
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Farhangian Universityدانشگاه فرهنگیان

                                                         Quarterly Journal of Education Studiesآموزش پژوهی فصلنامه 

 Volume 8, Issue 30, Summer, 2022                                                    1401 تابستان، 30، شماره هشتمدوره 

82 

 رازیشهر ش 4 هی ناح یدبستان شی از کودکان پ یتعداد یاجتماع تیبر هو یدرمان یآموزش باز  یاثربخش

  3رضا زارعی ، 2فاطمه شمالی  ،1نسرین آقایی

 13/11/1400پذیرش:                                   4/9/1400دریافت:

 چکیده

 راز یشهر ش  4  هیناح  ی دبستان  شیاز کودکان دختر پ  یتعداد  ی اجتماع  تیبر هو  ی درمان  یآموزش باز  ی اثربخش هدف از پژوهش حاضر بررسی  

پس    پیش آزمون،  طرح  با  نیمه تجربی،   روش  آن  اجرای  برای  که  بوده  کاربردی  تحقیقات  جمله  از  هدف  نظر  از  پژوهش  بوده است. این 

 استفاده   با  نظر  مورد  باشد. نمونه  می   رازیشهر ش  4  هیناح  ی دبستان  شیاز کودکان پ  یتعداد   شامل   آماری   شد. جامعه  استفاده  گواه  گروه  با  آزمون

شدند. ابزار    جایگزین(  نفر   22)  کنترل  و (  نفر  22)  آزمایش  گروه  دو   در  شده  انتخاب  افراد  و   شد  انتخاب  در دسترس  گیری  نمونه  روش  از

  ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت . نتایج آزمون ه نیوشا بود. تجزیه و تحلیل داد  رشد  آزمونسنجش در این پژوهش  

  ی باتوجه به کارکردها دبستانی تاثیر معناداری دارد.    پیش  کودکان  اجتماعی   هویت  بر  درمانی   بازی  نشان داد که آموزش  کواریانس  تحلیل

استفاده    د یجد  ای  حیکه راه صح   ی آموزش داده شود. هنگام  یشود که به کودکان، باز  ی ضرورت احساس م  نیدر امر آموزش، ا  یمختلف باز

  ت ی و هو   ی رشد اجتماع  ی   نهیشود، در واقع زم  ی م  شنهاد یرا به کودک پ   ی داستان  ریموضوع و مس  م،یآموز  ی را به کودک م  یا  لهیاز وس

 .شود ی کودک فراهم م ی اجتماع

 .دبستانی  کودکان پیش اجتماعی،  هویت ، درمانی  بازی: کلید واژه ها
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 مقدمه 

 حوزه در مهم مباحث از یکی  انسان دوران کودکی دوره مهمی از رشد اجتماعی به ویژه در شکل گیری هویت اجتماعی است.. هویت

 از  دقیقی   فهم   و   درک  به  باید  ناچار  به  می پردازد  طرح مباحثی  به  حوزه  این  در  که  متفکری  هر که  گونه ای  به   میآید؛  شمار  به  تربیت  و   تعلیم

 یا   نمادسازی نوعی   هویت  هویت،  پیرامون موجود  تعاریف  با  مطابق.  دست یابد   آدمی   وجود ابعاد  اساسی ترین  از  یکی   عنوان   به   انسان  هویت

یآید  شمار  به   فرهنگی   پدیدهای  ها  افراد،  که  م  اقوام  و   گروه  می   اتخاذ  را  آن  دیگران  از  تمایز  و   خود  موجودیت  احراز  منظور   به  یا 

 .  (1384نمایند)گودرزی،

شده   مطرح  مباحث  میشوددر  داده  کیستم  من  پرسش  به  که  است  پاسخی   و   دارد  خود  از  فرد  که  تعریفی است  هویت  دیگر  عبارت  به

  آدمی   وجود  از  مهمی   هویت بخش  که  است  شده  مطرح  مسأله  اجتماعی، این   هویت  و   فردی  هویت  نوع  دو   به  آن  تفکیک  با   هویت  پیرامون

  مهمی   امر  آدمی   تربیت  و  تعلیم  در  انواع آن  و   هویت  به  توجه  وصف،  این  با.  می سازد  متأثر  را  او   اجتماعی   حتی   و   شخصی   زندگی   که  است

  تکنولوژی،   توسعه  جوامع،  شدن  صنعتی   بدانیم  که  میشودچندان   دو   زمانی   مساله  این  به  توجه  اهمیت  البته.  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  که  است

 او   وجودی  ابعاد  کلیه  تعریف  بلکه  بشر  زندگی   تمام  تنها  نه  آن  فرآورده های فرهنگی   و   ارتباطات  توسعه  و   سرمایه گذاری  اقتصاد،  گسترش

 . (1397دارند)محترم و همکاران،  هویت به نیاز شرایطی افراد چنین در لذا. است داده قرار تأثیر تحت نیز را

صورت است   نیدارد که به ا  ی اجتماع  تیهو  کی  ی . هر کودکمی پذیرد  تحقق  دیگران  با  تعامل  خالل   از  و  دارد  اجتماعی   مبنایی   هویت

  ت، یقوم  ایفرهنگ    ،ی اجتماع  تیموقع  قی. بچه ها چه از طرمیکن  ی درک م  گرانیمختلف خود را در جامعه در رابطه با د  ی که ما نقش ها

  کلی  مفاهیم هویت فردی،  هرچند.  رندیگ ی خود م ی اجتماع تی و ثبات را از هو یباورها، احساس غرور، خودارزشمند ایدستاوردها  ق،یعال

  آن  در  فرد  که  اجتماعی   بزرگ  گستره  به  و   می شوند  متحول  رشد خود   و   تحول   با  مفاهیم  این  اما  گیرد،  در بر می  را   خویشتن  از  انتزاعی   و 

 قرار   آن  در   که  جامعه بزرگتری  هنجارهای  و   ارزش ها  انتخاب  درباره ی  افراد  که  است  نیاز  رشد،  با  همگام .  تسری می یابند  میکند  زندگی 

 یعقوبی   از  نقل  به  ؛  1799  )پیاژه،  بگیرند  تصمیم  می دانند،  ارزشهایی   چه  وفادار به  و   متعلق  و   کسی   چه  را  خود  کالن،  سطح  در  اینکه  و   دارند

 اجتماعی   گروه های  به  فرد  به تعلق  نسبت   معنا  و   هیجان  دانش،  شکل گیری  و   اجتماعی   هویت  رشد   معنای  به  تغییر  این ( 1396زاده،  محمد  و 

 (. 1391 همکاران، و  است)یعقوبی 

شند(، معموالً از طریق عواملی خواهند باکنند که مانند دیگران هستند )یا می هایی اشاره دارد که آنها احساس می هویت اجتماعی به شیوه

و همکاران،   1اسکویول  (گیری آن نقش دارندمانند سن، جنسیت، پیشینه مذهبی، پیشینه قومی، عالیق، الگوها، استعدادها و بازی در شکل 

2021) . 

و پایه ای برای موفقیت کودک در دوران بعدی تحصیلی   .است   هویت اجتماعی   گیری   شکل   برنحوه  موثر  عوامل  از  یکی   نیز  پیش دبستانی 

  او  برای بیشتری اطمینان نیز ای حرفه و از نظر هویت سازد می  راهموارتر او  آینده زندگی  راههای و وارد شدن به جامعه را فراهم می کن دو 

 . ( 1388کند)رضوی،  می  ایجاد

به برنامه    ی گذران و پژوهشگران قرار گرفته است.. لذا توجه کاف   است یسمورد توجه    شیاز ب  شیب  ی دبستان  شیآموزش نوآموزان پ  تیاهم

 ی دبستان  شیآموزش کودکان پ  یها برا  یابزارها و فناور  نیتر  شرفتهیو پ  نیبهتر  یریبه کارگ  نیو همچن  نیسن  نیمربوط به ا  ی آموزش  یها

  ی کودکان در سال ها   تی موفق هویت اجتماعی و    کننده    نیتواند تضم  ی دوره، م  نیدر ا  شتریب  یگذار  هیسرما  رایدارد، ز  یژهایو   تیاهم

 .باشد ی دبستان شیپ یبعد از گذراندن دوره  ی لیتحص

 یادگیری مشکالت  کودکان، در اجتماعی  های کمبود مهارت  و  اجتماعی  هویت عدم که داده است نشان متعدد  هایهمچنین بررسی 

 و  ؛ هایت1990،  3استون و  ؛ الگرکا2006،  2الیوت  و  دارد )ری آنان ی روابطتحصیلی و شبکه کارکرد بر تاثیر منفی  کرده، و  تشدید را

 در آنان عدم سازگاری باعث افراد اجتماعی این هایمهارت در (. به عالوه نقص1393؛ به نقل از مرادی و شریفی درآمد،  2007،  4فیلر 

 کاستی  گذارد. اینمی  منفی  تأثیر محیط با آنان سازگاری و  رشد شخصیت بر و  شودمی  رفتاری هایاختالل  و  مشکالت فردی، روابط بین

 
1 . Esquivel   

2 - Ray & Elliott 

3 - LaGreca & Stone 

4 - Hyatt & Filler 



 ...معلمان ررسی سنجش صالحیت های آموزش مجازیب  ___________________________________________________________

 

 

)نسائیان و اسدی گندمانی،  بیشتری است  رفتاری مشکالت و  روانشناختی  هایاختالل بالقوه برای پیشایندهای بیانگر اجتماعی، هایمهارت در

1395 .) 

هویت اجتماعی کودکان در پیش دبستانی استفاده می شود به نظر می رسد یکی از این روش  امروزه روش های و مداخله های متعدی بر  

 .ها آموزش بازی درمانی باشد

کودک    که   شود  می   مشاهده.  کرد   درک  توان  می   می دهند،  آن  به  دانش آموزان مخصوصا در پیش دبستانی    که  اهمیّتی   از  را  بازی  نقش

 فراوانی   کاوش های . تنهاست  که  کند  می   احساس  و   کرده   فراموش  را  دیگران  وجود  که  می شود  غرق  خود  درکار  چنان  آن بازی  هنگام  در

  هایی   بازی  زندگی، اسباب  ضروری  و  نیاز مورد  وسایل  کنار  در  همیشه  انسان ها  دهد که  می   نشان  است، شده  انجام  باستانی   تمدن های  که در

 (. 1388 اسماعیل،  به نقل از محمد ؛1993 ،1وهمکاران میدهد )گیتلین را نشان بازی اهمیت امر این که اند، داشته کودکانشان بازی برای نیز

  ارزش   بیش از  بازی  به   کودک  اشتغال  موارد  برخی   در  و   دارد  نیز  سازندگی   و   آموزندگی   جنبۀ  سرگرمی است،  وسیله  اینکه  عین  در  بازی

 بیشتر   مهارت های  و   میکنند  پیدا  دسترسی   جدیدی  ذهنی   به مفاهیم  آموزشی،  بازیهای  به ویژه   بازی ها  خالل  در  کودکان  است،  کتاب  خواندن

 و  احساسات کودک که می شود موجب بازی(. 1398 محمدی، شراهی و  یاسبالغی  حیدری، داوودی، می کنند)غفاری، کسب را بهتری و 

اطرافش می    محیط  با  کودک  سازگاری  افزایش   و  ارتباطی   مهارتهای  تمایالت،  توسعه  همچنین موجب  و   کند  بیان  را  بیرونی اش  ارتباطات

 . (2015 ،2شود)پارسونز 

، بازی یک روش صحیح و درست برای درمان کودک است، زیرا کودکان اغلب  بطور کلی بازی نقش مؤثری در رشد کودک دارد

نع را کاهش دهند و احساساتشان را بهتر نشان دهند)پورتر در بیان شفاهی احساساتشان با مشکل روبرو هستندو از طریق بازی می توانند، موا

 (.  2007و ریف، 

  که . است  زیادی  ارزش  دارای  اجتماعی   های  مهارت   کسب  و   ویژه  ها به  روش  انواع  بین  در  که   است  هایی   روش  جمله  از  درمانی   بازی

کند)تمسکی    می   کمک  و احساسات  فشارها  کنترل   جهت   در  کودک   به  و   سازد   می   مرتبط  همدیگر  به  را  کودک  و درونی   بیرونی   دنیای

 ( 1399 زرین، وعبدی

( نشان داد 2020)  4( نشان داد که بازی نقش قابل توجهی در افزایش هویت اجتماعی کودکان دارد.هیی 2021)3نتایج پژوهش گونس 

های بازی برای رشد فیزیکی،  که بازی درمانی در هویت اجتماعی کودکان پیش دبستانی نقش منحصر به فردی دارد.  و فراهم کردن فرصت 

گروهی باعث بهبود   درمانی   بازی  ( نشان دادند که1397نتایج پژوهش سیف و همکاران).شناختی، عاطفی و اجتماعی کودکان حیاتی است

  های   مهارت میزان ، درمانی  بازی ( نشان داند که 1394.عدیلی و همکاران)ت های هویت اجتماعی در کودکان پیش دبستانی شده استمهار

 داد.  افزایش معناداری صورت به را آزمون پس مرحله در دبستانی  پیش دختر کودکان هیجانی  -اجتماعی 

تأثیرات2005دانچر)   نشان داد که بازی   کودکان   رشد  مختلف  مراحل  روی  بر  را  محور  ودکک  درمانی   بازی  ( در پژوهشی با عنوان 

 تاثیر گذار است.  کودکان عینی  عملیات و  عملیاتی  پیش رشدی مراحل روی بر درمانی 

 برای فرصتی  درمانی، فرایند این در. شود می  دیده توصیف آموزش درمانگر و  کودک بین پویا فردی بین ارتباط عنوان به درمانی  بازی

 (. 2017،    5دوارته  ولفسون،  برمن،  بادرولت،  کند)پالمر،  بیان  را  خود  کامل  طور  به  کودک   تا  شود  ایجاد می   درمانگر  و   کودک  بین  امن  ارتباط

 کالس آموزشی در مطالب  است بهتر دارند می  اعالم متخصصان از بسیاری که است حدی تا کودکان آموزش در بازی  نقش و  اهمیت

  اهمیت   بازی  گوناگون وی،  احتیاجات  برآوردن  و   آموز  دانش  اجتماعی   تکامل   و   رشد  زمینه   در  شود  داده آموزش  بازی  طریق  از  درس   های

  رفتار  و   اندازد  می   به کار  را  خود  ذهنی   نیروهای  کودک  ترتیب  بدین  بلکه  شود  می   وی  بدن  عضالت  پرورش  مایه  تنها  نه  بازی  دارد  فراوان

 (.1388نژاد، قاسم آموزد) می  وی به را اشیا از بیشتری خصوصیات نیز و  دیگران  با ارتباط چگونگی  و  اجتماعی 

 
1 . Kate Lin et al 

2 . Parsons 

3 . Güneş 

4. Heyi 

5 . Palmer, C. G., Boudreault, P., Berman, B. A., Wolfson, A., Duarte 
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 زمینه   این  در  باشند، پژوهش  داشته  بازی های  این  است  ممکن  که  شناختی   تأثیرات  و   کودکان  میان  بازیی های آموزشی در  گسترش  با

  این   توسعه ی  که   کرد   کمک  بهبود هویت اجتماعی   رشد و   به  بازی های آموزشی   برای  بسترسازی   و   غنی سازی  با  میتوان  ،   است.  اهمیت  حائز

 نظری   اطالعات  افزایش  موجب  می تواند  همچنین  و   باشد  کودکان  قابلیت های  افزایش  در راستای  خوبی   کننده  پیشبینی   می تواند مهارت ها

 و  در مراکز پیش دبستانی کشور  توان می  پژوش  این نتایج کاربردی از از لحاظ . شود قبلی  تحقیقات پذیری تعمیم دهی  و  پژوهشگران جامعه

 این عوامل     از  کرد همچنین آگاهی   استفاده  بهبود هویت اجتماعی در کودکان پیش دبستانی   جهت  پرورش  و   آموزش  های  ریزی  در برنامه

 بازی های آموزشی   به  که اهمیتی   به  توجه  با  باشد. همچنین  مفید  ای  مداخله  های  برنامه  برای  ها  گیری  تصمیم  و   ریزی ها  برنامه  در  تواند  می 

  توجه   مورد  کمتر   هایی   پژوهش  چنین   چون  و   ماند   غافل  بازی ها   این  از  بهتر  هرچه  گیری   نتیجه  برای  راستا   این  در  پژوهش  از  نباید   شده  داده

  والدین و پژوهشگران   پرورش،  و   آموزش   توجه سیاستگذران  مورد  تواند  می   نتایجش  و   دارد  ضرورت  پژوهش  این  انجام  است  گرفته  قرار

 . گیرد قرار

  دبستانی   پیش  کودکان  اجتماعی   هویت  بر  درمانی   بازی  آموزش  اثربخشی   دنبال  به  پژوهش  این    بازی  و ضرورت  اهمیت  به  توجه  با  لذا

  متولیان تعلیم و تربیت سیاست گذاران آموزشی و    برای  را  عملی مفیدی   راهکارهای  تواند  می   تحقیق  این  نتایج  شیراز است.و   شهر  4  ناحیه

 . نماید پیشنهاد
 

 روش شناسی 

با  آزمون  پس  -آزمونتجربی، با طرح پیشنیمه    از نظر هدف از جمله تحقیقات کاربردی بوده که برای اجرای آن روشاین پژوهش  

  44 تعداد نمونه حجم تعیین می باشد. برای رازیشهر ش 4 هیناح ی دبستان شیاز کودکان پ یتعدادجامعه آماری شامل  گروه گواه استفاده شد.

 .شوند می  انتخاب( نفر 22) کنترل و ( نفر 22) آزمایش دوگروه در دسترس در گیری نمونه روش کودکان دختر به از نفر

  ا ت   تولد  بدو   از  زبان  فارسی   کودکان   جهت   که  است  استفاده شد که آزمونی   نیوشا،  سنجش  به منظور سنجش هویت اجتماعی از آزمون

 ارتباط   شناختی،  گفتاری،  بیانی،  زبان  دریافتی،  زبان  شنوایی،  های  حیطه  در  را  آنان  رشدی  های  مهارت  و   است  شده  هنجار  و   تهیه  سالگی   شش

ها،   ها،  خانواده  برای  آزمون  این.  دهد  می   قرار  سنجش  و   ارزیابی   مورد  درشت  و   ظریف  حرکتی   های  مهارت  و   اجتماعی    مهدکودک 

همکاران    .. است  استفاده  قابل  اطفال  و   نوزادان  متخصصین  و   شناسان  روان  توانبخشی،  مراکز  مربیان  و   متخصصین و  جعفری  پژوهش  در 

  به   مراجعه  با  1386  ماه  مرداد  تا  1385  ماه  شهریور  از  آزمون  ین  ا  الزم،   اصالحات     و   کودک   75  روی  مقدماتی   بررسی   یک  از  (پس1388)

 بین   پایایی   مجدد،  آزمون   آزمون  پایایی   و   اجرا  تهران  استان  در  جنس،   دو   هر  از  طبیعی   کودک  593  بهداشت روی  مراکز  و   کودک   ی   مهدها 

  آزمون    آزمون  ایی   ای  پ  و   پرسشگران  نظرهای  بین   پایایی،  دو   هر  بررسی   در  .گردید  تعیین  آن  ساختار  محتوا و   روایی  پرسشگران،  نظرات

 آمد.  دست  به درصد 95 از بیش همبستگی  مجدد،

( و  اریانحراف مع  ن،یانگی)م  ی فیتوص  ی آمار  یپژوهش از شاخص ها   یها   هیو فرض  رهایمتغ  ی داده ها جهت بررس  لیو تحل  هیتجز  یبرا

 .دیاستفاده  گرد انسیکوار لیآزمون تحل رینظ  ی آمار استنباط یشاخص ها 
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 نحوه اجرای مداخله 
 درمانی  بازی مداخله.1جدول 

 ( 1399زرین،  عبدی منبع)تمسکی بیدگلی و
 

 یافته های پژوهش 
 بررسی توصیفی نمرات هویت اجتماعی 

 ی اجتماع تیهو میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیر  .2جدول  

 

 آزاد( )بازی آشنایی  و  معارفه  اول

 . تولد جشن نمایش بازی، دستمال بازی، صندلی   کاغذ،  بادکنک های بازی اجرای  دوم

 نمایش  دادن(،   پانتومیم)هدیه  بادکنک،  پرتاب  کاغذ،  و   بادکنک  بازی،  قطار  های  بازی  اجرای  سوم

 رستوران

 رستوران نمایش  )اشیا( پانتومیم بازی، دستمال تصاویر، و  داستان وسطی، های بازی اجرای  چهارم

 فروشگاه   نمایش پانتومیم، وسطی، بازی، کاله های بازی اجرای  پنجم

 نمایش  عوض شده؟  کسی   چه  جای  سبد،  و   توپ  بازی،  کاله  رنگی،  گرگی   بازی های  اجرای  ششم

  .فروشگاه

 عید دیدوبازدید نمایش سبد، و  توپ بستنی، چشم سوزن، و  نخ رنگی، گرگی  های بازی اجرای  هفتم

 اختتام  جشن عید، دیدوبازدید نمایش پانتومیم، ها، خروس  جنگ بستنی، چشم های بازی اجرای  هشتم

 انحراف استاندارد  میانگین  تعداد اجرا  گروه متغیر

 49/1 52/10 22 پیش آزمون آزمایش ی اجتماع تیهو

 02/1 43/11 22 پس آزمون

 62/1 92/10 22 پیش آزمون کنترل ی اجتماع تیهو

 72/1 03/11 22 پس آزمون

 اجتماعی  آزمون همگنی شیب خط رگرسیون نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیر  هویت.3جدول 

p  آماره

 آزمون

 مجموع آزادیدرجه  مجذوراتمیانگین

 مجذورات

 منبع تغییرات

 اثرمتغیرمستقل    56/17 1 56/17 66/4 03/0

 هویت اجتماعی  پیش آزمون  57/3384 1 57/3384 74/899 001/0

هویت 73/6 1 73/6 79/1 18/0 آزمون  وپیش  مستقل   متغیر  تعاملی   اثر 

 اجتماعی

 ----

 - 

 خطا 94/142 38 76/3 ----- 

 ----

 - 

 تصحیح شده  کل    78/4554 41 -----  ----- 
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( در  1،41گردیده که این مقدار با درجات آزادی)  79/1مشاهده می شود ، مقدار آماره برابر با    3همانطور که در ردیف سوم جدول  

معنادار گردیده است بنابراین نتیجه می گیریم که شرط برابری شیب خط رگرسیون برای تحلیل کواریانس در مورد این متغیر   18/0سطح  

 برقرار است. 

 ش فرض برابری واریانس گروههابررسی پی 

 

 
 
 
 
 

گردیده بنابراین شرط برابری واریانس برقرار   05/0بیشتر از  Fمشاهده می شود ، سطح معناداری تمامی مقادیر  4همانطور که در جدول 

 است. 

 .  فرضیه پژوهش: آموزش بازی درمانی بر هویت اجتماعی کودکان موثر است

 شاهده می شود.جهت آزمودن این فرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردیده که نتیجه آن در جدول زیر م

 بر هویت اجتماعی  درمانی بازی آزمون تحلیل کوواریانس جهت تعیین تاثیر آموزش .5جدول  

درجه   مجموع مجذورات  منبع تغییرات

 آزادی

 سطح معناداری  F میانگین مجذورات

اجتماعی  در    هویت 

 پس آزمون

74/3499 1 74/3499 86/911 001/0 

 001/0 01/66 36/253 1 36/253 اثر متغیر مستقل

 -----  -----  83/3 39 68/149 خطا 

 -----  -----  -----  41 78/4554 کل تصحیح شده 

 

  0/ 001( در سطح  41،  1گردیده که با درجات آزادی )  66/ 01برابر با    Fگردد مقدار  مشاهده می   5همانگونه که در ردیف دوم جدول  

(p<0/01)   گروه های آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون   معنادار می باشد، بنابراین نتیجه می گیریم که بین میزان هویت اجتماعی

وزان تاثیر مثبت معنادار دارد و فرضیه پژوهش تایید  دانش آم  هویت احتماعی   بر   درمانی   بازی  تفاوت معنادار وجود دارد به عبارتی آموزش

 می شود.
 

 بحث و نتیجه گیری

 راز یشهر ش  4  هیناح  ی دبستان  شیپ  دختر  از کودکان  یتعداد  ی اجتماع  تیبر هو  ی درمان  یآموزش باز  ی اثربخشهدف از پژوهش حاضر  

 پژوهش  نتایج  با  ها  یافته  از  بخش  دارد  این  معنادار  مثبت  تاثیر  زانآمو  دانش  احتماعی   هویت  بر   درمانی   بازی  بود. یافته ها نشان داد که آموزش

 .دارد همخوانی (  2005)( ودانچر1394)همکاران و  عدیلی   ،(1397)همکاران و  سیف های

کودکان پیش دبستانی   درنیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل،  ( نشان داد که با روش1397پژوهش سیف )

( در پژوهش  1394عدیلی)نشان داد که بازی درمانی باعث بهبود مهارت های هویت اجتماعی در کودکان پیش دبستانی شده است.انجام شد  

هیجانی کودکان دختر   -های اجتماعی درمانی ، میزان مهارتبازی   نتایجخود که در کودکان پیش دبستانی انجام شد خاطرنشان کرد که  

هیجانی را افزایش   -های اجتماعی  درمانی مهارت م بازی و نتیجه گرفت  صورت معناداری افزایش داد  آزمون را به دبستانی در مرحله پسپیش

نجام شد نشان داد که بازی درمانی گروهی کودک  ( که در کودکان مهد کودک و پس از مهد کودک ا2005نتایج پژوهش عدانچر).دهدمی 

 .محور، اهمیت عملی زیادی در کمک به کودکان در بهبود هویت اجتماعی خود دارد

 اجتماعی آزمون  برابری واریانس نمرات گروه ازمایش و کنترل در پس آزمون برای متغیر  هویت.4جدول 

p  درجه 

 زادیآ

 متغیرها  مقدار آماره

 اجتماعی  هویت 78/3 1،40 06/0
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رشد   پرورش  برای  راه   بهترین  و   احساسات  شکوفایی   و   رشد  برای  وسیله  بهترین  بازی،  که  داشت  اذعان  توان  می   ها  یافته  این  تبیین  در

  تشویش   ،  ها  احساس.    گیرد  می   یاد  را  آن  مناسب  ارضای  و   کنترل  عواطف،  بروز   کیفیت  او   که  است  بازی  حین   در  است.  آموز  دانش  اجتماعی 

 عالیق   و   ها  توانایی   فردی،  نیازهای  کننده  تقویت  و   محور  کودک  اساساً  بازی  روش.  هستند  حقیقی   بازی  ضمن  در  کودک  های   اضطراب  و   ها

  چگونه   بگیرد   یاد  کار  این  دادن  انجام  با  و   کند   اظهار  را  خود   بازی  طریق  از  تا  شود   می   داده   کودک  به  امن  محیطی   درمانی   دربازی  اوست

  وقایع،  با  سازگاری  برای  کافی   وانعطاف  است  واقعی  زندگی   برای  تمرینی   بازی واقع  در.تر بکارگیرد  مناسب  راه های  در  را  خود  های  ظرفیت

 کند و با   می   فراهم  کودکان  پرخاشگرانه  رفتارهای  تخلیه  برای  را  مناسب  های  فرصت  درمانی   بازی  . آورد  می   بوجود  را  ها  وموقعیت  افراد

 فراهم  و یادگیری  تمرین  برای  را  متعددی  امکانات  بازی،  مختلف  های  صحنه.  بخشد  می   تعادل  را   وتکانشی   هیجانی   رفتارهای  مثبت  شیوه های

را بهتر بشناسد و خود را بهتر بشناسد.    گرانیکه چگونه با آنها ارتباط برقرار کند، د  ردیگ  ی م  ادیکودک    گر،یبا کودکان د  یدر باز  .. کند  می 

  رش ی و پذ  ی اجتماع  ی دارد و او را به سمت زندگ  یی بسزا  ریجسم و روح او تأث  تیکند، در تقو  ی م  داریعواطف و احساسات کودک را ب  یباز

عکس ها، جواب دادن به تلفن   یزیرنگ آم  ،ی عروسک، آشپز  دنید لباس پوشها مانن  یباز  ی کند. کودک با برخ  ی م  تیاها هد  تیمسئول

خود   ی اجتماع یایارتباط برقرار کند. و دن رونیب طیشود کودک با مح  ی کند و باعث م ی عمل م ی خود در بزرگسال تیو... به نقش و مسئول

آموزد.   یاز بزرگساالن را م  دیتقل  ;شود  ی اصول و قواعد آشنا م  ت ی. با رعا ابدی  ی توسعه م  ودکو مشارکت ک  یدهد. همکار   ی را گسترش م

شود و از ترس و   ی کند. قدرت ابراز م  ی و واقعاً شکست را تجربه م  ردیگ  ی م  ادیآن؛ رقابت را    تیبا مفهوم سلسله مراتب و رعا  یی آشنا

 ت یهو  دریدرمان  یگرفت باز  جهیتوان نت  ی کند. پس م  تیحما  فی از افراد ضع  یازبا ب  رد یگ  ی م  ادی. کودک  ابدی  ی م  یی رها  هودهیخجالت ب

  فرصتی   خود  درمانی  نقش  طریق  بازی از.  کند  می   صرف  را  خود  اضافی   های  انرژی  بازی،  وسیله  به  کودکگذار است.  ریکوکان تاث  ی اجتماع

  نقش  همچنین  درمانی   بازی.    کند  بیان  را  عالئقشو    کند  تخلیه  را  محیطی   های  نارضایتی   و   ها  نگرانی   بتواند  تا  آورد  می   فراهم  کودک  برای  را

  از   درونی   باور   کند  می   دریافت  خود  همسال  گروه   از  که  با تأییداتی   و   کاهد  می   ها  ناکامی   شدت  از   و  دارد  کودک  برای  روانی   پاالینده

  های   مهارت  جمله  از  ها مهارت  جانبه  همه  رشد  و   مشکالت  حل  برای  را  های مفیدی  نقشه  و   سازد  می   خود  درونی   شخصیت  و   ها  توانمندی

  با   توام  نیز  بازی  ذات  و از طرفی   دارند  بخش  لذت   فعالیت  یک  عنوان  به   بازی  به   ذاتی   تمایل  کودکان،  کند. تمام  می   فراهم  اجتماعی   هویت

در   و نشاط  شادی  احساس  که  کند  می   بخش  لذت  فعالیت  یک  درگیر  را  کودک  که  است  بازی  درمانگر  خاصیت  اولین   واین  است  لذت

 می تواند هویت اجتماعی را در فرد افزایش دهد.  که. کند می  ایجاد کودک

 به   کودک را فراهم سازند.همچنین باتوجه  بازی  برای  مناسب  با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود مسولین و مربیان پیش دبستانی زمینه

 یا   صحیح  راه  که  هنگامی .  شود   داده  آموزش  بازی  کودکان،  به  که  شود  می   احساس  ضرورت  این  آموزش،  امر  در  بازی  مختلف  کارکردهای

 رشد اجتماعی   ی  زمینه  در واقع  می شود،  پیشنهاد  کودک  به  را   داستانی   مسیر  و   موضوع  آموزیم،  می   کودک  به  را  ای  وسیله  از  استفاده  جدید

 این  و نگران شود بهینه استفاده آنها آموزش  در راستای کودکان های از بازی است هویت اجتماعی کودک فراهم می شود همنچنین الزم و 

  با آنان   شدن  و همراه  با نظارت  ها  بازی  این  هدایت  مهم  از اقدامات  یکی .کنند  می   تلف  وقت  کردن  ما با بازی  کودکان  که  نباید بود    قضیه

 ایجاد نشود. آنها برای محدودیتی  هیچ که ای گونه به است
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  منابع

عبدی  مریم  تمسکی، .)  ؛  سهراب   اضطراب   کاهش   بر  زندگی   های   مهارت  آموزش  و   درمانی   بازی  اثربخشی   مقایسه.  (1399زرین، 

 .  76-55 ،(11)3 ،دبستان و  دبستانی  پیش مطالعات مجله  دبستانی، پیش کودکان اجتماعی 

  و  زبان  شنوایی،  رشد  سنجش  آزمون »  روایی   و   پایایی  (.1388).،فرشید  الدینی عالء   ؛  ، سعید  مالیری  حسن ؛  ،  عشایری  ، زهرا؛  جعفری

 278-271،( 3) 8،پایش. زبان فارسی  سال 6 تا تولد بدو  کودکان در «نیوشا گفتار

 20-16(،1)5،مشاور(.نوجوانی و هویت یابی،1388رضوی، اقدس السادات.)

، دبستانی   پیش  کودکان  اجتماعی   هویت  بر  درمانی   بازی  تاثیر(.  1397مریم.)  محبوبه؛برزیده،  طاهره؛سامانیان،   افسانه؛صادقی،  سیف،

 .یزد استان پرورش و  آموزش کل اداره پرورش و  دبستانی، آموزش پیش دوره در اسالمی  ایران کودکان هویت ملی  همایش

  پیش  دختران  هیجانی   -  اجتماعی   های  مهارت  بر  فیلیال  شیوه  به  درمانی   بازی  تاثیر(.  1394. )ا  عابدی،  و   ،.م   کالنتری،  و   ،.ش  عدیلی،

 .  104-97((, 25 پیاپی ) 2)13 (,رفتار دانشور) شخصیت و  بالینی  روانشناسی . اصفهان  شهر ساله 6 تا 5 دبستانی 
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