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بر آن  و اثربخشی    میان فردی کودکان  مهارت  رشد  بر   تاکید  با  آموزشی بازی  مدل   و تدوین  طراحی

 دبستانی  پیشدر کودکان    این مهارت  

 3سارا حقیقت  ، *2، اکبر محمدی 1میسره کرامتی

 چكیده 

 و  طراحی  هدف   با  حاضر  پژوهش  ، کودکانبا توجه به تأثیر بازی در مورد اختالالت رفتاری و اجتماعی    :مقدمه

 .  شد  دبستانی انجام پیش کودکان در ها  مهارت رشد بر تاکید با آموزشی بازی مدل اثربخشی

  در  که زنانی  کلیه  کیفی بخش  در آماری ، جامعه(کیفی  و کمی ) اکتشافی آمیخته پژوهش   روش :روش پژوهش

  ، 9  ،4  ،1  مناطق  دبستانی پیش  کودکان   کمّی نیز کلیه  بخش   و در   کنندمی  فعالیت  کودک  درمانی  بازی  حیطه

 گیرینمونه  روش به کمی  بخش نفر در 30برای این منظور .  بودند 1398-1399 تحصیلی سال در 20 ،18 ،14

 از  نفر  13  با   کیفی نیز  بخش   در.  شدند  گمارده  گواه  و  آزمایش  گروه  دو  در   تصادفی  صورت  به  و  انتخاب  هدفمند 
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 رشد  بر  که  هستند  هاییبازی   مهمترین  از  ترکیبی  و  فیزیکی  فکری،  و  ذهنی  هایبازینشان داد:    نتایج  ها:یافته

 ارتباط   شامل  کودکان  در  فردی  میان  هایمهارت  ابعاد   مهمترین  همچنین،.  دارند  تاثیر  کودکان  فردی  میان  مهارت

  رشد   بر  تاکید  با   آموزشی  بازی  مدل  این،  بر  افزون.  روانی هستند  سازگاری  و  فردی   های توانایی  دیگران،  با  موثر

 .دارد تاثیر دبستانی پیش  کودکان  هامهارت

  گروه   این  تحصیل  دوره  در  گفت  توانمی  ،ها مهارت   رشد  بر  آموزشی  بازی  بودن  مؤثر  به  توجهبا    گیری:نتیجه

   .بگیرد قرار مربیان  خرد و کالن سطح در ریزیبرنامه متولیان مورد توجه بیشتر آموزشی هایبازی سنی،

 آموزشی بازی مدلکودکان، ، هامهارت  رشد ، پیش دبستانی کلید واژه:

       1400/ 18/3تاریخ پذیرش نهایی:                            12/1399/ 11تاریخ دریافت:  

  

 

 : مقدمه

همراه    به  ناپذیریپیامد جبران  توجهی به آن،بی   فرد در کودکی بوده و  هر  شخصیت  شکل گرفتن  دوران  مهمترین

دبستانی یکی از متغیرهای محیطی است که نقش مهمی در رشد و پرورش همه در این فرایند، پیش  (.  1)ددار

نقش بسیار مهمی   و میان فردی  های اجتماعیدوره پیش دبستانی در تکامل رفتارو  (  2)  جانبه کودکان داشته

کودکان  ین  ؛ بنابرا( 3)  ت زیادی مواجه نماید التواند کودکان را با مشکعدم آموزش در این زمینه میو    کند ایفا می

یادگیری و هماهنگی   جهتآنها باید روزانه  و  ( 4) هایی جهت ورزش و حرکت دارندپیش دبستانی نیاز به فرصت

را در زندگی کودک جدی گرفت و از این ویژگی برای  بازیرو باید نقش فعالیت بدنی داشته باشند. از اینها  اندام

   . (5) زم بهره بردالهای توسعه و تکامل توانایی

ند و با تأکید بر اینکه هست  ها قائلها و والدین کودکان بر رشد روانی آنای که خانوادهبا توجه به اهمیت فزاینده

شود، شناسایی عوامل مؤثر در  ریزی میدکی پایهها در دوران کورشد و پرورش کودکان، بر مبنای رشد سالم آن

و از    ( 6)گرددت رفتاری در بزرگسالی منجر  الالتواند به پیشگیری از اخترشد روانی آنان حائز اهمیت بوده و می

های مداخله روانشناختی کودک، بازی بوده که در دنیای امروز تجلی پیدا نموده و به شکل روزافزون از آن روش

گردد، زیرا کودکان اغلب در بیان شفاهی احساسات خود دچار مشکل شده و از طریق بازی می توانند    استفاده می

میان فردی   مهارت  رشد  بر  تاکید  با  آموزشی  بازی  مدل    طراحی و تدوینکرامتی م، محمدی ا، حقیقت س.    استناد: 
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  های بازی» معلم، و دانش آموز بین تعاملی های موقعیت از یکیپس  (.  7) هیجانات خویش را بهتر انعکاس دهند

 کردن   برجسته  خاص،   ای  نکته  انتقال   یعنی  است؛   آموزشی  هدف   دارای  خود،  بطن  در  که  است  «آموزشی

  بازی ل  التوان در خهای تربیتی را میخیلی از آموزش که در این راستا،  (  8)  هامهارت  تعمیق  با   ویژه  هایقابلیت

های کودک ل بازی الطور که از خ  هماند.  به کودک نشان داد و به راحتی کودک را در مسیر درست تربیت نمو

ن به اهمیت  ن و والدیمربیا  لذا ضروری استپی برد.    ویو افکار    هیجاناتتوان به شرایط عاطفی کودک،  نیز می

اریکسون    از طرفی   (. 9)  های مناسب فراهم سازند بازی در زندگی کودک توجه داشته و شرایط مناسب را برای بازی

است و به عنوان عاملی در ساختن  معتقد است که فعالیتهای کودک هنگام بازی دارای معنا و مفهوم روانی  

  پیدا   دست  متعادل   شخصیتی  به  بازی  طریق  از  کودک (.  10)  شخصیت و ایجاد تعادل روانی وی بسیار اهمیت دارد

 غیر  افرادی  کنار   در و  خانه   از  غیر  محیطهای  در  دیگران کنار  در   زندگی   برای  را  الزم   مهارتهای  و   تعادل   و   نموده

   (. 11) مییابد دسترسی  الزم اجتماعی رشد به بازی طریق از کودک درنتیجهکرده و  کسب والدین از

از آنجایی که کودکان پیش دبستانی جهت موفق شدن در مدرسه، عالوه بر مهارت های فیزیکی، شناختی و  

سازد که روابط  را قادر می های، کودک داشتن چنین مهارتاجتماعی به مهارت های میان فردی نیاز دارند؛ پس 

های  تقویت مهارتو    (3)  د را تقویت سازد خو  میان فردیرا خلق و در هر مرحله از زندگی روابط    میان فردی

های نخست زندگی  های آموزشی به ویژه در سالکودکان تا حدود زیادی در گرو توجه به رویکرد  میان فردی

ران کلید رشد و کمال آدمی است. آنچه که امروز هستیم بنابراین داشتن روابط مثبت و سالم با دیگ(،  6)  باشدمی

باشد. روابط ما رفتار ما را به شکل یک انسان  دو معلول رابطه ما با دیگران می   و آنچه در آینده خواهیم بود هر

  د سازاجتماعی شکل داده و در منحصر به فرد بودن شخصیت، هویت و مفهوم خویشتن ما نقش بسزایی ایفا می

توان دریافت که بازی به تمامی ابعاد و تحول انسان، انسجام های انجام شده میبا نگاهی گذرا بر پژوهش(.  12)

اجتماعی مهارت( 13)  بین وحدت ملی و آموزش چند فرهنگی، فردی و  ارتباطی کودکان؛   تقویت (؛  14)  های 

(  15)  کودکان  تحصیلی  ؛ سازگاریخود  از  مراقبت  و  زبان  ارتباط  هایمهارت  بصری،  هایمهارت تقلید،  هایمهارت

نشانگر تأثیر   است  کودکان انجام شده   هایمهارت  تأثیر بازی درمانی بر  بارةهایی که درپژوهش  .گذار استتأثیر

لذا با توجه به ؛  تمام طبقات تشخیصی کاربرد دارد  و تقریباً در  بودهکودکان  ی  ها مثبت و بهبود مشکالت مهارت

  بازی  مدل  اثربخشی  و   پژوهش حاضر با هدف طراحیتأثیر بازی در مورد اختالالت رفتاری و اجتماعی کودکان،  
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مکرر انجام  گیریاندازه با واریانس دبستانی از طریق تحلیل  پیش کودکان در ها مهارت  رشد بر تاکید با آموزشی

 شد. 

 

 روش پژوهش: 

 کمی( و از نوع تحقیقات - )کیفی  اکتشافی  آمیخته  روش  بر  مبتنی  بنیادی  تحقیق  یک  هدف  منظر  ازپژوهش حاضر  

  حیطه   در  که  کلیه زنانی  شامل(  شوندگان  مصاحبه)  کیفی  بخش  در  پژوهش  آماری  است. جامعه  مقطعی-پیمایشی

  ، 18  ،14  ،9  ،4  ،1  مناطق  دبستانیپیش  کودکان  کلیه  کمّی نیز  بخش  در  و  کنندمی  فعالیت  کودک  درمانی   بازی

  13  با   کیفی بخش هستند. در  تحصیل  به  مشغول  1398-1399  تحصیلی  سال در   نفر بوده که  483به تعداد    20

  هدفمند   گیرینمونه   کمی بر اساس  بخش  استفاده شده و در  ایکتابخانه  اسناد  مورد   1  و از  مصاحبه  خبرگان  از  نفر

گروه کنترل و آزمایش به    دو   در  تصادفی  صورت  به  و  انتخاب  نفر  30  تعداد  خروج  و  ورود  هایمالک  با  مطابق  و

  . باشدمی ساخته محقق پرسشنامه و  مصاحبه شامل  ها داده آوریجمع   شدند. ابزار تقسیم نفره  15 تعداد

  های توانایی)  مؤلفه  3  ، دارایحاضر  پرسشنامه:  کودکان  فردی  میان   هایپرسشنامه محقق ساخته مهارت

 مورد  را  کودکان  ن فردیمیا  های مهارت  که  است  سؤال  21  و(  سازگاری روانی  و   دیگران  با   مؤثر  ارتباط  فردی،

  ،( 2)  کم   ، (3)  حدودی  تا  ، (4)  زیاد   ، (5)  زیاد   خیلی  لیکرت  ای  درجه  پنج  مقیاس  بر اساس  و  داده  قرار  سنجش

  با   مؤثر ارتباط(، 1-7)سؤاالت  های فردی توانایی شامل ها سه گروه از مؤلفه. است شده  گذارینمره( 1) وقتهیچ

از تحلیل    پرسشنامه حاضرهنجاریابی  جهت    .( هستند 17-21)سؤاالت    روانی   سازگاری( و  8-16)سؤاالت    دیگران

جامعه    از بینعاملی اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی استفاده شده است. الزم به ذکر است که به منظور هنجاریابی  

  آلفای   ضریبو  نفر پاسخ داده شده    214جسی و مورگان پرسشنامه توسط  ( و بر اساس جدول کر483آماری )

 ، 917/0  با  برابربه ترتیب    روانی  سازگاری  دیگران،  با  موثر  ارتباط  فردی،  هایتوانایی  هایمقیاس  خرده  در  کرونباخ

  برخوردار   ی مناسب  پایایی   ازپرسشنامه    بنابراین،  آمده   دست   به  885/0  با   برابر  پرسشنامه  کل   برای  و  872/0  ،837/0

با ضرایب استاندارد به دست آمده نشان   های میان فردیمهارتگیری مدل اندازه  (1شکل )با توجه به   .می باشد 

های آشکار توان پیش تمامی متغیر بدست نیامده و  4/0های عاملی گویه ها پایین تر از آماره هیچ یک از بار داد،

 را دارا می باشند. فردی میان  هایمهارت  4/0بینی با بار عاملی باالتر از 
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 های میان فردی مهارتهای مدل اندازه گیری آزمون شده به همراه آماره  (:1)  شكل

با رعایت اصول اخالقی و محرمانه بودن اطالعات پرسشنامه و رعایت حقوق آزمودنی ها مبنی    مالحظات اخالقی:

 بر توانایی خروج از پژوهش در هر زمان به صالحدید خود شخص، پژوهش انجام گردید.  

  10  به مدتپروتکل جلسات مدل بازی آموزشی با تأکید بر رشد مهارت میان فردی در کودکان پیش دبستانی  

 (. 1)جدول  شد اجرا دقیقه 90 مدت بهدر هفته در پنج هفته متوالی  جلسه 2به صورت  و جلسه

 فردی  میان مهارت رشد بر  تاکید با  آموزشی بازی جلسات مدل محتوای (:  1جدول )

 هدف ماده  جلسه

آرامش برای کودکان، تشریح قوانین ایجاد فضای امن و احساس  معارفه و برقراری ارتباط  اول

 گروه و آموزش تعهد بین فردی 

های ترسیمی و شناخت  فعالیت دوم

 هیجانات 

 بازسازی احساس خود راجع به خاطره جلسه قبلی

انتخاب تعدادی کارت در کیف جادویی و شرح هر یک از   هایش کیف جادویی و کارت سوم 

 های مثبت و منفی با ذکر دالیلکارت
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با توجه به تکلیف جلسه دوم و فعالیت جلسه سوم، درمانگر نحوه  فکر، احساس، رفتار  چهارم

مشخص  جمالتی  نوشتن  با  را  کودکان  احساسات  و  کردن  فکر 

خواهد نحوه فکر کردن خود را به کسی کند. مثالً از کودک میمی

های او گوش که نیازمند کمک کردن هست بیان کند. مربی به حرف

 کند. نکات مهم احساس او را یادداشت می کند ومی

لذت پنجم شکلتجارب  و  سازی  بخش 

 خالق 

تعریف و بررسی چگونگی همکاری و کمک با کمک درمانگر اینکه 

یابی، هدیه دادن به  ها، دوستتواند برای پر کردن تنهاییچگونه می

دیگران، ایجاد نشاط و آرامش ذهن، فاصله گرفتن از افکار منفی و  

 کشف استعدادها و عالیق بهره ببرند. 

آفرین که کودکان در آن ادب و مشکل هدف شرح داستانی از افراد بی ها میگن، چی میگن بعضی ششم

 برند. کنند و این افراد را به سمت اصالح می ایفای نقش می

کسانی هستند که مرا دوست   هفتم

 بدارند 

اند و وسایلی  همراه آوردهکودکان با استفاده از وسایلی که خود به  

سازند تا  هایی میدهد، کاردستیکه درمانگر در اختیارشان قرار می

به  با رعایت مسائل ارزشی( به کسانی که آن یا  ها را دوست دارند 

ها بهبود ببخشند، هدیه  خواهند رابطه خود را با آنکسانی که می

 کنند. 

چهارفصل که بدون رنگ هستند، بین اعضای گروه  هایی از  نقاشی های زندگی من فصل هشتم

های نقاشی، فصل  شود، ابتدا کودکان با توجه به ویژگیتقسیم می

آمیزی نقاشی آن زنند و سپس شروع به رنگموردنظر را حدس می

 کنند. فصل می

های گروهی خود که در سفر یا تفریح با  اعضای گروه عکس نمایشگاه دوستی  نهم

اند، به سایر اعضا نشان  همساالن و دیگر کودکان گرفتهدوستان و 

روند و  دهند، به یک سفر خیالی به گذشته دور یا نزدیک میمی

هایی  تعدادی تصویر از صحنه  نمایند.اطره آن عکس را تعریف میخ

صورت نمایشگاه به نمایش گذاشته از تعامل گروهی همساالن، به

ها را  کارگردان این صحنه شود، سپس اعضای گروه مانند یک می

 کنند. توصیف می
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کنیم که آرزوها و رؤیاهایش را با واقعیت ترکیب  کودک را تشویق می رؤیاپردازی )اهدافی برای آینده(  دهم 

 بخش زندگی امیدوار گردند. کند و به تداوم هدفمند و لذت

 یافته ها 

در رده  نفر    9)  سن، به ترتیب شامل وضعیت  نفر  13از بین    افراد مصاحبه شوندههای جمعیت شناختی  ویژگی

  و  سال و کمتر  10دارای سابقه  نفر    8)  سابقه کاریوضعیت    و   ( سال  51نیز باالتر از  نفر    4و    سال   50تا    40سنی  

فایل    1های مصاحبه و  شده از فایلراج  فایل استخ  13بر اساس    .بودند   (سال  11نیز دارای سابقه باالتر از  نفر    5

 شده   استخراج  کدهای   روی  شونده  مصاحبه  افراد  توافق  گذاری شده که میزانبخش کد  285ای،  از اسناد کتابخانه

 توان می  را  های میان فردی از انواع بازی ها و مهارت  شده   استخراج   کدهایدر نهایت    . بود  مطلوبی   بسیار  حد  در

 نمود.( مشاهده  2و  1)نمودار   درختی نمودار صورتبه 

 

 

 ها مدل درختی انواع بازی(:  1)نمودار  



 ... در کودکان میان فردی کودکان و اثربخشی آن بر این مهارت  مهارت  رشد بر تاکید با  آموزشی بازی مدل  طراحی و تدوین

 

 

 های میان فردیمدل درختی ابعاد مهارت(:  2)نمودار  

مرتبه بوده که شامل سطح کودک، معلم، محیط    5های میان فردی کودکان در سطح تحلیل دارای  ابعاد مهارت

سطح با یکدیگر در تعامل    5باشد. این  و آموزشگاه، محیط یادگیری در خانه و منابع آموزشی و منابع یادگیری می

دهد. ابعاد این پارادایم شامل  ان را تشکیل میهای میان فردی کودکبوده و شالوده و اساس پارادایم ابعاد مهارت

ی، بعد ارتباط موثر با دیگران شامل دو بعد  و جسمان  یکیزیفی و ریپذت یمسئولهای فردی با دو زیر مولفه  توانایی

زیر مولفه  ارتباطی، و در نهایت بعد سوم شامل سازگاری روانی با  ی  و نظارت   ییاجرای و  اطالعاتهای  عاطفی و 

های فیزیکی و ترکیبی از دو بازی ذکر شده  های ذهنی و فکری، بازیباشد. کل این الگو را سه بعد از بازیمی

می پ تشکیل  و  ابعاد  دهد  که  است  ذکر  شایان  است.  کرده  احاطه  را  کودکان  فردی  میان  ابعاد  الگوی  یرامون 

باشند و در سطوح پنجگانه  های فردی، ارتباط موثر با دیگران و سازگاری روانی با یکدیگر در تعامل میتوانایی

 (. 1کنند )شکل ایفای نقش می
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 کودکان  فردی  میان مهارت  رشد بر تاکید با  آموزشی بازی الگوی (:1شكل )

  16و    دخترنفر    14نمونه، به ترتیب شامل وضعیت جنسیت )  30ها از بین  های جمعیت شناختی آزمودنیویژگی

   ی باشد. م ( سال 6در رده کودکان  نفر  18 سال و 5در رده کودکان نفر   12) سنوضعیت  و (پسرنفر 

نتایج   معیار  انحراف  میانگین،   (:2جدول )   و   فردی  میان  مهارت  متغیر  متغیر  اسمیرنف  - کلموگروف  آزمون  و 

 آن  هایمولفه 

 M SD k-s sig متغیر  گروه  مراحل

 

 

 آزمون پیش

 

 

 کنترل 

 799/0 645/0 229/3 16 فردی  های توانایی

 481/0 840/0 039/4 20/22 دیگران با موثر ارتباط

 912/0 560/0 968/2 67/11 روانی  سازگاری

 995/0 418/0 927/6 87/49 فردی  میان مهارت

 

 

 858/0 605/0 688/4 47/16 فردی  های توانایی

 638/0 743/0 267/4 93/21 دیگران با موثر ارتباط

 885/0 584/0 662/3 53/12 روانی  سازگاری



 ... در کودکان میان فردی کودکان و اثربخشی آن بر این مهارت  مهارت  رشد بر تاکید با  آموزشی بازی مدل  طراحی و تدوین

 

 411/0 887/0 250/6 93/50 فردی  میان مهارت آزمایش 

  آزمون پس

 

 کنترل 

 521/0 815/0 080/5 33/17 فردی  های توانایی

 998/0 392/0 069/5 13/22 دیگران با موثر ارتباط

 753/0 675/0 918/3 73/11 روانی  سازگاری

 970/0 490/0 117/8 20/51 فردی  میان مهارت

 

 

 آزمایش 

 731/0 688/0 575/3 27/21 فردی  های توانایی

 996/0 408/0 063/5 73/26 دیگران با موثر ارتباط

 598/0 768/0 874/2 40/16 روانی  سازگاری

 256/0 013/1 642/5 40/64 فردی  میان مهارت

  پیگیری

 

 کنترل 

 972/0 487/0 164/5 67/17 فردی  های توانایی

 993/0 428/0 968/4 40/21 دیگران با موثر ارتباط

 961/0 505/0 159/3 53/11 روانی  سازگاری

 480/0 840/0 069/8 60/50 فردی  میان مهارت

 

 

 آزمایش 

 680/0 719/0 485/4 40/26 فردی  های توانایی

 896/0 574/0 617/4 80/32  دیگران با موثر ارتباط

 468/0 848/0 120/2 93/19 روانی  سازگاری

 813/0 636/0 397/5 13/79 فردی  میان مهارت

 

  به  نسبت  پیگیری  و  آزمونپس  در  آزمایش   گروه  در  آن  هایمولفه  و   فردی  میان  مهارت  نمرات(  2در جدول )

شود. همچنین نتایج آزمون نمی  مشاهده  محسوسی  تغییرات  کنترل،  گروه  در  اما  است،  یافته  تغییر  آزمونپیش

  توزیع   بودن  نرمال  فرض  بوده و   05/0  از  تری متغیرهای پژوهش بزرگدر کلیه  معناداری   نرمالیته نشان داد، سطح

 . می باشد برقرار
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سازگاری روانی و  ، ارتباط مؤثر با دیگران،  فردی  هایتوانایی  متغیر  در (  مانوا)متغیره    چند  آزمون  (:3جدول )

 مهارت میان فردی 

درجه آزادی   F مقدار  نام آزمون متغیر 

 ها فرضیه

خطای 

درجه  

 آزادی 

P  توان  مجذور اتا

 آماری 

 

 های توانایی

 فردی 

 1 462/0 000/0 27 2 605/11 462/0 پیالی اثر

 1 462/0 000/0 27 2 605/11 538/0 ویلکز -المبدا

 1 462/0 000/0 27 2 605/11 860/0 هوتلینگ اثر 

بزرگترین ریشه  

 خطا

860/0 605/11 2 27 000/0 462/0 1 

 

ارتباط مؤثر با 

 دیگران

 1 444/0 000/0 27 2 784/10 444/0 پیالی اثر
 1 444/0 000/0 27 2 784/10 556/0 ویلکز -المبدا

 1 444/0 000/0 27 2 784/10 799/0 اثر هوتلینگ 

بزرگترین ریشه  

 خطا

799/0 784/10 2 27 000/0 444/0 1 

 

 سازگاری روانی 

 1 487/0 000/0 27 2 799/12 487/0 پیالی اثر

 1 487/0 000/0 27 2 799/12 513/0 ویلکز -المبدا

 1 487/0 000/0 27 2 799/12 948/0 اثر هوتلینگ 

بزرگترین ریشه  

 خطا

948/0 799/12 2 27 000/0 487/0 1 

 

مهارت میان 

 فردی 

 1 695/0 000/0 27 2 741/30 695/0 پیالی اثر

 1 695/0 000/0 27 2 741/30 305/0 ویلکز -المبدا

 1 695/0 000/0 27 2 741/30 277/2 اثر هوتلینگ 

بزرگترین ریشه  

 خطا

277/2 741/30 2 27 000/0 695/0 1 



 ... در کودکان میان فردی کودکان و اثربخشی آن بر این مهارت  مهارت  رشد بر تاکید با  آموزشی بازی مدل  طراحی و تدوین

 

  های چهارگانه مربوط به تفاضل متغیرهای پژوهش در متغیر تواناییهای  دهد، آزمون ( نشان می3نتایج جدول )

فردی هم در اجرای سه بار آزمون و هم در تعامل    میان  دیگران، سازگاری روانی و مهارت  با   مؤثر  فردی، ارتباط

معنادار می آماری  لحاظ  از  با عضویت گروهی  بهزمان   بر  آموزشی  بازی  توان گفت مدلدیگر میعبارت  باشد. 

  مرحله  در   دبستانی  پیش  فردی کودکان  میان مهارت  و   روانی   سازگاری  دیگران، با  مؤثر  فردی، ارتباط  هایتوانایی

 (.P<01/0) است داشته تأثیر پیگیری و آزمونپس

  مهارت و  روانی  سازگاری  دیگران، با  مؤثر  ارتباط  فردی،   هایتوانایی  متغیر در  هاآزمودنی  درون  اثرات  (:4جدول )

 فردی  میان

مجموع  نام آزمون متغیر

 مجذورات 

Df  میانگین

 مجذورات 

F P توان ضریب اتا 

 

 های توانایی 

 فردی

 1 0/ 252 0/ 000 9/ 436 129/ 244 2 258/ 489 کروی فرض 

 1 0/ 252 0/ 001 9/ 436 146/ 510 1/ 764 258/ 489 گیسر- گرینهاوس 

 1 0/ 252 0/ 000 9/ 436 133/ 158 1/ 941 258/ 489 فلت- هیون 

 1 0/ 252 0/ 005 9/ 436 258/ 489 1 258/ 489 پایین  حد 

ارتباط مؤثر 

 با دیگران

 1 314/0 000/0 804/12 544/257 2 089/515 کروی فرض 

 1 314/0 000/0 804/12 064/266 936/1 089/515 گیسر- گرینهاوس 

 1 314/0 000/0 804/12 544/257 2 089/515 فلت- هیون 

 1 314/0 001/0 804/12 089/515 1 089/515 پایین  حد 

 

سازگاری 

 روانی

 1 301/0 000/0 045/12 411/106 2 822/212 کروی فرض 

 1 301/0 000/0 045/12 373/107 982/1 822/212 گیسر- گرینهاوس 

 1 301/0 000/0 045/12 411/106 2 822/212 فلت- هیون 

 1 301/0 002/0 045/12 822/212 1 822/212 پایین  حد 

 

مهارت 

میان 

 فردی

 1 574/0 000/0 683/37 933/1420 2 867/2841 کروی فرض 

 1 574/0 000/0 683/37 280/1487 911/1 867/2841 گیسر- گرینهاوس 

 1 574/0 000/0 683/37 933/1420 2 867/2841 فلت- هیون 

 1 574/0 000/0 683/37 867/2841 1 867/2841 پایین  حد 
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  دیگران،   با  مؤثر  فردی، ارتباط  هایتوانایی  مهارت  رشد  بر  آموزشی  بازی  نشان می دهد که مدل(  4نتایج جدول )

(. ضریب اتا نشان می دهد  P<01/0)تاثیر دارد  دبستانی  پیش  کودکان  فردی در  میان   مهارت  و  روانی  سازگاری

 1/30درصد تغییرات مربوط به ارتباط مؤثر با دیگران،  4/31درصد تغییرات مربوط به توانایی های فردی،  2/25

و   روانی  سازگاری  به  مربوط  تغییرات  گروه    4/57درصد  در  فردی  میان  مهارت  به  مربوط  نیز  تغییرات  درصد 

 باشد. می

 و نتیجه گیری:   بحث

  دبستانی  پیش کودکان در هامهارت رشد بر تاکید  با آموزشی بازی مدل اثربخشی و طراحی اضر،ح پژوهش  هدف

  که  داد   نشان  نتایج   و   شد   برازش  تجربی  هایداده   با   مطلوبی   حد   در  شده   تدوین  فرضی   مدل   پژوهش   این   در.  بود

 تأثیرگذار  هاییبازی  از  آمده  دست  به  نتایج  مطابق.  دارد  قرار  راستا  یک  در  دیگر  هایپژوهش   از  حاصل   هاییافته  با

  محققان   توجه  مورد  امروزه  که  ایمداخله  هایشیوه  انواع  از  یکی  گفت،  توانمی  کودکان  فردی  میان  مهارت  رشد  بر

 جسمی  هایفعالیت  و   هاحرکت  یمجموعه  بازی،  لذا (؛  16)  است  ذهنی   و  فکری  هایبازی  از  استفاده  است،  گرفته

 جنبه   است،  سرگرمی  وسیله  اینکه  عین  در  و  شده  دیگران  با   ارتباط  و  لذت  شادی،  موجب  که  بوده  ذهنی   و

  معنادار   اطالعات  به  نیاز  که  هستند  هاییبازی  فکری،  هایبازی  راستا،  این   در  (.17)  دارد  نیز  سازندگی   و   آموزندگی

  که  حالی   در  باشد،  گسترده  و   عمیق  دانش   یک  اساس  بر  زیادی   حد   تا   است  ممکن  و   دارند   شناختی   هایتالش  و

  از   نقل به  شافر(.  18)  باشند   داشته  تمرکز  اطالعات  فراخواندن  و   آوردن  یاد   به  در  فرد توانایی   به   فقط  اصلی  آزمون

  کودک،   در  مقاومت  شکستن  در  هم  که  است  معتقد  کودکان،  بر  بازی  اثرات  خصوص   در(  19)  1تامپسون و رالف 

  در. باشد می  کودک   برای  درمانی   بازی  فواید از  دلبستگی و  رابطه  ارتقای  ایجاد   خالق،   تفکر  توانایی،   و   لیاقت  ایجاد

  بلکه  کودکان  شناختی  هایتوانایی  رشد  بر  فقط   نه  بازی  هستند  معتقد(  20)  همکاران  و  محرابی  دیگری  مطالعه

  فکری،   و  ذهنی  هایبازی  گرفت،  نتیجه  توانمی  پس.  دارد  انکار  غیرقابل  اثری  نیز  مغز  فیزیولوژیکی  ساخت  بر

 که  افرادی.  دارند  تاثیر  کودکان  فردی  میان  مهارت   رشد  بر  که  هستند  هایی بازی  مهمترین  از  ترکیبی   و  فیزیکی

  و   پذیرمسئولیت  اجتماعی  نظر  از  و  یابندمی  دست  خود  از  رضایت  به  کند،می  رشد  آنان  فردیمیان    هایمهارت

  رشد،   در  محیط  و  ژنتیک  تعامل  بر  مبنی  2پیاژه  دیدگاه  با  پژوهش   این  هاییافته  سرانجام(.  3)  هستند  مفیدی  افراد

 
1 - Tampson, Rodelf 

2 - Piaget 



 ... در کودکان میان فردی کودکان و اثربخشی آن بر این مهارت  مهارت  رشد بر تاکید با  آموزشی بازی مدل  طراحی و تدوین

 

  و  بازی  و  گیرندمی  یاد  وجه  بهترین  به  فعال  یتجربه   طریق  از  کودکان  او  نظر  به  که  چرا  همسوست،  و  سازگار

  تعامل  به  دیگران  با  تا  شود  فراهم  کودکان  برای  نیز  هایی فرصت  و  باشد  کودکی  دوران  در  آموزش  روش  باید  فعالیت

 . کنند کسب تجربه طریق این از و بپردازند

  همکاران  و  بهمنی  ، (15)  فاطمی  ،(21)  همکاران  و  مکارم  های پژوهش  مضامین  از  بخشی  با   یافته  این  طرفی  از

  نتایج   با  و   باشدمی  همسو  (14)  همکاران و  شوتلکورب(،  24)  همکاران  و   آقاجانی (،  23)  همکاران و  بریمانی   (،22)

 ایجاد  آموزان  دانش  برای  را  جذابی  یادگیری  محیط  آموزشی  هایبازی  دادند  نشان  که  (25)  همکاران  و  1زنگ

  دانش   توانایی  باالی  سطوح  ارتقای  به  منجر  و   بگیرند   یاد   عملی  صورت  به  توانندمی  آموزان  دانش   اینکه  و   کند می

 حرفه  یا  کار  یک  دادن  انجام  در  فرد  یک  اکتسابی  یا  ذاتی  توانایی  به  مهارت،.  است   راستا  یک  در  شودمی  آموزان

  با   بازی   بر  مبتنی  آموزش  داد،   نشان  نتایج   (.26)  باشد   تأثیرگذار  آموزی  مهارت  در  تواند می  بازی  لذا  و   دارد  اشاره

  قابل  درمانی  و  جسمانی  خالقیت، یادگیری،  شناختی، مهارتی، فردی،  انگیزش، مانند  هایآموزی مهارت  بر تأکید 

  و   یابدمی  آموزش  آن  در  کودک  که  داندمی  بزرگی  مدرسه  را  بازی  2مونسوری   طرفی  از  (.27)  باشد  می  استناد

  بنابراین،.  (9)  شودمی  آماده  جهت  هر  از  کردن  زندگی   برای  و   کندمی  رشد  او   اجتماعی  و   ذهنی  بدنی،  نیروی

  یا محسوس آموزش زمینه تواندمی یادگیری، جدید تعریف به بخشیدن تحقق برای آموزشی هایبازی بکارگیری

 را اجتماعی و ارتباطی  جسمانی، عاطفی،   خالقیتی، شناختی، هایمهارت و  نماید فراهم را هامهارت غیرمحسوس

 آموزشی   هایارزش  و  اهداف  کردن  اضافه  با  را  کودکان  هایبازی  بیشتر  توانمی  و (  28)  کند  ایجاد  آموزان  دانش  در

  قابل  بالینی ابزار یک بازی نهایت در. (29) یافت دست انتظار مورد اهداف به و  کرده تبدیل آموزشی هایبازی به

  کودکان  که  هایی   بازی.  است  آنها   عاطفی  وضعیت  ارزیابی  همچنین  و  خردسال  کودکان   برای  مداخالت  در  قبول

  می   کمک  کودکان  به  و  کند  می  فراهم  آنها  برای  را  متفاوتی اجتماعی  هایتجربه   دهند،می  انجام  خود  همساالن  با

  کنند   دفاع  خود  حق  از  بپذیرند،   را  دیگران  کنند،   وجود  ابراز  چطور  گیرند می یاد  آنها .  بشناسند  را  خودشان  تا   کند

  کمک  فردی  میان  های  مهارت  برخی  کسب  به  رفتارهایی   چنین.  بگذارند   احترام  دیگران  حقوق   و  قوانین  به  و

 . کنندمی

  با  مؤثر  ارتباط  بُعد  به  توان  می  کودکان  در  فردی   میان  هایمهارت  ابعاد  مهمترین  از  آمده  دست  به  نتایج  مطابق

 به   منجر  بازی  اینکه  یحوزه  در  (30)  3سیو   نتایج  با  که  نمود  اشاره  روانی  سازگاری  و   فردی،  هایتوانایی  دیگران،

 
1 - Zeng 
2 - Maria Montessori 

3 - Siu 
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  داد   نشان   که   ( 31)  همکاران  و   فرهادیه   نتایج  با   و   شده   آموزان  دانش   سازگاری  افزایش  و   دیگران  با   مؤثر  ارتباط

  از  یکی  بازی  بنابراین،.  دارد  همسویی  شود،  می   دیگران  با  کردن  کار  و  فردی  های توانایی  رفتن  باال   سبب  بازی

  و   ساختارمند  رویکردی  و  (32)  شودمی  تلقی  کودکی  دردوران  مهارت  و   دانش  کسب  برای  اساسی  هایراهبرد

  کند   می  ریزی  پایه  را  کودکان  بهنجار  و  سازگارانه  ارتباط  و  یادگیری  فرایندهای  که  است  درمان  نظریه  بر  مبتنی

 مسلط   خود  اطراف  دنیای  بر  گیرند  می  یاد  بازی  طریق  از  کودکان  که  دهدمی  نشان  همچنین  هاپژوهش   (.33)

.  (.  34)  شوند  سازگار  گذشته  حوادث  با  و  دهند  کاهش   را  هاتنش  و  توسعه  را  ها مهارت  کنند،  اداره  را  آن  و  شوند

  هایرفتار  نمایند می  تالش  آموزان  دانش   آمده،   حساب  به  شاد  و  خوشایند  فعالیت  یک   بازی  که   نجا  آ  از  بنابراین،

  اساسی  و  کلیدی   نقش  بازی  گفت  توان  می  ایرو  از.  بمانند  گروه  در  بازی  ادامه  برای  تا  دهند  افزایش  را  خود  مناسب

 . دارد کودکان فردی  میان های مهارت افزایش در

  انعکاسی   اغلب  کودکان  انتخابی  بازی  محتوای  و  است  کودک   درونی   هایخواست   بیان   از  نوعی  بازی  امروز  دنیای  در

  سپس   و   کند  منعکس  بازی  در  را  خود  روانی  و   عاطفی  مشکالت  تا  کندمی  سعی  کودک.  آنهاست  درونی  خواست  از

  ها،ترس  احساسات و عواطف طبیعی ایوسیله  عنوان به خود هایبازی در کودک. دریابد  هاآن  غلبه برای حلیراه

  دنیای   با  کودک  واقعی  ارتباط  برقراری  برای  ایوسیله   خود  درونی  حاالت  بیان.  داردمی  بیان  را  خود  تردیدهای

دبستانی    پیش   کودکان  در  ها  مهارت  رشد  بر  آموزشی  بازی  داد، مدلنتایج پژوهش حاضر نشان  .  است  بیرونی

 سازگاری  و   فردی،  هایتوانایی  دیگران،  با  موثر  ارتباط  شامل:  کودکان  ها درمهارت  ابعاد  مهمترین  اثرگذار بوده و

  را  هاآن  و کنند می یاری هاموقعیت با موثر مقابله برای را کودکان  هاتوانایی این .روانی و مهارت میان فردی است

  سالمت  ویژه  به  سالمتی،   و   نموده  عمل  سازگارانه  و  مثبت  ایگونه  به  افراد  سایر  با  ارتباط  در  تا   سازند   می  قادر

  بسیار  دبستان  پیش   دوره  در  آن  آموزش  وها  مهارت  بنابراین شناخت  .نمایند  می  تأمین  را  خود  شناختی  روان

  بیشتر   چه  هر  سازگاری  موجب  دبستان  پیش  دوره  در  خصوص  به  ها مهارت  این  رشد  به  کمک  زیرا  دارد،  اهمیت

 از  پیروی  مانند  هاییمهارت  بازی،  در  دبستانی  پیش   کودکان  که  آنجایی  از  و  شودمی  بعد  هایدوره  در  کودک

  بین  روابط  در  منفی   هایهیجان  مدیریت  و   فردی،  میان  مهارت  دیگران،  با   همکاری  و  تعامل  نحوه  اجتماعی،  قواعد

 به   ضروری  بزرگتر،  اجتماعی  دنیای   به  ورود  برای  آنها  سازیآماده  جهت  شیوه  این   از  استفاده  آموزند، می  را  فردی

 . رسدمی نظر

 محدودیت پژوهش: 



 ... در کودکان میان فردی کودکان و اثربخشی آن بر این مهارت  مهارت  رشد بر تاکید با  آموزشی بازی مدل  طراحی و تدوین

 

گروه به صورت دواطلبانه انجام شد.    در  توان به این نکته اشاره کرد که حضورهای پژوهش نیز میاز محدودیت

 اجتماعی  پرورش  در  آن  مهم  نقش  و  اجتماع  و  مدرسه  سازنده  تعامل  و  متقابل  ارتباط  به  توجه  با  گرددمی  پیشنهاد

 تربیت  هایروش  و  اهداف  محتوی،  انطباق   های شیوه  و  مدارس  اجتماعی   -  فرهنگی  فضای  خصوص  در  کودکان،

 . گیرد صورت  تریکامل و بیشتر تحقیقات جامعه های  واقعیت با  مدرسه اجتماعی

 :سپاسگزاری

پژوهش حاضر یک کار تحلیلی گزارش شده از پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی است که در دانشگاه  

از کلیه  را به جهت همکاری  مقاله تشکر و قدردانی خود  نویسنده  بندرگز ثبت شده است.  آزاد اسالمی واحد 

 نماید. آزمودنی ها در طرح ابراز می
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