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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بازی (نوع بازی ،زمان بازی و نوع اسباب بازی) در رشد روانی کودکان (مهارتهای اجتماعی و هوش)
مقطع مهد کودک دبستانهای استان تهران در سال  1931صورت پذیرفت .جامعه آماری تحقیق شامل  096نفر از کودکان مقطع مهد
کودک استان تهران در سال  1931-32بود ،که از این میان با استفاده از جدول جسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 246
نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد .روش جمعآوری دادهها بر اساس پرسشنامه و چک لیست انجام گرفت .پایایی پرسشنامهها با
استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه استاندارد مهارتهای اجتماعی گرشام و الیوت ( ،6/39 ،)1336و برای پرسشنامه استاندارد
هوش تهران -استانفورد -بینه ( 6/31 ،)1933بدست آمد .همینطور از روایی محتوا و سازه بمنظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد که
در روایی محتوا پرسشنامه ها مورد تأیید متخصصین مربوطه قرار گرفت .تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از اجرای پرسشنامهها از
طریق نرمافزار  spssدر دو بخش توصیفی (میانگین ،میانه ،واریانس ،انحراف معیار ،جداول توزیع فراوانی و نمودارها) و استنباطی (آزمون
خی دو) انجام پذیرفت .نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری میان نوع بازی ،نوع اسباب بازی و زمان بازی با رشد روانی کودک وجود
دارد .همچنین یافتهها نشان داد که تأثیر نوع با زی ،نوع اسباب بازی و زمان بازی در هوش بیشتر از مهارت اجتماعی در کودکان مهد
کودک است.
واژههاي كلیدي :رشد روانی ،مهارت اجتماعی ،هوش ،بازی
تاريخ دريافت مقاله0030/10/01 :

1عضو هیات علمی گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحدشهرقدس(نويسنده مسئول) taghajani47@yahoo.com
 2دکتری روانشناسی و مدرس دانشگاه وکارمند ارشد علمی روانشناسی تجربی دانشگاه دولتی باکو
3دکتری روانشناسی و مدرس دانشگاه وکارمند ارشد علمی ر.انشناسی تجربی دانشگاه دولتی باکو

تاريخ پذيرش مقاله0030/10/00 :
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مقدمه

با توجه به اهمیت فزايندهای که خانوادهها و والدين کودکان بر رشد روانی آنها قائلند و با تأکید بر اينكه رشد و پرورش کودکان،
بر مبنای رشد سالم آنها در دوران کودکی پايهريزی میشود ،شناسايی و عوامل مؤثر در رشد روانی آنان حائز اهمیت بوده و
میتواند به پیشگیری از اختالالت رفتاری در بزرگسالی منجر شده و بستر مناسبی را برای جلوگیری از آسیبشناسی روانی و در
نهايت ،آسیبشناسی اجتماعی فراهم نمايد) جان و همكاران.)7112،
خیلی از آموزشهای تربیتی را میتوان در خالل بازیها به کودک نشان داد و به راحتی کودک را در مسیر درست تربیت نمود.
همانطور که از خالل بازیهای کودک نیز میتوان به شرايط عاطفی کودک ،احساسات و افكار کودک میتوان پی برد .بنابراين
بسیار الزم است که مربیان به اهمیت بازی در زندگی کودک توجه داشته و شرايط مناسب را برای بازیهای مناسب فراهم
سازند(میسكی.)7112،
عدهای معتقدند همین که کودک به نحوی بازی با اشیا را شروع کرد ،واکنش او نسبت به کودکان ديگر تغییر می کند .گفته می
شود بازی رشد روانی کودک را افزايش می دهد و کودکان فاقد اسباب بازی از لحاظ شناختی از همساالن خود عقب ترند.
شخصیت کودک در ضمن بازی شكل می گیرد ،دگرگونیهای زيادی در روحیات و خلقیات او روی میدهد و همه اينها تكامل
و پیشرفت را برای کودک مهیا می کند .در میان انواع بازی ،بازیهای ابتكاری که آفريدهِ خود کودکان هستند ،اهمیت ويژهای
دارند؛ زيرا به شخصیت کودک شكل می دهند و وسیله خوبی برای تربیت او محسوب می شوند(نانین و همكاران.)7113،
عدهای ديگر معتقدند که بازی راه را برای دوستی و مراوده میان کودکان همسال میگشايد و کودک کمکم خود را عضوی از
يك جمع احساس می کند و به ارزيابی منصفانه رفتار و کردار خويش و همبازیهايش میپردازد .در حین بازی ،شخصیت کودک
به سوی اتحاد و همكاری با همبازیها شكل می گیرد و شور و شوق و احساس مسئولیت در او به وجود می آيد(گیلسون.)7110،
بازی امكان تجربه و تعاملهای مستقیم با عوامل محیطی را برای کودک فراهم میکند .بازی نه تنها بر رفتارهای هوشمندانه و قابل
مشاهده کودک اثر دارد ،بلكه بر ساخت فیزيولوژيكی مغز او تاثیر غیر قابل انكار دارد .میان  0تا  2سالگی ،کودک عواطف خود
را آشكارا ابراز کرده  ،به تدريج عواطف خود را شناسايی میکند(آن-ماريه و همكاران. )7113،
در تحقیقی که توسط حاجبابايی ( ،) 0032پیرامون فرزند سالم صورت گرفته است ،با بررسی نقش بازی در رشد روانی کودکان ،به
اين نتیجه رسید که بازی می تواند در رشد روانی کودکان مؤثر باشد و منجر به افزايش سالمت روانی کودکان شود .در تحقیق
ديگری که توسط گلدمن ( ،)7112پیرامون بررسی اثرات بازیهای فكری بر رشد روانی کودکان صورت گرفته ،با بررسی 37
کودک در دامنه سنی  0تا  2سال يافتههای خود را اينگونه عنوان نمود که بازیهای فكری اثر مثبت و معنیداری بر رشد روانی
کودکان بر جای میگذارد.
با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تأثیر بازی بر رشد روانی کودکان میپردازد ،هر يك از متغیرهای مورد نیاز پژوهش را در
ادامه تعريف می کنیم:
بازي :بازی عبارتست از فعالیتی که بدون وجود نیروی خارجی زور و اجبار و کامالً اختیاری و بدون هدف و منظور خاصی انجاام
میدهیم بطوريكه انجام آن سبب آرامش و لذت گردد.
نوع بازی :طبق رويكردها و تعاريف متعدد ،بازی را به انواع مختلفی از جمله بازیهای فردی و جمعی ،بازیهاای قاراردادی و غیار
قراردادی و ...تقسیمبندی نمودهاند .در اين تحقیق بازیها به چهار دسته بازیهای موازی ،نمادی ،اجتمااعی و درماانی تقسایمبندی
میشوند.
زمان بازی :به مدت زمان صرف شده برای بازی از جانب کودک اطالق میشود.
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نوع اسباببازی :وسايل و ادوات بازی کودک که در طبقهبندیهای مختلف همچون اسباببازیهای فكری ،مهارتی ،سارگرمی و
ورزشی جای میگیرند(گینوت.)7113،
رشد رواني :رشد روانی ،طبق رويكردهای متفاوت ،از جمله اريكسون تعاريف متعددی را به خاود اختصاام میدهاد و مراحال
گوناگونی را نیز شامل می شود که اين تحقیق رشد روانی توسط دو سازه مهارتهای اجتماعی و هوشبهر واندازهگیری میشاود و
در کارکردهای شخصی و اجتماعی بارز میگردد.
مهارتهاي اجتماعي :از نظر اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی رفتارهای قابل قبولی هستند که فرد را قاادر میساازند تاا باه طاور
مؤثری با ديگران تعامل داشته و از پاسخ های غیرقابل قبول اجتماعی اجتناب نمايد .مشارکت داشتن ،کمك کردن ،پیش قدم شدن
در شروع ارتباطات و تعريف و تمجید کردن ،مثالهايی از مهارتهای اجتماعی هستند (گرشام و الیوت .)0331 ،الزم به ذکر است
که مهارتهای اجتماعی در اين تحقیق شامل  2عامل میباشد که به ذکر تعاريف نظری آنها پرداخته میشود:
همیاری :شامل رفتارهايی مثل کمك کردن ديگران ،مشارکت با مطالب درسی و انجام دادن قواعد و دستور العمل هاا (دساتورات)
میشود؛ جرأت ورزی :شامل شروع کردن رفتارها ،مثال درخواسات از ديگاران بارای کساب اطالعاات ،معرفای کاردنِ خاودش و
پاسخگويی به اعمال ديگران می گردد؛ خويشتنداری :شامل رفتارهايی میشاود کاه در موقعیات هاای تعارضای مثال پاساخگويی
مناسب به مسخره شدن و موقعیتهای عادی که نیازمند توجه کردن و سازش است ،رخ میدهد؛ مسئولیت پذيری :شامل رفتارهايی
است که توانايی برای ارتباط با بزرگساالن و انجام تكلیف را نمايان میسازد؛ کفايات تحصایلی :شايساتگی کاه فارد در حیطاههای
تحصیلی و دروس مرتبط با مدرسه از خود نشان میدهد (گرشام و الیوت.)0331 ،
هوش :يك استعداد کلی برای شناخت و درک در جهان خود و برآورده کردن انتظارات آن تعريف کرد کاه شاامل توانايیهاای
فرد برای تفكر منطق ،اقدام هدفمند و برخورد موثر با محیط میباشد (آن-ماريه و همكاران .)7113،همچنین الزم به ذکر است کاه
نیمرخ هوشی در اين تحقیق شامل  2عامل میباشد که به ذکر تعاريف نظری و عملیاتی آنها پرداخته میشود:
استدالل سیال :استدالل سیال ،توانايی حل مسائل و مشكالت کالمی و غیرکالمی با استفاده از اساتدالل قیاسای ياا اساتقرايی اسات؛
دانش :دانش ،به مجموعه اطالعاتی اطالق میشود که از طريق مدرسه و يا در محیط منزل به خردسال انتقال میيابد؛ استدالل کمّی:
توانايی برای سروکار داشتن با ارقام و حل مسائل کمی را که در حیطة توانايی محاسبات انجام میگیرد ،تحت عنوان استدالل کمی
مطرح میشود؛ پردازش ديداری -فضايی :در مواقعی که آزمودنی توانايی مشاهدة الگوهاا را در راساتای جهاتگیری تجسامی و
کشف روابط داشته باشد ،پردازش تجسمی -ديداری عنوان میگردد؛ حافظه فعال :طبقهای از فرايند حافظه که اطالعات متنوعی را
در حافظة بلندمدت اندوزش میکند و مورد بازبینی ،ذخیره يا انتقال قرار میدهد ،به عنوان حافظة فعال شناخته میشود (کامكااری،
 .)0030پس از بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل مفهومی تحقیق در شكل  0ارائه شده است.
رشد رواني كودكان

بازی

-----------------

-----------------نوع بازی
زمان بازی
نوع اسباب بازی

مهارت اجتماعی
هوش

شکل :1مدل مفهومي تحقیق
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فرضیههای پژوهش عبارتند از:
فرضیه :0بین نوع بازی ،و رشد روانی کودکان (مهارت اجتماعی) مهد کودک رابطه وجود دارد.
فرضیه :7بین نوع بازی ،و رشد روانی کودکان (هوش) مهد کودک رابطه وجود دارد.
فرضیه :0بین زمان بازی ،و رشد روانی کودکان (مهارت اجتماعی) مهد کودک رابطه وجود دارد.
فرضیه :4بین زمان بازی ،و رشد روانی کودکان (هوش) مهد کودک رابطه وجود دارد.
فرضیه :2بین نوع اسباببازی ،و رشد روانی کودکان (مهارت اجتماعی) مهد کودک رابطه وجود دارد.
فرضیه :0بین نوع اسباببازی ،و رشد روانی کودکان (هوش) مهد کودک رابطه وجود دارد.
روش شناسي

پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی و از حیث روش به دست آوردن دادهها از نوع توصیفی -پیمايشی می باشد به طوری
که برای اثبات فرضیههای تحقیق ،از نظرسنجی افراد درگیر مسأله(معلمان و والدين) استفاده شد .همچنین بر مبنای نوع دادههای
گردآوری شده از نوع کمی می باشد که در اين راستا پرسشنامههايی در سال 0030توزيع شد و با استفاده از آمار توصیفی
(میانگین ،میانه ،واريانس ،انحراف معیار ،جداول توزيع فراوانی و نمودارها) و استنباطی (تحلیل واريانس چندمتغیری و آزمون
شاپیرو –ويلك) به تجزيه و تحلیل داده ها پرداخته شد.
جامعه آماری اين تحقیق شامل کلیه کودکان  0تا  2سال مقطع مهد کودک استان تهران در سال  0030بود ،که تعداد آن  001نفر
برآورد شد .همچنین در اين پژوهش با استفاده از جدول جسی و مورگان و روش نمونهگیری تصادفی ساده ،حجم نمونه  741نفری
بدست آمد .پرسشنامه پژوهش حاضر شامل دو بخش میباشد؛ بخش اول حاوی سواالت مربوط به مهارتهای اجتماعی(متغیر
مالک) در سه سطح مهد کودک ،پیش دبستانی و دبستانی و دو بخش معلم و والدين است که از پرسشنامه استاندارد گرشام و
الیوت ( ،)0331در سطح مهد کودک با  2مؤلفه (همیاری ،جرأتورزی و خويشتنداری ،مسؤلیت پذيری و کیفیت تحصیلی) و
يك مقیاس  0درجهای ( =1هرگز =0 ،گاهی اوقات و  =7اغلب اوقات) استفاده شده است که هر گويه رتبهگذاری شده ،رفتار
مشخصی را منعكس میکند .اين رفتار ممكن است مثبت (مهارتهای اجتماعی) و يا منفی (رفتارهای مشكل دار) باشد .نمرة خام
مقیاسها ،با جمع فراوانی هر خردهمقیاس بدست میآيد .بخش دوم پرسشنامه حاوی سؤاالت مربوط به هوش(متغیر مالک) است
که از پرسشنامه استاندارد هوش تهران -استانفورد -بینه ( )0033استفاده شد .در آخر بخش سوم چكلیست مشاهده رفتاری (متغیر
پیش بین) است .اين چكلیست در سه حیطه نوع بازی ،زمان بازی و نوع اسباببازی تدوين شده است .بدين ترتیب که نوع بازی
در چهار حیطه ،بازیهای موازی ،بازیهای نمادی ،بازیهای اجتماعی و بازیهای درمانی طراحی شدند .همچنین زمان بازی که به
ساعت و دقیقه و در نهايت نوع اسباببازی که در چهار حیطه اسباببازیهای فكری ،مهارتی ،سرگرمی و ورزشی بررسی شده
است .شايان ذکر است که شاخصهای مرتبط با متغیرهای نوع بازی و نوع اسباببازی به صورت لیكرت و در پنج طیف بسیار
زياد ،زياد ،متوسط ،کم و بسیار کم اندازهگیری میشود .همچنین ،مطرح میگردد که در اين چكلیست رفتاری مرتبط با
کودکان 00 ،سؤال مرتبط با نوع بازی و  71سؤال مرتبط با نوع اسباببازی میباشد .متغیرهای مورد سنجش در اين تحقیق و ابعاد
هر يك به همراه سؤاالتی که هر يك از ابعاد متغیرها را میسنجد در جدول  0قابل مشاهده است.
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جدول:0تشريح متغیرهای تحقیق و مولفه های آن
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روايي 0و پايايي 7پرسشنامه

ابزار اندازه گیری تحقیق بايد قادر باشند ،اطالعات و داده های الزم جهت تجزيه وتحلیل و نتیجه گیری های نهايی را در اختیار
محقق بگذارند و بدين منظور بايد از روايی و پايايی برخوردار باشند.
روايي :جهت تعیین روايی پرسشنامه ،از جمله روايی سازه و محتوا .در روش اعتبار محتوا پرسشنامهها توسط متخصصین و
کارشناسان مربوطه بررسی شد و پس از اعمال اصالحات موردنظر ،پرسشنامه نهايی تدوين گرديد.
پايايي :بمنظور اندازه گیری پايايی نیز از روش های مختلفی استفاده شد .برای مثال يك نمونه اولیه شامل  71پرسشنامه از
پرسشنامههای مهارت اجتماعی و هوش پیش آزمون گرديد و سپس با استفاده از داده های بدست آمده از پرسشنامه ها و به کمك
نرم افزار  SPSSمیزان پايايی با روش آلفای کرونباخ محاسبه گرديد که نتايج بدست آمده نشان داد که ،ضريب آلفای بدست آمده
از  21درصد بیشتر است ،لذا میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامه دارای پايايی کافی است.
يافته ها

در اين پژوهش  03/7درصد به بازیهای «نمادی» 72/0 ،درصد به بازیهای «موازی» 02/3 ،درصد به بازیهای «درمانی» و سپس
 03/3درصد به بازیهای «اجتماعی» پرداختند .همچنین يافتهها نشان داد که اکثريت کودکان) يعنی  00/0درصد « 0تا  7ساعت
 73/3درصد «کمتر از يك ساعت» و سپس  02/4درصد « 7تا 0ساعت» به بازی میپردازند ،عالوه بر اين اکثريت کودکان يعنی
 03/0درصد از اسباببازیهای «سرگرمکننده» 72/7 ،درصد از اسباببازیهای «فكری» و سپس  02/3درصد از اسباببازیهای
«مهارتی» استفاده میکنند.
بررسي نرمال بودن متغیرها :شاخصهای آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاسهای استدالل سیال ،دانش ،استدالل کمّی ،ديداری-
فضايی ،حافظه فعال ،حیطه کالمی ،حیطه غیرکالمی ،هوشبهر ،همیاری ،جرأتورزی ،خويشتنداری ،مسئولیتپذيری ،کیفیت
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تحصیلی ،مهارت اجتماع ی ،در نمونه های تحقیق نشان داد که تفاوت اندکی بین نما ،میانه و میانگین وجود دارد و از آنجائیكه
میزان ضريب کجی و ضريب کشیدگی کمتر از رقم  0است ،میتوان مطرح نمود که توزيع های خرده مقیاسها ،مفروضه نرمال
بودن را داراست و میتوان از میانگین بهعنوان معرف شاخص گرايش مرکزی استفاده نمود و از مدلهای آمار پارامتريك استفاده
به عمل آورد.
آزمون فرضیه ها

برای بررسی اين فرضیهها ازآنجايیکه متغیر «رشد روانی» رتبهای و متغیرهای «نوع بازی»« ،زمان بازی» ،و «نوع اسباب بازی» از نوع
اسمی هستند ،بنابراين از آزمون کای اسكوير (خیدو) برای بررسی رابطه میان اين آنها استفاده شده است .اين آزمون از نوع
ناپارامتری است و برای ارزيابی رابطه میان متغیرهای اسمی و رتبهای به کار میرود .آزمون خی دو بدون توزيع است .فراوانیهای
مورد انتظار نبايد در هیچ مقوله ای صفر باشد و مجموع مقوله هايی که مقدار مشاهدات مربوط به آنها کمتر از  2است ،نبايد بیش از
 71درصد کل مقوله ها باشد .اين آزمون تنها راه حل موجود برای آزمون همقوارگی در مورد متغیرهای مقیاس اسمی با بیش از دو
مقوله است ،بنابراين کاربرد خیلی زيادتری نسبت به آزمونهای ديگر دارد و به همین دلیل نیز در پژوهش حاضر نیز مورد استفاده
قرارر گرفته است.
برای آزمودن اين فرضیهها ،دو فرضیه آماری صفر و يك ( H0و  )H1برای هر فرضیه معرفی شده است .به طور نمونه در مورد
فرضیه اول داريم:
فرضیه صفر ( :)H0بین نوع بازی ،و رشد روانی کودکان (مهارت اجتماعی) مهد کودک رابطه معنادار وجود ندارد.
فرضیه يك ( :)H1بین نوع بازی ،و رشد روانی کودکان (مهارت اجتماعی) مهد کودک رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  7نتايج آزمون کای اسكوير در مورد شش فرضیه پژوهش را نشان میدهد:
جدول  : 7نتايج آزمون کای اسكوير فرضیه ها
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از آنجايیکه سطح معناداری آزمون در مورد هر شش فرضیه از میزان خطا ( )1.12کمتر شده است ،فرض صفر در مورد همه آنها
رد شده و فرض يك تأيید میشود .بنابراين در سطح اطمینان  %32میتوان نتیجه گرفت که بین رشد روانی کودکان (مهارت
اجتماعی و هوش) و نوع بازی ،زمان بازی و نوع اسباب بازی رابطه معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیري

در دنیای امروز بازی نوعی از بیان خواستهای درونی کودک است و در واقع میتوان گفت محتوای بازی انتخابی کودکان اغلب
انعكاسی از خواست درونی آنهاست .کودک سعی میکند تا مشكالت عاطفی و روانی خود را در بازی منعكس کند و سپس
راهحلی برای غلبه در آنها دريابد .کودک در بازيهای خود بعنوان وسیلهای طبیعی عواطف و احساسات ترسها ،ترديدهای خود را
بیان میدارد .بیان حاالت درونی خود وسیله ای برای برقراری ارتباط واقعی کودک با دنیای بیرونی است .کودک از طريق بازی
مهر و عالقه و خشم و کین ،تنشها ،ناکامیها ،ناامنیها ،ترسها ،آشفتگیهای خود را به نمايش میگذارد و از اين طريق به نوعی
آرامش عاطفی دست میيابد (نانین و همكاران.)7113،

تاثیر بازی بر مهارت های اجتماعی کودکان311 /

بازی در شخصیت سازی و رشد کودک نیز تأثیر فراوان دارد .بازی وسیله کسب تجربههای پرارزشی است که کودکان در خالل
آن از جهت احساسی ،اجتماعی و روانی رشد میکنند .الگوهای رفتاری آنان در بازی شكل میگیرد .اين الگوها در سراسر عمر
کودک سرمشقی مفید برای او خواهد شد .کودک به مدد بازی الگوهای بیشمار و درهم پیچیده و ظريف زندگی آدمی را در
میيابد .آن را تجربه و تمرين میکند و رابطه میان اين الگوها را میسنجد ،تا آنها را فراگیرد .از آن جهت که ناگزير است در
سنین بزرگسالی با آنها روبرو شود و در جامعه آدمیان زيست کند.
همانطور که در بخش قبل مشاهده کرديد ،نوع بازی ،اسباب بازی و زمان بازی با رشد روانی کودک شامل مهارت اجتماعی و
هوش رابطه دارد .البته يافته ها نشان داد که میزان رابطه نوع بازی ،اسباب بازی و زمان بازی با هوش بیشتر از مهارت اجتماعی در
مقطع مهد کودک میباشد که دلیل آن سن کودکان میباشد زيرا زمانی که کودکان بزرگتر میشوند ،تعامالت اجتماعیاشان
بیشتر میشود.
در نهايت ،با مقايسه يافته های تحقیق حاضر با پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور از جمله تحقیق اسالمی
( ،)0033پیرامون بازی درمانی و رشد شناختی -اجتماعی کودکان؛ صادقی ( ،)0033پیرامون بازی و رشد اجتماعی کودکان ،آريا
()0032؛ پیرامون بازی و تأثیر آن بر رشد روانی کودکان؛ صداقت ( ،)0032تحت عنوان اثرات بازيهای کامپیوتری در پرخاشگری
کودکان؛ کمالياوه ( ،) 0031تحت عنوان بررسی تأثیرات بازيهای فكری بر تمرکز و حافظه کودکان؛ گینوت ( ،)7113در زمینه
بازی درمانی گروهی؛ جان و همكاران ( ،)7112پیرامون انتخاب نوع اسباببازی و اثرات آن بر رشد ذهنی کودکان؛ میسكی
( ،)7112پیرامون بررسی ارتباط بین انواع بازی و نوع اسباببازی با رشد روانی (هوش و خالقیت) کودکان؛ آبراهام ( ،)7114تحت
عنوان بررسی اثرات بازی در رشد روانی کودکان  0تا  0ساله و در نهايت ،گیلسون ( ،)7110تحت عنوان بررسی ارتباط بین انواع
بازیها با توانايیهای شناختی (هوش و خالقیت) ،هماهنگ است؛ زيرا در تمامی تحقیقات مذکور ذکر شده است که بازی ،بازی
درمانی و حتی نوع اسباببازی ،منجر به افزايش رشد روانی و اجتماعی کودکان میگردد.
 :0-4پیشنهادات بر اساس يافتههای پژوهش
با توجه به اينكه در تحقیق حاضر مشخص گرديد بین بازیهای درمانی و اسباببازیهای فكری در دوران مهدکودک رابطه
معنیداری وجود دارد ،از اينرو ،پیشنهاد میشود تا در مهدکودکها به بازیهای درمانی پرداخته شود و از اسباببازیهای فكری
بهرهگیری شود تا از اين طريق بتوان به افزايش هوشبهر کودکان نائل آمد.
همچنین از آنجايی که يافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد که بین مهارتهای اجتماعی با بازیهای درمانی و اسباببازیهای
فكری در دوران مهدکودک رابطه معنیداری وجود دارد ، ،بدين ترتیب پیشنهاد میشود بهمنظور افزايش مهارتهای اجتماعی ،به
ارائه آموزشهای مهارتهای اجتماعی از سنین پايینتر پرداخته شود.
در نهايت ،توصیه میشود برای افزايش رشد روانی کودکان ،در حیطههای هوشبهر و مهارت های اجتماعی ،به برگزاری
کارگاه های آموزشی برای اولیا و مربیان آموزش و پرورش اقدام نموده تا از اين طريق بتوان با بهرهگیری از اصول برقراری ارتباط
با کودک بتوان ،به افزايش رشد روانی کودکان نائل آمد.
پي نوشتها
1. Validity

2. Reliability
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