکاناجتماعی  شناختی  در روابطویتنی در بررسی تأثیر دیگر متغیرهای  جمعیت -های مستقل  یومان: آزمون  نمونه9جدول 

اجتماعیمیانگین روابط فراوانی    )نفر( متغیر  خطای استاندارد آماره آزمون یومان ویتنی 
آماره آزمون 

 استاندارد شده
 معناداری

سابقه جدایی یا از 

دادن       والدین دست

 یا عزیزان

7بلی                  

779خیر                

44/7  

09/7  
044/349  044/394  347/114  294/4  433/4  

سابقه مشکلات   

پزشکی برادر و روان

 خواهر

7بلی                     

779خیر                  

04/7  

09/7  
444/337  444/337  347/114  349/4  209/4  

دست یا راست

بودندست چپ  

794دست راست  

10دست     چپ  

09/7  

44/7  
444/1799  444/1799  070/344  737/4 -  301/4  

دوزبانه بودنیک یا   
702زبانه       یک  

33دوزبانه           

09/7  

07/7  
444/4300  444/4300  790/474  112/4 -  742/4  

 

دیگر متغیرهخخای  ، تخخأثیر 3بخخاتوجخخه بخخه نتخخایج حخخاصخخخخل از جخخدول 

اسخخخخاس آزمون بر  اجتمخخاعی کودکخخانشخخخنخخاختی در روابط جمعیخخت

 به شرم زیر است: ویتنی، -یومان های مستقلناپارامتریک نمونه

ر در این متغی: دادن والدین و یا عزیزان متغیر سابقه جدایی یا از دست

متغیر سخخخابقه مشخخخکلات ؛ ( p<433/4) اجتماعی: معنادار نیسخخختروابط 

های آماری در آزمون، : بر اسخخاس خلاصخخه شخخاخ پزشخخکی والدینروان

ر کننده دکودکان شرکتپزشکی در والدین ای از مشخکلات روانسخابقه

رادر و پزشکی بمشکلات روانمتغیر سابقه  است.پژوهش، گزارش نشخده 

متغیر ؛ (p<209/4)اجتماعی: معنادار نیسخخخت  این متغیر در روابط خواهر:

اجتماعی: معنادار این متغیر در روابط بودن: دست دسخت و یا چپراسخت

ط این متغیر در رواب: بودندوزبانه زبانه یا متغیر یک؛ و (p<301/4)نیست 

 .(p< 742/4)اجتماعی معنادار نیست 

 گیریو نتیجه بحث
 0تا  4اجتماعی کودکان  منظور تعیین سطح تحول روابط به پژوهشاین  

ط های روابمقایسه میانگین نمره شد. های استان قم انجامسال مهدکودک

اسخخت.  نشخخانگر روندی افزایشخخیسخخال  0تا  4اجتماعی کودکان از سخخنین 

و سخخخلامت  1شخخخناختیهای اولیه زندگی نقش مهمی در تحول روانسخخخال

های نمره توزیع که داد نشان پژوهش حاضر نتایج(. 17افراد دارد ) 7روانی

 نرمال توزیع دارای سخخال شخخش تا چهار کودکان اجتماعیتحول روابط 

                                                           
1. Psychological 

2. Mental health  

 نامهپرسش که دادند نشان خود پژوهش در نهمکارا و دادسختان نیسخت.

 از دبسخخختانیپیش کودکان هیجانی -های اجتماعیاختلخال گریغربخال

همخوان اسخخت  حاضخخر پژوهش نتایج با که کندنمی پیروی نرمال توزیع

 شدنای از اجتماعی دارند که بخش عمدهو لیبرت بیان می 3لیبرت(. 11)

اجتماعی در  دهد و بنیان روابطمی سخخالگی ر  0تا  3کودکان در سخخنین 

های پژوهش واحدی و (. یافته4گیرد )بخه نقل از این سخخخنین شخخخکخل می

 هایتوجهی بین پیشخخخرفت مهارتدهنده روند خطی قابلهمکاران نشخخخان

با  این پژوهش از آمده دستنتایج به  (.2اجتماعی و افزایش سخن اسخت )

(، و 2(، واحخخدی و همکخاران )4هخای لیبرت و همکخاران )نتخایج پژوهش

ا همراه ب اجتماعیتحول روابط  ( به لحاظ پیشرفت9یاسخمی و همکاران )

 ارزیابی که بامیلانی پژوهش نتایج و با افزایش سخخخن، همخوان اسخخخت؛

 نکودکا که رسید نتیجه این به کودکان خودیاری چهارگانه هایمهارت

ناهمسخخو اسخخت ، اندنکرده پیدا دسخخت نظر مورد ملاک به متوسخخط رطو به

(9.) 

ننده ککودکان شخخرکت  "اجتماعیروابط"در تحلیل این موضخخول که

وان تمی گیرد؛در پژوهش همراه با افزایش سخن، سیر صعودی به خود می

ظریه ن شده مانندهای تحولی مطرم این کودکان، بر اساس نظریهکه گفت

( همراه با افزایش 10و  14) اجتماعینظریه تحول اجتمخاعی و یخادگیری 

سن و با توجه به اصول خاص تحولی این دوره و همچنین تأثیرپذیری از 

3. Libert   
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های مربوطه، آن مانند آموزشبه محیط مهخد کودک و مسخخخائخل مربوط 

ماعی اجت اند از روابطارتباط با دیگر کودکان و همسخخالان، و ... توانسخخته

 بر محیط تأثیر بر اجتماعییادگیری  تأکید نظریه بالایی برخوردار شوند.

 کردبیان  پیاژه دیدگاه، این بر اسخخاس. اسخخت افراد شخخدنروند اجتماعی 

 در تحول سخخخاززمینه که کننددرونی می را خود هایتجربه افراد که

 بر این، افزون. خواهد شخخخد اجتماعیتحول  از اعم مختل  هایحیطه

 از طریق توانندمی نیز بیرونی تقویت بدون افراد معتقد بود که بندورا

(. همچنین 10) کنند درونی را تجربیات ها،مدل مشاهده و تصخویرسازی

سالگی، دنیای  0تا  3در سنین اریکسون، اجتماعی تحول  بر اسخاس نظریه

 یبراگیرنخخد کخخه یخخابخخد و آنهخخا یخخاد میاجتمخخاعی کودکخخان گسخخخترش می

  (.14) هدفمند رفتارکنند ها،کنارآمدن با کشاکش

 همسالان و دوستان منابعی مانند از را اجتماعی هایمهارت کودکان

 در مورد کودکان که شخخودمی سخخبا همسخخالان تعامل با .آموزندمی خود

 اطلاعات دیگر، افراد حقوا و خود حقوا همسخخالان، با 1یافتگیسخخازش

 اجتماعی زندگی و واقعی دنیای به ورود برای در نتیجه، و کنند کسخخا

 ارتباط با همسخخالان، تجربیات یادگیری برای کودکان(. 10د )آماده شخخون

جا کنند. از آن را کسخخخاتوانند آن طور دیگری نمیکند که به میفراهم 

کنند باید که همسخخخالان از جایگاهی مسخخخاوی با یکدیگر رابطه برقرار می

ت ادامه کنند مسخخخيولیبا بزرگسخخخالان رابطه برقرار میبیشخخختر از زمانی که 

. بازی یکی از (74گفتگو، همکخاری، و تعیین هدف در بازی را بپذیرند )

(. بازی موجا ارتباط 71هخای زنخدگی کودک اسخخخت )ترین مهلفخهمهم

های اجتماعی شخخخده و بخاعث گسخخخترش مهارت کودک بخا محیط بیرون

و ارزش بازی در دوران کودکی  اهمیت امروزه(. 77شخخود )کودکان می

ر اسخخخت. بازی ب های گسخخخترده مورد توجه قرار گرفتهوسخخخیله پژوهش به

تحول جسخمی، عاطفی، نهنی، آموزشخی، اخلاقی، شخصیتی، و اجتماعی 

(. 73) دارد نیز درمانی و تشخخخخیصخخخی ارزش و گذاردمی کودک تأثیر

های دبسخختانی نسخخبت به فعالیتهای پیشدادند که بازی ها نشخخانپژوهش

د اجتماعی کودک باشتواند برنامه مناسخبی برای تحول روابط معمول می

های اجتماعی کودکان باعث پیشخخخرفت آنان در کخه این ارتقخای مهارت

های اولیه زندگی کودک، شخخخود. از آنجا که سخخخالهای بعدی میسخخخال

هایی حسخخاس هسخختند، پرورش کامل اسخختعدادهای کودک در این سخخال

                                                           
1. Adjustment  

 ها را درهخا نیخاز به محیطی برانگیزاننده دارد که نقش مهد کودکسخخخال

 (.74دهد )میپرورش کودکان نشان 

طورکلی نتایج پژوهش حاضر نشانگر روند افزایش سطح تحول  به

با  مطابق اجتماعی کودکان همراه با افزایش سن ایشان است کهروابط 

نظریات تحولی کودک بوده و لزوم توجه بیشتر به موضول تحول در 

ان عنوان نسل آینده، نش کودکان را برای حفظ سلامت روانی کودکان به

دهد. انجام این پژوهش گامی در جهت ارتقاء سلامت کودک، با نگاه می

پذیری نتایج با توجه به به سطوم تحولی کودک است. تعمیم

گیری از کودکان غیر مهد آماری و عدم نمونههای نمونه محدودیت

 شود.       رو، باید با احتیاط انجامکودک

ا هشخخخناختی خانوادههای جمعیتبخا توجخه بخه نتایج پژوهش، ویژگی

تحصخخخیلات  ، میزان(p<214/4)پدران:  تحصخخخیلاتمتغیرهای میزان یعنی 

درآمخخد میزان ، (p<270/4)درآمخخد پخخدران میزان ، (p<024/4)مخخادران 

سابقه جدایی  ،(p<334/4) وضعیت مسکن خانواده، (p<427/4)مادران 

مشخخخکلات سخخخابقه ، (p<433/0) دادن والدین و یا عزیزان دسخخختیخا از 

دسخخخخت و یخخا راسخخخخت، (p<209/4) پخزشخخخکخی بخرادر و خواهرروان

(؛ p< 742/4) :بودنزبانه زبانه یا دوو یک، (p<301/4) بودندسخختچپ

 مطالعات متعددی در زمینه اجتماعی کودکان مهثر نیست. در روند روابط

اسخخت، ولی در اغلا آنها به اجتماعی کودکان انجام شخخده  تحول روابط

 استاثربخشی مداخلات آموزشی کودکان با نیازهای ویژه پرداخته شده 

مادران با تحول رابطه اشخخختغال بررسخخخی  و فقط چنخد مورد محدود که به

تأثیر  بهجانهمه بررسیای به تاکنون مطالعهاست،  پرداختهاجتماعی  روابط

اجتماعی کودکان شخخخناختی خانواده بر تحول روابط متغیرهخای جمعیخت

اشخختغال  اسخخت. پژوهش حاضخخر از لحاظ تأثیررو اقدام نکرده مهدکودک

 ودکان با پژوهشک اجتماعی بخا تحول روابط و عوامخل مخادرانخه مخادران

هخخای بهرنخخت و ( همخوان و بخخا پژوهش10) رینولخخدز، فرنخخالخخد و بهرمن

پژوهشخخی با (، ناهمخوان اسخخت. 17(، ویکرام، چن و دسخای )0همکاران )

های بازار کار مادران و پیامدهای تحول کودک در شخخیلی عنوان انتخاب

 هنشخخان داد که اشخختغال مادران بر تحول کودک تأثیرگذار اسخخت. اگرچ

بازی و تنیدگی مادر، هم با چنخدین مورد ازجملخه مهد کودک، اسخخخباب
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 اشتغال مادران و هم با نتایج تحولی کودکان ارتباط دارد، اما این موارد به

انخدازه کافی برای تعمیم یک ارتباط بین شخخخغل مادران و تحول کودک 

قوی نیسخخختند؛ در نتیجه اشخخختغال مادران شخخخیلی در اوایل دوران کودکی، 

در پژوهشی با عنوان  (.10عموماً تأثیری بر تحول کودک نداشخته است )

ه هیجانی اولی -اجتماعیمانند مادر، مانند کودک؟ عوامل مهثر بر تحول "

هخا بر اهمیخت عوامخل مخادرانخه و کیفیت تعامل مادر و ، یخافتخه"کودکخان

(. در مطالعه 0کودک برای ایجخاد تحول ملبت کودکان تأکید داشخخختند )

هیجانی  -اجتماعیر مشخخخخ  شخخخد کخه دخخالخت خانواده و تحول دیگ

نتایج  (.70) گذاردطور مستقیم بر نتایج یادگیری تأثیر میآموزان به دانش

 های این مطالعه همخوان هستند.    همه این مطالعات به طور ضمنی با یافته

پورنجیا و محمدزاده نشخخان نتایج پژوهش افلاطونیان، علم، محمدی

کخه نگرانی، مشخخخکخل در خواب، غذاخوردن و نافرمانی در کودکان داد 

طور دار به بودن در کودکخان مخادران خخانه مخادران شخخخاغخل، و عصخخخبی

هخا مخاننخد تون  و همکاران، (. برخی پژوهش70معنخاداری بیشخخختر بود )

اند اشختغال مادر را با پیامدهای تحولی ضخعی  در کودکان مرتبط دانسته

و  گان-ه برخی دیگر مخانند هیل، والدفوگل، بروکس(، در حخالی کخ72)

توجهی هخان بین کودکخان بخا مادران شخخخاغل و غیرشخخخاغل، تفاوت قابل 

ها مانند لیو، مروس و ( و سخخخرانجخام برخی از یافته79انخد )نکرده گزارش

ه مادراناند کوندرکلاو نیز پیامدهای بهتری را نصخخیا کودکانی دانسخخته

های این پژوهش، مبنی بر عدم در تحلیل یافته. (77) اندشخخان شخخاغل بوده

اجتماعی ها در روند روابط خخانوادهشخخخنخاختی تخأثیر متغیرهخای جمعیخت

شود: شدن به دو دسته تقسیم میتوان گفت عوامل اجتماعی، میکودکان

شخخخدن در خانواده:که به عنوان عاملی مهم در این زمینه تلقی . اجتماعی1

شخدن در بیرون از خانواده: که شخخامل مهد کودک، . اجتماعی7شخود، می

(. با توجه به اینکه نتایج 0ها هسخختند )روابط همسخخالان، تلویزیون و رسخخانه

 هادهخانواشخخناختی پژوهش حاضخر حاکی از عدم تأثیر متغیرهای جمعیت

اجتماعی کودکان بوده اسخخخت، بنابراین آنچه در اینجا در روند ارتباطات 

شدن در بیرون از خانواده است. گیرد، عوامل اجتماعییمورد تأمل قرار م

 -اجتمخخاعی نیز نقش مهثری در تحول هیجخخانیعلخاوه بر خخخانواده، محیط 

توان بر اسخخخاس آمده را میدسخخختنتیجه به  (.74اجتماعی کودکان دارد )

ا ، رفتارنگری ب"خود"گری با طرم موضخخول تحولتحلیلروان هاینظریه

ول نگرها با طرم موضگیری رفتار، و انسانو شخکلطرم تقویت، تداعی 

ان مندی این کودککرد که شخخاید بهرهگونه تبیین این (،4) "خود"تحول 

های آموزشخی مهد کودک، و ارتباط با همسخالان و دیگر مسائل از برنامه

. اسخخت اجتماعی ایشخان داشخخته مهد کودک، تأثیری مهم در تحول روابط

یادگیری  ها واجتماعی، تأثیر آموزش رسانهیادگیری همچنین بنا بر نظریه 

 نظریه در بنخدوراتخأثیر بخاشخخخد. توانخد در این زمینخه بیاجتمخاعی نیز نمی

اولیه،  هایرفلکس به جزء رفتارها تمام گویدمی خود اجتماعی -شناختی

 تقلید و سخخازیمدل طریق از اجتماعییادگیری  هسخخختند. این آموختنی

. شخخودانجام می همسخخالان یا معلمان، والدین، چون بزرگسخخالانی رفتارهای

 و روندمیه را خود همجنس مخاننخد والد طفولیخت دوران در کودکخان

 گیرندیاد می را خود همسالان گویش بعدها اما کنند؛می رفتار و صحبت

  (.9کنند )می پیروی آنها از صحبت در و

کردن کودکان هستند. تلویزیون اجتماعیها از جمله منابع مهم رسانه

کردن آنان دارد؛ از همان آغاز زندگی کودکان، نقش مهمی در اجتماعی

 ها قبل از آنکهای به جهان خار  است که مدتدر واقع تلویزیون، دریچه

باشند، از طریق آن در حال آموزش کودکان با همسخالان سخروکار داشته 

های آموزشی و داد که برنامهوهشخخخخی نشان (. نتایج پژ0اجتماعی هستند )

ها، با وجود اینکه از دبستانی و مهد کودکپرورشی حاکم بر مراکز پیش

اجتماعی، هخای زیخادی برخوردارنخد، ولی بخاز هم در تحول محخدودیخت

آموزش (. 0)شخناختی، عاطفی، جسخمی، و حرکتی کودکان مهثر هستند 

و  اجتماعی، عاطفی، شناختیحول دبسختان تأثیر بارزی در تدر دوره پیش

 مربیان و گروه(. 34پیشخخخرفت و ارتقاء سخخخطح تحصخخخیلی کودکان دارد )

-ییافتگی هیجانعنوان دو عامل اصخخلی تأثیرگذار بر سخخازش همسخخالان به

امروزه نقش و اهمیت . (31) شخخخونخداجتمخاعی کودکخان محسخخخوب می

أیید ان مورد تهای کودکاستعدادها و تواناییشخصیت مربیان در پرورش 

 شناسان معتقدند که مربیان در انتقال وبسخیاری از روانقرار گرفته اسخت. 

یخادگیری مفاهیم و گسخخخترش توانایی نهنی کودکان سخخخهم زیادی ایفاء 

یافتگی اجتماعی را در قالا سخخازشپژوهشخخگران، تحول  (.37) کنندمی

را  دانند و آناجتماعی و در رابطه با همسالان میمتقابل کودک با محیط 

ا سخخخازد تا رفتار دیگران رکننخد که کودک را قادر میفراینخدی تلقی می

کند اجتماعی را تنظیم را مهار، و تعاملات  بینی، رفتخار خوددرک و پیش

(. اهمیت نقش همسالان در این سنین به حدی است که وجود اشکال 33)

اجتماعی کافی ل هر دلیل، منجر به عدم تحودر تعخامخل بخا همسخخخالخان به 
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 پیدا را فرصت این مهد کودک در(. کودکان 34کودک خواهد شخد )

 با بازی ضمن و بپردازند همسخالان گروه با متقابل کنش به که ندنکمی

 از خود کنند، کشخخفیات اسخختفاده های آناننیز از تجربه همسخخالان، خود

 سخخخهیم یکدیگر هایدر آموخته و بگذارند میان در آنها با را محیط

تر از خانه، از لحاظ مواد و محتوای آموزشی و تجربه محیط غنی. شخوند

 های بیشخختری برای یادگیری واجتماعی، کودکان را با فرصخختارتباطات

گری، و اجتمخخاعی، کخخاوشکنخخد. بخخازی، تعخخاملخخات تخحول مواجخخه می

اجتمخاعی کودکخخان هخخای غیررسخخخمی، همگی در تحول روابط یخادگیری

 (.  74مهثرند )

تخخأثیر متغیرهخخای  دهنخخده عخخدمدر مجمول نتخخایج این پژوهش نشخخخان 

. بوده است اجتماعی کودکانها در روند روابط خانوادهشخناختی جمعیت

نتایج حاصخخل از این پژوهش، نشخخانگر اثرپذیری کودکان از محیط بیرون 

اجتماعی خود بوده و تأییدی است بر  از خانواده در ارتقاء سخطوم تحول

اجتمخاعی بخا توجخه بخه مقتضخخخیخات زمان حال.  ریخه یخادگیریاهمیخت نظ

اید با شخناختی، بهای روشپذیری نتایج با توجه به میزان محدودیتتعمیم

توان به این موارد های این پژوهش میاز محدودیتاحتیاط انجام شخخخود. 

 و ده مهد کودک اسخختان قم به کودکان نمونه محدود بودناشخخاره کرد: 

سخختفاده از ا مهد کودک قرار دارند؛ از که خار  انیکودک بررسخخی عدم

 شخخناخت،اجتماعی از آزمون سخخنجش تحول فقط یک زیرمقیاس روابط 

 در ارزیابی زباندر کودکان فارسخخخی نیوشخخخااجتماعی و حرکت ارتبخاط 

 شخخود. پیشخخنهاد میاجتماعی کودکان؛ و محدود بودن حجم نمونهروابط 

یز کنند ناز مهد کودک اسخختفاده نمیهش در مورد کودکانی که پژو این

شود. همچنین پژوهش شخود، و نتایج حاصل با این پژوهش مقایسه  انجام

های کشخخور ایران ها و زبانها و دیگر فرهن فوا، در دیگر مهد کودک

ه پذیری بیشتر نتایج این پژوهش شود. با توجه بشخود تا سبا تعمیمانجام 

شناختی بر عدم تأثیر متغیرهای جمعیت نتایج حاصخل از این پژوهش مبنی

اجتماعی کودکان، دیگر متغیرهای اثرگذار در این خخانواده در ارتباطات 

مانند: بررسخخی میزان اسخختفاده از  های دیگررابطه به وسخخیله انجام پژوهش

هخا، نحوه گذران اوقات هخای مهخد کودک، تلویزیون و رسخخخانخهآموزش

غیرمستقیم، تعداد دوستان صمیمی و  هایگیری از آموزشفراغت و بهره

تواند توسخخط نحوه معاشخخرت با همسخخالان، و بسخخیاری از موارد دیگر می

پژوهشخگران مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به دیگر نتیجه این پژوهش 

اجتمخخاعی همراه بخخا افزایش سخخخن مبنی بر افزایش میزان تحول ارتبخخاط 

اجتماعی کودک(،  تباطات، باید این موضول مهم )سیر تحول ارکودک

 هایمورد توجه والدین و پژوهشخخگران قرارگیرد تا از وارد آمدن آسخخیا

 آید. عملجدی به روند تحولی کودک، جلوگیری به 

این پژوهش، برگرفته از رساله دکترای آقای مهدی قلیچی تشکر و قدردانی: 

نجی مایی دکتر گشناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد رودهن با راهندر رشته روان

است که مجوز اجرای  11374247747410و مشخاورت دکتر میرهاشخمی با کد 

در تاریخ  33273آن توسخخط دانشخخگاه آزاد اسخخلامی واحد رودهن به شخخماره نامه 

وسیله، در اینجا از تمامی افرادی که در انجام این  صادر شد. بدین 17/14/1374

ر را داریم. از مسيولان سازمان پژوهش همکاری و مساعدت کردند، کمال تشک

کننده در پژوهش و نیز از های شرکتبهزیسختی و مدیران و مربیان مهد کودک

آوری کننده در پژوهش و از دوسخخختانی که در جمعوالخدین کودکان شخخخرکت

ن استادانی که در انجام ایداشختند، سخپاسگزار هستیم و از تمامی  ها شخرکتداده

 شود.تشکر و قدردانی می ،رساندندپژوهش به ما یاری 

منافعی نداشته  گونه تضاد این پژوهش برای نویسندگان هیچتضاد منافع: 

.است
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