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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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هدف :پـژوهش حاضـربـه منظـور صـورت بنـدی چـارچوب ارجـاع معنـایی مدل بازی آموزشی و تدوین بسته ی مدل بازی آموزشی با
تاکید بر رشد مهارت میان فردی است.
روش :طرح تحقیق ،کیفی ،و با روش استنتاج تحلیلی به انجام رسید.
یافته ها :استخراج تعریفی پیرامون بازی آموزشی  ،استخراج ویژگیهای آموزشگری مدل بازی آموزشی ،تدوین مؤلفه های آموزشی مبتنی
بر مهارت های میان فردی وترکیب معانی استنتاج شده تحت پوشش یک چـارچوب آموزشی و نظریه شناختی مبتنی بر مهارت های میان
فردی.
نتیجه گیری :بر اساس چارچوب معنایی استخراج شده می توان گفت رشد مهارت میان فردی از طریق بازی های آموزشی حایز اهمیت
است  .این نوع از آموزش می تواند به رشد مهارت های اجتماعی کودکان نقش دارد و تلویحات مهمی در زمینه پیشگیری ،آسیبشناسی و
بهبود مهارتهای میان فردی کودکان پیش دبستانی دارد.
واژگان کلیدی :بسته آموزشگری بازی آموزشی  -مهارت میان فردی -مهارت اجتماعی -کودکان پیش دبستانی
تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

تاثیرگذار آن کودکان می باشد که نیاز است تا به بهداشت
روانی آنها توجه شود[ .]9ورود به دنیا برای افراد هرجامعه ای،
بسیار مهم و حساس است و باعث تغییرات و چالش های زیادی
در زندگی افراد می شود؛ لذا رویارویی و تقابل با فشارهای روانی
این دوره ،می تواند سالمت روانی افراد را تهدید کند و کودکان
را در معرض خطر یا بروز استعدادها قرار دهد[ .]4و آنها را مستعد

مقدمه
پیشرفت و تعالی هرجامعه ای ،وابسته به سالمت روان افراد آن
جامعه است و شناسایی عوامل تاثیرگذار آن در جهت برنامهریزی
و سیاست گذاری می تواند نقش مهمی در پیشرفت جامعه داشته
باشد[ .]8تامین سالمت روان افراد هرجامعه از اهداف اساسی هر
جامعهای است[ .]2کشور ایران ،جوان و نوپا است و افراد
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فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی
دنیای امروز تجلی پیدا کرده و به طور روزافزونی در دنیای
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
فلسفه ای است که به ایجاد نگرش ها و رفتارهایی برای بقاء و
احساس لذت در زندگی فرد در رابطه با کودکان منجر می گردد.
یکی از انواع بازی ها  ،بازی های آموزشی است که در دهه
 8368توجه بسیاری از رهبران آموزشی را به خود جلب کرد.
کودکان در طی بازی ها به مفاهیم ذهنی جدیدی دسترسی پیدا
می کنند و مهارت های بیشتر و بهتری را کسب می کنند .آن
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
رغبت فرا گرفته می شود[.]89
درباره نقش بازی در اجتماعی شدن نظرات متفاوتی وجوددارد.
عده ای از محققان چون هی وود  )8339(2معتقدند که مشارکت
کودکان در فعالیت های گروهی و بازی با همساالن موجب رشد
اجتماعی آن ها می شود .چوی  )2888( 6در پژوهشی با عنوان
آثار شناختی آموزش مهارت های اجتماعی در کودکان پیش
دبستانی ،دریافت که کودکان از طریق بازی در روابط با
همساالنش بهبود قابل توجهی کسب کرده اند .غنایی و
کارشکی ( )8938در پژوهش خود نشان دادند که حرکات موزون
ورزشی بر رشد اجتماعی و هوش کودکان پیش دبستانی موثر
است .مهدوی نیا و سماواتی ( )8918بیان می کنند که آموزش
کودکان در سال های اولیه زندگی از اهمیت خاصی برخوردار
است .عالوه بر این ورکو )2887( 7نشان داد که بازی بر بهبود
مهارتهای زندگی نیز نقش دارد .آموزش از طریق یکی از روش
های مهم برای یادگیری به شمار می آید و به کودکان یاد می
دهد چگونه خود را برای روبروشدن و غلبه بر مشکالت آینده و
حل آنها کمک کنند .کودکان از طریق بازی با جهان اطراف
آشنایی پیدا می کنند و بین واقعیت و تخیل تفاوت قایل می-
شوند و توانایی های خود را بخوبی درک می کنند[.]84
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
کودکان و عوامل مرتبط با آن بیش از پیش احساس می شود،
بنابراین این پژوهش با هدف پاسخگویی به این سوال که آیا می
توان مد بازی آموزشی با تاکید بر رشد مهارت بین فرد کودکان
پیش دبستانی طراحی کرد ؟

ابتال به مشکالت کند[ .]2از این رو توجه به آنها مهم بشمار
میرود[.]6
تقویت مهارتهای اجتماعی کودکان تا حدود زیادی در گرو توجه
به رویکردهای آموزشی به ویژه در سال های نخست زندگی
است[ .]7با توجه به اینکه آموزش رسمی از مقطع پیش دبستانی
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
مهارتهای اجتماعی را در کودکان نهادینه کند ،تعریف نشده
است[ .]1بحث 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،
موجب افزایش آسیب ها و اختالالت عاطفی-هیجانی در
کودکان پیش دبستانی شده است؛ به طوری که پدیده اضطراب
جدایی کودکان از والدین ،خرابکاری ،فرر از مدرسه[ ،]7رفتار
پرخاشگرانه[ ،]3گوشه گیری ،افسردگی و بهانه جویی در این
گروه از کودکان سبب نگرانی والدین و مربیان شده است[.]88
طبق گزارش یونیسف میزان استرس و اضطراب کودکان در
مدارس کشورهای جهان سوم یک و نیم برابر بیش از کشورهای
توسعه یافته است[ .]88اشتاینر 8دلیل چنین بحران هایی را عدم
رشد مهارتهای اجتماعی-عاطفی و عدم تثبیت احساسات در
کودکان می داند که مانعی بزرگ در رشد ادراک اجتماعی
کودکان است[ .]82وجود دانش آموزانی که فاقد میزان قابل
قبولی از خالقیت ،پرسشگری ،تعیین هدف ،حل مسئله و ارتباط
مطلوب هستند تنها محدود به مقطع دبستان نیست بلکه دانش
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.
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بازی وسیله ای طبیعی برای بیان و اظهار خود است ،آدلر
روانشناس معروف در سال  8397می گوید :هرگز نباید به بازیها
به عنوان روشی برای وقت کشی نگاه کرد .لندرث 9در سال
 8332اظهار می دارد که بازی برای کودک مساوی با صحبت
کردن برای یک بزرگسال است ،بازی و اسباب بازی کلمات
کودکان هستند .ابتدا مکاتب مختلف روشهای یکسانی را در
درمان کودکان و بزرگساالن در پیش می گرفتند ،اما به تدری
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
بازی درمانی 4به عنوان تکنیک درمان مشکالت کودکان در
۳

کرامتی و همکاران

نـابود کـردن ،مطابقـت دادن ،نوشتن ،حرکت کردن یا حرکت
دادن و انتخاب از جمله فعالیت های مهـم بـازیهـای آموزشی
مـیباشـند .هیرومی  )2882( 82بیان کرده که ساختن ،جستجو و
اکتشاف ،راندن ،انتخاب کردن ،چالش ،کنترل ،شبیه سازی،
پاداش گرفتن از جمله فعالیت های مهم بازیهای آموزشی
سبک رقابتی میباشند.
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.

روش شناسی
این پژوهش با روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته از نوع یا طرح
اکتشافی متوالی انجام شد .از بین روش های پژوهش کیفی از
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،
مولفه ها استخراج گردید و بر اساس آن مولفه ها مدل آموزشی
طراحی گردید و بر اساس آن ساختار جلسات تنظیم گردید.
استخراج مولفه ها
مولفه های بازی آموزشی بر اساس رشد مهارت های میان
فردی کودکان
فریت  )2883( 1در تقسیم بندی انواع سبکهـــای بازی های
آموزشی ،می نویسد که اکتشاف ،حـل معما یا پـازل ،جمـع
کردن آیتم ها ،داستان قـوی خاص سـبک بـازی مـــاجراجویی
است .سبک شامل بازی های آمورشی خاصی است که شامل
تجربه نقش ،چالش و مهارت شبیه سازی است .سبک شبیه
بازی نیز بازی های خاص موقعیت واقعی ،عمل با ابزارها،
ساختنرا در برمیگیـرد .بازی های مدیریت منابع ،رقابت،
تصمیمگیری و مدیریت زمان نیز از فعالیت های مهم سبک
راهبـردی محسـوب می شوند .کاپ  )2882( 3بیان می کند که
مکانیک های داستان ،مﭻ کردن یا مطابقـت دادن ،جسـتجو و
درسـت کـردن کلمه ،تکرار ،گروه بندی کردن و درگ و درپ،
تجربه مفهوم یا تجربه کردن نقش از فعالیت های مهم
بـازیهـای آموزشی می باشند .ارنست و دورم  )2882( 88نیـز
فعالیت های بـازی را بـه فعالیت های فیزیکی(مثل حرکت و
نیرو وارد کردن ،راندن اشیاء) ،فعالیت های اقتصادی (مثل جمع
کردن ،تولید کردن ،تجـارت) ،فعالیت های پیشرفتی (مثل
نیرومند کردن ،بزرگ شدن ،کامل کردن مراحل) ،فعالیت های
تـاکتیکی( مثـل دفاع ،حرکات قطعات ،مدیریت منابع و زمان) و
فعالیت های اجتماعی (در بازیهـای دونفـره یـا بـیش از دونفر)
تقسیم بندی کرده است .فریت ( )2888نیز بیان می کند که
جمع کردن ،حذف کردن ،دفـاع کـردن ،دوری کردن ،مدیریت
منابع ،مسابقه ،ساختن از مهمترین فعالیت های بازیهای
آموزشی میباشند .همچنین جائوتی  )2881( 88نیز دوری کردن،
مدیریت ،تﻀاد ،اتفاق یا شانس ،درست کردن یا ایجاد کردن،
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هونگ(،)2888جسونفریتس((،)2883هیرومی()2882
نیکــوال ویتــون(، )2888کــاپ ( ، )2882بــریین(، )2888بکــر( ،)2886آدامــز و جوریس(،)2882
فریتس( ، )2888هونگ( ،)2888جسونفریتس()2883
نیکــوال ویتــون( ،)2888کــاپ ( ،)2882بــریین( ،)2888فــریتس( ، )2888هونگ()2888
،جسونفریتس()2883
کــاپ( ، )2882بــریین(، )2888بکـــر(، )2886آدامـــز و جـــوریس( ، )2882هونگ()2888
،جسونفریتس(، )2883هیرومی()2882
بکر()2886
کاپ(، )2882بریین(، )2888آدامز و جوریس( ،)2882جسونفریتس()2883
کــاپ(، )2882بــریین( ، )2888آدامـــز و جــوریس((، )2882فـــریتس(،)2888
جسونفریتس()2883
نیکوال ویتون(، )2888کـاپ ( ،)2882بـریین( ،)2888آدامـز و جـوریس( ،)2882فریتس(، )2888
هونگ( ،)2888جسونفریتس()2883
کاپ ( ،)2882هونگ()، 2888دیجائوتی()2881

بعد از استخراج مولفه ها و مطابقت دادن آنها با انواع مهارت
های میان فردی ،متخصصین و بازی های آموزشی تناسب این
مکانیکها با آموزش انواع موضوعات مهارت های میان فردی
را مورد ارزیابی قرار دادند .چنانکه جدول های فوق نشان
میدهند مطابق با تحلیل محتوای انجـام شـده و ارزیـابی
متخصصین ،مقوله ها با موضوعات تطبیق داده شدند .همچنین

از طریق مصاحبه با  9نفر از متخصصین بازیهای آموزشی
تناسب مقوله های بدست آمده با مهارت های میان فردی تعیین
شد .به عبارتی از طریق مصاحبه تعیین شده که کدام مقوله ها
بیشـتر در کـدام مهارت میان فردی قابل پیاده کردن هستند.
این تناسب در چارچوب پیشنهادی ارائه شده است.

جدول .2چارچوب پیشنهادی پژوهش حاضر برای بازی های آموزشی بر اساس رشد مهارت های میان فردی کودکان
مقوله های مربوط به آن
موضوعات
ردیف
8
2
9
4

ارتباط موثر
همکاری
توانایی های فردی
شناخت اجتماعی

تعامل اجتماعی – تطابق-
اجرای فعالیت و عمل  -تجربه نقش -مبارزه و رقابت
طبقه بندی بندی کردن -داستان  -جستجو و اکتشاف – دستکاری  -مدیریت منابع
تمرین/فعالیـت واقعی  -تصمیم گیری و حل مسئله
 -موقعیت واقعی

٥
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براساس جدول  2ساختار جلسات آموزشی بسته تدوین شد که
در جدول  9گزارش شده است در برنامه بازی آموزشی بر اساس
رشد مهارت های میان فردی که طی  3جلسه  68دقیقه ای به
جدول .9خالصهای از جلسات بازی آموزشی
موضوع
جلسه
اول
دوم و سوم
سوم و چهارم
پنجم و ششم

آشنایی و مفهوم سازی
ارتباط موثر
همکاری
توانایی های فردی

هفتم و هشتم
نهم

شناخت اجتماعی
جمع بندی

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

شرح جلسه
اجرای پیشآزمون ،برقراری ارتباط و مفهومسازی با استفاده از بازی
آموزش تعامل اجتماعی و تطابق از طریق بازی ها
اجرای فعالیت و عمل  ،تجربه نقش و مبارزه و رقابت با استفاده از بازی ها
آموزش طبقه بندی بندی کردن ،داستان سازی  ،جستجو و اکتشاف  ،دستکاری محیط و
مدیریت منابع از طریق بازی ها
آموزش تصمیم گیری و حل مسئله ،تمرین/فعالیـت واقعی و موقعیت واقعی از طریق بازی ها
جمعبندی جلسات بازی آموزشی و اجرای پسآزمون

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
های آموزشی مبتنی بر مهارت های میان فردی  ،گام پنجم:
ترکیب معانی استنتاج شده تحت پوشش یک چـارچوب آموزشی
و نظریه شناختی مبتنی بر مهارت های میان فردی.؛ چارچوبی
که ذیالً ارائه میگردد.
آرنولد گزل  89در مورد بازی درمانی مطالعات زیادی نموده است.
او با مشاهده و مقایسه ای که در مورد بازی کودکان در کلینیک
انجام داده ،مواردی از اختالفات رفتاری و احساسی کودکان و
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
آنان بکار می رود .کاجر  84در سال  2888در تحقیقی،
همبستگی معنی داری میان فعالیتهای حرکتی و پیشرفت
تحصیلی کودکان گزارش کرده است[ .]82مطالعات ایزومیل و
گروبر  82در سال  2888نشان می دهد که یک برنامه منظم
تمرینی تربیت بدنی ،اثرات مفیدی بر بهبود نتای تحصیلی
کودکان دارد[.]86
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
سپس راه حلی برای غلبه در آنها دریابد .کودک در بازیهای خود
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

بحث و نتیجه گیری
تقویت مهارتهای اجتماعی کودکان تا حدود زیادی در گرو توجه
به رویکردهای آموزشی به ویژه در سال های نخست زندگی
است .با توجه به اینکه آموزش رسمی از مقطع پیش دبستانی
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
مهارتهای اجتماعی را در کودکان نهادینه کند ،تعریف نشده
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،
موجب افزایش آسیب ها و اختالالت عاطفی-هیجانی در
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-
عاطفی وو عدم تثبیت احساسات در کودکان می داند که مانعی
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
فردی این بسته تدوین شد .در پژوهش حاضربنـا بـر آن بوده
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:

6

فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی
طریق بازی مهر و عالقه و خشم و کین ،تنش ها ،ناکامی ها،
ناامنی ها ،ترسها ،آشفتگی های خود را به نمایش می گذارد و از
این طریق به نوعی آرامش عاطفی دست می یابد.
بازی در شخصیت سازی و رشد کودک نیز تأثیر فراوان دارد.
بازی وسیله کسب تجربه های پرارزشی است که کودکان در
خالل آن از جهت احساسی ،اجتماعی و روانی رشد می کنند.
الگوهای رفتاری آنان در بازی شکل می گیرد .این الگوها در سراسر
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
میسنجد ،تا آنها را فراگیرد .از آن جهت که ناگزیر است در سنین
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
اشخاص منحصر به فردی می سازد .به صورت کلی رشد بشر،
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
و پرستار بارز است .کودکان موجودات اجتماعی مجهز به
مجموعه ای از رفتارهایی هستند که برای شروع و تسهیل
تعامالت اجتماعی اهمیت دارند[.]82
رشد اجتماعی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله ،خانواده،
مدرسه ،گروه دوستان ،تلویزیون ،جنسیت و نژاد ،وضعیت
اجتماعی-اقتصادی و فعالیت های حرکتی قرار دارد که نوع و
چگونگی وضعیت آنها ممکن است سبب تسریع رشد اجتماعی یا
برعکس کندی آن شود[.]87
یکی از معﻀالت امروز جامعه بشری عدم تحرک کافی و ضعف
روابط اجتماعی است که خالف فطرت وجود هر انسانی است
[ .]81با توجه به نظریه های متخصصان رشد و تحول و نتای
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
تأمین سالمت جسم وروان ،فرد را برای زندگی در محیط
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

رشد اجتماعی و بهبود مهارت های ارتباطی کودک شود[.]83
یکی از انواع بازی  ،بازی های آموزشی است .کودکان در طی
بازی ها  -بویژه بازی های آموزشی -به مفاهیم ذهنی جدیدی
دسترسی پیدا می کنند و مهارت های بیشتر و بهتری را کسب
می کنند .آنها به کمک بازی با رنگ های مختلف ،اشکال
گوناگون و جهت های متفاوت آشنا می شوند و تجارب ارزنده
ای را به دست می آورند؛ در حین بازی نیزمطالب آموختنی بدون
فشار و با میل و رغبت فرا گرفته می شود[.]89
رسولی ( )8911به منظور بررسی تاثیر بازی درمانی بر تکامل
اجتماعی کودکان  6-4سال دچار تأخیر در تکامل اجتماعی مقیم
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
اختالف میانگین در دو گروه شاهد و آزمون بعد از بازی در مانی
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
های آموزشی بر رشد مهارت های بین فردی کودکان پیش
دبستانی مؤثراست وموجب رشد اجتماعی آنها می شود.
در بررسﻰ دیگری در این مسئله مﻰ توان به این نکات اشاره
کرد که همان طور که استرایر )8313( 86مهارت اجتماعﻰ را
سازش متقابل کودک با محیط اجتماعﻰ و دوستانش و برقرارى
رابطﺔ مثبت باهم سنها بیان مــﻰکنـد ،بازیهای آموزشﻰ
فﻀـایﻰ مناسـب را بـراى کـودک برقـرار مـﻰ کنـد تـا در آن
کودکـان بتواننـد بـا محـیط خـود ارتباط مناسب برقرار کنند و
با تعامل با محیط خود و مشارکت فعال در فعالیت گروهﻰ با
مشکالت پیش رو کنار بیایند .همچنین کودک داراى مهارت
اجتماعﻰ باال عالوه بر اینکه آغازگر روابط مثبت و مفید است،
بلکه قادر به حفﻆ ،ادامه و گسترش این روابط صمیمانه با سایر
همساالن و بزرگ ترها نیز است .افراد از طریق رفتارهاى
کالمﻰ و غیرکالمﻰ مقبول ،هدفمند ،به هم مرتبط این کا را
انجام مﻰدهند .ازآن جا که در بازیهای آموزشﻰ کودکان در روند
آموزش بهطور ضمنﻰ مﻰآموزند با مربﻰ و سایر همساالن خود
بتوانند روابط مثبتﻰ را آغاز کنند و در طﻰ آموزش آن را حفﻆ
کنند و در سایر جلسات آن را امتداد بخشند .این باعث مﻰ شود
که تمرینﻰ شیرین در روند بازیهای آموزشﻰ صورت گیرد که با
توجه به قرار گرفتن کودک در محیطﻰ ایمن و خالﻰ از استرس
سازش کودک گام بهگام باالتر مﻰرود .بهعالوه در هر بار که
کودک آغاز و تداوم رفتار کالمﻰ یا غیرکالمﻰ مثبتﻰ را تجربه
۷
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مﻰکند ،اعتمادبهنفسش باال مﻰرود و درنتیجه مﻰ تواند این
روابط را به سایر ابعاد زندگﻰ خود نیز تعمیم بدهد .همچنین در
مورد چگونگﻰ نحوة اثربخشﻰ بازیهای آموزشﻰ بر مهارت های
87
اجتماعی کودکان را با توجه به چشم انداز بارتل و میلبــرن
( )8312و کمبــل )8319(81نیز تبیین کرد .م ها در
تقسیمبندىهاى خود از انواع مهارتهاى اجتماعﻰ این نکته را
بیان مﻰکنند که شرط الزم براى سازش کودک با محیط
اجتماعﻰ و همساالنش و درک احساس آنها ،آگاهﻰ از احساس
خود است و تشویق خود و بعدازآن درک احساسات دیگران
است .وقتﻰ که کودکﻰ از احساس خود و دیگران آگاهﻰ داشته
باشد ،مﻰتواند با آنها همدلﻰ و همکارى بکند .در روند بازیهای
آموزشﻰ ابتدایﻰ ترین آموزش هاى ضمنﻰ مربیان در تمام
آموزش ها و در تمام سطوح این نکته است که در ابتداى
آموزش با توجه به شرایط سنﻰ کودکان و ابزار متناسب با آن
سن کودکان را با احساسات خود و دیگران آشنا کنند .این گونه
روابط باعث مﻰ شود کودکان به درک تفاوت میان دید و
برداشت خود از موقعیت ها با دید و برداشت دیگران برسند و به
طور عملﻰ در روند بازیهای آموزشﻰ عالوه بر تأثیرپذیرى
عواطف خود به درک دیگران نیز برسند .بازیهای آموزشﻰ گامﻰ
بسیار مؤثر براى پیشرفت در یادگیرى مهارتهاى اجتماعﻰ
پیشرفته و درک احساسات کودکان مﻰشود .لــوئیس و
مایکســون  )8319( 83درک احساس دیگران را نیازمند همدلﻰ
که شامل پاسﺦ مشخص به عواطف شخصﻰ دیگران است
مﻰداند و در روند بازیهای آموزشﻰ کودکان با مشارکت در روند
آموزش به طور غیرمستقیم مﻰآموزند که مهارت های اجتماعی
را افزایش دهند تا بتوانند با کمک هم مسئلﺔ موجود در روند
آموزش را حل کنند .براى رسیدن به این همکارى کودک باید
بیاموزد که بدون اضطراب ،هیجان و سلیقﺔ خود را بیان کند و در
مقابل به حقوق دیگران اجحافﻰ نکند.
عالوه بر این می توان گفت مهارت هاى اجتماعﻰ باید به
صراحت و گام به گام به کودک آموزش داده شوند و آموزش را
به یک موقعیت اجتماعﻰ واقعﻰ انتقال داده شود .با توجه به این
که بازیهای آموزشﻰ یک موقعیت مجازى است و در موقعیت
هـاى مجـازى اضـطراب کودکان نسبت به موقعیت واقعﻰ
خیلﻰ کمتر است و ما اگر بتوانیم با روش بازیهای آموزشﻰ
بـراى کـودک موقعیتﻰ را شبیه سازى کنیم که ،در آن کودک
هم چنان که قدرت نه گفتن را در روند بازیهای آموزشﻰ پیدا
مﻰکند ،بر این که قدرت ارائﺔ نظر مناسب و به جا را دارد به
حقوق دیگران و رعایت نوبـت آنهـا احتـرام مﻰ گذارد ،یاد
مﻰگیرد همراه با سازش با محیط اطراف و همکالسﻰ هایش
مسئولیت رفتار و اعمال خود را بپذیرد و نگرش مثبتﻰ به خود و

دیگران داشته باشد و در مقابل پاسخﻰ مشخص به عواطـف
شخصـﻰ دیگران داشته باشد و بتواند احساست دیگرى را درک
کند و خود را جاى او بگذارد و با او همکارى کنـد ،به این دلیل
که بازیهای آموزشﻰ محیطﻰ امن را فراهم مﻰکند که در درون
آن ،شخص مﻰتوانـد چیـزى را بداند ،تغییر دهد ،اشتباه کرده و
آزمایش کند تا با یافتن پتانسیل یا معنﻰ مورد نظر در حیطه اى
که در آن کار مﻰ کند به نتیجﺔ دلخواه برسد .این مورد در کنار
شجاعت و مشـاهده ى اینکـه کنجکاوى و اکتشاف تناسب مﻰ
یابد و مـﻰ توانـد ایـن توانـایﻰ هایش را به موقعیت زندگﻰ
واقعﻰ تعمیم بدهد و گام به گام در مهارت اجتماعﻰ رشد پیدا
کند و در ایـن مهارت پرورش یابد.
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
متقابل و تعامل سازنده مدرسه و اجتماع و نقش مهم آن در
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
میتوان تأثیر این بسته آموزشی را بر سایر مهارت های کودکان
از جمله مهارت های جسمی،اجتماعی،ذهنی ،خالقیت و
تحصیلی مورد پژوهش قرار داد.
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