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  دبستاني هاي اجتماعي كودكان پيش  هاي گروهي بر مهارت اثربخشي بازي
  شهر اصفهان ساله 7تا  6

 
  2فريبا يزدخواستي، 1پور نسيم يزداني

  
   چكيده

دبستاني  هاي اجتماعي كودكان دختر پيش  هاي گروهي بر بهبود مهارت پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي بازي :زمينه و هدف
  .هر اصفهان انجام شدساله ش 7تا  6

گيري تصادفي  دبستاني بود كه از طريق نمونه دختر پيش  20پژوهش از نوع آزمايشي و حجم نمونه مورد نظر شامل  :ها مواد و روش
ابزار پژوهش، . جلسه بازي پرداختند 12و به طور مساوي در دو گروه آزمايش و شاهد قرار گرفتند و گروه آزمايش به شدند انتخاب 

 ها به كمك آزمون آزمون و تحليل داده پس -به صورت پيش آزمون اي هاي اجتماعي بود و ارزيابي مداخله ليست مهارتچك 
ANCOVA صورت گرفت.  

  .افزايش يافت داري يهاي اجتماعي كودكان گروه آزمايش در مقايسه با گروه شاهد، به طور معن مهارت :ها يافته
هاي اجتماعي كودكان دختر پيش  اي مؤثر، مهارت تواند به گونه هاي گروهي مي داد كه بازي اين پژوهش نشان  جينتا :گيري نتيجه

  .دبستاني را افزايش دهد 
  دبستاني  كودكان پيشهاي گروهي، مهارت اجتماعي،  بازي :هاي كليدي واژه

  

  پژوهشي :نوع مقاله
  8/6/91 :پذيرش مقاله  10/12/90 :مقاله دريافت

 
  مقدمه
باشد  ها مي اي پيچيده از مهارت تماعي مجموعههاي اج مهارت

هاي مختلف  كه براي سازگاري و كنار آمدن با موقعيت
اجتماعي ضروري بوده و روابط سالم را پرورش و عملكرد كل 

به منظور موفقيت و پيشرفت ). 1(دهد  را تحت تأثير قرار مي
تحصيلي، وجود دو مؤلفه هوش و مهارت اجتماعي در كنار 

متأسفانه امروزه توجه و . رسد ضروري به نظر مييكديگر 
آموزان  تأكيد بيشتر مدارس به افزايش سطح هوش دانش

شوند؛  هاي اجتماعي ناچيز انگاشته مي متمركز شده و مهارت
در حالي كه تعداد زيادي از كودكان در حالي وارد مدرسه 

شوند كه با وجود داشتن بهره هوشي مناسب، فاقد  مي
  ). 2(جتماعي الزم براي پيشرفت تحصيلي هستند هاي ا مهارت

ها  ترين چالش آن كنند كه تنها و بزرگ معلمان گزارش مي
اين است كه اكثريت يا همه كودكان فاقد همه يا بعضي از 

هاي اجتماعي هستند كه براي پيشرفت تحصيلي الزم  مهارت
اين كودكان با وجود بهره هوشي مناسب، . رسند به نظر مي

ه برآورده كردن انتظارات رفتاري و اجتماعي مدرسه قادر ب
نيستند و از طرف معلم و همساالن طرد شده و دچار ناكامي 

پذير نيست  صورت آموزش و يادگيري امكان در اين . شوند مي
  ). 2(شود  و منجر به شكست تحصيلي كودكان مي
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گيري از اين مشكالت  از اين رو يافتن راهبردهاي پيش
يكي از مباحث عمده پژوهشي در اين حيطه در كودكان، 

هاي ارتقاي سطح  در تالش براي يافتن مؤثرترين روش. است
هاي متعددي به بررسي  هاي اجتماعي، پژوهش مهارت

اي  بازي مداخله). 3(اند  هاي مختلف پرداخته اثربخشي روش
هاي ديگر  مخصوص كودكان است كه نسبت به روش

ست آن كه وسيله بيان و ارتباط نخ. اي دارد امتيازات برجسته
در اين روش كه مورد توجه و استقبال ). 4(در كودك است 

گيرد، امكان بررسي دقيق و فردي  كودكان نيز قرار مي
هاي آن  الگوهاي رفتاري كودك و پرداختن به تمامي جنبه

  ). 5(شود  فراهم مي
هاي  بازي را اولين بافت اجتماعي براي كسب مهارت

استفاده از بسياري از   بازي،). 6(اند  يف كردهاجتماعي تعر
هاي تحصيل الزم است مانند  هايي كه براي پيشرفت مهارت

حل مسأله، زبان داستاني، تفكر، فهم داستان و استفاده از بافت 
هاي انجام شده در زمينه اثربخشي  پژوهش). 7( را در بردارد

اي ه هاي اجتماعي بر روي جمعيت بازي بر بهبود مهارت
  ). 7، 8(اند  مختلف، به كارايي اين روش اشاره نموده

با وجود استفاده گسترده از بازي و بازي درماني در مورد 
كودكان، اين شيوه هنوز جايگاه خود را در ايران به دست 

از اين رو اين . گيرد نياورده و كمتر مورد استفاده قرار مي
ش پژوهش سعي داشت كه اثربخشي بازي را در افزاي

  .هاي اجتماعي كودكان مورد بررسي قرار دهد مهارت
  

  ها مواد و روش
پژوهش حاضر از نوع آزمايشي بوده و جامعه آماري آن 

ساله شهر  7تا  6دبستاني  متشكل از همه كودكان دختر پيش 
مناطق آموزش و  نياز ب. بود 1389-90اصفهان در سال 

 نياز بو ) 3منطقه (منطقه  كيپرورش شهرستان اصفهان، 
مدرسه به صورت  كي زيمنطقه منتخب ن ييمدارس ابتدا

سپس مقياس مهارت . انتخاب شد يتصادف يريگ نمونه
ها  ساله توزيع و از بين آن 7تا  6اجتماعي بين تمام كودكان 

نفر كه از مهارت اجتماعي كمتري برخوردار بودند به طور  20
 10يش و ها در گروه آزما نفر آن 10تصادفي انتخاب شده و 

  . نفر در گروه شاهد قرار گرفتند
سال  7تا  6ها، سن كودكان بين  معيارهاي ورود آزمودني

تر از ميانگين و  و نمره مقياس مهارت اجتماعي پايين
ها، وجود اختالالت بارز جسمي،  معيارهاي خروج آزمودني

حركتي و عدم موافقت والدين براي شركت در مطالعه  -حسي
هاي به دست آمده از  طبق داده. آن بود و يا ادامه دادن

هاي گروهي  مقياس مهارت اجتماعي، اكثر كودكان در فعاليت
بنابراين هدف اصلي جلسات . و عملي داراي نقاط ضعف بودند

هاي عملي و گروهي كودكان در نظر  مداخله، ارتقاي مهارت
  . گرفته شد

عالوه بر هدف اصلي، درمانگر اهداف فرعي نيز داشت كه 
اين اهداف . شد ها توجه مي ها به آن بايد در طي اجراي بازي

فرعي، فرايند تحقق اهداف اصلي را تسهيل و تسريع 
. توان موارد زير را نام برد از جمله اين اهداف مي. نمودند مي

ها شركت داشته باشند و  اول آن كه همه كودكان بايد در بازي
ر جريان همچنين د. ها حذف نشود هيچ كودكي از بازي

اي وجود داشته باشد، دوم آن كه  ها نبايد برنده و بازنده بازي
ها موجب تحريك ارتباطات غير كالمي در گروه شوند،  بازي

ها همكاري اعضا بسيار  سوم، در رسيدن به اهداف بازي
ها موجب خالقيت كودكان  ضروري و الزم است، چهارم، بازي

. گرمي كودكان باشدها موجب تفريح و سر شده و در آخر بازي
انجام آزمون و اجراي مداخله توسط دستياري كه از اهداف 

  .پژوهش آگاهي نداشت انجام شد
اي بازي  دقيقه 90برنامه مداخله شامل دوازده جلسه 

آوري  به منظور تدوين برنامه مداخله، پس از جمع. گروهي بود
ها  ها، نقاط ضعف و قوت كودكان مشخص و بر اساس آن داده
هاي  بازي. تواي كلي و اهداف اصلي جلسات تعيين گرديدمح

اي انتخاب شدند كه عالوه بر اين كه در  هر جلسه به گونه
باشند، با ) 1جدول (جهت تحقق اهداف اصلي و فرعي 

  . هاي رشدي و سن كودكان نيز هماهنگ باشد ويژگي
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  ها و اهداف فرعي هر جلسه فهرست بازي. 1جدول 
 هر جلسه) فرعي(اهداف   ها عنوان بازي  جلسه

 )بازي آزاد(آشنايي و معارفه   1

هاي عملي و  هاي اجتماعي و توانايي در مهارت) Baseline( به دست آوردن خط پايه
كالمي كودكان و همچنين آشنايي كودكان با همديگر، محيط بازي و درمانگر و ايجاد 

  .دوستي و اعتماد در گروه

2  
صندلي بازي، دستمال بازي، ها،  بادكنك و كاغذ، مجسمه

 بازي نقش جشن تولد

هماهنگي با گروه، افزايش توجه و تمركز، كنترل هيجان، مهارت جسماني، هماهنگي 
  .هاي مختلف اجتماعي و انتظارات جامعه شنيداري و حركتي، پيروي از گروه، آشنايي با نقش

3  
ها، قطار بازي، پرتاب بادكنك،  صندلي بازي، مجسمه

 جشن تولد بازي نقش

دهي، رعايت نوبت و قوانين، مهارت جسماني،  هماهنگي شنيداري و حركتي، خودنظم
 .ريزي دهي و برنامه سازمان

4  
قطار بازي، بادكنك و كاغذ، پرتاب بادكنك، پانتوميم 

 ، بازي نقش رستوران)هديه دادن(

خود و ، درك احساسات )شركت، هدايت، رعايت قوانين(مشاركت، حل مسأله، همكاري 
 .ها هاي اجتماعي و ايفاي آن ديگران و ابراز احساسات، آشنايي با نقش

5  
، )اشيا(وسطي، داستان و تصاوير، دستمال بازي، پانتوميم 

 بازي نقش رستوران

، )دقت، تمركز و حافظه(مهارت جسماني، تشكيل گروه، رعايت نوبت، مهارت شناختي 
 .ير كالميبرقراري رابطه و همكاري، مهارت كالمي و غ

6  
، بازي نقش )دعوا و آشتي(كاله بازي، وسطي، پانتوميم 

 فروشگاه

گذاري  هماهنگي شنيداري و حركتي، پذيرفتن شكست، كنار آمدن با پيروزي رقيب، اسم
ها با  هاي اجتماعي و ايفاي نقش آن احساسات، نشان دادن احساسات، آشنايي با موقعيت

  .يهاي كالمي و عمل استفاده از مهارت

7  
گرگي رنگي، كاله بازي، توپ و سبد، جاي چه كسي 

 ، بازي نقش فروشگاه)فردي(عوض شده؟ 

توجه به محيط و اجزاي آن، هماهنگي با گروه، تقويت حافظه و دقت، مهارت جسماني، 
 .رعايت نوبت و قوانين، پذيرفتن تغييرات

8  
توپ و سبد، گرگي رنگي، نخ و سوزن، جاي چه كسي 

 )ديفر(عوض شده؟ 

، تقويت حافظه، دقت و تمركز در محيط و به )دويدن و پرتاب كردن(مهارت جسماني 
 .پذيري يادآوري، رقابت و همكاري، كنترل انرژي و هيجانات، انعطاف

9  
گرگي رنگي، نخ و سوزن، چشم بستني، توپ و سبد، 

 بازي نقش ديد و بازديد عيد

عايت قوانين و تطابق با گروه، دفاع از دهي، ر ريزي و سازمان مشاركت و همكاري، برنامه
هاي خانوادگي و انتظارات جامعه از هر  خود، پذيرفتن اشتباه و حل مسأله، آشنايي با نقش

 .كدام

10  
، بازي )مشاغل(ها، پانتوميم  چشم بستني، جنگ خروس

 نقش ديد و بازديد عيد

و همكاري، تطابق با قوانين و تر، رابطه  مهارت جسماني، دفاع از خود در مواجهه با افراد قوي
هاي  پذيرفتن شكست و پيروزي، آشنايي با مشاغل گوناگون در محيط زندگي، ايفاي نقش

 .هاي مختلف اجتماعي خانوادگي در موقعيت

11  
  

ها، بيست سؤالي، جاي چه كسي عوض  جنگ خروس
 ).فردي(، گل يا پوچ )گروهي(شده؟ 

ريزي،  ، حل مسأله و برنامه)، حافظه و يادآوريتصور، تجسم، خالقيت، دقت(مهارت شناختي 
ها، پذيرفتن تغييرات، پيروي از نظرات دوستان و عدم  مشورت، تداوم تالش در سختي

 .روي تك

12  
، جاي چه كسي عوض شده؟ )گروهي(گل يا پوچ 

 .، جشن اختتام)حيوانات(، پانتوميم )گروهي(

بل به دوستان، رعايت نوبت، بازبيني توانايي تجسم و خالقيت، دقت در محيط، پاسخ متقا
 .هاي انجام شده جلسات گذشته و بحث و گفتگو درباره بازي

  
بازي در نظر گرفته شد كه پس از  4تا  3براي هر جلسه 

ها حذف و بازي جديدي جايگزين  هر دو جلسه يكي از بازي
هايي كه قرار بود در آن  در شروع هر جلسه بازي. آن شد

سپس به منظور . شد به كودكان اعالم مي جلسه اجرا شوند
سازي كودكان، در ابتدا آن بازي كه سطح فعاليت  آماده

اين كار . شد جسماني كودكان را به حداكثر برساند، اجرا مي
عالوه بر خارج كردن كودكان از حالت ركود، باعث 

گر همراه با اطمينان و  خودجوشي، ايجاد محيط حمايت

ها به ترتيب  پس از آن، بازي. دگردي همبستگي گروهي مي
درمانگر قبل از اجراي هر بازي، نحوه اجراي . شدند اجرا مي

  . داد آن را به صورت عملي و عيني به كودكان آموزش مي
در اين ) جلسه دوم(به عنوان مثال شرح يكي از جلسات 

هاي اين جلسه بادكنك و كاغذ،  بازي. قسمت آورده شده است
زي، دستمال بازي و بازي نقش جشن ها، صندلي با مجسمه

ها رويكرد اصلي درمانگر اجراي  تولد بود كه در همگي آن
هاي اجتماعي  هاي عملي و گروهي به منظور بهبود مهارت بازي
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هاي شركت در گروه، جستجوي همكار، پيروي از  افراد در زمينه
در كنار اين هدف  اماگروه و تقويت مشاركت و همكاري بود، 

براي مثال در . تري نيز وجود داشت هاي جزيي فاصلي، هد
ميان كودكان،كودكي بود كه از خودپنداره مثبت اغراقي 
برخوردار بود و در كنترل رفتار و توجه در ارتباط با ديگران با 

روي در  مشكل مواجه بود؛ به طوري كه به شدت تمايل به تك
را خواست هميشه شروع كننده و اج ها داشت و مي تمام بازي
ها باشد و در عين حال در زمينه فعاليت گروهي  كننده بازي

ها سعي  بنابراين درمانگر در بين بازي. دچار كمبود شديدي بود
كرد به اين ويژگي كودك دقت كرده و خودپنداره مثبت  مي

گرايانه تبديل كند و با افزايش  اغراقي او را به خودپنداره واقع
هاي گروهي و  سمت فعاليت كنترل رفتار و هيجان، او را به
  . همكاري و مشاركت سوق دهد

از جمله كارهايي كه به اين منظور انجام شد، آن بود كه 
درمانگر اجازه نداد هميشه او شروع كننده بازي باشد و سعي 
كرد از طريق قرعه، فرد شروع كننده را مشخص كند يا 

 كرد كه كودك ريزي مي اي برنامه جريان بازي را به گونه
هميشه برنده بازي نباشد و ياد بگيرد كه ديگران همه 

توانند برنده باشند و براي موفقيت بيشتر بايد با دوستانش  مي
همچنين در ميان اين كودكان، دو كودك با . همكاري كند

سطح مهارت اجتماعي بسيار پايين وجود داشتند كه به طور 
هم شدند و هيچ كس تمايلي به  آشكاري از گروه طرد مي

  . ها نداشت گروه شدن با آن
به منظور افزايش سطح مهارت اجتماعي در اين كودكان 

ها و  هاي گروهي و مشاركت در آن و همچنين ارتقاي توانايي
پذيرفته شدن توسط كودكان ديگر، درمانگر به عنوان مثال در 
بازي صندلي بازي، با دقت بر زمان شروع و توقف آهنگ، 

ها برنده شوند  برد كه آن اي پيش مي هجريان بازي را به گون
ها و تعيين اعضاي گروه به وسيله قرعه،  يا در تقسيم گروه
  . شد ها مي مانع طرد شدن آن

  
  ابزار پژوهش

   هاي اجتماعي به منظور سنجش ميزان ليست مهارت  چك

شده و توسط والدين،  يهاي اجتماعي در آمريكا طراح مهارت
سال تكميل  6تا  3ان سنين مربيان يا درمانگران كودك

باشد، پاسخ  سؤال مي 89ليست داراي  اين چك . گردد مي
تا » )1(تقريباً هرگز «اي از  درجه 4سؤاالت به صورت 

اين چك ليست . بندي شده است درجه» )4(تقريباً هميشه «
اي،  هاي بازي مقدماتي، بازي ميان مرحله جهت سنجش عامل

دهي،  سات، خودنظمرفتار بازي پيشرفته، درك احسا
پذيري، حل مسأله، جستجوي همكار، شركت در گروه،  انعطاف

پيروي از گروه، مكالمه، مهارت غير كالمي، سؤاالت و تعارف 
  . گيرد مورد استفاده قرار مي

با  هاي اجتماعي، تمامي عوامل ليست مهارت در چك 
  دهنده مهارت گردند، بنابراين نمره باال نشان  هم جمع مي

اجتماعي باال و نمره پايين نشان دهنده مهارت اجتماعي 
در ايران ضريب همساني دروني آزمون برابر . پايين است

جهت  Cronbachs alphaضرايب . باشد مي 88/0با 
و روايي  77/0تا  50/0نامه بين  سنجش پايايي پرسش

بين خرده  Pearsonو يا نتايج تحليل همبستگي سازه 
بوده كه همگي  77/0تا  25/0ها و نمره كل بين  مقياس
   ).9(دار بودند  معني
  
  ها يافته

هاي پژوهشي در رابطه با فرضيه  پس از بررسي تحليلي يافته
هاي  هاي متغير وابسته در گروه پژوهش، از برابري واريانس

به عنوان پيش فرض ) Leveneتوسط آزمون (مورد بررسي 
الزم براي استفاده از آزمون تحليل واريانس اطمينان حاصل 

هاي گروهي در  به منظور تعيين اثربخش بودن بازي. شد
. استفاده شد ANCOVAافزايش مهارت اجتماعي، از روش 

بين  و معادالت پيش ANCOVAنتايج آمار توصيفي، 
دار  ده تأثير معنينشان دهن) 1- 4ول اجد(آزمون  نمرات پس

هاي اجتماعي و زير  هاي گروهي بر مقياس كلي مهارت بازي
هاي درك احساسات، جستجوي همكار، شركت در  مقياس

گروه، پيروي از گروه و مهارت غير كالمي در گروه آزمايش 
  .باشد مي



 دبستاني  هاي اجتماعي كودكان پيش هاي گروهي بر مهارت اثربخشي بازي

 
  225  1391/  3شماره /  10دوره / تحقيقات علوم رفتاري 

  
www.mui.ac.ir 

  آمار توصيفي مرتبط با متغيرهاي پژوهش .2جدول 

 

 تجربي شاهد

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 احساساتدرك 
 09/6 27 68/4 8/24 پيش آزمون

  66/4 30 22/4 1/25 آزمون پس

 جستجوي همكار
 10/6 9/18 80/4 2/18 پيش آزمون

 14/5 3/21 55/4 5/18 آزمون پس

 در گروه شركت
 12/2 4/5 67/1  5/5 پيش آزمون

 79/1 9/6 58/1 6/5 آزمون پس

 از گروه پيروي
 67/2 6/9 81/2 9/9 آزمون پيش

 07/2 5/11 42/2 1/10 آزمون پس

 كالمي غيرمهارت 
 57/3 9/13 41/2 7/14 پيش آزمون

 81/1 8/15 59/2 6/14 آزمون پس

 كل
 09/37 7/190 48/36 7/191 پيش آزمون

 98/29  3/229 51/38 1/197 آزمون پس

  
هاي آزمايش و گروه گواه در زير  آزمون گروه مرات پيش آزمون و پسهاي ن بر روي ميانگين ANCOVAنتايج آزمون . 3جدول 

  ها و مقياس كلي مهارت اجتماعي مقياس
  توان آماري  ميزان تأثير  داري معني  Fضريب  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  شاخص متغير  متغير

  درك احساسات
  78/0  32/0  04/0  90/3  19/125  1  پيش آزمون

  83/0 88/0  04/0  35/2  30/87  1  عضويت گروهي

  جستجوي همكار
 79/0 54/0 > 01/0 02/20 89/212  1  پيش آزمون

 98/0  71/0 04/0 58/4 70/48  1  عضويت گروهي

  شركت در گروه
 96/0 48/0 01/0 53/15 72/129  1  پيش آزمون

 82/0  65/0 03/0 40/9 75/114  1  عضويت گروهي

  پيروي از گروه
 00/1 65/0 > 01/0 83/31 08/55  1  پيش آزمون

 96/0  58/0 01/0 83/15 39/27  1  عضويت گروهي

  مهارت غيركالمي
 96/0 48/0 > 01/0 26/16 00/44  1  پيش آزمون

 82/0  61/0 03/0 03/12 55/32  1  عضويت گروهي

  كل
  91/0  45/0 02/0 22/14 33/9441  1  پيش آزمون

  95/0 73/0 01/0 28/8 09/5500  1  عضويت گروهي

  
 آزمون بيني نمرات پس ادالت پيشمع .4جدول 

 Pre 73/0  +Group 45/35  +26/53  =Y  كل

  Pre 54/0  +Group 54/1  +7/6  =Y  مهارت غير كالمي
  Pre 68/0  +Group 2  +5/6  =Y جستجوي همكار
  Pre 76/0  +Group 83/1  +34/2  =Y پيروي از گروه
  Pre 68/0  +Group 15/1  +07/2  =Y شركت در گروه

  Pre 69/0  +Group 21/1  +19/2  =Y جستجوي همكار
  Pre 56/0  +Group 67/3  +28/11  =Y درك احساسات
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  گيري بحث و نتيجه
هاي گروهي بر  اين پژوهش با هدف، تعيين اثربخشي بازي

ساله  7تا  6دبستاني  هاي اجتماعي كودكان پيش  مهارت
هاي  هارتنتايج، اثربخشي بازي را بر بهبود م. انجام شد

آزمون نشان  اجتماعي كلي افراد گروه آزمايش در مرحله پس
توان  با توجه به باال بودن ميزان تأثير مداخله مي. دهد مي

هاي  داري ميزان مهارت نتيجه گرفت كه بازي به طور معني
  . دهد اجتماعي كودكان را افزايش مي

 هاي گفت، از آن جا كه بازي توان يدر تبيين اين يافته م
به كار رفته در اين پژوهش به صورت گروهي و با سمت و 

كه فرد خود  دهيسويي اجتماعي انجام شده است، موجب گرد
را در نمونه كوچكي از جامعه و در تعامل با ديگران تصور كند، 
مشكالت مربوط به روابط بين فردي را از نزديك لمس كرده 

كمك ديگران  ها بيانديشد و با هاي آن حل و خود در مورد راه
ها را در بازي  حل حل نهايي آن پرداخته و اين راه به كشف راه

هاي  و با كمك دوستان خود تمرين كند تا بتواند در موقعيت
  . ها بپردازد مشابه به تعميم آن

هاي  ترين وجه بازي همچنين بايد در نظر گرفت كه مهم
ست ها ا به كار رفته در اين پژوهش، عملي و اجرايي بودن آن

دهد كه با بازي كردن به جاي  كه اين به كودك فرصت مي
حل     صحبت كردن، مسأله را بازنگري كرده و براي آن راه

  . مناسب پيدا كند
بازي به منظور باال بردن سطح تعامالت بين فردي در 

تر با عواطف و براي نشان دادن تعارضات  مواجهه مستقيم
در بازي افراد ياد . درو عاطفي در زندگي روزمره به كار مي

اي  گيرند كه ابتكار عمل را به دست گرفته و به گونه مي
به عبارت ديگر بازي، . برانگيخته با ديگران ارتباط برقرار كند

هاي اجتماعي به خصوص افزايش مهارت در  آموزش مهارت
  . نمايد روابط و تعامالت بين فردي را تسريع و تسهيل مي

ش، اثربخشي بازي بر خرده هاي پژوه عالوه بر يافته
هاي مهارت اجتماعي يعني درك احساسات،  مقياس

جستجوي همكار، شركت در گروه، پيروي از گروه و مهارت 
درمانگر با توجه به نقاط . دهد غير كالمي را نيز نشان مي

  هاي ارتباط جمعي و كار گروهي،  ضعف كودكان در مهارت
بود كه همگي در  هايي را براي مداخله انتخاب كرده بازي

ها  كودكان در اين بازي. ها باشند راستاي بهبود اين ويژگي
هايي مانند سازگاري، برقراري رابطه، همكاري و  مهارت

پذيري  مشاركت، تشكيل گروه و تبعيت از قوانين آن، انعطاف
  .كردند و حل مسأله را تمرين مي

هاي اجتماعي از طريق بازي به نوعي ارايه  آموزش مهارت
دوستان و بقيه افرادي كه در محيط . الگو براي كودك است

. كنند اجتماعي كودك قرار دارند، مانند يك الگو عمل مي
ترين مدل به ويژه در آموزش  دوستان به عنوان مهم

روند؛ چرا كه بر طبق نظريه  هاي اجتماعي به شمار مي مهارت
يادگيري اجتماعي، رفتار از طريق مشاهده و الگوبرداري 

  . شود فراگرفته مي
طرفداران اين نظريه معتقد هستند كه وقتي فرد رفتاري را 

. نمايد كند، نتايج آن را نيز مشاهده مي از ديگران مشاهده مي
اگر نتايج مورد پذيرش او بود يا منجر به حل مسأله شد، او نيز 

توان نتيجه  پس به طور كلي مي. دهد آن رفتار را انجام مي
ق بازي كردن، كودكان بسياري از گرفت كه از طري

ها احتياج دارند  هاي اجتماعي را كه در بزرگسالي به آن مهارت
گيرند؛ در حالي كه كودكاني كه كمتر به بازي و به  ياد مي

پردازند، داراي  هاي گروهي و اجتماعي مي خصوص بازي
مشكالت زيادي در تعامالت اجتماعي خود هستند، براي مثال 

ها ارتباط  ساالن خود را به هم زده و كمتر با آنها بازي هم آن
پردازي براي  كنند، كمتر آغازگر بازي بوده و در ايده برقرار مي

با توجه به مؤثر بودن بازي در . بازي دچار مشكل هستند
هاي اجتماعي كودكان در پژوهش حاضر،  افزايش مهارت

 و Urenتوان گفت كه نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش  مي
Stagnitti )7 (مطابقت دارد.  

هاي پژوهش زارع و  همچنين نتايج پژوهش حاضر با يافته
احمدي كه به بررسي اثربخشي بازي بر كاهش مشكالت 

از جمله رفتاري كودكان پرداختند، همخواني دارد؛ چرا كه 
هاي اجتماعي است  فقدان مهارتمشكالت رفتاري كودكان، 

توان  ه در اين پژوهش ميبا توجه به نتايج به دست آمد). 10(
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بازي را به عنوان يك روش آموزشي مناسب براي كودكان 
كودكان با شركت در جلسات بازي .مورد استفاده قرار داد

هاي اجتماعي خود را تقويت كرده و به تعميم  گروهي، مهارت
  .پردازند هاي مشابه مي ها در موقعيت آن

ايراني و  مشكالت كار با كودكان، كمبود تحقيقات مشابه
هاي اين  عدم امكان اجراي مرحله پيگيري از محدوديت

  .پژوهش بود
  

  سپاسگزاري
نويسندگان مقاله، مراتب سپاس خود را از مسؤولين محترم 
مدرسه، معلمان و كليه كودكان عزيز كه در اجراي اين 

  .دارند اند، اعالم مي پژوهش نقش داشته
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The effectiveness of group play on social skills of preschool  
children in Isfahan, Iran 

 
Nasim Yazdanipur1, Fariba Yazdkhasti2 

Abstract 
Aim and Background: This study investigated the effectiveness of group play on social skills of female 
preschool children (6-7 years old). 
Methods and Materials: In this semi-experimental study, 20 female 6-7 year-old children were randomly 
selected and assigned to intervention and control groups (n = 10 in each). The intervention group 
participated 12 sessions of group play. All children were examined using the Social Skills Inventory. The 
applied intervention was evaluated through pre-test and post-test and the groups were compared using 
analysis of covariance.  

Findings: Social skills in the experimental group were significantly improved compared to the control 
group. 

Conclusions: Findings of this study revealed that group play can significantly and effectively enhance 
social skills of preschool children. 
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