
Summer 2022, Volume 8, Issue 4      https://doi.org/10.22034/IJRN.8.4.28

The Effectiveness of Educational Play Based on Social-Emotional Learning 

on Self-Regulation, Responsibility, and Emotional Knowledge in Preschool 

Children

Mahmoud Hakimi Farimani1, Farideh Hamidi2*, Hossein Akbari Amarghan3

1- PhD Student, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran. 
2- Associate Professor of Psychology, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee 
Teacher Training University, Tehran, Iran.
3- Assistant Professor, Department of Psychology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran. 

*Corresponding author: Farideh Hamidi, Associate Professor of Psychology, Department of Educational 
Sciences, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran. 
Email: fhamidi@sru.ac.ir 

Received: 2022/03/25                                      Accepted: 2022/08/17

Abstract
Introduction: Social-emotional growth and development in the preschool period plays an important role in 
academic and non-academic skills in the preschool period and other periods. This research was conducted 
with the aim of determining the effectiveness of educational Play based on social-emotional learning on self-
regulation, responsibility, and emotional knowledge in preschool children.
Methods: This was a semi-experimental study with a pre-test and post-test design with a control group. The 
research population was preschool children of the 4th district of Mashhad in the academic year of 2019-2019. 
The sample of the research was 48 people who were selected by the available sampling method and replaced 
randomly in two equal groups. Then the experimental group was trained for 20 sessions of 45 minutes with the 
method of educational Play based on social-emotional learning, and the control group did not receive training 
during this period. Data were collected with three subscales of self-regulation, responsibility and emotional 
knowledge from the scale of social-emotional values and resilience for preschool children and were analyzed 
with chi-square, independent t-tests and multivariate covariance analysis in SPSS-25 software.
Results: The findings showed that in the pre-test stage, there was no significant difference between the 
experimental and control groups in terms of any of the variables of self-regulation, responsibility, and emotional 
knowledge (P>0.05), but in the post-test stage, there was a significant difference in terms of all three mentioned 
variables (P<0.05). Other findings showed that the intervention of educational Play based on social-emotional 
learning caused a significant increase in self-regulation, responsibility and emotional knowledge in preschool 
children (P<0.001).
Conclusions: The results showed the effectiveness of educational Play based on social-emotional learning 
on increasing self-regulation, responsibility and emotional knowledge in preschool children. Therefore, to 
improve the social-emotional values of preschool children, the method of educational Play based on social-
emotional learning can be used along with other methods. 
Keywords: Educational Play, Social-Emotional Learning, Self-Regulation, Responsibility, Emotional 
Knowledge.
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چکیده
مقدمــه: رشــد و تحــول هیجانــی- اجتماعــی در دوره پیش دبســتانی نقــش مهمــی در مهارت هــای تحصیلــی و غیرتحصیلــی در دوره 
ــی-  ــر یادگیــری هیجان ــا هــدف تعییــن اثربخشــی بازی هــای آموزشــی مبتنــی ب پیش دبســتانی و ســایر دوره هــا دارد. ایــن پژوهــش ب

ــی در کــودکان پیش دبســتانی انجــام شــد. ــر خودتنظیمــی، مســئولیت پذیری و دانــش هیجان اجتماعــی ب
ــودکان  ــش ک ــه پژوه ــود. جامع ــرل ب ــروه کنت ــا گ ــون ب ــون و پس آزم ــرح پیش آزم ــا ط ــی ب ــش نیمه آزمایش ــن پژوه روش کار: ای
پیش دبســتانی ناحیــه 4 شــهر مشــهد در ســال تحصیلــی 1400-1399 بودنــد. نمونــه پژوهــش 48 نفــر بودنــد کــه بــا روش نمونه گیــری 
دردســترس انتخــاب و به صــورت تصادفــی بــا کمــک قرعه کشــی در دو گــروه مســاوی جایگزیــن شــدند و گــروه آزمایــش 20 جلســه 45 
دقیقــه بــا روش بازی هــای آموزشــی مبتنــی بــر یادگیــری هیجانــی- اجتماعــی آمــوزش دیــد و گــروه کنتــرل در ایــن مــدت آموزشــی 
دریافــت نکــرد. داده هــا بــا ســه خرده مقیــاس خودتنظیمــی، مســئولیت پذیری و دانــش هیجانــی از مقیــاس ارزش هــای هیجانــی- اجتماعی 
ــری در  ــس چندمتغی ــل کوواریان ــی مســتقل و تحلی ــی دو، ت ــای خ ــا آزمون ه ــردآوری و ب ــتانی گ ــودکان پیش دبس ــرای ک ــاب آوری ب و ت

ــدند. ــل ش ــزار SPSS-25 تحلی نرم اف
یافته هــا: یافته هــا نشــان داد کــه در مرحلــه پیش آزمــون گروه هــای آزمایــش و کنتــرل از نظــر هیچ یــک از متغیرهــای خودتنظیمــی، 
مســئولیت پذیری و دانــش هیجانــی تفــاوت معنــی داری نداشــتند )P<0/05(، امــا در مرحلــه پس آزمــون از نظــر هــر ســه متغیــر مذکــور 
ــری  ــر یادگی ــی ب ــای آموزشــی مبتن ــه روش بازی ه ــه ب ــه مداخل ــا نشــان داد ک ــر یافته ه ــتند )P>0/05(. دیگ ــی داری داش ــاوت معن تف
ــد                 ــتانی ش ــودکان پیش دبس ــی در ک ــش هیجان ــئولیت پذیری و دان ــی، مس ــی دار خودتنظیم ــش معن ــث افزای ــی باع ــی- اجتماع هیجان

.)P>0/001(
ــش  ــر افزای ــی ب ــی- اجتماع ــری هیجان ــر یادگی ــی ب ــی مبتن ــای آموزش ــی روش بازی ه ــان دهنده اثربخش ــج نش ــری: نتای نتیجه گی
ــی-  ــای هیجان ــود ارزش ه ــرای بهب ــن، ب ــود. بنابرای ــتانی ب ــودکان پیش دبس ــی در ک ــش هیجان ــئولیت پذیری و دان ــی، مس خودتنظیم
ــایر  ــار س ــی در کن ــی- اجتماع ــری هیجان ــر یادگی ــی ب ــی مبتن ــای آموزش ــوان از روش بازی ه ــتانی می ت ــودکان پیش دبس ــی ک اجتماع

روش هــا اســتفاده کــرد.
کلیدواژه ها: بازی های آموزشی، یادگیری هیجانی- اجتماعی، خودتنظیمی، مسئولیت پذیری، دانش هیجانی.
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مقدمه
دوره کودکــی یکــی از حســاس ترین و مهم تریــن دوره هــای 
ــری  ــی در یادگی ــش مهم ــه نق ــت ک ــخصیت اس ــکل گیری ش ش
ــی دارد ]1[. از دو  ــای زندگ ــایر دوره ه ــف در س ــای مختل مهارت ه
دوره کودکــی اول )ســنین پیش دبســتانی( و دوم )ســنین دبســتانی(، 
دوره کودکــی اول یکــی از مهم تریــن دوره هــای زندگی برای رشــد 
فرایندهــای عصــب- روانشــناختی محســوب می شــود کــه پایــه و 
اســاس رشــد و تحــول کارکردهــای عالــی شــناختی و رفتارهــای 
اجتماعــی و هیجانــی را فراهــم مــی آورد ]2[. شــکل گیری رفتارهــا 
در دوره پیش دبســتانی در نتیجــه گســترش محیــط اجتماعــی 
کــودک و افزایــش پیچیدگی هــای تعامل هــای اجتماعــی اهمیــت 
ــش  ــی را افزای ــی- اجتماع ــای هیجان ــول مهارت ه ــد و تح رش

می دهــد ]3[.
دوره  در  اجتماعــی  هیجانــی-  ارزش هــای  یــا  شایســتگی ها 
رویدادهــای  بــا  مواجهــه  در  مهمــی  نقــش  پیش دبســتانی 
چالش انگیــز، مدیریــت اســترس و بهبــود روابــط بــا دیگــران دارد 
ــرل،  ــظ، کنت ــت حف ــراد جه ــای اف ــوان مهارت ه ــه به عن ]4[ ک
مدیریــت و ابــراز رفتارهــای هیجانــی- اجتماعــی یــا شــیوه 
مواجهــه بهینــه بــا هیجان هــای مثبــت و منفــی و عــدم اجتنــاب 
ــفقت و  ــا ش ــوأم ب ــی و درک ت ــای منف ــا هیجان ه ــه ب از مواجه
ــا خــود تعریــف می شــود ]5[. مهم تریــن شایســتگی ها  مهربانــی ب
ــتانی  ــودکان پیش دبس ــی در ک ــی- اجتماع ــای هیجان ــا ارزش ه ی
شــامل خودتنظیمــی، مســئولیت پذیری و دانــش هیجانــی هســتند 
]6[. خودتنظیمــی بــه معنــای افزایــش آگاهی هیجانــی و توانمندی 
ــی  ــای برانگیختگ ــی و حالت ه ــارهای درون ــل فش ــم و تعدی تنظی
ــه  ــئولیت پذیری ب ــناختی، مس ــای ش ــق فراینده ــی از طری هیجان
ــر  ــخگویی در براب ــد و پاس ــی، تعه ــاس وظیفه شناس ــای احس معن
رفتارهــای مختلــف جهــت انجــام صحیــح وظایــف و مســئولیت ها 
و دانــش هیجانــی بــه معنــای توانمنــدی فــرد در درک نشــانه های 
هیجانــی و تشــخیص حالت هــای هیجانــی در موقعیت هــای 
مختلــف اســت ]7[. ضعــف در شایســتگی ها یــا ارزش هــای 
ــه  ــی بســیاری از جمل ــای منف ــی دارای پیامده ــی- اجتماع هیجان
ــواری در  ــی، دش ــط اجتماع ــراری رواب ــی در برق ــا ناتوان ــف ی ضع
ــز و اســترس زا، عملکــرد تحصیلــی  ــا مســائل چالش انگی ــه ب مقابل
ــر  ــس پایین ت ــر و عزت نف ــترس باالت ــراب و اس ــر، اضط ضعیف ت

.]8[ می باشــد 
یکــی از روش هــای بهبــود شایســتگی ها یــا ارزش هــای هیجانــی- 

اجتماعــی در کــودکان اســتفاده از بازی هــای آموزشــی مبتنــی بــر 
یادگیــری هیجانــی- اجتماعــی اســت کــه بــر اســاس آن کــودکان 
ــام  ــت انج ــود را جه ــارت خ ــات و مه ــش، اطالع ــد دان می توانن
ــتگی  ــه شایس ــتیابی ب ــی و دس ــی- اجتماع ــای هیجان فعالیت ه
ــاره آنهــا افزایــش دهنــد ]9[. اســتفاده از بازی هــای آموزشــی  درب
ــرح آموزشــی اســت کــه نقــش مهمــی  یکــی از فعالیت هــای مف
در آمــوزش، درمــان و توانبخشــی کــودکان دارد و می توانــد 
ــود ]10[. در  ــودکان ش ــف در ک ــای مختل ــود مهارت ه ــبب بهب س
ســال های اخیــر یادگیــری هیجانــی- اجتماعــی در زمــره یکــی از 
ــران  ــه صاحب نظ ــورد توج ــرورش م ــم آموزش وپ ــای مه مولفه ه
نظــام تعلیم وتربیــت و پژوهشــگران قــرار گرفتــه و بــر ایــن 
ــی و  ــری خودنظارت ــی یادگی ــراد توانای ــه اف ــده ک ــتوار ش ــاور اس ب
خودمدیریتــی بــر رفتارهــای خــود را دارنــد ]11[. بازی هــای 
ــامل  ــی ش ــی- اجتماع ــری هیجان ــر یادگی ــی ب ــی مبتن آموزش
آمــوزش پنــج مولفــه خودآگاهــی، مدیریت خــود، آگاهــی اجتماعی، 
مهارت هــای ارتباطــی و تصمیم گیــری مســئوالنه اســت ]12[ 
ــکار، احســاس ها،  ــدی در شناســایی اف ــه توانمن کــه خودآگاهــی ب
باورهــا و نگرش هــای خــود و درک چگونگــی اثرگــذاری بــر 
آنهــا و کارآمــدی اســتفاده از آنهــا در زندگــی، مدیریــت خــود بــه 
ــی و  ــا و خودتنظیم ــت تکانه ه ــار و مدیری ــرل، مه ــدی کنت توانمن
ــی  ــی هیجان ــز، آگاه ــای چالش انگی ــر رویداده ــاب آوری در براب ت
ــای  ــا و نگرش ه ــا، باوره ــراد در درک رفتاره ــدی اف ــه توانمن ب
ــا  ــی ب ــران و همدل ــه دیگ ــرام ب ــری، احت ــران، انعطاف پذی دیگ
ــظ،  ــکل دهی، حف ــدی ش ــه توانمن ــی ب ــای ارتباط ــا، مهارت ه آنه
مدیریــت و بهبــود روابــط میان فــردی ســالم، ســازنده و مشــارکتی 
ــن،  ــری ایم ــدی تصمیم گی ــه توانمن ــئوالنه ب ــری مس و تصمیم گی
میان فــردی  تعامل هــای  دربــاره  اخالقــی  و  مســئولیت محور 
اشــاره دارد ]13[. برنامــه یادگیــری هیجانــی- اجتماعــی می توانــد 
ــش  ــی نق ــی- اجتماع ــتگی های هیجان ــود شایس ــق بهب از طری
موثــری در کاهــش مشــکل ها و چالش هــای هیجانــی، اجتماعــی، 
شــناختی و رفتــاری داشــته باشــد. در نتیجــه، ایــن شــیوه مداخلــه 

ــی و هــم نقــش پیشــگیرانه دارد ]14[. هــم نقــش درمان
ــر  ــی ب ــی مبتن ــای آموزش ــاره بازی ه ــی درب ــای اندک پژوهش ه
ــج  ــی نتای ــده و گاه ــام ش ــی انج ــی- اجتماع ــری هیجان یادگی
ــش  ــج پژوه ــال نتای ــرای مث ــت. ب ــوده اس ــاوت ب ــا متف پژوهش ه
یزدانــی پــور و همــکاران نشــان داد کــه 10 جلســه بــازی درمانــی 
ــی،  ــی، خودتنظیم ــتگی اجتماع ــش شایس ــث افزای ــی باع گروه
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.]15[ شــد  کم شــنوا  کــودکان  همدلــی  و  مســئولیت پذیری 
عاشــوری و همــکاران ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه بــازی درمانــی مبتنــی بــر رویکــرد آکســالین باعــث بهبــود 
ارزش هــای هیجانــی- اجتماعــی و تــاب آوری کــودکان کم شــنوای 
پیش دبســتانی شــد ]16[. در پژوهشــی دیگــر دان  گــزارش 
ــود  ــث بهب ــی باع ــی اجتماع ــری هیجان ــه یادگی ــه برنام ــرد ک ک
شایســتگی های هیجانــی- اجتماعــی دانش آمــوزان پایــه دوم 
ابتدایــی شــد ]17[. همچنیــن، نتایــج پژوهــش ســالتر  و همــکاران 
نشــان داد کــه بــازی درمانــی کودک محــور نقــش موثــری 
ــت  ــم داش ــودکان اتیس ــی ک ــی و اجتماع ــد هیجان ــود رش در بهب
ــیدند  ــن نتیجــه رس ــه ای ــن پژوهشــی ب ــنگ و ری  ضم ]18[. ش
ــری در  ــش موث ــوری نق ــی کودک مح ــی گروه ــازی درمان ــه ب ک
ــی- اجتماعــی کــودکان مهدکودکــی  افزایــش ارزش هــای هیجان
ــزارش  ــکاران گ ــش و هم ــر چینک ــی دیگ ــت ]6[. در پژوهش داش
کردنــد کــه بــازی درمانــی گروهــی باعــث افزایــش مهارت هــای 
ــد خودآگاهــی،  ــی- اجتماعــی کــودکان پیش دبســتانی مانن هیجان
 .]19[ شــد  همدلــی  و  اجتماعــی  ارتباط هــای  خودتنظیمــی، 
دراســینچی  ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه برنامــه 
ــی  ــی و اجتماع ــای هیجان ــود توانایی ه ــث بهب ــی باع ــازی زندگ ب
خودتنظیمــی،  شــامل  آن  مولفه هــای  و  دبســتانی  کــودکان 
ــد ]20[. ــئولیت پذیری ش ــی و مس ــی، همدل ــتگی اجتماع شایس

ــژه  ــدی به وی ــم رش ــای مه ــی از دوره ه ــتانی یک دوره پیش دبس
ــت  ــی اس ــی- اجتماع ــتگی های هیجان ــا و شایس ــرای مهارت ه ب
ــای  ــر ویژگی ه ــتانی از نظ ــودکان پیش دبس ــیاری از ک ]3[ و بس
مذکــور دارای ضعف هــا و کاســتی های زیــادی هســتند کــه بــرای 
ــه  ــد. در کــودکان ب ــه آمــوزش دارن ــاز ب ــود آنهــا نی ــت و بهب تقوی
ــه  ــا در مقایس ــتفاده از بازی ه ــتانی اس ــودکان پیش دبس ــژه ک  وی
بــا روش هــای درمانــی جهــت بهبــود ویژگی هــای مختلــف دارای 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــتری اس ــی بیش ــت و اثربخش جذابی
ــر  ــی ب ــی مبتن ــای آموزش ــاره بازی ه ــی درب ــای اندک پژوهش ه
یادگیــری هیجانــی- اجتماعــی انجــام شــده، پژوهــش حاضــر بــا 
هــدف تعییــن اثربخشــی بازی هــای آموزشــی مبتنــی بــر یادگیــری 
هیجانــی- اجتماعــی بــر خودتنظیمــی، مســئولیت پذیری و دانــش 

ــد. ــام ش ــتانی انج ــودکان پیش دبس ــی در ک هیجان

روش کار
ایــن پژوهــش نیمه آزمایشــی بــا طــرح پیش آزمــون و پس آزمــون 

ــود. جامعــه پژوهــش کــودکان پیش دبســتانی  ــا گــروه کنتــرل ب ب
ــد.  ــی 400-1399 بودن ــال تحصیل ــهد در س ــهر مش ــه 4 ش ناحی
ــه زیــر و پژوهــش عاشــوری  بــرای تعییــن حجــم نمونــه از معادل
ــالف  ــار(، d=5/00 )اخت ــر 𝝈 =4/64 )انحــراف معی ــا مقادی ]16[ ب
میانگیــن(، 0/90=تــوان آزمــون و α=0/05 اســتفاده شــد کــه بــر 
اســاس آن حجــم نمونــه بــرای هــر گــروه 18/08 بــرآورد کــه در 
ایــن پژوهــش حجــم نمونــه بــرای هــر گــروه بــا توجــه بــه حجــم 
ــر  ــی 24 نف ــای احتمال ــتانی و ریزش ه ــودکان پیش دبس ــاالی ک ب
ــری در  ــا روش نمونه گی ــر ب ــداد 48 نف ــن، تع ــد. بنابرای ــاظ ش لح

دســترس بــه  عنــوان انتخــاب شــدند.

ــل در پیش دبســتانی  ــه شــامل تحصی ــه مطالع مالک هــای ورود ب
و  ویــژه کــودکان 5-4 ســال  اول  )پیش دبســتانی  دوم  و  اول 
پیش دبســتانی دوم ویــژه کــودکان 6-5 ســال اســت(، برخــورداری 
ــر  ــری ب ــالل یادگی ــه اخت ــالء ب ــدم ابت ــمی، ع ــالمت جس از س
ــادر  ــدر و م ــا پ ــراه ب ــی هم ــودکان و زندگ ــی ک اســاس نظــر مرب
و مالک هــای خــروج از مطالعــه شــامل انصــراف از ادامــه 
همــکاری و غیبــت بیشــتر از ســه جلســه بودنــد. همچنیــن، رونــد 
ــود کــه پــس از هماهنگــی  ــه ایــن صــورت ب اجــرای پژوهــش ب
ــه  ــدام ب ــهد اق ــهر مش ــرورش ش ــئوالن اداره آموزش وپ ــا مس ب
نمونه گیــری شــد و نمونه هــا پــس از انتخــاب بــه روش تصادفــی 
بــا کمــک قرعه کشــی در دو گــروه مســاوی 24 نفــری جایگزیــن 
و یکــی از گروه هــا به عنــوان گــروه آزمایــش و گــروه دیگــر 
ــش  ــروه آزمای ــد. گ ــه ش ــر گرفت ــرل در نظ ــروه کنت ــوان گ به عن
ــه ای 2 جلســه( توســط پژوهشــگر  ــه ای )هفت 20 جلســه 45 دقیق
ــبت  ــه نس ــر ک ــازی درمانگ ــناس ب ــر و دو روانش ــه حاض اول مقال
ــی  ــه آگاه ــه مداخل ــی برنام ــای آموزش ــتانداردها و هدف ه ــه اس ب
الزم را داشــتند در اتــاق بــازی مرکــز مشــاوره تخصصــی حکیــم 
بازی هــای  روش  بــا  نفــری  چهــار  گروه هــای  به صــورت 
آموزشــی مبتنــی بــر یادگیــری هیجانــی- اجتماعــی آمــوزش دیــد 
و گــروه کنتــرل در ایــن مــدت آموزشــی دریافــت نکــرد. بــه دلیــل 
شــیوع کوویــد-19 گــروه آزمایــش بــه شــش گــروه چهــار نفــری 
تقســیم و آمــوزش بــرای ســه گــروه در روزهای شــنبه و دوشــنبه و 
بــرای ســه گــروه دیگــر در روزهــای یک شــنبه و سه شــنبه انجــام 
شــد. هــر دو گــروه آزمایــش و کنتــرل عــالوه بــر فــرم اطالعــات 
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ــر  ــون از نظ ــون و پس آزم ــل پیش آزم ــناختی در مراح جمعیت ش
خودتنظیمــی، مســئولیت پذیری و دانــش هیجانــی ارزیابــی شــدند.
ــرم  ــزار اول ف ــه اب ــد ک ــتفاده ش ــزار اس ــش از دو اب ــن پژوه در ای
جنســیت،  شــامل  محقق ســاخته  جمعیت شــناختی  اطالعــات 
ــای  ــاس ارزش ه ــزار دوم مقی ــود. اب ــتانی ب ــن و دوره پیش دبس س
ــرای کــودکان پیش دبســتانی  ــاب آوری ب ــی- اجتماعــی و ت هیجان
ــه در  ــور 42 گوی ــاس مذک ــود. مقی ــچ  ب ــده توســط راویت ساخته ش
ــئولیت پذیری  ــه(، مس ــی )10 گوی ــاس خودتنظیم ــج خرده مقی پن
)8 گویــه(، دانــش هیجانــی )5 گویــه(، شایســتگی اجتماعــی )12 
گویــه( و همدلــی )7 گویــه( داشــت کــه در ایــن پژوهــش از ســه 
ــی  ــش هیجان ــئولیت پذیری و دان ــی، مس ــاس خودتنظیم خرده مقی
ــار  ــرت چه ــف لیک ــه طی ــه ب ــا توج ــا ب ــد. گویه ه ــتفاده ش اس
درجــه ای از هرگــز )نمــره 0(، گاهــی )نمــره 1(، اغلــب )نمــره 2( 
ــا  ــاس ب ــر خرده مقی ــره ه ــذاری و نم ــره 3( نمره گ ــه )نم و همیش
ــبه و  ــاس محاس ــازنده آن خرده مقی ــای س ــره گویه ه ــوع نم مجم
بــه همیــن خاطــر دامنــه نمــرات خرده مقیــاس خودتنظیمــی 30-
0، مســئولیت پذیری 24-0 و دانــش هیجانــی 15-0 و نمــره باالتــر 
نشــان دهنده مطلوب تــر وضعیــت موجــود می باشــد. روایــی ســازه 
ابــزار بــا روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی بررســی و نتایــج حاکــی 
ــش  ــئولیت پذیری، دان ــی، مس ــل خودتنظیم ــج عام ــود پن از وج
هیجانــی، شایســتگی اجتماعــی و همدلــی بــود و پایایــی بــا روش 
آلفــای کرونبــاخ بــرای خودتنظیمــی 0/95، مســئولیت پذیری 0/92 
ــران عاشــوری و  ــد ]5[. در ای ــی 0/90 بدســت آم ــش هیجان و دان
یزدانــی پــور، روایــی محتوایــی را بــا اســتفاده از روش الوشــه برای 
خرده مقیاس هــای خودتنظیمــی 0/83، مســئولیت پذیری 0/81 و 
دانــش هیجانــی 0/84 و پایایــی را بــا روش آلفــای کرونبــاخ بــرای 
خودتنظیمــی 0/87، مســئولیت پذیری 0/84 و دانــش هیجانــی 

ــد ]21[. ــزارش کردن 0/86 گ
برنامــه مداخلــه بازی هــای آموزشــی مبتنــی بــر یادگیــری 
ــر و دو  ــه حاض ــگر اول مقال ــط پژوهش ــی توس ــی- اجتماع هیجان
روانشــناس بــازی درمانگــر بــر مبنــای 12 اســتاندارد ماساچوســت 
ــتانی  ــودکان پیش دبس ــی ک ــی- اجتماع ــری هیجان ــرای یادگی ب
ــا 3 اســتاندارد کــودک قــادر اســت  در پنــج حیطــه خودآگاهــی )ب
ــودک  ــد، ک ــان کن ــد و بی ــخیص ده ــود را تش ــای خ هیجان ه
ــد  ــراز می کنــد و کــودک می توان برداشــت صحیحــی از خــود را اب
ــا  ــت خــود )ب ــد(، مدیری ــه  نفــس خــودش را نشــان ده ــاد ب اعتم

ــته  ــترس داش ــه و اس ــرل تکان ــد کنت ــودک می توان ــتاندارد ک 1 اس
ــد  ــودک می توان ــتاندارد ک ــا 2 اس ــی )ب ــی اجتماع ــد(، آگاه باش
ــد  ــر باش ــد انعطاف پذی ــودک می توان ــد و ک ــته باش ــی داش همدل
ــا 4  ــی )ب ــای ارتباط ــذارد(، مهارت ه ــرام بگ ــران احت ــه دیگ و ب
ــا دیگــران  ــد بــه روش هــای مختلــف ب اســتاندارد کــودک می توان
ــال  ــال و بزرگس ــروه همس ــا گ ــودک ب ــد، ک ــرار کن ــاط برق ارتب
ــا را  ــت تعارض ه ــد توانس ــودک خواه ــد، ک ــرار می کن ــاط برق ارتب
ــک  ــران کم ــودش و دیگ ــه خ ــد ب ــودک می توان ــد و ک ــل کن ح
کنــد( و تصمیم گیــری مســئوالنه )بــا 2 اســتاندارد کــودک مســئول 
رفتارهــای شــخصی، رفتــاری و اجتماعــی خواهــد بــود و کــودک 
ــا  ــج آنه ــده و نتای ــودش متمرکزش ــای خ ــد روی رفتاره می توان
ــه  ــت ک ــر اس ــه ذک ــد ]22[. الزم ب ــی ش ــد( طراح ــی کن را ارزیاب
ــرای هــر جلســه یــک مأموریــت  ــی بیســتم ب از جلســه ششــم ال
ــه  ــر گرفت ــتانی در نظ ــودکان پیش دبس ــی ک ــا یعن ــرای نمونه ه ب
ــدت  ــت و م ــه دارای 15 مأموری ــه کل مداخل ــوری ک ــه  ط ــد؛ ب ش
زمــان هــر مأموریــت حــدود 15 دقیقــه بــود. در هــر مأموریــت یک 
پیکســل بــا نشــان SEL )مخفــف یادگیــری هیجانــی- اجتماعــی( 
کــه نشــان دهنده مأموریــت بــود، بــر روی لبــاس نمونه هــا 
ــای  ــام رفتاره ــا انج ــا ب ــد ت ــته ش ــا خواس ــد و از آنه ــبانده ش چس
مطلــوب و اجتنــاب از رفتارهــای نامطلــوب کــه در طــول جلســات 
اول تــا پنــج یادگرفتــه بودنــد یــک مأموریــت را شــروع و ضمــن 
رعایــت قوانیــن، آن مأموریــت را بــا موفقیــت بــه پایــان برســانند. 
ــت  ــت رعای ــن مأموری ــد در حی ــا بای ــه نمونه ه ــی ک ــار قوانین چه
ــرک  ــود را ت ــت خ ــازه نیمک ــدون اج ــد از: 1( ب ــد عبارتن می کردن
ــگ  ــازی زن ــاند )ب ــام برس ــه اتم ــود را ب ــت خ ــد، 2( مأموری نکن
ــل دادن،  ــامل زدن، ه ــگرانه ش ــای پرخاش ــاعت(، 3( از رفتاره س
توهیــن، ناســزا و قهــر اجتنــاب کنــد )بــازی بادکنک هــای خشــم( 
ــا صــدای زرد و  ــه ب ــی کــه خواســته ای دارد آن را ن و 4( در صورت
نــه بــا صــدای قزمــز، بلکــه بــا صــدای آبــی مطــرح کنــد )بــازی 
فرکانــس صــدا(. روایــی محتوایــی برنامــه مداخلــه توســط 10 نفــر 
از روانشناســان دارای مــدرک دکتــری تخصصــی بــا تجربــه کاری 
ــه  بیــش از 10 ســال در حــوزه کــودک تاییــد شــد. برنامــه مداخل
ــی  ــی- اجتماع ــری هیجان ــر یادگی ــی ب ــی مبتن ــای آموزش بازی ه
ــل  ــا قاب ــا و بازی ه ــا، مأموریت ه ــه ها، حیطه ه ــک جلس ــه تفکی ب

ــدول 1(. مشــاهده اســت )ج
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محمود حکیمی فریمانی و همکاران

جدول 1. برنامه مداخله بازی های آموزشی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی به تفکیک جلسه ها، حیطه ها، مأموریت ها و بازی ها

بازیمأموریتحیطهجلسه

انجام بازی های آزاد به انتخاب خود کودکان مانند توپ بازی، بدون مأموریتآزاداول
گشتن در جعبه بازی و غیره

مهارت های ارتباطی/ دوم
بازی سالم، نقاشی آدمک و عالقه مندی های منبدون مأموریتخودآگاهی

خود را معرفی کنید، معرفی احساس ها و تاس احساس هابدون مأموریتخودآگاهیسوم
درخت آرزوها و ریموت کنترل احساس هابدون مأموریتخودآگاهیچهارم
فرکانس صدا، بادکنک های خشم و زنگ ساعتبدون مأموریتمدیریت خودپنجم
چراغ راهنمای خشم و لحن صدامأموریت 1( ساخت چراغ راهنمای خشممدیریت خودششم

مأموریت 2( بازی با لگوها و ساخت مدیریت خودهفتم
جعبه آرامش، تنفس دیافراگمی و مارپله خشمصورتک های هیجان ها

مأموریت 3( کشیدن هیجان های مختلف به مدیریت خودهشتم
احساس کنارگذاشتن و قبل از پریدن نگاه کنکمک شیلد

مأموریت 4( گوش دادن به داستان درباره مدیریت خودنهم
مارپله خشم و تکنیک 12345همدلی

همدلیمأموریت 5( نقاشی آزادآگاهی اجتماعیدهم

مأموریت 6( کشیدن نقاشی رنگین کمان یا آگاهی اجتماعییازدهم
گاهی مشکل دیگران مشکل ماسترنگ های دوستی

وجه تشابه و رنگ های دوستیمأموریت 7( پیداکردن تصاویر پنهانآگاهی اجتماعیدوازدهم
تحقیر و توهین بین ما نیستمأموریت 8( اثر انگشت و طراحی با کمک آنآگاهی اجتماعیسیزدهم
تماس چشمی و برچسب های آسمانیمأموریت 9( رنگ آمیزیمهارت های ارتباطیچهاردهم
بیش از حد برای من، خود را معرفی کنید و یادم تو را تشکرمأموریت 10( پیداکردن تفاوت ها و شباهت هامهارت های ارتباطیپانزدهم
پانتومیم، فوت من و فوت تو و به من اعتماد کنمأموریت 11( پیداکردن تصاویر پنهانمهارت های ارتباطیشانزدهم
من و آشغال هام و دوربین زیباییمأموریت 12( مازهامهارت های ارتباطیهفدهم
من مسئول هستم و بازی اردک اردک غازمأموریت 13( رنگ آمیزیتصمیم گیری مسئوالنههجدهم
قرض گرفتن و قانون طالییمأموریت 14( نقاشی آزادتصمیم گیری مسئوالنهنوزدهم
بگذارید خورشید بدرخشد و ریموت کنترل احساس هامأموریت 15( ساخت ریموت کنترل احساس هاتصمیم گیری مسئوالنهبیستم

IR.IAU.BOJNOURD. شناســه  حاضــر  مطالعــه 
REC.1400.017 را از کمیتــه اخــالق در پژوهــش دانشــگاه 

ــکات  ــن پژوهــش ن ــت و در ای ــورد دریاف آزاد اســالمی واحــد بجن
ــرکت در  ــه ش ــرم رضایت نام ــت و ف ــی رعای ــات اخالق و مالحظ
ــتانی  ــودکان پیش دبس ــه ک ــن هم ــای والدی ــه امض ــش ب پژوه
رســیده اســت. در ایــن مطالعــه بــرای تحلیــل داده هــا از آزمون های 
خــی دو، تــی مســتقل و تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری در 
ــد. ــتفاده ش ــی داری 0/05 اس ــطح معن ــزار SPSS-25 در س نرم اف

یافته ها
ریزشــی در نمونه هــای هیچ یــک از دو گــروه اتفــاق نیفتــاد و 
تحلیل هــا بــرای دو گــروه 24 نفــری انجــام شــد. نتایــج مقایســه 
اطالعــات جمعیت شــناختی بــر اســاس آزمــون خــی دو نشــان داد 
کــه گروه هــا از نظــر جنســیت، دوره پیش دبســتانی و ســن تفــاوت 

معنــی داری نداشــتند )P<0/05( )جــدول2(.
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جدول 2.  نتایج آزمون خی دو برای مقایسه اطالعات جمعیت شناختی گروه های آزمایش و کنترل در واحدهای پژوهش

طبقهمتغیر
گروه کنترلگروه آزمایش

P
درصدتعداددرصدتعداد

جنسیت
1354/171041/67پسر

0/386
1145/831458/33دختر

دوره پیش دبستانی
1250/001250/00پیش دبستانی اول

1/000
1250/001250/00پیش دبستانی دوم

سن )سال(
4833/33937/50

0/948 51145/831041/67
6520/83520/83

نتایــج مقایســه میانگیــن متغیرهــای پژوهــش بــر اســاس آزمــون 
ــون گروه هــای  ــه پیش آزم ــه در مرحل ــی مســتقل نشــان داد ک ت
آزمایــش و کنتــرل از نظــر هیچ یــک از متغیرهــای خودتنظیمــی، 

مســئولیت پذیری و دانــش هیجانــی تفــاوت معنــی داری نداشــتند 
ــر  ــه پس آزمــون از نظــر هــر ســه متغی )P<0/05(، امــا در مرحل

مذکــور تفــاوت معنــی داری داشــتند )P>0/05( )جــدول3(.

جدول 3.  نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش گروه های آزمایش و کنترل در واحدهای پژوهش

مرحلهمتغیر
گروه کنترلگروه آزمایش

P
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

خودتنظیمی
14/122/9815/624/220/162پیش آزمون
18/873/6115/754/198/00پس آزمون

مسئولیت پذیری
12/043/8512/833/250/446پیش آزمون
16/121/4813/043/080/001پس آزمون

دانش هیجانی
6/541/586/581/830/933پیش آزمون
9/451/556/621/920/001پس آزمون

بررســی پیش فرض هــای تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری نشــاد 
داد کــه بــر اســاس آزمون هــای کولموگــروف- اســمیرنوف و 
ــی،  ــای خودتنظیم ــودن متغیره ــرض نرمال ب ــک ف ــاپیرو- ویل ش
مســئولیت پذیری و دانــش هیجانــی در مراحــل پیش آزمــون 
ــری  ــرض براب ــس ف ــون M باک ــاس آزم ــر اس ــون، ب و پس آزم
ماتریس هــای واریانــس- کوواریانــس و بــر اســاس آزمــون 
ــی،  ــای خودتنظیم ــای متغیره ــری واریانس ه ــرض براب ــن ف لوی
 .)P>0/05( نشــدند  رد  هیجانــی  دانــش  و  مســئولیت پذیری 
بنابرایــن، اســتفاده از روش تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری مجــاز 
ــه  ــز از مجموع ــدای ویلک ــون المب ــج آزم ــن، نتای ــود. همچنی ب
ــن گروه هــای  ــود کــه بی ــری حاکــی از آن ب آزمون هــای چندمتغی
آزمایــش و کنتــرل حداقــل از نظر یکــی از متغیرهــای خودتنظیمی، 
ــتانی  ــودکان پیش دبس ــی در ک ــش هیجان ــئولیت پذیری و دان مس

.)F=467/36, P>0/001( ــت ــود داش ــاداری وج ــاوت معن تف

ــل  ــس از تعدی ــا پ ــون متغیره ــن پس آزم ــه میانگی ــج مقایس نتای
ــس  ــل کوواریان ــون تحلی ــاس آزم ــر اس ــا ب ــون آنه ــر پیش آزم اث
بازی هــای  بــه روش  مداخلــه  کــه  داد  نشــان  چندمتغیــری 
آموزشــی مبتنــی بــر یادگیــری هیجانــی- اجتماعــی باعــث تغییــر 
معنــی دار هــر ســه متغیــر خودتنظیمــی، مســئولیت پذیری و دانــش 
هیجانــی در کــودکان پیش دبســتانی شــد و بــا توجــه بــه مقادیــر 
میانگین هــا روش مداخلــه مذکــور باعــث افزایــش هــر ســه متغیــر 
خودتنظیمــی، مســئولیت پذیری و دانــش هیجانــی شــد. عــالوه بــر 
آن، بــا توجــه بــه مقادیــر انــدازه اثــر 87 درصــد تغییــر خودتنظیمی، 
ــش  ــر دان ــد تغیی ــئولیت پذیری و 91 درص ــر مس ــد تغیی 65 درص
هیجانــی در کــودکان پیش دبســتانی ناشــی از روش مداخلــه یعنــی 
ــی  ــی- اجتماع ــری هیجان ــر یادگی ــی ب ــی مبتن ــای آموزش بازی ه

ــدول 4(. ــود )P>0/001( )ج ب
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محمود حکیمی فریمانی و همکاران

جدول 4. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای تعیین اثربخشی بازی های آموزشی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی بر خودتنظیمی، مسئولیت پذیری و 
دانش هیجانی در واحدهای پژوهش

توان آماریاندازه اثرPمقدار Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع اثرمتغیر

خودتنظیمی
191/901191/90234/790/0010/841/000پیش آزمون

245/761245/76300/690/0010/871/000گروه
35/14430/81خطا

مسئولیت پذیری
2/5612/561/230/2730/030/192پیش آزمون

168/021168/0280/780/0010/651/000گروه
89/44432/08خطا

دانش هیجانی
128/7881128/788601/360/0010/931/000پیش آزمون

97/65197/65456/000/0010/911/000گروه
9/20340/21خطا

بحث
بازی هــا در دوره پیش دبســتانی اهمیــت فراوانــی در بهبــود 
ــاس  ــن اس ــر ای ــد و ب ــی دارن ــی- اجتماع ــای هیجان ویژگی ه
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی بازی هــای 
بــر  اجتماعــی  یادگیــری هیجانــی-  بــر  مبتنــی  آموزشــی 
ــودکان  ــی در ک ــش هیجان ــئولیت پذیری و دان ــی، مس خودتنظیم

انجــام شــد. پیش دبســتانی 
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بازی هــای آموزشــی 
ــر یادگیــری هیجانــی- اجتماعــی باعــث افزایــش هــر  مبتنــی ب
ســه متغیــر خودتنظیمــی، مســئولیت پذیری و دانــش هیجانــی از 
خرده مقیاس هــای مقیــاس ارزش هــای هیجانــی- اجتماعــی 
در  اندکــی  پژوهش هــای  شــد.  پیش دبســتانی  کــودکان  در 
زمینــه اثربخشــی روش مداخلــه مذکــور بــر مقیــاس ارزش هــای 
هیجانــی- اجتماعــی انجام شــده، امــا نتایــج ایــن پژوهــش 
ــنگ و ری ]6[،  ــای ش ــج پژوهش ه ــا نتای ــو ب ــی همس از جهات
یزدانــی پــور و همــکاران ]15[، عاشــوری و همــکاران ]16[، دان 
]17[، ســالتر و همــکاران ]18[، چینکــش و همــکاران ]19[ و 

ــود. ــینچی ]20[ ب دارس
ــور و  ــی پ ــش یزدان ــای پژوه ــر مبن ــور ب ــج مذک ــن نتای در تبیی
ــوان اســتنباط کــرد کــه برنامــه بازی هــای  همــکاران ]14[ می ت
ــامل  ــی ش ــی- اجتماع ــری هیجان ــر یادگی ــی ب ــی مبتن آموزش
فرایندهایــی اســت کــه بــر اســاس آن کــودکان می تواننــد 
ــف  ــت در اجتماع هــای مختل ــش و مهــارت الزم جهــت فعالی دان
ــتانداردهای  ــی از اس ــا یک ــوری ی ــاور مح ــد. ب ــت آورن را بدس
ــق  ــد از طری ــودکان می توانن ــه ک ــت ک ــن اس ــه چنی ــن برنام ای
ــر رفتارهــای خــود کنتــرل و نظــارت داشــته باشــند  یادگیــری ب

ــه  ــج مولف ــور از پن ــه مذک ــه مداخل ــور برنام ــن منظ ــرای ای و ب
یــا حیطــه خودآگاهــی، مدیریــت خــود، آگاهــی اجتماعــی، 
بهــره  مســئوالنه  تصمیم گیــری  و  ارتباطــی  مهارت هــای 
ــاره  ــی اش ــه مهارت های ــی ب ــه خودآگاه ــوری ک ــرد. به ط می ب
هیجان هــای  و  احســاس ها  افــکار،  شناســایی  در  کــه  دارد 
خــود و درک چگونگــی اثرگــذاری افــکار و احســاس ها بــر 
ــر آن حاکــی از خودکارآمــدی  رفتارهــا موثــر هســتند و عــالوه ب
ــند.  ــخصی می باش ــف ش ــوت و ضع ــاط ق ــی نق ــی ارزیاب و توانای
ــکار،  ــر اف ــم موث ــه تنظی ــه ب ــی ک ــه مهارت های ــت خــود ب مدیری
ــاره دارد و  ــد، اش ــک می کن ــرد کم ــای ف ــاس ها و رفتاره احس
ــود  ــت خ ــه مدیری ــود در زمین ــای موج ــورداری از مهارت ه برخ
بــا مشــکل های رفتــاری کمتــر، عزت نفــس باالتــر ارتبــاط 
ــراد در درک  ــی اف ــه توانای ــی ب ــی اجتماع ــن، آگاه دارد. همچنی
رفتــار و نقطه نظرهــای دیگــران و نشــان دادن همدلــی بــه 
ــر  ــی باالت ــی اجتماع ــراد دارای آگاه ــاره دارد و اف ــران اش دیگ
ــندانه  ــای جامعه پس ــر و رفتاره ــگرانه کمت ــای پرخاش ــا رفتاره ب
ــی  ــه توانای ــی ب ــای ارتباط ــد. مهارت ه ــط می باش ــتر مرتب بیش
ــال  ــوش دادن فع ــالم، گ ــتی س ــط دوس ــظ رواب ــکل دهی و حف ش
بــه دیگــران، داشــتن همــکاری مشــارکتی و برخــورد ســازنده بــا 
ــی  ــای ارتباط ــا مهارت ه ــودکان ب ــد و ک ــک می کن ــران کم دیگ
ــتند  ــول همســاالن هس ــورد قب ــر و م ــوال محبوب ت ــر معم قوی ت
ــر  ــا کــودکان دارای مهارت هــای ارتباطــی ضعیف ت در مقایســه ب
دوســتی های متقابــل بیشــتری را تجربــه می کننــد. عــالوه 
بــر آن، تصمیم گیــری مســئوالنه بــه توانایــی تصمیم گیــری 
ــار و تعامــل شــخص  ــه و اخالقــی در مــورد رفت ایمــن، محترمان
ــکل های  ــل مش ــر ح ــه ب ــن حیط ــاره دارد و ای ــران اش ــا دیگ ب
ــد.  ــا پیشــگیری می کن ــروز آنه ــذارد و از ب ــر می گ ــی تاثی اجتماع
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در نتیجــه، می تــوان انتظــار داشــت کــه برنامــه بازی هــای 
آموزشــی مبتنــی بــر یادگیــری هیجانــی- اجتماعــی نقــش موثری 
ــی در  در افزایــش خودتنظیمــی، مســئولیت پذیری و دانــش هیجان

ــند. ــته باش ــتانی داش ــودکان پیش دبس ک
تبییــن دیگــر بــر مبنای پژوهــش عاشــوری و همــکاران ]16[ اینکه 
ــودکان  ــا ک ــد ت ــاد می کنن ــیری را ایج ــی مس ــای آموزش بازی ه
ــد  ــراز نماین ــود را اب ــای خ ــاس ها و هیجان ه ــق آن احس از طری
ــرد  ــی ب ــا پ ــای آنه ــل رفتاره ــه دلی ــوان ب ــق می ت ــن طری و از ای
و بــه ایــن ترتیــب شــرایطی بــرای اصــالح رفتارهــای نامطلــوب 
و هیجــان منفــی آنهــا فراهــم می شــود. در همیــن راســتای 
ــرد  ــه عملک ــتانی ک ــودکان پیش دبس ــه ک ــی ب ــای آموزش بازی ه
ضعیف تــری در مهارت هــای هیجانــی، اجتماعــی و ارتباطــی 
ــد و  ــا رفتارهــای ســازگارتری را یادبگیرن ــد ت ــد کمــک می کن دارن
ــد.  ــان دهن ــود نش ــا را از خ ــن رفتاره ــف ای ــای مختل در محیط ه
بنابرایــن، کــودکان پیش دبســتانی از طریــق بــازی می تواننــد 
ارزش هــای  و  نماینــد  ابــراز  را  هیجان هــای مختلــف خــود 
هیجانــی- اجتماعــی خــود را رشــد و توســعه دهنــد. دلیــل دیگــر 
ــری  ــر یادگی ــی ب ــی مبتن ــای آموزش ــودن بازی ه ــر ب ــرای موث ب
هیجانــی- اجتماعــی در واقــع غیرمســتقیم و غیرکالمــی بــودن آن 
اســت کــه کــودکان را قــادر می ســازد احســاس ها و هیجان هــای 
منفــی و نامطلــوب خــود را در شــرایطی امیــن، آرام و بــدون دخالت 
مســتقیم دیگــران ابــراز کننــد کــه در ایــن صــورت امــکان تخلیــه 
ــی و  ــای منف ــده، هیجان ه ــاس های آزاردهن ــزی احس ــا برون ری ی
تعارض هــای موجــود بــرای آنهــا فراهــم می گــردد و ایــن عوامــل 
ســبب بهبــود ارزش هــای هیجانــی- اجتماعــی ماننــد خودتنظیمی، 
ــتانی  ــودکان پیش دبس ــی در ک ــش هیجان ــئولیت پذیری و دان مس

می شــوند.
ــا ســایر  ــاوت آن ب ــوت پژوهــش حاضــر و تف ــن نقطــه ق مهم تری
ــاره  ــور درب ــل کش ــی در داخ ــه پژوهش ــود ک ــن ب ــا ای پژوهش ه
ــری  ــر یادگی ــی ب ــی مبتن ــای آموزش ــی بازی ه ــی اثربخش بررس
اجتماعــی  ارزش هــای هیجانــی-  بــر  اجتماعــی  هیجانــی- 
ــام  ــرای انج ــی ب ــد الگوی ــام آن می توان ــود و انج ــده ب ــام نش انج
پژوهش هــای بیشــتر دربــاره ایــن روش مداخلــه باشــد. همچنیــن، 
هــر پژوهشــی در هنــگام اجــرا بــا محدودیت هایــی مواجــه اســت 
و از محدودیت هــای مهــم پژوهــش حاضــر می تــوان بــه اســتفاده 
از روش نمونه گیــری غیرتصادفــی هدفمنــد، محدودشــدن جامعــه 
ــهد،  ــهر مش ــه 4 ش ــتانی ناحی ــودکان پیش دبس ــه ک ــش ب پژوه
ــیوع  ــل ش ــه دلی ــری ب ــروه 4 نف ــورت 6 گ ــه به ص ــرای مداخل اج

کوویــد-19 و بــه منظــور رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و عــدم 
ــرد.  ــاره ک ــدت اش ــج در بلندم ــداری نتای ــی پای ــری و بررس پیگی
ــورت  ــی در ص ــگران آت ــه پژوهش ــود ک ــنهاد می ش ــن، پیش بنابرای
ــد،  ــتفاده نماین ــی اس ــری تصادف ــای نمونه گی ــکان از روش ه ام
پژوهــش بــر روی کــودکان پیش دبســتانی ســایر شــهرها و حتــی 
کــودکان دبســتانی انجــام و نتایــج آنهــا بــا نتایــج پژوهــش حاضــر 
ــران و پســران  ــر روی دخت ــک ب مقایســه شــود، پژوهــش به تفکی
انجــام و نتایــج آنهــا بــا هــم مقایســه گــردد و پایــداری نتایــج یــا 
عــدم پایــداری آنهــا در مراحــل پیگیــری کوتاه مــدت یــا بلندمــدت 

بررســی شــود.

نتیجه گیری
ــای  ــی روش بازی ه ــان دهنده اثربخش ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
آموزشــی مبتنــی بــر یادگیــری هیجانــی- اجتماعــی بــر افزایــش 
ــودکان  ــی در ک ــش هیجان ــئولیت پذیری و دان ــی، مس خودتنظیم
ــران و  ــاوران، درمانگ ــرای مش ــج ب ــن نتای ــود. ای ــتانی ب پیش دبس
روانشناســان کــودک مراکــز و کلینیک هــای خدمــات روانشــناختی 
کــودکان  اجتماعــی  هیجانــی-  ویژگی هــای  بهبــود  جهــت 
ــتفاده از  ــرای اس ــزی ب ــذا برنامه ری ــردی دارد، ل ــای کارب پیامده
ــی  ــی- اجتماع ــای هیجان ــود ویژگی ه ــت بهب ــور جه روش مذک
آنــان ضــروری اســت. بنابرایــن، بــرای بهبــود ارزش هــای 
هیجانــی- اجتماعــی کــودکان پیش دبســتانی ماننــد خودتنظیمــی، 
ــوان از روش  ــان می ت ــی در آن ــش هیجان ــئولیت پذیری و دان مس
بازی هــای آموزشــی مبتنــی بــر یادگیــری هیجانــی- اجتماعــی در 

ــرد. ــا اســتفاده ک ــار ســایر روش ه کن

سپاسگزاری
ــتانی  ــودکان پیش دبس ــه از ک ــن مقال ــندگان ای ــیله نویس بدین وس
و والدیــن آنهــا بــه دلیــل مشــارکت و موافقــت جهــت شــرکت در 
ــه  ــهد ب ــهر مش ــرورش ش ــئوالن اداره آموزش وپ ــش، از مس پژوه
دلیــل همــکاری بــا پژوهشــگران و اجــازه انجــام پژوهــش و از دو 
روانشــناس بــازی درمانگــر بــه دلیــل مشــارکت در اجــرای مداخلــه 

ــد. ــکر می کنن تش

تعارض منافع
ــه تعــارض منافعــی در انتشــار ایــن مطالعــه  نویســندگان هیچگون

ندارنــد.
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