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ارتباطی فردی و گروهی و  های مهارتآموزشی بر تقویت  های بازینقش 

 دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر زاهدان پذیری مسئولیت
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 چکیده

 مقطع آموزان دانش پذیری مسئولیت و گروهی و فردی ارتباطی های مهارت تقویت بر آموزشی های بازی نقش، پژوهش این در

و  آزمون پیششبه آزمایشی با طرح  روش نظر از نوع کمی و حاضر مطالعه. گرفت قرار بررسی زاهدان مورد شهر ابتدایی

 صورت به نفر 31زاهدان  شهر ششم ابتدایی آموزان نفر از دانش 01 بین از، منظور این برای. و گروه کنترل بود آزمون پس

 های بازی) آزمایشی ی مداخله. شدند بندی دسته نفر( 06) نفر( و گروه کنترل 06) آزمایش در یک گروه و انتخاب تصادفی

گروهی و  و فردی ارتباطی های مهارتبرای دو متغیر  اطالعات آوری جمع ابزار. گردید اعمال، آزمایش گروه روی بر( آموزشی

 1.7باالتر از  کرونباخ آلفای بر اساس پایایی و محتوایی و صوری روایی از پرسشنامه تعیین روایی برای بود و پذیری مسئولیت

 تحلیل و تجزیه مورد( متغیره چند واریانس تحلیل) مانوا آزمون اب SPSS 23 افزار نرم کمک با ها داده درنهایتگردید.  محاسبه

 دانش در فردی و گروهی ارتباط های مهارت آموزشی بر های بازی که نمود بیان توان می آمده بدست های یافته طبق. گرفت قرار

آموزشی میزان مهارت ارتباطی  های بازیکه  گرفت نتیجه توان می ( بنابراینP<0.05) مثبت و معناداری دارد تأثیر آموزان

 آموزان مورد مطالعه را افزایش داده است. دانش

 

 زاهدان، آموزان دانش، پذیری مسئولیت، ارتباطی های مهارت، آموزشی های بازیهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

، پرورش روح یسرگرم یراب یا لهیوس یدارد .باز یا ژهیو تأثیر یریادگیاست که در  یو روح یجسم یاز مهارتها یقیتلف یباز

 یزهایچ نددیب یآموزش م یکه توسط باز یکودکان هنگام است. ییخودشکوفا نیو هم چن گرانیارتباط با د یبرقرار، تیخالق

 یهایژگیاز و یباز شناسند. یو اطراف خود را م کنندیم دیرا تقل بزرگترها رفتار، دبرن یپ ایاش تیخاص به، کنندیتازه را کشف م

 (.0311، یدهد )قاسم یکودکان را رشد م یاجتماع، یجسمان، یمختلف مثل اخالق یک است که جنبه هاکود یعیطب

و کم  هروشی سادبه عنوان  یبرخوردار است. باز یا ژهیو گاهیکودکان از جا یو روان یروح یها یژگیبه علت و آموزشی یهایباز

 یتیموقع نفراهم کردمثبت و  یرفتارها شیت کودکان، افزااز مشکال یاریکاهش بس یارزشمند برا یو به عنوان قالب نهیهز

 (.0313و اسالم پناه،  یدارد )چراغ یا ژهیو تیماه یاجتماع یمناسب، در جهت رشد مهارتها

است که با  یندیحس خوشا یباز کی، در زمان انجام یباز یایو غرق شدن در دن رامونیپ یایعدم توجه به دناز آنجایی که 

)فروزنده و همکاران،  د بر مهارت ارتباطی دانش آموز نیز موثر باشدتوان میکه  آن را تجربه کرد توانیخوب م یباز کیانجام 

0314.) 

ارتباط مقوله ای است اجتماعی؛ بنابراین نمی شود آن را در زمره مباحث نو و جدید قرار داد و با این دید در خصوص آن گفتگو 

، ارتباط میان آن هاست. در بررسی بحث ارتباطات و زمینه تاریخی آن، دن انسان هاخمیرمایه اجتماعی بو، کرد. در واقع

نیاز به برقراری ارتباط به وجود آمد و انسان ها ، گفت از زمانی که انسانها تصمیم گرفتند در کنار یکدیگر زندگی کنند توان می

تباطات به عنوان مبحثی مهم و تعیین کننده در زندگی بشر سعی کردند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و از اینجا بود که بحث ار

ارتباط یک انسان با تمام پیچیدگی هایش در  توان می(. البته نظام ارتباط بین افراد را 2117، و همکاران 0شاکر) مطرح شد

(. در همین 0311، فرهنگی) ارتباط با دیگران و پیوستگی هایش با آنان دانست که در ابعاد جسمی و روانی صورت می گیرد

راستا روان شناسان اجتماعی تصریح می کنند که انسان ها به یکدیگر نیاز دارند و برای ارضای نیازهای خود به ناچار نیازمند 

ارتباط هستند. از نظر آنها پرداختن به کار و نتایج حاصل از آن و طول زمان اجرای آن تا حدود زیادی به برقراری ارتباط با 

 (. 2100، 2بلند) تگی دارددیگران بس

هیچ تماس میان فردی بدون برقراری ارتباط امکان پذیر نمی باشد. انسان همواره برای رسیدن به اهداف و خواسته ، از سویی

خود نشانگر ماهیت تبادلی ، نیازمند آشنایی بیشتر با انواع تعامالت اجتماعی و مدل های مهارتی می باشد. مدل مهارتی، هایش

 (. 0301، موسی زاده) ارتباط است فرایند

، 3رشید) است همراه مثبت هیجانهای و توانمندیها ایجاد با خاص طور به و نیز دارند درمانی روان رویکردی آموزشی های بازی

و  کنندیم دایپ یدسترس یدیجد یذهن می، به مفاهیآموزش های بازی ژهی، به وهایدر خالل باز کودکانبا توجه به اینکه (. 2103

شوند و  یو رغبت فرا گرفته م لیبدون فشار و با م ی، مطالب آموختنیباز نی. در حکنندیرا کسب م یو بهتر شتریب یمهارتها

د بر توان میکه  به کودکان آموخت یفقط همراه با باز دیرا با یمعلمان معتقدند که هرگونه مطلب درس یعلت، برخ نیبه هم

، شپذیر قابلیت یعنی یمسئولیتپذیر(. با توجه به اینکه 0314، ی)شکفته و حجت آنان نیز موثر باشد پذیری مسئولیت

لذا بر کند  رد را آن یا و دبپذیر را آن دارد حق او د؛میشو ستاخودر دانش آموز از که ریکا گرفتن هعهد به و پاسخگویی

                                                           
1- Shaker 
2 Bland 
3 Rashid 
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 ارتباطی های مهارت تقویت بر زشیآمو های بازیهمین اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا 

 زاهدان موثر است؟ شهر ابتدایی مقطع آموزان دانش پذیری مسئولیت و گروهی و فردی

 

  تحقیق شناسی روش

 کاربردی نوع از یادگیری و آموزش زمینه در آن نتایج از استفاده دلیل به و آن اهداف و موضوع ماهیت لحاظ به پژوهش این

 آموزان دانش،  پژوهش این در بررســی مورد جامعــه .است آزمایشی شبه پژوهش این روش غیرهامت نوع مبنای بر.  است

 آموزش مناطق ابتدا. شدند انتخاب ای خوشــه تصادفی گیری نمونه شیوة با بررســی مورد نمونه. بود زاهدان ابتدایــی مقطع

 دو بعد مرحله در. شــد انتخاب تصادفی طور به شــیآموز ناحیه یک سپس. شد تقسیم دو ناحیه به زاهدان شهر پرورش و

 بازی از استفاده با آموزش) آزمایش گروه به کالس در هر مدرسه یک. شــد انتخاب کالس یک هرکدام از و انتخاب مدرسه

 در آزمونی پیش آموزان دانــش از .شد داده اختصاص(  آموزش بدون) کنترل گروه به مدرسه هر در کالس یک و( آموزشی

 اختیار در محقق توسط شده طراحی بازی ســپس و آمد عمل به پذیری مسئولیت و گروهی و فردی ارتباطی های مهارت زمینه

 پذیری مسئولیت و گروهی و فردی ارتباطی های مهارت میزان آزمون پس از استفاده با هفته دو از پس.  گرفت قرار آموزان دانش

 برای پژوهش این در پرسشنامه های مهارت ارتباطی و مسوولیت پذیر بود آزمون پسر قسمت ابزار تحقیق د .شــد گیری اندازه

 سؤال مذکور بازی محتوای به مراجعه با. شد متخصصان اســتفاده نظر از شــده طراحی آزمون و ابزار محتوایی روایی تعیین

 آموزش حیطه در متخصص کارشناســان از چند تنی و خبرگان نظرات به توجه با بعد و شد تهیه نامه پرسش و آزمون های

،  سئواالت ضعف نقاط رفع و کودکان از تعدادی روی بر آزمون و نامه پرسش آزمایشی اجرای با سپس و شدند تصحیح ها سؤال

 ایه روش بین از،  نامه پرسش و آزمون پایایی سنجش برای .شد آماده نهایی اجرای برای و تدوین اصلی آزمون و نامه پرسش

 پرسش برای شده محاسبه پایایی ضریب،  آزمون و نامه پرسش اجرای با. شد استفاده کرونباخ آلفای روش از درونی همسانی

 .آمد دست به 1.73 پذیری سئولیتمپرسشنامه  آزمون برای و آمد دست به 1.05 پژوهش این مهارت ارتباطی نامه

 

 تحقیق های یافته

 الف: نرمال بودن توزیع متغیرها

با توجه به شاخص های  آزمون پسو  آزمون پیششاخص های مربوط به نرمال بودن متغیرهای وابسته را در دو مرحله  0جدول 

کشیدگی و آزمون شاپیرو ویلک نشان می دهد. نتایج نشان داد در متغیر مهارت فردی در گروه آزمایش در مرحله ، کجی

 ku ،76/1 sk= ،16/1<p ،12/1=w=-12/1) آزمون پس( و در ku ،37/1 sk= ،16/1<p ،10/1=w (15)=30/1) آزمون پیش

، ku=-40/1) آزمون پیش( با توجه به معنادار نبودن شاخص آمای شاپیرو ویلک نرمال است. در گروه کنترل در مرحله (15)

37/1 sk= ،16/1<p ،15/1=w (15) آزمون پس( و در مرحله (20/1=ku ،115/1 sk= ،16/1<p ،15/1=w (15) با توجه به .)

  معنادار نبودن شاخص آمای شاپیرو ویلک غیر نرمال هستند.

( و در ku ،02/1- sk= ،16/1<p ،00/1=w (15)=-73/1) آزمون پیشدر متغیر مهارت گروهی در گروه آزمایش در مرحله 

ی شاپیرو ویلک نرمال ( با توجه به معنادار نبودن شاخص آماku ،54/1- sk= ،16/1<p ،14/1=w (15)=-32/1) آزمون پس

 آزمون پس( و در مرحله ku ،7/1- sk= ،16/1<p ،14/1=w (15)=12/1) آزمون پیشاست. در گروه کنترل در مرحله 

(07/0=ku ،16/0 sk= ،16/1<p ،01/1=w (15).با توجه به معنادار نبودن شاخص آمای شاپیرو ویلک غیر نرمال هستند .)  
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( و در ku ،15/1 sk= ،16/1<p ،15/1=w (15)=-05/1) آزمون پیشآزمایش در مرحله  در گروه پذیری مسئولیتدر متغیر 

( با توجه به معنادار نبودن شاخص آمای شاپیرو ویلک نرمال ku ،02/1- sk= ،16/1<p ،15/1=w (15)=-00/1) آزمون پس

 آزمون پس( و در مرحله ku ،64/1- sk= ،16/1<p ،10/1=w (15)=11/1) آزمون پیشاست. در گروه کنترل در مرحله 

(11/1=ku ،13/1 sk= ،16/1<p ،10/1=w (15).با توجه به معنادار نبودن شاخص آمای شاپیرو ویلک غیر نرمال هستند .)  

 : شاخص های توزیع نمره های آزمودنی های گروههای آزمایش و كنترل در متغیرهای وابسته 1جدول 

 كشیدگی كجی متغیرها گروه ها
 شاپیرو

 ویلک

 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری

 آزمایشی
 10/1 06 10/1 30/1 37/1 مهارت فردی پیش آزمون

 2/1 06 12/1 -12/1 76/1 مهارت فردی آزمون پس

 کنترل
 71/1 06 15/1 -40/1 37/1 مهارت فردی پیش آزمون

 50/1 06 15/1 20/1 115/1 مهارت فردی آزمون پس

 آزمایشی
 10/1 06 00/1 -73/1 -02/1 مهارت گروهی پیش آزمون

 46/1 06 14/1 -32/1 -54/1 مهارت گروهی آزمون پس

 کنترل
 47/1 06 14/1 12/1 -7/1 مهارت گروهی پیش آزمون

 11/1 06 01/1 07/0 -16/0 مهارت گروهی آزمون پس

 آزمایشی
 73/1 06 15/1 -05/1 15/1 پذیری مسئولیت پیش آزمون

 73/1 06 15/1 -00/1 -02/1 پذیری مسئولیت آزمون پس

 کنترل
 07/1 06 10/1 -11/1 64/1 پذیری مسئولیت پیش آزمون

 03/1 06 10/1 11/1 -13/1 پذیری مسئولیت آزمون پس

 

 كواریانس-ج: مفروضه همگنی ماتریس واریانس

، P=41/1) تباکس به لحاظ آمای معنادار اس Mنتایج مربوط به برابری ماتریس کواریانس نشان داد که شاخص  2جدول 

01/1= (3/6501 ،5)F ،11/5=Box's M) ،2117، تاباچنیک و فیدل) در نتیجه فرض برابری کواریانس ها برقرار است ،

 (.262ص

 كواریانس در بین گروهها-: مفروضه همگونی ماتریس واریانس2جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی مخرج درجه آزادی صورت Fمقدار  شاخص ام باكس

11/5 01/1 5 3/6501 41/1 
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 د: مفروضه فقدان هم خطی چندگانه 

نتایج بررسی مقدار همبستگی الزم بین متغیرهای وابسته برای انجام تحلیل های بعدی را بر حسب آزمون  3نتایج جدول 

P  ،67/20= (6)=110/1) به لحاظ آمای معنادار است کرویت بارتلت نشان می دهد. نتایج نشان داد مقدار مجذور کای
2

χ) ، در

  نتیجه فرض فقدان هم خطی بودن چندگانه بین متغیرهای وابسته رد می شود.

 فقدان هم خطی چندگانه بین متغیرهای وابسته :3جدول  

 سطح معناداری درجه آزادی مجذور كای نسبت درست نمایی

111/1 67/20 6 110/1 
 

 ر: مفروضه همگنی واریانس های خطا در بین گروهها

 مولفه مفروضه همگن بودن واریانس ها در متغیرهای مهارت فردی آزمون پسنشان می دهد در  4ل نتایج جدو

(2/1,P=51/0F (1,28)=) ،مهارت گروهی (160/1,P=1/3F (1,28)=) ، پذیری مسئولیتو (06/1,P=02/2F (1,28)=) ، برقرار

 است.

 : مفروضه همگونی واریانس خطا در بین گروهها4جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی مخرج درجه آزادی صورت Fمقدار  متغیر

 2/1 20 0 51/0 مهارت فردی آزمون پس

 160/1 20 0 1/3 مهارت گروهی آزمون پس

 06/1 20 0 02/2 پذیری مسئولیت آزمون پس
 

 ز: مفروضه همگنی شیب های خط رگرسیون

گرسیون مولفه های متغیر نارساخوانی در بین نتایج شاخص چند متغیره بررسی مفروضه همگونی شیب های خط ر 6جدول 

 P=60/0,22/1) در مهارت فردی و عمل ازمایشی آزمون پیشگروهها را نشان می دهد . نتایج نشان داد که اثر تعاملی بین اثر 

(F (3,20)= ، 00/1) در مهارت گروهی و عمل ازمایشی آزمون پیشاثر تعاملی بین اثر,P=77/0 (F (3,20)= ،لی بین اثر اثر تعام

معنی دار نیست در نتیجه در این متغیرها اثر  =P=67/1 (F (3,20),74/1) و عمل ازمایشی پذیری مسئولیتدر  آزمون پیش

 تعاملی وجود ندارد و شیب ها در گروها همگن می باشند. 

 : مفروضه همگونی شیب خط رگرسیون در بین گروهها5جدول 

 
شاخص ویلکز 

 المبدا

درجه آزادی 

 صورت

درجه آزادی 

 مخرج

مقدار 

F 

سطح 

 معناداری

عمل  *مهارت فردی  آزمون پیش

 آزمایشی
010/1 3 21 60/0 22/1 

عمل  *مهارت گروهی  آزمون پیش

 آزمایشی
71/1 3 21 77/0 00/1  

عمل  * پذیری مسئولیت آزمون پیش

 آزمایشی
04/1 3 21 67/1 74/1  
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 ب: آزمون فرضیه ها

 دارد. تأثیرزاهدان  شهر ابتدایی مقطع آموزان بر مهارت فردی دانش آموزشی های بازیفرضیه اول:  

 الف: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

وابسته مهارت فردی آورده شده است. نتایج  توزیع نمره های آزمودنی های گروه های آزمایش و کنترل در متغیر 5در جدول 

، =35/1SD) آزمون پیشجدول نشان داد در متغیر مهارت فردی در گروه آزمایش میانگین و انحراف استاندارد در مرحله 

10/2M=)  آزمون پسو در مرحله (31/1SD= ،07/2M= هستند. در گروه کنترل نیز میانگین و انحراف استاندارد در مرحله )

 ( هستند.=60/1SD= ،70/0M) آزمون پسو در مرحله  (=6/1SD= ،5/0M) آزمون پیش

 : شاخص های توزیع نمره های آزمودنی های گروههای آزمایش و كنترل در مهارت فردی6جدول 

 بیشینه نمره كمینه نمره انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیرها گروه ها

 آزمایشی
 70/2 33/0 35/1 10/2 06 مهارت فردی پیش آزمون

 16/2 53/0 31/1 07/2 06 مهارت فردی آزمون پس

 کنترل
 50/2 01/1 6/1 5/0 06 مهارت فردی پیش آزمون

 04/2 16/1 60/1 70/0 06 مهارت فردی آزمون پس

 

 ب: تحلیل كواریانس

نشان می دهد. نتایج نشان داد  عمل های ازمایشی در بین گروهها در مهارت فردی را تأثیرتحلیل نتایج مقایسه  7در جدول 

عمل آزمایشی  تأثیردر نتیجه  =P=44/3 (F (1,25),17/1) بین دو گروه در مولفه مهارت فردی تفاوت معنی داری وجود ندارد

 بر بهبود مهارت فردی موثر نبوده است.  آموزشی های بازی

 : تحلیل انکوا در متن مانکوا متغیر مهارت فردی7جدول 

 منابع
مجموع 

 جذوراتم

درجه آزادی 

 صورت

میانگین 

 مجذورات

مقدار 

F 

 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

مهارت  آزمون پیش

 فردی

 عمل آزمایشی

 خطا

112/1 

 

 

765/1 

40/6 

0 

 

0 

26 

112/1 

 

 

765/1 

22/1 

100/1 

 

44/3 

10/1 

 

17/1 

111/1 

 

020/1 
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 .دارد تأثیر زاهدان شهر تداییاب مقطع آموزان آموزشی بر مهارت گروهی دانش های بازیفرضیه دوم: 

 الف: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش 

توزیع نمره های آزمودنی های گروه های آزمایش و کنترل در متغیر وابسته مهارت گروهی آورده شده است. نتایج  0در جدول 

، =67/1SD) آزمون پیشمرحله جدول نشان داد در متغیر مهارت گروهی در گروه آزمایش میانگین و انحراف استاندارد در 

00/3M=)  آزمون پسو در مرحله (67/1SD= ،05/3M= هستند. در گروه کنترل نیز میانگین و انحراف استاندارد در مرحله )

 ( هستند.=20/1SD= ،20/3M) آزمون پسو در مرحله  (=60/1SD= ،10/3M) آزمون پیش

 ای آزمایش و كنترل در مهارت گروهی: شاخص های توزیع نمره های آزمودنی های گروهه 8جدول 

 بیشینه نمره كمینه نمره انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیرها گروه ها

 آزمایشی
 62/4 03/2 67/1 00/3 06 مهارت گروهی پیش آزمون

 55/4 52/2 67/1 05/3 06 مهارت گروهی آزمون پس

 کنترل
 55/4 55/2 60/1 10/3 06 مهارت گروهی پیش آزمون

 71/4 34/3 30/1 20/3 06 مهارت گروهی آزمون پس

 

 ب: تحلیل كواریانس

عمل های ازمایشی در بین گروهها در مهارت گروهی را نشان می دهد. نتایج نشان داد  تأثیرتحلیل نتایج مقایسه  1در جدول  

عمل آزمایشی  تأثیرر نتیجه د =P=30/4 (F (1,25),147/1) بین دو گروه در مهارت گروهی تفاوت معنی داری وجود دارد

آموزشی تبیین  های بازیدرصد تغییرات واریانس مهارت گروهی را  1/04آموزشی بر مهارت فردی موثر بوده است و  های بازی

 می کند.

 : تحلیل انکوا در متن مانکوا متغیر مهارت گروهی9جدول 

 منابع
مجموع 

 مجذورات

درجه آزادی 

 صورت

میانگین 

 مجذورات

مقدار 

F 

طح س

 معناداری

مجذور 

 اتا

مهارت  آزمون پیش

 گروهی

 عمل آزمایشی

 خطا

110/1 

 

06/0 

66/5 

0 

 

0 

26 

110/1 

 

06/0 

25/1 

136/1 

 

30/4 

06/1 

 

147/1 

110/1 

 

041/1 

 

 دارد. تأثیرزاهدان  شهر ابتدایی مقطع آموزان دانش پذیری مسئولیت بر آموزشی های بازیفرضیه سوم: 

 تغیرهای پژوهشالف: شاخص های توصیفی م

توزیع نمره های آزمودنی های گروه های آزمایش و کنترل در متغیرهای وابسته آورده شده است. نتایج جدول  01در جدول 

، =60/1SD) آزمون پیشدر گروه آزمایش میانگین و انحراف استاندارد در مرحله  پذیری مسئولیتنشان داد در متغیر 

04/2M=)  آزمون پسو در مرحله (40/1SD= ،0/3M= هستند. در گروه کنترل نیز میانگین و انحراف استاندارد در مرحله )

 ( هستند.=36/1SD= ،21/2M) آزمون پسو در مرحله  (=42/1SD= ،74/2M) آزمون پیش
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 پذیری مسئولیت: شاخص های توزیع نمره های آزمودنی های گروههای آزمایش و كنترل در  11جدول 

 بیشینه نمره كمینه نمره انحراف استاندارد یانگینم تعداد متغیرها گروه ها

 آزمایشی
 70/3 10/0 60/1 04/2 06 پذیری مسئولیت پیش آزمون

 04/3 27/2 40/1 0/3 06 پذیری مسئولیت آزمون پس

 کنترل
 47/3 05/2 42/1 74/2 06 پذیری مسئولیت پیش آزمون

 51/3 60/2 36/1 21/2 06 پذیری مسئولیت آزمون پس

 

را نشان می دهد. نتایج نشان  پذیری مسئولیتعمل های ازمایشی در بین گروهها در  تأثیرتحلیل نتایج مقایسه  00جدول  در

عمل آزمایشی  تأثیردر نتیجه  =P=10/0 (F (1,25),3/1) تفاوت معنی داری وجود ندارد پذیری مسئولیتداد بین دو گروه در 

 نبوده است.موثر  یریپذ مسئولیتبر  آموزشی های بازی

 پذیری مسئولیت: تحلیل انکوا در متن مانکوا متغیر 11جدول 

 منابع
مجموع 

 مجذورات

درجه آزادی 

 صورت

میانگین 

 مجذورات

مقدار 

F 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

 آزمون پیش

 پذیری مسئولیت

 عمل آزمایشی

 خطا

200/1 

 

016/1 

41/4 

0 

 

0 

26/1 

200/1 

 

016/1 

00/1 

15/1 

 

10/0 

33/1  

 

3/1  

137/1  

 

142/1  

 

 نتیجه گیری

 مقطع آموزان دانش پذیری مسئولیت و گروهی و فردی ارتباطی های مهارت تقویت بر آموزشی های بازی نقش حاضر تحقیق در

 ارتباطی داشته های مهارت در بسزایی تأثیر تواند می آموزشی بازی که داد نشان تحقیق زاهدان بررسی شد. نتایج شهر ابتدایی

 بیشتر مدارس در درسی های کالس سطح در زیرا، مهم است آموزان دانش و معلمان فردی میان ارتباطات که آنجائی از. باشد

بازیهای  لذا است آموختنی ارتباطات برقراری نحوه که این به توجه با و است برقرار معلم و آموزان دانش بین طرفه یک رابطه

 های جنبه به توجه،  بعالوه .باشد داشته آموزان دانش فردی و گروهی مهارت رب مثبتی تأثیر جلسه چند طی دتوان می آموزشی

 از را دانش آموزان درک دتوان می آموزشی های بازی این بر عالوه. شود می نفس عزت افزایش باعث دیگران با روابط شناختی

 را آموزان دانش روانی سالمت دتوان می ارتباطات روند در آموزان دانش درک سطح افزایش و دهد افزایش ارتباطات تأثیر

 از توان می را گروهی ارتباط مهارتهای، دیگر طرف از. باشند داشته بیشتری نفس به اعتماد تا کند کمک آنها به و داده افزایش

 از و باشد داشته موثر تعامل دیگران با تا دهد می اجازه آموزان دانش به که کرد استنباط شده آموخته مطلوب رفتارهای

 های بازییکپارچه با استفاده از  نگرش یک ایجاد که رسد می نظر به،  بنابراین. کند جلوگیری دلیل بی اجتماعی واکنشهای

 و مثبت تعامل بتوانند آنان شده باعث تحقیق این در مطالعه مورد آموزان دانش در خود و کالس درس به نسبت آموزشی

 . باشند داشته کالس محیط در معلمان و ها همکالسی سایر با تری منطقی



 تربیتی  علوم و روانشناسی مطالعات

 56-74، صفحات 0411زمستان ، 4، شماره 7دوره 

73 

 

 های فعالیت در مشــارکت به رغبتی معموالً دانش آموزان،  آموزش فعلی های روش از استفاده با که حالی امروزه در

 به و کرده کمرنگ یا حذف را کودکان اشتیاق و انگیزه عدم موانع تواند می آموزشی بازیهای کارگیری بــه، ندارند آموزشــی

 از استفاده دیگر طرف از و شــود متفاوت موضوعات و آموزشــی مختلف امور در آنان فعالیت برای انگیزه یجادا عامل عکس

 کودک برای آموزش مورد موضوع تا دهد می قرار واقعی محیط به شبیه محیطی در را دانش اموز ای گونه به آموزشی بازیهای

 .شود لمس و درک قابل

 نظریه در که اســت مواردی جمله از آموزشی محیط در کودکان واداشتن فعالیت به و آموزشی محیط کردن جذاب و غنی

 متفاوت موضوعات آموزش در آموزشــی بازیهای کاربرد بنابراین. شود می بسیار تأکید آن به یادگیری و آموزش جدید های

 است. کودکان در مشارکت و ایجاد ســازی غنی راهکارهای از یکی

 

 پیشنهادات

 در کافی توجه و مختلف مسائل آموزش منظور به را بیشتری آموزشی های بازی که کنند می پیشنهاد آموزشی طراحانبه 

 در کار بازده و پذیری انعطاف و جذابیت میزان به توجه است الزم همچنین. باشند داشته آموزشی به کیفیت کار طراحی هنگام

 .گیرد قرار توجه مورد موضوع با رابطه

 و طراحی از پس است ضروری و مفید بسیار آموزشی های بازی طراحی برای نیاز مورد مسائل با رابطه در معلمان دیدگاه

 شود. انجام آموزشی توسط طراح های بازی از استفاده با رابطه در مربیان و به معلمان کامل توضیح

 

 

 منابع

 و یادگیری ساالنه کنفرانس سیزدهمین، آموزان انشد انگیزه بر بازی اثر تأثیر( 0317) طیبه، صادقی و مجید، جاوید .0

 .تهران، الکترونیک یاددهی

، اجتماعی های مهارت رشد فرآیند بر دبستانی آموزان دانش های بازی نقش( 0313) مریم، پناه اسالم و نسرین، چراغی .2

 .تهران ،ایران فرهنگی و اجتماعی های آسیب روانشناسی و تربیتی علوم پژوهشی علمی همایش اولین

 مقطع اموزان دانش در( ورزش) گروهی های فعالیت و بازی تأثیر( 0317) مرجان، ابادی خمیس و مهتاب، ابادی خمیس .3

 .تهران، تربیتی مطالعات و انسانی علوم حوزه در جامعه توانمندسازی کنفرانس سومین و المللی بین کنگره دومین، ابتدایی

 الگوی یابی اعتبار و تدوین( 0316) بهروز، مینائی خدیجه؛، آبادی علی ؛ محمدرضا ،نیلی ؛ علی، دالور حسین؛، دهقانزاده .4

 .طباطبایی عالمه دانشگاه،  تخصصی دکترای نامه پایان، شناختی حیطه در آموزشی ای رایانه های بازی طراحی

 میزان و مسأله حل توانایی بین ارتباط بررسی(. 0313. )حسن، رستگارپور پوراندخت؛، فاضلیان، محسن رامین؛، روشنیان .6

 .031-007(: 2) 21، تربیتی علوم. دانشگاهی پیش مقطع آموزان دانش در ای رایانه های بازی از استفاده

 ملی همایش دومین، آموزشی نظام در نوین ای شیوه، محور بازی ( تدریس0314) نسرین، حجتی و محمد، شکفته .5

 تهران.، ایران در آموزش و مشاوره،  شناسیروان،  تربیتی علوم ترویج و توسعه راهکارهای

 دومین، معماری و آموزشی فضاهای در محیطی روانشناسی تأثیر بررسی( 0314) پروانه، جودی و محمدحسین، عابدی .7

 .تکنولوژی و علوم، مهندسی در پژوهش المللی بین کنفرانس
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 سبک بازیهای در وری غوطه حس بر وثرم عوامل شناسایی( 0314) صمد، روحی و نوشین، موسوی و آیناز، فروزنده .0

 .اصفهان، ها چالش و ها فرصت ای؛ رایانه های بازی ملی کنفرانس اولین، کاربری تجربه از بهرهگیری با ماجراجویی معمایی

 .رسا فرهنگی خدمات موسسه انتشارات: تهران، انسانی ارتباطات( 0311. )ا. ع، فرهنگی .1

 بر درس کالس در گروهی های بازی کاربرد بررسی( 0311) فائزه، شاپورجانی و فاطمه، آبادی جمال و علی، قادری .01

 .بندرعباس، ابتدایی دوره در یادگیری-یاددهی نوین های یافته ملی کنفرانس دومین، آموزان دانش تحصیلی عملکرد

 همایش تمینهش، ابتدایی مقطع آموزان دانش یادگیری کیفیت بهبود در بازی نقش بررسی( 0311) نازنین، قاسمی .00

 .تهران، ایران فرهنگی و اجتماعی های آسیب، روانشناسی و تربیتی علوم پژوهشی علمی

 با خواهی هیجانی و اجتماعی اضطراب، ای رایانه های بازی به اعتیاد رابطه( 0310) هادی، فرهادی محبوبه؛، منصوری .02
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