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 خالصه 

 رشد بر تاکید با آموزشي بازی مدل طراحي پژوهش، این انجام از هدف هدف از پژوهش حاضر مقدمه:

 . بود دبستاني پیش کودکان در مهارت این بر آن اثربخشي وهوش هیجاني و کودکان فردی میان مهارت

کودکان  . کندبه سازگاری کودك در مدرسه و دستیابي به موفقیت کمك مي میان فردیرفتارهای ابتدایي 

شوند مشكالت زیادی دارند از جمله طرد ضعیفي وارد مدرسه مي میان فردیهای خردسالي که با مهارت

را  داشتن مهارت میان فردی، کودك همساالن، مشكالت رفتاری و سطح پایین پیشرفت تحصیلي از طرف

خود را  میان فردیرا خلق کند و در هر مرحله از زندگي به روابط  میان فردیسازد که روابط قادر مي

کنند و زندگي خود را از طریق شروع ميافراد دوره اجتماعي شدن را از زمان تولدشان  .تقویت کند

فراهم کننده سازگاری و انطباق اجتماعي  میان فردیهای . مهارتکنندهای اجتماعي پیكربندی ميمهارت

 که است بنیادی تحقیق یك هدف منظر از روش تحقیق و نیز تعامل و ارتباط با همساالن و دیگران است

یكي از ابزارهایي  میان فردیمهارت  یافته ها نشان مي دهدکه.است اکتشافي آمیخته تحقیق روش بر مبتني

های و حفظ آن مي کند که از سال میان فردیجتماعي، ایجاد روابط ا است که فرد را قادر به سازگاری

افرادی که . ول زندگي فرد دارندو بلند مدتي در ط شوند و تاثیرات کوتاه مدتاول زندگي یاد گرفته مي

پذیر یابند و از نظر اجتماعي مسئولیتکند، به رضایت از خود دست ميشان رشد ميفردیهای میانمهارت

 .و افراد مفیدی هستند

 ،هوش رواني فردی،سازگاری های فردی،توانایي میان مهارت ، بازی مدل طراحيکلمات کلیدی: 

 کودکان هیجاني

 

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:
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 مقدمه

کودکان تا حدود زیادی در  میان فردیهای تقویت مهارت

های گرو توجه به رویكردهای آموزشي به ویژه در سال

با توجه به اینكه آموزش رسمي از (. 9) نخست زندگي است

شود و عملكرد این مراکز دبستاني آغاز ميمقطع پیش

 ساز ورود کودکان به اجتماعي بزرگتر به نامآموزشي زمینه

مدرسه و سپس جامعه است، اما در ایران به دلیل نوپا بودن 

هنوز دستورالعمل آموزشي مشخص،  ،این مقطع تحصیلي

های اجتماعي را در کودکان استاندارد و مطمئني که مهارت

(. بحث در زمینه نوع 5) نهادینه کند، تعریف نشده است

تخصص و نحوه استخدام مربیان پیش دبستاني از یك سو و 

لكرد متفاوت مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستي و عم

آموزش و پرورش از سوی دیگر بر پیچیدگي اداره این مراکز 

افزوده است. پیامدهای این ضعف ساختاری، موجب افزایش 

هیجاني در کودکان پیش -ها و اختالالت عاطفيآسیب

دبستاني شده است؛ به طوری که پدیده اضطراب جدایي 

ر از مدرسه ، رفتار ان، خرابكاری، فرکودکان از والدی

جویي در این گیری، افسردگي و بهانه(، گوشه4پرخاشگرانه )

گروه از کودکان سبب نگراني والدین و مربیان شده است 

و میان  دوره پیش دبستاني در تكامل رفتارهای اجتماعي(. 2)

کند. هر چند در این دوره نقش بسیار مهمي ایفا مي فردی

موزش رسمي معاف است و از آزادی عمل کودك از آ

باشد، لیكن کودکان به دنیایي وارد بیشتری برخوردار مي

شوند که باید بسیاری از نیازهای خود را برآورده کنند. مي

ت التواند کودکان را با مشكعدم آموزش در این زمینه مي

ها پس از زیادی مواجه نماید، با وجود این بیشتر آنان تا سال

آموزش خاصي قرار  به مدرسه از این نظر تحتورود 

بسیاری از مسئولین آموزشي توافق دارند که . (32) گیرندنمي

های آینده هدف آموزش ابتدائي، هدایت کودکان در فعالیت

ها مشتاق درك دنیای آن. (28)است  زندگي آنان است

هایشان اطرافشان هستند و مایل به گسترش روابط و مهارت

کودکان در دوران پیش از دبستان قابلیت یادگیری  باشند.مي

                                                           
 

ای دارند، این تجارب یادگیری در درون حظهالقابل م

توانند طي ها ميآن. گیردمي خانواده و با دوستان شكل

های بدني در تعامل با محیط آموزش ببینند، همچنین فعالیت

 های گروهي لذت ببرندها شكل داده و از فعالیتبه دوستي

هایي جهت کودکان پیش دبستاني نیاز به فرصت. (17)

ها باید روزانه برای یادگیری . آن(26) ورزش و حرکت دارند

ها فعالیت بدني داشته باشند. از این رو باید و هماهنگي اندام

نقش آن را در زندگي کودك جدی گرفت و از این ویژگي 

طریق بازی زم بهره برد. از الهای برای توسعه و تكامل توانایي

ها را توان کودك را تربیت نمود و بسیاری از یاد گرفتنيمي

های و فعالیت هابازی مجموعه حرکت. (6) به او آموخت

جسمي و ذهني است که موجب شادی، لذت و ارتباط با 

جنبه  ،دیگران شده و در عین اینكه وسیله سرگرمي است

بازی را  1آموزندگي و سازندگي نیز دارد. ماریا مونته سوری

یابد و داند که کودك در آن آموزش ميمدرسه بزرگي مي

کند و برای زندگي نیروی بدني، ذهني و اجتماعي او رشد مي

اسمیت و  -تراویك(. 25شود )کردن از هر جهت آماده مي

دانند ( بازی را فرآیندی چندبعدی مي2011) 2زیرگوتدی

تواند راهي و مي که در خدمت تكامل و رشد کودك است

های دروني کودك باشد و راه را برای جهت تخلیه انرزی

همچنین منجر به رشد اجتماعي و  .یادگیری او هموارتر سازد

 . (25) های اجتماعي کودك شودبهبود مهارت

و های حرکتي بنیادین هدف قادر به بهبود مهارتبازی بي

تا شش ساله  در کودکان بین سههای میان فردی مهارت

های بدني برای این یست، بنابراین باید آموزش فعالیتن

های کودکان با هدف مشخص به منظور تكامل قابلیت

ین ا بنابراین باشد. شانحرکتي و نیازهای رواني و اجتماعي

 مدلآیا  به دنبال پاسخگویي به این سوال است که مطالعه

 مهارت رشد بر فردیمیان مهارت بر تاکید با آموزشي بازی

 دارد؟ تاثیر دبستانيپیش کودکان فردی میان
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 زی آموزشیبا
ن بستااز دسنین پیش ن در کادبهترین شكل فعالیت کوزی با

یعني دك حي کوو روجسمي ی هاونیرزی بان جریادر ست. ا

سالت و رترتیب به سر ميبرند م و نظر، تصو، حافظه، قتد

 (.37ند )ه داربر عهدآن را ساختن ن گرگوو دتغییر 

ميکند ا ست پیددل دبه شخصیتي متعازی طریق بااز  دكکو

ان یگرر دکنادر ندگي ای زبرزم را الی هارتمهادل و تعاو 

لدین از واغیر ادی فرر اکناو در خانه از غیر ی محیطهادر 

جتماعي اشد ربه زی طریق بادك از کوا لذ، کسب ميکند

 .(23) سترسي ميیابدزم دال

ارد و از ندم شد سالرهرگز ، سداميهرزی بااز کي که دکو

خت. داپر-مين او مادربه را باید فوو ست ر اني بیماظ روالحا

و ست زی انوعي بادك حتي تخیل کوه وودور ، به عقید

شامل عامل ، نباشدم ئما هداگر امعموال زی گفت باان ميتو

  (.37ست )اع اخترو اتخیل 

 

 دکشد کوزی در رنقش با

هر ای ت طبیعي بربهترین شكل فعالیزی با، معاصرن جهادر 

دك از ندگي کودن در زکرزی قع بادر واست. دك اکو

ی هاو نیرزی ، بان جریادر ست. ردار ابر خودی یازهمیت ا

م و نظ، تخیل، حافظه، قتدیعني دك، جسمي کوو حي رو

ین ابر وه عالو شد مي یابند رت و....رمهاو چاالکي ، ترتیب

جهت ر د دي شومه ای نگیزك و امحردك کوای برزی ها با

ن بیاای بردك سیله طبیعي کوزی وبا جتماعي.رب اکسب تجا

ست مي دبه را موقعیتي دن، کرزی با باك ست. کود اخو

رت به عباو عرضه کند د را خوت مشكالت و حساسااتا آورد 

در شته باشند که داباید توجه  والدیننماید.د جواز وبرایگر د

نیز دد وگرذ تخااگوناگوني ی هازی روش حل مختلف باامر

او مكاناتي بدهند که دك اشته باشند که به کود داهمیشه به یا

به اش نهفته ی هاادستعدانه فعالیت نمایند تا امبتكرو نه آزادا

مي زی باست کهرت این صودر اتنها دد . ستي شكوفا گردر

در خالقیت ر و بتكا، افعالیت، طنشاش، نگیزاند باعث اتو

 (.7) ددگرن کادکو

 

 هازیباارزش 
 تربیتیارزش  -

ب سباامختلف اع نوابا دن کرزی طریق بال از سادخردك کو

جنس ، هاازهند، انگها، رموفق به شناختن شكلها، هازیبا

در شد ميکند ریج که ربتدد. نها ميشوآهمیت ء و اشیاا

بدست رت ها مهاشو ورزها زیباری از بسیا

زی بای سایر شكلهاء و شیاآوری اجمعف، کتشاآورد.امي

هد که دميدك به کورا طالعاتي اکي دکودوران خر در اوا

دك کند. کوا پیداش سهرمدی هابکتادر ند انميتواو 

ی نها چیزآبا اش بطهان و رایگردش، دخوره بازی دربام هنگا

مقایسه ان ریگدبا د را خوی نایيهااتوان میزد.او ميگیرد یا

یانهتر اقعگرو واشنتر م روین ترتیب یك مفهوابه و ميکند 

 .آوردست ميدبه د خواز 

 مانیارزش در -

سیس ریك کاتاان به عنوزی ست. بااماني درسیل ویك زی با

ار قرر یر فشاه و زشدب سرکوژی نردن ابرن میاای از بر

ز دارد از نیادك کوه مرروزندگي در زعمل ميکند. ، گرفته

تحمیل او محیطي به ی یتهاودجهایي که توسط محدتشن

 هایي یابد.د رميشو

به طریقي د را خوت حساسااهد که دفرصت مياو به زی با

ژی نراهد دميزه جاوی ابه و کند ن بیاع جتمال در اقابل قبو

ان یگردنظر از که د بریزون به طریقي بیرد را خور تحت فشا

ند اميتوزی با طریقدك از کوارد. مانعي ندع جتمااکال و 

د را خودیشاو ني انگر، نجشس، رقبیل تراز حساساتي ا

ن هش بیاالخوی دقالب شخصیتهادارد در که میل ر نطوآ

زی کس لین باآید. به گفته دابزاش را نيورت دروکدو کند 

سیله زی وکه باه شدده نهاد ین حقیقت بنیاس اسااماني بر در

ست که ایتي موقعزی ست. باد اخون بیاای بردك طبیعي کو

د را خوت مشكالت و حساسااتا د ميشودك داده به کو

 .عرضه کند

 هنیارزش ذ -

ر به کاد را هني خوی ذهاونیردك که کود سبب ميشوزی با

ری یا، محیطل کنترو شناخت دك را در کوزی باازد. ندا

ماید. زبیارا نایيهایش اکه توزد ميسادر قااو را کند. -مي
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ق فرل خیاو قعیت ن واکه میاد ميگیرد یازی همچنین ضمن با

دازد، ميپرل ستدالابه زی بام به هنگادك کوارد. بگذ

از نهایتا دازد و به حل مسایل ميپر، ميکندوت قضا

کمك او ین فعالیت به ، اميکندی نتیجهگیرد خوی فعالیتها

حل و در مستقل ، ند متكي به نفسابتوه ینددر آميکن تا 

 .نمند باشداتوت مشكال

 جتماعیاارزش  -

-ميد جووپا به عرصه دك ماني که کوه دارد زعقیدوم فر

ا بعده، ستاقاصر رج خای نیای دهاهشناسایي پدید، از نهد

جي رخاء شیادرك ابه در قاو شد ميکند ریج ربه تددك کو

وت اتفآن منبع جوشش ا و غذن تا میاد ميشودر قاد، او ميشو

ت شكلبخشي شناخدر مل مؤثر اعواز یكي د. قائل شو

که آن ست. یعني به محض زی ابا، ین مرحلهدك در اکو

 رانها و آشد د خوت عضالن دادن ارادی به تكادر قادك کو

 دد.ني ميگروبا محیط بیرس به تمادر قال درآورد، تحت کنتر

عي جتمااندگاني ای زبردك را ست که باید کوابل معتقد وفر

 دنجتماعي بوه ابالقوان تودك کوا در یرد، زتربیت نمو

عل ف باعث  به ان  یگردصرفا  همنشیني با  و  ست  د  اموجو

د.  او  ميشودك  جتماعي کوه  ابالقوان  تون  مددرآ

 زیبارت ند به صواميتوان یگردید که همنشیني با افزامي

ی  هاویرنتكامل  وه بر عالزی  بام  ین  هنگاد و  در  اشوم نجاا

ورش پررد مواو در تا د باعث ميشودك عقلي کوو جسمي 

 (6).دنیز به موفقیتهایي نائل شود خالقي خوی ایژگيهاو

 جسمانیارزش  -

دك و شد عضالني کورتكامل ای با فعالیت برأم توی هازیبا

ین است. ضمنا زم امختلف بدنش الی قسمتهاورزش دادن 

ست. انیز مفید دك ضافي کوژی انرف اصرای ها برزیباع نو

ال دن و دورمش کرطریق نان از ميتوزی را منافع جسماني با

لي آورد ونیز بدست در روز مختلف ت فعادبه ن ستشدو را

ممكن ، نميکندورزش را درك قعي دك ارزش واکون چو

م آن نجاابيمیلي تن به ن با چناو کند ن طغیاآن ست علیه ا

 »تنش عاطفي«مقابل را در حتمالي انفع ع هد که هر نود

                                                           
1 Mili Jump 

دك یك کوبه زی با، 1به گفته میلي چامپ. زدساارزش بي

ای برد. )شخص( تبدیل شون نسااکمك ميکند که به یك 

دك کور کازی و بان لي میادباید تعاف، ین هدابه ن سیدر

 .(10) باشد

 

 هازیبااعنوا
 جسمانییهازیبا - 

جسماني ای ها تقویت قوزیین بام انجاف از اگرچه هدا

قویت به تآن تغییر یافته اع نواز ابرخي در ما ، استدك اکو

، یگرف دطراز ست. ه اشدی توجه بیشتردك، کواس حو

توجه به تقویت ی ها گویازیین با، امراظاهر در گرچه ا

ده از ستفام امستلزآن ما حرکت ، استدك اجسماني کو

جتماعي دك و اهني کوای ذتقویت قوده و بودك ندیشه کوا

ود، رمير جسماني به شمای هازیبام مهاف هداز انیز ن او شد

 نني یكسارواشد و ربدني ن نظر ساختما ن ازکادگرچه کوا

مي  ندگي سعيزلیه ی اوسالهادر ها آن کثر الي ونمي باشند 

ن وناگوگی فعالیت هاو ند ازبیندر به کاد را خوی هاوکنند نیر

و شد جسماني ربدني سبب ی هند. همین فعالیت هام دنجاا

 دد.مي گردك کواس با حوآن ماهنگي ه

 یتقلیدی هازیبا-

ميیابد ، در مالكیتمطلق ه مرحلاز گذشتن  ازپس دك کو

، تشاکه ميپنداش لیهر اوتصوف بر خالن او مواپیری نیادکه 

از  ن داردجریاد خودی عا، در روال ستذات اوبه م نیا قائد

ی جاور او ابدر هایي که -به تقلید نقشدك کون مازین ا

 دازد.ميپر، ندامستحكمي یافته

اده خانوی عضان و استادوتقلید نقش دك از کون مازین در ا

ین د و اتجربه ميشواوم باعث تدت ین لذد و اميبرت لذ

ین اتقلید م منتقل ميکند. نكته مهد خوزی بای نیادبه را تجربه 

ارد، نددك شد همه جانبه کورني بر اثر چنداست که نقش ا

هنمایي راهد.دست که به هر نقش ميامضموني م بلكه مه

با نقش دك کوی نقش تقلید جهت تطابقدر لدین ن و وامربیا
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ب به حسادك ساخت شخصیت کوم در عامل مهاو قعي وا

 ید.آمي

 نمایشیی هازیبا -

و مشترکند م نمایشيبا هی هازیباو تقلید ی هازیگرچه باا

ی تقلیدی هازیبااز نوعي د خو، نمایشيی هازیحقیقت بادر 

ی تقلیدی هازیبادر ینجاست که اما نكته ظریف ، استا

ی هازیبادر حالي که دارد، در ه تقلید نقش سعي بدك، کو

نقش د از آن خور نتظا، ابر تقلید نقشوه عالدك، نمایشي کو

ند کمك نماید تا طفل انمایشي ميتوزی مينماید.بان نیز بیارا 

به د و شود خوون متوجه بیرو ید ون آبیری مرکزد خواز 

از برد را اني خودروهد تا شخصیت دفرصت ميدك کو

 .ردهمت گماد شخصیت خوزی سار شكاآبه و نماید 

 دینمای هازیبا -

به دك ستیابي کودیتها مانع ودمحدت قاری از اوبسیادر 

آن ه نمایشي بی و تقلیدی هازیبادر ست که اسایلي ار و وبزا

ی اهزیبه باد حل مشكل خوای بردك ینجا کوز دارد. در انیا

 تنااحیود و ميشوار سوب چوای مينماید. بر تكهدی رو نما

مسلسل ر گباای رصدب چوای یا با تكهو یت ميکند اهدرا 

ه از دستفاابا د را خوی هام آرزوتمادك تقلید ميکند. کورا 

ین و افكند ا-ميا فرون به بیرزی طریق بادی از سایل نماو

 (.10ست )اماني زی دربای هاراهبهترین از یكي د خو

 تخیلیی هازی.با-

وی نیررج خان با جهاد شنایي خون آمان زهمادك از کو

ها به زیباد در خورت ین قداز این ابنابری دارد و تخیلي قو

حقیقت در ها زیباع ین نواميکند. ده ستفاب امطلوی نحو

تي رست به عبادك اخالقیت کورت تجلي قدای ني برامید

تخیلي ی هازیبا، تر باشدیقواو تخیل رت هرچه قد، یگرد

ها با زیباع از ین نووت اتفاداد. هد اخوم نجااتر یقو

ی، تقلیدی هازیبا، در ست کهدی در آن انمای هازیبا

چه دك از آن کو، یندنمای هازیحتي باو نمایشي ی هازیبا

حالي که ، در ميکندداری لگو بر، استده اتجربه کره و یدد

گذشته ی تجربههاده از ستفاابا دك کو، تخیليی هازیبادر 

ني با اچندرد سابق برخودر که زهای را تای هاادیدد، روخو

 آورد.ميد بوجورا ست اشته اندآن 

نظریه دك دارد. خالقیت کودر یشه رتخیلي ی هازیبا

دك تخیل کورت با قدم همگادك را خالقیت کودازان پر

دك در شد تخیل کورند که ه دارعقیدو نظر ميگیرند در 

تا دد رند باعث گاميتوزی طریق باو از کي دکوم هنگا

مخترعین ن، نقاشان، نویسندگاان، هنرمنده ، یندن در آکادکو

 (. 1ند )دگررگ کاشفاني بزو 

 نکادکوی هازیحل مختلف باامر

ت را قااوبیشتر ، سنین پاییندك در کوادی: نفری اهازیاب -

، شدفش بااطراکه ی یگرن دکادبه کوده و کرزی به تنهایي با

نهاست. آچگونگي و  ءشیاامتوجه اس وی حوارد. توجهي ند

ده و پي بر »کنشو واکنش «م یكسالگي به مفهوود حددر 

ء را يشهد که ابخوان یگرازد و از دبیاندء را شیادارد است دو

 بدهند.او به و شته دامین براز ز

سالگي  2ود حدوه: در گرورت مجادی در فری هازیاب -

لبته  اد  ميبرنت لذان  یگرر  دکنازی بااز  یج  ربه  تدن کادکو

د با خو وند ارتوجه ندن فیااطرانها خیلي به آین مقطع سني در ا

 هستند.زی بال مشغو

غلب اسالگي  3ود حددر هي: وگر، جتماعيی اهازیاب -

-هایي کوچك سهوهگردر ميکنند ا تمایل پیدن کادکو

ند نها شرکت کنزی آباان در یگردکنند یا زی بای نفرر چها

ن ین در اکادکوزی با، نندشریك کد خوزی بارا در نها و آ

 ميکند.ا هي پیدوگرو جتماعي امرحله جنبه 

 -لفد: اکرم سته تقسید 3به ان ميتورا هي وگری هازیبا

 -یجتقلیدو لي تخیی هازیبا -ب »لفعا«ارادی غیری هازیبا

 (.7ای)مكالمهو بیاني ی هازیبا
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 کودك فردی میان مهارت رشد بر تاکید با آموزشي بازی الگوی. 1شكل

 زیبادر مؤثر  عوامل

ان ختردست. وت امتفام با هان پسران و خترزی دجنسیت: با -

ان از حالي که پسردر ند دازساکت ميپری آرام و هازیبه با

خترها دميبرند. ت فعالیت بدني بیشتر لذی دارای هازیبا

از حالي که پسرها در ند دارست را دوسك وبا عرزی با

نهاست مثل آبدني وی یرنرت و قده هندن دهایي که نشازیبا

 (2)ميبرند.ت لذزی باپ تون و ید، دوکشتي گرفتن

ست. وت امتفادك کوای هر سن برص در خازی سن: با-

بیشتر زی با، ستاسالگي  3کي شامل تولد تا دکواول مرحله 

ء و شیاو اها امندابه شناسایي دك توجه کوو ست ادی انفرا

کي شامل دکودوم نهاست. مرحله ده از آستفااچگونگي 

بر وه هي عالوگری هازیست. بااسنین سه تا هفت سالگي 

که با د ميگیرار قردك توجه کورد موادی نفری اهازیبا

 یكدیگر متمایز ميشوند.از یج رجنسیت به تدو توجه به سن 

دك کوی یژگيهاوین عامل که بستگي به امل محیطي: اعو -

ی فضا ن ومكاهای دارد. ها نقش عمدزیتعیین باارد در ند

تي که رصود. در نگیزابر ميدك کوك را در تحرق شوز، با

 د.طفل ميگیررا از خیز و فرصت جست ر، نوو یك رمحل تا

با محیط ن نساری اگازساوی نیراز ست رت اعباش : هو-

ین رگادنموی و مزی رهازی باق مشتاش باهون کادکود.خو

 د راخوده سای هازی متوسط با باش باهون کادما کو، اهستند

جسمي م از عل ، امعلون کادکه کول آن حاو مي کنند ل مشغو

مي کوبند اف طرابه ت با شدد را خوزی سایل با، وهني ذیا 

ل آن عمااین گونه امي کنند. شاید علت رد خورا ها و آن 

ند ارندرا با محیط ر گازساان تون کادین قبیل کواباشد که 

در هن ف ذتصراز؛ست رت اخالقیت: خالقیت عباب(

قبل به از هني که ی ذهارت صوو کتسابي ت اوعه معلومامجم

و ست ه امدد آهن شخص گردر ذفرینش اع و آبدر امنظو

تخیل وی نیراز کاني که دین کواست. بنابراتخیل ی آن مبنا

با و باشند ه فرینندا و آنند مبداند مي تورداربرخوی بیشتر

 راها و آن هند دها جهت زی ند به بادارکه ای خالقه رت قد

 یذ تر کنند.لذو تر اب جذد خوذوق بر حسب 
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تغذیه دك از یي که کووشت: نیرابهدو امل تغذیه ع -

م عداوان دارد. نقش فرزی باای برك وی تحرد، در ميگیر

ده و کرر نجودك را رست کواشتي ممكن ابهدی قبتهاامر

 (.30د )بگیرزی را از وی با لجاجت حوصله با

 ناکدقیت کوخالورش پرد و یجازی در اتأثیر با

تكوین های در تعیین کنندس و کي نقش حسادکودوران 

در  عملو تفكر ن بطه میارایفا ميکند. او اجتماعي اشخصیت 

شكل ن بستااز دپیش و گي دماآمرحله در کي دسنین کو

و شناخت عجایب ای برش تالدك در کود، ميگیر

رب طریق تجااز مونش که عمدتا امحیط پیری شگفتيها

عملي رب ین تجاد. اتر ميشویجدد، یرميگرت عملي صو

همین و ميکند ار تكرروزه هر زی قالب بادك در کورا 

وز و بری ابرراه ترین -مناسبدك طبیعي کوی فعالیتها

زی، همیشگي بان جریادر ست. اوخالقیت اد و ستعداشد ر

م و نظ، تخیل، قتدیعني دك هني کوو ذجسمي ی هارتمها

ین در اتكامل و  شد ميیابنده رغیرو چابكي ، ترتیب

جهت کسب دك در صلي کوك امحره و نگیزاها رتمها

 ميشوند.او شد شخصیتي و رجتماعي رب اتجا

، ایشهادستعدو انایيها اتووز بر بروه عالزی بادك از راه کو

پي د منفي خوو مثبت ت نكاو ضعفها ، ستهااخو، به عالیق

یژگيها ساخت شخصیتي وین ابا شناخت دك کود. ميبر

زی بان در کادکوت حرکار و فتارتر ميکند. مكمحد را خو

، حقیقين، هشاونددی و اشات، حساسااست. اقعي واکامال 

 ست.ری ایاکاو ریر وتزون بدو قانه دصا

ر ابتكای از امیختهزی آبان در گساالربزی از تقلیدی نقشها

ین نقشها و است اش اشخصيرب تجااه خالقیت به همرو 

 وخالقیت ، هایش باشدزوو آرها زنیااز تابي زند بااتومي

هي که به وگری هازیبادك را در کودی فری فعالیتها

تكامل بخشید ان ميتوه، صولي تشكیل شدو اصحیح رت صو

(7.) 

 های میان فردیمهارت

 های ارتباطی(ارتباطات )مهارت

                                                           
 

 به نفر چند دو یا بین اطالعات مبادله از است عبارت ارتباط

، گفتاری هایفعالیت کلیه عبارتي به؛ مشترك عالئم وسیله

 یا و مفهوم و معني انتقال برای که کرداری و نوشتاری

 گیردمي قرار استفاده مورد، دیگران به نفوذ و اثرگذاری

(37). 

 ارتباطات میان فردی 

 بود. برخي 1970ظهور مبحث ارتباطات میان فردی از سال 

 ردترین ویژگي ارتباطات میان فردی را تعداد افراد عمده

-ردهفضای ارتباط و برخي نیز بافت صمیمانه ارتباط عنوان ک

ودن ب« تعاملي»اند. لیكن شاخصه اصلي ارتباطات میان فردی 

آن است. ارتباطات میان فردی در حقیقت نوعي از تعامل 

 است.

را در شكل علمي آن بصورت زیر  ارتباطات میان فردی

 :اندتعریف کرده

نحصر به فرد و رو به پیشرفت مند، میك تعامل گزینشي، نظام»

رفیت از یكدیگر و محصول این ظاست که سازنده شناخت 

-شناخت است و موجب خلق معاني مشترك در بین آنها مي

 (.3) «شود

 کودکانارتباطات میان فردی  آموزشی هایمدل
رتباطي مدل ا 1948های خطي: هارولد السول در سال مدل -

-يمثیر أیك نفر بر دیگری تخود را ارائه داد. در این مدل 

، گویدگذارد. این دیدگاه شامل پنج عنصر، چه کسي، چه مي

 . باشددر چه کانالي، به چه کسي و با چه تأثیری مي

بعدها با تكمیل مدل السول در سال  1کلورشنون و وارن ریور

به مدل خود عنصر پارازیت را افزودند. این دو مدل سه  1949

 جریان ارتباط در آنها یك طرفه ضعف عمده داشتند اوالً

است و دوماً شنوندگان منفعالنه پیامهای فرستنده را دریافت 

 (.20) و پاسخي نمي دهند

 عالمت = کانال →عالمت دریافتي  →)مقصد( گیرنده 

 منبع اطالعات →پیام →

فرایندی پویاست  ضعف سوم آن است که ارتباطات اساسا 

 (.12) دهندایستا جلوه ميها ارتباطات را ولي این مدل
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-ترین عنصر این مدلهای تعاملي: بازخورد اصليمدل -

های یكي از صاحبان این مدل(21) شرام هاست. ویلبر

ارتباطي است. وی معتقد است که بازخورد در فرآیند ارتباط، 

دهندگان در حقیقت پیام را در درون نوع ثانویه پیام است. پیام

کنند. هرچه میدان خلق و تفسیر ميمیدان شخصي تجربه خود 

افراد منظور  ،تجربي افراد همپوشي بیشتری داشته باشد

 .فهمندیكدیگر را بهتر مي

 فردی میان انواع ارتباطات
 روابط خانوادگی -

روابط خانوادگي یكي از مهم ترین انواع روابط بین فردی 

است. محیط های خانوادگي به عنوان اولین محیط تربیتي فرد 

عامل بسیار موثر بر رشد وی است. تاثیر خانواده از زمان  و

بسته شدن سلول نطفه بر فرد آغاز و در تمام طول زندگي وی 

ادامه مي یابد. هرگونه بي توجهي و سستي در تربیت کودك، 

عواقب ناگواری برای او بوجود مي آورد. به عبارتي مي توان 

و محیط تربیتي  گفت رفتار هر فرد، واکنشي به رفتار والدین

او است. تجارب تلخ دوره کودکي موجب بوجود آمدن 

، 1مشكالت رفتاری از قبیل پرخاشگری، افسردگي، طالق

والدین نه تنها از طریق انتقال  (.8و غیره مي شود ) 2بزهكاری

ژنتیك بلكه از طریق آشنایي کودك با زندگي جمعي و 

اجتماعي فرهنگ جامعه نقش موثری دارند. همچنین موقعیت 

خانواده، وضع اقتصادی آن، عقاید، آداب و رسوم، آرزوهای 

سن اولیا و فرزند چندم   والدین، شیوه های فرزند پروری،

 .خانواده بودن افكار و روابط آتي کودك را تعیین مي کند

 

 روابط همساالن  

برخالف روابط کودك با خانواده، رابطه با دوستان و  

همساالن، رابطه ای مبتني بر تساوی و تفاهم است. برخي از 

جامعه شناسان و روانشناسان معتقدند تاثیر همساالن عمیقتر از 

تاثیر بزرگساالن در کودکي و به ویژه در نوجواني است. زیرا 

و تحمیلي مي شود. فاصله سني زیاد باعث ایجاد روابط تلقیني 

اما چیزهایي که کودکان از همساالن یاد مي گیرند از طریق 

                                                           
 

تعامل و تفاهم است. کودك و نوجوان بسیاری از مهارت 

های اجتماعي و هنجارهای جامعه از جمله الگوی همكاری، 

دوستي، روابط متقابل، کسب رضایت و حل مسئله را از طریق 

رد. همچنین ارتباط سرمشق دهي و سرمشق گیری یاد مي گی

با همساالن موجب تغییر یا تحكیم نگرش های قبلي کودك 

گروه همساالن با هر یك  و یا ایجاد رفتارهای جدید مي شود.

از اعضای خود شرط مي کند که نسبت به گروه مخلص و 

پاك دامن باشند و از هر نوع سخن چیني و جاسوسي 

م بگذارند و خودداری کنند، به گروه و ارزش های آن احترا

در صورت لزوم به آن کمك کنند، کینه توز نباشند و به 

حكمراني و سوء استفاده از گروه نپردازند. کودك مجبور 

است برای برقراری ارتباط با گروه مرتب رفتار خود را مورد 

ارزیابي قرار دهد و در برقراری رابطه رفتارهای موثر و مفید 

وشایندی که باعث طرد او نشان دهد و از بروز رفتارهای ناخ

 (.3از گروه مي شود جلوگیری کند )

فكری، فیزیكي، و ترکیبي از  و های ذهنيبازی در مجموع

 فردی میان مهارت رشد هایي هستند که بر برمهمترین بازی

 که هستند هایي چاله فكری هایکودکان تاثیر دارند. بازی

 زندگي خم و پیچ پر و ناهموار مسیر در حرکت برای را انسان

 این در بتواند مناسب زمان در کودك وقتي. کندمي آماده

 روبرو آمادگي کند، حل را هاآن خودش و گرفته قرار هاچاله

 دهد مي رخ زندگي در که مختلفي مسائل و مشكالت با شدن

 به نیاز شدن قوی برای بدن که همانطور .داشت خواهد را

 تفكر و اندیشه به نیاز رشد برای نیز انسان مغز دارد ورزش

 و قدرتمند تر،قوی ذهني، نظر از فرد شودمي باعث و دارد،

 شدن درگیر موجب فكری و ذهني هایبازی. شود ترباهوش

 ترتیب این به. کندمي کردن فكر به وادار را او و شده فرد ذهن

 .گرددمي محسوب مغزی ورزش یك و شودمي تقویت ذهن

 تا شوندمي باعث عموما ترکیبي و فیزیكي، فكری، هایبازی

 تالش و بكشند نقشه کنند، ریزیبرنامه خود ذهن کودکان در

 دادن شكست در که بسپارند خاطر به را اطالعاتي کنند،

 اندازه به مغزشان از که وقتي. آیندمي شانکمك به حریشان
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. ماند خواهند دور …و حافظه اختالالت از بكشند، کار کافي

 تفكر، قدرت حافظه، بهبود فكری، بازی انجام از هدف

 .است شناختي هایمهارت تقویت و انتقال سرعت افزایش

شود و نه فرآیند رشد از طریق عوامل ژنتیكي کنترل مي

از رشد و تكامل  1عوامل محیطي. نظریه بالیدگي آرنولد گزل

های عصبي، به عنوان محرك اصلي بر بالیدگي سیستم

رفتار انسان تأکید دارد. متخصصان  های بدني و حرکتيجنبه

بالیدگي اهمیت فرآیندهای بیولوژیكي را در رشد فردی تا 

های این یافته ل قرار دادند.المرز رد اثرات محیطي مورد استد

مبني بر تعامل ژنتیك و محیط در  2پژوهش با دیدگاه پیاژه

که به نظر او کودکان از  رشد، سازگار و همسوست، چرا

گیرند و بازی و ی فعال به بهترین وجه یاد ميطریق تجربه

فعالیت باید روش آموزش در دوران کودکي باشد و 

هایي نیز برای کودکان فراهم شود تا با دیگران به فرصت

همچنین در . تعامل بپردازند و از این طریق تجربه کسب کنند

عات اجتماعي به اهمیت نقش الاط 3نظریه پردازش گری

محرك اجتماعي در  ردازش هر چه بهترتجارب حرکتي و پ

بر طبق این ت. اشاره شده اس میان فردیهای رشد مهارت

های کودك به عنوان یك مجموعه دایم با محرك ،نظریه

گوناگون دریافت شده در محیط، از طریق حواس مواجه 

پذیرد، لذا توجه به ها به نحوی تأثیر ميشود و از همه آنمي

یت به سزایي برخوردار است. روند تجربیات محیطي از اهم

های اولیه حرکتي آغاز اجتماعي شدن کودکان با فعالیت

ن و میزان تحرك فرد نیز الهمچنین تعامل با هم سا .گرددمي

 کودكو میان فردی جزء عوامل تأثیرگذار در رشد اجتماعي 

 د.محسوب مي شون

 

 نتیجه گیری

عبارتند از:  کودکان در فردی میان هایمهارت ابعاد مهمترین

 رواني فردی، و سازگاری هایدیگران، توانایي با موثر ارتباط

                                                           
 

 

نیازهای  کودکانهمه توان گفت . ميو هوش هیجاني

گوناگون دارند و هر روز مقداری از وقت و انرژی خود را 

صرف تالش در تأمین این نیازها مي کنند. در زندگي همه 

و ارضا آن به چشم موجودات زنده، تسلسل پیدایش نیاز 

خورد و برای تامین نیازهایش تالش مي کند تا با محیطي مي

کند سازگار شود، این تالش در که در آن زندگي مي

جریاني پویا و بدون انقطاع است. سازگاری  کودکان

دو جنبه دارد؛ سازگاری انسان با خویشتن و  کودکان

ن باید با سازگاری انسان با دیگران، درون و بیروني که انسا

آن سازگار شود، در حقیقت دو روی یك سكه است و با هم 

روابطي بسیار پیچیده و نزدیك دارند. نقش بسیار مهم اساسي 

های گذشته تاکنون بر از زمان کودکانآموزش در زندگي 

تواند هیچ کس پوشیده نیست، زیرا آموزش صحیح مي

دایت را به یادگیری علوم و فنون و سعادت زندگي ه کودك

هایي را الزم دارند تا مهارت کودکانکند. در دنیای امروز 

مسائل سازگاری یابند و بتوانند در فضای مطلوب زندگي با 

 کودکانبه  والدین و یا مربي و یا معلم ها توسطاین مهارت

، کودکانشود. یكي از عوامل و مشكالت اساسي عرضه مي

الزم و اساسي در  میان فردی های ارتباطيفقدان توانایي

در رویارویي با  کودکانزندگي روزمره است، بسیاری از 

های الزم و اساسي هستند و همین فاقد توانایي همساالن خود

آسیب پذیر کرده ارتباطي امر آنان را در مواجهه با مسائل 

شدگي، کم رویي، است. افسردگي، اضطراب تنهایي، طرد

جمله مشكالتي هستند  خشم و تعارض در روابط بین فردی از

جامعه با آن دست به گریبان هستند،  کودکانکه بسیاری از 

های این قبیل مشكالت به نوعي ریشه بسیاری از آسیب

شوند. عقیده بر این است که ارتقاء اجتماعي نیز محسوب مي

 کودکاندر بهبود و سالمت رواني  میان فردیهای مهارت

را برای مقابله موثر با  کودکانها موثر است. این توانایي

ها را قادر مي سازند تا در کنند و آنها یاری ميموقعیت
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 ارانامید سلیمانی قلعه و همک                                                 

ای مثبت و سازگارانه عمل نموده ارتباط با سایر افراد به گونه

و سالمتي، به ویژه سالمت روان شناختي خود را تأمین مي 

 .نمایند

 رشد بر تاکید با آموزشي بازی مدلنتایج نشان مي دهد که 

 فردی میان هایمهارت رشد بر کودکان فردی میان مهارت

دارد. در تبیین این یافته  تاثیر دبستانيپیش کودکان در

همراه  «بازی»بدني اطفال با  همیشه تربیتتوان گفت مي

است؛ زیرا برای کودکان بازی اهمیت کمتری از ورزش 

ندارد و با غریزه و طبیعت نیز سازگاری است. یك کودك 

توان در جمع افراد یا تنها بدون حرکت، بدون سالم را نمي

سرگرمي و بیكار یافت. اعضای بدن و فكر کودك مرتب در 

چیزهای نو و تازه حال حرکت و فكر کردن دارند و به دنبال 

ای از زندگي کودك در بازی و بخش عمده. گردندمي

بازی، ت. تشافي در مورد دنیای پیرامونش اسهای اکفعالیت

ای از و مرکز توجه اوست و بخش عمده دنیای کودك

گرفته است. بازی موجب  ساعات زندگي روزانه آنان را فرا

عات بیشتری در مورد خود، بدن و الشود کودك اطمي

 میان فردیکودکاني که مهارت . اش بیاموزدپتانسیل حرکتي

ای ندارند، در ایجاد مطلوبي دارند و مشكالت رفتاری عمده

تر از رابطه با همساالن و یادگیری در محیط آموزشي موفق

های کودکاني هستند که فاقد این مهارت هستند، زیرا مهارت

سبب ایجاد روابط  اجتماعي ناکافي و مشكالت رفتاری عمده

 بازید. وشبین فردی ضعیف و رشد اجتماعي نا مطلوب مي

 حالت بیان طبیعي ابزارهای آن، با که است روشي آموزشي

 گرفته کار به او درماني روش عنوان به بازی، یعني کودك

 احساسات و فشارها تا کندمي کمك کودك به و شودمي

 درماني بازی نوع این در این، بر عالوه .کند کنترل را خویش

 از وابستگي مدیریت فنون و نظارتي خود مانند هایيروش از

 و سازیخاموش دهي، شكل مثبت، تقویت جمله

 بهبود و اجتماعي رشد که شودمي استفاده دهيسرمشق

 رفتاری مشكالت کاهش راستای در میان فردی های مهارت

عدهای معتقدند هستند.  آن نهایي اهداف جمله از سازگاری و

واکنش همین که کودك به نحوی بازی با اشیا را شروع کرد، 

شود بازی او نسبت به کودکان دیگر تغییر مي کند. گفته مي

دهد و کودکان فاقد اسباب رشد رواني کودك را افزایش مي

شخصیت د. ترنن خود عقبالبازی از لحاظ شناختي از همسا

های زیادی گیرد، دگرگونيکودك در ضمن بازی شكل مي

تكامل و  هادهد و همه ایندر روحیات و خلقیات او روی مي

ای دیگر معتقدند دهعکند. پیشرفت را برای کودك مهیا مي

که بازی راه را برای دوستي و مراوده میان کودکان همسال 

کم خود را عضوی از یك جمع گشاید و کودك کممي

کند و به ارزیابي منصفانه رفتار و کردار خویش احساس مي

کودك پردازد. در حین بازی، شخصیت هایش ميو همبازی

گیرد و شور ها شكل ميبه سوی اتحاد و همكاری با همبازی

ازی . بآیدو شوق و احساس مسئولیت در او به وجود مي

های مستقیم با عوامل محیطي را برای امكان تجربه و تعامل

بازی نه تنها بر رفتارهای هوشمندانه و . کندکودك فراهم مي

فیزیولوژیكي  ختقابل مشاهده کودك اثر دارد، بلكه بر سا

ر دنیای امروز بازی نوعي از دقابل انكار دارد. مغز او تاثیر غیر

توان های دروني کودك است و در واقع ميبیان خواست

گفت محتوای بازی انتخابي کودکان اغلب انعكاسي از 

ت الکند تا مشكخواست دروني آنهاست. کودك سعي مي

حلي سپس راهعاطفي و رواني خود را در بازی منعكس کند و 

عنوان ه های خود بها دریابد. کودك در بازیبرای غلبه در آن

ها، تردیدهای ای طبیعي عواطف و احساسات ترسوسیله

ای برای ت دروني خود وسیلهالدارد. بیان حاخود را بیان مي

برقراری ارتباط واقعي کودك با دنیای بیروني است. کودك 

ها، ها، ناکامي، تنشهو کینقه و خشم اتاز طریق بازی مهر و ع

گذارد های خود را به نمایش ميها، آشفتگيها، ترسناامني

بازی . یابدو از این طریق به نوعي آرامش عاطفي دست مي

در شخصیت سازی و رشد کودك نیز تأثیر فراوان دارد. بازی 

ل الهای پرارزشي است که کودکان در خوسیله کسب تجربه

کنند. جتماعي و رواني رشد ميآن از جهت احساسي، ا

 دبستانپیش در گیرد.الگوهای رفتاری آنان در بازی شكل مي

 طریق از همساالن با تعامل در کودکان فردی میان هایمهارت

 و اجتماعي رشد عنوان به بازی. گیردمي شكل هابازی طریق
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 کودکان با همساالن تعامل ابتدایي حالت و کودکان شناختي

 مداخالت در قبول قابل بالیني ابزار یك بازی. است خردسال

 عاطفي وضعیت ارزیابي همچنین و خردسال کودکان برای

 انجام همساالنشان با کودکان که هایي بازی. است هاآن

 فراهم هاآن برای را متفاوتي اجتماعي هایتجربه دهند،مي

 آنها. بشناسند را خودشان تا کند مي کمك آنان به و کند مي

 از بپذیرند، را دیگران کنند، وجود ابراز چطور گیرندمي یاد

 احترام دیگران حقوق و قوانین به و کنند دفاع خود حق

 میان های مهارت برخي کسب به رفتارهایي چنین. بگذارند

 شناخت گفت توانمي کلي طور به. کنندمي کمك فردی

 دبستان پیش دوره در آن آموزش و فردی میان هایمهارت

 به هامهارت این رشد به کمك زیرا دارد، اهمیت بسیار

 بیشتر چه هر سازگاری موجب دبستان پیش دوره در خصوص

 .شود مي بعد هایدوره در کودك

 

 

 

 

 منابع

 فارسی الف(

 و پژوهش سازمان .ساله 7 تا 5 کودکان برای مناسب حرکتي هایفعالیت: ورزش و بازی م.-گرکانيآجودان ج.-آزمون-1

 .3، چاپ 1390-آموزشي ریزیبرنامه

 در رفتاری اختالالت شیوع میزان. سعید-قدرتي .یاسمن  -ریاحي .نیكزاد -قنبری .احمد -عاشوری .مجتبي -حبیبير.-پورحسین-2

 .239-234 ؛5شماره:-1394-رواني بهداشت اصول مجله .دبستانيپیش کودکان

 پزشكي علوم نشر دانشگاه .فردی میان ارتباطي هایمهارت و شناسي ارتباطالدین. شمس -نیكنامي.مسعود  -وکیلي ع.-حیدرنیا-3

 .1 شماره:-1395.زنجان درماني بهداشتي خدمات و

 دبستاني پیش کودکان پرخاشگری بر کودك -والد رابطه درماني گروه اثربخشي. پ-نیا رفیعي .ش-حسیني مكوند م.-پور رجب-4

 .74-65؛(1)شماره:4 -1394-بالیني شناسي روان

 راهبردی مطالعات .آن با مواجهه راهبردهای و هاچالش شدن؛ جهاني عصر در پرورش و آموزش. ح -خسروشاهي صبوری-5

 .196-153 ؛(1)1 -1391.عمومي سیاستگذاری

-ورزشي هایرسانه در ارتباطات مدیریت .پرورشي هایبازی طریق از کودکان ارتباطي هایمهارت مدیریت ح.-فروغي پور-6

 .40-45؛(14)-1395-4

 ریزیبرنامه و پژوهش ، تهران، نشر سازماندبستان از قبل کودکان اولیای و مربیان برای آموزشي بازیهای م.-ترکمان م.-مقدم-7

 . 12چاپ -1390-آموزشي

 خدمات و پزشكي علوم نشر دانشگاه .فردی میان ارتباطي هایمهارت و شناسي ارتباط ع.-و حیدرنیا ش.-نیكنامي م.-وکیلي-8

 .1، چاپ 1390-زنجان درماني بهداشتي

 انگلیسی (ب
9-Ashraf- N., Bau, N., Low, C., & McGinn, K.. Negotiating a better future: How interpersonal skills facilitate 

intergenerational investment. The Quarterly Journal of Economics.2005 :135(2), 1095-1151. 

10-Cabrera, N. J., Karberg, E., Malin, J. L., & Aldoney, D.  THE MAGIC OF PLAY: LOW‐INCOME 

MOTHERS’AND FATHERS’PLAYFULNESS AND CHILDREN'S EMOTION REGULATION AND 

VOCABULARY SKILLS. Infant mental health journal.2017:38(6), 757-771. 

11-Denis’A, T., & Morris, M. H Creative Play Therapy with Adolescents and Adults: Moving from Helping to 

Healing. Routledge.2019. 

12-DeRosier- M. E., & Thomas, J. M. Hall of heroes: A digital game for social skills training with young 

adolescents. International Journal of Computer Games Technology, 2019. 



 

 یسره کرامتی و همکارانم                                                    کودکان( هیجانی هوش و روانی سازگاری و موثر ارتباط فردی، های توانایی)فردی میان مهارت اساس بر بازی مدل طراحی -740

 ارانامید سلیمانی قلعه و همک                                                 

13-El Mawas- N., Truchly, P., Podhradský, P., & Muntean, C. The effect of educational game on children learning 

experience in a Slovakian school. In CSEDU-7th International Conference on Computer Supported 

Education.2019. 

14-Ferreira- S. M., Gouin-Vallerand, C., & Hotte, R. Game based learning: a case study on designing an 

educational game for children in developing countries. In 2016 8th International Conference on Games and 

Virtual Worlds for Serious Applications (VS-GAMES)2016: (pp. 1-8). IEEE. 

15-Gasparini- D. H. Self-Advocacy; The Importance of Building Interpersonal-Communication and Help-Seeking 

Skills in Elementary School Children.2014. 

16-Gerdes- P. Exploring the game of Julirde: A mathematical-educational game played by Fulbe children in 

Cameroon. Teaching Children Mathematics, 7(6), 321-327.2001. 

17-Hartas- D. Dyslexia in the early years: a practical guide to teaching and learning. Routledge.2013. 

18-Keating- J., Hutchinson, P., Miller, J. M., Bennett, A., Larsen, D. A., Hamainza, B., & Eisele, T. P. A quasi-

experimental evaluation of an interpersonal communication intervention to increase insecticide-treated net use 

among children in Zambia. Malaria journal, 11(1), 1-10.2012. 

19-Knobloch- L. K.Relational uncertainty and interpersonal communication. New directions in interpersonal 

communication research, 69-93.2012. 

20-Kozima- H., Nakagawa, C., & Yasuda, Y. Children–robot interaction: a pilot study in autism therapy. Progress 

in brain research, 2007:164, 385-400. 

21-Ladd- G. W., Buhs, E. S., & Troop, W. Children’s interpersonal skills and relationships in school settings: 

Adaptive significance and implications for school-based prevention and intervention programs. Blackwell 

handbook of childhood social development, 2002:394-415. 

22-Lane- K. L., Givner, C. C., & Pierson, M. R. (2004). Teacher expectations of student behavior: Social skills 

necessary for success in elementary school classrooms. The Journal of Special Education.2004: 38(2), 104-

110. 

23-Miller- J. L., & Kocurek, C. A. Principles for educational game development for young children. Journal of 

Children and Media, 2017:11(3), 314-329. 

24-Moran- J. D., Sawyers, J. K., Fu, V. R., & Milgram, R. M. Predicting imaginative play in preschool 

children. Gifted Child Quarterly,1984: 28(2), 92-94. 

25-Pangrazi- R. P., & Beighle, A. Dynamic physical education for elementary school children. Human Kinetics 

Publishers.2019. 

26-Pavey- B. Dyslexia and Early Childhood: An essential guide to theory and practice. Routledge.2016. 

27-Pörhölä- M., & Lahti, H. The use of interpersonal communication technologies to establish and maintain peer 

relationships. The impact of technology on relationships in educational settings.2012. 

28-Robinson- C. D. Associations among preschool classroom climate, children's social interpersonal skills, and 

early elementary school adjustment in children at-risk for school failure (Doctoral dissertation, Purdue 

University).2013. 

29-Sandseter- E. B. H. Affordances for risky play in preschool: The importance of features in the play 

environment. Early childhood education journal,2009: 36(5), 439-446. 

30-Saxe- G. B., & Guberman, S. R. Emergent arithmetical environments in the context of distributed problem 

solving: Analyses of children playing an educational game. In Thinking practices in mathematics and science 

learning .2013:(pp. 247-266). Routledge. 

31-Schottelkorb- A. A., Swan, K. L., & Ogawa, Y. Intensive Child‐Centered Play Therapy for Children on the 

Autism Spectrum: A Pilot Study. Journal of counseling & development,2020: 98(1), 63-73. 

32-Spivak- A. L., & Farran, D. C. Predicting first graders’ social competence from their preschool classroom 

interpersonal context. Early Education and Development,2016: 27(6), 735-750.  

33-Sugishita- S., Fukushima, K., Kasai, N., Konishi, T., Omori, K., Taguchi, T., & Ojima, T. Language 

development, interpersonal communication, and academic achievement among Japanese children as assessed 

by the ALADJIN. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology,2012: 121(4), 35-39. 

34-Swan- K. L., Kaff, M., & Haas, S. Effectiveness of Group Play Therapy on Problematic Behaviors and 

Symptoms of Anxiety of Preschool Children. The Journal for Specialists in Group Work, 2019:44(2), 82-98. 

35-Tan- J. L., Goh, D. H. L., Ang, R. P., & Huan, V. S. Participatory evaluation of an educational game for social 

skills acquisition. Computers & Education,2013: 64, 70-80. 

36-Trawick-Smith- J., & Dziurgot, T. ‘Good-fit’teacher–child play interactions and the subsequent autonomous 

play of preschool children. Early Childhood Research Quarterly, 2011:26(1), 110-123. 

37-Tsai- H. C., & Liu, S. H. Relationships between time-management skills, Facebook interpersonal skills and 

academic achievement among junior high school students. Social Psychology of Education,2015: 18(3), 503-

516. 

38-Vos- N., Van Der Meijden, H., & Denessen, E. Effects of constructing versus playing an educational game on 

student motivation and deep learning strategy use. Computers & Education,2011: 56(1), 127-137. 



 

 

 65سال ، 2شماره، 1401تیر -خرداد جله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدم -741

 

 
 

  



 

 یسره کرامتی و همکارانم                                                    کودکان( هیجانی هوش و روانی سازگاری و موثر ارتباط فردی، های توانایی)فردی میان مهارت اساس بر بازی مدل طراحی -742

 ارانامید سلیمانی قلعه و همک                                                 

  

Original Article 

Designing a game model based on interpersonal skills (individual abilities, 

effective communication and psychological adaptation and emotional 

intelligence) of children 

Received: 30/04/2022 - Accepted: 11/09/2022
 

 

Meysareh Keramati 1  

 Akbar Mohammadi 2*  

 Sara Haghighat 3 

 
1 PhD student in educational 

psychology, Garmsar Branch, Islamic 

Azad University, Garmsar, Iran. 

2 Assistant Professor of Psychology, 

Garmsar Branch, Islamic Azad 

University, Garmsar, Iran. 

(Corresponding author) 

3 Assistant Professor of Psychology, 

Garmsar Branch, Islamic Azad 

University, Garmsar, Iran. 

 
Email: psyhic2006@gmail.com 

 Abstract 
Introduction: The purpose of the present research The purpose of this 

research was to design an educational game model with an emphasis on the 

development of children's interpersonal skills and emotional intelligence and 

its effectiveness on this skill in preschool children. Early interpersonal 

behaviors help the child adapt in school and achieve success. Young children 

who enter school with weak interpersonal skills have many problems, 

including rejection by peers, behavioral problems, and low levels of academic 

progress. Having interpersonal skills enables the child to create interpersonal 

relationships and at any stage of life. To strengthen your interpersonal 

relationships. People start the socialization period from the time of their birth 

and structure their life through social skills. Interpersonal skills provide 

compatibility and social adaptation as well as interaction and communication 

with peers and others. The research method from the point of view of the goal 

is a basic research which is based on the exploratory mixed research method. 

The findings show that interpersonal skills are one of the tools that It enables 

a person to adapt socially, create and maintain interpersonal relationships that 

are learned from the first years of life and have short-term and long-term 

effects throughout a person's life. People whose interpersonal skills develop, 

achieve self-satisfaction and are socially responsible and useful people. 
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