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  چکیده
 ریزيبرنامه بر مبتنی آموزش اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش
 کودکان بازي حین رفتارهاي و اجتماعی هايمهارت بر چندبعدي درسی
 آزمایشی نیمه نوع از پژوهش روش شد. انجام بهشهر شهر دبستانیپیش
 14( آموزدانش 30 بود. کنترل گروه با آزمونپس -آزمونپیش طرح با

 کمانرنگین کودك مهد دبستانیپیش آموزاندانش از پسر) 16 و دختر
 نمونه عنوانبه دسترس در روش به 1398 تحصیلی سال در بهشهر شهر

 شیآزما و گواه گروه دو در تصادفی گمارش صورتبه و شدند انتخاب
 هنامپرسش ،هاستفاد مورد زارهايبا گرفتند. قرار )نفر 15 (هرکدام
 کودکان رفتار و )1999( وتیال و گرشام اجتماعی هايمهارت
 برنامه آزمایش گروه بود. )1998( نیراب و کوپلن بازي در دبستانیپیش
 است آن در آنچه و ما زمین یادگیري بسته اساس (بر را چندبعدي درسی

 در بار 2 جلسه 16 طی )خاك پروژه و کوه و سنگ پروژه بر تأکید با
 تحلیل روش از هاداده تحلیل براي کردند. دریافت ماه 2 مدت به هفته

 داد نشان نتایج شد. استفاده متغیريچند و متغیريتک کوواریانس
 و اجتماعی هايمهارت در چندبعدي درسی ریزيبرنامه بر مبتنی آموزش
 نتایج همچنین دارد. تأثیر دبستانیپیش کودکان بازي حین رفتارهاي
 در تغییر %5/89 باعث چندبعدي ریزيبرنامه بر مبتنی آموزش داد نشان
 حین رفتارهاي هاينمره تغییر %2/80 و اجتماعی هايمهارت هاينمره
 به توجه با شودمی پیشنهاد است. گردیده دبستانیپیش کودکان بازي

 و اجتماعی هايمهارت بر چندبعدي درسی ریزيبرنامه اثربخشی
 آموزش دسترسی براي مناسب بستري کودکان، بازي حین رفتارهاي
  .شود ایجاد دبستانیپیش آموزشی مراکز در آن همگانی

  
  کلیدي هايهواژ
  بازي حین رفتارهاي اجتماعی، هايمهارت چندبعدي، درسی ریزيبرنامه

 

 

Abstract  
The aim of this study was to investigate the effective-
ness of education based on multidimensional lesson 
planning on social skills and play behaviors of pre-
school children in Behshahr. The research method was 
quasi-experimental with a pre-test, post-test design 
with a control group. 30 students (14 girls and 16 boys) 
from pre-school students of Behshahr Rainbow Kin-
dergarten in the academic year 1398 were selected by 
convenience sampling method and Randomly assigned 
to the control and experimental groups (15 subjects in 
each group). The instruments used were the Social 
Skills Questionnaire Gersham and Elliott (1999) and 
the Preschool Children Behavior Questionnaire Copple 
and Robin (1998). The experimental group received a 
multidimensional curriculum (based on "our land" 
learning package and with emphasis on rock and 
mountain project and soil project) in 16 sessions twice 
a week for 2 months. This training was not provided 
for the members of the control group. Univariate and 
multivariate analysis of covariance were used for ana-
lyzing the data. The results showed that education 
based on multidimensional lesson planning is effective 
on social skills and play behaviors of preschool chil-
dren. The results also showed that multidimensional 
planning-based education caused 89. 5% change in 
social skills scores and 80. 2% change in preschool 
behaviors scores. Due to the positive effect of multidi-
mensional lesson planning on social skills and behav-
iors during children's play, it is suggested suitable con-
ditions for access of all children in preschool educa-
tional centers to these skills is provided. 
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   مقدمه
 خاصی اهمیت از زندگی ۀاولی هايسال در کودکان آموزش
 هايروش از یکی بازي طریق از آموزش است. برخوردار
 که دهدمی یاد کودکان به و آیدمی شمار به یادگیري مهم

 حل و آینده مشکالت با شدن روروبه براي را خود چگونه
 حاصطال یک بازي طریق از یادگیري سازند. آماده آنها

 یک عنوانبه و دبستانیپیش دوره آموزش جهان در معمول
 (اسماعیلی، شودمی مطرح کودکان با کار براي فراگیر اصل
 با بازي طریق از کودکان ).1400 مسعودنیا، و نژاد صیدي
 تخیل و واقعیت بین و کنندمی پیدا آشنایی اطراف جهان
 درك خوبیبه را خود هايتوانایی و شوندمی قائل تفاوت
 رشد، براي را الزم شرایط بازي ).1393 (جعفري، کنندمی

 کندمی فراهم کودك در لذت با همراه يِیادگیر و بالندگی
 هايبازي در کودك ).1395 ،خانی علیگنج ذوقی و (کردي
 هاترس احساسات، و عواطف طبیعی ايوسیله عنوانبه خود
 مشفق، و ارفجب (آقاجانی، داردمی بیان را خود تردیدهاي و

 برقراري براي ايوسیله خود درونی حاالت بیان ).1393
 .)2015 ،1(ساجاد است بیرونی دنیاي با کودك واقعی ارتباط
 اشکال مختلف، هايرنگ با بازي کمک به کودکان
 تجارب و شوندمی آشنا متفاوت هايجهت و گوناگون
 مطالب نیز بازي حین در .آورندمی دست به ايارزنده
 از و گیرندمیفرا رغبت و میل با و فشار بدون را وختنیآم

 آنها شدن اجتماعی و سالمت شخصیت، رشد بازي طریق
 .)2017 ،2وسیگایا جیانوپلو هوري، (هوشینا، ابدیمی تحقق
 درمان در و باشد ساده سرگرمی یک از بیش تواندمی بازي

 هستند، رفتاري و اجتماعی مشکالت گرفتار که کودکانی
 فراهم را کودك حمایتی و عاطفی امنیت بازي باشد. یدمف
 به توانمی آن کمک به و )1400 کاونانی، (مرادي سازدمی

 دارند عاطفی و رفتاري هايناسازگاري که کودکانی معالجۀ
 بازي، در کودکان .)2018 ،3نیل و سبیل (مورا، پرداخت نیز

 که رسندب روانی تخلیه به تا کنندمی مطرح را خود نیازهاي
 آوردمی ارمغان به را کودکان پذیريآسیب کاهش امر این

 و عواطف بازي .)1396 داورانی، نائینی و فرد (افالکی
 او روان و جسم تقویت در کند،می بیدار را کودك احساسات

                                                
1. Sajjad 
2. Hoshina, Horie, Giannopulu & Sugaya 
3. Mora, Sebille, Neill 

 به را او و )2019 ،4جیمز و دروسیر (ملیسا، دارد زیادي تأثیر
 کندمی راهنمایی اهمسئولیت قبول و اجتماعی زندگی سوي
 هايمهارت تمرین به تا کندمی مهیا کودك براي محیطی و

 درآمدي، شریفی و رضایی آبادي، (فتح بپردازد خود اجتماعی
 افزایش را مثبت اجتماعی رفتارهاي هابازي ).1399 پرویز،
 در کودکان مشارکت .)2014 ،5استوکال و (دنیس دهندمی

 رشد موجب الن،امسه با بازي و گروهی هايفعالیت
 ملو - دي سیپسون، ترن، بیگز، (ترن، شودمی آنان اجتماعی

 روابط که سازدمی قادر را آموزدانش و )2014 ،6هانجی و
 (ویبروسکی، کند حفظ و آغاز را يمفید و مثبت اجتماعی

 ).2017 ،7متیوزوکیتسانتاس
 از ايزنجیره به کودکان همۀ دستیابی ضرورت

 به مناسب و صحیح دستیابی جهت اجتماعی هايمهارت
 صانعی( ستین پوشیده کسی بر مختلف سنین در اهدافشان

 دانش انفجار با ما فرزندان که عصري در ).1399 رئیسون، و
 مواجه ارتباطی مختلف هايشبکه به دسترسی و اطالعات و

 کردن اجتماعی در خانواده نقش )،1399 منتظري،( هستند
 و الناهمس جمع به ورود و دكکو سن افزایش با فرزندان
 مهم وظیفۀ این و شده گذشته از ترکمرنگ دیگر هايمحیط

 و (سیمن است شده واگذار آموزشی مراکز به زیادي حد تا
 تجربۀ اولین دبستانیپیش که آنجا از ).2010 ،8کوکجیت
 هايمهارت به پرداختن ،شودمی محسوب کودك آموزشی
 است برخوردار بسزایی میتاه از دوره این در او اجتماعی
 کودکی اولیه دوران .)1399 دالور، و اسدزاده افروز، (جنگی،
 این و است اجتماعی هايیادگیري براي غنی بسیار زمانی

 کنیم آماده را کودکان صحیح، شرایط با که است سرآغازي
 افراد عنوانبه و کنند شناسایی را خود بالقوة هايتوانایی تا
 مهرجو،( بگیرند عهده بر سودمندي هايقشن جامعه در بالغ

 سطح که کودکانی .)1400 نوریان، و نوروزي نخعی،
 هايآسیب معرض در است، پایین آنان اجتماعی هايمهارت
 دارند قرار ضعیف تحصیلی عملکرد و اجتماعی عاطفی

 نظام و خانواده شرایط این با پس .)2017 ،9هالودیپرنا(
 ايیافتهسازمان و منظم آموزشی ریزيبرنامه باید آموزشی

                                                
4. Melissa,DeRosier & James 
5. Dennis & Stockall 
6. Tran, Biggs, Tran, Simpson, de Mello & Hanieh 
7. Wibrowski, Matthews & Kitsantas 
8. Cimen & Kocyigit 
9. Hall & DiPerna 
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 کنند فراهم کودکان به اجتماعی هايمهارت آموزش براي
 .)1394 بازرگان، و فیاض حسنوند، (صفري،

 بروز و جوامع هايپیچیدگی به توجه با امروزه
 نوجوانان و کودکان بین در رفتاري و روانی هايناهنجاري

 راهبردهاي ۀارائ و اجتماعی فرایندهاي به پرداختن لزوم
 پیش از بیش پدیده این شکوفایی و تقویت براي صحیح
 نیازمند اجتماعی، هايمهارت ایجاد براي شود.می احساس
 (یاسمی، میهست کودکان به هامهارت این رسمی آموزش
 به رسیدن براي جامعه در فرد هر ).1394 پور،گرامی و کیان
 فتارر باید خود هايخواسته و امیال ارضاي و اهداف

 بیاموزد را دیگران با صحیح ارتباط شیوة و مناسب اجتماعی
 با جز امر این سازد. سازگار و هماهنگ جامعه با را خود و

 و آداب ها،ارزش بهنجارها، ۀآگاهان سازيدرون و شناخت
 اجتماعی هايمهارت کسب و جامعه قوانین و اصول رسوم،
 کردن، کمک دیگران، با مشارکت همکاري، نیست. میسر
 از هاییمثال کردن، قدردانی و تشکر بودن، رابطه آغازگر
 ایجاد و رفتارها نوع این یادگیري هستند. رفتارها نوع این
 دوران دستاوردهاي ترینمهم از دیگران، با موفق رابطه
 آموزشی هايبرنامه از یکی ).1391 ،1(پلومر است کودکی

 ریزيبرنامه دباش دارا را خصوصیات این ۀهم تواندمی که
 سه از تنیدهدرهم قالب در آن، کاربست که است چندبعدي
 در مطرح قلمرو مضامین، ها،پروژه ها،فعالیت قلمرو؛

 تلفیق ریزي،برنامه این در گیرد.می قرار توجه مورد یادگیري
 پرورش براي را متنوعی هايفرصت قلمرو، سه این

 و دانشی يزیرقلمروها و قلمروها بر مبنی کودك شخصیت
 - دیداري هايرسانه از گیريبهره با آنها نگرشی و مهارتی
 رویکرد ).1387 بازرگان،( آوردیم فراهم متنوع شنیداري
 و کودك شخصیتی ابعاد به توجه با چندبعدي ریزيبرنامه
 شناسی،زیبایی :مانند فنونی و هاراه آنها، از عمیق شناخت

 مسئله، حل تخیل، فردي، استقالل بینی،پیش شهروندي،
 علمی، گردش گویی،قصه قالب در را مهربانی و شادي
 )1394 پورمعصوم،( نقاشی و موسیقی کارگروهی، بازي،
 و نگرش دانش، مقدمات و هابنیان به کودك دسترسی براي
 در را او و کرده بینیپیش تحول حال در دنیاي هايمهارت
 سازيغنی با شکبی ،سازدمی رهنمون گامبهگام مرحله
 (در او هايویژگی اساس بر کودك محیط دارنظام و علمی

                                                
1. Plummer 

 و عزلت روحیه شدن چیره از برنامه) از بعد هر در و کل
 مواجهه در باالتر سنین در تفاوتیبی و کودکی در تحرکیبی
 شودمی جلوگیري ،تحول حال در و پیچیده دنیاي با

 به کودك وقش ةبرانگیزانند آنچه درواقع ).1394 (بازرگان،
 دهیم،می ارائه او به که نیست مطالبی نفس است، یادگیري
 از تا دهدمی او به مطالب این که است کنشی و توانایی بلکه
 عملی و ذهنی مسائل از ايمسئله یا برآید کاري انجام عهده
 نقطه آن، از حاصل نفس عزت و شادي و کند حل را خود
 بستر در همچنین .باشد او رضایت و کوشش تالش، شروع
 از کودکان درمان و کنترل عامل تواندمی روش این مناسب
 باشد افسردگی و اضطراب چون شناختیروان هايآسیب

 ریزيبرنامه که است داده نشان تحقیقات ).1396 خرمی،(
 سجهوردي، (اصالنی شناسیزیبایی محور در چندبعدي

 در ؛)1392 الهی، (فتح یدرس برنامه عناصر محور در )؛1394
 محور در ؛)1397 (هدایتی، یشناختروان مبناي محور
 در )؛1392 (نظمی، و )1394 معصوم، (پور یطیمحزیست
 خرمی، و 1394 (بازرگان یاجتماع هايمهارت محور
 و )1393 محمدي،( تطبیقی مطالعات محور در ؛)1396

 تأثیر به توجه با است. داشته معناداري اثر )1391 (صفري،
 یا بروز بر دبستان از پیش وپرورشآموزش انکار بلغیرقا

 نیز و کودکان استعدادهاي و هاتوانایی پرورش از جلوگیري
 بسته کهاین و چندبعدي ریزيبرنامه بودن نوین به توجه با

 مورد دوران این در هاریزيبرنامه این تابع وپرورشآموزش
 که نمود سیبرر باید ).1390 یوسفی،( ردیگمی قرار استفاده

 به نسبت ریزيبرنامه نوع این اساس بر آموزش میزان چه تا
 است توانسته آنها به مربوط هايروش و هاریزيبرنامه سایر

 کودکان در را بازي حین رفتارهاي و اجتماعی هايمهارت
 هايمهارت گیريشکل و افزایش مانع اینکه یا کند تیتقو

 با و دیگر طرف از .شود بازي حین رفتارهاي و اجتماعی
 در دبستان از پیش وپرورشآموزش اهمیت اینکه به توجه
 ابعاد ۀکلی در آن تأثیر و کودکان زندگی به بخشیکیفیت
 رسیده اثبات به بسیاري هايپژوهش طبق روانی، و جسمی
 شمردن کوچک و انگاريساده نوعی شاهد هنوز ،است
 و ؛)1390(خوشبخت، هستیم کودکان یادگیري فضاي
 اینکه تصور و ما آموزشی نظام بر حاکم محوري موضوع
 اندازهبه آن اهمیت و است ساده کودکان نیاز مورد محتواي
 را کودکان هايآموزش نیست؛ بعدي تحصیلی هايدوره

 اي،سلیقه و پراکنده هاییفعالیت یا ساده محتوایی به محدود
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 دهکر مقطعی مدهاي حتی و اجتماعی شرایط و جو از متأثر
 و انسجام عدم .)1397 همکاران، و ورکیانی (هدایتی است
 و ذوق از و سردرگم را کودك تواندمی هاپراکندگی این
 هايآموزش از را او درنهایت و بکاهد او یادگیري شوق
 پس .)1387 (بازرگان، سازد محروم مهم ةدور این سازنده
 از را آموزشی نوآوري و تحول هر که است ضروري
 ریزيبرنامه و داد قرار توجه مورد کودکی اولیه هايسال
 بنا قوي بنیان و پایه بر را آن از بعد و کودکی دوران براي
 ۀزمین در ما کشور گرچه ).2015 ،1سیگدم و (کورسات نهاد

 قرار طوالنی راهی ابتداي در کودکی ۀاولی دوران در آموزش
 با متناسب سنجیده و دقیق ریزيبرنامه نیازمند و دارد

 تحقیقات و مطالعات انجام و مطلوب و موجود هايوضعیت
 ها،روش کودك، پیشرفت از ارزشیابی هايشیوه پیرامون
 باشدمی دبستان از پیش وپرورشآموزش الگوهاي و هانظام
 بررسی به حاضر پژوهش راستا همین در )،1392 الهی،(فتح

 بر کودکان بازي حین رفتارهاي و اجتماعی هايمهارت
 در کار واحد روش و چندبعدي ریزيبرنامه الگوي اساس
 ضمن کندمی تالش و پردازدمی دبستان از پیش دوره
 کارایی و کیفیت بردن باال براي را زمینه آنها معرفی
 روازاین سازد. مساعد دبستان از پیش دوره درسی هايبرنامه
 بر مبتنی آموزش آیا که است این پژوهش اصلی سؤال
 رفتارهاي و اجتماعی هايمهارت بر چندبعدي یزيربرنامه
 تأثیر بهشهر شهرستان دبستانیپیش کودکان بازي حین
  ؟دارد

  
  روش
 طرح با آزمایشی نیمه نوع از حاضر پژوهش روش
 آماري جامعه بود. کنترل گروه با آزمونپس – آزمونپیش

 بهشهر شهر دبستانیپیش آموزاندانش کلیه شامل موردنظر
 از یکی گیرينمونه منظوربه بود. 1398 تحصیلی سال در

 ،کمان)رنگین( بهشهر شهرستان دبستانیپیش مدارس
 هايهنامپرسش شد. انتخاب دسترس در صورتبه

 همه روي بازي حین رفتارهاي و اجتماعی هايمهارت
 شد اجرا کمانرنگین کودك مهد دبستانیپیش آموزاندانش

 ةنمر که آموزاندانش از پسر) 16 و دختر 14( نفر 30
 از کمتر شانبازي حین رفتارهاي و اجتماعی هايمهارت

                                                
1. Kursat&Cigdem 

 و آزمایش گروه دو در تصادفی گمارش با بود میانگین
 عبارت پژوهش به ورود شرایط .شدند گیريجاي کنترل
 تحصیل .2 مربوطه مربی سوي از کمرویی تایید .1 از: بودند
 با که روانی حاد تمشکال نداشتن .3 دبستانپیش مقطع در

 و آزمودنی رضایت .4 باشد تشخیص قابل مشاهده
 در داشتن قرار .5 و پژوهش در شرکت براي اشخانواده
  سال. 5/6 و 5/5 سنی دامنه

  
 پژوهش ابزار
 بنديدرجه سوالی 47 اسیمق :اجتماعی هايمهارت مقیاس
 سه براي )1999( وتیال و گرشام اجتماعی هايمهارت
 است. شده ساخته دبیرستان و راهنمایی تان،دبسپیش مقطع

 و والدین معلم، فرم سه داراي هنامپرسش این همچنین
 کلی مقیاس دو والدین و معلم فرم و است انآموزدانش
 گیرد.می بر در را رفتاري مشکالت و اجتماعی هايمهارت

 آموزاندانش ةویژ معلمان فرم از حاضر پژوهش در
 خرده سه شامل مقیاس این د.ش استفاده دبستانیپیش
 خرده هر که است خود مهار و وجود ابراز همکاري، مقیاس
 ايدرجهسه مقیاس کمک به و دارد گویه ده مقیاس
 صفر، نمره هرگز( گزینه به کهطوريبه شود.می گذارينمره
 از گیرد.می تعلق )2 نمره اوقات اغلب و 1 نمره اوقات بعضی
 هايمهارت نمره فرد هر یاسمق خرده هاينمره مجموع
 60 مقیاس این در نمره حداکثر آید.می دست به او اجتماعی

 پایایی است. بهتر اجتماعی مهارت بیانگر باالتر نمرات و
 است. 95/0 تا 74/0 از معلمان فرم براي مقیاس درونی
 را مقیاس این پایایی میزان ايمطالعه در )1381( شهیم
 72/0 قاطعیت 76/9 همکاري ،87/0 اجتماعی مهارت براي
 را مقیاس درونی پایایی .کرد گزارش 68/0 داريخویشتن و

 کردند. گزارش 95/0 تا 74/0 از الیوت و گرشام
 مقیاس :بازي در دبستانیپیش کودکان رفتار مقیاس

 رابین و کوپلن توسط بازي در دبستانیپیش کودکان رفتار
 است گویه 19 داراي مقیاس این است. شده ساخته )1998(
 )،4 و 9 و 12 و 8( گوییکم رفتارهاي :مقیاس خرده پنج و

 رفتارهاي و )2 و 8 ،14 ،17( منفعل گیريگوشه رفتارهاي
 ،10 ،15 ،16( یاجتماع بازي )،7 و 11( فعال گیريگوشه

 گیرد.برمی در را )3 و 13( خشن بازي و )1 و 5 ،6 ،10
 هرگز از ايرجهد 5 لیکرت صورتبه مقیاس این هايگویه

 و شودمی گذارينمره )4 نمره اوقات اغلب تا 0 نمره(



 13...       و رفتارهاي اجتماعی هايمهارت بر درسی چندبعدي ریزيبرنامهاثربخشی آموزش مبتنی بر  :زادهمریم عمویی، حسن عبداله

  

 و شدن بهتر بیانگر مقیاس خرده یا عامل هر در نمره کاهش
 رابین و کوپلن است. کودکان رفتار در بازي اثربخشی

 96/0 و 76/0 نیب را عامل پنج این آلفاي ضریب )1998(
 آلفاي ضریب نیز خوشبخت پژوهش در اند.کرده گزارش
 به 66/0 تا 92/0 دامنه در مقیاس این عامل پنج کرونباخ
  آمد. دست

  
 پژوهش اجراي روش
 براي ها،گروه شدن مشخص و نمونه افراد انتخاب از پس
 درسی برنامه مطالعات اساس بر آموزش آزمایش، گروه

 یادگیري بسته چندبعدي، ریزيبرنامه الگوي و راهبردي
 و کوه و سنگ پروژه بر تأکید با است آن در آنچه و ما زمین
 هفته در بار 2 جلسه 16 طی ).1394 (بازرگان، خاك پروژه
 دو جلسات، اتمام از بعد شد. برگزار ماه 2 مدت به

 که بازي حین رفتارهاي و اجتماعی هايمهارت هنامپرسش
 آزمونپس عنوانبه اًمجدد بود، شده استفاده آزمونپیش در

 متغیرهاي نظر از گروه دو هر و شد اجرا گروه دو هر روي
 بررسی مورد بازي حین رفتارهاي و اجتماعی هايمهارت
  .است آمده 2 و 1 جداول در جلسات خالصه گرفتند. قرار

 
  هایافته
 و آزمونپیش استاندارد انحراف و میانگین 3 جدول در
 شده ارائه اجتماعی هايمهارت متغیر در هاگروه آزمونپس

 و آزمونپیش استاندارد انحراف و میانگین 4 جدول در است.
 داده نشان بازي حین رفتارهاي متغیر در هاروهگ آزمونپس
  .است شده

 آموزاندانش اجتماعی هايمهارت وضعیت 3 جدول
 هانمره دهد.می نشان را آموزشی دوره از پس و پیش
 پس آزمایش گروه اجتماعی هايمهارت که است آن نشانگر

 هايمهارت با مقایسه در ايمالحظه قابل افزایش مداخله از
  .است داشته کنترل گروه یاجتماع

  )1394 بازرگان،( کوه و سنگ پروژه يامداخله برنامه محتواي آموزش جلسات خالصه .1 جدول
  محتوا و هدف  جلسه

 مفهومی شبکه .1
 20 )روهیگ( واژگان

  دقیقه

  .کوه و سنگ مورد در نوآموزان فکري بارش هدف:
 تجربیات و قبلی پروژه بین ارتباط برقراري و آموزندیم کالس در آنچه با خانه از کودکان تجربیات پیوند و مربی توسط هدفمند سؤاالت طرح محتوا:
  جدید. پروژه با ارتباط و کودکان روزمره

 فعالیت کارت .2
  دقیقه 25 )انفرادي(

  .)ویژگی دو یا یک اساس بر يبندطبقه ،هاکوه و هاسنگ ویژگی بیان( کوشایی و یشناسییبایز آزمایش، مشاهده، فردي، استقالل هدف:
  .دارند گوناگون انواع هاسنگ که مضمون این با هاسنگ يبندطبقه و مشاهده و مربی توسط موردنظر تصویر مورد در انگیزه ایجاد محتوا:

 مستند هايعکس .3
 کوچک کتاب و

  دقیقه 25 )انفرادي(

  .انسان توسط آنها استفاده و ما اطراف در هاسنگ معرفی ی،شناسییبایز ارتباط، برقراري مشاهده، هدف:
 وضوعم با نقاشی کتاب کردن درست مختلف. يهاکوه تصاویر و مختلف مصارف در آنها کاربرد و سنگ از مختلف تصویر دادن نشان محتوا:
 کردن درست مختلف. يهاکوه تصاویر و مختلف مصارف در آنها کاربرد و سنگ از مختلف تصویر دادن نشان( دارد کاربرد جاهایی چه در هاسنگ
   دارد. کاربرد جاهایی چه در )هاسنگ موضوع با نقاشی کتاب

 قلمرو خالق پازل .4
 ):گروهی( کوهستان
  دقیقه 25

 اندیشه، بیان آن، کاربرد و الگوسازي ،لیوتحلهیتجز ارتباط، برقراري مشاهده،( همچون هاییمهارت و کوهستان و سنگ قلمرو با ییآشنا :هدف
  ) ...ارزشیابی ی،نیبشیپ

 ارد،د وجود کم یا و ندارد وجود قلمرو در آنچه نقاشی انتها در و بازي توسط ابتدا در نوآموزان توسط کوه و سنگ قلمرو چیدن و دادن نشان محتوا:
   .مشارکت میزان و کالمی و توجه هايمهارت بررسی

 فعالیت مراکز .5
  دقیقه 25 )گروهی(

  .نوآموزان توسط )بار یک ياهفته( جلسه هر در عملی فعالیت و فعالیت مرکز هر در نظر مورد نگاره دادن نشان هدف:
  .موردنظر نگاره دیدن با آنها آزادانه انتخاب و هانگاره دیدن با نوآموزان يمندعالقه کشف و تصویري نگاره طریق از انگیزه ایجاد محتوا:

 سخنگو جدول .6
  دقیقه 25 )انفرادي(

  مرتبط. عبارات و هاواژه کاربرد با کوهستان قلمرو با بیشتر آشنایی هدف:
 میزان و تصویر بازه در گفتن سخن بررسی .نوآموزان توسط طلق گرفتن قرار از قبل اندیشه بیان و کوه و سنگ با بیشتر شناخت و آشنایی محتوا:
  هاواژه يریکارگبه

 ايپروژه پیوند .7
  دقیقه 25 )انفرادي(

  زمین. ةکر ماکت روي بر دارد کوه و سنگ نماد که وسایلی و تصاویر و هاعکس با نوآموزان شناخت هدف:
  زمین ةکر ماکت روي بر نوآموزان توسط ياسازهدست يهایردستکا همچنین و کره ماکت روي بر تصاویر و هاکوه نقاشی کردن اضافه محتوا:

 )گروهی( مایشگاه .8
  دقیقه 20

  .همکاران و دوستان والدین به نوآموزان توسط شده ساخته آثار ارائه :هدف
 ابزار تمام چیدن و والدین به موزاننوآ خود توسط توضیح و اندآموخته پروژه طی در نوآموزان آنچه دادن نشان و کشیدن تصویر به و يبازآموز :محتوا

  کوه و سنگ پروژه به مربوط یآموزشکمک وسایل و
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 رفتارهاي نمرات میانگین که دهدمی نشان 4 جدول
 همه در آموزش از پس آزمایش، گروه اعضاي بازي حین
  است. داشته کاهش هامولفه
 متغیرهاي بر آموزشی روش اثربخشی بررسی ورمنظبه
 و متغیريتک کوواریانس تحلیل آزمون از وابسته
 هايمفروضه آن از قبل است. شده استفاده متغیريچند

 با متغیرها توزیع بهنجاري و گرفته قرار بررسی مورد آزمون
 این است. شده بررسی ویلک - شاپیرو آزمون از استفاده
 معنادار 05/0 سطح در متغیرها از یکهیچ براي شاخص

 استفاده لوین آزمون از هاواریانس همگنی بررسی براي نبود.
  .است شده

 .P)<05/0( بود هاواریانس همگنی دهندةنشان نتایج
 هايگروه که بود معنا این به لوین، آزمون معناداري عدم

 مرحلۀ (در آزمایشی مداخله اعمال از قبل کنترل و آزمایش
 دیگر از بودند. همگن هاواریانس نظر از ن)آزموپیش
 بر مبنی باکس فرضپیش بررسی مورد هايفرضپیش
 از استفاده با که بود گروه دو میان هاکوواریانس تساوي
 آزمون نتایج، اساس بر است. شده انجام باکس M آزمون

  کودکان اجتماعی هايمهارت آزمونپس و آزمونشیپ يهانمره استاندارد انحراف و میانگین .3 جدول
  متغیرها                          

 گروه
 آزمونپس  آزمونشیپ

  استاندارد انحراف  میانگین  استاندارد انحراف  میانگین
 1,34 17,33 1,39  13,67 آزمایش  همکاري

 1,38 14,07 1,94 13,93  کنترل

 1,22 17,07 1,12 13,60 آزمایش  وجود ابراز
 1,38 14,73 1,79 13,73  کنترل

 1,12 17,13 1,12 12,40 آزمایش  خود مهار
 1,03 12,93 1,149 12,80  کنترل

 2,09 51,53 2,55 39,67 آزمایش  اجتماعی هايمهارت
 1,91 41,73 2,61 40,47  کنترل

  )1394 بازرگان،( خاك پروژه ايمداخله برنامه محتواي آموزش جلسات خالصه .2 جدول
  محتوا و هدف  جلسه

 مفهومی شبکه .1
 20 )گروهی( واژگان

  قهیدق

  خاك مورد در نوآموزان فکري بارش هدف:
 تجربیات و قبلی پروژه بین ارتباط برقراري و موزندآیم کالس در آنچه با خانه از کودکان تجربیات پیوند و مربی توسط هدفمند سؤاالت طرح محتوا:
  جدید ةپروژ با ارتباط و کودکان روزمره

 فعالیت کارت .2
  قهیدق 25 )انفرادي(

  .ساختن براي چشم و دست کوچک عضالت میان هماهنگی خاك، يهایژگیو بیان و معرفی هدف:
  .نوآموزان توسط گلی گلدان کردن درست عملی فعالیت و یآموزشکمک وسایل با تجربه و آزمایش به مربوط تصویر مورد در انگیزه ایجاد محتوا:

 مستند يهاعکس .3
 کوچک کتاب و

  قهیدق 25 )انفرادي(

  زمین. روي بر آن نقش و خاك وجود بیان و معرفی هدف:
 به يسازراه و يسازساختمان تزئینی، لوازم ساختن و گیاه رویش و جانوران زندگی محل خاکدر مصارف از مختلف تصویر دادن نشان محتوا:
  .نوآموزان

 قلمرو خالق پازل .4
 )گروهی( ابانیب و کویر

  قهیدق 25

  .بیابان و کویر در انسان فناوري و بیابان و کویر قلمرو با ییآشنا :هدف
 دارد، وجود کم یا و ندارد وجود قلمرو در آنچه ینقاش انتها در و بازي توسط ابتدا در نوآموزان توسط بیابان و کویر قلمرو چیدن و دادن نشان محتوا:
  .مشارکت میزان و کالمی و توجه هايمهارت بررسی

 سخنگو جدول .5
  قهیدق 25 (انفرادي)

  مرتبط. يهاعبارت و هاواژه کاربرد یا بیابان قلمرو با بیشتر ییآشنا هدف:
 میزان و تصویر درباره گفتن سخن بررسی نوآموزان. توسط طلق گرفتن قرار از قبل اندیشه بیان و کویر و بیابان قلمرو شناخت و ییآشنا محتوا:
  .هاواژه يریکارگبه

 هاتیفعال مراکز .6
  دقیقه 25 (گروهی)

  انسان. زندگی در خاك مختلف مصارف شناخت هدف:
 دریافت و انتقال به صدا تولید با انتها در و نوآموزان توسط سوت صداي کردن تولید و نوآموزان توسط گلی سوت یک از الگویی کردن درست محتوا:

  کند. برقرار ارتباط و بپردازد اطالعات
 ياپروژه پیوند .7

  قهیدق 25 )انفرادي(
  زمین. ةکر ماکت روي بر طبیعت در خاك مصارف از ییهاینقاش یا و دارد خاك نماد که وسایلی و تصاویر و هاعکس با نوآموزان شناخت هدف:
 ةکر ماکت روي بر نوآموزان توسط ياسازهدست يهایکاردست همچنین و کره ماکت روي بر خاك مصارف یا و خاك نقاشی کردن اضافه محتوا:
  زمین

 )گروهی( نمایشگاه .8
  دقیقه 52

  .همکاران و دوستان والدین به نوآموزان توسط شده ساخته آثار ارائه :هدف
 ابزار تمام چیدن و والدین به نوآموزان خود توسط توضیح و اندآموخته پروژه طی در نوآموزان آنچه نداد نشان و کشیدن تصویر به و يبازآموز :محتوا

  .خاك پروژه به مربوط یآموزشکمک وسایل و
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 .< P)05/0( نبود معنادار متغیرها از یکهیچ براي باکس
 آزمون از استفاده اجازه ها،فرضپیش تیرعا با روازاین
 .است داشته وجود کوواریانس تحلیل
 گروه کرد بیان توانمی 5 جدول نتایج اساس بر
 در و ترباال میانگینی اجتماعی هايمهارت در آزمایش
 کنترل گروه به نسبت ترنییپا میانگینی بازي حین رفتارهاي

 که گرفت نتیجه توانیم رونیازا است. آورده دست به
 هايمهارت در چندبعدي ریزيبرنامه بر مبتنی آموزش
 تأثیر دبستانی پیش کودکان بازي حین رفتارهاي و اجتماعی

 رب مبتنی آموزش اتا ضریب اساس بر همچنین دارد.
 هاينمره در تغییر %5/89 باعث چندبعدي ریزيبرنامه
 رفتارهاي يهانمره تغییر %2/80 و اجتماعی هايمهارت
  .است گردیده دبستانیپیش کودکان بازي حین

 هايآزمون شود،می مالحظه 6 جدول در که طور همان
 نمره که دهدمی نشان متغیريتک کوواریانس تحلیل آماري
 گروه به نسبت آزمونپس در آزمایش گروه هايآزمودنی
 گرفت نتیجه توانمی رو این از است. یافته کاهش کنترل
 هايمهارت بر چندبعدي ریزيبرنامه بر مبتنی آموزش
 894/0 برابر اتا مجذور مقدار دارد. تأثیر کودکان اجتماعی

 نمرات تغییرات از درصد 4/89 که معنا بدین باشد.می
 بر مبتنی آموزش از ناشی ودکانک اجتماعی هايمهارت
  .باشدمی چندبعدي ریزيبرنامه

 آزمایش گروه هايآزمودنی نمره دهدمی نشان 7 جدول
 است. یافته کاهش کنترل گروه به نسبت آزمونپس در
 ریزيبرنامه بر مبتنی آموزش گرفت نتیجه توانیم رونیازا

 مقدار دارد. تأثیر کودکان بازي حین رفتارهاي بر چندبعدي
  .باشدمی 802/0 برابر اتا مجذور

 آزمایش گروه هايآزمودنی نمره دهدمی نشان 8 جدول
 است. یافته کاهش کنترل گروه به نسبت آزمونپس در
 ریزيبرنامه بر مبتنی آموزش گرفت نتیجه توانیم رونیازا

 اجتماعی هايمهارت يهامؤلفه کاهش باعث چندبعدي
 براي اتا مجذور مقدار است. شده دبستانیپیش کودکان

 )836/0( خود مهار و )549/0( وجود ابراز ،661/0( همکاري
  .باشدمی

 و آزمونشیپ يهانمره استاندارد انحراف و میانگین .4 جدول
  یدبستانشیپ کودکان بازي حین رفتارهاي آزمونپس

  متغیرها          
 گروه

 آزمونپس آزمونشیپ

 انحراف  میانگین
 انحراف  میانگین  استاندارد

  ستانداردا

 1,17 10,73 1,16 14,07   آزمایش  ییگوکم رفتارهاي
 1,30 13,87 1,16 13,93  کنترل

 رفتارهاي
  منفعل يریگگوشه

 1,64 10,47 1,35 14,60   آزمایش
 1,22 13,27 1,06 14,13  کنترل

 رفتارهاي
  فعال يریگگوشه

 1,13 2,47 1,03 6,27   آزمایش
 0,96 5,07 1,06 6,13  کنترل

 1,22 16,73 1,25 21,47   آزمایش  اجتماعی ازيب
 1,44 20,73 1,29 21,33  کنترل

 1,06 1,53 0,97 2,67   آزمایش  خشن بازي
 1,12 2,40 0,88 2,73  کنترل

 حین رفتارهاي
  بازي

 3,96 41,93 3,55 59,09   آزمایش
 3,26 55,33 3,22 58,27  کنترل

  گروه دو در بازي حین رفتارهاي و اجتماعی هايمهارت نمرات متغیريتک کواریانس تحلیل نتایج .5 جدول
  اتا ضریب  معناداري سطح F  مجذورات میانگین  آزادي درجه  مجذورات مجموع  تغییرات منبع

        گروه
 0,895 0,000 221,053 742,16 1 742,16  اجتماعی هايمهارت

 0,802 0,000 105,202 1298,42 1 1298,42  بازي حین رفتارهاي
        خطا

    3,351 26 87,115  اجتماعی هايمهارت
    12,342 26 320,899  بازي حین رفتارهاي

        کل
     26 832,967  اجتماعی هايمهارت

     26 1712,967  بازي حین رفتارهاي
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 آموزش هدمی نشان 9 جدول کوواریانس تحلیل نتایج
 يهامؤلفه کاهش باعث چندبعدي ریزيبرنامه بر مبتنی

 مقدار است. شده دبستانیپیش کودکان بازي حین رفتارهاي
 رفتارهاي ،578/0( ییگوکم رفتارهاي براي اتا مجذور
 فعال گیريگوشه رفتارهاي ،)590/0( منفعل گیريگوشه

 )221/0( خشن بازي و 716/0( اجتماعی بازي و )630/0(
  .باشدمی

  بحثو  گیرينتیجه
 بر مبتنی وزشآم اثربخشی تعیین حاضر پژوهش هدف
 و اجتماعی هايمهارت بر چندبعدي درسی ریزيبرنامه

 نتایج بود. بهشهر دبستانیپیش کودکان بازي حین رفتارهاي

 بر چندبعدي ریزيبرنامه بر مبتنی آموزش که داد نشان
 کودکان بازي حین رفتارهاي و اجتماعی هايمهارت
 پژوهش این در آمده دستبه نتیجه دارد. تأثیر دبستانیپیش
 و ورکیانی هدایتی هايپژوهش از حاصل يهاافتهی با

 ؛)1396( یداوران نائینی و فرد افالکی ؛)1397( همکاران
 )2014( همکاران و ترن ؛)2019( همکاران و ملیسا
 که گفت توانیم یافته این تبیین در است. داشته خوانیهم

 زیرا هستند حساس هايسال کودك زندگی اول سال شش
 رشد دیگر مراحل به نسبت هاسال این در رشد یزانم

 استعدادهاي کامل پرورش دارد. بیشتري بسیار سرعت
 و محرك محیطی به نیاز هاسال این در ویژهبه کودك

  گروه دو در اجتماعی هايمهارت نمرات براي متغیريتک کواریانس تحلیل نتایج .6 جدول
  اتا ضریب  معناداري سطح F  مجذورات میانگین  آزادي درجه  مجذورات مجموع  تغییرات منابع

س
پ

ون
آزم

  

 0,216 0,011 7,456 24,380 1 24,380  آزمونشیپ
 0,894 0,000 227,61 744,28 1 744,283  گروه
    3,270 27 88,286  خطا
     29 832,964  مجموع

  گروه دو در بازي ینح رفتارهاي نمرات متغیريتک کواریانس تحلیل نتایج .7 جدول
  اتا ضریب  معناداري سطح F  مجذورات میانگین  آزادي درجه  مجذورات مجموع  تغییرات منابع

س
پ

ون
آزم

  

 0,075 0,152 2,174 27,297 1 27,297  آزمونپیش
  0,802 0,000 109,400  1373,453 1 1373,453  گروه
    12,554 27 338,970  خطا
     29 1712,96  مجموع

  گروه دو در اجتماعی هايمهارت هايمولفه متغیري تک کواریانس تحلیل نتایج .8 جدول
  توان  معناداري سطح F  مجذورات میانگین  آزادي درجه  مجذورات مجموع  تغییرات منبع

        گروه
 661/0 000/0 730/48 616/78 1 616/78  همکاري

 549/0 000/0 441/30 081/42 1 081/42  وجود ابراز
 836/0 000/0 233/127 920/133 1 920/133  خود مهار

        خطا
    613/1 25 333/40  همکاري

    382/1 25 560/34  وجود ابراز
    053/1 25 314/26  خود مهار
        کل

     29 300/132  همکاري
     29 700/88  وجود ابراز
     29 967/164  خود مهار
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 است محیطی برانگیزنده محیط از منظور دارد. برانگیزنده
 با کودك تا آورد فراهم هاییفرصت کودك براي که

 کسب و شود روروبه متنوع هاينامک و اشیاء ها،آزمایش
 فرایندي را یادگیري نوین، هايدیدگاه اغلب کند. تجربه
 با ارتباط کنند.می معرفی کودك ابتکار و خالقیت بر مبتنی
 بر پیرامون محیط کیفیت نیز و دیگر الناهمس و مربی
 است. مؤثر کودك هايمهارت رشد و یادگیري فرایند

 سازشی، هايمهارت دیگر و مناسب اجتماعی رفتارهاي
 زندگی در را اجتماعی و شخصی گییافتسازش هايپایه

 بازي در کودك توانایی طریق از که دهندمی تشکیل
 در تفریحی هايفعالیت در مشارکت و کار یادگیري، کردن،
 هب براي اجتماعی هايمهارت گذارد.می تأثیر زندگی طول
 اجتناب و ناسبم اجتماعی پذیرش و تقویت آوردن دست
 شوند.می استفاده آزارنده اجتماعی هايموقعیت از

 نشان را اهقابلیت از ايدسته اجتماعی هايمهارت
 با سازش و مقابله براي را افراد تمامی که دهندمی

 که افرادي سازند.می قادر اجتماعی محیط روزمره نیازهاي
 خورندمی شکست مناسب اجتماعی هايقابلیت تحول در
 شدن طرد شامل منفی پیامدهاي با شدن مواجه معرض در

 از اخراج شناختی،روان اختالالت ظهور الن،اهمس توسط

 پی در امروزه هستند. جنایت و جرم و گیريگوشه مدرسه،
 فضاهاي خلق ضرورت یادگیري، نوین هايشیوه طراحی
 تحت مدارسی ۀتوسع است. آشکار آنها میزبانی براي نوین

 اجتماعی مدارس اي،چندهسته مدارس باز، ارسمد عناوین
 اینکه به توجه با است. ضرورت همین از ناشی غیره و

 و دهندمی تشکیل را جامعه از عظیمی بخش آموزاندانش
 هر در بود، خواهند فردا جامعه گردانندگان گروه این

 موفقیت دالیل از یکی سالم، آموزانیدانش داشتن يکشور
  است. آموزشی نظام

 آموزش که داد نشان 6 جدول در شده گزارش نتایج
 اجتماعی هايمهارت بر چندبعدي ریزيبرنامه بر مبتنی
 در آمده دست به ۀنتیج دارد. تأثیر دبستانیپیش کودکان

 گل هايپژوهش از حاصل هايیافته با پژوهش این
 و هوشینا ؛)1393( يجعفر ؛)1396( دزا یکانی و محمدنژاد
 این تبیین در است. داشته همخوانی )2017( همکاران
 الگوي در اجتماعی هايمهارت که گفت توانمی یافته
 ها،مهارت مجموعه به توجه درواقع چندبعدي، ریزيبرنامه

 علم، از حوزه یک خاص که است هایینگرش و مضامین
 اکثر در و یستندن رشته یک و زندگی خاص دوره یک
 قابلیت زندگی، هايموقعیت همه در و آموزشی هايرشته

  گروه دو در کودکان بازي حین رفتارهاي هايمولفه متغیريتک کواریانس تحلیل نتایج .9 لجدو
  توان  معناداري سطح F  مجذورات میانگین  آزادي درجه  مجذورات مجموع  تغییرات منبع

        گروه
 578/0 000/0 482/31 009/70 1 009/70  گوییکم رفتارهاي
 590/0 000/0 116/33 862/62 1 862/62  منفعل گیريگوشه رفتارهاي
 630/0 000/0 239/39 594/42 1 594/42  فعال گیريگوشه رفتارهاي

 716/0 000/0 047/58 358/113 1 358/113  اجتماعی بازي
 221/0 000/0 527/6 918/6 1 918/6  خشن بازي
        خطا

    224/2 23 146/51  گوییکم رفتارهاي
    898/1 23 660/43  منفعل گیريگوشه رفتارهاي
    086/1 23 967/24  فعال گیريگوشه رفتارهاي

    953/1 23 916/44  اجتماعی بازي
    060/1 23 380/24  خشن بازي
        کل

     29 300/138  گوییکم رفتارهاي
     29 467/117  منفعل گیريگوشه رفتارهاي
     29 367/81  فعال گیريگوشه رفتارهاي

     29 867/169  جتماعیا بازي
     29 967/38  خشن بازي
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 مضامین، و هانگرش ها،مهارت از بعد این دارند. آموختن
 از کلی درك به رسیدن در و هستند زندگی نیازپیش
 یک هر چندبعدي ریزيبرنامه در هستند. تأثیرگذار زندگی

 در ايرشتهمیان هايمهارت و هانگرش مضامین، این از
 و مکتوب هايرسانه ارائه طریق از و گوناگون هايفعالیت
 قرار ارزیابی و ممارست تمرین، مورد مکتوب، غیر
 چندبعدي ریزيبرنامه بر مبتنی آموزش در گیرند.می

 یکدیگر، با کودکان مشارکت براي زیادي هايفعالیت
 هايبرنامه و هافعالیت تدارك در کودکان دادن مشارکت
 کارها انجام براي هاییفرصت بینیپیش آموزشی،

 گفتگو، و بحث نشستن، هم ورد گروهی، صورتبه
 آن کارهاي همه انجام و پروژه هر آخر در جشن برگزاري
 همچنین و معلم دستورات به توجه ها،بچه توسط

 »است آن در آنچه و ما زمین« ۀبست در موجود راهنماهاي
 مشارکت و همکاري بر که دیگر هايفعالیت بسیاري و

 دارند تأکید خانواده با حتی و مربی با یکدیگر با کودکان
 رشد از کودکان اجتماعی هايمهارت که اندشده باعث
  باشد. برخوردار مناسب

 بر مبتنی آموزش که دهدمی نشان 7 جدول
 کودکان بازي حین رفتارهاي بر چندبعدي ریزيبرنامه
 این در آمده دستبه تیجهن دارد. تأثیر دبستانیپیش

 و رضوي هايپژوهش از حاصل هايیافته با پژوهش
 و مورا ؛)1394( همکاران و کرمی ؛)1396( يخدامراد
 این تبیین در است. داشته همخوانی )2018( همکاران
 ریزيبرنامه بر مبتنی آموزش که گفت توانمی یافته

 رهاییکا بتواند تا کند کمک کودك به تواندمی چندبعدي
 طریق از ،نیست بخشلذت او براي عادي شرایط در که را

 پس که دهدمی فرصت کودك به همچنین .بیاموزد بازي
 به وادار را او بزرگساالن که روانی و بدنی يهایخستگ از

 دست درونی آرامش و رهایی به دوباره کنند،می یادگیري
 اطالعات کودك شودمی موجب بازي همچنین یابد.
 بیاموزد. اشیحرکت پتانسیل و بدن خود، مورد در يبیشتر
 آزاد دنیاي در ریشه یعاطف و احساسی مفاهیم از بسیاري

 رابطه کودك شودمی موجب بازي دارند. بازي شاد و
 را خود رفتارهاي و ساخته برقرار دیگران با صحیحی
 را گروهی هايفعالیت در همکاري همچنین کند، متعادل
 براي است، قائل حقی خود براي اگر الحنیدرع بیاموزد.
 در کودکان آتی زندگی باشد. قائل حقی هم دیگران

 هافعالیت و هاارتباط این نوع به زیادي حد تا نیز اجتماع
 نظریه دلیل به که پیاژه ژان ،این بر عالوه است. وابسته
 را حرکت مهم نقش است، شده شناخته ادراکی رشد

 با کودکان است. افتهیدر عمر اولیه هايسال در خصوصاً
 تعادل، حفظ کردن، رها گرفتن، و زدن چنگ کردن، لمس
 سويبه جیتدربه رفتن، راه و خزیدن یا رفتن زیخنهیس

 اولیه، حرکتی هايتجربه بنابراین ؛روندیم ادراکی مرحله
 لیتشک را فرد حرکتی ادراکی تکامل و رشد اصلی هايپایه
 براي فرد توانایی عنوانبه یحرکت ادراکی رشد .دهندمی

 به زیآمتیموفق پاسخ و تفسیر کردن، یکپارچه دریافت،
 درك توانایی جیتدربه .شودمی توصیف حسی اطالعات
 انتزاع، کردن، نمادي مانند هاییمهارت کسب و مفاهیم
 که دیآیم پدید کودك در غیره و خواندن کالمی، بیان

 رونیازا د.شونمی مربوط درسی تکالیف به همگی
 تجربیات از استوار و غنی ۀنیزم از کودکان برخورداري
 یادگیري براي ياهیپا عنوانبه ادراکی حرکتی

 دارد. بسزایی اهمیت آموزشگاهی،
 آموزش 8 جدول در شده گزارش هايیافته اساس بر
 هايمهارت يهامؤلفه بر چندبعدي ریزيبرنامه بر مبتنی

 دستبه نتیجه دارد. تأثیر یدبستانپیش کودکان اجتماعی
 هايپژوهش از حاصل هايیافته با پژوهش این در آمده

 ؛)1394( همکاران و صفري ؛)1394( يحسنوند و حسنوند
 هاافتهی این تبیین در است. داشته همخوانی )2015( ساجاد
 تقویت به کامل طوربه چندبعدي ریزيبرنامه گفت توانمی

 توانا شامل: مسائل این است؛ هپرداخت اجتماعی هايمهارت
 شدن پذیرفته همتایان، گروه به ورود براي کودك کردن
 هايمهارت جمله از که باشدمی نوبت رعایت و جمع در

 رفتارهاي به دستیابی براي کودك ضروري اجتماعی
 الن،اهمس با مثبت ارتباط برقراري چون اجتماعی، مطلوب
 رعایت اجتماع، در حقوق احقاق همکاري، ،يریپذتیمسئول
 مفید عضو مثابهبه خویش نقش شناخت و دیگران حقوق
 هايفعالیت سایر و بازي در مشارکت و جامعه و خانواده

 همیاري، ۀمؤلف سه اهمیت به توجه با باشد.می اجتماعی،
 از ارزشیابی و پرورش در که قاطعیت و ورزيجرأت
 رقرا توجه مورد پژوهش این در اجتماعی هايمهارت
 حاضر پژوهش از آمده دستبه نتایج اساس بر و اندگرفته
 سبب به چندبعدي ریزيبرنامه الگوي که گفت توانمی
 تعالی يهانهیزم ایجاد در خاص هايویژگی بودن دارا
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 محتوا، و روش با یادگیرندگان یادگیرندگان، میان
 بعد( بودن، چندبعدي محوري،کودك مربی، با یادگیرندگان

 از برگرفته هاییپروژه کودك، ۀعالق مورد هايفعالیت
 استفاده )،ايرشتهمیان مضامین و هامهارت کودك، زندگی

 در کودکان شودمی باعث که آموزشی متنوع هايروش از
 و ببرند لذت آموزش از و بوده درگیر یادگیري جریان
 جریان طول در را کارها بیشتر انجام مسئولیت خودشان
 اجتماعی هايمهارت پرورش تا بگیرند هبرعهد یادگیري
 شود. انجام ياستهیشا نحو به کودکان در مطلوب

 بر مبتنی آموزش که دهدمی نشان 9 جدول
 بازي حین رفتارهاي يهامؤلفه بر چندبعدي ریزيبرنامه
 در آمده دستبه نتیجه دارد. تأثیر دبستانیپیش کودکان

 نظافت هايشپژوه از حاصل هايیافته با پژوهش این
 سیگدم و کورسات ؛)1396( مندیم محمودي ؛)1396(
 است. داشته یخوانهم )2014( استوکال و دنیس ؛)2015(
 مبتنی آموزش در که گفت توانمی هاافتهی این تبیین در
 خالق، پازل قطعات از استفاده با چندبعدي ریزيبرنامه بر

 براي کوچک يهاجعبه چوبی، قطعات ها،مکعب
 خانه از خود با کودکان که ییهايبازاسباب و يریگزهاندا
 ياسهیمقا يهاتیخاص درك براي را هاییفرصت آورندیم

 موارد و سطح مفاهیم کشف وزن، شکل، اندازه، مانند،
 دارند فرصت کودکان ،بیترت نیابه کند.می ایجاد مشابه
 ؛رندیگ کاربه را هاآموخته ،هايباز آزاد انتخاب با که

 را تربیتی هايآموزش از بسیاري که گفت توانمی بنابراین
 یراحتبه و داد نشان کودك به هايباز خالل در توانمی

 از که طورهمان ،کرد تربیت درست مسیر در را کودك
 عاطفی شرایط به توانمی نیز کودك يهايباز خالل
 اریبس بنابراین برد؛ پی کودك افکار و احساسات کودك،
 کودك زندگی در بازي اهمیت به مربیان که ستا الزم
 مناسب يهايباز براي را مناسب شرایط و داشته توجه
 رشد در مثبتی بسیار نقش تواندمی بازي سازند. فراهم
 مثال طوربه باشد. داشته کودك بهزیستی و هیجانی روانی،
 مشکل دچار که را خودشان همبازي کودکان هايباز در
 که ییهاکیتکن یا و دهندیم یاري است، شده

 .آموزندیم د،گیرمی کار به هايباز در شانهمبازي
 براي و کنندمی طرد بازي از را ناآرام و مهاجم کودکان
 همان را بازي قوانین .گذارندیم شرط بازي در حضورش

 به اینکه دلیل به کودکان کنند.می گوشزد یکدیگر به ابتدا

 بازي پیشبرد در و دانندیم را آن قوانین دارند، شوق بازي
 به آن انجام در و برندیم لذت بسیار آن از دارند، مشارکت
 نیازمند مترک و کنندمی تالش توانند،می که شکلی بهترین

 و آنان مشارکت شوند.می بزرگساالن ینه و امر
 همین واندتمی هم آموزشی هايبرنامه در شانيهمکار
 آموزشی يهافرصت به را )یداشتندوست (بازي تیموقع
  بدهد. مدرسه و کودکستان در

 در شده انجام هايپژوهش اکثر مانند حاضر پژوهش
 که است صینواق و کمبودها داراي انسانی مسائل زمینه
 صحت بر تواندمی آینده هايپژوهش در آن کردن برطرف
 بیشتري اطمینان پژوهش این در آمدهدستبه نتایج
 پیشینه محدودیت از: اندعبارت هاتیمحدود این .ببخشد
 منابع به دسترسی محدودیت نیز و رانیا در پژوهشی
 پژوهش این نتایج مقایسه براي الزم منابع یافتن خارجی،

 کودکان بین در فقط پژوهش این بود. ساخته مشکل را
 به تعمیم در لذا ؛شد انجام بهشهر) (شهر یدبستانپیش
 و متنوع جغرافیایی و گیفرهن هايموقعیت با مناطق سایر

 در آمده دستهب اطالعات گیرد. صورت اطیبااحت متفاوت
 ۀدست از که هنامپرسش طریق از فقط پژوهش این

 که است شده يگردآور ،باشدمی خودسنجی ابزارهاي
 زیادي اندازه تا دارد احتمال هاهنامپرسش این تکمیل
 بر .گیرد قرار دهندگانپاسخ فردي عالیق تأثیر تحت
 آموزش که شد مشخص حاضر پژوهش هايیافته اساس
 و اجتماعی هايمهارت بر چندبعدي ریزيبرنامه بر مبتنی

 لذا دارد. تأثیر دبستانیپیش کودکان بازي حین رفتارهاي
 مدارس رسمی هايآموزش شروع از که شودمی پیشنهاد
 کارهب آموزشی برنامه این ابتدایی) اول و دبستانی(پیش
 آموزش ارائه از قبل شودمی پیشنهاد همچنین شود. تهگرف

 آموزش به مدارس، در چندبعدي ریزيبرنامه بر مبتنی
 خصوص این در آنها که ياگونهبه شود اقدام نیز معلمان

 آموزشی هايمهارت این از بتوانند خود شخصی زندگی در
 آموزشی، طراحان کنند. استفاده ياسازنده نحوه به

 ریزيبرنامه در که را آموزشی فضاي راحیط معیارهاي
 در دبستان و دبستانپیش مقاطع براي دارد وجود چندبعدي

 (مضامین، معیارها این با متناسب فضاي و گیرند نظر
 و جادیا سازِزمینه تا کنند فراهم را ها)نگرش و هامهارت
 در چندبعدي ریزيبرنامه موردنظر هايمهارت بهبود

  .شود کودکان



 1400)، پاییز 34فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال نهم، شماره دوم (پیاپی      20

  بعمنا
 بر چندبعدي ریزيبرنامه تأثیر بررسی ).1390( س یوسفی،

 دوره کودکان حرکتی -  دیداري هماهنگی رشد میزان
 کارشناسی نامهانیپا .کرج شهرستان در ساله 5-6 آمادگی
 دانشکده .دبستانیپیش وپرورشآموزش رشته ارشد
  طباطبایی. عالمه تربیتی علوم و یشناسروان
 تأثیر ).1400( م مسعودنیا، ع. ژاد،ن صیدي ل. اسماعیلی،
 طیف اختالل داراي کودکان عالئم بهبود در یدرمانيباز

 .تربیتی علوم و یشناسروان مطالعات فعالی، بیش و اوتیسم
  .71-81 )61(16 بلوچستان، و سیستان دانشگاه

 بر مبتنی آموزش بررسی ).1394( ك سجهوردي، اصالنی
 خالقیت بر مرسوم ايهآموزش و چندبعدي ریزيبرنامه
 ارشد کارشناسی نامهانیپا .دبستانیپیش مراکز کودکان
  طباطبایی. عالمه دانشگاه

 يهايباز اثربخشی ).1396( ل داورانی، نائینی .ح فرد، افالکی
 پنجم پایه دختر آموزاندانش اجتماعی رشد بر نمایشی
 علوم پژوهشی علمی فصلنامه ،اصفهان شهر ابتدایی
-159 )،4(11 ،شوشتر واحد اسالمی آزاد انشگاهد .اجتماعی

186.  
 بر بازي تأثیر ).1393( م یوف، مصطفی .ر جبارف، .ط آقاجانی،

 مقطع کودکان مطالعه: (مورد کودکان اجتماعی هايمهارت
 اجتماعی توسعه مطالعات مجله ،تهران) استان کودك مهد
 )،3(6 تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،ایران

104-97.  
 در آنچه و ما زمین مربی راهنماي کتاب ).1394( س بازرگان،
 (انتشارات برهان مدرسه فرهنگی موسسه تهران: .است آن

 چهارم. چاپ مدرسه).
 چندبعدي، ریزيبرنامه بر يامقدمه ).1387( س بازرگان،

  اول. چاپ مدرسه. انتشارات تهران: .زندگی ماتریس
 اجتماعی هايمهارت تقویت ياهيباز ).1391( د پلومر،

 پیروز و اسماعیل خلیل و واحدي شهرام ترجمه کودکان.
  اول. چاپ فروزش. نشر تبریز: قادري.
 بر چندبعدي ریزيبرنامه تأثیر بررسی ).1394( ب پورمعصوم،
 از پیش کودکان محیطیزیست سواد ارتقاء و گیريشکل
 دانشگاه دارش کارشناسی نامهانیپا البرز. استان دبستان
  .طباطبائی عالمه
 اجتماعی رشد بر آموزشی يهايباز تأثیر ).1393( ع جعفري،

 تربیتی، یشناسروان فصلنامه ،دبستانیپیش کودکان
  .71-85 )،33(9 ،طباطبایی عالمه دانشگاه

 یابیمدل ).1399( ع دالور، .ح اسدزاده، .غ افروز، .پ جنگی،
 با حصیلیت پیشرفت با مدرسه به ورود سن روابط
 و اجتماعی هايمهارت معنوي، هوش گريمیانجی
 وپرورش،آموزش وزارت .تربیت و تعلیم فصلنامه ،خالقیت

36)2،( 24-9.  
 بر مبتنی آموزش تأثیر ).1394( ص حسنوندي، .ب حسنوند،

 هايفعالیت کالمی، ارتباط بهبود بر چندبعدي ریزيبرنامه
 ،اوتیستیک کودکان اجتماعی هايمهارت و ياشهیکل

 عالمه دانشگاه .دبستان و دبستانپیش مطالعات فصلنامه
  .83-102 )،2(1 طباطبایی،

 بر مبتنی چندبعدي ریزيبرنامه اثربخشی ).1396( ع خرمی،
 و زبانی هايمهارت رشد بر راهبردي درسی برنامه مطالعات
 ابتدایی اول پایه زبانه دو کودکان فضایی تجسم هوش
 ارشد کارشناسی نامهانیپا بختیاري. و چهارمحال استان
  .طباطبایی عالمه دانشگاه
 رفتار مقیاس یسنجروان کفایت ).1390( ف خوشبخت،
 يهامدل و هاروش ،بازي در دبستانیپیش کودکان
 )3(1 مرودشت، واحد اسالمی آزاد دانشگاه .شناختیروان

49-35.  
 و بازي تأثیر بررسی ).1396( م خدامرادي، .م رضوي،
 کنفرانس پنجمین کودکان. اجتماعی رشد در يبازسبابا
 .مدیریت و انسانی علوم در پژوهشی رویکردهاي یالمللنیب

  تهران. :ایران
 در اجتماعی هايمهارت نقش ).1399( م رئیسون، ع. صانعی،

 در آموزاندانش زندگی کیفیت و روانی انسجام بینیپیش
  .97-107 )،2(7 ،کودك روان سالمت مدرسه،

 هايمهارت بر چندبعدي ریزيبرنامه تأثیر ).1391( س صفري،
 ارشد کارشناسی نامهانیپا دبستانی.پیش کودکان اجتماعی
  .طباطبایی عالمه دانشگاه

 تأثیر ).1394( س بازرگان، .ا فیاض، .ب حسنوند، .س صفري،
 ریزيبرنامه مبناي بر دبستانیپیش وپرورشآموزش
 کودکان اجتماعی يهامهارت رشد بر چندبعدي

 عالمه دانشگاه .تربیتی یشناسروان فصلنامه دبستانی،پیش
  .119-138 )،37(11 طباطبایی،

 بر مبتنی ارزشیابی بررسی و تحلیل ).1392( م الهی، فتح
 پیش دوره در چندبعدي ریزيبرنامه کاربست و الگو دیدگاه،

 عالمه دانشگاه ارشد کارشناسی نامهانیپا دبستان. از
  .اطباییطب
 تدوین ).1399( پ درآمدي، شریفی س. رضایی، ر. ي،آبادفتح

 آن یاثربخش بررسی و مشارکتی يهايباز آموزشی بسته
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 اوتیسم، طیف اختالل با کودکان اجتماعی هايمهارت بر
 علوم وزارت ،کاربردي یشناسروان در پژوهش و دانش

  .121-130 )،82(20 فناوري، تحقیقات
 برنامه تأثیر ).1393( ف ،یخانیعل نجگ ذوقی .ح کردي،

 حرکتی هايمهارت رشد بر روپا محور -بازي آموزشی
 پژوهشگاه .تربیت و تعلیم فصلنامه سال. 6 تا 3 کودکان
  .31-49 )،4(35 وپرورش،آموزش مطالعات

 اثربخشی ).1394( پ شرف، حیدري .ب شفیعی، .ج کرمی،
 الحاص در رفتاري - شناختی گروهی یدرمانيباز

 ذهنی. توانکم دختر آموزاندانش اجتماعی یافتگیناسازش
 استثنایی، وپرورشآموزش سازمان ،استثنایی تربیت و تعلیم

15)3،( 30-21.  
 هايمهارت مقایسه ).1396( ا زاد، یکانی .غ محمدنژاد، گل

 آموزاندانش در اجتماعی یافتگیسازش و حرکتی روانی
 ،کودك روانی سالمت لنامهفص ،نرفته و رفته دبستانیپیش

4)1،( 87-78.  
 در فضایی تجسم تطبیقی بررسی ).1393( ن محمدي،
 ریزيبرنامه اساس بر که ابتدایی اول آموزاندانش

 .انددهیند را آموزش این که گروهی با انددهید چندبعدي
 علوم و یشناسروان دانشکده ارشد کارشناسی نامهانیپا

  .طباییطبا عالمه دانشگاه تربیتی
 رویکرد با یدرمانيباز تأثیر ).1396( ف میمند، محمودي

 ناشنوایی. به مبتال کودکان اجتماعی رشد بر اکسالین
 دانشگاه تربیتی علوم دانشکده .ارشد کارشناسی نامهانیپا
  مرودشت. آزاد
 بهبود بر یدرمانيباز اثربخشی ).1400( مژگان کاونانی، مرادي

 کودکان رفتاري تمشکال کاهش و اجتماعی رشد
 .تربیتی علوم و یشناسروان مطالعات دبستانی،پیش

  .678-689 )،1(7 بلوچستان، و سیستان دانشگاه

 با اجتماعی هايمهارت بین رابطه بررسی ).1399( م منتظري،
 دوم دوره دختر آموزاندانش بین در اینترنت به اعتیاد

 نشگاهدا ،تربیتی علوم و یشناسروان مطالعات متوسطه،
  .266-253 )،52(13 بلوچستان، و سیستان

 مطالعه ).1400( م نوریان، د. نوروزي، ن. نخعی، م. مهرجو،
 دوره کودکان توانمندسازي هايروش و الگوها
 پژوهش اجتماعی، هايآسیب با مقابله براي دبستانی،پیش
 ،فناوري تحقیقات علوم وزارت درسی. ریزيبرنامه در
17)68،( 102-86.  

 اجتماعی هايمهارت رشد در بازي نقش ).1396( س افت،نظ
 و رفتاري علوم در نوین هايپژوهش ملی همایش کودکان،
 عالی آموزش موسسه مشهد. .اجتماعی فرهنگی مطالعات
  گلبهار. سناباد
 سواد بر چندبعدي ریزيبرنامه تأثیر بررسی ).1392( ر نظمی،

 الس در تهران دبستانپیش کودکان محیطیزیست
 یشناسروان دانشکده .ارشد کارشناسی نامهانیپا تحصیلی.

  (س). الزهرا دانشگاه تربیتی علوم و
 م فر، مومنی .س بازرگان، .ا برجعلی، .م ورکیانی، هدایتی

 موسیقی و یبدنتیترب هايفعالیت اثربخشی ).1397(
 و راهبردي درسی برنامه مطالعات دیدگاه بر مبتنی
 کودکان اضطراب کاهش بر چندبعدي ریزيبرنامه
 انجمن .ایران درسی برنامه مطالعات فصلنامه ،دبستانیپیش

  .145-168 )،51(12 ،ایران درسی برنامه مطالعات
 مقایسه ).1394( م پور، گرامی .م کیان، .ص یاسمی،

 سال 5 تا 4 دبستانیپیش کودکان اجتماعی هايمهارت
 و بستاندپیش مطالعات فصلنامه ،غرب ایوان شهرستان
 .103-120 )،2(1 ،طباطبایی عالمه دانشگاه .دبستان
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