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 مقدمه

ها بویژه در زمینه تأمین بهداشت ی زمینهدر مدرسه و در همهترین عمل تربیتی و پرورشی مهم

کار کودك  شناسی بازیدارد که از دیدگاه روانروانی کودك، بازی است. دکتر حیدر اسالمی اظهار می 

ست و بر همه  شد کودك از جمله جنبه ی جنبها ست. به    های ر شتی و روانی کودك مؤثر ا های بهدا

سمانی که باع    صوص بازی ج صبی       خ ستم ع سی شد و تقویت  ث چاالکی، افزایش مهارت حرکتی و ر
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کند و به این طریق سیستم عضالنی و رشد حسی و حرکتی کودك را تقویت می      شود. بازی کودك می

 دهد.کردن دقت کودك را در انجام کارها افزایش می بر هوش کودك تأثیر فراوانی دارد و بازی

شاط در         از دیگر تأثیرات مهم بازی شادی و ن ساس  شد عاطفی و ایجاد اح در دوران کودکی ر

تواند عواطف منفی از قبیل ترس، اضطراب، نفرت و افسردگی را به شدت    سالم می  کودك است. بازی 

ترین روش برای درمان اختالالت رفتاری و عاطفی    در کودك کاهش دهد. به همین جهت امروزه مهم    

سالی بازی     کودک سیاری از اختالالت رفتاری در بزرگ ست که حتی موجب درمان ب ا هان بازی درمانی ا

ها و آزمایش محیط اطراف توسط کودك، افزایش طریق برآورده شده   است. علت دستكاری در پدیده  

ترین عمل رشد عقلی کودك است. انسان در تمام مراحل زندگی خود دارای نیازهایی است     و مناسب 

شوند زیرا که ارضای آن باعث می    که ب گردد انسان روند تكاملی  ایستی حداقل به طور نسبی برآورده 

سالی    ای طبیعیخود را به گونه سپری کند. کودك در هر یك از مراحل مختلف زندگی خود تا بزرگ تر 

سمی و فعالیت مغزی دارد که تا حد زیادی می  سیله نیاز به تحرك ج دوران  هایی بازیتوان آن را بو

کنند تنها برای آرام کردن خود استفاده می  کودکی تأمین نمود. گاه والدین دانسته یا ندانسته از بازی  

های دوران کودکی هم در تكوین شخصیت فردای فرزندشان مؤثر است هم این که     در صورتی که بازی 

کودك با درك بهتری به شود  کند و باعث میذهن او را در مورد مسایلی که پیش خواهد آمد یاری می 

 ها و رؤیاهای اوست گام بردارد.سوی زندگی حقیقی که فراتر از بازی

ها نسبت به  های حساس هستند زیرا میزان رشد در این سال    شش سال اول زندگی کودك سال   

ها مراحل دیگر رشد سرعت بسیار بیشتری دارد. پرورش کامل استعدادهای کودك بویژه در این سال      

به    یاز  محیطی محرك و برانگیزنده دارد. منظور از محیط برانگیزنده محیطی استتت که برای کودك     ن
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صت  شیاء و مكان هایی فراهم آورد تا کودك با آزمایشفر سب تجربه   های متنوع روبهها، ا شود و ک رو 

یفان ردهای دیگر و همها، گروهآورد تا کودك با بزرگتر  هایی فراهم می برای کودك فرصتتت کند. بازی  

ها بپردازد و بازی امنیت عاطفی و حمایتی کودك را تأمین دار و غنی با آنمواجه شود و به تعامل معنی

 کند.می

سرگرمی در واقع آمادگی  می کودك بخشی از اوقات خود را صرف بازی   کند بنابراین با تفریح و 

 ازییابد. بمیع ابعاد نیز تكامل میالزم را برای مواجه شدن با زندگی و ناسازگاری آن پیدا کرده و در ج

صت  شد دهد و    کند تا او مهارتهایی را برای کودك فراهم میفر شت و ظریفش را ر های حرکتی در

شد  به کودك کمك می اش را تأمین کند. بازیسالمت جسمی   کند تا قدرت تخیل و خالقیت خود را ر

یا می   هد، محیطی را برای کودك مه ها     د به تمرین م تا  ند  بازی    رتک ماعی خود بپردازد.   های اجت

 کندکند. با به کودك کمك میهایش را ابراز میای است که کودك از طریق آن عواطف و هیجانوسیله

 های ارزشی را درك کند.تا نظام

ست بلكه گونه  بازی ست. به بیانی دیگر  کودك آموزش و درس نی ای از آزمایش کردن فرهنگ ا

های کند. کودك از راه جنب و جوشزی به فرهنگ جامعه و قوم خود نزدیك میکودك خود را از راه با 

سازگار می      ستی تازه  سی و حرکتی خود را با محیط زی سالی می     ح سپس در خرد شد  سازد و  کو

سازد و در اجتماع بزرگساالن جایی برای      بوسیله  ی بازی رشد و تكامل جسمی و عقلی خود را تأمین 

ی هر کشتتوری و اجتماعی به کودکان آن جامعه بستتتگی دارد،       ی که آینده  خود باز کند. از آن جای   

 گیرد.بنابراین توجه به کودکان و مسائل مربوط به آنان در اولویت قرار می

 



 

6 

 بیان مسأله

شد بدنی و روانی کودك ایفا می   در همه بازی سهم عمده ای در ر کند. ی مراحل زندگی کودك 

منع کنند،    کودکان طبیعی استتت که اگر آنان را از انجام دادن بازی      به خودی خود آن قدر برای   بازی 

شوند. بازی  شود و دچار افسردگی و به نوعی گریز از خود و دیگران می  رشدشان با اختالف مواجه می  

 های مختلف است.راهی برای کسب تجربه بخصوص در مسائل پراضطراب زندگی و استرس

کنند. برخی  به دوران بزرگستتالی فشتتار روانی را تجربه می   ها قبل از پا گذاشتتتن    ها مدت  بچه 

با مشتتكالتی م ل کشتتمكش      ند  کان مجبور مدرستته،     کود خانوادگی، طالق و تغییرات دائمی  های 

سایه  شار گروه هم شونت در     های همها، توافقات مراقبت از کودك و ف ضی اوقات حتی با خ سال و بع

ست و پنجه نرم کنند. ب  شتر والدین کودکان آرزو می خانواده یا جامعه د شان به تنهایی  ی کنند کودک

ها را بردارد و بازیتواند اسباب خودش را سرگرم کند. این خواسته والدین نطقی است چون کودك می   

واند در  تکند، دنبال توپ بدود، کتابی را ورق بزند. بنابراین، نوع انتخاب این وستتایل می         ها بازی  با آن 

اعی بر روابط و رشد اجتم  سزایی داشته باشد. با توجه به نقش بازی   ی آنها تأثیر بهبهبود روابط اجتماع

ود ها و تأثیر آن بر بهبی بازیکودك با دیگران، همساالن و بزرگساالن پژوهشگر بر آن شدند تا درباره

 دبستانی پژوهش کنند.رشد اجتماعی کودکان پیش

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

ا ی پوییت و امید جهان هسنتد. توجه به سالمت بدنی و روانی آنان جامعه  کودکان ما آینده بشر 

غان می   به ارم تأثیر نقش  را  یت و  باقی دوران    آورد. اهم ندگی بر  پذیری و الگوبرداری این دوران از ز
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ست که می  شكل آنچنان ا سازگاری کودك در دوران  توان آن را در  گیری الگوهای رفتاری و کیفیت 

سان معموالً        بعدی و همچنی شخصیت ان شالوده  ست به طوری که  ن دوران بزرگسالی تعیین کننده دان

شود. در گذشته به اهمیت و نقش این دوران در سرنوشت انسان توجه الزم     در همین دوران ریخته می

ست و به این     نمی سان درخور توجه نی شد و پدران و مادران بر این باور بودند که کودك در حد یك ان

 کوشیدند.مدر زمینه تربیت او نمی ترتیب

سان ایفا می     شت آینده ان سرنو صت بی دوران کودکی به جهت نقش مهمی که در   نظیریکند فر

ست داد. این دوران بهترین زمان برای تربیت و پایه    ست که نباید آنها را از د سالم و  ا گذاری زندگی 

 سعادتمندانه فرزند است.

دهند، بنابراین اهمیت شتتناخت و جهان را تشتتكیل می کودکان که قستتمت عظیمی از جمعیت

دهد تا از ظهور بهتر و مبارزه با هر گونه اختالل یاری می پژوهش این قشر عظیم ما را در تربیت هرچه 

 و پایداری آن در زمان بزرگسالی خودداری شود.

ان برای کودك یك ضتترورت اجتماعی، زیستتتی و روانی استتت و ریشتته در ستتاختار رو  بازی

ست     سباب    شناختی، زی شبر دارد. در این میان ا ها نیز رکن مهمی در بازیشناختی و اجتماعی نوع 

ستی و اجتماعی آن    بازی سبی برای نیازهای روانی، زی سخگوی منا شد.  ها میهای کودکان دارد و پا با

سباب  شناختی،  های زیست ، محملی است که به واسطه ی آن کودك ضمن تنش   بازی و بازیدر واقع ا

ست می     ضمن د شناختی و اجتماعی خود به تعادل  سات   روان  سا یابد. بازی کردن راهی برای بیان اح

توان گفت که از اهمیت بازی برای کودکان چیزی پوشتیده  ها میباشتد. با توجه به این کودکان نیز می

 باشد.نمی
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 اهداف پژوهش

 هدف اصلی پژوهش

 دبستانی رشد اجتماعی کودکان پیش بازی برو اسباب بررسی تأُیر بازی

 اهداف فرعی پژوهش

  کمك به آشنایی معلمان، مربیان و والدین با تأثیرات بازی -1

 بر کودکان بدست آوردن اطالعاتی در زمینه تأثیرات بازی -2

 هابدست آوردن اطالعاتی در زمینه اهداف بازی -3

 و انواع آن درباره بازیهای روانشناسان بدست آوردن اطالعاتی درباره نظر و نظریه -2

 سؤاالت پژوهش

 سؤال اصلی پژوهش

 شود؟دبستانی میها موجب رشد اجتماعی کودکان پیشبازیها و اسبابآیا بازی

 سؤاالت فرعی پژوهش

 شود؟دبستانی میآیا بازی کردن موجب افزایش سن عقلی کودکان پیش -1

 دارد؟در ایجاد اختالالت رفتاری کودکان تأثیر  آیا بازی -2

 چه اهدافی دارد؟ بازی -3

 چیست؟ انواع بازی -2

 تواند داشته باشد؟بازی چه تأثیراتی بر کودکان می -5
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 های پژوهشفرضیه

 شود.دبستانی میموجب کاهش اختالالت رفتاری در کودکان پیش بازی -1

 شود.دبستانی میموجب افزایش سن عقلی در کودکان پیش بازی -2

 شود. )فرضیه اصلی(دبستانی میان پیشموجب رشد اجتماعی کودک بازی -3

 

 تعاریف نظری متغیرها

ست که کودك برای لذت بردن انجام می  بازی: آن  یدهد بدون این که به نتیجههر نوع فعالیتی ا

 توجهی داشته باشد.

سباب  سایلی گفته می  :بازیا صیت خود را از نظر ذهنی و روانی    شود که کودکان با آن به و شخ ها 

 کنند.ند و آینده خود را در قدرت آنها جستجو میدهشكل می

 رسیدن به نوعی از ارتباط با دیگران در راستای رسیدن به اهداف اجتماعی. رشد اجتماعی:

 شود.باشد، اطالق میبه رفتارهای غیرمتعارف و دشوار که مستلزم درمان می اختالالت رفتاری:

 ه و به میزان رشد عقلی وی وابسته است.سنی که با سن تقویمی فرد متفاوت بود سن عقلی:

 

 تعاریف عملی متغیرها

 باشد.ها میبازیمنظور استفاده کردن کودك از انواع اسباب بازی:
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سباب  سباب موردنیاز کودکان      :بازیا منظور لوازم و وسایلی مانند عروسك، لگو، ماشین و دیگر ا

 باشد.می برای بازی

ای از رشد که در آن کودك در ارتباط با دیگران و مواجه شدن با رسیدن به مرحله رشد اجتماعی:

سله        شد و بو شار روانی نبا سترس و ف سی    عوامل بیرونی دچار ا شد اجتماعی وایلند برر ی آزمون ر

 شود.می

های مایكل راتر فرم والدین و معلم منظور اختاللی است که از طریق پرسشنامه    اختالالت رفتاری:

شتها، حواس پرتی، کمبود      رزیابی میا شگری، اختالف خواب و ا شوند و عبارتند از بیش فعالی، پرخا

 توجه، ناسازگاری اجتماعی، رفتارهای ضد اجتماعی و...

 اید.منظور سنی است که از طریق آزمون گودیناف بدست می سن عقلی:

 های مطرح شده در مورد بازیدیدگاه

صتترفاً برای تخلیه انرژی    تقلید از اطرافیان: طبق این نظریه بازی    دیدگاه انرژی اضتتافی، با     -

سپنسر معتقد است بازی   است و هدفی را دنبال نمی  برای تقلید از اطرافیان  کند. همچنین ا

بازی است )اسپنسر و    با ظروف آشپزخانه، عروسك   کودك به ویژه والدین است. مانند بازی 

 شیلر(.

ودك نیاز به صتترف انرژی زیادی ندارد، حتی هنگام بیماری نیز از       جورچین ک انتقاد: در بازی  

 برد.لذت می بازی
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ست بازی  - ساختن       نظریه پیش تمرین: وی معتقد ا ست، هدف آن  سله پیش تمرین ا سل یك 

بازی دختر پردازد. م ل: عروسك ها میرفتارهایی است که کودك در آینده خود به انجام آن 

 شدن در آینده )کارل گروس(.ها برای تمرین مادر بچه

 کند.انتقاد: سرسره بازی هیچ هدفی را دنبال نمی

 دیدگاه استراحت و رفع خستگی: بازی به منظور استراحت کردن و رفع خستگی است. -

صبح از خواب بیدار می  شم باز می   انتقاد: کودکانی که  وند، رکنند به دنبال بازی میشوند و چ

 چرا؟ )الزاروس(.

یه تكرا  - یت  نظر عال بازی می       ر ف به  قد استتت کودك  جدادی: معت تا محتوی و  های ا پردازد 

شان ایجاد کرده بودند، تجدید کنند. یعنی کودکان ویژگی بازی را  صحنه  هایی را که اجداد

 برند )استانلی هال(.به ارث می

سرخ  ستانلی ها   انتقاد: امروزه کودکان به جای تیر و کمان و بازی به روش  ستان زمان ا ا ل بپو

یل           له کنترل از راه دور و انواع وستتا به وستتی یا مجهز  موشتتك، اتومبیل، هواپیمای کوکی 

بازی می   بت می   کامپیوتری  ثا ند و این  جدادی          کن تار ا بازی کودکان برای تجدید رف که  کند 

 نیست.

ها   (: کار خود را از مهد شتتروع کرد. معتقد استتت بچه     1882-1852نظریه فردریچ فروبل )   -

ست که کودك به بازی گیرند و یادگیری هنگامی نتیجهد میضمن بازی یا  ی های خیالبخش ا

به فكر کردن می   ند می که او را وادار  با ارزش  ک بل  یت  پردازد. از نظر فرو عال ها،  ترین ف
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سیقی و کتاب        های خارج از خانه و بازیفعالیت ستی، مو صنایع د سازنده م ل: هنر،  های 

 هستند.

(: وی پزشك بود و با کودکانی که در یادگیری ناتوان  1881-1952ی )نظریه ماریا مونته سور  -

ای از کرد. وی معتقد بود که کودکان یادگیرنده فعال هستند و چنانچه مجموعهبودند کار می

 توانند خالق شوند.های بنیادی را انجام ندهند، نمیفعالیت

را روشی برای  شت. او بازی(: تحت تأثیر فروبل قرار دا1885-1928نظریه سوزان ایساکس ) -

سن    بیان احساس می  سالگی آغاز   8دانست و همچنین معتقد بود که بیشترین یادگیری از 

 شود.می

سكی )  - برد. زیرا کردن لذت می (: معتقد بود که کودك از بازی1896-1932نظریه لیو ویگوت

 نیست مانند به پرواز  پذیرزند که در واقعیت برایش امكانهایی میدست به فعالیت  در بازی

 درآوردن هواپیما.

در رشد عاطفی و اجتماعی کودك  (: معتقد بود بازی1896-1982نظریه دی.وی وینی کوت ) -

شی مهم ایفا می  شمالو که    کند و با یادگیری رابطهنق سیار نزدیك دارد. مانند خرس پ ای ب

 بخش هستند.برای کودك تسلی

یه جرومی برونر )  - یادگیری 1959نظر بازی  (:  قد استتت      از طریق  مل(. معت یادگیری در ع (

ها ضروری است و زمینه مناسبی برای فكر های فیزیكی )بدنی( برای رشد ذهنی بچه فعالیت

شت بازی کردن کودکان ایجاد می تواند فرصت کافی برای کسب چنین   می کند. او اعتقاد دا

 تجاربی را فراهم سازد.
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سون )  - صیت و ذهن را       (:1912-1989نظریه اریك اریك شخ سون نظریه فروید درباره  اریك

کار او              عاطفی نیز عالقمند بود. در واقع  بازی  بازی تخیلی و  باط میان  به ارت کامل کرد. او 

 مقایسه بازی بزرگترها با بازی کودکان بود.

را مطرح کرده  ریزی در بازی نظریه کریستتت آتی )قرن بیستتتم(: وی نظریه طرح و برنامه      -

 است.

در کودك تاکید داشت. وی معتقد است باید به    ژان ژاك روسو: روسو بر اهمیت بازی   نظریه -

شدن با کودکان باید خود نیز کودکانه رفتار کند تا    شت. معلم در همبازی  کودك احترام گذا

 ها برقرار سازد.بتواند ارتباط مناسی با آن

معتقد بود برای درك کودك  (: فروید بر خالف روستتو،  1859-1939نظریه زیگموند فروید )    -

کودکانه رفتار کردن نیست. بلكه راهی بایستی پیدا کرد تا کودك را به دوران  نیازی به بازی

 بزرگسالی رساند.

 فروید به کودك کاوی یا تحلیل روانی کودك اعتقاد داشت.

ستقیم بیا    انتقاد: کودك به ندرت می شد خود را به طور م شته و مراحل ر  نتواند زندگی گذ

شان نمی کند و غالباً عالقه توان روش روانكاوی بزرگساالن  دهد. در واقع نمیای به این کار ن

 را در مورد کودکان نیز به کار بست.

 بخش است و نیازبرای کودکان لذت فروی به اصل لذت بردن اعتقاد داشت و معتقد بود بازی

ضاء می  ست برای تخلیه روانی   کند، همچنین وی معتقد بود که بازیکودکان را ار فعالیتی ا

 سازد.خود را با شرایط دشوار مواجه می )کاتارسیس( و کودك ضمن بازی
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بازی            - تا حدودی به هم     نظریه آنا فروید: گرچه نظریه آنا فروید و زیگموند فروید در مورد 

اخودآگاه ها تا اندازه زیادی با هم تفاوت دارند. آنا فروید به نشتتبیه هستتتند، امرا در تكنیك

آمیزی کودکان دهد و بر احساس همدلی تأکید دارد. عالوه بر آن به نقاشی و رنگاهمیت می

 در حین بازی نیز توجه بسیار دارد.

به                 یت خود  عال ید ف با ناخودآگاه، معتقد بود  تاکید بر  با  نا فروید، مالنی کالین هم  پس از آ

ساس نظریه مال  سی و    خودی را جایگزین تداعی آزاد کرد. بر ا سا نی کالین برخوردهای اح

 شودنگرانی کودك در بازی او آشكار می

طه          - به راب باطی معروف استتت،  مان ارت به در نگ:  یه اتو را مانگر   نظر عاطفی کودك و در ی 

شت تا به گذشته او. عالوه بر او      می ضعیت فعلی کودك توجه دا شتر به و پردازد. اتورانگ بی

سولومون و کن هم بر زمان حال تأکید داشتند و معتقد  های لوئی،سه روانشناس دیگر به نام

درمانی فعال )رابطه پویا میان درمانگر و کودك( بودند. برخالف آنا فروید و مالنی            به بازی  

 کردند.کالین چندان بر احساس همدلی تأکید نمی

بازی  به کودك داده می  درمانی فعال تعدادی استتباب      در   شتتود و درمانگر نیز جهت  بازی 

 شود.می تشویق کودك، خودش وارد بازی

های کودکانه را به ستته گروه تقستتیم      (: بازی 1893-1981نظریه فردریك ستتولمون پرز )   -

 :گروه بازی 3کند. می

 هایی که دارای قواعد معین هستند )شطرنج(منظم: بازی -1
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بازی   -2 ند          نامنظم:  به تمرینی درا ند و بیشتتتر جن عد معین نیستتت که دارای قوا هایی 

 بازی(ماشین -بازیاله)خ

ساختن در آن  -3 شان می   مهارتی: مهارت  ست و میزان خالقیت کودك را ن دهد ها مطرح ا

 سازی(مكعب -سازی)برج

سی به جهان بیرون     1896-1981نظریه ژان پیاژه ) - ستر ست برای د (: معتقد بود بازی راهی ا

ر د وی معتقد بود بازیای که با وضتتع کنونی فرد مطابقت داشتتته باشتتد. و لمس آن به گونه

 رشد کودك نشق اساسی دارد.

 کار او بیشتر درباره چگونگی رشد ذهنی بود و در این زمینه چهار مرحله زیر را بیان کرد:

 ماهگی( 18حرکتی )تولد تا  -مرحله حسی -1

 سالگی( 8ماهگی تا  18مرحله سمبلیك ) -2

 سالگی( 12تا  8ی ملموس و گسترش یافته )مرحله -3

 توجه دارد. تا بزرگسالی( به جنبه شناختی بازی 12های باقاعده )یی بازمرحله -2

(: معتقد به مراجع محوری یا درمان غیرمستتتقیم بود. اعتقاد به       1912-1988نظریه راجرز )  -

فراهم کردن شرایط دارد زیرا معتقد است مراجع خود توانایی حل مسئله را دارد. در انتخاب 

 آزاد باشد. بازی

سالین: او یك نظریه نظریه ویرجینی - ست )   ا اک شناختی ا ( پس از راجرز، 1928پرداز پدیدار 

یت         کار بستتت. یكی از موفق به  کان  مان غیرمستتتقیم را در مورد کود مان    در های او در

ای به نام دیبز است که شرح کامل آن در کتابی به نام دیبز در جستجوی خویشتن     پسربچه 
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ش      ای آشفته و ناسان و پزشكان اطفال پسربچه   به چاپ رسیده است. دیبز به تشخیص روان

ها و معلم، مات غیرعادی است. او توانایی حرف زدن نداشت، گاهی بدون توجه به همكالسی

ست و پا روی کف اتاق راه می     و بدون حرکت می ست. با چهار د ش رفت. گاهی نیز جیغ و ن

شدید راه می  سان و  دادهای  شنا سه    انداخت. به همین دلیل معلمان، روان پزشك اطفال مدر

یا کودکی دچار عقب      مار روانی و  لد        او را بی به هنگام تو یا آستتیب مغزی  تادگی ذهنی  اف

شخیص داده بودند. خانواده  صمیم می   ت سیار برای درمان ت  گیرند بهی دیبز پس از تالش ب

ه ا بدرمانی ر منظور مشاوره به اکسالین مراجعه کنند. اکسالین نخستین فردی بود که بازی    

داد. پس از چند جلسه تشخیص داد که بیماری  درمانی انجام می صورت مدرن، در اتاق بازی 

ست )خود فرورفته: نوعی      ست. او کودکی در خود فرورفته یا خود گم کرده ا سم ا دیبز اوتی

اختالل رفتاری کودك استتت که با دوران شتتیرخوارگی، اوایل دوران کودکی ارتباط دارد،       

صه آن بی عالقگ    شخ شگری،        م شد زبان، پرفعالیتی، پرخا شكال در ر سایر افراد، ا ی به 

یار طوالنی          مدتی بستت نامربوط در محیط برای  به محرکی  حد  خودتخریبی، توجه بیش از 

 است(.

های درمانگر به مرور خود را پیدا کرد و به عنوان یك فرد تیزهوش در مدرستته    بر اثر تالش

 (1928کسالین، تیزهوشان ادامه تحصیل داد. )ویرجینیا ا

های درمان مسائل کودکان، رفتار درمانی است.   نظریه رفتار درمانگرها: یكی از بهترین روش -

سیاری    ساختن رفتار نامطلوب کاربرد دارد. ب این تكنیك در تقویت رفتار مطلوب و خاموش 

شاوره ارجاع داده می   سائلی که به مراکز م رابطه شود مربوط به ناتوانی والدین در ایجاد  از م
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ست. رفتار درمانگران کمك می  صحیح را  با کودك ا کنند که والدین و کودك بتوانند رفتار 

 بیاموزند.

یه آدلر )  - بازی   1881-1938نظر یده آدلر از طریق  به عق یدی را در   ، می(:  توان اطالعات مف

حدودی              تا  نده کودك را  ندگی آی به دستتت آورد و ز نده او  با وضتتعیت فعلی و آی طه  راب

توان با مشتتاهده رفتار داد. معتقد بود، میبینی کرد. آدلر به شتتیوه زندگی اهمیت می  پیش

کالمی و غیرکالمی شتتیوه زندگی او را کشتتف کرد. اطالعاتی که از مشتتاهده کودك هنگام 

های زندگی او مورد تواند به منظور راهنمایی در نخستتتین ستتالآید، میبه دستتت می بازی

 آدلر در نظریات خود به عالقه اجتماعی نیز اهمیت داده است. استفاده قرار گیرد.

عالقه اجتماعی عبارت استتت از تعامل فرد با اجتماع. اگر عالقه اجتماعی در کودك رشتتد          

 نكرده باشد در تعامالت اجتماعی مشكل خواهد داشت.

 های اجتماعی معموالً مقرراتی دارد که هر عضو گروه باید آن را رعایت کند.بازی

ِب بازی: اولین مرحله در مشاوره آدلر ایجاد  با عروسك خیمه  از نظر آدلر: بازی تكنیك بازی

 ارتباط با کودك است.

خودجوش )خودبرانگیخته(. در با خودجوش، کودکان خود نوع،     نظریه مری شتتریدان: بازی    -

شخص می  مدت بازی ازه دادن به کنند. بزرگترها، در اختیار دادن و اجو زمان توقف آن را م

 هایها نقش مهمی دارند. این مسئله بسیار مهم است که درمانگران مبتدی باید به ارزش  آن

ی دقیق را ایفاء کنند و امكانات بازی خودجوش آگاه باشتتند تا بتوانند نقش تستتهیل کننده
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ست با       شیم که هر کودك فردی ا شته با سبی در اختیار آنان قرار دهند. باید به خاطر دا منا

 کند.نیازهای خاص خود که در طی مراحل پیشرفت تغییر می

 خودجوش: نكات مهم در بازی

 و رعایت دقیق مسائل ایمنی پذیرش مسئولیت مراحل گوناگون بازی -1

شود تا از مراحل گوناگون بازی    کمتر به نتیجه بازی -2 شند اجازه داده  . کودکان لذت ببرند بیندی

 دجوش است نه پرداختن به نتیجه آن.خو در واقع هدف انجام دادن بازی

ها نظر کودکان دخالت کند. در مورد کارهای نامناسب آن  درمانگر بداند چه زمانی باید در بازی -3

 بدهد یا کارهایشان را متوقف کند.

جام دهد عالمت م بت و منفی می          -2 ند آن را ان مانی دیگر نتوا جام دهد و ز ی گیرد و نیم نمرهان

 گیرد.م بت به او تعلق می

ند انجام دهد،          -5 یا فشتتار بتوا توجه: اگر عملی را کودك فقط در صتتورت وجود اجبار و 

 گیرد.ای به او تعلق نمینمره

 (SQ)ی اجتماعی ی محاسبه بهرهنحوه

گیرد با هم جمع هایی را که کودك از هر ستتئوال میی اجتماعی، ابتدا نمره  برای بدستتت آوردن بهره 

ی خام بدست آمده را  معادل نمره (SA)کنیم و سن اجتماعی  کرده، نگاه به جدول پیوست مراجعه می 

 کنیم:ی اجتماعی را با استفاده از فرمول زیر محاسبه میکنیم. سپس بهرهپیدا می

100 CASASQ  
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ست   سال یا       CAو  SAبهتر ا شوند، یعنی هر دو یا به  سن تقویمی( بدست آمده به یك واحد تبدیل  (

ای است که روانشناس بر اساس آن و با توجه نمره SQی بدست آمده یعنی به ماه حساب شوند. نتیجه

ای که کودك گرفته   کند که آیا نمره   به شتتناخت کودك و هنجارهای اجتماعی جامعه، قضتتاوت می         

نشانگر نقص در رفتار سازشی است یا خیر. رفتار سازشی یعنی سازگاری فرد با توجه به سن خود در         

 مورد روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

 

 زمون آدمك گودینافآ

شناخت کلی و یا جزئیاتی که می         ست که در آن کودکان  سان ا شكلی از ان سیم  د تواندر حقیقت تر

این  1962ی شرایط ذهن کودك در آن سن خاصی که قرار دارد، باشد. گودیناف در سال      نشان دهنده 

افت که بر استتاس   های شتتناختی فكر کودك ابداع کرد. او دری    آزمون را برای بررستتی هوش و حوزه

سن کودك افزایش می  سازی        نظریات پیاژه، هر چه  صویر سبت به تحوالت ت شناخت کودك ن یابد، 

 یابد.آدمك و توجه به جزئیات نیز افزایش می

 

 گذاری آزمون گودینافطریقه اجرا و نمره

ها پایان نمرهگیرد و در این آزمون با درنظر گرفتن یك نمره برای هر عضو و هر جزئیات آن در نظر می 

 اید.جمع شده و در جدول آیتم سن عقلی، معادل سن عقلی که کودك در آن قرار دارد به دست می
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 های پژوهشداده

نفر بوده و در این  61باشند که  میآبادان ی شهرستان   ساله  6تا  5ی این پژوهش کودکان جامعه

 باشد.تساوی از جهت کنترل جنسیت میدهند. این نفر را پسر تشكیل می 31نفر را دختر و  31میان 

 نكته:

 باشند.های پژوهش، اعداد سن عقلی و اجتماعی به ماه میدر جدول یافته -1

روز است و منظور از  کودك در طول شبانه  ساعت بازی  9باال، بیش از  منظور از پیشینه بازی  -2

 باشد.یروز مدر طول شبانه ساعت بازی 9پایین، کمتر از  پیشینه بازی

 جدول دختران دارای پیشینه بازی باال

سن اجتماعی          نمره خام سن عقلی نمره گودیناف وضعیت اختالل  نمره اختالل شماره

 وضعیت رشد اجتماعی 

 39 6/2 5/39 112 36 ندارد 11 1

 21 8/2 21 91 31 ندارد 8 2

 61 9/3 5/29 88 22 ندارد 12 3

 62 2 51 88 22 دارد 21 2

 92 6/6 5/63 112 36 ندارد 13 5

  22 9/2 23 91 31 ندارد 6 6

 21 6/2 21 112 22 ندارد 8 8

 22 5/2 39 88 22 ندارد 11 8

 52 5/3 28 112 36 ندارد 111 9

  63 2 51 91 31 دارد 22 11

  68 3/2 52 91 31 ندارد 15 11

 61 6/3 5/28 88 22 ندارد 12 12

 82 2/2 5/52 66 18 دارد 21 13

 28 3 22 91 31 ندارد 13 12

 69 5/2 53 88 22 دارد 21 15
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 جدول دختران دارای پیشینه بازی پایین

سن اجتماعی          نمره خام سن عقلی نمره گودیناف وضعیت اختالل  نمره اختالل شماره

 وضعیت رشد اجتماعی 

  22 5/1 28 66 18 ندارد 11 1

  51 3 5/23 88 22 دارد 18 2

 21 2/2 38 66 18 دارد 21 3

  62 2 51 91 31 دارد 21 2

 58 8/3 28 88 22 دارد 16 5

 22 8/2 21 52 12 ندارد 6 6

 58 6/3 5/28 91 31 دارد 22 8

 63 3/2 52 112 36 دارد 18 8

 28 8/1 31 66 18 ندارد 11 9

 21 6/2 21 66 18 دارد 22 11

 38 2/2 38 88 22 دارد 21 11

 65 2/2 5/52 112 36 دارد 18 12

  58 9/3 5/29 91 31 ندارد 13 13

 29 1/3 5/22 66 18 دارد 21 12

 25 6/1 28 91 31 دارد 18 15

 

 

 جدول پسران دارای پیشینه بازی باال

سن اجتماعی          نمره خام سن عقلی نمره گودیناف وضعیت اختالل  نمره اختالل شماره

 وضعیت رشد اجتماعی 

 29 1/3 5/22 88 22 ندارد 11 1

 62 2 51 91 31 رددا 21 2

 22 9/2 5/22 88 22 ندارد 12 3

 52 5/3 28 91 31 ندارد 13 2

 22 9/2 23 88 22 ندارد 11 5

 21 5/2 5/38 91 31 ندارد 8 6

 61 1/2 5/51 112 22 ندارد 8 8

 21 6/2 5/39 88 22 ندارد 6 8
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 58 8/3 28 112 36 ندارد 11 9

 51 2/3 25 88 22 دارد 22 11

 38 3/2 38 66 18 دارد 18 11

 22 8/2 22 88 22 دارد 18 12

 29 8/1 5/31 66 18 ندارد 11 13

 21 6/2 21 91 31 ندارد 8 12

 21 5/2 39 88 22 ندارد 11 15

 

 

 پایین جدول پسران دارای پیشینه بازی

سن اجتماعی          نمره خام سن عقلی نمره گودیناف وضعیت اختالل  نمره اختالل شماره

 اجتماعیوضعیت رشد  

 21 6/2 21 91 31 ندارد 11 1

 22 8/2 22 88 22 دارد 21 2

 66 2/2 51 112 36 ندارد 12 3

 51 3 22 91 31 ندارد 13 2

 52 5/3 28 88 22 دارد 31 5

 25 5/1 5/26 52 12 دارد 22 6

 21 6/2 21 91 31 دارد 18 8

 68 3/2 52 112 36 دارد 18 8

 28 6/1 28 66 18 ندارد 11 9

 39 2/2 38 91 31 رددا 22 11

 51 2/3 25 88 22 دارد 18 11

 25 5/1 5/26 88 22 دارد 18 12

 21 6/2 21 91 31 ندارد 11 13

 21 6/2 21 52 12 دارد 21 12

 22 8/2 22 88 22 ندارد 11 15
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 تحلیل اطالعات )آزمودن فرضیه(

 نی می باشد.دبستاموجب کاهش اختالالت رفتاری در کودکان پیش بازی فرضیه فرعی اول:

ضیه از آزمون خی   شده       2برای آزمودن این فر ستفاده  سمی ا دوبعدی برای متغیرهای کیفی ا

ست. با توجه بازی  سران که در دختران   sig = 0.070برای دختران و  sig = 0.013به جدول با  ا برای پ

تران تأیید و برای باشتتد. بنابراین این فرضتتیه برای دخمی 15/1و در پستتران بیشتتتر از  15/1کمتر از 

سران رد می  سران      پ ست اما در پ شود. یعنی بازی در دختران در اختالالت رفتاری آنان تأثیرگذار ا

 نیست.

 شود.دبستانی میموجب افزایش سن عقلی در کودکان پیش بازی فرضیه فرعی دوم:

ضیه دوم از آزمون   ست. همانطور که در جداول قابل        tبرای آزمودن فر شده ا ستفاده  ستقل ا م

شود که باشد بنابراین از سطور دوم استفاده میمی 15/1بزرگتر از  levenدر آزمون  sigمشاهده است، 

سران که در هر گروه بزرگتر از   sig = 0.632برای دختران و  sig = 0.066در آن با  شد،  می 15/1در پ با

شود. به این معنی که  نی فرضیه برای هر دو گروه دختران و پسران تأیید می  شود، یع رد می H0فرض 

 شود.دبستانی میموجب افزایش سن عقلی کودکان پیش بازی

 شود.دبستانی میموجب رشد اجتماعی کودکان پیش بازی فرضیه سوم:

صلی )بازی   ضیه ا شد اجتماعی کودکان پیش  برای آزمودن فر ستانی می موجب ر شود( نیز از  دب

در آزمتتتتتتون   sigمستقل استفاده شده است. همانطور که در جداول قابل مشاهده است،         tآزمون 

leven  شود که با باشتتتد بنابراین از سطور دوم استفاده میمی 15/1بتتتتتتزرگتر ازsig = 0.081  برای

سران که در هر دو بزرگتر از   sig = 0.578ختران و د شد، فرض  می 15/1در پ شود، یعنی  رد می H0با
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سران تأیید می   شد اجتماعی   فرضیه برای هر دو گروه دختران و پ شود. به این معنی که بازی موجب ر

 شود.دبستانی میکودکان پیش

 نتیجه گیری

سیار تأ   بازی در جنبه شد اجتماعی کودك ب ست به طوری که تمامی جنبه های ر های ثیر گذار ا

 دهد.رشدی کودك از جمله رشد ذهنی، روحی، جسمی و بهره هوشی کودك را تحت تأثیر قرار می

 دهیم و همچنینهایی که در اختیار کودکان قرار میبنابراین با انتخاب درست و بجا از انواع بازی

توان مستتایل زیادی را   باشتتد می یك محیط آرام می کردن کودکان که در    با نگاه کردن به طرز بازی    

سی به بازی    ستر ساالن، والدین و افراد بالغ را باید تحت نظر    مالحظه کرد. نحوه د سایر هم ، ارتباط با 

 گرفته و گزارش داد.

اختالل رفتاری نیز اصتتطالح عمومی استتت که به رفتارهای غیرمتعارف و دشتتوار که مستتتلزم 

شد اطالق م درمان می صاً نوجوانان اک راً     یبا صو صورت   شود. اختالالت رفتاری در کودکان و مخ به 

ضد اجتماعی ظاهر می    سازگاری و رفتارهای ناجور و غیراخالقی یا  صطالح بدون آنكه    نا شود. این ا

شود حدود   ست. اما          85تعریف دقییق از آن  شده ا سی وارد  شنا سال پیش در فرهنگ ادبیات روان

ست. اما عموماً زمانی به کار می     تعریف واحدی که مورد شده ا شد ارائه ن رود که فرد پذیرش همگان با

 از یك هنجار مرتبط اجتماعی منحرف باشد.
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