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 چکیده
های بدنی به توسعه     فعالیت از طریق تالش دارد بدنیتربیت
های پرورشی سوال این است که آیا بازیبپردازد.  افرادهای مهارت

ارتباطی کودکان پیش دبستانی شود؟  هایمهارتتکامل تواند باعث می
، نمونه است نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمونروش تحقیق 
یک ها از میان ساله است. آزمودنی 6کودک پسر  43آماری شامل 

مناطق مرکزی شهر بروجرد انتخاب شدند که تعداد پسرانه کودک مهد
عنوان گروه کنترل انتخاب نفر به 35عنوان گروه تجربی و نفر به 36

وسیله فرم مشاهده از ها توسط مربیان آموزشی و بهشد. ابتدا آزمودنی
سپس گروه تجربی  دهی شدند.های ارتباطی نمرهنظر وضعیت مهارت

تکل تمرینی شد. در انتها نیز از هر دو گروه پس آزمون به وارد پرو
های مستقل و ها از آزمون تی برای گروهعمل آمد. جهت تحلیل داده

نتایج بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون وابسته استفاده شد. 
داری نشان داد کودکان گروه تجربی تفاوت معنیارتباطی های مهارت

(3333/3=pهمچنین بین .) کودکان ارتباطی های پس آزمون مهارت
به نظر     (.p=33/3) داری وجود داردفعال تفاوت معنیفعال و غیر

باعث پیشرفت ای است که گونهبه های پرورشیرسد مکانیسم بازیمی
 کودکان  ارتباطی و اجتماعی هایمهارتافزایش  وسیستم عصبی 

 .شودمی

 

 های کلیدیواژه
 .های پرورشیبازیارتباطی، کودکان،  هایمهارت

 
Abstract 

Physical education tries to develop the human skills 

through physical activity. The question is that do 

educational games can develop the communication 

skills of preschool children? The research method is 

semi-experimental with pre-posttest plan. Subjects 

include 50 six years old boys. They had arranged 

randomly in experimental and control groups, 26 in 

experimental and 24 in control group. Instrument 

was the observation form in terms of communication 

skills status. First the subjects scored by educators 

with communication skills observational form, and 

then the experimental group started the training. 

Independent and dependent t-tests were used to 

analyze data. The results showed that there is a 

significant difference between the mean of pre-test 

and post-test in communication skills of children in 

experimental group, and their communication skills 

become further(p≥0.0001). It seems that educational 

games mechanism is in such a way that can progress 

nervous system, and then promote social and 

communication skills of children. 
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 مقدمه
تکامل رفتارهای اجتماعی نقش بسیار دوره پیش دبستانی در 

کند. هر چند در این دوره کودک از آموزش مهمی ایفا می
باشد، رسمی معاف است و از آزادی عمل بیشتری برخوردار می

شوند که باید بسیاری از لیکن کودکان به دنیایی وارد می
    زمینه این نیازهای خود را برآورده کنند. عدم آموزش در 

کودکان را با مشکالت زیادی مواجه نماید، با وجود این تواند می
ها پس از ورود به مدرسه از این نظر تحت بیشتر آنان تا سال

 (. 3334 و همکاران، 3)دانکن گیرندآموزش خاصی قرار نمی
بسیاری از مسئولین آموزشی توافق دارند که هدف آموزش 

ی آنان است های آینده زندگابتدائی، هدایت کودکان در فعالیت
درک دنیای اطرافشان هستند و  آنها مشتاق(. 3331، 3)همفری

باشند. کودکان در هایشان میمایل به گسترش روابط و مهارت
دارند،  ایمالحظهدوران پیش از دبستان قابلیت یادگیری قابل 

   درون خانواده و با دوستان شکل این تجارب یادگیری در 
های بدنی توانند طی فعالیتآنها می(. 3336، 1)هارتاس گیردمی

ها شکل در تعامل با محیط آموزش ببینند، همچنین به دوستی
 های گروهی لذت ببرند.داده و از فعالیت

هایی جهت ورزش و کودکان پیش دبستانی نیاز به فرصت
ها نه برای یادگیری و هماهنگی اندامحرکت دارند. آنها باید روزا

باشند. از این رو باید نقش آن را در زندگی فعالیت بدنی داشته 
کودک جدی گرفت و از این ویژگی برای توسعه و تکامل 

توان کودک را از طریق بازی میهای الزم بهره برد. توانایی
ها را به او آموخت. خلجی یاد گرفتنی تربیت نمود و بسیاری از

( بازی را به عنوان عاملی انگیزشی مطرح کرده است، 3186)
مند است. بازی چرا که کودک به طور فطری به بازی عالقه

ای برای کسب لذت فردی و ایجاد تنوع در زندگی است. وسیله
با دیگران بودن، آنها را شانه به شانه خود حس کردن، با آنها 

تواند از های خود را محک زدن، میبه رقابت برخاستن و توانایی
بدنی باشد. وی بیان فعالیتهای قوی انسان برای بازی و انگیزه

های پرورشی متنوع بوده و دارای ارزش فرهنگی کند بازیمی
به مکان،  ها با نهایت آزادی و بدون قید بودنهستند. این بازی

 گیر قابل اجرا هستند. زمان و ابزار دست و پا
ارتباطی های یکی از نیازهای مهم این دوران توسعه مهارت

است که برای سازگاری در زندگی اجتماعی بعدی نقش اساسی 

                                                                            
1. Duncan 

2. Humphery 

3. Hartas 

مجموعه رفتارهای آموخته ارتباطی های کند. مهارتایفا می
ای مانند تعامل، همکاری و کمک کردن به دیگران است شده

سازد با دیگران ارتباط اثربخش داشته باشد. که فرد را قادر می
باشند در ایجاد کودکانی که مهارت ارتباطی کافی کسب کرده 

از  تررابطه با همساالن و یادگیری در محیط آموزشی موفق
(. 3185 )بیابانگرد، کودکانی هستند که فاقد این مهارت هستند

ها کودکان تجربه رسیدن به موفقیت و شایستگی در همه زمینه
 (.3333 ،5)ایزنبرگ کنند را در زندگی اجتماعی درک می

4سینگر
که بازی در شایستگی اجتماعی و کند بیان می (3336) 

بارهایم و نتیجه مطالعه  .توانایی برقراری ارتباط اهمیت دارد
    زیرا آنان ارتباط  ،ن امر استید ایؤ( نیز م3336) 6بارت
های حرکتی و رفتار اجتماعی کودکان داری بین تواناییمعنی

 مشاهده کردند.
در قالب های حرکتی بدنی از طریق تمرکز بر مهارتتربیت

و  3)زاخوپلو کندبازی به رشد و پیشرفت کودکان کمک می
ها کمک بازی به کشف و یادگیری مهارت(. 3333 همکاران،

های تواند به کودکان فرصتی برای تمرین مهارتکند و میمی
پوکت و ) اجتماعی مانند مشارکت، همکاری و مذاکره بدهد

 .(3335 ،8دیفلی
 های پرورشی است که طی آنها بهبازیها، یکی از انواع بازی

ها های ارتباطی، این بازیفرصتی برای تمرین مهارت کودکان
شوند. های لذت بخش ارائه میبا هدف تربیتی در قالب فعالیت

به  های پرورشی ضمن ایجاد فرصت فعالیت بدنی و کمکبازی
کودک مانند  رشد جسمانی، به تقویت عملکردهای تربیتی

گروهی و  ارتباط، تعامل اجتماعی، حس همکاری، کاربرقراری 
انجامد و در های اجتماعی میو ارزش احترام متقابل به افراد

گیری این کارآورد، لذا بهوجود کودک تقویت مثبت به وجود می
کار رفته در مسیر ههای بفعالیت تواند نمودها مینوع بازی

های ی ارزشهای پیش دبستانی کودک در جهت ارتقاآموزش
   (.3183، 3سنه و همکاران) فردی، خانوادگی و اجتماعی باشد

دارند که هیچ نورم ملی بیان می (3333) و همکاران 33پویست
ی دوران هابرای تعریف آمادگی جسمانی که باید در برنامه

 .کودکی باشد، وجود ندارد

                                                                            
4. Isenberg  

5. Singer 

6. Bar-Haim & Bart 

7. Zachopoulou 

8. Puckett & Diffily 

9. Saneh et al 

10. Poist 
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های حرکتی بنیادین در مهارت ر به بهبودهدف قادبازی بی
کودکان بین سه تا شش ساله نیست، بنابراین باید آموزش 

های بدنی برای این کودکان با هدف مشخص به منظور فعالیت
اجتماعی شان  های حرکتی و نیازهای روانی وتکامل قابلیت

 (.3383 )میلر، باشد
های بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات بازی

های ارتباطی کودکان شش ساله تعیین شده پرورشی بر مهارت
تواند های پرورشی منظم میاست تا مالحظه گردد آیا بازی

 اثراتی بر مهارت ارتباطی کودکان داشته باشد؟

 

 روش پژوهش
با پیش  میدانیجربی است که به صورت نیمه ت پژوهشروش 

کودک  43، نمونه آماری شامل انجام شد آزمون و پس آزمون
کودک پسرانه در ها از میان یک مهدساله است. آزمودنی 6پسر 

عنوان نفر به 36 مناطق مرکزی شهر بروجرد انتخاب شدند.
ابتدا  عنوان گروه کنترل انتخاب شد.نفر به 35گروه تجربی و 

های ها توسط مربیان آموزشی از نظر وضعیت مهارتآزمودنی
گروه تجربی برای مدت دوازده سپس دهی شدند. ارتباطی نمره

های پرورشی منتخب شرکت داده شدند و گروه هفته در بازی

در پایان داد. های معمول مهد را انجام میکنترل فقط فعالیت
در هر جلسه از ل آمد. دوره از هر دو گروه پس آزمون به عم

روز برای تمرین کودکان های پرورشی متنوع و بهبرخی بازی
قدرت، ) استفاده شد که هر کدام اهداف عملیاتی خاصی مانند

العمل، دقت، زمان عکس پذیری، سرعت، چابکی،تعادل، انعطاف
گیری، ابتکار و نوآوری، پرورش تمرکز حواس و قدرت تصمیم

کند. در انتقال و مانند آن( را دنبال مییابی، سرعت حس جهت
جلسه نیز حدود ده دقیقه تمرینات سرد کردن  هر انتهای

های ر مستقل بازیمتغیها انجام گردید. متناسب با سن آزمودنی
است. جهت تحلیل های ارتباطی مهارتیر وابسته پرورشی و متغ

ده های مستقل و وابسته استفاها از آزمون تی برای گروهداده
های ارتباطی از فرم مشاهده گیری مهارتبرای اندازه شد.

(PKBS)  ساله استفاده شد که  6تا  1مخصوص کودکان
 درصد اعالم نموده است. 33پایایی آن را  (3333) مرل

 

 پژوهش هاییافته
های پرورشی دوازده هفته بازی تأثیرنتایج تحلیل فرضیه 

های ارتباطی گروه تجربی و کنترل کودکان منتخب بر مهارت
 در جدول یک نشان داده شده است.پسر پیش دبستانی 

 

 و کنترلپسران گروه تجربی ارتباطی های مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون مهارت .4جدول 

Groups Pre-test Post-test changes rate% t (dependent) sig 

Experimental 76.60±12.31 80.66±10.31 5.30 6.81 0.0001 

Control 77.86±7.80 75.33±8.23 -3.25 -1.88 0.069 

t (Independent) 0.057 1.73 
 

sig 0.96 0.01 

 

اطالعات حاصل، بین میانگین پیش آزمون و پس براساس 
   تجربی تفاوتکودکان گروه ارتباطی های آزمون مهارت

(. لیکن بین میانگین پیش p=333/3) داری مشاهده شدمعنی
کودکان گروه کنترل ارتباطی های آزمون و پس آزمون مهارت

ی (. نتایج آزمون ت363/3) داری مشاهده نشدتفاوت معنی
ارتباطی های دهد که بین پس آزمون مهارتنشان میمستقل 

 داری وجود داردفعال تفاوت معنیکودکان فعال و غیر
(33/3=pاین در حالی .) داری بین پیش ست که تفاوت معنیا

(. لذا فرض صفر رد p=36/3) گرددآزمون آنان مشاهده نمی
های گردد که بین مهارتگیری میشود و چنین نتیجهمی

داری به نفع فعال تفاوت معنیکودکان پسر فعال و غیرارتباطی 
 گروه فعال وجود دارد. 

 

 گیریبحث و نتیجه
های پرورشی های تحقیق نشان داد که دوازده هفته بازییافته
فعال داشته کودکان پسر ارتباطی های معناداری بر مهارت تأثیر
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فعال بیشتر غیرداری از گروه ها به طور معنیو سطح این مهارت
های جسمی و دهد فعالیتبرخی مطالعات نشان می بوده است.

و عاطفی ارتباطی های هایی برای رشد مهارتبازی فرصت
هایی که در ها و استراتژی کند و با آموزش تکنیکایجاد می

کنند، سطح مهارت کودک می تواند افزایش بازی استفاده می
نتیجه مطالعه عبد خدایی و صادقی (. 3334 ،3)وود و آتفیلد یابد

های مهارت( نیز نشان داد که بازی درمانی در 3133) اردوبادی
 کودکان تاثیر مثبت دارد. ارتباطی 

تواند به کند و میها کمک میبازی به کشف و یادگیری مهارت
های اجتماعی مانند کودکان فرصتی برای تمرین مهارت

 پوکت و دیفلی،) بدهدمشارکت، نوبت گرفتن و همکاری 
های شناختی، اشاره به مهارتارتباطی مهارت (. 3335

ای از رفتارهای کودک دارد و مجموعهارتباطی  اجتماعی،
 .شودکودک است که باعث سازگاری اجتماعی موفق او می

کودکان نیاز دارند که احساسات خود را در میان همساالن خود 
در جامعه  ماعی خود را نیزکنترل کنند و همچنین  نیازهای اجت

های برخی نظریات از رابطه بازی با مهارت برآورده کنند.
اجتماعی  ـنظریه رشد روانی کنند. ارتباطی حمایت می

را ارتباطی به طور متقابل اثرات فعالیت بر مهارت  3اریکسون
کند به طوری که با تکیه بر ابعاد اجتماعی رشد، توجیه می

در  .اجتماعی در رشد، اثرات مهمی دارندمعتقد است که روابط 
    های حرکتی و ذهنی در حال رشد دوران کودکی توانایی

باشند و کودکان قادر به انجام دادن کارهای بیشتری برای می
خودشان هستند آنها میل نیرومندی به ابتکار عمل در بسیاری 

ای رشد هتوانند در زمینههای بدنی میفعالیت ها دارند.از فعالیت
کودک تاثیر داشته و باعث تکامل شناختی و نیز پیشرفت 

های پرورشی بازی(. 3331 ،1)گاالهو اجتماعی کودکان شود
پیشرفت سطح اجتماعی و  باعث پیشرفت سیستم عصبی،

ها به رسد مکانیسم این گونه بازیشود، به نظر میشناختی می
کودکان های اجتماعی ای است که باعث افزایش مهارتگونه
5)بیرر شودمی

 (.3335 و همکاران، 
(، معتقد است که رفتارها و 3333-3335) 4اسکینر اف. بی.

آیند و  اساس یادگیری به وجود میبر شخصیت انسان عمدتاً
کنند. بنابراین شناخت یا کشف قوانین یادگیری، کلید  تغییر می

                                                                            
1. Wood & Attfield 

2. Erikson 

3. Gallahue 

4. Birrer 

5. Skinner 

رفتار توان  شناخت رفتار انسان است. با شناخت این قوانین می
 بینی و کنترل کرد و حتی آن را تغییر داد انسان را توجیه، پیش

های خود این نتیجه  اساس آزمایشاسکینر بر(. 3131، )شاملو
توان به وسیله عامل تقویت، کنترل  رسید که همه رفتارها را می

بینی کرد. وی معتقد بود که بیشتر رفتارهای اجتماعی  و پیش
بلکه این  ،آید محیط به وجود نمی در اثر تحریک انسان صرفاً

ها را زند و در صورتی که محیط آن سر میرفتار، اول از شخص 
(. بنا بر 3135)کریمی و همکاران ، مانند تقویت کند، پابرجا می

توان چنین تحلیل نمود که رفتارهای اجتماعی بروز این می
های پرورشی تقویت شده و جا کرده در محیط مهد توسط بازی

ده است و موجب بهبود برقراری ارتباطات اجتماعی کودکان افتا
توان نتیجه گیری کرد که بر این اساس میگردیده است. 

های پرورشی با ایجاد تغییرات مثبت در کودکان باعث بازی
نظران اند. برخی صاحبهای ارتباطی آنان شدهپیشرفت مهارت

فتار مناسب و ر وانایی کودک یا نوجوان در انتخابتنیز معتقدند 
ارزشیابی در مورد روابط اجتماعی و ساختار گروه، میزان مهارت 

های اولیه زندگی سال. سازدرا مشخص میارتباطی و قابلیت 
کودکان در طول دوران نوزادی، کودک نو پا و پیش دبستانی، 

و  های اجتماعیها و شایستگیگیری تواناییپایه و اساس شکل
نتیجه این تحقیق با نتایج  (.3333 ، 6)اسا باشدآنان می ارتباطی

همخوانی نیز ( 3335) 3آریهو  (3336تحقیقات بارهایم و بارت )
های داری بین فعالیت( ارتباط معنی3336دارد. بارهایم و بارت )

( نیز در 3335آریه )بدنی و رفتار اجتماعی کودکان یافتند. 
نون ر قالب فمطالعه خویش پی برد که بکارگیری فعالیت بدنی د

های اجتماعی کودکان پیش مهارت  یادگیری جمعی در تقویت 
اند که بازی باعث رشد محققین تاکید کردهثر است. ؤدبستانی م

معتقد است  8پیاژهشود. شناختی، عاطفی و اجتماعی کودک می
بازی برای تعامل کودکان الزم است تا به کاوش محیط خود 

های اجتماعی شناختی را بپردازند، بعالوه بازی توسعه مهارت
هایی برای اجرای تواناییطی آن افزایش داده و کودکان 

 همچنین(. 3333 )روبین و همکاران، کنندمی مقررات کسب
ای رشد اجتماعی و هایی برهای جسمی و بازی فرصتفعالیت

 (.3183 سیف،کند )عاطفی ایجاد می
 ( بیان کرده است که بازی برای کودکان همانند 3333) 3لندرث

                                                                            
6  .  Essa 

7.  Aree 

8. Piaget 

9. Landreth 
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 برای بیان احساسات،ای کالم برای بزرگساالن است و وسیله
برقراری روابط، توصیف تجربیات، آشکار کردن آرزوها و 

های حرکتی ( برنامه3183خودشکوفایی است. سنه و همکاران )
های تربیتی و های هدفمند همراه با سایر فعالیتو بازی

پرورشی را بستری مناسب برای تمرین و تکرار برخی از مفاهیم 
 اند.دوره دبستان مطرح کردهجسمانی در ذهنی، شناختی و 

نیز توجیه پذیر است ( 3838نتایج حاصل بر اساس نظر گروس )
شناخت  بازی رفتاری است که انسان برای کشف وگوید او می

 پردازد، بنا بر این دارای نقش حیاتی درمحیط خود به آن می

مرحله طفولیت تا  یادگیری و رشد مطلوب اجتماعی کودکان از
وی معتقد (. همچنین 3333 )الرسون، نوجوانی استدوران 

 پردازند که به رشد و تکامل  هایی می است کودکان ابتدا به بازی

هایی  به بازی انجامد و بعداً حرکتی آنها می ـ های حسی مهارت
شوند که روابط اجتماعی و ارتباطی آنها را تسریع  عالقمند می

های با تکامل مهارتهای پرورشی در این سنین بازی .کنند می
زیرا آنان در حال کسب  ،حرکتی کودکان نسبت دارد ـ حسی

ید این مطلب است ؤهایی هستند، نتایج تحقیق مچنین توانایی
به نظر  شی در حال توسعه این روند هستند.های پرورکه بازی

بر سیستم عصبی باعث  تأثیرهای پرورشی با بازیرسد می
شود. می ی و شناختی کودکانهای اجتماعپیشرفت توانایی

تواند توانایی اجتماعی و می  بازی دانشمندان نیز معتقدند
های پرورشی ارتباطی آنها را تسریع کند، لذا بکارگیری بازی

های جتماعی و ارتباطی کودکان در دورهبرای تقویت ارتباطات ا
 .شودپیش دبستانی توصیه می
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