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Abstract 

Aim: The present study is a basic conceptual framework of the semantic reference framework 

of the educational game model and the development of an educational game model package 

with emphasis on interpersonal skill development.  

Method: The research design was qualitative, with analytical inference method.  

Results: Extraction of definitions about educational game, extraction of educational features 

of educational game model, formulation of interpersonal skills training components, and 

combination of inferred meanings covered by an interpersonal skills training framework and 

cognitive theory. 

Conclusion: Based on the extracted semantic framework, it can be said that the development 

of interpersonal skills through educational games is important. This type of education can 

contribute to the development of children's social skills and has important implications for the 

prevention, pathology and interpersonal skills of preschool children. 
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 چکیده

پـژوهش حاضـربـه منظـور صـورت بنـدی چـارچوب ارجـاع معنـایی مدل بازی آموزشی و تدوین بسته ی مدل بازی آموزشی با  ف:هد

 تاکید بر رشد مهارت میان فردی است.

 طرح تحقیق، کیفی، و با روش استنتاج تحلیلی به انجام رسید.  روش:

استخراج تعریفی پیرامون بازی آموزشی ، استخراج ویژگیهای آموزشگری مدل بازی آموزشی، تدوین مؤلفه های آموزشی مبتنی  یافته ها:

بر مهارت های میان فردی وترکیب معانی استنتاج شده تحت پوشش یک چـارچوب آموزشی و نظریه شناختی مبتنی بر مهارت های میان 
 فردی. 

ب معنایی استخراج شده می توان گفت رشد مهارت میان فردی از طریق بازی های آموزشی حایز اهمیت بر اساس چارچو نتیجه گیری:

شناسی و  است . این نوع از آموزش می تواند به رشد مهارت های اجتماعی کودکان نقش دارد و تلویحات مهمی در زمینه پیشگیری، آسیب
 بهبود مهارتهای میان فردی کودکان پیش دبستانی دارد.

 کودکان پیش دبستانی -مهارت اجتماعی -مهارت میان فردی -بسته آموزشگری بازی آموزشی  واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 

 مقدمه 

پیشرفت و تعالی هرجامعه ای، وابسته به سالمت روان افراد آن 
ریزی جامعه است و شناسایی عوامل تاثیرگذار آن در جهت برنامه

و سیاست گذاری می تواند نقش مهمی در پیشرفت جامعه داشته 
سالمت روان افراد هرجامعه از اهداف اساسی هر . تامین [8]باشد
. کشور ایران، جوان و نوپا است و افراد [2]ای استجامعه

تاثیرگذار  آن کودکان می باشد که نیاز است تا به بهداشت 
ورود به دنیا برای افراد هرجامعه ای، . [9]روانی آنها توجه شود

زیادی  بسیار مهم و حساس است و باعث تغییرات و چالش های
در زندگی افراد می شود؛ لذا رویارویی و تقابل با فشارهای روانی 
این دوره، می تواند سالمت روانی افراد را تهدید کند و کودکان 

و آنها را مستعد . [4]را در معرض خطر یا بروز استعدادها قرار دهد
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رو توجه به آنها مهم بشمار  از این. [2]ابتال به مشکالت کند
  .[6]رودمی

تقویت مهارتهای اجتماعی کودکان تا حدود زیادی در گرو توجه 
به رویکردهای آموزشی به ویژه در سال های نخست زندگی 

با توجه به اینکه آموزش رسمی از مقطع پیش دبستانی . [7]است
آغاز می شود و عملکرد این مراکز آموزشی زمینه ساز ورود 

سپس جامعه است،  کودکان به اجتماعی بزرگتر به نام مدرسه و
اما در ایران به دلیل نوپا بودن این مقطع تحصیلی هنوز 
دستورالعمل آموزشی مشخص، استاندارد و مطمئنی که 
مهارتهای اجتماعی را در کودکان نهادینه کند، تعریف نشده 

بحث در زمینه نوع تخصص و نحوه استخدام مربیان . [1]است
مراکز تحت نظارت  پیش دبستانی از یک سو و عملکرد متفاوت

سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش از سوی دیگر بر پیچیدگی 
اداره این مراکز افزوده است. پیامدهای این ضعف ساختاری، 

هیجانی در -موجب افزایش آسیب ها و اختالالت عاطفی
کودکان پیش دبستانی شده است؛ به طوری که پدیده اضطراب 

، رفتار [7]، فرر از مدرسهجدایی کودکان از والدین، خرابکاری
، گوشه گیری، افسردگی و بهانه جویی در این [3]پرخاشگرانه

 .[88]گروه از کودکان سبب نگرانی والدین و مربیان شده است
طبق گزارش یونیسف میزان استرس و اضطراب کودکان در 
مدارس کشورهای جهان سوم یک و نیم برابر بیش از کشورهای 

دلیل چنین بحران هایی را عدم  8اشتاینر .[88]توسعه یافته است
عدم تثبیت احساسات در  عاطفی و-د مهارتهای اجتماعیرش

کودکان می داند که مانعی بزرگ در رشد ادراک اجتماعی 
وجود دانش آموزانی که فاقد میزان قابل  .[82]کودکان است

قبولی از خالقیت، پرسشگری، تعیین هدف، حل مسئله و ارتباط 
تنها محدود به مقطع دبستان نیست بلکه دانش  مطلوب هستند

آموزان منفعلی که تبدیل به یک گیرنده اطالعات و فاقد توانایی 
پردازش و تجزیه و تحلیل مطالب شده اند، در مقاطع باالتر هم 

 قابل مشاهده است.

 2آدلربازی وسیله ای طبیعی برای بیان و اظهار خود است، 

می گوید: هرگز نباید به بازیها  8397روانشناس معروف در سال 
در سال  9لندرث به عنوان روشی برای وقت کشی نگاه کرد.

اظهار می دارد که بازی برای کودک مساوی با صحبت  8332
کردن برای یک بزرگسال است، بازی و اسباب بازی کلمات 
کودکان هستند. ابتدا مکاتب مختلف روشهای یکسانی را در 

ن در پیش می گرفتند، اما به تدری  درمان کودکان و بزرگساال
دریافتند که نه تنها نمی توان روشهای درمانی مخصوص 
بزرگساالن را در مورد کودکان اعمال کرد بلکه باید تکنیکهای 
درمانی را نیز به گونه ای با شرایط کودکان تطبیق داد. از این رو 

به عنوان تکنیک درمان مشکالت کودکان در  4بازی درمانی

ای امروز تجلی پیدا کرده و به طور روزافزونی در دنیای دنی
پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد. بازی درمانی از نقطه نظر 
روش شناختی موضوع بر دو گونه است: روش مستقیم و غیر 
مستقیم. بازی درمانی غیر مستقیم یا کودک محور در حکم 

برای بقاء و  فلسفه ای است که به ایجاد نگرش ها و رفتارهایی
احساس لذت در زندگی فرد در رابطه با کودکان منجر می گردد. 

دهه  یکی از انواع بازی ها ، بازی های آموزشی است که در
توجه بسیاری از رهبران آموزشی را به خود جلب کرد.  8368

کودکان در طی بازی ها به مفاهیم ذهنی جدیدی دسترسی پیدا 
بهتری را کسب می کنند. آن  می کنند و مهارت های بیشتر و

ها به کمک بازی با رنگ های مختلف، اشکال گوناگون و جهت 
های متفاوت آشنا می شوند و تجارب ارزنده ای را بدست می 
آورند در حین بازی نیز مطالب آموختنی بدون فشار و با میل و 

 . [89]رغبت فرا گرفته می شود

فاوتی وجوددارد. درباره نقش بازی در اجتماعی شدن نظرات مت
( معتقدند که مشارکت 8339)2 هی وود عده ای از محققان چون

کودکان در فعالیت های گروهی و بازی با همساالن موجب رشد 
( در پژوهشی با عنوان 2888) 6 چویاجتماعی آن ها می شود. 

آثار شناختی آموزش مهارت های اجتماعی در کودکان پیش 
دبستانی، دریافت که کودکان از طریق بازی در روابط با 

غنایی و همساالنش بهبود قابل توجهی کسب کرده اند. 
( در پژوهش خود نشان دادند که حرکات موزون 8938) کارشکی

ودکان پیش دبستانی موثر ورزشی بر رشد اجتماعی و هوش ک
( بیان می کنند که آموزش 8918) مهدوی نیا و سماواتی است.

کودکان در سال های اولیه زندگی از اهمیت خاصی برخوردار 
( نشان داد که بازی بر بهبود 2887) 7ورکو است. عالوه بر این

دارد. آموزش از طریق یکی از روش  مهارتهای زندگی نیز نقش
دگیری به شمار می آید و به کودکان یاد می های مهم برای یا

دهد چگونه خود را برای روبروشدن و غلبه بر مشکالت آینده و 
حل آنها کمک کنند. کودکان از طریق بازی با جهان اطراف 

-بین واقعیت و تخیل تفاوت قایل میآشنایی پیدا می کنند و 

 . [84]شوند و توانایی های خود را بخوبی درک می کنند

با توجه به مطالب و پژوهش های فوق و با توجه به پیچیدگی 
روابط اجتماعی در جوامع امروز ی و گذر انسان از زندگی سنتی 
به سوی زندگی مدرن که ضرورت اجتماعی شدن را بیش از 
پیش نمودار می سازد، لزوم پرداختن به خصائص اجتماعی 

شود،  کودکان و عوامل مرتبط با آن بیش از پیش احساس می
بنابراین این پژوهش با هدف پاسخگویی به این سوال که آیا می 
توان مد بازی آموزشی با تاکید بر رشد مهارت بین فرد کودکان 
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 روش شناسی 

این پژوهش با روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته از نوع یا طرح 
کیفی از  اکتشافی متوالی انجام شد. از بین روش های پژوهش

روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. یعنی بر اساس ارتباط 
بیشتر منابع انتخاب شده با موضوع پژوهش ، به صورت هدفمند، 
ابتدا منبعی انتخاب شدند ، سپس تحلیل محتوا انجام گردید و 
بعد از آن منابع دیگر انتخاب شدند و مورد تحلیل قرار گرفتند، 

و بر اساس آن مولفه ها مدل آموزشی  مولفه ها استخراج گردید
 طراحی گردید و بر اساس آن ساختار جلسات تنظیم گردید. 

 

 استخراج مولفه ها

شی بر اساس رشد مهارت های میان زمولفه های بازی آمو
 فردی کودکان 

ی بازی های اـــسبکهی انواع بند تقسیم( در 2883) 1 فریت
 عـجمزل، اـپ یا معما لـحف، کتشاآموزشی، می نویسد که ا

 جوییااجرـــمزی اـب بکـسص خای وـقن ستا، داها یتمدن آکر
است. سبک شامل بازی های آمورشی خاصی است که شامل  
تجربه نقش، چالش و مهارت شبیه سازی است. سبک شبیه 

، هااربزا با عملهای خاص موقعیت واقعی، بازی نیز بازی 
، قابت، رمنابع مدیریتی هاد. بازی رـبرمیگیرا در ساختن

 سبک مهماز فعالیت های  نیزن ماز مدیریتی و تصمیمگیر
 که کند مین بیا( 2882) 3پ کا. شوند میب وـمحسدی رـهبرا

و  تجوـجسدادن،  تـمطابق یادن کر مچن، ستای داها مکانیک
دن و درگ و درپ، کری بندوه گرار، تکر، کلمهدن رـک تـسدر

 مهماز فعالیت های  نقشدن کر تجربه یام مفهو تجربه
 زـنی( 2882) 88 ارنست و دورم .باشند می شیزموی آاـهزیاـب

و  حرکت مثل)فیزیکیفعالیت های  هـبزی را اـبفعالیت های 
 جمع مثل) دیقتصاء(، فعالیت های اشیان انددن، راکرو وارد نیر
 مثل) پیشرفتیرت(، فعالیت های اـتجدن، کر تولیددن، کر
(، فعالیت های حلامردن کر کاملن، شدرگ بزدن، کر مندونیر
ن( و ماو ز منابع مدیریتت، قطعات حرکاع، فاد لـمث) اکتیکیـت

( نفراز دو یشـب اـیه رـنفی دواـهزیبا)در  جتماعیفعالیت های ا
 که کند مین بیا نیز( 2888) فریت. ستده اکری بند تقسیم
 مدیریتدن، کردن، دوری رـکع اـفدن، دکرف حذدن، کر جمع
ی هازیبافعالیت های  مهمتریناز  ساختن، مسابقه، منابع

دن، کردوری  نیز( 2881) 88 جائوتی همچنین. میباشندآموزشی 
دن، کرد یجاا یادن کر ست، درشانس یاق تفاد، اتضا، مدیریت

 حرکت یادن کر حرکت، نوشتندادن،  تـمطابقدن، رـکد ابوـن
ی آموزشی اـهزیاـب مـمهفعالیت های  جملهب از نتخادادن و ا

و  جستجو، ساختن کهده کرن بیا( 2882) 82 میوهیر. ندـیباشـم
زی، سا شبیهل، کنتر، چالشدن، کرب نتخان، اندف، راکتشاا
ی آموزشی هازیبا مهمفعالیت های  جملهاز  گرفتنداش پا

 . میباشندرقابتی  سبک

از اینرو جهت استفاده بهتر و درک درست از مولفه های 
استخراج شده بازی های آموزشی بر اساس رشد مهارت های 

 میان فردی کودکان در جدول به طور خالصه آمده اند. 
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 استخراج شده بازی های آموزشی بر اساس رشد مهارت های میان فردی کودکان. مولفه های 8جدول

 مطالعات مربوط به آن مولفه ردیف

(، 2888( ، بریین)2882(،کــاپ )2883( ،تومــاس کولـونی و همکــاران)2888نیکـوال ویتــون) حل مسئله 8
 (2888،هونگ)( 2882(، آدامز و جوریس)2882(،  گریس و همکاران)2886بکر)

( ، آدامــز و 2886( ، بکــر)2888( ، بــریین)2882(، کــاپ )2888نیکــوال ویتــون) تمرین/فعالیـت واقعی 2
 (2883(، جسونفریتس)2888(، فریتس)2882جوریس)

( ، 2882(، گـریس و همکاران)2886( ، بکـر)2888( ، بـریین)2882(، کـاپ )2888نیکـوال ویتـون) داستان 9
 ( 2883(، جسونفریتس)2888(، هونگ)2882آدامز و جوریس)

 (2883(، جسونفریتس)2882(، آدامـز و جـوریس) 2888(، بـریین)2882(، کـاپ )2888نیکوالویتون) تصمیم گیری 4

 (2882کاپ ) کردنطبقه بندی بندی  2

(، 2882(،آدامز و جوریس)2886(، بکر)2888(،بــریین)2882(،کاپ)2888نیکوالویتون) تعامل اجتماعی 6
 (2882(،)هیرومی)2883(،جسونفریتس)2888هونگ)

(، 2882(، آدامــز و جوریس)2886( ،بکــر)2888( ، بــریین)2882( ،کــاپ )2888نیکــوال ویتــون) موقعیت واقعی 7
 (2883(، جسونفریتس)2888( ، هونگ)2888فریتس)

( 2888( ، هونگ)2888(، فــریتس)2888(، بــریین)2882(، کــاپ )2888نیکــوال ویتــون) اجرای فعالیت و عمل 1
 (2883،جسونفریتس)

( 2888هونگ)( ، 2882( ،آدامـــز و جـــوریس)2886( ،بکـــر)2888( ، بــریین)2882کــاپ) جســــتجو و اکتشاف 3
 (2882( ،هیرومی)2883،جسونفریتس)

 (2886بکر) دستکاری 88

 (2883(، جسونفریتس)2882( ،آدامز و جوریس)2888( ،بریین)2882کاپ) تجربه نقش 88

(، 2888( ،)فـــریتس)2882( ، آدامـــز و جــوریس)2888( ،بــریین)2882کــاپ) مبارزه و رقابت  82
 (2883جسونفریتس)

( ، 2888(، فریتس)2882(، آدامـز و جـوریس)2888(، بـریین)2882( ،کـاپ )2888نیکوال ویتون) مدیریت منابع 89
 (2883(، جسونفریتس)2888هونگ)

 (2881،دیجائوتی) 2888(،  هونگ)(2882کاپ ) تطابق 84

 

اع مهارت نوا بادادن آنها  مطابقتاج مولفه ها و ستخراز ا بعد
 ینا تناسبی آموزشی هازی باو  متخصصینهای میان فردی، 

ت مهارت های میان فردی  موضوعااع نوزش اموآ با مکانیکها
ن نشاق فوی هاول جد چنانکه. ندار دادقر یابیرد ارزمورا 
 ابیـیه و ارزدـشم اـنجای امحتو تحلیل با مطابق هنددمی

 همچنینه شدند. ، مقوله ها با موضوعات تطبیق دادمتخصصین

ی آموزشی هازیبا متخصصیناز  نفر 9 با مصاحبه طریقاز 
 تعیینمهارت های میان فردی  باه مدآ بدستمقوله های  تناسب
ام مقوله ها کد کهه شد تعیین مصاحبه طریقاز  تیرعبا به. شد
. هستنددن کرده پیا قابلام مهارت میان فردی دـکدر  ترـبیش
 . سته اشد ئهدی اراپیشنهاب چورچادر  تناسب ینا

 

 

 زشی بر اساس رشد مهارت های میان فردی کودکانموای بازی های آبر حاضر هشوپژدی پیشنهاب چورچا. 2جدول

 مقوله های مربوط به آن موضوعات ردیف

  -تطابق –تعامل اجتماعی  ارتباط موثر 8

 مبارزه و رقابت -تجربه نقش -عمل اجرای فعالیت و  همکاری 2

 مدیریت منابع -دستکاری  –جستجو و اکتشاف  -داستان  -طبقه بندی بندی کردن توانایی های فردی 9

 تصمیم گیری و حل مسئله -تمرین/فعالیـت واقعی  شناخت اجتماعی 4
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بسته تدوین شد که ساختار جلسات آموزشی  2براساس جدول 
زشی بر اساس موگزارش شده است در برنامه بازی آ 9در جدول 

دقیقه ای به  68جلسه  3رشد مهارت های میان فردی که طی 

صورت هفتگی و مدت دو ماه در نظر گرفته شده است که 
 آورده شده است.  9خالصه آن در جدول

 

 
 زشیموی از جلسات بازی آا . خالصه9جدول

 شرح جلسه موضوع جلسه

 سازی با استفاده از بازی آزمون، برقراری ارتباط و مفهوم اجرای پیش آشنایی و مفهوم سازی  اول

 آموزش تعامل اجتماعی و تطابق از طریق بازی ها ارتباط موثر دوم و سوم

 مبارزه و رقابت با استفاده از بازی هااجرای فعالیت و عمل ، تجربه نقش و  همکاری سوم و چهارم

آموزش طبقه بندی بندی کردن، داستان سازی ، جستجو و اکتشاف ، دستکاری محیط و  توانایی های فردی پنجم و ششم
 مدیریت منابع از طریق بازی ها

 واقعی از طریق بازی هاموقعیت  آموزش تصمیم گیری و حل مسئله، تمرین/فعالیـت واقعی و شناخت اجتماعی هفتم و هشتم

 آزمون بندی جلسات بازی آموزشی و اجرای پس جمع جمع بندی نهم

 

 بحث و نتیجه گیری 

تقویت مهارتهای اجتماعی کودکان تا حدود زیادی در گرو توجه 
به رویکردهای آموزشی به ویژه در سال های نخست زندگی 

رسمی از مقطع پیش دبستانی است. با توجه به اینکه آموزش 
آغاز می شود و عملکرد این مراکز آموزشی زمینه ساز ورود 
کودکان به اجتماعی بزرگتر به نام مدرسه و سپس جامعه است، 
اما در ایران به دلیل نوپا بودن این مقطع تحصیلی هنوز 
دستورالعمل آموزشی مشخص، استاندارد و مطمئنی که 

دکان نهادینه کند، تعریف نشده مهارتهای اجتماعی را در کو
است. بحث در زمینه نوع تخصص و نحوه استخدام مربیان پیش 
دبستانی از یک سو و عملکرد متفاوت مراکز تحت نظارت 
سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش از سوی دیگر بر پیچیدگی 
اداره این مراکز افزوده است. پیامدهای این ضعف ساختاری، 

هیجانی در -ها و اختالالت عاطفیموجب افزایش آسیب 
کودکان پیش دبستانی شده است. طبق گزارش یونیسف میزان 
استرس و اضطراب کودکان در مدارس کشورهای جهان سوم 
یک و نیم برابر بیش از کشورهای توسعه یافته است. اشتاینر  
-دلیل چنین بحران هایی را عدم رشد مهارتهای اجتماعی

ساسات در کودکان می داند که مانعی عاطفی وو  عدم تثبیت اح
بزرگ در رشد ادراک اجتماعی کودکان است. در این راستا هدف 
پژوهش حاضر طراحی مدل بازی آموزشی با تاکید بر رشد 
مهارت میان فردی است. با توجه به وجود خال در ارتباط با 
آموزش کودکان پیش دبستانی با مباحث مهارت های میان 

وین شد.  در پژوهش حاضربنـا بـر آن بوده فردی این بسته تد
است تا با الهام از نظریات موجو و مرتبط با بازی های آموزشی 
به رفع این خال اقدام گردد. این اقدام طی گام هایی بـه انجام 

 رسید که عبارتند از:

گام اول: استخراج موضوعات مشترک رویکرد بازی آموزشی، 
گام دوم: استخراج موضوعات مدل بازی آموزشی، گام سوم: 
استخراج تعریفی پیرامون بازی آموزشی ، گام چهارم: استخراج 
ویژگیهای آموزش مدل بازی آموزشی، گام چهارم: تدوین مؤلفه 

ام پنجم: های آموزشی مبتنی بر مهارت های میان فردی ، گ
ترکیب معانی استنتاج شده تحت پوشش یک چـارچوب آموزشی 
و نظریه شناختی مبتنی بر مهارت های میان فردی.؛ چارچوبی 

 که ذیالً ارائه میگردد. 

در مورد بازی درمانی مطالعات زیادی نموده است.  89آرنولد گزل 
او با مشاهده و مقایسه ای که در مورد بازی کودکان در کلینیک 

نجام داده، مواردی از اختالفات رفتاری و احساسی کودکان و ا
تبعیت آنها از تعلیمات والدین را مشخص نموده است. بچه هائی 
که قادر به بازی نیستند و نمی توانند مانند سایر کودکان همسال 
خود، بازی کنند از آن جمله اند که عبارت بازی درمانی در مورد 

در تحقیقی،  2888در سال  84کاجر آنان بکار می رود. 
همبستگی معنی داری میان فعالیتهای حرکتی و پیشرفت 

ایزومیل و  مطالعات .[82]تحصیلی کودکان گزارش کرده است
نشان می دهد که یک برنامه منظم  2888در سال  82ر گروب

اثرات مفیدی بر بهبود نتای  تحصیلی  تمرینی تربیت بدنی،
  .[86]کودکان دارد

در دنیای امروز بازی نوعی از بیان خواسته های درونی کودک 
است و در واقع می توان گفت محتوای بازی انتخابی کودکان 
اغلب انعکاسی از خواست درونی آنهاست. کودک سعی می کند 
تا مشکالت عاطفی و روانی خود را در بازی منعکس کند و 

بازیهای خود  سپس راه حلی برای غلبه در آنها دریابد. کودک در
بعنوان وسیله ای طبیعی عواطف و احساسات ترسها، تردیدهای 
خود را بیان می دارد. بیان حاالت درونی خود وسیله ای برای 
برقراری ارتباط واقعی کودک با دنیای بیرونی است. کودک از 
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طریق بازی مهر و عالقه و خشم و کین، تنش ها، ناکامی ها، 
های خود را به نمایش می گذارد و از  ناامنی ها، ترسها، آشفتگی

 .این طریق به نوعی آرامش عاطفی دست می یابد

بازی در شخصیت سازی و رشد کودک نیز تأثیر فراوان دارد. 
سب تجربه های پرارزشی است که کودکان در بازی وسیله ک

خالل آن از جهت احساسی، اجتماعی و روانی رشد می کنند. 
بازی شکل می گیرد. این الگوها در سراسر الگوهای رفتاری آنان در 

عمر کودک سرمشقی مفید برای او خواهد شد. کودک به مدد بازی 
الگوهای بیشمار و درهم پیچیده و ظریف زندگی آدمی را در می 
یابد. آن را تجربه و تمرین می کند و رابطه میان این الگوها را 

ر است در سنین میسنجد، تا آنها را فراگیرد. از آن جهت که ناگزی
 .بزرگسالی با آنها روبرو شود و در جامعه آدمیان زیست کند

رشد مهارتهای اجتماعی کودک مجموعه ای از تغییرات روانی، 
اجتماعی، شناختی، هیجانی و رفتاری است که از سنین پایین تا 
سال های نوجوانی اتفاق می افتد. این تغییرات کودکان را 

سازد. به صورت کلی رشد بشر، اشخاص منحصر به فردی می 
فرآیندی بی پایان در زندگی است. بنابراین در مطالعات مربوط 
به رشد کودک نباید فراموش کنیم که دوره زمانی جنینی تا 
نوجوانی مجزا از بقیه دوران رشد انسان نیست. روابط اجتماعی 
هنگام تولد آغاز می شود و در تعامالت روزانه بین نوزاد، والدین 

پرستار بارز است. کودکان موجودات اجتماعی مجهز به  و
مجموعه ای از رفتارهایی هستند که برای شروع و تسهیل 

  .[82]تعامالت اجتماعی اهمیت دارند
رشد اجتماعی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله، خانواده، 
مدرسه، گروه دوستان، تلویزیون، جنسیت و نژاد، وضعیت 

الیت های حرکتی قرار دارد که نوع و اقتصادی و فع-اجتماعی
چگونگی وضعیت آنها ممکن است سبب تسریع رشد اجتماعی یا 

 .[87]برعکس کندی آن شود
یکی از معضالت امروز جامعه بشری عدم تحرک کافی و ضعف 
روابط اجتماعی است که خالف فطرت وجود هر انسانی است 

و نتای  با توجه به نظریه های متخصصان رشد و تحول  .[81]
پژوهش های انجام شده در مورد نقش حرکت و فعالیت های 
حرکتی در رشد یکپارچه انسان، به نظر میرسد استفاده صحیح از 
برنامه های حرکتی مناسب با ویژگی های ساختاری و 
روانشناسی انسان، به ویژه در دوره کودکی و نوجوانی، ضمن 

در محیط تأمین سالمت جسم وروان، فرد را برای زندگی 
 اجتماعی آماده می سازد. 

از جمله این مهارت های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان، 
بازی است. بازی فرآیندی چندبعدی که در خدمت تکامل و رشد 
کودک است و می تواند راهی جهت تخلیه انرژی های درونی 
کودک باشد و راه را برای یادگیری او هموارتر سازد؛ و منجر به 

 .[83]اجتماعی و بهبود مهارت های ارتباطی کودک شودرشد 
یکی از انواع بازی ، بازی های آموزشی است. کودکان در طی 

به مفاهیم ذهنی جدیدی  -بویژه بازی های آموزشی -بازی ها 
دسترسی پیدا می کنند و مهارت های بیشتر و بهتری را کسب 
ال می کنند. آنها به کمک بازی با رنگ های مختلف، اشک

گوناگون و جهت های متفاوت آشنا می شوند و تجارب ارزنده 
ای را به دست می آورند؛ در حین بازی نیزمطالب آموختنی بدون 

 . [89]فشار و با میل و رغبت فرا گرفته می شود
( به منظور بررسی تاثیر بازی درمانی بر تکامل 8911)رسولی 

جتماعی مقیم سال دچار تأخیر در تکامل ا 6-4اجتماعی کودکان 
شیر خوار گاه آمنه که بر اساس محاسبه مقیاس بلوغ اجتماعی 
واینلند برای کودکان گروه آزمون و شاهد نشان داده است که 
اختالف میانگین سن اجتماعی کودکان گروه شاهد باگروه آزمون 
،پیش از بازی درمانی معنی دار نبوده است. در صورتیکه این 

وه شاهد و آزمون بعد از بازی در مانی اختالف میانگین در دو گر
معنی دارمی باشد. یعنی بازی درمانی سبب افزایش سن 
اجتماعی کودکان گروه آزمون گردیده است. با توجه به نتای  
پژوهش های فوق، که با نتای  پژوهش حاضر همسو است و 
نتای  پژوهش را مورد تأیید قرار می دهد، می توان گفت بازی 

ر رشد مهارت های بین فردی کودکان پیش های آموزشی ب
 دبستانی مؤثراست وموجب رشد اجتماعی آنها می شود. 

ره شات انکا ینا بهان تو مى مسئله یندیگری در ا سىربردر 
را  جتماعىرت امها( 8313) 86یراسترا کهر طون هما کهد کر
ارى برقرو  ستانشو دو جتماعىا محیط بادک کو متقابلزش سا
 شىزمو، بازیهای آدـىکنــمن بیا سنها باهم مثبت بطةرا
در آن  اـت دـکن ىـمار رـبرقدک وـکاى رـبرا  بـمناس ایىـفض
و  کنندار برقر مناسبط تباد اروـخ یطـمح اـب دـننابتون اـکدکو
 با هىوگر فعالیتل در فعا کترمشاد و خو محیط با تعامل با

رت مهادک داراى کو همچنین. بیایندر کنارو  پیشت مشکال
، ستا مفیدو  مثبت بطروا گرزغاآ ینکها بروه عال باال جتماعىا

 سایر با صمیمانه بطروا ینش اگسترو  مه، اداحفظ بهدر قا بلکه
ى هارفتار طریقاد از فر. استا نیز ترهارگ بزن و همساال
را  کا ینا مرتبط هم به، هدفمندل، مقبو غیرکالمىو  کالمى

 ندن در روکادکو شىزمودر بازیهای آ که جاازآن . هنددمىم نجاا
د خون همساال سایرو  مربى با ندزموآمى ضمنىر بهطوآموزش 

 حفظآموزش آن را  طىو در  کنندز غارا آ مثبتى بطروا نندابتو
د شو مى باعث ین. ابخشنداد متدت آن را اجلسا سایرو در  کنند
 با کهد گیررت صو شىزموبازیهای آ نددر رو شیرین تمرینى که

س ستراز ا خالىو  یمنا محیطىدک در کو گرفتنار قر به توجه
 کهر با هروه در بهعالرود. مى باالترم بهگام گادک کوزش سا
 تجربهرا  مثبتى غیرکالمى یا کالمىر فتااوم رتدز و غادک آکو



 کرامتی و همکاران

 

1 

 ینا نداتو مى نتیجهرود و درمى باال بهنفسشدعتما، امىکند
در  همچنین. بدهد تعمیم نیزد خو ندگىد زبعاا سایر بهرا  بطروا
بر مهارت های  شىزموبازیهای آ ثربخشىة انحو چگونگىرد مو

  87نرــمیلببارتل  و  اجتماعی کودکان را با توجه به چشم انداز
( نیز تبیین کرد. م ها در 8319)81لــکمب( و 8312)

را  نکته ینا جتماعىا ىهارتمهااع نود از اخوى هاىتقسیمبند
 محیط بادک کوزش سااى برزم الط شر که مىکنندن بیا
س حسااز ا گاهى، آهاس آنحساو درک ا همساالنشو  جتماعىا

ان یگرت دحساساازآن درک ابعدد و خو تشویقو  ستد اخو
 شتهدا گاهىان آیگرد و دخوس حسااز ا کىدکو که قتى. وستا

بازیهای  ند. در روبکندرى همکاو  همدلى هاآن با ندامىتو، باشد
م تمان در مربیا ضمنىى هازش موآ ترین یىابتدا شىزموآ

اى بتددر ا که ستا نکته ینح اسطوم تماآموزش ها و در 
آن  با متناسبار بزن و اکادکو سنى یطاشر به توجه باآموزش 

 گونه ین. اکنند شناان آیگرد و دخوت حساساا بان را کادکو سن
و  یدن دمیاوت تفادرک  بهن کادکود شو مى باعث بطروا
 بهو  برسندان یگرد شتدابرو  یدد با ها موقعیتد از خو شتدابر
ى تأثیرپذیر بروه عال شىزموبازیهای آ نددر رو عملىر طو
 گامى شىزمو. بازیهای آبرسند نیزان یگردرک د بهد خو طفاعو
 جتماعىى اهارتمهاى گیردیادر  پیشرفتاى بر مؤثرر بسیا

و وئیس ــل .دمىشون کادکوت حساساو درک ا پیشرفته
 همدلى مندزنیاان را ریگس دحسا( درک ا8319) 83 نوــمایکس
 ستان ایگرد شخصى طفاعو به مشخص پاسخ شامل که
 نددر رو کترمشا بان کادکو شىزموبازیهای آ ندو در رو نددامى

مهارت های اجتماعی  که ندزموآمىآموزش به طور غیرمستقیم 
 نددر رود موجو مسئلة هم کمک با نندابتو تارا افزایش دهند 

 بایددک کورى همکا ینا بهن سیداى ربر. کنند حلآموزش را 
و در  کندن بیاد را خو سلیقةن و هیجااب، ضطرون ابد کهزد بیامو
  .نکند جحافىق دیگران احقو به مقابل

 به باید جتماعىى اهارت مهاعالوه بر این می توان گفت 
زش را موو آ شوندزش داده مودک آکوگام به  بهم گاو  حتاصر
 ینا به توجه با .دشول داده نتقاا قعىوا جتماعىا موقعیت یک به
 موقعیتو در  ستزى امجا موقعیت یک شىزموبازیهای آ که
 قعىوا موقعیت به نسبتن کادکواب طرـضزى ااـمجى اـه

 شىزموروش بازیهای آ با نیمابتو گرا ماو  ستا کمتر خیلى
دک کو، در آن که کنیمزى سا شبیهرا  موقعیتىدک وـکاى رـب

ا پید شىزموبازیهای آ ندرا در رو گفتن نهرت قد کهن چنا هم
 بهرا دارد  جا بهو  مناسب نظر ئةرت اراقد که ینا بر، کندمى
د یاارد، گذ مىام رـحتا اـهآن تـنوب عایتان و ریگرق دحقو
 هایش همکالسىاف و طرا محیط بازش سا بااه همرد گیرمى

د و خو به مثبتىش نگرد و بپذیرد را خول عمار و افتار مسئولیت

 فـطاعو به مشخص پاسخى مقابلو در  باشد شتهان دایگرد
ى را درک یگرد حساستا ندابتوو  باشد شتهان دایگرد ىـشخص
 لیلد ینا به، دـکنرى همکااو  باارد و بگذى او جاد را خوو  کند
در درون  که مىکند همافررا  منا محیطى شىزموبازیهای آ که
ده و کره شتبا، اهدد تغییرى را بداند، زـچی دـنامىتو شخصآن، 
اى  حیطهدر  نظررد مو معنى یا پتانسیل یافتن با تا کند مایشآز
ر کنارد در مو ین. ابرسداه لخود نتیجة به کند مىر کادر آن  که

 مى تناسبف کتشاوى و اکنجکا هـینکه ى ااهدـمشو  شجاعت
 ندگىز موقعیت بهرا  هایش ایىـناتو نـیا دـناتو ىـمو  یابد
ا پید شدر جتماعىرت امهام در گا بهم گاو  بدهد تعمیم قعىوا
 .یابدورش پررت مها نـیو در ا کند

 

 پیشنهادات پژوهش

با توجه به نتای  بدست آمده از پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود 
که تحقیق حاضر در سطح استانها و سطح کشور اجرا شود تا 
تصویری روشن از کاربرد بازیهای آموزشی در مهارت و رشد 
اجتماعی ارائه شود. همچنین پیشنهاد می گردد با توجه به ارتباط 

ع و نقش مهم آن در متقابل و تعامل سازنده مدرسه و اجتما
 -پرورش اجتماعی دانش آموزان، در خصوص فضای فرهنگی 

اجتماعی مدارس و شیوه های انطباق محتوی، اهداف و روش 
های تربیت اجتماعی مدرسه با واقعیت های جامعه تحقیقات 
بیشتر و کامل تری صورت گیرد. عالوه بر این بدیهی است 

سایر مهارت های کودکان میتوان تأثیر این بسته آموزشی را بر 
از جمله مهارت های جسمی،اجتماعی،ذهنی، خالقیت و 

 تحصیلی مورد پژوهش قرار داد. 
 

 واژه نامه 

1. Ashtayner   اشتاینر 

2. Adler آدلر 

3.  Lendreth لندرث 

4. Play therapy بازی درمانی 

5. Hi Wood هی وود 

6. Cho چوی 

7. Verko ورکو 

8. Freitas فریت 

9. Cap کاپ 

10. Ernest & Durm  ارنست و دورم 

11. Jaueti جائوتی 

12. Hiromi میوهیر 

13. Arnold Gozel آرنولد گزل 

14. Kajer کاجر 

15. Isomil and Gruber ایزومیل و گروبر 



 

 علوم تربیتی فصلنامه رویکردی نو در 

 

9 

16. Straer یراسترا 

17. Bartlett and Myrne  نرــمیلببارتل  و 

18. Campbell کلمبل 

19. Lous Marigsoun  نوــمایکسو وئیس ــل 
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