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 فاطمه مرادي
قـات  يتحق، واحـد علـوم   اسـالمي  دانشـگاه آزاد  ،يت شـهر يريارشـد مـد   يکارشناس

moradi20294@yahoo.com )مسئول مكاتبات(  

 
  چكيده

و  يمختلف فردهاي  آموزش مهارت ازيب هاي اسباب س خانهيهدف از تأس :مقدمه و هدف پژوهش
ت قابل ين مراکز اهميا ياثر بخش يابين ارزيباشد، بنابرا بازي مي اسبابو  يق بازيبه کودکان از طر ياجتماع
زان رشد يبر م بازي هاي اسباب ر عملکرد خانهيتأث ين پژوهش با هدف بررسيا. کند مي دايپاي  مالحظه
  .رفتيتهران انجام پذ يگانه شهردار ٢٢طق کودکان در منا ياجتماعهاي  مهارت

مورد مطالعه  يجامعه آمار. است) کنترل ـ يگروه تجرب( يمه تجربيپژوهش حاضر از نوع ن :روش پژوهش
ل دادند و از يتشک) ساله ٧تا  ٣کودکان (شهر تهران  بازي هاي اسباب ن به خانهيه مراجعين پژوهش را کليا
ل يبه دست آمده به روش تحلهاي  داده. ن نمونه مورد مطالعه انتخاب شدندنفر به عنوا ٥٠٠ن آنان تعداد يب

  .ل قرار گرفتيانس مورد تحليکوار
شرکت . کودکان داشت ياجتماعهاي  زان رشد مهارتيبر م ير معناداريتأث بازي هاي اسباب خانه :ها يافته

عالوه . ش داديکودکان افزا ير کالميو غ يکالم يروابط اجتماع يدار معنيبه طور  بازي هاي اسباب در خانه
نداشت و  يدار معنيهاي جنسيتي دختر و پسر تفاوت  اجتماعي گروههاي  ن ميزان افزايش رشد مهارتيبر ا

اي  جنسيت نقش تعديل كننده ريب متغين ترتيمعنادار نبود بدها  ت و گروهين اثر تعامل جنسيهمچن
سال  ٣‐٥هاي سني  ن افزايش رشد روابط اجتماعي در گروهبر ميزا بازي اسبابتأثير خدمات خانه . نداشت
توان  مي در نتيجه. ها معنادار بدست آمد اما اثر تعامل سن و گروه ،نبود دار معنيسال  ٥‐٧هاي سني  با گروه

  .استاي  گفت متغير سن داراي نقش تعديل كننده
کودکان داشته است و  ياجتماع هاي بر رشد مهارت يير بسزايتأث بازي هاي اسباب خانه :نتيجه گيري

ب توجه به ين ترتيبد. نده نشان خواهد داديخود را در آ ياصل يل اثربخشين قبياز ا يير بنايزهايي  طرح
سطح  ينده شهر و ارتقايآ يبرا يديج مفيد نتايترد بي هيپا يمقطع سن يرو گذاري سرمايهکودکان و 
  .شهروندان خواهد داشت يو روان يسالمت جسم

   كودكان بازي اسباب، خانه كودكان ياجتماعهاي  مهارت :ان كليديواژگ
  

                                                      
  10/5/1390 :تاريخ پذيرش مقاله                                  1/11/1389: تاريخ دريافت مقاله

 
  فصلنامه مطالعات مديريت شهري

 1390 تابستان/ ششمشماره/ومسسال
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  مقدمه
توجه  يو جنس يسن يد به همه گروههايت بايکسب موفق يبرا يت شهريريمد

مورد توجه قرار  بايد يشهر ريزي برنامههمه شهروندان در  ،گريبه عبارت د. داشته باشد
از جمله  پذير آسيبتوان و  کم ياما گروهه ياست که در شهرها ين در حاليا. رنديگ

نده يامروزه روند فزا). ۱۳۸۳،۱۳ يزد پناه جهرميا(اند  قرار گرفته يکودکان مورد کم توجه
 يبرااي  دهيمتعدد مشکالت عدهاي  آن ساخت آپارتمان يو در پ ينيده شهرنشيپد

محدود در  يل زندگين به دليکودکان شهرنش.به همراه داشته است يکودکان شهر
از ها  و کوچهها  ابانيت در خيگان و عدم امنيهمسا ياز مزاحمت برا يريجلوگ ها، ارتمانآپ

ط خانواده با يشتر در محيح او بيو تفر يباز يمحرومند و ارتباط کودک حت يانجام باز
  ).۱وب (شود  مي آن خالصههاي  تيتمام محدود
و  ريزي برنامهکه  استاي  به گونه يو شهر يل اجتماعيمسا يدگين درهم تنيبنابرا
قطعاً . کند مي طلب يگذران اوقات فراغت و انجام باز يفضاها يرا برااي  ژهيو يطراح

عمده در رشد  يبه منظور گذران اوقات فراغت سهم يو سرگرم يباز يبرا يجاد امکاناتيا
 يزد پناه جهرميا( خواهد داشت ين گروه سنيا يتيو تکامل شخص ياجتماعهاي  مهارت
۱۳۸۳،۲۰(.  
است که با  يدر شهر تهران از جمله اقدامات بازي هاي اسباب س خانهين راستا تأسيدر ا

ت يريکودکان در دستور کار مد ياجتماعهاي  هدف پر کردن اوقات فراغت و رشد مهارت
هاي  عملکرد خانه يابيش، سنجش و ارزينحوه پا. تهران قرار گرفته است يشهر

. دارد ير قابل انکاريت غين مراکز اهميمذکور در ادن به اهداف يرس يبرا بازي اسباب
هاي  ن مراکز بر رشد مهارتير ايزان تأثيم ين پژوهش پژوهشگر به بررسين در ايبنابرا

  .کودکان پرداخته است ياجتماع
  

  ان مسألهيب
. شوند مي نده محسوبيشهر و شهروندان آ ياجتماعهاي  هين اليتر يکودکان از اصل

فا خواهند کرد آماده يا يکه خود در آن نقش مهم ييايورود به دن يراآنها را ب ديلذا با
از عوامل مهم  يکيبه عنوان  بازي اسبابو  يباز). ۲۰۱ ،۲۰۰۲لبن يگو و کير( ميکن

ق ين طريشود، کودک از ا مي نده محسوبينقش در آ يفايکودک به منظور ا يساز آماده
مسجد ( کند مي ون خود ارتباط برقرارراميآموزد و با جهان پ مي را ياجتماعهاي  نقش
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محروم گردد،کودکي، موجوديت،  بازي اسبابچنانچه کودک از بازي و ). ۱۳۸۰،۱۱ يجامع
  ).۵، ۱۳۸۶مطهري (گردد مي نشاط و آينده کودک از او سلب ،سالمت

کند، بر  مي مناسب، به يادگيري و تکوين شخصيت کودک کمک بازي اسبابانتخاب 
 افزايد و به او اعتماد به نفس مي رشد شناختي و اجتماعي ويجسمي و هاي  مهارت
ا همه يد انتخاب کرد؟ آيمناسب را چگونه با بازي اسباباما  .)۷۱، ۱۳۸۷شجاعي (دهد  مي
ا يد آن را دارند؟ آيخر يمناسب و بودجه الزم برا بازي اسبابک يانتخاب  يين توانايوالد

ق ياز طرها  آموزش مهارت ييا توانايردن و سرگرم ک يبرا يبزرگترها وقت و حوصله کاف
هاي  بازي اسبابد يو خر ييکه توان شناساهايي  به کودک را دارند؟مسلماً خانواده يباز

 يمحب( با کودک خود همراه شوند نادرند يمناسب را داشته باشند و بتوانند در باز
۱۳۸۰، ۸۸.(  

متعدد هاي  ت آپارتمانآن ساخ يو در پ ينيده شهرنشينده پديروند فزا ياز طرف
ل ين به دليکودکان شهرنش.به همراه داشته است يکودکان شهر يبرااي  دهيمشکالت عد

ت در يگان و عدم امنيهمسا ياز مزاحمت برا يريجلوگ ها، محدود در آپارتمان يزندگ
 يحيو تفر ين تعداد مراکز بازيهمچن .محرومند ياز انجام  بازها  و کوچهها  ابانيخ

است  ين در حاليا ).۳۶ ،۱۳۸۳ان يقنبر(. کند يرا نمها  ت رو به رشد شهريمعج يتکافو
است جهت کسب اي  لهيکودکان دارد و وس يدر زندگ يو مهم ياتينقش ح يکه باز
  .ت فرديو رشد خالق ياجتماعهاي  مهارت

را موظف کرده است که در  يشهردار ها، يقانون مقررات شهردار ۵۵ماده  ۶بند  
ت يمانند حما يو تعاون يو بهداشت يس موسسات فرهنگيو تأس يات اجبارميخصوص تعل
  ).۳۸۲، ۱۳۸۶منصور (س کودکستانو امثال آن اقدامات الزم را انجام دهد يتأس ،از مادران

کودکان  يدر ارتقاء سطح سالمت اجتماع يت شهريريت نقش مدين اهميعالوه بر ا
 ن خصوص منجر شده است که از آنيادر هايي  استها و برنامهيس يو اجرا يبه طراح

مجهز به  يمکان بازي اسباب يها خانه. اشاره نمود بازي اسبابتوان به پروژه خانه  مي
اجتماعي کودکان را از هاي  سطح مهارت يد و گوناگون است که ارتقايمفهاي  بازي اسباب
در  يفرهنگ باز ي، ارتقايزندگهاي  محور، آموزش مهارت يبازهاي  ق آموزشيطر

 دنبال بازي اسبابو  يان همساالن با استفاده از بازيجاد روابط مناسب ميخانواده و ا
 يو اجتماع يمختلف فردهاي  مهارت يق بازيهدف اين است كه کودکان از طر. کند مي

به  ييمحور از سو يبازهاي  آموزش. رامون تعامل برقرار کننديپ يايرا بياموزند و با دن
 يکنند و از سو مي کودکان کمک يو روان يجسمي،اجتماع ي،فردسالمت  يحفظ و ارتقا

و  يبا طراح. کنند مي سالم و مسئول آماده ينقش شهروند يفايا يرا براها  گر آنيد
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 ياجتماع يمناسب کودکان رفتارهاهاي  بازي اسبابهدفمند و استفاده از هاي  يباز ياجرا
 ي،اجتماعهاي  شناسند و با نقش مي رامون شان رايپ يايدن. رنديگ مي اديرا  يو مدن
 يسالمت اجتماع يآموزشهاي  ين بازيا ،شوند مي آشنا يف و حقوق شهرونديوظا

 مقاوم يآت ياجتماعهاي  بيو آسها  را در برابر چالشها  بخشد و آن مي کودکان را بهبود
  .کند مي

 يمت عمومن ساليدر جهت تأم يد اقداميرا با بازي هاي اسباب از آن جا که طرح خانه
اجتماعي کودکان قلمداد کرد، هاي  رشد مهارتهاي  ع عادالنه امکانات و فرصتيو توز
ن گونه مراکز تا چه يا يبا راه انداز يت شهريرين است که  مديا  ين سوال اساسيبنابرا
 اجتماعي کودکان مؤثر باشد؟هاي  تواند بر رشد مهارت مي اندازه
ک يهر محله  يبه ازا( بازي هاي اسباب خانه يه اندازبا اقدام به را يت شهريريا  مديآ
 و اجتماعي کودکان يفردهاي  خودکه همانا رشد مهارت يبه هدف اصل) بازي اسبابخانه 
ت يريمدهاي  تيو فعالها  ر برنامهيباشد نائل آمده است؟ پژوهش حاضر به تأث مي
  .پردازد مي اجتماعي کودکانهاي  بر رشد مهارت) بازي هاي اسباب خانه(يشهر

  
 اهداف پژوهش

اجتماعي هاي  بر رشد مهارت بازي هاي اسباب ر عملكرد خانهيزان تأثيم يبررس: يهدف کل
  گانه شهرداري تهران ۲۲كودكان در مناطق 

  :ژهياهداف و
  ؛بر روابط اجتماعي كالمي کودکان بازي هاي اسباب تعيين ميزان تأثير خانه ‐
 ؛بر روابط اجتماعي غير كالمي کودکان بازي بابهاي اس تعيين ميزان تأثير خانه ‐
اجتماعي به هاي  بر رشد مهارت بازي هاي اسباب زان تأثير خدمات خانهين مييتع ‐

  ؛جنسي پسر يجنسي دختر و گروهها يک گروههايتفک
اجتماعي به هاي  بر رشد مهارت بازي هاي اسباب زان تأثير خدمات خانهين مييتع ‐

  .سال ۷ ‐۵سني يسال و گروهها ۵ – ۳سني  يک گروههايتفک
 
  ات پژوهشيادب

ن يف بدياز تعار يارائه شده است که برخ ياجتماعهاي  از مهارت يف متعدديتعار
  .باشد مي شرح
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سازد به  مي که فرد را قادر يمرکب يندهايعبارت است از فرا ياجتماع يمهارتها
 يالزم براهاي  ييمهارت ها، توانا .کنند يت تلقيگران او را با کفايرفتار کند که داي  گونه

  ).۲۳۱، ۱۹۸۵ اشالنت و مک فال(ز هستند يت آميهدفمندو موفق يانجام رفتارها
 آموخته شده و مقبول جامعه اطالق يبه رفتارها ياجتماع يگر مهارتهايد يفيدر تعر

ارتباط متقابل برقرار کند  يوـگران به نحيتواند با د مي که شخص ييرفتارها. شود مي
، ۱۳۸۳و اجارگاه  يفتح(انجامد  يمنفهاي  ز از پاسخيمثبت و پرههاي  ه به بروز پاسخــک
۹۸ :۴.(  

هاي  يستگياز شااي  به مجموعه ياجتماعهاي  وان گفت، مهارتت مي بين ترتيبد
مطلوب  يات اجتماعيسالم و ح ين کننده زندگيشود که تضم مي گفته يو گروه يفرد

  ).۱۰۹ ،۱۳۸۷منفرد  يندهستا(افراد در جامعه است 
در سالمت رفتاري و اجتماعي کودک نقش بسزايي ها  ميزان برخورداري از اين مهارت

مجهز شوند ها  ن مهارتيبه ا ين کودکيپس مطلوب است که کودکان از سن. نمايد مي ايفا
روبرو شوند و سالمت  يوه موثريبه ش يگوناگون زندگ ينده با بحرانهايتا بتوانند در آ

 ).۱۴۱، ۱۳۸۵ا ين ي، وحدانيگرمارود(ش دهنديخود را افزا ياعاجتم
کودکان در  يسطح سالمت اجتماع يکه در جهت ارتقا ياز جمله اقدامات مهم يکي

 .باشد بازي مي هاي اسباب س خانهيتهران قرار گرفته است، تأس يت شهريريدستور کارمد
  

  بازي عناصر مفهومي خانه اسباب
 هاي بازي محور آموزش )۱

نويسد، بازي عبارت است از هر گونه فعاليتي که براي  مي در تعريف بازي ١رلوکها
گيرد انسان به طور داوطلبانه  مي تفريح در خوشي، و بدون توجه به نتيجه نهايي، صورت

هارلوک ( پردازد و هيچ نيروي خارجي و يا اجباري در آن دخيل نيست مي به اين فعاليت
۱۳۶۴ ،۵.(  
حقوق  يسسون عاليکه توسط کم ياست، به طور يکودک ياتيحو  يجزء  اصل يباز

آلمن ( ت شناخته شده استيبشر سازمان ملل متحد به عنوان  حق هر کودک به رسم
۲۰۰۳، ۱۸۲.(  

توان با  مي رو، بازي، موثرترين و اصلي ترين راه يادگيري براي کودکان است از اين
علمي، مهارت اجتماعي، اصول اي ه هدفمند از بازي براي آموزش موضوع ريزي برنامه

 ).۱۶، ۱۳۸۷شجاعي ( و باورهاي اجتماعي سود جستها  اخالقي، رفتاري و ارزش
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و  ياجتماع ـ يفردهاي  تيت قابليدر رشد سالم کودکان به واسطه تقو يت بازياهم
با  بازي هاي اسباب خانه. شود مي ق آن حاصلياست که از طر يمير مستقيغ يريادگي

حل مسأله را به  يو راهبردها گيري تصميم ي،کالمهاي  مفرح مهارتهاي  يباز يطراح
گران يدرک د ييبخشند و توانا مي کودکان را بهبود يذهنهاي  يآموزند، توانمند ها مي آن

  .دهند مي شيافزاها  را در آن يو انطباق اجتماع
  
  اجتناب از آموزش مستقيم )۲

ن پايين از طريق رسمي چندان آموزش رعايت مقررات و اصول به کودکان در سني
توان فکري کودک در حدي نيست که مفهوم کلماتي مانند رعايت . مقبول و کارا نيست

تنها راه آموزش اين مفاهيم از طريق تجربه مستقيم به دست . مقررات، و اصول را بداند
  ).۷۸، ۱۳۷۰مهجور (آمده از طريق بازي براي کودک مقدور است 

ق يشود از طر مي م تالشيز از آموزش مستقيا پرهب بازي اسبابدر خانه 
کودکان  يو اجتماع يفردهاي  و مهارت ييتوانا ،تيظرف ،تيمناسب خالقهاي  بازي اسباب
نه يزمها  کودک در انتخاب آن يمناسب و آزادهاي  بازي اسبابفراهم آوردن . ت شوديتقو

ل خود يدهد تا تخ مي صتن امر به کودک فريا. کند مي ايخالق را مه يباز يمناسب برا
 .خود را ارتقا بخشد يرا بپروراند و تمرکز و نوآور

  
  بازي بزرگترها با کودکان  )۳

اي  شناخته شدههاي  استيمعطوف به کودکان از سهاي  ن در برنامهيشرکت دادن والد
پدر و  يباز. شود مي سالمت کودکان اجرا يمختلف با هدف ارتقا ياست که در کشورها

 به او کامالً توجه دارند و او را در روابطش کمکها  دهد که آن مي نانياطممادر به او 
نزبرگ و همکاران يگ( دارد يير بسزايکودک تأث يو اجتماع يکنند، لذا بر سالمت روان مي

۲۰۰۷، ۱۸۳.(  
 يح بازيوه صحيشها  شدن با کودکان به آن يق همبازياز طر بازي اسبابان خانه يمرب

م و يانتقال مفاه يبرا ينه مساعديبا کودک زم يباز. آموزند مي را بازي اسبابو استفاده از 
کودک را  ين سالمت روانيان طرفيم يت روابط عاطفيکند و با تقو مي فراهمها  مهارت
  .بخشد مي بهبود

خانه هاي  برجسته برنامههاي  يژگيبا کودکان از و يباز ين برايدعوت از والد
ت يو بهبود بهداشت و امنها  آن يت رابطه عاطفيب تقون امر موجيا. است بازي اسباب
 جادياها  ان آنيکه م ين با کودکان به واسطه تعامل قويوالد يباز. شود مي کودکان يروان
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بر اي  ر قابل مالحظهيکند، تأث مي جادياها  در کنار هم بودن آن يکه برا يکند و فرصت مي
  .گذارد ي ميسالمت کودک بر جا
توانند بسياري از مفاهيم اخالقي، عاطفي،  مي ضمن بازي با کودکانپدر و مادر در 

مطهري ( رواني و اجتماعي را به طور مستقيم و غير مستقيم به کودکان انتقال دهند
۱۳۸۶ ،۷.(  

  
  بازي اسبابخانه  يمدل مفهوم: ١شكل 

  
  بازي عناصر مديريتي خانه اسباب

  خدمات کوتاه مدت )۱
و جلب موافقت ها  با مهدکودک بازي اسبابت خانه ياز تداخل فعال يريبه منظور جلوگ

. د شده استيتأک بازي اسباببر زمان محدود حضور کودک در خانه  يستيسازمان بهز
ست و چهار ياندک حداکثر دو ساعت در روز و باي  نهيتوانند با هز مي ن اساس کودکانيبرا

 ين امر نه تنها از همپوشانيا. برخوردار شوند بازي اسبابساعت در ماه از خدمات خانه 
دهد تا از  ي ميشتريکند بلکه به کودکان امکان ب ي ميريجلوگها  ف مهد کودکيوظا

  .خدمات آن بهره مند شوند
ك يبهمراه  يو در برخ يك كارشناس بعنوان مربيحداقل  بازي اسباب يدر هر خانه 

، مددكار يتي، علوم تربيروانشناسهاي  بط در رشتهمرت يليتحصهاي  با رشته يكمك مرب
كودك و  ير مهدهاا تجارب كار با كودك ديو  ياريمدارك كودك يا دارايو ... و ياجتماع

 .پردازد مي به آموزش كودكان يمراكز آموزش
  
  تفويض اختيار )۲

کند و اجرا به  مي فاياستگذار را ايتهران صرفاً نقش س ياداره کل سالمت شهردار
هاي  خانه يراه انداز يبرا ريزي برنامهو  ين اداره به هماهنگيا.طق واگذار شده استمنا

آموزش هاي
 بازي محور

ها بازي بزرگتر
 با كودكان

اجتناب از
 آموزش مستقيم

خانه اسباب 
 بازي
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مناطق . دينما مي ن و به مناطق ابالغيرا تدو يراهبردهاي  استيپرداخته و س بازي اسباب
ن يتأم ي،غات و اطالع رسانيتبل بازي، هاي اسباب ز خانهيو تجه يخود نسبت به راه انداز

  .ندينما مي الزم اقدامهاي  رداد و ارائه آموزشانعقاد قرا ي،مرب
شده از  يان معرفيکارشناسان و مرب ،د مکانييان اداره کل سالمت تنها به تأين ميدر ا

کرد ين رويا. کند مي نظارت بازي هاي اسباب مناطق پرداخته و بر عملکرد خانه يسو
ان يخود را به مرب يياارات اجريافته و مناطق اختيز تداوم يدر سطح خردتر ن يتيريمد

شود از رکود  مي تالش يليکرد صدر و ذيز از رويب با پرهين ترتيبه ا .اند واگذار کرده
و  گيري تصميمدر  ييمشارکت بدنه اجرا ينه مناسب برايو زم يريجلوگها  استيس

 .فراهم شود يو خرد جمع ياز نوآور يريگ بهره
  
  خالقيت )٣

 ها، و برنامهها  يسبک باز ،به شهروندان بازي اسبابخانه  يغات و معرفيتبل يچگونگ
به عهده  بازي اسبابواداره امور خانه ها  نوع آموزش ها، ن آنيتعامل با کودکان و والد

لحاظ نشده بلکه  بازي اسبابانه در خانه ين حقوق ثابت ماهيعالوه بر ا .باشد مي انيمرب
 نيتوسط اداره سالمت تأمن شده ييتع يت ساعتيهفتاد درصد درآمد آن که از حق عضو

و  يطراح يبرا يمناسب يزشيتواند عامل انگ مي رد که خوديگ مي تعلق يبه مرب ،شود مي
دهد  مي امکانها  ان به آنياستقالل عمل مرب .ان باشديتوسط مربها  برنامه ينوآور ياجرا

صرف  يرند و مجريبهره گ بازي اسبابت و استعداد خود در اداره خانه ياز خالق
  .ابالغ شدهاي  تيالفع

 
  بازي اسبابخانه  يتيريمدل مد: ۲شكل
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  نظارت و ارزيابي  )٤
ت يبه نظارت بر رعا يابيارزهاي  فرم يتهران با طراح ياداره کل سالمت شهردار

عالوه  .پردازد بازي مي هاي اسباب ان در خانهيت مربيو نحوه فعال يو بهداشت يمنيضوابط ا
ل و به اداره کل يران سالمت مناطق تکميز توسط مدينه نعملکرد ماهاهاي  گزارش ،نيبر ا
مشارکت کننده و نحوه مشارکت از  ينهادها ها، نوع برنامه ،سن کودکان .شود مي ارائه
استگذاران ين امر به سيا .ابدي مي عملکرد ماهانه انعکاسهاي  است که در گزارش يموارد
ر اهداف مورد نظر يرد طرح در مسشبياز پها  مداوم برنامه ينيدهد با بازب مي امکان
  .نان حاصل کرده و نسبت به بهبود آن اقدامات الزم را به عمل آورندياطم

  
  روش پژوهش

در اين طرح  .است) کنترل  –گروه تجربي (پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي 
هاي  كودكاني كه از خدمات خانه. پژوهش دو گروه تجربي و کنترل انتخاب گرديد

هاي  اند گروه تجربي و كودكاني كه از خدمات خانه استفاده نموده بازي اسباب
جامعه آماري . اند گروه كنترل اين پژوهش را تشكيل دادند بازي استفاده ننموده اسباب

کودکان (بازي شهر تهران  هاي اسباب مورد مطالعه اين پژوهش را کليه مراجعين به خانه
  .تشکيل دادند) سه تا هفت ساله 

اي  اي چند مرحله بازي از روش نمونه گيري خوشه هاي اسباب تخاب خانهبراي ان
بدين ترتيب که  تهران از لحاظ جغرافيايي به پنج طبقه جغرافيايي . استفاده گرديد

شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسيم شد و از هر طبقه جغرافيايي يک منطقه به 
بازي هر  هاي اسباب از ميان خانه. انتخاب گرديد) منطقه ۵در مجموع (صورت نمونه 

براي تعيين حجم . بازي به عنوان نمونه آماري انتخاب  گرديد منطقه دو خانه اسباب
نمونه آماري و انتخاب گروه تجربي و کنترل از روش نمونه گيري تصادفي استفاده 

در اين پژوهش براي . نفر تعيين گرديد ۵۰۰گرديد و بدين ترتيب تعداد حجم نمونه 
مقوله  ۸هاي اجتماعي کودکان که بر اساس  ها از پرسشنامه مهارت دآوري دادهگر

مقوله  ۸اين .ميلبورن تهيه شده استفاده گرديد –هاي اجتماعي کودکان کارتلج  مهارت
هاي لبخند زدن، احترام گذاردن به ديگران، پيوستن به فعاليتهاي در  مهارت: عبارتند از

هاي گفت و شنود، همکاري، پيوستن به گروه و  مهارت حال انجام، دعوت کردن ديگران،
ها از آزمون تحليل  توجه به ظاهر آراسته خويش و جهت تجزيه و تحليل داده

ها وارد رايانه شده و از طريق نرم افزار آماري  داده. استفاده شد ANCOVAکوواريانس 
SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.  
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  ليل كوواريانس در متغير مهارت اجتماعيخالصه اطالعات تح  ۱:جدول
 سطح معناداري  Fمقدار  ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغييرات
  ۰۰۱/۰  ۲۵/۶۶۹  ۶۰/۶۸۶۰۵ ۱ ۶۰/۶۸۶۰۵ اثر پيش آزمون

  ۰۰۱/۰  ۹۸/۳۱۱  ۷۵/۳۱۹۸۵ ۱ ۷۵/۳۱۹۸۱  اثر گروه
    ۵۱/۱۰۲ ۴۳۳ ۲۶/۴۴۳۸۷  خطا
   ۴۳۵ ۱۳/۱۴۱۲۰۹  كل
  

  هاي پژوهش يافته
هاي اجتماعي كودكان موثر  بازي بر ميزان افزايش رشد مهارت خانه اسباب: ۱فرضيه 
  .است

ه نمره پرسشنامه مهارت اجتماعي قبل و بعد از حضور در خانه يبراي بررسي اين فرض
پاسخ به سوال .  در دو گروه آزمايش و كنترل مبناي تحليل قرار گرفته شد بازي اسباب

و اثر ) ۱جدول (، استفاده شد)ANCOVA(آزمون تحليل كوواريانسمورد نظر از 
و  ρ>۰۵/۰(، بر متغير پس آزمون معنادار بدست آمد)متغير هم پراش(آزمون  پيش
  ).F)۱و ۴۳۳= (۲۵/۶۶۹

در ادامه براي آزمودن اثر گروه يا مداخله بر متغيرهاي وابسته، اثر پيش آزمون به 
اثر گروه يا ). ۲جدول (مپراش در مورد مهارت اجتماعي، كنترل آماري شدعنوان عامل ه

پراش، در متغير مورد نظر از لحاظ آماري  ، متغير هم)حذف(مداخله پس از كنترل 
توان گفت كه متغير  ، در نتيجه مي)F)۱و ۴۳۳= (۹۸/۳۱۱و  ρ>۰۵/۰(دار بود معني
. ، باعث ايجاد تفاوت در بين گروهها شده است)بازي باسباخانه هاي  فعاليت(مستقل

در اين حالت از . هاي دو به دو استفاده شد بنابراين براي مقايسه ميانگينها، از مقايسه
  .استفاده گرديد ٢روش اصالح بونفرني

نتايج آزمون تعقيبي بونفرني نشان داد كه تفاوت در گروه آزمايش و كنترل به نفع 
باعث افزايش معنادار مهارت  بازي اسباباشد، در نتيجه فعاليت خانه ب گروه آزمايش مي

  .اجتماعي كودكان شده است
  

  مقايسه دو به دو گره آزمايش و كنترل در متغير مهارت اجتماعي: ۲جدول 
داري معني سطح  انحراف استاندارد تفاوت ميانگين  متغير گروه ميانگين

٣٨/١٧ ٠٠١/٠ 
 مهارت  آزمايش ٩٥/١٢٦ ٦٣/٠

  كنترل ٥٦/١٠٩ ٧٥/٠ اجتماعي
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  )بخش كالمي( خالصه اطالعات تحليل كوواريانس در متغير مهارت اجتماعي: ۳جدول 
 سطح معناداري  Fمقدار  ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات  منابع تغييرات
  ۰۰۱/۰  ۴۲/۶۳۱ ۸۳/۶۰۸۱ ۱ ۸۳/۶۰۸۱ اثر پيش آزمون
  ۰۰۱/۰  ۳۸/۳۷۲ ۷۴/۳۵۸۶ ۱ ۷۴/۳۵۸۶  اثر گروه
   ۶۳/۹ ۴۳۳ ۶۳/۴۱۷۰  خطا
   ۴۳۵ ۴۴/۱۳۴۹۹  كل

  
بازي بر ميزان افزايش رشد روابط اجتماعي كالمي كودكان موثر  خانه اسباب: ۲فرضيه 
  .است

، استفاده )ANCOVA(براي پاسخ به سوال مورد نظر از آزمون تحليل كوواريانس
ر پس آزمون معنادار بدست ، بر متغي)متغير هم پراش(آزمون  اثر پيش). ۳جدول (شد
   ).F)۱و ۴۳۳= (۴۲/۶۳۱و  ρ>۰۵/۰(آمد

در ادامه براي آزمودن اثر گروه يا مداخله بر متغيرهاي وابسته، اثر پيش آزمون به 
اثر . عنوان عامل همپراش در مورد مهارت اجتماعي در بخش كالمي، كنترل آماري شد

پراش، در متغير مورد نظر از لحاظ  ، متغير هم)حذف(گروه يا مداخله پس از كنترل 
بنابراين براي مقايسه ميانگينها، ). F)۱و ۴۳۳= (۳۸/۳۷۲و  ρ>۰۵/۰(دار بود آماري معني
  .در اين حالت از روش اصالح بونفرني استفاده گرديد. هاي دو به دو استفاده شد از مقايسه

ي نشان داد كه تفاوت در گروه آزمايش و كنترل به نفع نتايج آزمون تعقيبي بونفرن
كالمي اجتماعي كودكان به دنبال حضور در خانه هاي  باشد، ومهارت گروه آزمايش مي

  . ي با گروه كنترل داشتدار معنيافزايش يافت به طوري كه تفاوت  بازي اسباب
  

غيركالمي كودكان موثر بازي بر ميزان افزايش رشد روابط اجتماعي  خانه اسباب: ۳فرضيه 
  .است

، استفاده )ANCOVA(به منظور پاسخ به سوال مورد نظر از آزمون تحليل كوواريانس
، بر متغير پس آزمون معنادار بدست )متغير هم پراش(آزمون  اثر پيشو ) ۵جدول (شد
  ).F)١و ٤٣٣= (٢٤/٥٧٦و  ρ>٠٥/٠(آمد

  
  آزمايش و كنترل در متغير مهارت اجتماعيمقايسه دو به دو گره : ۴جدول 

انحراف استاندارد تفاوت ميانگين داري معني سطح   متغير گروه ميانگين

٨٢/٥ ٠٠١/٠ 
 مهارت اجتماعي آزمايش ٢٤/٢٩ ١٩/٠

 كنترل ٤٢/٢٣ ٢٣/٠  )بخش كالمي(
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  )خالصه اطالعات تحليل كوواريانس در متغير مهارت اجتماعي: ۵جدول 
 سطح معناداري  Fمقدار ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغييرات
  ۰۰۱/۰  ۲۴/۵۷۶  ۲۶/۳۴۰۹۹ ۱ ۲۶/۳۴۰۹۹ اثر پيش آزمون
  ۰۰۱/۰  ۵۵/۲۳۹  ۴۵/۱۴۱۷۵ ۱ ۴۵/۱۴۱۷۵ اثر گروه
    ۱۷/۵۹ ۴۳۳ ۸۱/۲۵۶۲۲ خطا
   ۴۳۵ ۹۵/۷۴۰۴۹ كل

  
ه، اثر پيش آزمون به در ادامه براي آزمودن اثر گروه يا مداخله بر متغيرهاي وابست

. عنوان عامل همپراش در مورد مهارت اجتماعي در بخش غيركالمي، كنترل آماري شد
پراش، در متغير مورد نظر از لحاظ  ، متغير هم)حذف(اثر گروه يا مداخله پس از كنترل 

وان گفت كه ت ، در نتيجه مي)F)١و ٤٣٣= (٥٥/٢٣٩و  ρ>٠٥/٠.  (دار بود آماري معني
، باعث ايجاد تفاوت در بين گروهها شده )بازي اسبابخانه هاي  فعاليت(متغير مستقل

در اين حالت . هاي دو به دو استفاده شد بنابراين براي مقايسه ميانگينها، از مقايسه. است
  . از روش اصالح بونفرني استفاده گرديد

  
نتايج آزمون تعقيبي بونفرني نشان داد كه تفاوت در گروه آزمايش و كنترل به نفع 

پژوهش نشان دادند روابط اجتماعي غير كالمي كودكان هاي  باشد، يافته مي گروه آزمايش
  .ي بيشتر از گروه كنترل شددار معنيگروه آزمايش در پس آزمون به طور 

  
هاي اجتماعي  بازي بر ميزان افزايش رشد مهارت بين تأثير خدمات خانه اسباب: ۴فرضيه 
  .داري وجود دارد هاي جنسيتي پسر تفاوت معني هاي جنسيتي دختر با گروه گروه

براي بررسي اين فرضيه نمره پرسشنامه مهارت اجتماعي قبل و بعد از حضور در خانه 
ي تحليل قرار در دو گروه آزمايش و كنترل در دو گروه دختران و پسران مبنا بازي اسباب

، بر متغير پس آزمون معنادار )متغير هم پراش(آزمون  و اثر پيش) ٧جدول (گرفته شد
  ).F)١و ٤٣٣= (٦٦/٦٦٨و  ρ>٠٥/٠(بدست آمد

  
  مقايسه دو به دو گره آزمايش و كنترل در متغير مهارت اجتماعي: ۶جدول 

داري معني سطح  اردانحراف استاند تفاوت ميانگين  متغير گروه ميانگين

٥٧/١١ ٠٠١/٠ 
  مهارت اجتماعي  آزمايش ٧٠/٩٧ ٤٨/٠

  كنترل ١٣/٨٦ ٥٧/٠  )بخش غير كالمي(
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  خالصه اطالعات تحليل كوواريانس در متغير مهارت اجتماعي:  ۷جدول 
 سطح معناداري  Fمقدار  ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات  منابع تغييرات
  ۰۰۱/۰  ۶۶/۶۶۸ ۹۱/۶۸۶۵۲ ۱ ۹۱/۶۸۶۵۲ وناثر پيش آزم
  ۰۰۱/۰  ۲۱/۳۰۳ ۵۵/۳۱۱۳۱ ۱ ۵۵/۳۱۱۳۱  اثر گروه
  ۴۱/۰  ۸۷/۰ ۴۸/۸۹ ۱ ۴۸/۸۹  اثر جنسيت
  ۶۲/۰  ۲۳/۰ ۲۷/۲۴ ۱ ۲۷/۲۴  جنسيت گروه

   ۶۷/۱۰۲ ۴۳۱ ۳۵/۴۴۲۵۱  خطا
   ۴۳۵ ۱۳/۱۴۴۲۰۹  كل

  
وابسته، اثر پيش  در ادامه براي آزمودن اثر گروه يا مداخله و جنسيت بر متغيرهاي

اثر گروه در . آزمون به عنوان عامل همپراش در مورد مهارت اجتماعي، كنترل آماري شد
، متغير )حذف(فرض شماره يك مورد بررسي قرار گرفت، اثر جنسيت پس از كنترل 

= ٨٧/٠و  ρ<٠٥/٠(دار بدست نيامد  پراش، در متغير مورد نظر از لحاظ آماري معني هم
، )بازي اسبابخانه هاي  فعاليت(توان گفت كه متغير مستقل ، در نتيجه مي)F)١و ٤٣٣(

باعث ايجاد تفاوت در بين گروهها شده است اما بين ميزان رفتارهاي اجتماعي دختران و 
همچنين اثر . اند پسران تفاوتي ايجاد نشده است يعني دو گروه به يك نسبت تغيير داشته

در ). F)١و ٤٣٣= (٢٣/٠و  ρ<٠٥/٠(ها غير معنادار بدست آمد  گروهتعامل جنسيت و 
پژوهش حاضر از نظر هاي  يافته. باشد نمي نتيجه متغير جنسيت داراي نقش تعديل كننده

  .ي را بين دختران و پسران به دست نياورددار معنيرشد روابط اجتماعي تفاوت 
  

هاي اجتماعي  بازي بر ميزان افزايش رشد مهارت انه اسباببين تاثير خدمات خ: ۵فرضيه 
  .سال تفاوت معناداري وجود دارد ۵‐۷هاي سني  سال با گروه ۳‐۵هاي سني  گروه

، استفاده )ANCOVA(به منظور پاسخ به سوال مورد نظر از آزمون تحليل كوواريانس
ون معنادار بدست ، بر متغير پس آزم)متغير هم پراش(آزمون  اثر پيشو ) ٨جدول (شد
  ).F)۱و ۴۳۳(= ۵۴/۶۶۹و  ρ>۰۵/۰(آمد

در ادامه براي آزمودن اثر گروه يا مداخله و سن  بر متغيرهاي وابسته، اثر پيش آزمون 
اثر گروه در فرض . به عنوان عامل همپراش در مورد مهارت اجتماعي، كنترل آماري شد

پراش، در  ، متغير هم)حذف(اثر سن پس از كنترل شماره يك مورد بررسي قرار گرفت، 
، در )F)۱و ۴۳۳(= ۰۴/۰و  ρ<۰۵/۰(دار بدست نيامد  متغير مورد نظر از لحاظ آماري معني

، باعث ايجاد تفاوت )بازي اسبابخانه هاي  فعاليت(توان گفت كه متغير مستقل نتيجه مي
سال و  ۳‐۵ان رفتارهاي اجتماعي كودكان سنين در بين گروهها شده است اما بين ميز
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اما اثر . اند سال تفاوتي ايجاد نشده است يعني دو گروه به يك نسبت تغيير داشته ۵‐۷
در نتيجه متغير ). F)۱و ۴۳۳(=  ۸۹/۳و  ρ>۰۵/۰(ها معنادار بدست آمد  تعامل سن و گروه

ارائه  ۱شماره  تايج اثر تعامل از طريق نمودارن. باشد مي سن داراي نقش تعديل كننده
  .شده است

  
  خالصه اطالعات تحليل كوواريانس در متغير مهارت اجتماعي: ۸جدول 

 سطح معناداري Fمقدار  ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغييرات
  ۰۰۱/۰  ۵۴/۶۶۹  ۰۶/۶۸۳۰۲ ۱ ۰۶/۶۸۳۰۲ اثر پيش آزمون
  ۰۰۱/۰  ۵۵/۲۸۶  ۵۲/۲۹۲۳۲ ۱ ۵۲/۲۹۲۳۲ اثر گروه
  ۸۳/۰  ۰۴/۰  ۶۸/۴ ۱ ۶۸/۴ اثر سن

  ۰۴/۰  ۸۹/۳  ۹۵/۳۹۶ ۱ ۹۵/۳۹۶ گروه* سن 
    ۰۱/۱۰۲ ۴۳۱ ۳۸/۴۳۹۶۷ خطا
   ۴۳۵ ۱۳/۱۴۴۲۰۹ كل

  
  شنهاداتيو پ يريگ جهينت

 دار معنيباعث رشد  بازي هاي اسباب ن پژوهش نشان داد خانهيج حاصل از اينتا
 ير کالميغ ياجتماعهاي  و مهارت يکالم ياجتماعهاي  هارت، مياجتماعهاي  مهارت

جه ين پژوهش با نتيجه اينت. در مقايسه با گروه كنترل شده است يكودكان گروه تجرب
، مركز )١٣٨٧(تهران  يشهردار يو فرهنگ يدفتر مطالعات معاونت اجتماعهاي  پژوهش

، عباسيان )١٣٨٠(ان ، دور)١٣٨٦(روزنامه همشهري اي  تحقيقات و مطالعات رسانه
ن پژوهش با يج اين است که نتاينکته مهم ا. همسو است) ١٣٨٥(، ميبدي )١٣٨٧(
. دارد يز همخوانيکه در خارج از کشور صورت گرفته است ن ياز مطالعات ياريبس

، )١٩٩٠(، كو و همكاران )١٩٩١( ٧و مورفي ٦مكي ،٥، اللي،)٢٠٠٨( ٤و بومونت ٣سورونف
  .دنديرس يمشابههاي  افتهينه به ين زميدر هم) ١٩٨٤( ١٠نميرمو م ٩، مك مارو٨فاكس

ي را دار معنيپژوهش حاضر از نظر رشد روابط اجتماعي تفاوت هاي  ن يافتهيهمچن
جنسيتي از نظر هاي  به عبارت ديگر اگر چه تفاوت. بين دختران و پسران به دست نياورد

چون روزال و  يپژوهشگراناجتماعي بين دختران و پسران وجود دارد و هاي  مهارت
ن موضوع را يا) ١٩٩٢(و گرور، توماس و شافنر) ٢٠٠٧(جوز و كيلبرگ) ١٩٩٣(آلبركت

ي را گزارش دار معنيجنسيتي هاي  تفاوتها  خاطر نشان کرده اند، با اين حال، يافته
، از موقعيتي برخوردار است كه چه در بازي اسباباين امكان وجود دارد كه خانه . نكردند
هاي  پردازد و تفاوت مي اجتماعيهاي  تران و چه در پسران به يك اندازه به رشد مهارتدخ
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به . مطلوب دختران و پسران باشدهاي  بازي اسبابيا ها  جنسيتي ممكن است در نوع بازي
ها  و بازيها  بازي اسبابعبارت ديگر، تفاوت جنسيتي ممكن است فقط خود را در نوع 

نكته . اجتماعي در دختران و پسران به يك اندازه باشدهاي  ارتنشان دهد ولي افزايش مه
، فرصتي بازي اسبابرسد خانه  مي به نظر. بسيار مهم، تك فرزند بودن اكثر كودكان است

اجتماعي ايجاد كرده است كه نهايتاً به رشد هاي  براي كاهش تنهايي و افزايش موقعيت
د چيزي نيست كه به جنسيت مرتبط اجتماعي ختم شده است و اين فرآينهاي  مهارت
 .باشد

  

  
 اثر تعامل سن با گروه: ۱نمودار 

  
ي دار معنيپژوهش نشان داد كه بين طبقات سني مختلف تفاوت هاي  ن يافتهيهمچن

وجود ندارد، با اين  بازي اسباباجتماعي پس از شركت در خانه هاي  در ميزان مهارت
 ن سن يك عامل تعديل كننده است ويبنابرا. بود دار ها معني حال، اثر تعاملي سن و گروه

اجتماعي را تحت تأثير خود هاي  بر مهارتها  بازي اسبابتواند اثر بازي و استفاده از  مي
 . قرار دهد

 بازي هاي اسباب توان ابراز نمود خانه مي پژوهشهاي  افتهيدر مجموع با استناد به 
 يير بنايزهايي  ودکان داشته است و طرحک ياجتماعهاي  بر رشد مهارت يدار معنير يتأث
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توجه به کودکان و . نده نشان خواهد داديخود را در آ ياصل يل اثربخشين قبياز ا
 ينده شهر و ارتقايآ يبرا يديج مفيد نتايترد بي هيپا يمقطع سن يرو گذاري سرمايه

 تياست تداوم حما يآنچه ضرور.شهروندان خواهد داشت يو روان يسطح سالمت جسم
خود را  ياست که اثربخش ييربنايزهاي  تين و استمرار فعالين چنياهايي  ران از برنامهيمد
 .دهد مي نده نشانيدر آ

توان راهکارهاي زير را براي بهبود عملکرد  مي با توجه به نتايج پژوهش حاضر
  :اجتماعي کودکان ارائه دادهاي  در راستاي رشد و پرورش مهارت بازي هاي اسباب خانه

ز آن جا که بدون حمايت مديران ارشد اجرا و تداوم هيچ طرحي ممکن نيست و با ا •
مسئولين امر ضرورت  ،گردد مي توجه به استقبال شهروندان از اين طرح پيشنهاد

اجرا و ميزان اثر بخشي اين طرح را براي مديران و مسئولين عالي رتبه مديريت 
 .شهري مورد تأکيد قرار دهند

ق يدق يبا کارشناس يستيبا بازي هاي اسباب در خانه يله بازيوس هر نوع يريبکارگ •
 ار کودک قراريکه در اختهايي  بازي اسبابکه  يرد، در صورتيقرار گ يابيمورد ارز

 يهاييتوانا ،قيعال ،اتيبا روح يتيچ گونه سنخيمطالعه و بدون ه بي رديگ مي
گردد در انتخاب  مي هادشنيفا کرده، لذا پيرا ا ياو باشد نقش مخرب يو ذهن يجسم
م و يمرکب از صاحب نظران تعل يمناسب و مطلوب کار گروههاي  بازي اسباب
و ها  ، خانوادهيحيو تفر يعلم ،يآموزش،يل بازيروان شناسان، طراحان وسا،تيترب
 . رنديل گردد که نقش راهبر و ارشادکننده را به عهده بگيان تشکيمرب

به مقوله جذب و  يموفق طرح توجه جد ير اجراان ماهردياز مرب يريت بهره گياهم •
ان ي، آموزش مربيه کنونياست که در رو ين در حاليا. طلبد مي ان رايآموزش مرب

کار با کودکان که پس از به عهده گرفتن  يت آنها برايد صالحييعمالً نه قبل از تأ
ت يجمع يت بااليو حساس يپذير آسيببا توجه به . شود مي ت انجامين مسئوليا

 نهيم ماندن اهداف و اتالف هزينه تنها موجب عق ين مسامحاتيهدف طرح، چن
 شيز افزايناخواسته در خالف جهت طرح را ن يدادهايشود که امکان بروز رو مي
مناطق با اداره  يان معاونت اجتماعيکه در حال حاضر مهايي  يناهماهنگ. دهد مي

خبره وجود دارد به ان يمرب يريتهران در به کارگ يکل سالمت شهردار
ت طرح منجر يبا اهداف و ماه بازي هاي اسباب خانههاي  ان برنامهيمهايي  يناهمخوان

ت يبا فعال يمدت کودک و همپوشان ين آنها حضور طوالنيشده است که از عمده تر
ژه خانه ين از کار ويوالد ياز ناآگاه يناش يين امر از سويا. مهد کودک هاست

 .است بازي اسبابان در اداره خانه يگر ضعف مربيد يو از سو بازي اسباب
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 يکمک به رشد سالم کودکان در راستا بازي اسبابخانه  ياساس راه انداز •
هاي  نده تهران و پوشش دادن ضعفيآ يسالم و کارآمد برا ياز شهروندان يبرخوردار
ت خانه يموفق يبرا يرکن اصل. ن در امر پرورش کودکان استيوالد ياحتمال
از آموزش  يياست که از سطح باال يماهر يانسان يروياستفاده از ن بازي باسبا

ن يدر ا. کودکان را داشته باشند ياز برايبرخوردار باشند و دانش و تخصص مورد ن
ت يآنها اهم يبرا ريزي برنامهتعامل با کودکان و  يان در چگونگيت مربيان خالقيم
عالوه بر  بازي اسباببه اهداف خانه  ليلذا ن. در بهبود عملکرد طرح دارد ياريبس
 يان در طراحياز دارد که مشوق مربين يزشيروها به عوامل انگينش مناسب نيگز

استگذاران ين راستا سيدر ا. ت هدف طرح باشديجمع يد برايمفرح و مفهاي  برنامه
 يانسان يرويش نيحفظ و افزا يمختلف براهاي  ليبدل ياثر بخش يبه بررس يستيبا

، منوط کردن يسه ايمقا يايدر نظر گرفتن حقوق و مزا. وجه داشته باشندماهر ت
 يياز راهکارها يش منزلت شغليو افزا يآموزشهاي  به گذراندن دوره يارتقاء شغل

جذب  بازي هاي اسباب در مورد خانه .باشند مي نه مطرحين زميهستند که در ا
ر قابل يتواند تأث مي يت شهريريخود را ثابت کرده باشد در مد يکه کارآمد يانيمرب

نه تنها از رکود به مثابه هايي  استين سيبر عملکرد آنها داشته باشد، چن يتوجه
 ينه را برايکند بلکه زم مي يريجلوگ بازي هاي اسباب خانه ين مشکل فرارويمهمتر

 .دينما مي شهر فراهم يخالق در حوزه اجتماع يحضور فکرها
ن و شناخته يه والديدر توج يتواند نقش موثر مي يغات و اطالع رسانيتوجه به تبل •

 يريامکان بهره گ يشتريفاء کند تا کودکان بيا بازي هاي اسباب ت خانهيشدن ماه
و ها  شيافتن کارشناسان اداره کل سالمت در همايحضور  .ابندياز خدمات آن را ب

ن يادر  يچهره به چهره گرچه تالش مثبت يو اطالع رسان يشهرهاي  شگاهينما
 . کاهد نمي يتيريو مد يغاتيتبلهاي  ر ابزارينه است اما از ضرورت اتخاذ سايزم

ان يشود که مرب يسازماندهاي  به گونه يستيدر شهر با بازي هاي اسباب ت خانهيفعال •
م يو تجارب خود سه يآگاه ،گر را در منابعيکديبا هم داشته باشند و  يارتباط فعال
ن گونه يا يبرگزار يدات الزم را برايان امر تمهيمتولگردد  مي شنهاديکنند، لذا پ

 .نديفراهم نماها  نشست
 يتواند به اثر بخش مي است که ياز نکات بازي هاي اسباب خانه يابيدر مکان  يبازنگر •

محدود  بازي هاي اسباب خانه يابيدر حال حاضر نحوه مکان . شتر آن کمک کنديب
هاي  خانه يشود که در پراکندگ مي نياز ان امر مانع يا. به امکانات مناطق است

ن يدر ا. رديمد نظر قرار گ يع عادالنه منابع عموميو توز يازسنجين بازي اسباب
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است تا از  يرابطه اختصاص اعتبار، دست کم به مناطق فرودست شهر ضرور
متوجه رشد سالم  يشتيو مع يل فقر فرهنگيکه عمدتاً به دالاي  بالقوههاي  بيآس

بر حسب  ياز سنجيک نقشه نيه يعالوه بر آن ته. شود يريشگيست پکودکان ا
 يار مناسبيتواند راهنما و مع مي مناطق، يو اجتماع ي، اقتصاديفرهنگهاي  يژگيو
  .به مناطق باشد يت دهيو اولو بازي هاي اسباب خانه يراه انداز يبرا

آل و مطلوب ده ياهاي  شتر طرح از طرحياثر بخش کردن ب يگردد برا مي شنهاديپ •
کشورمان باشد استفاده  يگر جهان که متناسب با فرهنگ اجتماعيد يکشورها
و  يابيبه منظور ارز يجاد دستگاه نظارتير کشورها و ايآموختن از تجربه سا .گردد
 ياري بازي هاي اسباب را در توسعه و بهبود خانه يران شهريش مستمر طرح، مديپا

 .خواهد کرد
به مرور زمان دچار  بازي هاي اسباب موجود در خانههاي  زيبا اسباباز آن جا که  •

ت ين  ضعف محدوديوجود ندارد،اها  مجدد آن يريش شده و امکان بکارگيفرسا
 يتوان با جذب منابع خصوص مي را بازي هاي اسباب در خانه يل کافيامکانات و وسا

به  بازي اسباب هاي خانه يواگذار. است ريزي برنامهازمند تفکر و يجبران کرد که ن
 .ن قرار گرفته استيمسئول ياست که فراروهايي  نهياز گز يبخش خصوص

ت فراهم يده و اهميعادات پسند يريدر شکل گ يبا توجه به نقش دوران کودک •
در  يمحل ،گردد مي شنهادينه نمودن فرهنگ مطالعه پينهاد يبرا يط غنينمودن مح

 .نظر گرفته شودبه نام کتابخانه کودک در  بازي اسبابخانه 
د ييکامالً مورد تأ يسنتهاي  بازي اسبابو ها  يت پرداختن و توجه به بازيامروزه اهم •

د آمده و يمختلف جامعه پدهاي  ازيبر اساس ن يسنتهاي  يباز.قرار گرفته است
 يسنتهاي  ياز باز ياريبس .دهند مي اجات جامعه پاسخياز احت يعموماً به بخش

ر يعمو زنج يبه عنوان مثال در باز. است يتيو ترب يوزشق آميسرشار از نکات دق
ت عضالت بدن و يدهند باعث تقو مي انجام ين بازيدر اها  که بچه يحرکات ،باف

مانند  ياجتماعهاي  از مهارت ياريشود و بس مي و تکلم کودکان ييقدرت شنوا
ردد که در گ مي شنهادين پيبنابرا. رنديگ مي اديرا  يت نوبت و همکاريرعا ،تعامل
 .ز پرداخته شودين يسنتهاي  يباز يبه آموزش و معرف بازي هاي اسباب خانه

توانند نقش  مي زين يو ذهن يدر کمک به کودکان معلول جسم بازي هاي اسباب خانه    •
ژه يکمک کنند تا بدون مراقبت وها  داشته باشند و به آناي  قابل مالحظه

هاي  بازي اسبابتوانند با  مي زکودکان معلولا يبعض. لذت ببرند يبزرگساالن از باز
ها  آن ين امر برايکه ا يکودکان يکنند و برا ين مراکز بازيموجود در ا يمعمول
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 يراتييو اعمال تغ يطيتواند با فراهم کردن شرا بازي مي اسبابست، خانه يمقدور ن
هر چه  ييسان امکان به شنايد و ايمناسب نماها  آن يرا برا يمعمولهاي  بازي اسباب
متقابل با کودکان  ير اجتماعيشود تأث مي کودکان کمک کرده و باعثهاي  ازيبهتر  ن
 .ابديرشد ها  در آن يعاد

مناسب هاي  بازي اسباباز  يستيه راهنما و ليتواند با ته بازي مي هاي اسباب خانه  •
 ،جنس ،سن با توجه به بازي اسبابن امکان را فراهم کند که کدام نوع ياء اياول يبرا
ن کار مراکز مشاوره يدر واقع با ا. کودک اثر بخش است يذهنهاي  ييط و توانايمح
هاي  و مالک بازي اسباب،استفاده مناسب از يدر مورد بازها  خانواده ييراهنما يبرا
 .شود يمناسب راه انداز بازي اسبابک ي

زان اثر يم يررسساخت و ب ،ينه طراحيدر زم يعلمهاي  يق و بررسيعدم وجود تحق    •
بود که پژوهشگر با آن اي  ل عمدهيبر رشد همه جانبه کودک از مسا بازي اسباب

د يجد يليتحصهاي  گردد پرداختن به رشته مي شنهاديلذا پ ،مواجه شده است
هاي  ان نامهيو پا يقاتيتحقهاي  ت طرحيو هدا يتوسط وزارت فرهنگ و آموزش عال

ژه يبه و. مد نظر قرار داده شود يطور جد ست بهينه باين زميان در ايدانشجو
ان يدانشجوهاي  ان نامهيو پاها  انجام طرح يرا برا يتواند امکان مي تهران يشهردار
 . ديفراهم نما بازي هاي اسباب در خانه

بايستي  بازي اسبابخانه هاي  برنامه. نکته پاياني اهميت نظارت و ارزيابي مستمر است   •
ستمر قرا گيرد تا نسبت به بهبود طرح و رفع اشکاالت مورد بازبيني دقيق و م

ماهانه فعلي ظرفيت کافي براي هاي  گزارش. احتمالي اقدامات الزم صورت گيرد
عالوه . تحقق اين امر را ندارند و بايد براساس اهداف طرح مورد بازنگري قرار گيرند

 بازي ي اسبابها بر اين، تصريح سياستگذاران به نظارت و ارزيابي عملکرد خانه
هاي  طلبد، موضوعي که اجراي آن هنوز به محيط مي تقويت بيشتر بحث ارزيابي را

و سنجش مستمر آنها ها  تدوين شاخص. سياستگذاري محلي و ملي راه نيافته است
ضروري بوده و بدون آن امکان پيشرفت طرح در راستاي اهداف تعيين شده با 

 . شود مي جدي مواجههاي  چالش
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