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بازی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا بر یادگیری  ریتأثتعیین این مطالعه به بررسی  هدف:

این پژوهش نیمه آزمایشی با   پژوهش: روشپرداخته است.  کودکانهمیارانه و رشد اجتماعی 

ه جامعآزمون و مرحله پیگیری بود. آزمون و پسبهره گیری از طرح دو گروهی با گروه گواه و پیش

شهر قزوین در سال  2پایه ششم ابتدایی منطقه  کودکان تحصیل در آماری پژوهش شامل تمامی 

انتخاب صورت هدفمند به نفر ۹2تعداد  از ایننفر بودند، که  22402تعداد  به ۸۹9۱ -99 یلیتحص

 از دو هادادهبرای گردآوری . صورت تصادفی تقسیم شدندنفره آزمایش و گواه به ۸0و به دو گروه 

( استفاده ۸992( و رشد اجتماعی الیوت )۸999همکاران )پرسشنامه یادگیری همیارانه جانسون و 

واه و گروه گ اجرا شد "ی سازنده گرابه روش بازی مبتنی بر محیط یادگیرگروه آزمایش شد. برای 

 یافته ها:داده ها با استفاده از واریانس اندازه های مکرر تحلیل شد.  در حالت انتظار قرار داشت.

، F=22/۹2نتایج نشان داد که بازی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا بر یادگیری همیارانه )

22۸/2=p( و بر رشد اجتماعی کودک )49/4=F ،22۸/2=P در مرحله پس آزمون موثر است و این )

نقش بازی آموزشی گروهی  نتیجه گیری:(. P= 20/2تاثیر در مرحله پیگیری پایدار گزارش شد )

آموزش لذت بخش، رویکردی است  ؛روانی کودکان انکارناپذیر است -در روند رشد جسمانی و روحی

ت های لذت بخش صورت می گیرد. این که در آن کودکان بازی می کنند و یادگیری با فعالی

ا روندی تواند بمی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گراکه آموزش به سبک  پژوهش نیز نشان داد

 .کودکان را افزایش دهد یادگیری همیارانه و رشد اجتماعیبخش خوشایند و لذت
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 مقدمه 

نوآوری، خالقیت و تولید دانش است و این یکی از  سمت آموزشی به جهت گیری رویکردهایامروزه     

تا جریان تدریس بر اصل همیاری یادگیرندگان با محیط و کشف  باشدیروش تدریس مناسب م یهایژگیو

)محمدزاده، صفرنواده  باهمین موضوع دارد یاژهیحقایق بنا شود، از این رو رویکرد ساختن گرایی تناسب و

آموزان در درگیر شدن بیشتر که یادگیری همیارانه رویکردی است که به دانش . از آنجایی(۸42۸و قدسی، 

، با استفاده از یک متد آموزشی نوین همچون ساختن گرایی، کندیها کمک مبا مطالب و ماندگاری بیشتر آن

آموزان کمک در دانش ۸های تفکر و رشد اجتماعیبه رشد مهارت توانیلی مو بهره گیری از یادگیری تعام

در عصر امروز و با توجه به  بنابراین (.۸۹9۱، باباپور واجاریو  خوارزمی رحیم آبادی ،حیدری کمرودیکرد )

رایند ف لزوم پرداختن به روانی و رفتاری در بین کودکان و نوجوانان، یهایپیچیدگی جوامع و بروز نابهنجار

ها و مطـرح کـردن راهبردهای صحیح برای تقویت و شکوفایی این پدیده بیش از پیش اجتمـاعی شـدن آن

، و در این راستا آموزش و پرورش در هر کشوری باید این (۸۹99)صنعتگر و اسماعیلی،  شودیاحساس م

کودکان در جامعه و رشد مقوله را مد نظر قرار دهد و هدف رشد، شکوفایی و همچنین سازگاری نهایی 

 (.22۸9اجتماعی آنان باشد )رن، هو و سانگ، 

پیش بینی کننده سالمت روان، عملکرد  تواندیاز عواملی دانست که م توانیرشد اجتماعی در کودکان را م 

 اغلب اجتماعیرشد (. 22۸0وبیت و گرشوف، ب) باشدمطلوب در حوزه تحصیلی، شغلی و روابط بین فردی 

تصمیم  و حل مسئله شامل ارتباط، که است شده گرفته نظر در مهارتها از یادهیچیپ مجموعه عنوانبه

(. با ۸۹99، صنعتگر و اسماعیلی) دشویم خودمدیریتی و گروه و باهمساالن تعامالت ورزی، جرأت گیری،

دوره اجتماعی شدن و  نیتررا فشرده و مدرسه توجه به فرآیند اجتماعی شدن و مراحل آن، دوره کودکی

. برخی از کودکان با رشد و مهارت اجتماعی دانندیسنین برای کسب رشد و مهارت اجتماعی م نیترمهم

 یترنییبیشتر، تعامل مثبت بیشتری باهمساالن خود دارند. بعضی از کودکان نیز رشد و مهارت اجتماعی پا

و به خصوص مدرسه، کمبود سازگاری و مهارت  نسبت به همساالن خود دارند که با وارد شدن به اجتماع

 یها(. مهارت سازگاری و رشد اجتماعی از طریق کانال۸۹92)شریعتمداری،  شودیاجتماعی آنان بارزتر م

بیان نمود که روابط  توانی، لذا مردیگیمختلفی مانند خانواده، همساالن، محیط مدرسه و اجتماع شکل م

های اجتماعی یط و باهمساالن و اطرافیان نقش مهمی در رشد مهارتبین فردی و مشارکت کودک در مح

های اجتماعی و همچنین سازگاری را از عوامل مرتبط با مهارت 2یادگیری همیارانه توانیدارد، از همین رو م

که یادگیری دهد می نشان( 22۸4اسالوین )مطالعات (. 22۸0مطلوب کودک دانست )پارک، جانگ و یو، 

های کوچک تحت شرایط مشخصی در بیشتر موارد پیشرفت تحصیلی را در بیشتر موضوعات و هدر گرو

هر  و سپارندیدل به جمع م کودکانمختلف بهبود بخشیده است. در یادگیری به شیوه همیارانه  یهاهیپا

ری یادگی یهاتیلتا خود هم از یاری دیگران بهره بگیرند. در فعا دهندیچه دارند در اختیار یاران گروه قرار م

را بر  کودکان. یادگیری از طریق همیاری اندمیهمیارانه همه اعضای گروه از هدف تا ابزار و وسایل سه

 آموزان برای یادگیریبه هدف مشترکی دست یابند. دانش وصورت همیاری باهم کار کنند بهتا  زدیانگیم

                                                           
1. Social development 

2. Collaborative learning 
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. "همه برای یکی، یکی برای همه"باید همراه هم مانند یک تیم مستقل عمل کنند و شعارشان این باشد که 

کاربرد و بهره جویی از  ،، آنان از طریق همیاریابندییصورت همیار یک عمل واقعی را در مبه کودکانوقتی 

)آقازاده،  آموزندیی ارتباط را مهای برقرارهای تفکر در سطح عالی و مهارتهای اجتماعی، مهارتمهارت

 ازتا  شودیآموزان فراهم مبرای دانش ییهاارتباط با دیگران فرصت طریق یادگیری همیارانه و (. از۸۹۱۱

درک خود را ارزیابی و تصحیح کنند. به این ترتیب تجربه در  ،مشارکت در خلق ادراکی جمعی طریق

انتخاب روش  پس(. 22۸2آموزان است )مایر و هریس، دانش اجتماعی امری مهم برای رشد فکری یهانهیزم

 تالزم اسبرای القای یادگیری همیارانه و رشد اجتماعی مساله ای مهم است و توسط معلم تدریسی مناسب 

و  رنجدوست ،محمدی نائینی) آموزان بهره جستمنظور آموزش آن به دانشبهمناسب تدریس  یهااز روش

 (.۸422، طهماسب زاده شیخالر

تا بر فرایند آموزش،  کنندیقدیمی تدریس که بیشتر بر محصول نهایی )نمره( تأکید م یهاامروزه روش

بنابراین نیاز به نوآوری و شگردهای جدید آموزشی در این باره  ؛پاسخگوی نیازهای جامعه باشند توانندینم

و تدریس یادگیرنده محور مطرح  . یکی از رویکردهای جدیدی که به آموزششودیبیش از پیش احساس م

 گذاردیساختن گرا معلمان را آزاد م کردیرو (.۸۹99نسیم و ضرابیان،اند رویکرد ساختن گرایی است )شده

ها باال ببرند و غنی کنند. یادگیرندگان در دیدگاه آموزان را در این حوزهتا تصمیم بگیرند که پیشرفت دانش

ها و فرایندها راطوطی وار یاد بگیرند، بر اساس آنچه نکه حقایق، مهارتبه جای ای توانندیساختن گرایی م

تجزیه و تحلیل کنند، تحقیق نمایند، همکاری داشته باشند، بسازند و تولید کنند. لذا، توجه  دانندیقبالً م

 ،وفایی فر) درسی امری ضروری بوده است یهادر برنامه آموزشی تدریس فعال، جهت طراحی یهابه روش

 (.۸42۸، ملکی آوارسینو  قادری

کند آموزانی را تربیت دانش تواندیتعامل )همیارانه( م ی تدریس فعال مبتنی برهاروشکارگیری معلم با به

ود روزمره و زندگی خ یهاتیدر فعالزیرا آنان شوند،  در دنیای کنونیالزم  یهایستگیکه موفق به کسب شا

وزان آممانند بازی یادگیری دانش های فعال تدریساستفاده از روش و با مشکالت زیادی رو به رو خواهند شد

بازی رازی نهفته است که آن را اینقدر دلچسب و ی تدریس فعال مانند هاگویی در روش؛ کندیمرا تسهیل 

صورت فعال امکان پذیر آورده است، در بازی آموختن بهصورت فعالیتی خودانگیخته دردلپذیر کرده، و به

، بازی از نیازهای اساسی کودکان است و کارکردهای آن باعث رشد ابدییو هزینه یادگیری کاهش م شودیم

 (.۸۹9۹)نویدی و شیخیان،  شودیجانبه فرد مهمه

 ایبازی، بهترین وسیله .کندهای گوناگونی کسب میها مهارتبازی آموزش است و کودک از طریق بازی

 (. گرین و بولیر۸۹92ترکمان،  توان بسیاری از مفاهیم را آموزش داد )مقدم واست که از طریق آن می

بازی  .کنندذکر میدر یادگیری های بصری ( انجام بازی را عاملی برای بهبود بخشی، توجه و فعالیت222۹)

براساس نظریات  (22۸9رینی و واتلی، کند )آموزان تشویق میریزی را در دانشآموزشی خوب، تفکر و برنامه

رای های فکری قابل دسترس بترین عامل رشد شناختی کودک و یکی از روشپیاژه و ویگوتسکی، بازی اصلی

ابند یهای شخصی به تعادل دست میتها و کنترل مهاراست. کودکان در قالب بازی با درک واقعیت کودکان

 یا، چیزهای تازهپردازدیهمچنین کودک از طریق بازی به یادگیری مفاهیم م .(۸۹92، انگجیو عسکری )

، دنیای پیرامون خود را کندی، رفتار بزرگترها را تقلید مشودیاشیا آشنا م یهایژگی، با وکندیکشف م
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ز ، با بسیاری اآورندیزیادی به دست م یهادکان ضمن بازی تجربه. کوبخشدیو به کارها نظم م شناسدیم

 تمثیلی در بازی، خود را برای ایفای یهاو با بر عهده گرفتن نقش شوندیطبیعی آشنا م یهادهیمسائل و پد

ها با استفاده از آن (22۸4)نوآمی و ماکسیمو،  کنندیواقعی در اجتماع مهیا م یهاتر نقشهر چه مناسب

 یهاییآموزشی توانا یهایو با کمک باز کنندیدر یک موضوع درسی خاص مهارتی را کسب م هایباز

و موجب تقویت حواس و رشد قوای ذهنی و اجتماعی  کندیصورت آگاهانه تمرین شده و رشد مروحیشان به

 (.22۸9)رینی و واتلی، شودیکودکان م

همساالن موجب  گروهی و بازی با یهاتیداده است که مشارکت کودکان در فعال مختلفی نشان یهاپژوهش

 ریکودکان پیش دبستانی تأث و حرکات موزون در بازی بر رشد اجتماعی و هوش شودیها مرشد اجتماعی آن

اند که حرکات موزون در بازی بر برخی مطالعات نشان داده(. ۸۹90)رحیمی، پیرخضرائیان و فاضل، دارد 

کودکان پیش دبستانی مؤثر است و کودکان از طریق بازی با جهان اطراف آشنایی  رشد اجتماعی و هوش

)غنایی  ندکنیخوبی درک مخود را به یهاییو توانا شوندیو بین واقعیت و تخیل تفاوت قائل م کنندیپیدا م

رحیمی، ؛ ۸۹9۱،پورروستائی اردکانیو  اسمعیلی گوجارمطالعات مختلفی ) (.۸۹9۸چمن آباد و کارشکی،

اند ( گزارش داده۸۹90محمد زاده و خادمی اشکذری، ؛۸۹90 ،اشکور کیایی؛ ۸۹90،پیرخضرانیان و فاضل

های اجتماعی و توانایی شناختی آموزشی چندکاربره برخط بر مهارت یاانهیرا یهایاز بازکه استفاده 

 های اجتماعی نسبت به روش معمول مؤثرتر استتوانایی شناختی و مهارت داریطور معنیآموزان بهدانش

های ارتدبستانی بر بهبود مههای گروهی در کودکان پیشهای اجتماعی از راه بازیو آموزش مهارت

اصول سازنده گرایی  مبتنی بر نشان دادند که بازی (22۸2همکاران )واسالو و  ها مؤثر است.اجتماعی آن

مانند ایجاد مسئله و انگیزه برای یادگیری، ایجاد شرایط مشارکت معنادار و گفتگو و توجه به موقعیت و 

اس فهم خودشان و با تعامل با محیط به براس توانندیرا در برمی گیرد که یادگیرندگان م یاژهیزمینه و

کارگیری سازنده گرایی ( در پژوهش خود گزارش کردند که به22۸2مسئله بپردازند. زملینسکی و ویلکاکس )

طور کامل درگیر به سازدیرا قادر م ، یادگیرندگانیادگیری سازنده گرا در طراحی بازی یهادگاهیو د

ی حل مشکل، بیان خود و یادگیری تجربی به دست آورند. در واقع فعالیتهای یادگیری شوند و فرصت برا

شف ک یا، چیزهای تازهپردازدیبه یادگیری مفاهیم م مبتنی بر دیدگاه سازنده گرایی کودک از طریق بازی

 شناسدی، دنیای پیرامون خود را مکندی، رفتار بزرگترها را تقلید مشودیاشیا آشنا م یهایژگی، با وکندیم

زیادی به دست  یها(. کودکان ضمن بازی تجربه۸۹90رحیمی و همکاران،) بخشدیو به کارها نظم م

یلی در تمث یها، و با بر عهده گرفتن نقششوندیطبیعی آشنا م یهادهی، با بسیاری از مسائل و پدآورندیم

نوآمی و کنند )یواقعی در اجتماع مهیا م یهاتر نقشبازی، خود را برای ایفای هر چه مناسب

افزایش میزان سازگاری اجتماعی، ، تأثیرات مثبت بازیاز ( ۸۹90نظر قاسمی والشانی ) از(؛ 22۸4ماکسیمو،

کارهایی که  نیترکاهش انزوای اجتماعی است. بنابراین از مهمو خود کنترلی، همدلی، مهارت اجتماعی 

 بازی است.کارگیری سازی برای بهداد زمینه آموزان انجام های اجتماعی دانشدر امر رشد مهارت توانیم

ر آموزشیِ گروهی مبتنی ب یهایموضوعات یاد شده و تجربیات تحقیق در این زمینه بیانگر آن است که باز

محیط یادگیریِ سازنده گرا بر پرورش مهارت تفکر خالق، انگیزه، اضطراب در برابر یادگیری و عزت نفس 

بنابراین از ( ۸۹90)عبدالهی و همکاران، آموزان تاثیرگذار است. انشدر رشد اجتماعی د و داشته است

http://jep.atu.ac.ir/?_action=article&au=75493&_au=%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD++%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://jep.atu.ac.ir/?_action=article&au=75493&_au=%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD++%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://jep.atu.ac.ir/?_action=article&au=75494&_au=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF++%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jep.atu.ac.ir/?_action=article&au=75494&_au=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF++%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 بازیکارگیری بهآموزان انجام داد های اجتماعی دانشدر امر رشد مهارت توانیکارهایی که م نیترمهم

این ( ۸۹90)قاسمی والشانی، است.  های مبتنی بر اصول ساختن گرایی در فرایند آموزشبازی خصوصاً

ه اصول سازند مبتنی برصورت فردی و یا گروهی انجام شوند. الزم به ذکر است بازی به توانندیم هایباز

مانند ایجاد مسئله و انگیزه برای یادگیری، ایجاد شرایط مشارکت معنادار و گفتگو و یی هامؤلفهباید گرایی 

اس فهم خودشان و با تعامل با را در برگیرد تا یادگیرندگان بتوانند براس خاصتوجه به موقعیت و زمینه 

با فرآهم آوردن امکان ارزیابی کمیت و کیفیت  شود. توجه به این مهم منجر میمسئله بپردازندحل محیط به 

ازی، ب یهابرای موفقیت در نوبتآموز توسط گروه همساالن هر دانشمشارکت فرد، بحث و بازبینی عملکرد 

. ودرعایت ش بهتر، و پاسخ مشترک، اصول یادگیری همیارانه یهاکمک و تشویق یکدیگر برای ارائه پاسخ

 (22۸4و دیگران،  چنگ یائو،س)ه

ی تدریسی را به کار هاروشبا توجه به آنچه که ذکر شد، متخصصین و معلمین آموزش و پرورش الزم است 

ی از معلمان از آموزان شود. بسیارهایی در دانشگیرند که منجر به ایجاد و ارتقای چنین دانش و مهارت

ی خویش ناراضی هستند، آنان به دنبال روشی هستند هاکالسفضای غیرفعال و شرایط خشک و غیرواقعی 

ی آموزشی ایجاد کند. در این هاتیفعالی کافی برای کسب دانش و انجام زهیانگآموزان که بتوانند در دانش

به این  درسیممیان پیروی و بهره مندی از اصول یادگیری رویکرد سازنده گرایی بیش از پیش مفید به نظر 

ی اجتماعی و سینرژی حاصل از یادگیری هاتیفعالمحورهای این رویکرد،  نیتریاصلدلیل که یکی از 

آنچه که در زمینه نقش و اهمیت بازی در رشد اجتماعی و  با توجه به؛ (22۸4)اسالوین،  باشدیمهمیارانه 

انجام پژوهش در حوزه بررسی اثربخشی بازی مبتنی بر محیط سازنده گرایی،  یادگیری جمعی عنوان شد،

تر و بهتر از سایر رویکردها از آن نظر حائز اهمیت است که آن چه را که در کالس اتفاق می افتد؛ شفاف

گرا ،بر یادگیری های مبتنی بر یادگیری سازندهروش (.22۸2و همکاران،  خالد الو،واس) دینمایتبیین م

طراحی محیط یادگیری سازنده گرا عناصر مهمی (.۸۹99احمدی و احقر، فراگیر محور تمرکز دارند)سلیمانی،

ناصر برای را که عبارتند از: موقعیت، گروه بندی، پل )پیوند(، سؤاالت، نمایش و تأمل در بر دارد. این ع

. آموزان طراحی شده استریزی و تأمل درباره فرآیند یادگیری دانشبرانگیختن و وادار نمودن معلم به برنامه

آموزان ، فرآیندی برای گروه بندی دانشکندیمنظور تبیین ایجاد مآموزان بهمعلم، موقعیتی را برای دانش

بدانند؛ بر قرار  خواهندیها مو آنچه که آن دانندیمآموزان تاکنون ، پلی بین آن چه دانشبردیبه کار م

آموزان، به نمایش بازتابی از تفکرشان و دانش دینمایرا برای پرسیدن پیش بینی م ییها، پرسشکندیم

که در مورد یادگیریشان تأمل کنند و با تمرکز بر افکار  خواهدیآموزان م؛ و معلم، از دانشپردازندیم

ت ر را تشویق و تقویکها قادر خواهند بود فرآیندهای تفآموزان، به جای تمرکز بر جوابهای صحیح، معلمدانش

استفاده از روش بازی مبتنی (؛ 22۸2پولین،شوند )یم کنند؛ فرآیندهایی که در غیر این صورت نادیده گرفته

با بهره گیری  دهدیآموزان فرصتی برای بیان احساسات مثبت و منفی خود مگرایی به دانشنبر ساخت

 آموزان از طریق بازی مبتنی برمعلمان از این روش در کالس درس کیفیت تفکر و کیفیت یادگیری دانش

(. 22۸2اران، و همک خالد واسالو،. )شوندیکند و آنان به حدس زدن ترغیب مگرایی بهبود پیدا میساختن

ه بازی مبتنی بر محیط یادگیری سازند ریتاکنون پژوهشی که به بررسی تأث دهدها نشان میبررسی پژوهش

گرا بر یادگیری همیارانه و رشد اجتماعی کودکان دوره ابتدایی بپردازد، انجام نشده است بنابراین انجام 
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ی به موارد توانیمهم دیگر این پژوهش مهمچنین از فواید و نکات  .کندیپژوهش حاضر ضرورت پیدا م

توجه مسئوالن آموزش و ،تدریس در از بازی ساختن گرا استفاده برای نمودن معلمان آماده و ترغیبچون: 

جانبه آنان آموزان و رشد همهدر یادگیری دانش ساختن گرایی پرورش به نقش تعیین کننده بازی مبتنی بر

 یهاهیبنابراین این پژوهش درصدد آزمودن فرضاشاره نمود.  هااین روشو ایجاد فضایی برای به کار گیری 

 زیر است:

 کودکان در مرحلهرشد اجتماعی و بازی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا بر یادگیری همیارانه   .۸

 دارد. ریتأث پس آزمون

حله مردر کودکان  رشد اجتماعیو بازی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا بر یادگیری همیارانه   .2

 .است پیگیری پایدار

 

 روش پژوهش

گواه و مرحله آزمون همراه با گروه آزمون پسروش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی است و از طرح پیش

شهر  2آموزان پایه ششم ابتدایی منطقه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش پیگیری

و الزم به ذکر است که در تحقیقات نیمه  باشدینفر م 22402به تعداد  99-۸۹9۱قزوین در سال تحصیلی 

این پژوهش  . درباشدیآزمایشی به دلیل مداخله آموزشی و بررسی اثر بخشی مطالعه حجم نمونه محدود م

 قابل اتکا بودن حجم نمونه )سهرابی آموز انتخاب شدند که دلیل انتخاب این تعداد اوالً،دانش ۹2تعداد نیز 

گورساچ است )نفر در هر گروه  ۸0ی شیآزما مهیندر تحقیقات  موردقبولو حداقل نمونه ( ۸۹9۹، و همکاران

آموزان و اداره امور امکان دسترسی محقق به دانش :اً یثان (؛22۸0؛ سیکاران و همکاران، ۸9۱9و همکاران،

نفر به  ۹2مربوط به جلسات مداخله آموزش در شرایط حضور ویروس کرونا بود. الزم به تذکر است که این 

کنترل و آزمایش قرار گرفتند. همچنین با در نظر گرفتن  یهانفره تقسیم شده و در گروه ۸0دو گروه 

آموزان هر دو گروه ها، دانشآموزان دارای عمکلرد باالتر از حد انتظار آننشپیشرفت تحصیلی و انتخاب دا

، مؤنث بودن، ساکن قزوین بودن، مداخله آموزشیورود به  یهاتحصیلی همتا گردیدند. مالکپیشرفت ازنظر 

ه همکاری، ایل ببالینی روانشناختی مانند کرونا، افسردگی و ... و داشتن تم یهایعدم ابتال به بیماری و ناراحت

خروج،  یهاها و جلسات آموزشی، مالکاعالم رضایت حضور در تحقیق توسط اولیا و شرکت در تمامی آزمون

 یهایقلبی، کلیه و ...، ابتال به ناراحت یهایشدید جسمانی ازجمله کرونا، ناراحت یهایماریابتال به ب

ری، نداشتن تمایل به همکا ،هاسؤاالت پرسشنامه روانشناختی مانند افسردگی و ...، پاسخگویی نامناسب به

 غیبت در جلسات اموزشی بود.

 ابزار پژوهش

بعد به  4( ۸992آموزان گرشام و الیوت )اجتماعی دانشرشد پرسشنامه  عي.اجتما رشدپرسشنامه  .1

 ۸0همکاری و تعاون، رفتار قاطع )ابراز وجود(، خویشتن داری )کنترل خشم( و همدلی را در قالب  یهانام

( و ۸۹94) یعابدتوسط توسط سبزوار، لیاقتدار و  قبالًاین پرسشنامه . دهدیگویه مورد سنجش قرار م

به دست  ۱۹/2ن ( مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ آ۸۹9۹همچنین آقاجانی و همکاران )

؛ از پایایی مناسبی برخوردار است که باشد 2/2ابزاری که آلفای کرونباخ آن باالتر از سطح مقدار مینیمم  آمد.
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آموز برای پاسخگویی داده دانش ۹2پرسشنامه به  ابتدا ،در این تحقیق برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری

 به دست آمد.  2۱۸/2برای مهارت اجتماعی که مقدار آن  داز روش آلفای کرونباخ استفاده ششد و بعد

پنج خرده  (۸999یادگیری همیارانه جانسون و همکاران ) پرسشنامه .یادگیری همیارانه پرسشنامه. 2

را  تعامل ،مهارت بین فردی ،پردازش گروهی ،پذیری فردی تیمسئول ،همبستگی متقابل مثبتمقیاس: 

( استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ آن ۸۹9۹مهدوی نسب و علی آبادی ). این پرسشنامه توسط سنجدیم

آلفای پایایی آن از طریق ، مقدار آموزدانش ۹2بر روی  پرسشنامه ،برآورد شد. در پژوهش حاضر 2۹۹/2

 به دست آمد.  ۱۸۸/2کرونباخ برای یادگیری همیارانه 

یه بسته آموزشی بازی مبتنی بر محیط سازنده منظور تهبهآموزش بازی مبتني بر محیط سازنده گرا: . 3

 یاهیباز یهایژگیآموزشی پرداخت شد و و یهایها و منابع موجود در زمینه بازگرا، ابتدا به بررسی پژوهش

محیط یادگیری مبتنی بر نظریه سازنده گرایی بررسی  یهاآموزشی مطلوب تعیین گردید. همچنین مؤلفه

آموزشی برای محتوای آموزشی درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دو درس  یهایگردید و برمبنای آن باز

طراحی شده برای اجرا در آموزش گروه آزمایش  یهایهمسایگان ایران و دریاهای اطراف ما تدوین شد. باز

آموزان در هر جلسه منظوراثر بخشی بهتر بسته آموزشی، دانشتهیه شدند. به یاقهیدق 40در هشت جلسه 

، سپس موضوعات موردنظر بیان شده و از شدندیسه نفره تقسیم م یهامختلف به گروه یهایلب بازدر قا

دقیقه به بررسی  40ها و با استفاده از وسایل مورد نظر در مدت تا در قالب گروه شدیکودکان درخواست م

ان تسهیل کننده و راهنما به عنوآموزان بر روی مسأله، بهو حل مسأله بپردازند. معلم در زمان فعالیت دانش

و همواره به دنبال برانگیختن عالقه فراگیران و ساده سازی موضوع بود. جزئیات طراحی  کردیها کمک مگروه

 آمده است. ۸آموزشی و محتوای جلسات مداخله آموزشی در جدول 

 

 گرایانه. جلسات مداخله آموزشي بازی مبتني بر بازی ساختن1جدول 

 ایران همسایگان درس

شناخت همسایگان خاکی و آبی ایران. درک مفاهیم مرز و خط مرزی، گذرنامه، روادید، نوع رابطه  اهداف آموزشي

 مرزی مسائلایران و کشورهای همسایه، واکاوی  مسائلایران با کشورهای همسایه، فهم 

 نفر ۸0 تعداد بازیکنان

که روی آن نوشته شده روادید، جورچین همسایگان ایران، یک عدد  ییهاکارتامتیاز،  یهاکارت وسایل

 توپ و سبد، مکانی نسبتاً باز و وسیع چون سالن تلویزیون یا نمازخانه برای بازی

 4 تعداد جلسات

 چگونگي اجرای بازی شماره جلسه

 جلسه اول

 

 در معرض دید قراردادن نقشه و توضیح مراحل بازی-

 نفره و اجرای بازی 0تا  ۹های هتشکیل گرو-

 صورت گروهیآموزشی به و جزوه هانقشهمطالعه و بررسی  -

 آموزاندانش سؤاالتپاسخگویی به -

 صورت مسابقهجورچین همسایگان ایران به اعضای گروه و تکمیل جورچین در گروه به ارائه- جلسه دوم

 های درستودادن کارت امتیاز به پاسخ در مورد موقعیت کشورهای همسایههایی پرسش سوال-
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 پرسش درزمینه کشورهای همسایه و مفاهیم درس- جلسه سوم

 اجرای بازی ورود و خروج از کشور با روادید و گذرنامه -

 همسایه یکشورهانوع روابط ما با بارة سوالهایی در  طرح-

 ترسیم مرزهای ایران با کشورهای همسایه روی برگه -

حدنصاب امتیازها و رسم شده است، دریافت درستی آن را به  تصویرکه  هرکشور دریافت روادید-

 توسط اعضای گروه و روادیدها هاگذرنامه

 پیشنهاد ارائهبه همراه  هادالیل وجود آن ذکرمسایل مرزی ایران و کشورهای همسایه،- جلسه چهارم

نتایج آن در  ارائهو در زمینه مسائل میان ایران و کشورهای همسایه  انجام پژوهش در زمینه-

 کالس درس

میران  اگر ،نظرات خود ارائهبه همراه گروههای دیگر عملکرد گروه توسط اعضای ارزشیابی -

 امتیازهای گروهی به حد نصاب برسد، آن گروه صالحیت رفتن به دور بعد بازی را دارد

ها نوشته شده، بازرگانی، زیارتی، فرهنگی و رسم نوروزی مربوط ی آنرو ن سبدهایی کهقرارداد -

توپ و اجازه پرتاپ  اندکردهبه تعداد گذرنامه و روادیدهایی که دریافت  آموزاندانشبه آن کشور. 

 پرتاب به سبد اشتباه امتیاز منفی دارد .دارند

 .ردیگیم یانقرهو گروه دوم نیز کلید  شودیمامتیاز هر گروه که بیشتر شد کلید طالیی نصیب او  -

 دریاهای اطراف ما درس

آشنایی با جزایر ج. آشنایی با اقیانوس و مفهوم تنگه و خلیفارس.  شناخت دریای عمان، خلیج اهداف

آشنایی با اهمیت حفاظت از فارس.  دریای عمان و خلیج یهایماهآشنایی با انواع فارس.  خلیج

که با دریا سرو کار دارند، و مفاهیمی چون دریا و بازرگانی، دریا و  ییهاشغلدریا، و انواع 

 گردشگری.

 نفر ۸0 تعدادبازیکنان

، آهنرباکاغذی،  یهایماهکره جغرافیایی، نقشه جغرافیایی ایران، جورچین، قالب ماهیگیری،  وسایل

 یا چوب و مقوا و کاغذ گچگیره، 

 4 تعداد جلسات

 اجرای بازیچگونگي  شماره جلسه

 ۹های آموزان و تشکیل گروهدر معرض دید دانشراهنمای بازی  ویک کره جغرافیایی  قراردادن - جلسه پنجم

 نفره و اجرای بازی 0تا 

مطالبی درباره خلیج فارس و تنگه هرمز، کشورهای مهم نفت خیز، منابع غذایی موجود در  ارائه-

 دریا، صادرات و واردات و حفاظت از دریا ارائه

 مطالعه و بررسی کره جغرافیایی و جزوه آموزشی بصورت مشارکتی-

مشخص -ها و اجرای بازیهبه اعضای گروکشور ایران و دریاهای اطراف  و تکمیل جورچین ارائه- جلسه ششم

 محل دریای عمان کردن 

 صورت بازی رقابتیبهخلیج فارس، تنگه هرمز و کشورهای اطراف خلیج فارس _

و اعطای کارت امتیاز به در مورد دریاهای اطراف ایران  و پرسش سواالتی هانیجورچجمع آوری -

 .های درستپاسخ
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ها از کوچکی که در قسمت دهان آن یهایماهو  آهنربا و ربان قالب ماهیگیری درست کردن- جلسه هفتم

ها روی نقشه درجای درست شده است. ماهینوشته  ۸0تا  ۸اعداد  هاآنپشت و شده گیره استفاده

 کنند.آموزان با استفاده از قالب ماهگیری میگیرند و دانشخودقرار می

 ی حفاظت از دریا، موجودات با ارزش دریایی، شغل مردمانچگونگ :مفاهیم درس مانند پرسش از-

 اتاسامی شغلهایی که با دریا سرو کار دارد به همراه لیست کردن  ، دریا و گردشگریساکن بنادر

 ژوهشپ ی که پاسخ درست دهد.یک کارت امتیاز به گروه ارائه .بصورت پانتومیم به نمایش درآورند

 .دیرباز مورد توجه کشورهای قدرتمند بودچرا خلیج فارس از درباره اینکه 

نوع  )دقیق بودن پاسخها، یکدیگراز گروهها و ارزشیابی  جلسه قبلی در کالس نتایج پژوهش ارائه- جلسه هشتم

 آموزان است(مشارکت و تقسیم کار و هماهنگی گروه معیارهای امتیاز دهی به دانش

 هر ،هابا استفاده از چوب، مقوا، کاغذ، و مانند آن ساخت یک مدل خلیج فارس و دریای عمان-

متیاز و کارت ا شودیمبرنده  ،گروه که مدت زمان کمتری کار با خالقیت و کیفیت بهتری را بسازد

و در نهایت گروه برنده  شودیمتعداد کارهای امتیاز هر گروه شمرده  درپایان .کندیمررا دریافت 

مفاهیم  یدربارهسواالتی  هاگروهو گروه امتیاز برابر داشتند از اعالم خواهد شد در صورتی که د

 و هرگروه که عملکرد بهتری داشته باشد برنده نهایی خواهد شد. شودپرسیده میدرس 

 

انجام پژوهش به دلیل حساسیت موضوع در یک جلسه توجیهی با مشارکت مدیر مدرسه  برای روش اجرا.

 گواهآموزان گروه آزمایش و الزم با والدین دانش یهای)مدرسه انتخابی غیر انتفاعی بوده است( هماهنگ

 مد.جلسات آموزشی به عمل آ منظور رعایت پروتوکل های بهداشتی در زمان کرونا و شرح شیوه کار دربه

پس از توضیحات کافی در خصوص هدف انجام مطالعه و تبیین مراحل انجام کار و تاکید بر رعایت پروتوکل 

های بهدشتی، رضایت اولیا نسبت به انجام تحقیق جلب شد. پس از توجیه و جلب رضایت اولیا، درخواست 

و در  هایا واتس اپ را در گوشآموزانی که در گروه آزمایش قرار داشتند تلگرام یشد که همه اولیای دانش

ن و آموزادانش یهاتیکامپیوتر و یا لپ تاب شخصی خود نصب کنند و از این طریق ضمن نظارت بر فعال

فرزندان خود، نظرات خود را نیز درباره جریان آموزش از طریق همین شبکه با آموزگار در ارتباط بگذارند. 

بتنی مبازی  تدریس به شیوهدفی انجام شد. قبل از اجرای سپس کالس بندی مورد نظر بصورت کاماًل تصا

های اجتماعی و یادگیری همیارانه( از هر دو مهارت یهاآزمون )پرسشنامهپیش ،ساختن گرایانهبر رویکرد 

گروه آزمایش و کنترل گرفته شد و سپس کودکان تحت گروه آزمایش در یک محیط یادگیری سازنده گرا 

 آموزش دیدند. پس از اتمام نیز به روش سنتی. گروه کنترل شدندفعالیت بازی و مشغول صورت گروهی به

های اجتماعی و یادگیری مهارت یهاآزمون )پرسشنامهدوره مجدداً از هر دو گروه آزمایش و کنترل، پس

به توضیح است که گروه کنترل در  الزم ی بود.اقهیدق 40ی جلسه ۱این دوره شامل  همیارانه( گرفته شد.

دا ، ابتگردآوری شدههای و تحلیل داده منظور تجزیهبهاین مدت تحت آموزش به شیوه سنتی قرار گرفت. 

ها استخراج و در جدول اطالعات کلی تنظیم شد، سپس کلیه اطالعات با اطالعات حاصل از پرسشنامه

های آماری شاخص) یفیتوص آماردر دو بخش  SPSSری افزار آمااستفاده از کامپیوتر و از طریق نرم

قرار  و تحلیلمورد تجزیه  (تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر) یو استنباط متغیرهای اساسی تحقیق(

 گرفت.
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  هایافته 

د و رش تحقیق یعنی یادگیری همیارانه ی توصیفی مربوط به هریک از متغیرهایهاافتهدر این بخش ی

 شده است.ارائه 2، 0، 0، 4به ترتیب در جداول  های آزمایش و کنترلگروه اجتماعی در

 

شاخص های توصیفي نمرات یادگیری همیارانه و رشد اجتماعي گروه آزمایش و گواه در  مقایسه .2 جدول

 و پیگیری آزمونپس آزمون،مراحل پیش

 

آزمون نسبت گروه آزمایش در مرحله پس نمرات یادگیری همیارانه دهدیمنشان  2همانطور که نتایج جدول 

 ۹2/ ۹میانگین نمره یادگیری همیارانه افراد گروه آزمایش برابر با  کهنحوییافته است بهآزمون افزایشپیش

ن است، که حاکی از افزایش نمره یادگیری همیارانه در بی دهیرس 42 به آزمونبوده است و در مرحله پس

افراد گروه آزمایش است و در مرحله پیگیری نیز این افزایش حفظ شده است ولی در گروه گواه تغییراتی 

آزمون آزمون نسبت پیشگروه آزمایش در مرحله پس نمرات رشد اجتماعی مشاهده نمی شود. همچنین 

بوده است و در  44/ 4بر با که میانگین نمره رشد اجتماعی افراد گروه آزمایش برانحوییافته است بهافزایش

است، بنابراین حاکی از افزایش نمره رشد اجتماعی در بین افراد گروه  دهیرس 4/04آزمون به مرحله پس

و در مرحله پیگیری نیز این افزایش حفظ شده است ولی در گروه گواه تغییراتی حاصل نشده  آزمایش است

 است.
 

 پژوهشهای برای متغیرآماری  یهانتایج آزمون مفروضه .3جدول 

-کلموگراف گروه متغیر

 اسمیرف
 موخلي آزمون لوین

Z معناداری F معناداری χ2 

 مقدار
W 

 موخلی
سطح 

 معناداری

 ۹۸/2 29/2 ۹۹/2 2۸/2 4۸/۸ 22۱/2 ۸۱/2 آزمایش یادگیری همیارانه
 ۸2/2 42/2 گروه

 40/2 ۱0/2 44/۸ ۸۱/2 ۱0/۸ ۹9/2 ۸4/2 آزمایش رشد جتماعي
 ۸4/2 24/2 گروه

 
 و هانمره طبیعی توزیع شرط برقراری از حاکی اسمیرنف-کولموگراف آزمون دهدیمنشان ، ۹جدول  نتایج

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش گروه مراحل

انحراف  میانگین  متغیر

 معیار

انحراف  میانگین انحراف معیار میانگین

 معیار

یادگیری 

 همیارانه

۹4/۹2 آزمایش  20/2 22/42  24/2 ۹/4۸  4/2  

 2/۸ 4/20 0/۸ 9/20 4/۸ 2/20 گواه

رشد 

 اجتماعي   

 9/۹ 0/04 2/4 4/04 90/2 4/44 آزمایش

 0/۸ 2/۹9 2/۸ ۸/۹9 0/۸ 0/۹۱ گواه
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یادگیری متغیرهای پژوهش ) در هاواریانس همسانی شرط برقراری نشان دهنده نیز لوین نتیجه آزمون

( با 9/2موچلی) آماره که دهدمی نشان ۸2جدول در  موچلی آزمون نتایج .( استهمیارانه و رشد اجتماعی

(     44/۸( با مجذور خی) ۱0/2( موچلی ( برای یادگیری همیارانه  و همچنین آماره   ۹۹/2مجذور خی) 

است  شده رعایت ها واریانس تساوی فرض معنادار نمی باشد و  پیش 20/2برای رشد اجتماعی در سطح 

 استفاده شد. های مکرر گیری اندازه واریانس تحلیل ی پژوهش از آزمونهابنابراین به منظور بررسی فرضیه
 

 مرحله سه در مکرر هاییریگمختلط با اندازهتحلیل واریانس  .4جدول 
ابع من

 تغییرات
مجموع  اجزاء

 مجذورات
درجه 

 آزادی
 میانگین

 مجموع

 مجذورات

سطح  Fنسبت 

 معناداری
اندازه 

 اثر

یادگیری 

 همیارانه

 9۱/2 22۸/2 ۸/۸۹0۱ 2/22۱0۸ ۸ 2/22۱0۸ مداخله مراحل
 4۹/2 22۸/2 2۸/2۹2 02/۱224 ۸ 02/۱224 گروه ×مراحل 

 40/2 22۸/2 22/2۹ 0/۸۹22 ۸ 0/۸۹22 گروه

رشد 

 اجتماعي

 92/2 22۸/2 22/۸۸۹2 ۸/229۸۱۱ ۸ ۸/229۸۱۱ مداخله مراحل
 ۹۸/2 22۸/2 ۱/۸۹۹ 22/۱۱22 ۸ 22/۱۱22 گروه ×مراحل 

 0۹/2 22۸/2 49/4 2/9۸22 ۸ 2/9۸22 گروه

 
ه یادگیری نمر گیری درآزمایش در سه مرحله اندازه دهد که تعامل مراحل با گروهنشان می 4نتایج جدول 

( با اندازه F ،22۸/2 =P=49/4)رشد اجتماعی بر نمره  و 40/2( با اندازه اثر F ،22۸/2 =P=22/2۹همیارانه )

 مؤثر بوده است. 0۹/2اثر 
 

آزمون و پیگیریآزمون، پسني در سه مرحله پیشونتایج آزمون تعقیبي بنفر 5جدول   

های شاخص

 آماری

آزمونپس -آزمونپیش پیگیری -آزمونپیش  پیگیری -آزمونپس   

تفاوت  

 میانگین

 انحراف

 معیار

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری

یادگیری 

 همیارانه

2/9 ۱2/۹ 22۸/2  22/9  ۸2/۹  22۸/2  ۹/۸  4۸/2  2۹/2  

22/22 رشد اجتماعي  9۹/0  22۸/2  2/22 92/0  22۸/2  22/2  ۸۱/2  ۹9/2  

 

نمرات یادگیری همیارانه و رشد اجتماعی دهد تفاوت میانگین نتایج آزمون بنفرینی نشان می 4در جدول 

(22۸/2=P)  آزمون اما تفاوت میانگین بین پس ؛آزمون و پیگیری معنادار استآزمون با پسپیشبین مراحل

یک از متغیرهای پژوهش معنادار نیست که بیانگر آن است که نتایج حاصل در مرحله و پیگیری در هیچ

 .پیگیری بازگشت نداشته و اثر مداخله پایدار بوده است
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 نتایج میانگین نمرات یادگیری همیارانه  گروه آزمایش و کنترل در دوره های اجرای آزمون .1 نمودار

 

 
 

 نتایج میانگین نمرات رشد اجتماعي گروه آزمایش و کنترل در دوره های اجرای آزمون . 2نمودار
 

 گیرینتیجهو  بحث 

بازی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا بر یادگیری همیارانه و رشد اجتماعی  ریتأثتعیین هدف این پژوهش 

 رب بازی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گراها نشان داد های حاصل از بررسی فرضیهیافتهبود.  کودکان

 هاافتهیمقایسه تطبیقی نتایج با  در تأثیر دارد.آموزان دوره ابتدایی و رشد اجتماعی دانش یادگیری همیارانه 

حققانی م هاییافتهبا نتایج و در بعد متغیر رشد اجتماعی  هایافتهاذعان نمود این  توانمیو نتایج پیشین، 

( اشکور کیایی ۸۹90( رحیمی، پیرخضرانیان و فاضل )۸۹9۱) پورروستائی اردکانیو  اسمعیلی گوجار مانند 

( ۸۹90و مهدوی نسب و همکاران )( 22۸0) های گلزرو در بعد یادگیری همیارانه با پژوهش( ۸۹90)

طور صورت مستقیم و چه بهعوامل بسیاری چه بهتوان اذعان داشت در تبیین این نتایج می است. راستاهم

است  تأثیرگذارآموزان مهمی مانند رشد اجتماعی و یادگیری همیارانه در بین دانشمتغیرهای غیرمستقیم بر 

آموزشی گروهی درروند رشد جسمانی  هایبازینقش های آموزشی است. گیری از بازییکی از این عوامل بهره

انکارناپذیر است. از دیدگاه  سازی یادگیری مشارکتی و همیارانهو زمینه کودکانو اجتماعی روانی  -و روحی

بهداشتی، روانی،  هایجنبهرشد کودک ازجمله  هایجنبهشناسی، بازی کار کودک است و بر همه روان
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و ایجاد تعامل و مشارکت در یادگیری در های اجتماعی رشد و ارتقای مهارت ،ریزیافزایش مهارت در برنامه

ی روحی فرد هایتواناییآموزشی  های(. از طریق بازی۸۹92احمدوند،) آموزان تأثیر داردن دانشبی

مفاهیم جدید  معموالً، هابازی. در این نمونه از کنندمیصورت آگاهانه تمرین شده و رشد بهآموزان دانش

موزش مورد استقبال کودکان ها در حین آشده و به دلیل ساختار مفرح آن صورت آزادانه به کودک ارائهبه

 شوندمیموجب تقویت حواس و رشد قوای ذهنی و اجتماعی  هابازی. از طرفی این نوع گیرندمینیز قرار 

کنترل اصلی بازی در اختیار کودک باشد و جهت مسیر آن را او تعیین کند. ازجمله  شودشرط آنکه سعی به

 در .(۸۹90 رحیمی و همکاران،ی مثل جورچین نام برد )دست هایبازیاز  توانمیآموزشی کودک  هایبازی

مانند همکاری و تعاون، خویشتن داری  هاییمؤلفهبهبود و ارتقاء و با توجه به نقش و اهمیت بازی، این راستا 

 اسمعیلی گوجار و همکاران،) ارتباطاتموردنیاز عصر های مهارت اجتماعی زیر مؤلفهعنوان و همدلی به

طراحی آموزشی نوین است لذا طراحی آموزشی  هایروشکارگیری الگوها و تناسب و به مستلزم( ۸۹9۱

پذیری فردی،  مانند مسئولیت های اجتماعیتواند مهارتگرا میبازی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده

 فردانش،) دهدآموزان را ارتقا در بین دانشرا  بین فردی و همچنین قدرت تعامل با دیگران هایمهارت

فطرتاً اجتماعی است و در جهت آسایش و آرامش و امنیت خود و اطرافیانش نیازمند به  انسان (.۸۹92

عوامل اجتماعی مختلفی همچون خانواده، مدرسه، گروه دوستان ( و ۸۹9۱سیف و همکاران، ) استدیگران 

ل باید باهم پیوند داشته باشند عوام. این مؤثر استاو و همساالن، رسانه و کل جامعه در امر اجتماعی شدن 

موضوع در درون جامعه نیز درونی شود و فرهنگ کار جمعی ترویج شود و لذا اولین راهکار آموزش دقیق  تا

بلکه باید کاربردی باشد.  ،است و این آموزش نباید سطحی آموزانهای اجتماعی به دانشمهارت جانبهو همه

کودکان بخشی از فرایند اجتماعی شدن آنان است توسط جتماعی های اکسب مهارت( ۸۹90 اشکور کیایی،)

 .گیردها و رفتار فرد شکل میها، گزینشها، ارزشو اجتماعی شدن فرایندی است که در آن هنجارها، مهارت

گیرند و نیز روابط قوی خوبی یاد میهای اجتماعی را بهبدون تردید کودکان و نوجوانانی که قواعد و مهارت

تماعی اج احتمال زیاد سطح باالیی را از سازگاریکنند بهحکمی را با اعضای خانواده و اجتماع برقرار میو مست

ی های اجتماعی شرکت کرده و درک بهتردر فعالیت ؛(۸۹99 ،صنعتگر و اسماعیلی) از خود بروز خواهند داد

آموزشی بازی کارگیری ابراین بهبن (؛۸۹92 عباسی و همکاران، )یزدانی،کنند از مشارکت اجتماعی کسب می

ی کند بلکه همبستگآموزان کمک میرشد اجتماعی دانش تنها بهنهمبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا 

مهدوی نسب و ) نمایدآموزان را تسهیل میدانشهمیارانه و جمعی  مشارکتی، ،درگیری دوجانبهمتقابل، 

تنها بر صحبت کردن و گوش دادن متمرکز سازنده گرا در کالس درس نه هایفعالیت، (۸۹90همکاران، 

اس آموزان، اساست بلکه ارتباط بین معلم و شاگرد نیز حائز اهمیت است. در حقیقت دادن اختیار به دانش

آموزان، یادگیرندگان تعامل گر شوند باید فرصت پرسیدن به آن فلسفه سازنده گرایی است. برای اینکه دانش

ویژه اگر برانگیز و مهم یادگیری و تفکر است. بهاده شود تا فعاالنه جستجو نمایند. طرح سؤال بخش چالشد

طرح م تراثربخشتقدیر قرار گیرند، سؤاالت  تشویق به طرح سؤال بیشتر شوند و مورد دائماًآموزان دانش

و کنترل بیشتری بر  شوندمیتر آموزان نسبت به تفکر خود هشیارخواهد شد. با طرح سؤال از خود، دانش

 ترین قدم برای یادگیریکه بزرگ آیدمیو همچنین بر تفکر و عقاید دیگران نیز نائل  کنندمیآن پیدا 

 (۸۹90عمادی و همکاران، ) استهمیارانه 
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فین طر وقتیگفتگوهای واقعی شاگرد به شاگرد و شاگرد با معلم در کالس سازنده گرا بسیار مهم است. 

که در آن نظرات و عقاید تعاملی و همیارانه  آیدمیهای هم گوش دهند، محیطی به وجود ت به حرفدقبه

آموز مدار است جایی که همیاری کالس درس سازنده گرایی دانش ؛(22۸2 )واسالو و همکاران، یابندمیرشد 

راحتی تا اطالعات را به کندمیکمک  هامعلمآموزان و ساختن گرایی به دانشگیرد. میمعنادار پرمحتوا صورت 

که باهم همکاری کنند و از این همکاری لذت ببرند.  شودمیبه اشتراک بگذارند و ارائه دهند بلکه حتی باعث 

حاصل از بازی مبتنی بر محیط در درس مشارکت کنند. یادگیری تعاملی  توانندمیراحتی آموزان بهدانش

ه انعطاف و وفق پذیر است کیری تعاملی یک سبک یادگیری قابلبخش است. یادگجذاب و لذتسازنده گرا، 

توانند با تعامل آموزان میدانش(؛ در این رویکرد 22۸۱ پولین،) شوند ترمستقلآموزان دانش شودمیباعث 

 آموزان اطالعات بیشتری را ازدانش .کنند، بیشتر یاد بگیرندهمه درک می کهاینبا یکدیگر و اطمینان از 

آورند، و با همکاری با یکدیگر در مورد یادگیری، های متفکرانه به دست میبحث پردازش گروهی و طریق

همیارانه دو یا چند نفر تالش  (. در یادگیری22۸4 نوآمی و همکاران،) داشتخواهند  تریمثبترفتار 

یادگیری فردی، در یادگیری همیارانه افراد بر منابع و  برخالفکنند تا مفهومی را با یکدیگر یاد بگیرند، می

که از یکدیگر برای اطالعات، ارزیابی نحویکنند. بهگذاری میسرمایهو همکاری و تعاون های یکدیگر مهارت

اتفاق  طورکلی، یادگیری همیارانه زمانیکنند. پس بهعقاید یکدیگر، نظارت بر کار یکدیگر و غیره استفاده می

حلی برای ساخت یک محصول از آموزان برای درک یک مفهوم یا پیدا کردن راهفتد که گروهی از دانشامی

 آموز و معلم را در کالسکنند. عالوه بر این، یادگیری همیارانه رابطه سنتی دانشیادگیری خود باهم کار می

ادات و مشکالت، داشتن رفتار داری در مقابل انتقآموزان خویشتنو به دانش کند.درس دوباره تعریف می

تواند شامل نوشتن مشارکتی، های یادگیری همیارانه میفعالیت دهد.صمیمانه و قاطع را آموزش می

های دیگر باشد. این رویکرد های مطالعه و فعالیتهای گروهی، حل مسائل مشترک، مناظره، گروهپروژه

 تواندیمهای بسیاری دارد و فردی مزیت یادگیریبل نزدیک به یادگیری مشارکتی است و بدون تردید در مقا

 ی،تنگ و ماآفرین بوده و ثمرات مفید و اثارسودمندی به همراه داشته باشد )آموزان تحولدر یادگیری دانش

22۸4) 

بدرستی به این نکته مهم اشاره نمود رشد  توانمیدر جمع بندی کلی و نتیجه گیری از این بخش از تحقیق 

های دیگر پرورش کودکان تاثیرگذار ترین فرایندهای رشد است که بر جنبهآموزان یکی از مهمانشاجتماعی د

همکاری و تعاون، آموزان مقطع ابتدایی اگر به درستی طی شود، استقالل، است. مرحله رشد اجتماعی دانش

های نیازمند برای ارتنفس و مهاعتمادبههای تعامل با دیگران، مسئولیت پذیری، مهارت بین فردی، شیوه

رشد اجتماعی روی بسیاری از انواع دیگر رشد کودکان  رسدمیآموزد. به نظر می آموزاندانشبزرگسالی را به 

گی او های مختلف زندای سالم، روی بخشتاثیرگذار است. توانایی یک کودک برای تعامل با دیگران به شیوه

ر دوران نوپایی گرفته تا پیدا کردن دوست در مدرسه و حتی تاثیرگذار است. از یاد گرفتن کلمات جدید د

آموزان سرو کار دارند نقش های زندگی در بزرگسالی. والدین و معلمانی که با دانشکنار آمدن با چالش

 آموزانآموزان دارند. این افراد به دلیل ارتباط سازگاری که با دانشمؤثری در رشد عاطفی و اجتماعی دانش

برای رشد عاطفی معلمان  رسدمی. به نظر (۸۹90 الشانی، قاسمی و) باشندتوانند این تأثیر را داشته دارند می

 طراحی آموزشی با تلفیق بازی مبتنی بر محیط ساختن گرایانه درآموزان الزم است که و اجتماعی دانش
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را همراهی کنند و  انآموزدانش، یادگیری همیارانه و مشارکتیهای فعالیتروزانه خود و به کارگیری 

، تا باهمراهی والدین نمایندرا انتخاب کنند و شرایطی را فراهم باشد، ها میآنهایی که مناسب سن فعالیت

 و فعالیت بیشتری را انجام دهنددر تعامل با یکدیگر و از طریق یادگیری همیارانه و مشارکتی، آموزان دانش

؛ با توجه به نتایج کنندش اقدامات و کارهای خود را نیز کسب میمهارت برقراری ارتباط با دیگران و پرداز

که  هاییروشدر نهاد آموزش و پرورش تحولی در به کارگیری  الزم است این مطالعه و نکات ذکر شده،

شود و این تحول با تالش  ایجادمتضمن فعالیت و مشارکت یادگیرنده در آموزش گروهی و همیارانه است، 

همه دست اندرکاران و بخصوص معلمان امکان پذیر و عملی است. به کارگیری روش بازی مبتنی بر محیط 

آموزان و باهم زیستن، میان دانش هایدانستنیبه افزایش تعامل و تبادل اطالعات و ، یادگیری سازنده گرا

شایسته است بستر مناسب برای همچنین  کند.مک میها کآنجانبه همه رشدمشارکت، مسئولیت پذیری و 

مبتنی بر رویکرد ساختن گرابانه در مدارس  هایبازیفعال مانند  هایروش خصوصاًنوین  هایروشاجرای 

 مدیریتی از سنتی به سبک مدرن در آموزش هایشیوهبیش از گذشته شکل بگیرند و این امر مستلزم ارتقا 

 .است

 

 اخالقي موازین

 با. شد رعایت رازداری و خصوصی حریم تضمین آگاهانه، رضایت اخذ شامل اخالقی موازین پژوهش این در

 مورد رد کنندگانشرکت ها،سؤال تمامی تکمیل به تأکید ضمن هاپرسشنامه تکمیل زمان و شرایط به توجه

 .گرفتند قرار مداخله تحت نیز گواه گروه پژوهش اتمام از پس. بودند مختار پژوهش از خروج

 

 سپاسگزاری

 قدردانی و تشکر داشتند؛ همکاری پژوهش این اجرای در که کسانی همه و مدرسه، معلمان، اولیا مدیر از

 شود.می

 

 منافع تعارض

 .ندارد منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بر بنا

 

 منابع 
 تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. (. روانشناسی بازی. ۸۹92محمدعلی) احمدوند،

(. تأثیر بازیهای رایانه ای آموزشی چندکاربره ۸۹9۱پورروستائی اردکانی، سعید ) .، واسمعیلی گوجار، صالح

 :(0۸)۸0، فصلنامه روانشناسی تربیتیهای شناختی دانش آموزان. های اجتماعی و تواناییبرخط بر مهارت

2۹2 –2۸۸ 

کودکان درخودمانده با  یای بر بهبود مهارتهای اجتماع بازیهای رایانه یاثربخش (.۸۹90)علیرضا  ،یکیای اشکور

 .ی. دانشگاه عالمه طباطبائارشد یپایان نامه کارشناس. باال عملکرد

 .آییژ:انتشارات های نوین تدریس، تهران(، روش۸۹۱۱آقازاده، محرم، )
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تأثیر آموزش مهارت حل  (.8931. )مریم ،باباپور واجاریو ، .رحمت اله ،، خوارزمی رحیم آبادی.صوفیا ،حیدری کمرودی
 ۶3-۸1( :۶) 1، رویش روان شناسی .مسأله بر میزان رشد اجتماعی نوآموزان پیش دبستانی

مقایسه ابعاد مهارت های اجتماعی دانش آموزان  .(۸۹94). احمد ،عابدی  .، ومحمدجواد ،لیاقتدار.، مریم ،سبزوار

 ۸22-۱۱(: ۸2)2۸،آموزشیرویکردهای نوین  ،ابتدایی مدارس غیردولتی بدون کیف و دولتی شهر اصفهان
مقایسه سرسختی روان شناختی و نوع مکانیسم دفاعی  (.۸۹9۹)عفت، خلیلی .، وطیبه ،سلطانی.، فرامرز ،سهرابی

 ۸22-۸22: (29) ۱ ،روانشناسی کاربردی. در افراد تحت درمان با همودیالیز و افراد عادی

 .(. روانشناسی پرورشی نوین. تهران: انتشارات دوران۸۹90سیف، علی اکبر )

گرایی شناختی بر آموزش با رویکرد ساختناثربخشی ( ۸۹9۱احقر، قدسی) .، واحمدی، امینه .،شهنار سلیمانی،

پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و ،ی ششم ابتدایی در درس ریاضیآموزان پایهیادگیری، یادداری دانش
 2۸-0۹(: ۸)2، مجازی

  . امیرکبیر انتشاراتجامعه و تعلیم و تربیت، تهران:(. ۸۹92ی )عل شریعتمداری،

 ینقش بازی در رشد مهارتهای اجتماع یبررس (.۸۹90)ه مهیففاضل،  .، وپیرخضرانیان، مریم .،قدوس ،یرحیم

 .رازی ی. مرکز همایشهای بین المللیو علوم اجتماع یروانشناس یکنفرانس بین الملل هفتمین .دانش آموزان
 رابطه کار با بازیهای(. ۸۹90)آبادی، مژگان  یاسدی موس یبن .، ویزدی نژاد، فاطمه یاخالق .،راشن ،یعبدالله

 . 29 - ۸4 (:22) 4. مجله علوم خبریدر نوجوانان.  ی(و اجتماع یعاطف ،یآموزش) سازگاری ای و رایانه

 انتشارات طراحان ایماژ. :،تهرانبازی و تاثیر آن در رشد کودک(۸۹92)لیلی ،انگجی .، وعزیزه ،عسگری

بر محیط یادگیریِ  یمبتن یگروه یتأثیر بازیهای آموزش (.۸۹90)موفق، مهین  یعروت .، وسید رسول عمادی،

 . ۸9 - ۸44(: ۸) 0 ،یفصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانمهارت تفکر خالق.  پرورش سازنده گرا بر

 رشد و هوش بر ورزشی موزون حرکات آموزش تأثیر(. ۸۹9۸. )حسین کارشکی، .، وعلی آباد، چمن غنایی

 .22۹-222: (4)۸۱ ،دانش افق دبستانی.  پیش کودکان اجتماعی

(. اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر پذیرش اجتماعی و امید در ۸۹99مریم. ) ،اسماعیلی .، و رایحه ،صنعتگر

 ۸42-۸20(: 2)۸، خانواده درمانی کاربردی .کودکان مبتال به سرطان

 انتشارات سمت. :، تهرانمبانی، رویکردها و کاربردها؛طراحی آموزشی (. ۸۹92هاشم ) ،فردانش

دومین دانش آموزان.  یبر مهارتهای اجتماع فراتحلیل تأثیر بازیهای رایانه ای (.۸۹90)هادی  ،یوالشان یقاسم
 . ها، اصفهان. دانشگاه اصفهانبازیهای رایانه ایفرصتها و چالش یمل کنفرانس

بر تاثیر آموزش مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی (. ۸42۸)احقر.  ،قدسیو ، .مریم، ، صفرنواده.منیره ،محمدزاده

پژوهشی  -دوماهنامه علمی .یادگیری مشارکتی دانش آموزان در درس علوم و پایداری آن در طول زمان

  29-92: (۸) ۸0، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

های گروهی با اجتماعی از راه بازیهای آموزش مهارت .( ۸۹90)ملوک ،خادمی اشکذری.، و زهرا ،محمدزاده

 99-20(: 4۹ )۸۹ ،کنترل هوش هیجانی مادران

های موثر شناسایی مولفه(. ۸422)داود.  ،طهماسب زاده شیخالرو ، .شهرام ،، رنجدوست.مسعود ،محمدی نائینی

مطالعات روانشناختی دوفصلنامه  .درسی ریاضی دوره ابتداییهای تدریس و ارزشیابی برنامهدر اجرای روش

  ۹00-۹20: (2) 2، نوجوان و جوان

 مدرسه. انتشارات : تهران .های آموزشی بازی .(۸۹92منوچهر ) ترکمان، .، ومصطفی مقدم،

http://ensani.ir/fa/article/author/166231
http://ensani.ir/fa/article/author/123760
http://ensani.ir/fa/article/author/562
http://ensani.ir/fa/article/author/562
http://ensani.ir/fa/article/author/194464
http://ensani.ir/fa/article/author/194465
http://ensani.ir/fa/article/author/194465
http://ensani.ir/fa/article/405904/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/405904/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/405904/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/45597/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-8-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-29-
http://etl.journals.pnu.ac.ir/article_6157.html
http://etl.journals.pnu.ac.ir/article_6157.html
https://www.gisoom.com/search/book/author-374058/پدیدآورنده-عزیزه-عسگری/
https://www.gisoom.com/search/book/author-374058/پدیدآورنده-عزیزه-عسگری/
https://www.gisoom.com/search/book/author-271140/پدیدآورنده-لیلی-انگجی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-271140/پدیدآورنده-لیلی-انگجی/
https://www.gisoom.com/book/1741824/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/
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 یو اجرای بازی آموزش یطراح(. ۸۹90)جواد.  ،یحاتم .، وابراهیم ،یطالی .،فردانش، هاشم .،نسب، یوسف مهدوی

ه فصلنام. یبازی آموزش یبرای طراح یو ارائه چارچوب یایران بر اساس اصول سازنده گرای همسایگان درس
 . 42 - 9:۸2۱. تربیت تعلیم و

، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس(. ۸۹99ضرابیان، فرزانه).، و نسیم، سعید

 نور

 (.2)۸2 ،رشد مدیریت مدرسه   ،بازی های تیم ساز(. ۸۹9۹)، محمود شیخیانو  ،.احد ، نویدی

طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامۀ ( ۸۹92مجید) عسگری،علی .، ومحمد حسنی، .،عفت عباسی، .،یزدانی، فتانه

ی یادگیری اموزشگاه، پژوهش در درسی تربیت اجتماعی در دورة متوسطۀ اول با تاکید بر اسناد باالدستی

 ۹2-۸۱(: 2)0و مجازی، 
مطالعه ابعاد و مؤلفه های ارزشیابی کیفی (. ۸42۸)صادق.  ،ملکی آوارسینو ، .مصطفی ،، قادری.گالویژ ،وفایی فر

 :(۸)۹ ،دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان .توصیفی در کالس های چندپایه دوره ابتدایی

۹22-292 
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 پرسشنامه رشد اجتماعي
 

هرگز  سئواالت ردیف

اتفاق 

 نیفتاده

بعضی وقت 

ها اتفاق 

 افتاده

اغلب 

اتفاق می 

 افتد

 2 ۸ 2 (11تا  0گویه و دامنه نمره بین  8خودکنترلي ) ۸مولفه 

برای والدینم کارهای خوبی انجام می دهم، مثل کمک کردن در کارهای خانه بدون  ۸

 اینکه از من بخواهند.

2 ۸ 2 

 2 ۸ 2 می کنم. به راحتی برای خودم دوست پیدا 2

 2 ۸ 2 به راهنمایی های معلم گوش می دهم. ۹

 2 ۸ 2 با آرامش به دعواهای که با والدینم دارم پایان می دهم. 4

 2 ۸ 2 وقتی که با معلمان یا والدینم اختالف نظر داشته باشم، با آنها کنار می آیم. 0

 2 ۸ 2 من با بزرگترها بدون دعوا و بحث مخالفت می کنم. 0

 2 ۸ 2 من خلق و خوی خود را وقتی که دیگران مرا عصبانی می کنند، کنترل می کنم. 2

 2 ۸ 2 من انتقادهای را که والدینم از من می کنند بدون عصبانیت می پذیریم. ۱

 2 ۸ 2 (14تا  0گویه و دامنه نمره بین  7همدلي) 2مولفه 

 2 ۸ 2 انتقاد می کنند، می ایستم. من مقابل دوستانم وقتی که به طور ناعادالنه از من 9

من برای دیگران وقتی که چیزهای بدی برای آنها اتفاق می افتد، احساس تأسف می  ۸2

 کنم.

2 ۸ 2 

 2 ۸ 2 من به دوستانم وقتی که در مورد مشکالتی که دارند صحبت می کنند، گوش میدهم. ۸۸

 2 ۸ 2 می گویم. وقتی که دیگران کار خوبی را انجام می دهند، به آنها ۸2

 2 ۸ 2 به دوستانم اجازه می دهم که بدانند آنها را دوست دارم با گفتن یا نشان دادن به آنها. ۸۹

 2 ۸ 2 من به دیگران وقتی که آنها کار خوبی را انجام می دهند، چیزهای خوبی می گویم. ۸4

ا عصبانی، ناراحت یمن سعی می کنی که بفهمم دوستانم چه حسی دارند وقتی که آنها  ۸0

 غمگین هستند

2 ۸ 2 

 2 ۸ 2 (12تا  0گویه و دامنه نمره بین  1ابراز وجود ) ۹مولفه 

 2 ۸ 2 با هم کالسی هایم شروع به صحبت می کنم ۸0

 2 ۸ 2 من با جنس مخالفم بدون احساس ناراحتی یا دستپاچگی صحبت می کنم. ۸2

 2 ۸ 2 خواهم.از دوستانم برای حل مشکالتم کمک می  ۸۱

 2 ۸ 2 من با دوستانم قرار می گذارم. ۸9

 2 ۸ 2 من به جنس مخالفم احترام می گذارم 22
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 2 ۸ 2 وقتی که یک مشکلی یا بحثی وجود دارد با همکالسی هایم صحبت می کنم. 2۸

 2 ۸ 2 (12-0گویه و دامنه نمره بین  1همکاری ) 4مولفه 

 2 ۸ 2 کمک کنند.از دوستانم می خواهم که به من  22

 2 ۸ 2 قبل از استفاده از وسایل دیگران از آنها اجازه می گیرم. 2۹

 2 ۸ 2 من میز کارم را تمیز و مرتب نگه می دارم. 24

 2 ۸ 2 من تکالیف کالسی ام را سر وقت انجام می دهم. 20

 2 ۸ 2 من به بزرگتر ها وقتی که با من حرف می زنند گوش میدهم. 20

 2 ۸ 2 انجام کارهای با دیگران که باعث دردسر برای من  می شود، اجتناب می کنم.از  22
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Effect of play based on constructivism learning 

environment on collaborative learning and social 

development of children 
 

 
Nayereh. Shahmohammad 1*   

  

 

 

 

Abstract 
Aim: This study aimed to investigate the effect of a game program based on a 

constructivist learning environment on collaborative learning and social development of 

children. Method: The current study was a quasi-experimental research using a two-group 

design with a control group, pre-test, post-test, and follow-up phase. The statistical 

population of the research included all the children studying in the sixth grade of the 

elementary school in the 2nd district of Qazvin city in the academic year of 2018-2019 

number of 20,450 people, of which 30 people were selected purposefully and randomly 

divided into two groups of 15 people, experimental and control. Two cooperative learning 

questionnaires by Johnson et al. (1999) and Elliott's social growth (1990) were used to 

collect data. For the experimental group, a game based on a constructivist learning 

environment was implemented, and the control group was waiting. The data were analyzed 

using the variance of repeated measures. Results: The results showed that the game 

program based on a constructivist learning environment is effective in cooperative learning 

(F=32.20, p=0.001) and on the child's social development (F=4.49, P=0.001) in the post-

test phase, and this effect was reported in the stable follow-up phase (P = 0.05). 

Conclusion: The role of group educational games in the process of physical and mental-

psychological development of children is undeniable; enjoyable education is an approach 

in which children play and learning takes place with enjoyable activities. This research 

also showed that education based on a constructivist learning environment can increase 

cooperative learning and social development of children with a pleasant and enjoyable 

process.  
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