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 دبستانیپیش کودکان اجتماعی هایمهارت بر لگو با بازی تأثیر

 2، مهسا عموقدیری1*کاظم برزگر بفرویی

 اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایرانشناسی و علوم تربیتی، پردیس علوم انسانی و شناسی، دانشکده روان. استادیارگروه روان1

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران. کارشناسی علوم تربیتی، دانشکده روان2

 28/06/96تاریخ پذیرش:  05/02/96تاریخ دریافت: 

 چکیده
 

برای داشتن  ثمربخش هایو ارتباطو برخورداری از آن  است رودررو و های موفقارتباط شالوده اجتماعی هایمهارت زمینه و هدف:

اجتماعی  هایمهارتبررسی اثربخشی بازی با لگو بر  هدف باحاضر  پژوهش اساس همین بر عملکردی موفق در زندگی ضروری است.

 .شددبستانی انجام کودکان پیش

جامعه آمااری شاامت تماامی  .بودو دوره پیگیری  گواه گروه با آزمونپس -آزمونپیش حطر با آزمایشی نوع از پژوهش روش روش:

نفار باا اساتفاده از روش  30ای باه حجام کاه نموناه باود 1394-95ساله مرکز آموزشی لگو استان یزد در سال تحصیلی  6تا  4کودکان 

اجتماعی از  هایمهارت. برای سنجش و گواه گمارده شدند یو به  صورت تصادفی در دو گروه آزمایش تخابگیری در دسترس اننمونه

 و لگو آموزش اجرای مراحت در نمونه افراد روی بر که استفاده شد (1984،و همکاران  ویرت) اجتماعی هایمهارت بندیدرجه مقیاس

 .شد استفاده مکرر هایگیریاندازه با واریانس تحلیت آزمون از پژوهش فرضیه آزمون منظوربه .شد پیگیری اجرا دوره در

 (.>0001/0p) معنادار دارد تأثیرساله  6تا  4کودکان  اجتماعی هایمهارتنتایج نشان داد که بازی با لگو بر افزایش  ها:یافته
کرد و از آن باه  تأکید کودکان اجتماعی مهارت بر لگو با بازی بر اهمیت توانمی پژوهش، از حاصت هاییافته اساس بر گیری:نتیجه

 بهره گرفت. مؤثرعنوان یک روش 
 

 دبستانیاجتماعی، کودکان پیش هایمهارتآموزش لگو،  :هاکلیدواژه
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شناسی و علوم تربیتی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، شناسی، دانشکده رواناستادیارگروه روان ،کاظم برزگر بفرویی *نویسنده مسئول:

 .ایران

                                                      035-38212120تلفن:                  K.barzegar@yazd.ac.irایمیت
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 مقدمه
 نشان او مدون تاریخ که جایی تا و خود پیدایش آغاز از انسان،

 شاروع گروهای و جمعیدسته صورت باه را زنادگی ،دهدمی

 شاده خلاق اجتمااعی انساان، بناابراین. است داده ادامه و کرده

. نیسات حیاات اداماه باه قاادر اجتماعی، زندگی بدون و است

 متااون در. اساات شاادن اجتماااعی اجتماااعی، زناادگی الزمااه

 هایصاورت باه ،1اجتمااعی هاایمهارت مفهاوم ،شناسیروان

 از ایهااا مجموعااهمهارتایاان  .اساات شااده تعریاا  مختلاا 

 و آغاز را و مفید مثبت اجتماعی روابط که هستند هاییتوانایی

 به دهند، را گسترش سایرین با صمیمت و دوستی نمایند، حفظ

 تقاضااهای و وفق دهناد شرایط با را خود که دهند اجازه افراد

 (.1) بپذیرند را اجتماعی محیط

 (4) و کااوک ونااس الیااوت، گرشااام، و (3و  2) گرشااام

 احتمااال کااه دانناادمی رفتارهاااایی را اجتمااااعی هااایمهارت

 تنبیاااه احتماااال و رساااندمی حااداکثر بااه را تقویاات دریافاات

 نظار از. دهادمی کاهش را فرد اجتماعی رفتارهای باه موکاول

 وشارایط  در کههستند  رفتارهاایی اجتمااعی هایمهارت ،آنها

 بیناایپیش را مهاام اجتماااعی پیاماادهای معااین، هااایموقعیاات

 کاااه معتقدناااد (5)هربااارت و همکااااران همچناااین  .کنااادمی

 دساات بااه یااادگیری طریاااق از اساساااً اجتمااااعی، هااایمهارت

 بااا مااؤثر و مناساا  ارتباااط شااروع توانااایی شااامت و دنااآیمی

 ین،ناابراب .اسات شایساته و مفیاد هایپاسخ نیز ارائه و دیگاران

 رواباط بر که هستند آموختنی رفتارهای اجتماعی، هایمهارت

 ودور حاال در کاه آموزانیدانش. گذارندمی تأثیر افاراد میاان

 ردنکا فکر توانایی که باشند افرادی باید هستند، سوم هزاره به

 ،کننااااادگیتعدیتخود خودآماااااوزی، خودشاااااان، بااااارای

 بااه هاااآن. باشااند را داشااته ناس مااا داوری و دهیجهتخاااود

 هااچالش باا منطقای برخورد جهت در توانمندی داشتن منظور

 محتااوای فراساوی یهاایمهارت یادگیری به زندگی، و مسائت

 (.6) نیازمندناد داناش

                                                           
1. Social skills 

 از نظار که است افرادی تربیت ،وپرورشآموزش از هدف

 اجتماعی هایمهارت چراکه باشند، موفق اجتماعی و آموزشی

 -7) هساتند تأثیرگاذار نیاز تحصایلی و علمای هایموفقیت در

 هامهارت این ارتقای برای مناس  هایزمینه سازیفراهمو ( 10

  (.11) گرددمی محسوب آموزشی هایضرورت از

 باه منجراجتماعی،  هایمهارتآموزش  و گروهی فعالیت

 ضداجتماعی، رفتارهای( از قبیت 12رفتاری ) مشکالت کاهش

 کفایاات ارتقااای و آمیاازخشااونت رفتارهااای ،گیااریگوشااه

 اجتمااعی تعامات و همسااالن میان در مقبولیت ،(13) اجتماعی

 -هیجااانی هااایمهارت افاازایشهمچنااین ( 17و  16، 15، 14)

 افاراد روان ساالمت کات در و 2اجتمااعی هاای، قابلیتعاطفی

 (.18) گرددمی

 طریاق از اجتمااعی هاایمهارت آماوزش دیگار، سوی از 

 را بهتاری نتاایج زماان طاول در رفتااری-شاناختی هایمداخله

 و هاارفتار از خاصی مجموعه هابرنامه این زیرا ،اندآورده پدید

 ایبار فراینادهایی آموزش به بلکه ،دهندنمی ارائه را هاحتراه

 نشاان هاپژوهش نتایج (.19) پردازندمی هاحتراه بهترین یافتن

 هااایمهارت دارای و نوجوانااان کودکاااان کاااه اسااات داده

همساالنشاان  سااوی از کمتااری احتماال باا ضاعی ، ارتبااطی

 اجتماعی هایتعامتهمچنین (. 20) شوندمی واقع موردپذیرش

 عملکارد و رفتاری و سازش هیجانی برای وضوحبه ،آمدکار

. هساتند ضروری اجتماع و، کار محت ،مدرسه خانه، در موفق

 عواقاا  دارای طبیعاای طوربااهماهرانااه  فااردیمیااان فتااارر

 و هادوساتی باه بخشیدنعمق  و شروع قبیت از ،دهندهپاداش

 بااوجود حاالباااین (.1) هستند زندگیآور تنش منابع کاهش

 ،آماوزاندانش در اجتمااعی هایمهارتکس   فاراوان اهمیت

 را ماؤثری و مناساا  راهکارهاای ماا آموزشای نظام ،متأسفانه

 و باا یکادیگر آموزاندانش میان اجتماعی تعامالت بهبود برای

 .است نداده ارائه مدرسه اولیاء با آموزاندانش حتی

 هساتند حسااس هایسال کودک زندگی اول سال شش

 ،تحول دیگر به مراحت نسبت هاسال این در تحول میزان زیرا

                                                           
2  . Social competencies 
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 اساتعدادهای کامات پارورش دارد بیشاتری بسایار سارعت

 و محارک محیطای باه نیااز هاساال ایان در ویژهباه کاودک

 بیرون محیط با ارتباط کودک موج  بازی دارد. برانگیزنده

 موجا  و داده گساترش را او اجتمااعی دنیاای و شاودمی

(. 21) شاودمی خالقیات باروز و استعدادهای نهفتاه شکوفایی

. یابادمی توساعه کاودک مشاارکت و همیااری همکااری،

 در کاودک کاه داندمی بزرگی مدرسه را بازی سوریمونته

ارتقاا  او و اجتماعی ذهنی بدنی، نیروی و یابدمی پرورش آن

 شودمی آماده هر جهت از کردن زندگی برای و کندمی پیدا

 .(23و  22)

تجرباه مشااهده، همچاون یاادگیری فرایندهای ارتقا بازی

و  شودمی موج  کودکان در را خالقیت و مسئله حت ،آموزی

(. 24) شااودمی آنهااااجتماااعی  هااایمهارت گسااترشباعاا  

 ،هااحساس بیانبرای  کودکان که است ایوسیله همچنین بازی

 و وهاازآر آشاکار کاردن ها،تجربه توصی  روابط، برقراری

 (.25) کنندمی استفاده آن زا خود خودشکوفایی

 یااری باه باشاد کاه داشاته نیز درمانی نقش تواندیم زیبا

 کاه تاا ایان شاتابدیم یرفتاار /هیجاانی مشاکالت با کودکان

 یهاازیطریاق باا از و خاویش دسات به را خود مسائت بتوانند

 شاودمی داده فرصت کودکان به روش این در. دکنن تح خود

 طریاق از را خود درونی مشکالت و هزاردهندآ یهااحساس تا

این بناابر ؛(26)ذارناد گب نماایش باه را آنهاا و دهند بروز بازی

 (.27است ) کودک زندگی یهامؤلفه نیترمهم از یکی بازی

بااه  توانادمیتقریباااً  کاه هااییبازیدر ایان میاان، یکاای از 

بادنی و ذهنای، فهام  تحولتربیتی از قبیت  هایهدفابعادی از 

بازی  عمومی و تربیت اجتماعی و اخالقی کودک کمک کند

جدیااادی را در آورد رویایااان مجموعاااه  .اساااتباااا لگاااو 

همگاام باا  آماوزش ه آندنیا بنا نهااده کاه با وپرورشآموزش

با تکیاه  آموزشیلگوی  هایکالسامروزه . گویندمی 1ساخت

 المللیبینهمگام با ساخت تبدیت به کالسی  آموزشیبر سبک 

 دهدمیتجربه نشان . با روشی استاندارد در کت دنیا گشته است

                                                           
1   .  Training with build 

توانند خالقانه از تجربیاات خاود که می کودکانیکه عملکرد 

از  ترمطلاوببارای حات مساائت مختلا  اساتفاده کنناد بسایار 

کنناد. ماا باه ایان فظ میح آسانیبهاست که دروس را  ییآنها

 (.28) گاوییممیهمگاام باا سااخت  آماوزش یاادگیری، ناوع

 کاهوقتیدوست دارند که مورد مشورت واقع شاوند. کودکان 

بهاا داده شاود و ارزش و  آنهاا حاتراهدر حت یاک مسائله باه 

 آنهاا، یاد گرفتن هام بارای مشارکت داشته باشندکامت  طوربه

نیساتند کاه مشا ول  آگااه آنهاا. در این هنگام شودمی ترآسان

 (.29) یادگیری هستند

 آماوزش و مستقیم هدایتبه اینکه  با توجه از همین رو، 

 پاذیرش باع  ترپایین سنین در اجتماعی هایمهارتفراگیر 

 و شاد، تجاارب خواهاد مراحات بااالتر در فارد اجتمااعی

 هاایمهارت از که کودکانی دهندمی نشان گسترده مطالعات

 ،پذیریمشارکت بوده، تراجتماعی هستند، اجتماعی برخوردار

 تنهاا کمتار دارناد و بیشاتری دوساتینوع و خاود اعتمااد باه

 اجتمااعی هاایمهارت کاه کودکانی با مقایسه در و مانندمی

 به همین دلیاتبرخوردارند.  دوستان بیشتری از دارند، کمتری

اجتمااعی باه کودکاان  هاایمهارتدر پارورش  تواندمیبازی 

توانند افکار و عقایاد خردسال نمی کودکان .(30کمک کند )

کلمات و گفتار بیاان  از طریق وضوحبهخود را  هایو احساس

ای از زناادگی کااودک را تشااکیت کننااد. بااازی بخااش عمااده

موجبات شادی و  گرددشخصیت او می تحولو باع   دهدمی

به همین دلیت  ،کندمیو لذت و انبساط خاطر کودک را فراهم 

و اطالعاات و  دوساتینوعهمکاری و  توانمیبا استفاده از آن 

اجتمااعی  تحاولداد و منجار باه  آموزشکان قوانین را به کود

( نشاان داد کاه باین 32) جعفرینتایج پژوهش   .(31)شد  آنها

 آموزشای هایبازیکه  آموزانیدانشاجتماعی  تحولمیانگین 

 انددادهرا انجام ن هابازیکه این  آموزانیدانشبا  انددادهانجام 

بااا در پژوهشاای  (33حساانی ) وجااود دارد. داریمعناایتفاااوت 

بر هوش هیجانی دختاران مقطاع  آموزشیاثربخشی لگو  عنوان

در هاوش  آموزشایلگاوی  کاهبه ایان نتیجاه رساید  راهنمایی

تذکره توسلی است. همچنین  بوده مؤثرهیجانی گروه آزمایش 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/692160
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/692160
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/692160
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 بهباود در لگودرماانی اثربخشای ( در پژوهشی به ارزیابی34)

بااال  عملکارد باا به اتیسم مبتال کودکان اجتماعی هایمهارت

 در افازایش درماان اثربخشای از حااکی هایافتاهپرداخات. 

 اجتمااعی تعامالت مشکالت کاهش و اجتماعی هایمهارت

( 53) لیناد و هولگرساون پاژوهش نتاایج .باود گاروه کات در

را  آماوزانلگاو در پیشارفت ریاضای دانش آماوزشاثربخشی 

  کردند. یدأیت

به منظور موفقیت و پیشرفت تحصیلی، وجاود دو همچنین 

مؤلفه هوش و مهارت اجتماعی در کنار یکادیگر ضاروری باه 

توجه و تأکیاد بیشاتر مادارس باه . متأسفانه امروزه رسدیمنظر 

 واساات آمااوزان متمرکااز شااده افاازایش سااطش هااوش دانااش

تعداد  کهدرحالی شوندیماجتماعی ناچیز انگاشته   هایمهارت

کاه باا  شاوندیموارد مدرساه  ایباه گوناهزیادی از کودکاان 

اجتمااعی  هاایمهارتوجود داشتن بهره هوشی مناس ، فاقاد 

 کننادمی معلماان گازارش .الزم برای پیشرفت تحصیلی هستند

این است که اکثریت یا همه  آنهاچالش  ینتربزرگکه تنها و 

اجتماعی هستند کاه  هایمهارتکودکان فاقد همه یا بعضی از 

. این کودکاان باا رسندیمبرای پیشرفت تحصیلی الزم به نظر  

رآورده کاردن انتظاارات وجود بهره هوشی مناس ، قادر باه با

رفتاری و اجتماعی مدرسه نیستند و از طرف معلام و همسااالن 

. در ایاان صااورت شااوندمی نایااافتگیکااامطاارد شااده و دچااار 

نیساات و منجاار بااه شکساات  پااذیرامکانآمااوزش و یااادگیری  

بااه اینکااه  توجااه بااا طورکلیبااه .شااودمیتحصاایلی کودکااان  

، کودکااناجتماعی موج  افزایش توانمنادی در  هایمهارت

 هااایمهارت بهبااود ،اهااانهیجاامهااار فااردی، بااین هااایمهارت

 بااگاردد و و بهبود پاذیرش در میاان همسااالن می یابیدوست

انجااام مداخلااه  ،شاادهگفته مبااانی نظااری و پژوهشاایتوجااه بااه 

 ربسیااجتمااعی  هایمهارتبر آزمایشی اثربخشی بازی با لگو، 

در ایااران تاااکنون  ازآنجاکااه ،و همچنااین اساات الزم و مهم

پژوهشی در این حیطه انجام نشده است، هدف پژوهش حاضر 

مهااارت  تحااولبااازی بااا لگااو باار  آمااوزشبررساای اثربخشاای 

 .استاجتماعی کودکان 

 روش
روش پاژوهش : کنندگانالف( طرر  پرهوهش و شررکت

 باا گاروه کنتارل آزماونپس – آزماونپیشآزمایشی با طارح 

 تعباار پژوهش، این آماری معهجا .بود همراه با دوره پیگیری

-95 تحصیلی سال در که است ایساله 6-4 کودکان تمامی از

 30 .شااتنددا حضااور یاازد شهرسااتان لگااوی مرکااز در 1394

 طوربااهدر دسااترس انتخاااب و  گیرینمونااهبااه شاایوه  کااودک

معیارهااای  تصاادفی در گاروه آزماایش و گاواه قارار گرفتناد.

اس سال و نمره مقیا 6تا  4ها، سن کودکان بین ورود آزمودنی

و معیارهااای خاارو   ؛از میااانگین ترپااایینمهااارت اجتماااعی 

حرکتی و  -بارز جسمی، حسی های، وجود اختاللهاآزمودنی

ن عدم موافقت والدین برای شرکت در مطالعاه و یاا اداماه داد

کودکااان در  بیشااتر، آمدهدسااتبه هااایدادهآن بااود. طبااق 

 بنابراین ؛گروهی و عملی دارای نقاط ضع  بودند هایفعالیت

 عملای و هاایمهارتهدف اصالی جلساات مداخلاه، ارتقاای 

، درماانگر ایانعاالوه بار گروهی کودکان در نظر گرفته شاد. 

اهداف فرعی نیز داشت که این اهاداف فرعای، فرایناد تحقاق 

ف  این اهدا جملهاز. کردندمیاهداف اصلی را تسهیت و تسریع 

د در همه کودکاان بایا کهآناول  موارد را نام برد.این  توانمی

حاذف  هاابازیشرکت داشته باشند و هیچ کودکی از  هابازی

 ایبازنااده نبایااد برنااده و هااابازیهمچنااین در جریااان  و نشااود

  موجاا  تحریااک هااابازی کااهآندوم  ؛وجااود داشااته باشااد

ساوم، در رسایدن باه  ؛در گاروه شاوند غیرکالمای هایارتباط

 ؛ وهمکاری اعضا بسیار ضاروری و الزم اسات هابازیاهداف 

موج  خالقیت کودکان شده و در آخار   هابازی اینکه چهارم

  موج  تفریش و سرگرمی کودکان باشد.  هابازی

 ابزار ب( 

 فاارم معلاام  -1اجتماااعی هااایمهارت بناادیدرجهمقیاااس . 1 

 هاایمهارت بنادیدرجهمقیاس  :(1984، و همکاران 2ویرت)

اسات کاه از مجماوع ساه  ایگویاه 56 آزماوناجتماعی یک 

                                                           
1  . Social Skills Rating Scale  

2. Weert 
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 یهااعباارت(، مهارت 30اجتماعی ) یتکفاعدم مقیاسخرده

عبااارت(  15عبااارت( و ارتباااط بااا همساااالن ) 30اجتماااعی )

پرسشانام  . ه اساتشادپرسشنامه شخصیت کودکاان تشاکیت 

است که توساط  ایگویه 600 آزمونشخصیت کودکان یک 

نتایج پژوهشای شده است.  طراحی (1984)و همکاران  ویرت

شخصایت کودکاان انجاام  آزمونکه به منظور ارزیابی اعتبار 

شد نشاان داده اسات کاه ایان مقیااس شاش گاروه کودکاان 

سازی، فلج م زی، مبتال به اختالل جسمی کنش،فزونبزهکار، 

. ساازدمیرا از یکادیگر متماایز  پاریشروانو  ،توان ذهنیکم

دیگر نیز حاکی از روایی مطلوب ایان پرسشانامه  هایپژوهش

 1226مقیااس در گاروه نموناه خاردهضاری  آلفاای  .اندبوده

مرباوط باه  هاایگویاهگزارش شده است. تحلیت  81/0نفری، 

مقیاس حاکی از آن است که ایان مقیااس هام عادم خردهاین 

تماااعی و هاام دالیاات ایاان عاادم اج هااایفعالیتموفقیاات در 

حاصاات از  اعتبااار. دهاادمیموفقیاات را مااورد ارزیااابی قاارار 

گزارش  91/0اجتماعی نیز  هایمهارتمقیاس خردهبازآزمایی 

 (.36) شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسات آموزش لگو به این : ایمداخلهمعرفی برنامه  (ج

 فلسافهوی آموزشای بار اسااس های لگکالسصورت بود که 

طاارح  . کلیااهاندشاادهآمااوزش همگااام بااا ساااخت طراحاای 

لگو در مقاطع مختل  آموزشی شامت چهار مرحلاه  یهادرس

اساات. کاات  4و ادامااه ،3، تحلیاات و بررساای2، ساااخت1ارتباااط

باود  ایدقیقهسییک ساعت و  جلسه 12جلسات آموزش لگو 

که باا  علتاینبه ،که سه جلسه ابتدائی طرح درسی بازگو نشد

توجه به عدم آشنایی کودکان با ابزار لگو صرف شناخت ایان 

و برطاارف شاادن هیجااان  هااارنگاباازار و شاامارش و آشاانایی 

طرح درس  محاصت از بازی با ابزار جدید شد و از جلسه چهار

و گاروه ساانی  ماوردنظرآموزشای مربیاان متناسا  باا اهاداف 

ر مطارح شاد، تماام جلساات لگاوی آموزشای با آموزاندانش

مادون  c cycle معاروف باه   cاساس الگوی آموزشی چرخه

شده است که شاامت چهاار مرحلاه برقاراری ارتبااط، سااخت، 

 شرح جلسات آموزش بازی لگو تحلیت و بررسی و ادامه است.

و نگرشی هر جلسه در جدول شماره  ،و اهداف دانشی، مهارتی

آمده است. 1

                                                           
1. connect   

2. construct  
3. contemplate  

4. continue 
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 شر  جلسات آموزش بازی لگو .1جدول 

 اهداف ابزار عنوان جلسه

 اول
 آشنایی با لگو

 
 قطعات ساده لگو

 اهداف دانشی: آشنایی با لگو

 اهداف مهارتی: تقویت حس المسه، تقویت مشاهده صحیش، توانایی بیان نظرات و نقد

 خود، رقابت صحیششناسی، پشتکار، اعتمادبهزبان اهداف نگرشی:

 دوم
به  کمک دستم

 رسدها نمیبادکنک

قطعات ساده لگو، تصویر 

 بادکنک روی درخت

 آموزی(، زبان...تر، بلندتر مفاهیم ریاضی )کوتاه اهداف دانشی: آشنایی با

اهداف مهارتی: حت مسئله، مهارت دستی، مهارت مقایسه، بیان نظرات، تحلیت و بررسی، برقراری 

 ارتباط و مشارکت

 خود، شادیبه دیگران، پشتکار، اعتمادبه خالقیت، کمک اهداف نگرشی:

 های داغکلوچه سوم

قطعات ساده لگو، تصاویر 

ها علی و لیال و ظرف کلوچه

)تهیه سینی فر، دستکش، 

 خمیر نان(

، بزرگ و کوچک، زیاد و کم، 10تا  1اهداف دانشی: آشنایی با مفاهیم ریاضی )اعداد 

 آموزی(زبان

بیان نظرات، تحلیت و بررسی، برقراری ارتباط و  دستی، اهداف مهارتی: حت مسئله، مهارت

 مشارکت

 خود، صبر و مهربانیخالقیت، پشتکار، اعتمادبه اهداف نگرشی:

 هاپارک موش چهارم

قطعات ساده لگو، تصویر 

موش کوچولو روی چرخ و 

 فلک

 مختل  یآنهامکآموزی، آشنایی با ها(، زباناهداف دانشی: آشنایی با حیوانات )موش

 اهداف مهارتی: مهارت حت مسئله، برقراری ارتباط و مشارکت، مهارت دستی، بیان نظرات

ایجاد عالقه کمک به دیگران، خالقیت، ایجاد عالقه و احترام به دیگر موجودات  اهداف نگرشی:

 پذیری، ایجاد عالقه به کار گروهیزنده، مسئولیت

 هیوالی ترسناک پنجم
تصویر قطعات ساده لگو، 

 هیوال

 آموزی، آشنایی با احساس ترس و مقابله با آناهداف دانشی: زبان

اهداف مهارتی: تحلیت و بررسی و نقد، برقراری ارتباط و مشارکت، مهارت دستی، بیان نظرات، حت 

 مسئله

 خودایجاد عالقه کمک به دیگران، خالقیت، پشتکار، اعتمادبه اهداف نگرشی:

 پولی کوپتر ششم
ساده لگو، تصویر قطعات 

 ایستگاه پلیس

   آن(، آشنایی با وسایت نقلیه )هوایی و زمینی(یمشاغت )پلیس و وظا اهداف دانشی: آشنایی با

 اهداف مهارتی: برقراری ارتباط و مشارکت، مهارت دستی، بیان نظرات، تحلیت و بررسی

 خود، احساس مسئولیتایجاد عالقه کمک به دیگران، خالقیت، پشتکار، اعتمادبه: اهداف نگرشی

 هفتم
مادربزرگ زودتر 

 خوب شو

قطعات ساده لگو، تصویر 

 مادربزرگ در بیمارستان

 آموزیعمومی )بیمارستان و محیط آن(، زبان یآنهامک اهداف دانشی: آشنایی با

 اهداف مهارتی: برقراری ارتباط و مشارکت، مهارت دستی، بیان نظرات، حت مسئله

 خودعالقه کمک به دیگران، خالقیت، پشتکار، اعتمادبهایجاد : اهداف نگرشی

 داستان تلق و تلوق هشتم

قطعات ساده لگو، در صورت 

نیاز به چرخ، تصویر قطار با 

 ریزعلی و فیروزخان

 آموزیگیری(، آشنایی با وسایت نقلیه )قطار(، زباناهداف دانشی: آشنایی با مفاهیم ریاضی )اندازه

 ارتباط و مشارکت، مهارت دستی، بیان نظرات، تحلیت و بررسی اهداف مهارتی: برقراری

 خودپذیری، پشتکار، اعتمادبهایجاد عالقه کمک به دیگران، خالقیت، مسئولیت اهداف نگرشی:

 نهم

 

 

 جینا زرافه کوچولو
قطعات ساده لگو، تصویر 

 وحشزرافه در باغ

های آن(، آشنایی انات )زرافه و ویژگیمشاغت دامپزشکی، آشنایی با حیو اهداف دانشی: آشنایی با

 آموزیوحش، زبانبا باغ

 اهداف مهارتی: برقراری ارتباط و مشارکت، مهارت دستی، بیان نظرات، حت مسئله، مقایسه

 خود، پشتکارکمک به دیگران، اعتمادبه خالقیت، ایجاد عالقه به حیوانات، اهداف نگرشی:

 مهمان کوچولو دهم
تصویر قطعات ساده لگو، 

 کودکی در پایین میز

 آموزیاهداف دانشی: آشنایی با مفاهیم ریاضی )ارتفاع(، زبان

 اهداف مهارتی: مهارت دستی، بیان نظرات، حت مسئله، برقراری ارتباط

 خوددوستی، پشتکار، اعتمادبهترها، نوعنوازی، خالقیت، مهربانی با کوچکمهمان اهداف نگرشی:
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 نشانیماشین آتش یازدهم

در صورت  قطعات ساده لگو،

لزوم چرخ، تصویر اتاق 

 نشانیوسایت آتش

 آموزین(. زبانآنشانی و ابزار اهداف دانشی: آشنایی با مشاغت )آتش

 اهداف مهارتی: مهارت دستی، بیان نظرات، حت مسئله، برقراری ارتباط

خالقیت، صبر و خود، پشتکار، فداکاری و شجاعت، کمک به دیگران، اعتمادبه اهداف نگرشی:

 مهربانی

 به دنبال دایناسورها دوازدهم

قطعات ساده لگو، تصویر 

در دشتی کنار  علی

 دایناسورها

عمومی )موزه(، آشنایی با حیوانات )موجودات ماقبت تاریخ(،  یآنهامکاهداف دانشی: آشنایی با 

 آموزیزبان

 سازیتباط، فرضیهاهداف مهارتی: مهارت دستی، بیان نظرات، حت مسئله، برقراری ار

 خود، پشتکارخالقیت، اعتمادبه اهداف نگرشی:

 

گروه آزمایش طی یاک دوره در این پژوهش  :( روش اجراد

تحت آموزش لگو قرار گرفتناد. پاس از  جلسه یک ساعته 12

 آزمون مقیاساتمام این دوره آموزشی گروه آزمایش در پس

و ساپس باا  کردناد اجتمااعی شارکت هایمهارتبندی درجه

 الزم به ذکر است قرار گرفتند. موردسنجشپیگیری یک ماهه 

 ازجملاهدر این پاژوهش تماامی مالحظاات اخالقای پاژوهش 

سساه ؤرضایت داوطلبانه والدین و گرفتن مجوزهاای الزم از م

 های آموزشی لگو رعایت شده است.برگزارکننده کالس
 

 

 

 

 هاافتهی
از های آمااری های توصیفی این پاژوهش شاامت شااخ یافته

 که استمهارت اجتماعی  نمرات انحراف معیار و میانگین قبیت

مرباااوط باااه  یهاااافرضشیاز پ یکااای اسااات. 2جااادول در 

نماارات  عیاافاارض نرمااال بااودن توز ک،یااپارامتر یهاااآزمون

 آزماونمفروضاه  نیا یمنظور بررسها در جامعه است. بهگروه

را نشان  آزمون نیا جینتا 2استفاده شد. جدول  لکیو -رویشاپ

( 05/0از  شاتریب ی)مقادار معناادار داریمعناریغ جی. نتاادهدیم

ی آزماایش و هاانمارات در گروه عیابودن توز الاز نرم یحاک

 .است کنترل

 مهارت اجتماعی نمرات نرمال بودن آزمونو  و پیگیری ،آزمونآزمون، پسهای پیشآماره .2 جدول

 معناداری درجه آزادی آماره انحراف استاندارد میانگین مرحله گروه

 آزمایش

 244/0 15 927/0 581/8 467/23 آزمونپیش

 303/0 15 933/0 597/8 133/20 آزمونپس

 272/0 15 930/0 836/7 200/18 پیگیری

 گواه

 242/0 15 922/0 568/8 657/22 آزمونپیش

 265/0 15 921/0 519/8 985/21 آزمونپس

 255/0 15 921/0 412/8 925/21 پیگیری

 

از  دهاد  نمارات میاانگیننشان مای 2که جدول  طورهمان

کاهش یافته اسات.  آزمون و پیگیریآزمون به مرحله پسپیش

لگاو  آموزشپژوهش مبنی بر اثربخشی  فرضیه آزمونمنظور به

تحلیت  آزموناز  دبستانیپیشاجتماعی کودکان  هایمهارتبر 

هادف ایان  های مکرر بهره گرفته شاد.گیریاندازهواریانس با 

باه وجاود  یکاه در روناد زماان در آزماودن یراتییت است که 

قبات از اجارای آزماون،  شاود. یریگانادازه ایامشاهده  آیدیم

در ابتادا،  های آن مورد بررسی و تأییاد قارار گرفات.مفروضه

قارار گرفات تحلیت واریانس موردبررسی  آزمونهای مفروضه

های تحلیات تخطی مفروضاهاز اطمینان از عدم(. بعد 2)جدول 

پاژوهش مبنای بار اثربخشای  منظور بررسی فرضیهواریانس، به

دبساتانی هاای اجتمااعی کودکاان پیشآموزش لگو بر مهارت

 اجرا شد. های مکررگیریبا اندازهتحلیت واریانس 
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 به تفکیک گروه آزمایش و گواه گروهیمکرر برای اثرات درون هایگیریاندازهتحلیل واریانس با  آزموننتایج  .3 جدول

 F ارزش آزموننوع  گروه
 درجات آزادی

 فرض شده

 درجات آزادی

 خطا

 سطح

 معناداری
 مجذور اتا

توان 

 آزمون

342/0 المبدای ویلکز آزمایش  990/26  000/2  000/13  0001/0  658/0  000/1  

95/0 المبدای ویلکز گواه  38/0  000/2  000/13  68/0  04/0  1/0  

 

دهااد عاماات زمااان نشااان می 3کااه جاادول  گونااههمان

تنهایی باار نماارات پیگیااری( بااهو آزمااون، آزمااون، پس)پیش

معنااداری داشاته  تأثیردر گروه آزمایش اجتماعی  هایمهارت

معنااداری  تاأثیراما در گروه گواه عامت زمان  (p<01/0است )

هاای یم نتیجه بگیریم کاه در دورهتوانمیبنابراین  ؛نداشته است

 هااینمرهمختل  زمانی از لحاظ آماری تفااوت معنااداری در 

در ادامااه بااه  وجااود دارد.گااروه آزمااایش مهااارت اجتماااعی 

 پردازیم.بررسی این گروه می

 
 در گروه آزمایش اجتماعی کودکان هایمهارتلگو بر  آموزشخالصه تحلیل واریانس برای بررسی اثر . 5 جدول

 آزمونتوان  مجذور اتا سطح معناداری F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر

 000/1 846/0 0001/0 394/71 857/15390 1 857/15390 هاشیوه

     575/215 13 476/2802 خطا

 

 تحلیت خالصه ،شودمی مشاهده 4 جدول در که گونههمان

مهاارت بار نمارات لگاو  آموزش که است بیانگر آن واریانس

. اسات باوده 846/0 آماوزش اثر . اندازهمعنادار است اجتماعی

های فاردی در نمارات درصد تفاوت 85دیگر، حدود عبارتبه

لگاو  آماوزش تاأثیرمهارت اجتماعی گروه آزمایش مربوط به 

 <01/0) مطلوب معناداری سطش و 1 آزمون آماری توان .است

p)، دهادمی نشان را نمونه حجم کفایت و آزمون باالی دقت. 

زمانی را باا هام مقایساه کارده و  هایدورههریک از  5 جدول

 دار است یا نه.معنی آنهاکه آیا تفاوت بین  دهدمینشان 

 

 در گروه آزمایش زمانی هایدورهمقایسه دو به دو  .5 جدول

 سطح معناداری خطای استاندارد هامیانگینتفاوت  زمان
 فاصله اطمینان

 سطح باالتر ترسطح پایین

1 
2 

3 

333/3 

268/5 

566/0 

708/0 
0001/0 

895/1 

468/3 

771/4 

065/7 

2 
1 

3 

333/3- 

933/1 

566/0 

380/0 
0001/0 

771/4- 

967/0 

895/1- 

900/2 

3 
1 

2 

267/5- 

933/1- 

708/0 

380/0 
0001/0 

065/7- 

900/2- 

468/3- 

967/0- 

 

هاا باین تفاوتدهد تمامی نشان می 5 که جدول طورهمان

 هاایمهارتلگاو بار  آماوزشو  استمعنادار  های زمانیدوره

 اجتماعی کودکان اثر داشته است.
 

 

 

 گیرینتیجهبحث و 
 تحاولبازی باا لگاو بار اثربخشی  تعیینهدف  با مطالعه حاضر

شهرستان یزد اجرا گردید.  هسال 6-4مهارت اجتماعی کودکان 

یاد أیمهاارت اجتمااعی ت تحوللگو بر  آموزشاثربخشی مثبت 

نشاان داد هاای مکارر گیاریتحلیت واریانس انادازه ایجنت شد.
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و  داشاتهمعناادار اثار  مهارت اجتمااعیبر نمرات لگو  آموزش

های فردی در نمرات مهارت اجتماعی درصد تفاوت 85حدود 

بدین معنا که  ؛استلگو  آموزش تأثیرگروه آزمایش مربوط به 

اجتماعی کودکان شده  هایمهارتلگو باع  افزایش  آموزش

که  (32جعفری )پژوهش با نتایج  و شودمی یدأیتو این فرضیه 

، آماوزانهای آموزشی را در تحول اجتمااعی دانشبازی تأثیر

 هایمهارت افزایش در درمان که اثربخشی (34توسلی )تذکره

و اجتماعی نشاان دادناد  تعامالت مشکالت کاهش و اجتماعی

 هاایمهارت ارتقاای که نشان دادناد (37همکاران ) و عمارتی

 شدهریزیبرنامه گروهی هایفعالیت نیازمند کودکان اجتماعی

 همخوان است. است، ساختارمند و

 در آمااوزاندانااش آموزشاای ساابک ایاان ازآنجاکااه در

 کاه شاوندمی مواجاه مسائله یاک باا مختلا  سانی هایگروه

 را مسائله ، آنآموزشای لگوی با وسیله یک وسیلهبه بایستمی

 باه مسائله حات مهاارت تقویات باه منجر فرایند این ،کنند حت

 تااارینمهم از کاااه گااارددمی آماااوزانداناااش خاااالق روش

 . رودمی شمار به زندگی هایمهارت

و بررساای ایاان کااه  لگااوی آموزشاای باعاا   باارای تبیااین 

باه ایان نکاات   تاوانمی شاودمیاجتماعی  هایمهارتافزایش 

 کناادمی بیااان( 1980پیااا ه )کااه  طورهماااناشاااره کاارد کااه 

تفکر عینی قرار دارناد و  در مرحله هکودکان هفت تا یازده سال

بناابراین  .مفااهیم انتزاعای را درک کنناد تواننادمی به ساختی

در فرایناد پیچیاده سااخت  ماؤثرید نقاش توانمیاشیای عینی 

شش سال اول زندگی کاودک  چنینهم(. 38) دانش ایفا کند 

در ایاان  ت ییاار و تحاولحساااس هساتند، زیاارا میازان  هایساال

بساایار بیشااتری دارد.  تنساابت بااه مراحاات دیگاار ساارع هاسااال

نیااز  هاساالک به ویژه در این دپرورش کامت استعدادهای کو

منظااور از محاایط دارد.  یزانناادهبرانگبااه محیطاای محاارک و 

فاراهم  یهایفرصاتبرانگیزنده محیطی است که برای کودک 

متناوع روبارو  یهااانمک، اشیا و هاآزمایشآورد تا کودک با 

 هاییفرصاتشود و کس  تجرباه کناد. باازی بارای کاودک 

دیگار و  هاایگروه، ترهاابزرگتا کاودک باا  آوردمیفراهم 

 آنهاااو غناای بااا  دارمعناایمواجااه شااود و بااه تعامات  ردیفاانهم

 تااأمینبپااردازد و بااازی امنیاات عاااطفی و حمااایتی کااودک را 

. کنادمی. کودک بخشی از اوقات خود را صرف بازی کندمی

تاا قادرت  کنادمیرا بارای کاودک فاراهم  هاییفرصتبازی 

دهااد و محیطاای را باارای  افاازایشتخیاات و خالقیاات خااود را 

 خاوداجتمااعی  هاایمهارتتا به تمارین  کندمیکودک مهیا 

واطا  است که کودک از طریق آن ع ایوسیله بازی. بپردازد

 (. 39) کندمیرا ابراز  یشهاناهیجو 

آموزان به خصوص کودکانی کاه در بر این اساس ، دانش

ی که از لگو استفاده هایکالستعامالت خود مشکت دارند، در 

، نادکنمیاز وسایت و ابزارهای آموزشی عینی استفاده  شودمی

عینی به مفاهیم ذهنی خود عینیات  ابزارهایبه کمک این  هاآن

موجود در کالس پیادا  هایمسئلهو درک بهتری از  بخشندمی

بیشااتری در راسااتای حاات آن مسااائت گااام  باااانگیزهو  کنناادمی

 .دارندبرمی

و  شودمیجدید  مسئلهلگو باع  ایجاد روش تازه در حت 

نات متناس  با سان کاودک مکابا فراهم کردن سیستمی باز و ا

  لیادگیری فعاا و نفوذ برای کودک به دنبال فشار لبدون اعما

است و در این سیستم مربی تسهیت گر است.  شارط اصالی در 

 رشیموردپاذاین زمینه آزادی و امنیات روانای اسات تاا فارد، 

امنیت کناد و فارد از درون   سقرار گیرد و احسا دوشرطیقیب

را داشته باشاد، سیساتم لگاو نیاز باا  بودنق خال  سخویش ح

امنیات و پاذیرش   سفراهم کردن محیطای بااز کاه در آن حا

درونای  یهادهیااند تماام کوجود دارد کودکان را ترغی  می

عملای کنناد  شاانیهاسازهرا بار روی  آنهاخود را بیان کرده و 

خاوب منجار باه  ایادهزیرا سیستم لگو بر این باور اسات یاک 

. باه ایان صاورت کاه باه (38) شاودمیدیگار  هایایادهتولید 

 اشساازهکودک اجازه داده شود تا در هنگام ساخت و تحلیت 

و زوایاای آن توجاه کناد و مربای باا هادایت  هاجنباهبه تماام 

 هایسؤالبا پرسیدن  کندمیکودک به متفاوت نگریستن سعی 

هدفمند بین اطالع قبلی و جدید او ارتباطی برقرار کند و ضمن 

ق ساوی اندیشایدن ساو را بدهاد و او را باه هاییآموزشی باز



 کاظم برزگر بفرویی و همکار                                                                         کودکان                                         هایمهارت بر لگو با بازی تأثیر

 1396 پاییز ،3 شماره ،4 کودک، دوره روان سالمت فصلنامه                                                                                                                          139

 باه منجار که است خالقی فرایند لگو از استفاده همچنیندهد. 

 را فرصااتی لگااو از اسااتفاده شااود.می مشااارکتی خلااق محیطاای

 باه جمعای هوش از استفاده با اعضای گروه که دسازمی فراهم

 معلم سؤاالت به طریق این از و بپردازند نمونه هایمدل ساخت

، هامدل این ساخت پیرامون بح   لخال در دهند. خود، پاسخ

به  برقرار شده، پویایی گروهی آموزانبین دانش سازنده تعاملی

 ماوردنظر  ههای پرورسد و پیچیدگیمی ممکن سطش باالترین

 (.40) شودمی ترساده

ی هاابازی کاهییازآنجاگفات،  تاوانمیدر تبیین این یافتاه 

در این پاژوهش باه صاورت گروهای و باا سامت و  کاررفتهبه

سویی اجتماعی انجام شده است، موج  گردیده که فرد خود 

را در نمونه کوچکی از جامعاه و در تعامات باا دیگاران تصاور 

فردی را از نزدیاک لماس کند، مشکالت مربوط به روابط بین

 و باا کماک یندیشادب آنهاا یهااحتراه در موردکرده و خود 

را  هاحتراهنهایی آن پرداخته و این   حتراهدیگران به کش   

در بازی و با کماک دوساتان خاود تمارین کناد تاا بتواناد در  

 بپردازد.    آنهامشابه به تعمیم  هایموقعیت

 هاایبازیوجه   ترینمهمهمچنین باید در نظر گرفت که  

اسات  آنهاادر این پژوهش، عملی و اجرایای باودن   کاررفتهبه

که با بازی کاردن باه جاای  دهدمیکه این به کودک فرصت 

 حاتراهرا باازنگری کارده و بارای آن  مسائلهصحبت کاردن، 

 مناس  پیدا کند.   

فاردی در بازی باه منظاور بااال باردن ساطش تعاامالت باین

بااا عواطاا  و باارای نشااان دادن تعارضااات  ترمسااتقیممواجهااه 

. در باازی افاراد یااد رودمایعاطفی در زندگی روزمره به کار 

 ایگونااهبهکااه ابتکااار عماات را بااه دساات گرفتااه و  گیرناادمی

ند. به عبارت دیگر بازی، نبرانگیخته با دیگران ارتباط برقرار ک

اجتماعی به خصوص افازایش مهاارت در  هایمهارتآموزش 

عاالوه  .کندیمفردی را تسریع و تسهیت  روابط و تعامالت بین

 هاااییاسمقپااژوهش، اثربخشاای بااازی باار خاارده هاییافتااهباار 

مهارت اجتماعی یعنای درک احساساات، جساتجوی همکاار، 

را نیاز  غیرکالمایشرکت در گروه، پیروی از گروه و مهاارت 

. درمانگر با توجاه باه نقااط ضاع  کودکاان در دهدمینشان 

یی را بارای هاابازیارتباط جمعی و کار گروهی،   هایمهارت

ایان راساتای بهباود  کرده باود کاه همگای درمداخله انتخاب 

ی مانناد هاایمهارت هاابازیباشند. کودکاان در ایان  هاویژگی

، برقراری رابطه، همکاری و مشاارکت، تشاکیت یافتگیشساز

را  مسائلهو حات  پاذیریانعطافگروه و تبعیات از قاوانین آن، 

 .  کردندمیتمرین 

 ارائاه وعینبهاجتماعی از طریق بازی  هایمهارتآموزش 

الگو برای کودک است. دوستان و بقیه افرادی کاه در محایط 

. کننادمیاجتماعی کودک قرار دارند، مانند یاک الگاو عمات 

ماادل بااه ویااژه در آمااوزش  تاارینمهمدوسااتان بااه عنااوان  

بار طباق نظریاه  چراکاه روندمیاجتماعی به شمار  هایمهارت

یااادگیری اجتماااعی، رفتااار از طریااق مشاااهده و الگااوبرداری 

 .   شودمیفراگرفته 

طرفداران این نظریه معتقد هستند که وقتی فارد رفتااری را 

. کنادمی، نتایج آن را نیاز مشااهده  کندمیاز دیگران مشاهده 

شد، او نیاز  مسئلهاو بود یا منجر به حت  موردپذیرشاگر نتایج 

نتیجااه  تااوانمی طورکلیبااه. پااس دهاادمیرفتااار را انجااام  آن 

گرفاات کااه از طریااق بااازی کااردن، کودکااان بساایاری از 

احتیا  دارناد  آنهااجتماعی را که در بزرگسالی به  هایمهارت

کودکانی کاه کمتار باه باازی و باه  کهدرحالی؛ گیرندمییاد  

، دارای پردازناادمیی گروهاای و اجتماااعی هااابازیخصااوص 

کالت زیادی در تعامالت اجتماعی خود هستند، برای مثاال مش

ارتبااط  آنهااو کمتر باا  بازی همساالن خود را به هم زده  آنها

 پاردازیایاده، کمتر آغاازگر باازی باوده و در  کنندمیبرقرار 

 برای بازی دچار مشکت هستند.

بار روی  آموزش بازی لگاو تأثیر شودمی، پیشنهاد بنابراین

خاود، شادزیساتی، حرمات شناختی دیگار مثات مت یرهای روان

تار هام های بزرگدر نموناه آوریبه همساالن، تاب بستگیدل

و نیاز  آموزشیهای در این زمینه کارگاه بررسی شود. همچنین

جهت آشانا نماودن والادین باا اصاول شناسی سمینارهای روان

برگازار   و اهمیات باازی لگاو باازی صاحیش آماوزشبازی و 



 کاظم برزگر بفرویی و همکار                                                                         کودکان                                         هایمهارت بر لگو با بازی تأثیر

 

 140                                                                                                                          1396 پاییز ،3 شماره ،4 کودک، دوره روان سالمت فصلنامه

برای  دیو تبدیت آن به سی آموزشیستفاده از کارگاه ا .گردد

مساتخر   هایو مربیان از پیشنهاد قرار گرفتن در اختیار مادران

  .استاز این پژوهش 
 

از همکاااری صاامیمانه تمااامی والاادین  انی:دتشررکر و قرردر

و تمااامی افاارادی کااه مااا را در ایاان  کنندهشاارکتکودکااان 

 . کنیمیمپژوهش یاری نمودند تقدیر و تشکر 
 

تعاارض مناافع را بارای  گوناهیچهایان پاژوهش  تضاد منافع:

 نویسندگان به دنبال نداشته است.
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Abstract 

Background and Purpose: Social skills are foundation of successful relationships and face to 

face relationship and having a good relationship is essential for successful performance in life. 

The aim of this study was to investigate the effectiveness of playing with Lego on social skills of 

the preschool children. 

Method: The research method was experimental design with pre-test-posttest design and control 

group. The statistical population consisted of all 4-6 year-olds of Lego educational center in 

Yazd province in the academic year of 2015-2016. The sample of 30 children selected by 

convenience sampling method and randomly assigned to two experimental and control groups. 

Social skills rating scale (Weert et al., 1984) was used to assess social skills of children in the 

process of implementation and follow-up training Lego. To test the hypothesis of the research, 

repeated measures analysis of variance was used. 

Results: The results showed that play with Lego has a significant effect on the social skills of 

children aged 4-6 years (P <0/001). 

Conclusion: Based on the findings of the research, the importance of playing with Lego on 

children's social skills can be emphasized and used as an effective method. 

Keywords: Lego training, social skills, preschool children 
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