تأثير بازي هاي آموزشي بر رشد اجتماعي کودکان پيش دبستاني
عليرضا جعفري
تاریخ وصول4991/9/41 :
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تاریخ پذیرش4999/4/19 :

چکيده
زمینه :زندگي اجتماعي داراي شاخص ها و نمادهایي است .بدون شناخت نمادهاي اجتماعي،
نميتوان در اجتماع زیست .در واقع ،مقدمه ي زندگي اجتماعي«،اجتماعي شدن» است؛ و دانشمندان
تعلیم و تربیت براي استفاده از ابزارهاي الزم جهت بهینه سازي بستر مناسب به منظور افزایش و ارتقاء
رشد اجتماعي کودکان در دوران رشد تالش مي کنند.
هدف :این پژوهش با هدف بررسي تأثیر بازیهاي آموزشي بر رشد اجتماعي کودکان پیش دبستاني
صورت گرفت.
روش:پژوهش از نوع تجربي پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه بود .بدین منظور از بین کلیه
کودکان مشغول به تحصیل در دوره پیش دبستاني شهر تهران در سال تحصیلي  4999،09-94کودک
دختر و پسر با استفاده از روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي بعنوان نمونه پژوهش انتخاب و
بطور تصادفي به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند؛ سپس آزمون رشد اجتماعي واینلند بعنوان
پیش آزمون در مورد هر دو گروه مورد اجرا قرار گرفت .پس از آن به گروه آزمایش به مدت 8
هفته(هر هفته دو جلسه  99-14دقیقه اي) بازیهاي آموزشي ارائه شد .در پایان مجدد آزمون رشد
اجتماعي واینلند در مورد هر دو گروه بعنوان پس آزمون مورد اجرا قرار گرفت .سپس داده هاي
حاصل از اجراي پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج حاصل نشان داد که بین میانگین رشد اجتماعي دانش آموزاني که بازیهاي آموزشي
انجام داده اند با دانش آموزاني که این بازیها را انجام نداده اند تفاوت معني دار وجود دارد.

 .4استادیار دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ابهر ،گروه روانشناسي  ،ابهر .ایرانPersianARJ@yahoo.com .
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نتیجه گیري :با توجه به یافته هاي حاصل از پژوهش حاضر مي توان گفت بازي هاي آموزشي
موجب افزایش رشد اجتماعي کودکان پیش دبستاني مي شود.

واژگان کليدي :بازي ،بازي هاي آموزشي ،رشد اجتماعي ،کودک پیش دبستاني.

مقدمه
انسان موجودي اجتماعي است و به برقراري ارتباط با دیگران نیازمند است؛ بسیاري از
نیازهاي عالي انسان و شکوفا شدن استعدادها و توانایي هایش فقط از طریق تعامل بین فردي و
ارتباطات اجتماعي مي تواند فعلیت یابد(جعفري .)4999 ،الزمه زندگي اجتماعي ،آمادگي
رواني،برخورداري از مهارتهاي اجتماعي ،4اعتماد به نفس و قدرت سازگاري اجتماعي 1است.
بدون تردید از نظر اجتماع مهمترین بعد شخصیت افراد ،بعد اجتماعي شخصیت است
(احمدپور .) 4989 ،رشد و تکامل انسان در دوره کودکي از نظر رشد اجتماعي ،9عاطفي،
شناختي و جسماني داراي ویژگي هایي است که قسمتي از آنها مي تواند کودک را از نظر
سالمت رواني آسیب پذیر سازد( شفیع آبادي .)4982 ،رفتار اجتماعي پایه و اساس زندگي هر
فرد را تشکیل مي دهد و رشد اجتماعي نیز به نوبه خود سبب اعتالي رشد عقالني و سایر جنبه
هاي رشدي فرد مي گردد.
اجتماعي شدن به معناي همساني و همخواني با قواعد ،ارزش ها و نگرش هاي گروهي و
اجتماعي است .در این فرآیند افراد مهارت ها ،دانش ها و شیوه هاي سازگاري را مي آموزند و
امکان روابط متقابل را در یک فعل و انفعال مستمر به دست مي آورند(اخوان تفتي و موسوي،
 .)4980رهنما رشد اجتماعي را در قالب سازگاري متقابل کودک با محیط اجتماعي و در رابطه
با همساالن مي داند و آن را فرآیندي تلقي مي کند که کودک را قادر مي سازد تا رفتار
دیگران را درک و پیش بیني کرده ،رفتار خود را کنترل نماید و تعامالت اجتماعي خود را
1. social skills
2. social adjustment
3. social growth
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تنظیم سازد (رهنما و علیین .)4981 ،رشد اجتماعي مهمترین جنبه وجود هر شخص است .چرا
که فرض بر این است که کودکان بدون رشد اجتماعي و داشتن مهارت هاي الزم قادر نیستند
در تعامل اجتماعي با سایرین وظایف خود را انجام دهند (بیلمن4991 ،؛ به نقل از رهنما و
علیین .) 4981 ،توجه به این نکته بسیار مهم است که نقص مهارت هاي اجتماعي عامل تعیین
کننده اي در افزایش مسایل روحي و ذهني کودکان است (موت و همکاران4999 ،؛ به نقل از
رهنما و علیین .) 4981 ،پاکزادیان اظهار مي کند که مهارت هاي اجتماعي مورد نیاز زندگي
جمعي ،طي فرآیند اجتماعي شدن که یکي از ضرورت هاي زندگي انسان است کسب مي
شود ،چون انسان موجودي فطرتاً اجتماعي است و در قالب ساختارهاي اجتماعي شکل خواهد
گرفت .رشد اجتماعي نه تنها در سازگاري با اطرافیان مؤثر است بلکه در آینده بر میزان
موفقیت تحصیلي ،شغلي و پیشرفت اجتماعي نیز مؤثر خواهد بود .همچنین وي اظهار مي دارد
که رفتار اجتماعي م ناسب فقط از راه یادگیري آموخته مي شود و با تمرین و تکرار عادت مي
شود (پاکزادیان .)4982 ،
یکي از معضالت امروز جامعه بشري عدم تحرک کافي و ضعف روابط اجتماعي است که
خالف فطرت وجود هر انساني است (ماسن ،ترجمه یاسایي .)4989 ،بر اساس نظریه پردازشگر
اطالعات اجتماعي تجارب حرکتي در رشد اجتماعي نقش بسزایي دارد(عمارتي ،نمازي زاده،
مختاري و محمدیان .)4999،یکي از این تجارب بازي است .بازي مجموعه حرکت ها و فعالیت
هاي جسمي و ذهني است که موجب شادي ،لذت ،و ارتباط با دیگران شده و در عین اینکه
وسیله سرگرمي است جنبه آموزندگي و سازندگي نیز دارد (جعفري .)1944 ،ماریا مونته سوري
بازي را مدرسه بزرگي مي داند که کودک در آن آموزش مي یابد و نیروي بدني ،ذهني و
اجتماعي او رشد مي کند و براي زندگي کردن از هر جهت آماده مي شود (موثقي ،4989 ،به
نقل از جعفري .)4999 ،جعفري و جعفري ( )4989در تعریفي دیگر بازي را فرآیندي
چندبعدي مي دانند که در خدمت تکامل و رشد کودک است و مي تواند راهي جهت تخلیه
انرژي هاي دروني کودک باشد و راه را براي یادگیري او هموارتر سازد؛ همچنین منجر به رشد
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اجتماعي و بهبود مهارتهاي ارتباطي کودک شود.
یکي از انواع بازي ها ،بازي هاي آموزشي است که در دهه  4909توجه بسیاري از رهبران
آموزشي را به خود جلب کرد .کودکان در طي بازي ها -بویژه بازي هاي آموزشي_ به مفاهیم
ذهني جدیدي دسترسي پیدا مي کنند و مهارت هاي بیشتر و بهتري را کسب مي کنند .آنها به
کمک بازي با رنگ هاي مختلف ،اشکال گوناگون و جهت هاي متفاوت آشنا مي شوند و
تجارب ارزنده اي را به دست مي آورند؛ در حین بازي نیز مطالب آموختني بدون فشار و با میل
و رغبت فرا گرفته مي شود( نقل از فیروزي.)4989 ،
در مورد نقش بازي در اجتماعي شدن نظرات متفاوتي وجود دارد .عده اي از محققان چون
هي وود ( ،4999ترجمه نمازي زاده و اصالنخاني )4922 ،و گاریتا و همکاران)4998( 4
معتقدند که مشارکت کودکان در فعالیت هاي گروهي و بازي با همساالن موجب رشد
اجتماعي آن ها مي شود ( به نقل از پورشکوري شارمي ،موحدي و عابدي .)4999 ،چوي

1

( )1999در پژوهشي با عنوان آثار شناختي آموزش مهارت هاي اجتماعي در کودکان پیش
دبستاني ،دریافت که کودکان از طریق بازي در روابط با همساالنشان بهبود قابل توجهي کسب
کرده اند (خرازي و دلگشایي ،1949 ،به نقل از جعفري .)1944 ،غنایي چمن آباد و کارشکي
( )4994در پژوهش خود نشان دادند که حرکات موزون ورزشي بر رشد اجتماعي و هوش
کودکان پیش دبستاني مؤثر است .مهدوي نیا و سماواتي ( )4989بیان ميکنند که آموزش
کودکان در سال هاي اولیه زندگي از اهمیت خاصي برخوردار است .آموزش از طریق بازي
یکي از روش هاي مهم براي یادگیري به شمار مي آید و به کودکان یاد مي دهد چگونه خود
را براي روبه رو شدن و غلبه بر مشکالت آینده و حل آن ها کمک کنند .کودکان از طریق
بازي با جهان اطراف آشنایي پیدا مي کنند و بین واقعیت و تخیل تفاوت قایل مي شوند و
توانایي هاي خود را به خوبي درک مي کنند( به نقل از جعفري.)1944 ،
1. Garita& al
2. Choy
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در حالي که عمارتي و همکاران( )4999در پژوهش خود دریافتند که بازي هاي دبستاني
نسبت به فعالیت هاي معمول مي تواند برنامه مناسبي براي رشد مهارت هاي ادراکي -حرکتي
کودک باشد ولي ارتقاي مهارت هاي اجتماعي کودکان نیازمند فعالیت هاي گروهي برنامه
ریزي شده و ساختارمند مي باشد .رمضاني نژاد ( ،)4924بیتي )4991( 4و نوسي و شیم)1994( 1
نیز افزایش رشد اجتماعي را از طریق فعالیت هاي بدني و بازي ضعیف مي دانند.
با توجه به مطالب و پژوهش هاي فوق و با توجه به پیچیدگي روابط اجتماعي در جوامع
امروزي و گذر انسان از زندگي سنتي به سوي زندگي مدرن که ضرورت اجتماعي شدن را
بیش از پیش نمودار مي سازد؛ لزوم پرداختن به خصایص اجتماعي کودکان و عوامل مرتبط با
آن بیش از پیش احساس مي شود ،بنابراین این پژوهش با هدف پاسخگویي به این سؤال که
«آیا بازي هاي آموزشي بر رشد اجتماعي کودکان پیش دبستاني مؤثر است؟» صورت گرفت.

روش پژوهش
از آنجا که در این پژوهش عناصر دستکاري شده و آثار مشاهده شده را مي توان کنترل
نمود همچنین مي توان روابط بین متغیرها را در مورد جامعه گسترده تر نیز صادق دانست روش
تحقیق در پژوهش حاضر روش آزمایشي است.
جامعه آماري مورد نظر عبارت است از :کلیه کودکان دوره پیش دبستاني شهر تهران که
در سال تحصیلي  4999 -94در این مراکز مشغول به تحصیل بودند  09کودک به صورت
خوشه اي چند مرحله اي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر
گروه  99نفر) قرار گرفتند .بدین صورت که ابتدا از بین کلیه مناطق آموزش و پرورش شهر
تهران یک منطقه (منطقه یک)بصورت تصادفي انتخاب شد،سپس از بین کلیه مراکز دوره پیش
دبستاني دخترانه و پسرانه ،به صورت تصادفي دو مدرسه (یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه
پسرانه)انتخاب شدند ،پس از انتخاب مدارس ،از هر مدرسه دو کالس و از هر کالس 19
1. Beaty
2. Nucci & Shim
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نوآموز دوره پیش دبستاني( 09نفر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و بطور تصادفي در دو گروه
 99نفري آزمایش و کنترل قرار گرفتند؛ و با استفاده از پرسشنامه مورد نظر پیش آزمون در
مورد هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد .پس از اجراي پیش آزمون گروه آزمایش مدت
 8هفته(هر هفته دو جلسه  99-14دقیقه اي) ،تحت تأثیر متغیر مستقل  -بازي هایي چون)4 :
دستش ده  )1 ،تکمیل تصویر  )9 ،خاله بازي )1 ،کشیدن نقاشي با چشم بسته  )4 ،تشکر  )0 ،دو
مچ یک مچ  )2 ،گل بازي  )8 ،پیداکردن اشیاء  )9 ،پیدا کردن اشکال هندسي -قرار گرفتند.
پس از پایان جلسات آموزشي مجدداً آزموني به عنوان پس آزمون در مورد هر دو گروه
آزمایش و کنترل مورد اجرا قرار گرفت.
ابزار پژوهش
در این پژوهش مقیاس رشد اجتماعي واینلند 4به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار
گرفت.
مقیاس رشد اجتماعي واینلند اولین بار توسط فردي به نام ادگار 1در سال  4949ساخته شد
در مدرسه آموزشي واینلند منتشر شد که براي رشد اجتماعي ارتش آمریکا در جنگ جهاني
دوم مورد استفاده قرار گرفت(پرستار.)4988 ،در سال  4904مورد تجدید نظر قرار گرفت و
آخرین بار نیز در سال  4981مجدد توسط اسپارو ،باال و سي چتي 9تجدید نظر شد .این مقیاس
یکي از مقیاس هاي تحولي است که میزان توانایي فرد در برآوردن نیازهاي عملي خود و قبول
مسئولیت مورد اندازه گیري قرار مي دهد و یک دوره دوره سني–تولد تا باالتر از  14سالگي-
را در برمي گیرد؛ تا  41سالگي براي هر سال ،داراي سؤال هاي مجزا است ولي از  41سالگي به
بعد ،بین  41تا  44سالگي 44 ،تا  48سالگي 48 ،تا  19سالگي 19 ،تا  14سالگي به باال داراي
سؤالهاي مشترک است .با این حال معلوم شده است که کارآمدي آن در سنین پایین تر ،بیشتر
1. Wineland
2. Edgar, A.D
3. Sparrow, Balla&Cichetti
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است .در هر ماده اطالعات مورد نیاز ،نه از طریق موقعیت هاي آزمون ،بلکه از راه مصاحبه با
والدین آزمودني یا او به دست مي آید.
اساس مقیاس بر این امر استوار است که فرد در زندگي روزمره توانایي انجام چه کارهایي
را در حد عادت و به طور معمول دارد .ماده هاي قیاس به هشت طبقه خودیاري عمومي،4
خودیاري در غذا خوردن ،1خودیاري در لباس پوشیدن ،9خودفرماني ،1اشتغال ،4ارتباط زباني،0
جا به جایي 2و اجتماعي شدن 8تقسیم شده است .با توجه به نمره هاي شخص در مقیاس،
ميتوان سن اجتماعي 9و بهره اجتماعي 49را محاسبه کرد.
در نمره گذاري آزمون عالمت ( )+نشان آن است که کودک عمل مورد نظر را با موفقیت
انجام مي داده یا مي دهد و یک نمره مثبت مي گیرد .عالمت ( )-نشانه آن است که کودک
عمل مورد نظر را نتوانسته است انجام دهد و نمره اي نمي گیرد .عالمت ( )NO+نشانه آن است
که کودک فرصت انجام آن عمل را نداشته ،اما اگر به او فرصت داده شود مي تواند آن کار را
انجام دهد .اگر ( ) NO+میان دو عالمت مثبت قرار گیرد ،یک نمره مثبت و اگر سؤاالت باالیي
و پاییني یکي مثبت و دیگري منفي باشد ،نیم نمره مثبت مي گیرد و اگر سؤاالت باالیي و
پاییني هر دو منفي باشد ،نمره اي نمي گیرد .عالمت ( )F+نشانه آن است که اگر مشکل به
وجود آمده ،براي کودک رفع کردد قادر به انجام عمل مورد نظر خواهد بود که در این
صورت یک نمره مثبت مي گیرد .عالمت ( )F-نشانه آن است که کودک معذوریتي غیرقابل
برگشت دارد مانند قطع دست یا پا و ،...که در این صورت نمره اي نمي گیرد .عالمت( )±نشانه
)1. Self help general (SA
)2. Self help Eating (SQ
3. Self help Dress
4. Self Direction
5. Occupation
6. Communication
7. Locomotion
8. Sociality
9. Social Age
10. Social Quotient
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آن است که گاهي کودک مي تواند عملي را انجام دهد و زماني دیگر نمي تواند آن را انجام
دهد ،که نیم نمره مثبت به او تعلق مي گیرد(آناستازي4924 ،؛ به نقل از زادشیر ،استکي و امامي
پور.)4988 ،
اعتبار و روایي مقیاس واینلند در مورد  019نفر در هر یک از گروه هاي سني شامل ده
مذکر و ده مؤنث از تولد تا  99سالگي ،هنجاریابي و ضریب اعتبار یا بازآزمایي  419نفر9/91 ،
گزارش شده است و فاصله بازآزمایي از یک روز تا  9ماه بوده است(الریجاني ،4989 ،به نقل
از زادشیر و همکاران .)4982 ،در پژوهش زادشیر و همکاران ( )4988نیز اعتبار دروني آزمون
به روش همساني دروني از طریق ضریب آلفاي کرونباخ  9/08به دست آمده است.

يافتههاي پژوهش
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیربازي هاي آموزشي بر رشد اجتماعي کودکان پیش
دبستانیصورت گرفت؛ و داده هاي حاصل از اجراي پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه
آزمایش و گواه با استفاده از آزمون  tو به وسیله نرم افزار اس پي اس اس مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.
در بررسي کلي ،نتایج پژوهش نشان داد کودکان پیش دبستاني که به بازي هاي آموزشي
مي پردازند از رشد اجتماعي بیشتري برخوردارند.
نتایج آزمون  tنشان داد بین میزان رشد اجتماعي دانش آموزان دختري که در بازي هاي
آموزشي شرکت داده شدند با میزان رشد اجتماعي دانش آموزان دختري که در بازي ها
شرکت داده نشدند تفاوت معناداري وجود دارد.
همچنین بین میانگین رشد اجتماعي دانش آموزان پسري که در بازي هاي آموزشي شرکت
داده شدند با میزان رشد اجتماعي دانش آموزان پسري که در بازي ها شرکت داده نشدند
تفاوت معناداري وجود دارد ولي بین میزان تأثیر بازي آموزشي بر رشد اجتماعي دانش آموزان
دختر و پسر تفاوت معني داري وجود ندارد.
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جدول .1مقايسه ميانگين رشد اجتماعی دختران گروه آزمايش و گواه
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

99

09

1/44

گواه

99

48

4/09

tمحاسبه شده

ضریب اطمینان

1/89

9/99

همانطور که در جدول شماره 4مشاهده مي شود تفاوت میانگین رشد اجتماعي محاسبه
شده  1/89از مقدار  tبحراني با ضریب اطمینان  9/99و درجه آزادي  )1/02( 09بزرگتر است.
بنابراین فرض صفر رد مي شود و تفاوت میان دو گروه آزمایش و کنترل در رشد اجتماعي
معنادار است.
جدول  .2مقايسه ميانگين رشد اجتماعی پسران گروه آزمايش و كنترل
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

99

04

1/24

گواه

99

42/4

9/09

tمحاسبه شده

ضریب اطمینان

1/14

9/99

همانطور که در جدول شماره  1مشاهده مي شود میانگین رشد اجتماعي محاسبه شده
 1/14از مقدار tبحراني با ضریب اطمینان  %99و درجه آزادي  )1/02( 09بزرگتر است .بنابراین
فرض صفر رد مي شود بدین معني که تفاوت میان دو گروه آزمایش و کنترل معنادار است.
بنابراین براساس نتایج بدست آمده بین میانگین رشد اجتماعي دانش آموزان پسري که در
بازیهاي آموزشي شرکت داده ش دند با میزان رشد اجتماعي دانش آموزان پسري که در بازي ها
شرکت داده نشدند  ،تفاوت معناداري وجود دارد.
جدول  .3مقايسه ميانگين رشد اجتماعی دختران و پسران گروه آزمايش و كنترل
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

گروه
آزمایش پسر

99

09

1/44

آزمایش دختر

99

04

1/42

tمحاسبه شده

ضریب اطمینان

4/11

9/99

با توجه به جدول شماره  ،9از آنجا که  tمحاسبه شده  4/11از مقدار  tبحراني با ضریب
اطمینان  %99و درجه آزادي  )1/02( 09کوچکتر است ،فرض صفر رد نمي شود .به عبارت
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دیگر بین رشد اجتماعي دو گروه دختر و پسري که در بازي هاي آموزشي شرکت کرده اند،
تفاوت معنادار وجود ندارد.

بحث و نتيجهگيري
رشد کودک مجموعه اي از تغییرات جسماني ،رواني ،اجتماعي ،شناختي ،هیجاني و
رفتاري است که از دوره جنیني تا سال هاي نوجواني اتفاق مي افتد .این تغییرات کودکان را
اشخاص منحصر به فردي مي سازد .به صورت کلي رشد بشر ،فرآیندي بي پایان در زندگي
است .بنابراین در مطالعات مربوط به رشد کودک نباید فراموش کنیم که دوره زماني جنیني تا
نوجواني مجزا از بقیه دوران رشد انسان نیست .روابط اجتماعي هنگام تولد آغاز مي شود و در
تعامالت روزانه بین نوزاد ،والدین و پرستار بارز است .کودکان موجودات اجتماعي مجهز به
مجموعه اي از رفتارهایي هستند که براي شروع و تسهیل تعامالت اجتماعي اهمیت
دارند(موریسون4999 ،؛ به نقل از جعفري.)1944 ،
رشد اجتماعي تحت تأثیر عوامل متعددي از جمله ،خانواده ،مدرسه ،گروه دوستان،
تلویزیون ،جنسیت و نژاد ،وضعیت اجتماعي-اقتصادي و فعالیت هاي حرکتي قرار دارد که نوع
و چگونگي وضعیت آنها ممکن است سبب تسریع رشد اجتماعي یا برعکس کندي آن
شود(پاین ،به نقل از آقاپور ،جمشیدي ها و فرخي.)4984 ،
یکي از معضالت امروز جامعه بشري عدم تحرک کافي و ضعف روابط اجتماعي است که
خالف فطرت وجود هر انساني است (ماسن ،ترجمه یاسائي .)4908 ،با توجه به نظریه هاي
متخصصان رشد و تحول و نتایج پژوهش هاي انجام شده در مورد نقش حرکت و فعالیت هاي
حرکتي در رشد یکپارچه انسان ،به نظر میرسد استفاده صحیح از برنامه هاي حرکتي مناسب با
ویژگي هاي ساختاري و روانشناسي انسان ،به ویژه در دوره کودکي و نوجواني ،ضمن تأمین
سالمت جسم و روان ،فرد را براي زندگي در محیط اجتماعي آماده مي سازد(بلوچي.)4929،
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از جمله این مهارت هاي حرکتي براي کودکان و نوجوانان ،بازي است .بازي فرآیندي
چندبعدي که در خدمت تکامل و رشد کودک است و مي تواند راهي جهت تخلیه انرژي هاي
دروني کودک باشد و راه را براي یادگیري او هموارتر سازد؛ و منجر به رشد اجتماعي و بهبود
مهارت هاي ارتباطي کودک شود (جعفري و جعفري .)4989،یکي از انواع بازي  ،بازي هاي
آموزشي است .کودکان در طي بازي ها -بویژه بازي هاي آموزشي -به مفاهیم ذهني جدیدي
دسترسي پیدا مي کنند و مهارت هاي بیشتر و بهتري را کسب مي کنند .آنها به کمک بازي با
رنگ هاي مختلف ،اشکال گوناگون و جهت هاي متفاوت آشنا مي شوند و تجارب ارزنده اي
را به دست مي آورند؛ در حین بازي نیز مطالب آموختني بدون فشار و با میل و رغبت فرا گرفته
مي شود( نقل از فیروزي.)4989 ،
بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر بازي هاي آموزشي بر رشد اجتماعي
کودکان پیش دبستاني صورت گرفت .بررسي نمرات بدست آمده از آزمون رشد اجتماعي
وایلند در دو گروه آزمایش و کنترل و مقایسه آنها با هم نشان داد که بازي هاي آموزشي تأثیر
معناداري بر رشد اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر دوره پیش دبستاني دارد .آرنولد گزل"
در مورد بازي درماني مطالعات زیادي نموده است .او با مشاهده و مقایسه اي که در مورد بازي
کودکان در کلینیک یل انجام داده،مواردي از اختالفات رفتاري و احساسي کودکان و تبعیت
آنها از تعلیمات والدین را مشخص نموده است.بچه هائي که قادر به بازي نیستند و نمي توانند
مانند سایر کودکان همسال خود،بازي کنند از آن جمله اند که عبارت بازي درماني در مورد
آنان بکار مي رود.کاجرر در سال  1949در تحقیقي ،همبستگي معني داري میان فعالیتهاي
حرکتي و پیشرفت تحصیلي کودکان گزارش کرده است(.کاجرر ،1949 ،به نقل از
جعفري )1944،مطالعات ایزومیل و گروبر در سال  1949نشان مي دهد که یک برنامه منظم
تمریني تربیت بدني،اثرات مفیدي بر بهبود نتایج تحصیلي کودکان دارد(به نقل از رهبانفرد ،
.)4989
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رسولي در سال  4988به منظور بررسي تاثیر بازي درماني بر تکامل اجتماعي کودکان 1-0
سال دچار تأخیر در تکامل اجتماعي مقیم شیر خوار گاه آمنه که بر اساس محاسبه مقیاس بلوغ
اجتماعي واینلند براي کودکان گروه آزمون و شاهد نشان داده است که اختالف میانگین سن
اجتماعي کودکان گروه شاهد باگروه آزمون ،پیش از بازي درماني معني دار نبوده است .در
صورتیکه این اختالف میانگین در دو گروه شاهد و آزمون بعد از بازي در ماني معني دارمي
باشد .یعني بازي درماني سبب افزایش سن اجتماعي کودکان گروه آزمون گردیده است.
با توجه به نتایج پژوهش هاي فوق ،که با نتایج پژوهش حاضر همسو است و نتایج پژوهش
را مورد تأیید قرار مي دهد ،مي توان گفت بازي هاي آموزشي بر رشد اجتماعي کودکان پیش
دبستاني مؤثر است و موجب رشد اجتماعي آنها مي شود.
با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر ،پیشنهاد مي شود که تحقیق حاضر در سطح
استانها و سطح کشور اجرا شود تا تصویري روشن از کاربرد بازیهاي آموزشي در مهارت و
رشد اجتماعي ارائه شود.از آنجائي که این پژوهش به مقطع پیش دبستاني اختصاص
دارد،پیشنهاد مي شود که در سایر پایه هاي ابتدایي نیز اثر کاربرد بازیهاي آموزشي در یادگیري
دروس مختلف و مهارت ها و رشد اجتماعي دانش آموزان دوره ابتدایي بررسي گردد.پیشنهاد
مي گردد با توجه به ارتباط متقابل و تعامل سازنده مدرسه و اجتماع و نقش مهم آن در پرورش
اجتماعي دانش آموزان ،در خصوص فضاي فرهنگي -اجتماعي مدارس و شیوه هاي انطباق
محتوي ،اهداف و روش هاي تربیت اجتماعي مدرسه با واقعیت هاي جامعه تحقیقات بیشتر و
کامل تري صورت گیرد .در این پژوهش تأثیر بازي هاي آموزشیبر رشد اجتماعي مورد بررسي
قرار گرفت.بدیهي است مي توان تأثیر بازیهاي آموزشي را بر سایر مهارتهاي کودکان از
جملهمهارتهاي جسمي،اجتماعي،ذهني ،خالقیت و تحصیلي مورد پژوهش قرار داد.
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 41-49ساله شهر تهران .پایان نامه کارشناسى ارشد ،دانشگاه تهران.
رهنما ،اکبر .علیین ،حمید .) 4981(.مقایسه رشد اجتماعي دانش آموزان شاهد و غیرشاهد شهر تهران.
دانشور رفتار.99-11 .)44(41 .
رمضاني نژاد ،رحیم .)4924(.مقایسه صفات شخصیتي دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار مرد
دانشگاه گیالن .پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه گیالن.
زادشیر ،فرزانه .)4982(.مقایسه قضاوت اخالقي و رشد اجتماعي دانش آموزان دبستان هاي غیرانتفاعي
تحت تعلیم آموزش قرآن به روش حفظ با معاني و سایر مدارس غیرانتفاعي .پایان نامه
کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي تهران مرکز.
زادشیر ،فرزانه .استکي ،مهناز .امامي پور ،سوزان .)4988(.مقایسه قضاوت اخالقي و رشد اجتماعي
دانش آموزان دبستان هاي غیرانتفاعي تحت تعلیم آموزش قرآن به شیوه حفظ با معاني با
غیرانتفاعي عادي .روانشناسي کاربردي.14-12 ،)49/1(9 ،
شفیع آبادي ،عبداهلل .)4982(.راهنمایي و مشاوره کودک(مفاهیم و کاربردها) .تهران :سمت.
عمارتي ،فرشته سادات .نمازي زاده ،مهدي .مختاري ،پونه .محمدیان ،فاطمه .)4999(.تأثیر بازي هاي
دبستاني منتخب بر رشد ادراکي-حرکتي و رشد اجتماعي دختران  8-9سال .پژوهش در علوم
توانبخشي.004-029 ،)4(2 ،
غنایي چمن آباد ،علي .کارشکي ،حسین .)4994(.تأثیر آموزش حرکات موزون ورزشي بر هوش و
رشد اجتماعي کودکان پیش دبستاني .افق دانش.199-192 ،)1(48 ،
فیروزى ،امیر .) 4989( .بررسى اثرات فعالیت هاى بدنى وبازي هاى پرورشى بر پیشرفت تحصیلى دانش
آموزان دوره ابتدایي .طرح جامع آموزش و پرورش آذربایجان غربى.
ماسن ،پاول هنري .کیگان ،جروم .هوستون ،آلتاکارول .کانجر ،جان جي وي( .)4989رشد و شخصیت
کودک .ترجمه :یاسایي ،مهشید .تهران :مرکز(.تاریخ انتشار به زبان اصلي ندارد)
هي وود ،کاتلین ام .)4922(.رشد و تکامل حرکتي در طول عمر .ترجمه :نمازي زاده ،مهدي.
اصالنخاني ،محمدعلي .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي(.تاریخ انتشار
به زبان اصلي)4999 ،
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