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 مقدمه

در این ، سوکیزیرا از ، های اولیه زندگی کودک از اهمیت خاصی برخوردار استسال

اس تجربه این دوره پایه و اس، گیرد و از سوی دیگردوره رشد و یادگیری با سرعت انجام می

شده  معلوم، هاپژوهشها و طبق بررسی .دوره دبستان است ویژهبههای دوره بعد و یادگیری

گیرد درصد شخصیت کودک در شش سال اول زندگی او شکل می 91است که حدود 

 (.6963، ندهحسینایی و پژوه، )حمیدپور

 هنوز هاآن زیرا شود انجام عینیصورت به است بهتر کودکان به هامهارت آموزش

 نیترمهماز  یکی بازی .اندنکرده کسب کامل طوربه را انتزاعی مفاهیم به اندیشیدن توانایی

بازی فعالیت جسمی یا ذهنی  .(6961، قدرتی و قدرتیاست ) کودک زندگی یهامؤلفه

 دهد. آنچه در بازی نهفتهاز روی میل و رغبت و با شور و اشتیاق انجام میاست که کودک 

 ترین راه یادگیریزندگی کودک و طبیعی، خواست و رغبت کودک است. بازی، است

ونه گیرد چگیاد می، به کودک اجازه داده شود با اختیار خود بازی کند کهیهنگاماست. 

های جسمانی به وگو کند و به حل مسئله بپردازد. کودکان با فعالیتگفت، خالقانه فکر کند

دهند اجتماعی خود را توسعه  هایمهارتتوانند رسند و میحرکتی می هایمهارت

 .(6963، زادهولی)

مفید و کارآمد در سطوح رسمی و  یارسانه عنوانبهتوانند های آموزشی میبازی

 ر کردنپها فقط تفنن یا قرار گیرند. هدف غایی این بازی غیررسمی مورد استفادة معلمان

انگیز رحو ف بخشلذتدر ضمن ایجاد لحظاتی ، هاییبلکه چنین بازی، اوقات فراغت نیست

تر ری سریعیادگی، اولدستهای هایی نزدیک به تجربهبا فراهم ساختن تجربه، برای مخاطبان

 .(691۱ ،امیر تیموریشوند )و پایدارتر را سبب می

به مفاهیم ذهنی جدیدی دسترسی ، های آموزشیبازی ویژهبهها کودکان در خالل بازی

های با رنگ ،آنان به کمک بازی .کنندبیشتر و بهتری را کسب می هایمهارتکنند و پیدا می

 ای را بهگردند و تجارب ارزندههای متفاوت آشنا میاشکال گوناگون و جهت، مختلف

آورند و در حین بازی مطالب آموختنی بدون فشار و با میل و رغبت فرا گرفته دست می
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بفهمد ، دکند بشناسکند تا دنیایی را که در آن زندگی میشود. بازی به کودک کمک میمی

ف را به های مختلکودک نقش، خیل فرق بگذارد. در بازیو کنترل کند و میان واقعیت و ت

او را  بازی حالنیدرعدهد. کدام نقش بیشترین لذت را به او می ابدییدرمگیرد و عهده می

را با دیگران برقرار سازد. )نوروزی و  هارابطه نیتربخشتیرضاسازد که قادر می

 دهی شده مناسبهای سازمانبا انتخاب بازی، پژوهشگران بر این باورند. (6966، زادهدهقان

اهد پذیر خواستعداد و توانایی امکان هراندازهآموزی با یادگیری برای هر دانش، موقعبهو 

 (.6911، بود )انگجی و عسگری

این پژوهش از این اصطالح در ادامه بیان  موردنظرکه مفهوم ) دهی شدههای سازمانبازی

و در  کنجکاوی، توانند با ایجاد چالشمی کنندهسرگرمهایی در قالب فعالیت شده است(

اختیار دادن کنترل بازی به بازیکن به افزایش عالقه و انگیزه درونی او برای یادگیری کمک 

 (.1366، 6کنند )هولمز یدارترمؤثرتر و پا، ترعیسرنماید و یادگیری را برای دانش آموزان 

دهی نهای سازماو نبایدهای بازی و همچنین بازیدبستانی کشور بایدها در مراکز پیش

صحیح و اصولی صورت به ای که به مراحل رشد ذهنی جسمی و روحی کودکانشده

به فراخور  مراکزو هرکدام از  (6969، رضایعل، جعفریدارد )وجود کمتر ، پرداخته باشد

ه کودکان هایی را ببازی، دبستانیمنابع و زمان موجود و تجربیات گذشته و حال مربیان پیش

حواس  به پرورش، اندتعریف نشده افتهیسازمانصورت به ها اکثراًدهند. این بازیآموزش می

ی مفاهیم آموزشی و علمی بازی که به گنجاندن اصول اولیه، اندکودکان توجه نکرده

لب این غادر  مورداستفادههمچنین ابزار و وسایل  توجهی کرده وموردنیاز کودکان است بی

در  ستفادهمورداهای شود. بیشتر بازیصحیح و مطلوب به کار گرفته نمیصورت به هابازی

دبستانی جنبه سرگرمی دارند و اهداف آموزشی و پرورشی خاصی را میان نوآموزان پیش

 گیرند.قرار می مورداستفادهکند و بیشتر برای گذراندن زمان دنبال نمی

، محتوا، یرییادگ -روش یاددهی ؛ی تعلیم و تربیتبنای فلسفهمبر این در حالی است که 

ید به شکل با، دبستانیی پیشهای ارزشیابی در دورههای آموزشی و پرورشی و شیوهفعالیت
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 شناسیوانراز علوم تربیتی و  آمدهدستبهبوده و همراه با رعایت اصول  کپارچهیتلفیقی و 

 (.6961، سبزهباشد )

 ردیپذیمفردی یا گروهی انجام صورت به که دارهدففعالیت جسمی یا ذهنی  هرگونهبه 

، ورزارع پو  )جوالیی ندیگویمبازی ، شودکودک می یازهاینو موجب کسب لذت و اقناع 

هایی است که دهی شده آن دسته از بازیمنظور از بازی سازمان حاضر پژوهشدر . (6911

جهت تقویت  -1 کودک طراحی شده است. یذهنو با توجه به مراحل رشد جسمی  -6

باعث تقویت  -9 دهی شده است.از ساده به مشکل سازمان سالهپنجنوآموز  گانهپنجحواس 

را در کودک تقویت  یو شادکار گروهی  یهیروح -1شود. خالقیت در کودک می یقوه

نوآموزان  یجسمو ذهنی  طیبا شرامخصوص هر بازی متناسب  وسایل و ابزار -1 کند.می

 شده است. بینیپیش

تمرین  رنتیجهدیادگیری عبارت است از تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده که 

روانشناس آمریکایی در یک تعریف جامع یادگیری را  هیلگارد دهد.رخ می شدهتیتقو

کند تعریف می، دیآیمپایدار که بر اثر تجربه در رفتار بالقوه فرد به وجود  تغییرات نسبتاً

عبارت است از میزان تغییر رفتار ، منظور از یادگیری حاضر پژوهشدر . (1336، هیلگارد)

 درسی و همچنین آموختن و یهاکتابدر زمینه توانایی کسب اطالعات مربوط به محتوای 

دبستانی توسط نوآموزان که بعد از ی پیشدوره یهاکتاببه کار بردن صحیح مفاهیم 

 .اندآمدهدستبهدهی شده های سازمانبازی یهابستهآموزش و اجرای 

 یهایبازچه ، شده یدهسازمان یهایبازچه  –آموزشی در اشکال مختلف آن  یهایباز

در درمان بسیاری از  تواندیم -اکتشافی یهایبازدرمانی و چه  یهاهدفگروهی با 

اصل اناری  ،حشمتیداشته باشد.  یتوجهقابل راتیتأثمشکالت و حتی اختالالت کودکان 

هی بر گرو یدرمانیباز یهاکیتکنی به بررسی اثربخشی پژوهشدر ، (6969و شکراللهی )

احساسات مثبت و سطح سازگاری عمومی کودکان مبتال به ناتوانی ، اضطراب حالت

، آزمونشیپنشان داد که با کنترل اثرات  ایشان یهاافتهی. اندپرداختهیادگیری خاص 

منجر به کاهش اضطراب حالتی و از جهتی دیگر باعث افزایش از طرفی گروهی  یدرمانیباز

که  رندیگیمنتیجه  هاآنسازگاری عمومی و احساسات مثبت در گروه آزمایش شد. 
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گروهی روشی مؤثر در بهبود روابط بین فردی و کاهش هیجانات منفی کودکان  یدرمانیباز

 مبتال به اختالالت یادگیری است.

اجتماعی و هیجانی  یهایریادگیدر توسعه  یتوجهقابلاکتشافی نقش  یهایباز 

های اکتشافی بر ی به بررسی اثربخشی بازیپژوهش( در 6961عابدی )، کودکان دارند

شان داد ن نتایج .هیجانی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی پرداخته است -اجتماعی یادگیری 

دهی نهیجانی )سازما –بر یادگیری اجتماعی  یداریمعنهای اکتشافی اثر هفته بازی 61که 

های بازیهمچنین ، خودتنظیمی( دانش آموزان داشته است، روابط همساالن، تکلیف

یک روش تمرینی مناسب جهت بهبود و پیشبرد یادگیری  عنوانبهتوانند اکتشافی می

 قرار گیرند. مورداستفادههیجانی دانش آموزان مدارس ابتدایی  –اجتماعی 

حدی مو پژوهششده کودکانه در رشد اجتماعی کودکان در  یدهسازمان یهایباز ریتأث

سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی دانش آموزان دختر  کودکانههای تأثیر بازی با عنوان( 6963)

درن هر سنتی و م کودکانههای نتایج نشان داد بازیقرار گرفت و  موردبررسیاول ابتدایی 

دو بر رشد اجتماعی کودکان مؤثر بود و اختالف معناداری بین دو نوع بازی مذکور وجود 

 اجتماعی کسب کردند.های سنتی امتیاز بیشتری در رشد ولی گروه بازی، نداشت

که  دهدیمنشان ( 1331) 6باگرلی و پاکراز پژوهش  آمدهدستبههمچنین نتایج 

، اتابراز احساس، مسئولیت، یخودکنترل، گروهی کودک محور بر یادگیری یدرمانیباز

ش کاه، نفسعزت، اجتماعی هایمهارتو بهبود ، پذیرش خود و دیگران، احترام گذاشتن

 اضطراب مؤثر است.افسردگی و 

صورت هب نتیجه تأثیر دائمی و متقابل فرد با محیط است و اگر این رابطه متقابل 1هوش

توانایی  شود. هوشمتعادل انجام گیرد موجب توانایی سازگاری فرد با محیط و پیشرفت می

 ورطبه منطقی بیندیشد و طوربه، هدفمند عمل کند طوربهجامع فرد است برای اینکه  کلی و

منظور از هوش در این  .(6911 ،نقل از کرمی به، )وکسلر مؤثر با محیطش به مبادله بپردازد

 کسب در پژوهش از آزمون هوش وکسلر موردنظرای است که نوآموزان میزان نمره پژوهش
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 و دهندهآموزشفردی  یهایژگیو، مؤثر بر آموزش و یادگیری عوامل میان در .کنندمی

 هوش، هایژگیو این ترینمهم که است برخوردار یاژهیو اهمیت از نیز پذیر آموزش

 (.6966، سعیدی راد و دیگراناست ) معلم و آموزدانش

ع تر اینکه کدام نوبه چگونگی تأثیر یادگیری بر مغز و مهم، ها دربارة مغزپژوهش

ها( تدندری) هاهای جدید بر رشد دارینهاند. تجربهپرداخته، دهدیادگیری مغز را تغییر می

رشد ، شودها در پاسخ به تمایالت که یادگیرنده با آن مواجه میگذارند. ریشة دارینهتأثیر می

های دهد. تعامل با محیط ممکن است موجب جوانه زدن شاخهو شکل آن را تغییر می

زدن شدن و جوانه شاخهشاخهرشد مغزی پس از تولد به  .دندریتی جدید در سراسر مغز شود

 به 1331 ،برنیگر و ریچاردزافتد )شود که در پاسخ به تجربه اتفاق میها اسناد داده میدارینه

ای فعال و برانگیزاننده برای دانش توانند شیوههای آموزشی میبازی .(6961 ،نقل از باوی

امل توانند عزشی میهای آموبپردازند. بازی، اندآنچه یاد گرفته مروربهآموزان باشند تا 

اساسی برای افزایش اندازة پی یاخته )نورون( و ارتباطات سیناپسی در مغز باشند. این رشد 

 (.6961، ویبادارد )قرار  مسئلهتفکر انتقادی و حل ، ویژه تحت تأثیر تحریک جنبشیبه

چی  -های آموزشی )دومینوی رابطهتأثیر بازی که به موضوع؛( 6963زارع ) پژوهش

شان داد ن آموزان پایه دوم ابتدایی پرداخته استو دیکته دانش مدتکوتاه( بر حافظه شدهگم

مون و پیشرفت در نمرات آز مدتکوتاههای آموزشی باعث افزایش ظرفیت حافظه که بازی

افظه های آموزشی بر حآموزان پایه دوم ابتدایی شده است. همچنین تأثیر بازیدیکته دانش

های آموزشی یکی از بازی آموزان دختر و پسر متفاوت است.دیکته دانشو  مدتکوتاه

شود و راهبردهای مؤثر یادگیری است که موجب رشد قوای ذهنی و اجتماعی کودک می

 سازد.ی مرتفع میقبولقابلای را تا حد مشکالت حافظه

نمودند  منتشر کردند اعالم 1361ی که در سال پژوهشپژوهشگران دانشگاه واشنگتن در 

زی های حروف باای که در طول روز با مکعبکه کودکان یک و نیم ساله تا دو و نیم ساله

دیگری بر  پژوهشنیز  1361رشد زیادی را در آموختن زبان نشان دادند. در سال ، کردندمی

انجام شد و به این نتیجه رسید ، های حروف بر رشد زبانی و تمرکز خردساالننقش مکعب
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فته زبان پیشر هایشاخصنمرات باالتری را در   اندکردهه با این وسایل بازی میکودکانی ک

 اندبه دست آورده

، منتشر شد شمغز و آموز، ذهن، در مجله 1366ی دیگری که در سال پژوهشدر 

پژوهشگران عنوان کردند کودکانی که هنگام بازی با والدین خود همراه هستند و با ابزارهای 

مانند ماتی کنند کلکنند بیشتر از کودکانی که با ابزارهای هوشمند بازی میساده بازی می

م به رشد تجس، شنوند و درک این کلماتو غیره را از والدین خود می «کنار»، «زیر»، «باال»

 کند.کمک شایانی می هاآن یبعدسهو تفکر  فضایی

 6تیداگربازی بر مراحل رشد شناختی کودکان دارد؛  ریتأثنشان از  هاپژوهشنتایج 

کودک محور را بر روی مراحل مختلف رشد کودکان بررسی  یدرمانیباز( تأثیرات 1331)

 را بر روی مراحل رشدی پیش عملیاتی یدرمانیبازکرده است. نتایج این پژوهش تأثیرات 

 و عملیات عینی کودکان گروه آزمایش نشان داد.

 هموردتوجهای گسترده امروزه اهمیت و ارزش بازی در دوران کودکی به وسیلة پژوهش

و  شخصیتی، اخالقی، آموزشی، ذهنی، عاطفی، قرار گرفته است. بازی روی رشد جسمی

 .(6963پروانه ، ییمهرجودارد )گذارد و ارزش تشخیصی و درمانی نیز اجتماعی تأثیر می

شده بر  دهیهای سازماناین است که بازی پژوهش اصلی فرضیهبا توجه به مباحث فوق 

اجرا شده  یهاآزمونبا استفاده از  دارد؟ یردبستانی تأثپیش یادگیری و هوش نوآموزان دختر

ین سنجش صحت فرض فوق از جهتی و تعی به دنبالصورت گرفته این پژوهش  یهالیتحلو 

 از طرف دیگر برآمده است. ریتأثمیزان این 

 پژوهش روش

 نوع از پژوهش روش ازنظر و بوده کاربردی هایپژوهش نوع از هدف ازنظر حاضر پژوهش

آماری این  جامعه .است گواه گروه با آزمونپس -آزمونپیش آزمایشی شبه هایپژوهش

ی امعهنمونه موردنظر از ج .استدبستانی شهر یاسوج پیش دوره نوآموزان دختر پژوهش کلیه

نفر  93و  شیگروه آزما عنوانبهنفر نوآموز  93تعداد به  هدفمندصورت به فوق یآمار

                                                           

0. Dagrty 
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دارد و اناست پرسشنامه ها هم از ابزاربرای گردآوری داده .شدندگروه کنترل انتخاب  عنوانبه

 شیاثربخاز میزان  یمنظور آگاهبه ساخته استفاده شده است. پژوهشگرهم پرسشنامه 

اخته س پژوهشگرپرسشنامه ، دهی شده بر یادگیری نوآموزان توصیف شدههای سازمانبازی

محتوایی آن توسط متخصصان تائید شد و برای تعیین پایائی این پرسشنامه هم  ییرواتهیه و 

آمد که نشان از پایا بودن ابزار  به دست 11/3آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید که عدد 

 یهوش یهاییتوانا تیجهت احراز عدم تفاوت در وضع. استساخته  پژوهشگر

، دیرداستفاده گچهار هوش وکسلر  اسیمق از نسخه کودکان، در دو گروه کنندگانمشارکت

 یشده است و حاو هیسنجش هوش کودکان ته منظوربه( 6616توسط وکسلر ) اسیمق نیکه ا

 نی(. اعتبار ایرکالمیغ اسیخرده مق 1و  یکالم اسیخرده مق 1) است اسیخرده مق 61

 یو برا 6۱/3 یکالم بهرهوش یبرا، 6۱/3 یکل بهرهوش یکردن برا مهیدون قیآزمون از طر

 نیا یپژوهش از فرم فارس نی(. در ا1331، گزارش شده است )مارنات 6۱/3 یعمل بهرهوش

، شده یابیساله هنجار 69تا  1 ن( جهت سنجش هوش کودکا6961) میکه توسط شه اسیمق

 یمهوش کال، یهوش کل برای کردن مهیدونآزمون با روش  نای اعتبار. است استفاده شده

 یهمبستگ نیگزارش شده است. همچن 61/3، 63/3، 61/3 بیبه ترت یرکالمیو هوش غ

در این  گزارش شده است 11/3 ییبازآزما زانیو با م 11/3 یلیتحص شرفتیآزمون با پ

دبستانی دخترانه شهر یاسوج با آزمون ساله از مراکز پیش 1نفر نوآموز  13پژوهش تعداد 

ر هردو د شدهکسب. نمره اندگرفتهرار هوش وکسلر و پرسشنامه رفتارسنجی مورد آزمون ق

گروه ، آزمونثبت گردید. بعد از اجرای پیش هر گروهآزمون برای نمره پیش عنوانبهآزمون 

 ،طراحی گردیده است پژوهشگراندهی شده که توسط سازمان یهایبازآزمایش در معرض 

شده( مراکز  دهیمعمول )غیر سازمان یهایبازقرار گرفتند و گروه گواه در معرض 

 دبستانی قرار داشتند.پیش

ای بر انو قبل از شروع دوره مداخله پژوهشگر دو گروهآزمون برای پس از اجرای پیش

ای جلسه ،که متولی اجرای برنامه درمانی بودند دبستانیپیشکز اکارشناسان همکار در مر

من ض دیگر یاجلسهدر ، ه شدبه ایشان ترتیب داد شده یدهسازمانهای بازیجهت آموزش 

 بازی یچگونگی اجرا و کار کردن با بسته، شده یدهسازمانهای معرفی بسته آموزشی بازی
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 والدینای مجزا به آموز پروندهنوآموزش داده شد. در ادامه برای هر نوآموزان  والدیننیز به 

ل بازی حهای تکلیف جلسات و فرم مربوطه برای ثبت نتایج مراشامل؛ برگه شد کهتحویل 

چگونگی ثبت نمرات ، و بررسی تکالیف ی ارائهی نحوهدرباره انبود. پژوهشگردر هر جلسه 

ا بسته در ضمن کار ب انآموزنو کیفیت راهنمایی و تشویق ، در هر مرحله بازی از روی سیستم

 11جلسه  63آموز طی نوی مداخله هر . برنامهندهای الزم را ارائه دادبه کارشناسان آموزش

 در پایان تمامی ؛ وانفرادی فقط برای گروه آزمایش اجرا شده استصورت به ای ودقیقه

 .قرار گرفتند مجدد ارزیابی مورد آزمونپس  اعضای هر دو گروه با اجرای

 شده یدهسازمان یهایبازخالصه برنامه آموزشی  .1جدول 

 تکلیف یا فعالیت محتوا هدف نوع بازی جلسه

 ذهن برتر اول

قویتتت     گ      ت ن ه همتتا   یو 

شتتتناختی با     های مهارت 

 حرکتی هایمهارت

 آموزشی یهانیجورچ
  یهاقستتتمتاز کنار هم قرار دان 

 جدید بسازند. ریتصاو، مختلف

 دوم
دومینوی 

 رابط

قویتتت       هتتایمهتتارت  ت

دیتتتداری و ایتتتجتتتاد  

 دست ورز هایمهارت

  یهتتایستتتتتازختتانتته 

 دومینوی رنگی

به        با تکرار  ها  نگ در دومینو ر

جدید  یهاشتتتکلخود  یقهیستتتل

 خلق کنند.

 سوم
 کسیبر

 (ینیآجرچ)

ال  اشک بیو ترک شناخت

 لو شکبا توجه به رنگ 

مکعب   یهایستتازخانه

و  شتتتتکتتل در انتتدازه  

 مختلف یهارنگ

کردن  و جداکردن  وصل، چینش

 و هاشتتتباهتبا توجه به  هامکعب

 .هاآن یهاتفاوت

 چهارم
–بشنو 

 اموزبی-ببین

کالمی  هایمهارترشد  

  هتتایمهتتارت تیتتو تقو

 ییو شنوابینایی 

و  تصتتویری  هایکارت

 صداهای مختلف پخش

مختلف       هتتایکتتارتبتتا دیتتدن 

ید       به آن را تقل صتتتتدای مربوط 

 صداها حدسشنیدن  و با کنندیم

  موردنظرکتته صتتتتدای   زننتتدیم

 مربوط به کیست یا چیست.

 پنجم
عمو 

 ربافیزنج

 تیتتو تتتقتتو  کستتتتتب

هارت  ماعی   های م و  اجت

 یو حرکت یشناخت

ا  ب ربافیعمو زنجشتتعر  

 تغییر در نوع سؤاالت

ان از کودک، با تغییر سؤاالت شعر  

ها آندر مورد عالیق شتتتخصتتتی 

سیده   یسؤاالت   هاآن و شد یمپر

 .دادندیمپاسخ 
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 ششم
بازی 

 پوشاک

قویتتت       هتتایمهتتارت  ت

ماعی   نا  اجت با    ییو آشتتت

 انواع پوشاک

صویری از    هایکارت ت

  های کارت و  ها انستتتان

تصتتتتتویتتری از انتتواع   

 .هاآنپوشاک مختلف 

یل )مرد   -زن –تصتتتتاویری از قب

اختیار کودکان  ( دردختر–پستتتر 

پوشتتتش   هتتاو آن ردی گ یم قرار  

کدام مخصتتتوص  را روی آن  هر

 .چسبانندیم

 هفتم
شعر بدون 

 کالم

 دیداری یحافظهتقویت 

و پرورش  یداری و شتتتن

 گفتاری هایمهارت

  هافصل اشعار مربوط به  

لب     قا   های کارت در 

کالم   و بدونآموزشتتی 

 ارائه شد.

به تصتتتتاویر      جه  قت با تو در  و د

بی            مر می  کال نی  حرکتتات بتتد

حدس زده      ها را   و تکرارشتتتعر

 .کردندیم

 هشتم

معمای 

 تانگرام

)بازی 

 چینی(

قویتتت       هتتایمهتتارت  ت

قوای   و پرورشاجتماعی 

  جتتتادیتتتو احتتتافتتتظتتته 

 مسئلهحل  هایمهارت

  یهتتامتتثتتلتتث  یارائتته

 تانگرام به هر گروه

لث  نار هم      ها مث قت در ک با د را 

جدید  یهاشتتکلتا  دهندیمقرار 

 بسازند.

 و نخمهره  نهم

  تیت و تقوایجتاد تمرکز  

و  دقتتت در کتتودکتتان  

موزش  یم        آ ق ت یرمستتتت  غ

 الگویابی

 ایپالستتتتیکی  یهامهره

  و طناب دارحفره یچوب

 مخصوص

ظم  ن و بدون ابتدا به ستتتلیقه خود     

رد  ها مهرهخاص نخ را از درون  

د  بع و ستازند یم ریسته  و کنندیم

 مربی شتتتدهخواستتتتهطبق الگوی 

 .کنندیمعمل 

 چیستان دهم

  هتتایمتتهتتارتپتترورش 

  و یداری و شتتتنگفتاری  

 حافظه تیتقو

  هاچهببیان چیستان برای 

 گروهیصورت به

نه   هر گروهبه   از یک   ییها نشتتتا

 شتتودیمگفته  فرد ایشتتیی یا کار 

گروه بتتایتتد آن را حتتدس  و آن

 بزنند.

دهی شده بر های سازمانبازی یاثربخش زانیم نییبا توجه به اینکه در این تحقیق به تع

یق حاضر و طرح تحق شدهپرداخته اسوجیشهر  یدبستانشیدختر پو هوش نوآموزان  یریادگی

های آماری تحلیل ها از روشوتحلیل دادهبرای تجزیه استنیز از نوع شبه آزمایشی 

 تحلیل کوواریانس روش آماریدرواقع  چند متغیره )مانکووا( استفاده گردید. انسیکووار

یرد قرار گ یموردبررسدهد اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته است که اجازه می

دو گروه  tتها از مدل آماری اثر متغیر دیگر را ممکن است حذف کند و در ان کهیدرحال

ر آزمایشی قبل از اعمال متغی، مستقل استفاده شده تا به همگن بودن دو گروه آزمایش و کنترل
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. دشبعد از اعمال متغیر آزمایشی پرداخته ، و همچنین تفاوت دو گروه آزمایشی و کنترل

، هابه پرسشنامهداده شده  یهاپاسخابتدا اطالعات موردنیاز از طریق ، برای این منظور

ا وتحلیل قرار گرفته است و بمورد آزمون و تجزیه، و سپس متغیرهای پژوهش آمدهدستبه

های آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی به کار روش، SPSSافزار آماری استفاده از نرم

 .گرفته شده است

 پژوهش یهاافتهی

ده مختصر ارائه ش صورتبهپژوهش  موردبررسی یهانمونهدر جدول زیر اطالعات توصیفی 

 است:

 آزمونپسآزمون و دو گروه پیش یهانمونهتعداد  .2جدول 

 درصد فراوانی جنسیت

 13 93 آزمونپیش

 13 93 آزمونپس

 633 13 جمع

  13 جمع کل

 :شودیمها برای پاسخ به فرضیه پژوهش ارائه استنباطی داده لیوتحلهیتجزدر ادامه 

 برای سنجش نرمال بودن توزیع نمرات رنفیاسم -کولموگروفنتایج تحلیل آزمون  .3جدول 

 یداریمعنسطح  انحراف استاندارد میانگین رنفیاسم -کولموگروف Zضریب  توزیع نمرات

 1۱6/3 11/66 ۱9/61 1۱6/3 آزمونپیش

 ۱۱۱/3 ۱1/66 1۱/11 ۱۱۱/3 آزمونپس

 -کولموگروفآزمون  یداریمعنسطح ، شودمشاهده می 9که در جدول  طورهمان

و  1۱6/3به ترتیب  آزمونپسآزمون و برای توزیع نمرات پیش آمدهدستبه رنفیاسم

بنابراین فرض نرمال بودن توزیع نمرات برای ؛ بیشتر است 31/3که این مقادیر از  است ۱۱۱/3

 شود.استفاده از آزمون کوواریانس تأیید می
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 هابرای سنجش همگنی واریانسنتایج آزمون لوین  .4جدول 

 یداریمعنسطح  6df 1df آماره لوین نمرات

 31۱/3 11 6 669/1 آزمونپیش

 311/3 11 6 11۱/1 آزمونپس

 آمدهدستبهآزمون لوین  یداریمعنسطح ، شودمی مشاهده 1که در جدول  طورهمان

 31/3که این مقادیر از  است 311/3و  31۱/3به ترتیب  آزمونپسآزمون و برای نمرات پیش

د ها برای استفاده از آزمون کوواریانس تأییبنابراین فرض همگنی واریانس؛ است تربزرگ

 شود.می

 تعامل بین متغیر مستقل و همپراش .5جدول 

 یداریمعنسطح  SS df MS F منبع تغییرات

 611/3 1۱3/1 666/691 6 666/691 آزمونپیش گروه

برای تعامل متغیر  آمدهدستبه Fمقدار ، شودمالحظه می 1که در جدول  طورهمان

که  است 611/3برابر با  آمدهدستبه یداریمعنو سطح  است 1۱3/1مستقل و همپراش برابر 

بنابراین  ؛آماری معنادار نیست ازنظر« آزمونگروه پیش»بیشتر است. پس تعامل بین  31/3از 

 .شودآزمون کوواریانس تأیید می فرض همگنی شیب رگرسیون برای استفاده از

 یاسوج شهر دبستانیپیش دختر و یادگیری نوآموزان هوش بر شده دهیسازمان هایبازی 

 .دارد معناداری تأثیر

 و یادگیری بر هوش شده دهیسازمان هاینتایج تحلیل کوواریانس اثربخشی بازی .6 جدول

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

مجذور 

 اتا
 یداریمعنسطح 

sig 

 3336/3 191/3 111/19 131/1119 6 131/1119 آزمونپیش

 3336/3 161/3 11۱/11 ۱11/1۱19 6 ۱11/1۱19 اهتفاوت بین گروه

 -- -- -- 619/11 1۱ ۱96/913 خطا

 -- -- -- -- 13 161191 کل
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برای تفاوت بین دو  آمدهدستبه Fمقدار ، شودمالحظه می 1که در جدول  طورهمان

( بین دو متغیر sig) یمعنادارسطح  ازآنجاکه. است 111/11گروه آزمایش و کنترل برابر 

توان درصد اطمینان می 66/3با ، است > α 336/3 و این سطح کوچکتر از است 3336/3برابر 

شده است. پس در  باعث افزایش یادگیری و هوش شده دهیسازمان هایگفت که بازی

 .گرددیماینجا فرضیه اصلی پژوهش تأیید 

 کوواریانس -های واریانسبرای سنجش همگنی ماتریس boxنتایج آزمون  .7جدول 

 یداریمعنسطح  box 6df 1df Fآماره 

991/11 1 69/119۱9 169/9 639/3 

 آمدهدستبه boxآزمون  یداریمعنسطح ، شودمشاهده می ۱که در جدول  طورهمان

؛ است تربزرگ 31/3که این مقادیر از  است 639/3 برابر کلی برای نمرات شش مؤلفه هوش

برای استفاده از آزمون کوواریانس چند  کوواریانسهای بنابراین فرض همگنی ماتریس

 شود.متغیره )مانکوا( تأیید می

 هوشوابسته )های متغیرهای میانگین روی مانکوا( بر) یریمتغ چند کوواریانس تحلیل نتایج .8جدول 

 نآزموبا کنترل پیش، های آزمایش و کنترلغیرکالمی و یادگیری( در گروه هوش، کالمی هوش، کلی

 F مقدار نام آزمون
df 

 فرضیه
df 

 خطا
اندازه 

 اثر

توان 

 آماری

سطح 

 داریمعنی

 336/3 1۱1/3 61۱/3 16 9 169/1 11۱/3 اثر پیالی

 336/3 1۱1/3 61۱/3 16 9 169/1 ۱11/3 المبدای ویکز

 336/3 1۱1/3 61۱/3 16 9 169/1 9۱۱/3 اثر هتلینگ

 336/3 1۱1/3 61۱/3 16 9 169/1 9۱۱/3 ریشه روی نیتربزرگ

گروه آزمایش و  آزمونپسهای بین نمره، شودمشاهده می 1که در جدول  طورهمان

 هوش، کالمی هوش، کلی حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته )هوش، کنترل

یادگیری( تفاوت معناداری وجود دارد. جهت پی بردن به این تفاوت سه تحلیل  و غیرکالمی
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فرضیه  یهافهمؤلبا توجه به  هرکدامآنکوا( در متن مانکوا انجام گرفت که نتایج ) کوواریانس

 پژوهش آمده است.

 گیرینتیجهبحث و 

دارد. ضمن بازی بسیاری از خصوصیات مثبت بازی نقش بزرگی در زندگی و رشد کودک 

در سنین آمادگی و ، یابد. آغاز رشد آفرینندگی و خالقیت در کودکاندر او پرورش می

یابد و فعالیت کودک نسبت به دوران خردسالی تغییر می، پیش از دبستان است. در این سن

ازی ندگی بعد از بآید و احساس نشاط و سرزروابط جدیدی میان تفکر و عمل وی پدید می

بازی در رشد آفرینندگی نقش فعالی دارد  .تواند راهگشای حل بسیاری از مشکالت باشدمی

ذوق  شود. برانگیختنمی مسئلهذهن در کسب تجربه و حل  یریکارگبهو موجب حرکت و 

 هاآگاهی از انواع بازی .شودتفکر همگرا را در ذهن سبب می، شاگرد به وسیلة بازی عالقهو 

ید در تعلیم و تربیت کودکان مف، های مناسب برای یادگیری از طریق بازیو ایجاد موقعیت

 .است

دهی شده بر هوش و یادگیری نوآموزان های سازمانبازیمبتنی بر نتایج این پژوهش 

 Fار مقد، که مالحظه شد طورهمان دبستانی شهر یاسوج تأثیر معناداری دارد.دختر پیش

یعنی  ؛( برای تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل معنادار بوده است11۱/11) آمدهدستبه

دهی شده باعث افزایش هوش و یادگیری گروه آزمایش شده است. جلسات بازی سازمان

 یادگیری افزایش هوش و وضعیتدهی شده بر توان گفت که بازی سازمانمی روازاین

 پژوهشاز  دهآمدستبهنتایج ثیر معناداری دارد. دبستانی شهر یاسوج تأنوآموزان دختر پیش

ارای د یهایباز خصوصاً هایباز ریتأثصورت گرفته در زمینه  هایپژوهشحاضر با عمده 

ساختار و سازمان مشخص و هدفمند بر میزان یادگیری و بهبود وضعیت هوش کودکان 

، (6966دهقانزاده ) نوروزی و، (6961)سالمت و همکاران  پژوهش ازجمله، است راستاهم

، روانشناسان معتقدند(. 1331پاکر )( و باگرلی و 6961) یعابد، (6961همکاران )حشمتی و 

را  هاوشرتجربه بیاموزند و بهترین ، توانند بدون دخالت دیگرانکودکان از طریق بازی می

 کودکان در بازی پرتاب توپ در اثر تمرین، برای رسیدن به هدف کسب کنند. برای نمونه
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دن راه را برای پرتاب یا رسی نیترکوتاهو  نیترمناسب، های مختلفو تکرار و انجام آزمون

مطابق با  ند.کرشد هوشی کودکان را تسریع می، بازی طورکلیبهکنند. به توپ انتخاب می

و  های فکرینداشته یا از انجام بازی یبازاسبابافرادی که در دوران کودکی ، هاپژوهش

 رووبهرپس از ورود به مدرسه در زمینه آموزشی و تحصیلی با مشکل ، اندبودهپیشرفته محروم 

های محیطی آزاد بوده و فعالیت یهامحرکو کودکانی که از لحاظ دسترسی به  اندشده

و اجتماعی  ذهنی یهاییتوانااز ، اندداشتهجسمی و ذهنی بیشتری در مقایسه با دیگر کودکان 

  .اندشدهمختلف  هایمهارتقادر به یادگیری  یراحتبهبیشتری برخوردار بوده و 

ده دهی شهای سازمانبازی رسدیماز این پژوهش به نظر  آمدهدستبهمبتنی بر نتایج 

نوآموزان مراکز در کار با  انیو مرب مشاوران، یکی از راهکارهای روانشناسان عنوانبه

 هاآنی در یادگیر یهایتوانمندهوش ایشان و ارتقای  یهاتیظرفبرای توسعه  یدبستانشیپ

اری شرط الزم برای تحقق امکان فوق برگز طبعاًعلمی طراحی و بکار گرفته شود.  صورتبه

با مبانی  یبخوبه هاآناست تا  یدبستانشیپبرای مربیان و طراحان آموزشی دوره  ییهاکارگاه

 یدهسازمان یهایبازطراحی  یهامدلو تجارب ملی و جهانی و  هاپژوهشنظری و نتایج 

 یهایازببا رعایت مالحظات  دشدهیتول یهایبازشده آشنا شوند. همچنین استفاده از نمونه 

نقطه  تواندیماز طرفی  –با شرایط بومی هر منطقه  هایبازالبته با تطبیق  –شده  یدهسازمان

 و ساختالزم را برای طراحی  یهانهیزمشروع و عزیمت مناسبی بوده و از طرف دیگر 

فراگیران هر منطقه و مرکز  یهایژگیوو  بومستیزشده متناسب با  یدهسازمان یهایباز

 فراهم آورد.

عدم اطمینان ؛ ازجملهمواجه بوده  ییهاتیمحدوداجرای پژوهش حاضر با موانع و 

 ،ایشان از ایجاد تغییرات در محیط یادگیری یهاینگرانو  هاپژوهشنوآموزان به انجام 

وضعیت ، اهنمونهاجتماعی  -همچون موقعیت اقتصادی گرمداخلهناتوانی در کنترل متغیرهای 

ه این ک، هایتوانمندسن و میزان تحصیالت و  ازنظرمتفاوت مربیان مراکز  یهایژگیوو 

 این پژوهش را کاهش داده است. یهاافتهی یریپذمیتعمقدرت  هاتیمحدود
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 منابع 

های مرتبط با انگیزش درونی مؤثر بررسی دیدگاه(. 6969) .هیمرض، شاکری و رضا، اشجعی

 .شناسیوانرنخستین همایش ملی علوم تربیتی و . بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 .چاپ هشتم، های آموزشی و پرورشی کودکان آهسته گامبرنامه(. 6963) .یغالمعل، افروز

 .تهران: انتشارات تهران

 .وزارت: تهران .تولید و کاربرد مواد آموزشی (.691۱) .محمدحسن، امیر تیموری

دهی شده و رشد های سازماننقش انجام بازی(. 6963) .کریم ،حسن و افشار نیا ،امیری

 .کودک و نوجوان شناختیروانای همایش منطقه، رفتاری کودکان

 . تهران:چاپ اول، بازی و تأثیر آن بر رشد کودک(. 6911) زیزهع، یعسگر و یلیل، انگجی

 .طراحان ایماژ

 .محمدیمنیژه شاه، ی وحید محمدی سیرتترجمه، ی برترحافظه .(1331) .تونی، بازان

 .همگرا :قم (.6969)

رشد  .آن بر یادگیری دانش آموزان ریتأثآموزشی و  یهایباز(. 6969) .علی، باوی
  .11-13، 1، تکنولوژی آموزشی

 .محمدیترجمه یحیی سید رشد )از لقاح تا کودکی(. شناسیروان(. 133۱لورا. ای. )، برک

 تهران: ارسباران. (.6963)

 .همگرا: قم (.6969) .ی مجید داناییترجمه .IQافزایش قدرت  (.1331) .ران، بریسی

 ،عظیم زاده، ی اصالنخانیترجمه .ی طفولیترشد حرکتی در دوره .(1331) .جان، پایک

انتشارات علم و  :تهران (.6963) .پور آقایی اردکانی و رافعی بروجنی، احمدی

 حرکت.

آموزشی بر یادگیری مفاهیم پیش از عدد  یافزارهانرم ریتأثبررسی  (.6911) .نبیز، تیموری

ی(، آموزش و ارزشیابی )علوم تربیت .ریاضی در کودکان پیش از دبستان شهر تبریز
9(66 ،)11-۱1. 
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 یهاکیتکناثربخشی  (.6961) رقیه، روح اله؛ شکراللهی، رسول؛ اصل اناری، حشمتی

سازگاری عمومی احساسات مثبت و سطح ، گروهی بر اضطراب حالت یدرمانیباز

 .11 - ۱، 66، یادگیری یهایناتوان. کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری خاص

دبستانی در نقش آموزش پیش (.6911) .علی، علی و پژوهنده، حسینایی ؛حسن، حمیدپور

م مجله علوم تربیتی )علو .حرکتی و سازگاری اجتماعی -روانی هایمهارتیادگیری 
 .691-66۱، 9 ،دانشگاه شهید چمران اهواز( شناسیروانتربیتی و 

 .یدبستانشیپ کودکان اجتماعی رشد بر آموزشی یهایباز تأثیر (.6969) .علیرضا، جعفری

 .11-۱6(، 99)6 ،تربیتی شناسیروان فصلنامه

، سال 1تا  1آموزشی برای کودکان  یهایباز .(6911) .هیسم، پور زارع و مامک، جوالیی

 وآموز.ن انتشارات آموزش :تهران .اول چاپ

یام انتشارات پ :تهران .و علوم تربیتی شناسیروانهای تحقیق در روش (.6911) .یعل، دالور

 .نور

لین او. بررسی چگونگی انگیزش و یادگیری در دانش آموزان(. 6961) .حسن، رئیس سعیدی

جامعه ی، شناسروانکنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و 
 شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری و انگیزه (. 6961) .حمید، زادهعیشف و رقیه، ساجدی

پیشرفت با عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 

 .اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی یالمللنیبکنفرانس  .69-61تحصیلی 

 از دبستان پیش کودکان برای کارآفرینی درسی برنامه الگوی طراحی (.6961) .بتول، سبزه

 فصلنامه. مربیان و ینیکارآفر، درسی برنامه متخصصان دیدگاه از آن ارزشیابی و

 .613-613(، 6)6، دبستان و دبستانشیپ مطالعات

 ارضیعل، آریا یمحمد ؛محمد، مقدم یدیجمش ؛عفت سادات، جزی رباط ؛حسن، سعیدی راد

 پیشرفت با معلمان شناختی و هیجانی هوش رابطه(. 6966فاطمه )، و لچینانی

 . 19-16(، 63)9، درمانیروانفصلنامه فرهنگ مشاوره و . دانش آموزان تحصیلی

http://www.civilica.com/Papers-EPCONF01-0-10-Title-ASC-AI=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85.html
http://www.civilica.com/Papers-EPCONF01-0-10-Title-ASC-AI=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85.html
http://www.civilica.com/Papers-EPCONF01-0-10-Title-ASC-AI=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85.html
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، خانزاده حسین احمدرضا و، عابدی ؛موسی، کافی ؛کمال، مقتدائی ؛منصوره، سالمت

 هایمهارت و حافظه بر یرفتار یشناخت یدرمانیباز اثربخشی .(6961) .عباسعلی

(، 1)66 ،رفتاری علوم تحقیقات مجله .امال یادگیری ناتوانی با کودکان اجتماعی

111-111. 

های بدنی و زبانی در تحول ذهنی کودکان بررسی اثر فعالیت(. 6966) .زهرا، سلمان
 کارشناسی ارشد. نامهانیپا، دبستانی دانشگاه تربیت مدرسپیش

اثر بازی های اکتشافی بر (. 6961)و بابائی محمد  میمر، الحسینینزاکت  ؛احمد، عابدی
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