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 9تا  6بر یادگیری و هوش هیجانی کودکان هنرتأثیر بازی و 

 بر اساس رویکرد والدورفسال 

 1 افتخارسادات سجادی*

 مقاله پژوهشی
 چکیده

ل بر ساااا 9تا   6بر یادگیری و هوش هیجانی کودکان  این پژوهش با هدف بررسااای تاثیر بازی و هنر :مقدمه

 اساس رویکرد والدورف انجام گرفته است.

ا پس از طرح پیش  برای این پژوهش روش پژوهش: . کودکان در فاده گردیدآزمون با گروه کنترل استآزمون 

 ADHD، یری در دسترس و با روش همتا کردن از میان کودکان عادیهر دوگروه،  با استفاده از روش نمونه گ

تند  و ، پرخاشگری باال و نقص توجه انتخاب شدند و بصورت تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل قرار گرف

 پس از آن گروه آزمایش به مدت ساااه ماه مورد آموزش قرار گرفت، در حالی که گروه کنترل مداخله ای

صفتدریافت نکرد. د شد و داده های جم  بفرم کودکان  -ر این پژوهش از آزمون  ستفاده  عنوان ابزار تحقیق ا

 آوری شده با استفاده از کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.

سی نرمالیته و پیش فرض های آزمون کواریانس،  یافته ها: شان دا پس از برر د، بازی و نتایج در این پژوهش ن

 سال دارد. 9تا پایان  6یر معناداری بر یادگیری و هوش هیجانی کودکان هنر در بستر زندگی تاث

 هوش و بهبود  یادگیری  هنر می توان در و بر اساااس یافته های بدساات آمده از  بازیبحث و نتیجه گیری: 

 هیجانی دانش آموزان استفاده کرد.

 
  هیجانی، بازی و هنریادگیری در بستر زندگی، رویکرد والدورف ، هوش  : یدیکل واژگان

 16/11/1400تاریخ پذیرش:       20/9/1400تاریخ دریافت : 
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 مقدمه:

خداوند در فطرت انسان نیاز به بازی وحرکت، حس زیبایی دوستی و عشق ورزی را قرار داده است. جنین 
نافع حس در حال رش  د در رحم، تنفس، ض  ربان قلب، راه رفتن و حرکات فیزیکی مادر را همچون ریتمی 

ند بر دریافتکند. در این زمان گفتار مادر نیز به ش   کل امواجی متحرک و ظریف میمی های جنین توا
گذار باشد. کودک قبل از اینکه با چنگ زدن به چیزی بتواند خودش را حرکت دهد، داف بنشیند و یا تأثیر

وی اجسام در حال حرکت اطرافش های ابتدایی خود به ربه تنهایی و بدون کمک بایستد و به روی واکنش
ست. زمانی که  شکیل داده ا شود، انگیزه حرکت، از طریق درک محیط متحرک پیرامون خود را ت متمرکز 

کنند، هنگامی که وجود و تمامی کودکان، آب روان، پرندگان در حال پرواز و وزش باد را مش   اهده می
رند که به سوی دنیای اطرافشان حرکت کنند و گیاحساسشان از طبیعت پیرامون سرشار می شود ، یاد می

هیچ ترسی ها بدون . آن1(2008)بارد، شنوند الگوبرداری کنندبینند و میاز آنچه در این حرکت و تجربه می
های کودکانه کنند. تجربه در بس  تر زندگی که همواره با بازیدنیای اطراف خود را تجربه کرده و بازی می

ش  ود و از طرفی گاه باعا ایجاد انگیزه برای یادگیری ماندگار و توأم با لذت میهمراه اس  ت بطور ناخودآ
کودکانی که در سالهای اولیه مدرسه فردتی برای بازی و فعالیت های هنری نداشته اند خالقیتشان بطور 

زه . واقعیتی که امرو2(20017، اریم، کافراوقلو،2018و همکاران، )روا قابل مش   اهده ای کاهش می یابد
شتیا، دانش ستیم عدم ا شاهد آن ه ست. ارتباطی که همگی  سه و یادگیری ا آموزان برای رفتن به مدر

سه ایجاد می سالکنند، گاهاً موجب پیشرفت آنان نمیجوانان با مدر ی ابتدایی  های اولیهشود. چرا که در 
سط منفی در س الآموزان، نس بت به مدرس ه دیدگاه منفی دارند و این دیدگاه یک س وم از دانش های اوا

رسد و این به معنی آن است که آموزان میمدرسه به بیشتر از دو سوم، یعنی تقریباً هشتاد دردد از دانش
به گفته  .(1997، 3دانند) میخاییلآموزان، مدرس  ه را عامل منفی در زندگی خود میدرد  د باالیی از دانش
وجود آید تا محیطی معمولی و در زندگی افراد به لذت باید تحت ش  رایط خاد  ی در» ارنس  ت میخاییل: 

گذارند. سواالتی که منتظر یافتن طبیعتاً کودکان با سواالت نامحدودی به دنیای مدرسه پا می «تداوم یابد.
گی جای آن عالقهپذیرد و بیها هستند. ولی در مدرسه این تشنگی به طور ناگهانی پایان میهای آنپاسخ
ای برای یافتن جواب ش   وند که نه تنها زمینهای از زندگی میاموزان وارد مرحلهکه دانش گیرد. چرارا می

سوال شده، بدون دخالت و برای  ست به یادگیری علومی از قبل تعیین  ست بلکه قرار ا شان موجود نی های
سته دانش شود. وقتی به کودکان اجازه میخوا شد کنند،آموزان، پرداخته  ها همان آن دهیم که در آزادی ر

کسانی خواهند شد که واقعاً هستند، با این دیدگاه انسانیت در جامعه رشد پیدا خواهد کرد. پس اگر آزادی 
 (.2018، کریستین سن، 1986شود)اشتاینر،داری در بشر حادل میفرد در میزان معقولی باشد، رشد معنی

سبک یادگیریکه دانشدر واقع زمانی شود، متفاوت با آنچه در ذهن خود دارد می آموز مجبور به پذیرفتن 
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2. Rowe,͏Salo,͏Rubin,͏Erim,͏Caferoğlu 

3. Michael Kranich 
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ست می شتیا، خود را برای یادگیری از د (اعتقاد دارندکه هدف 2018دهد. محققان زیادی از جمله گیبس)ا
شناخت ترجیحات و توانایی های  شد بلکه هدف کمک به درک و  کلی ما نباید تغییر چارچوب یادگیری با

(. 20019و همکاران، 1پال بازی در یک محیط اجتماعی است)امخاص آن ها با کمک یادگیری مشارکتی و 
ای درونی برای آموز، دارای انگیزهایم که کودکان به عنوان دانشمتأس   فانه ما هنوز به این باور نرس   یده
توانند با در آمیخته کردن درس خود با هنری که در فطرات ها میکش  ف دنیای پیرامون خود هس  تند. آن

سانی نهفته ا ست یابندست  به یادگیری آنچه میان (. امروزه 2015، 3، راندول و پیترز2،2018)زپادا خواهند د
سه ست ای وجود ندارد که در آن دانشدر اطراف ما مدر آموزان بتوانند به حقو، خود در مراحل یادگیری د
خواهد بود، در ای تنها روی یادگیری کودکان تأکید نکند آن مدرس  ه، مدرس  ه ی بدی یابند. اگر مدرس  ه

آموزان، به اهمیت تفاوت فردی در یادگیری حالیکه بهتر است برای جلوگیری از بروز مشکالتی برای دانش
بیشتر پرداخته شود. ناتوانی مدارس برای پرداختن به چنین موضوعات با اهمیتی دلیل ادلی کاهش سریع 

 (.5،2016ارد، هدگ2003، 4)بل ستآموزان به یادگیریاشتیا، و عالقه دانش
شکالتی که در آموزش کودکان در مدارس وجود دارد نه تنها یادگ ست با وجود م یری و انگیزه ی بدیهی ا

افراد جامعه  آن در دانش آموزان دچار اختالل می ش   ود، بلکه می تواند ش   خص   یت آنها را نیز بعنوان
( و مولر و 2016)پافیالد، دس  تخوش تغییر گرداند. باتوجه به اهمیت این موض  ود، پژوهش  گران متعددی

ادستان و همکاران، د، به نقل از 2005؛ ایویلز، اندرسون و داویالو2002؛ شریال و ودرستن، 2001الرسن، 
جانی را به منزله علت (. وجود تواناییهای شناختی همراه با فقدان مهارتهای اجتماعی، ارتباطی و هی1389)

صیلی تعداد کثیری از دانش آم ست تح شک دلی  سته اند و بر این باورند که پیا صیلی وزان دان شرفت تح
یاس، گرین بدون د   الحیت اجتماعی و هیجانی کفایت نمی کند و به ندرت تحقق می یابد )زینس ، ال

ستان و همکاران، سوی دیگر، کودکانی که ا (.1389برگ و وایس برگ، به نقل از داد حساس دالحیت از 
ین، روزرو، پیرسون، انش آموزان موفق تری نیز هستند )هارنس، اپیشتاستقالل و خوشبختی دارند معموالً د

حول اجتماعی دارد و تحول هیجانی و عاطفی ارتباط تنگاتنگی با ت .(1389به نقل از دادستان و همکاران، 
بطه با آنان قرار گرفته به احساس کودک در رابطه با خود و دنیای پیرامون وی و اجتماد انسانی که او در را

ت حتی اگر (. تجربه ی هرکودک دارای بُعدی هیجانی اس 2016و رابتس وا، 2016مرتبط اس ت)آویس ن، 
ضطراب انگیر منجر شادی های مفرط، خشم ناکام کننده یا درماندگی های ا شود می تواند  هیجان ها به 
دادس   تان و از  دریچه ای را به روی تحول اجتماعی و هیجانی وی بگش   اید )ابر، جونز و کوهن، به نقل

  (.1389همکاران،
ودکان بعنوان فراگیرانی که می توانند برای پیش  رفت خود برنامه ریزی داش  ته باش  ند دیده می ش  وند. ک

کسانی که بشدت تحت تاثیر نیروهای طبیعی، پویا و فطری خود قرار داشته و بوسیله ی این نیروها راهی 
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شتاینر، ستر،1995به سوی رشد و یادگیری خود می یابند)ا (. وحدت روح، روان و جسم باعا می 2018، فا
(. بازی در بستر زندگی 2019شود تا آموزش خوب، تعادل بین احساس، تمایل و تفکر را احیاکند ) اشتراتن،

مهم ترین کار کودک و فعالیتی اس   ت که وی از طریق آن به د   ورت فیزیکی، فکری و عاطفی خود را 
ند همراه  بد. تمرکز درگیر می کند. او می توا یا ندگی روزمره ب یادگیری و ز باطی بین  بازی، ارت لذت از  با 

آموزشی در کودکان باید روی کاوش بدنی، بازی های خال، و سازنده و شفاهی و نه مکتوب، قصه خوانی 
و تعادل در بازیهای پر انرژی و آرام بخش، به معلمان کمک می کند تا « ریتم»و آواز باش   د. اهمیت 

با آرامش داش  ته وبا تکرار فعالیت های روزانه خود به حس تعلق به محیط کودکان کمک تدریس  ی توام 
س  ال کودکان در این س  ن،  14س  ال تا  6(.  از پایان 2018، راوس  ون، 2017،داهلین،2016کند)اویس  ون،

شف می شوند که جهان را از طریق تخیل آگاهانه و یا هوش عاطفی ک دمیمی می  سیار   کنندگروهی ب

سی ارائه(.در این زمان معلم باید یک برنامه1995، زفاین) شد بطوری ی در شته با ساختار و توالی دا کند که 
که بر کتب درس  ی متکی نبوده و به ش  ناخت و بیان،  با تأکید بیش  تر به روی خوب دیدن، گوش دادن 

سال سان در  سعی در پرورش حواس ان شته ی کوهای اولیهشفاهی و درگیر کردن حافظه بوده و  دکی دا
باش  د. برای مثال ممکن اس  ت یک معلم عملی محاس  باتی را با گفتن داس  تانی که در آن اعداد، نقش 

(. 2005زنند به کودکان یاد دهد) جاش  من،کنند و یا مثالً تاریخ یک پیروزی را رقم میبازیگران را ایفا می
کنند. در اد  ل ای درس  ی خود تبدیل میههای خود را به کتابدر این جا فراگیران با دقت و زیبایی یافته

دهند به این معنا که با انتخاب کتاب به س  لیقه ی خود و دانش آموزان خودش  ان متون خود را تش  کل می
شت می  ساخت جمالتی به دلخواه می نمایندو در دفاتر خود یاددا سعی در انتخاب کلمات و  خواندن آنها 

سنکنند. آن سپارند. اند به یاد میهای تجربی خود یاد گرفتهاد و گنجینهها هرچه را که در غالب شخصی، ا
های حرکتی و های مردمی و اساطیری،  فعالیتآموزان در رابطه با مذهب، ادبیات، افسانهمطالعه ی  دانش

ریتمیک، دنایع دستی، علوم طبیعی، هنر و موسیقی به آن ها در فهم بهتر دنیای اطرافشان و استفاده ی 
ندگی کمک می کند. کودکان در محیط خارج از مدرس   ه یا مهد کودک و در محیط طبیعی به عملی در ز

سال شهود می پردازند. در طول  شف و  صیلی باالتر از بازی و ک سال، قدرت انتزاعی و عقل  6های تح
ش   ود و در این مرحله نوجوانان به اد   ول اخالقی، مس   ئولیت پذیری اجتماعی و تس   لط بر پدیدار می
ضوع (. در این 1999و اوپنهایمر، 1991ات پیچیده و جدی با معلمان تخصصی تمرکز می کنند) بارنس،مو

( و ون در 2020و همکاران) 1زمینه مطالعاتی در این حیطه انجام ش   ده اس   ت که از آن جمله چون زاینی
شان دادند   بازی های ویدیویی می تواند2019و همکاران) 2هیدن شاره کرد که  ن سیر  ( می توان ا یک م

موثر برای روان درمانی در روانپزشکی کودک و نوجوان باشد و نقشی مهم در ساختار آموزشی یادگیری و 
نه دارد.  رای ( 2011(؛ جعفری و همکاران)2011)4(؛ تراویک2004) 3بهبود مهارت های زندگی در این زمی
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ستانی و  شناخت کودکان پیش دب ستند و این امر را در الگوی بازی را دریچه ای برای نفوذ به  ابتدایی دان
( بازی را عاملی اثر گذار در 2019و همکاران) 2(؛ وانگ2013و همکاران) 1آموزش اثر گذار دانس   تند.  پاورز

( 2018و همکاران) 4( و س  اال2014و همکاران)  3مهارت و راهبردهای فکری ش  ناختی دانس  تند و تاکچی
کارگیری در آموز له مبتنی بر ب ند. همچنین فلس   زقیبازی را مقو مداد نمود یادگیری قل و  5ش و بهبود 

( بکارگیری از الگوی آموزش بر مبنای بازی را اد   لی 2013) 7(، اکل2018)6(، س   االیس2019همکاران)
 مهم برای بهبود و تثبیت یادگیری بر اساس عملکرد اجرایی قلمداد نمودند.

نه گرجه ایجاد انگیزه جهت یادگیری بهتر و  دکان همواره همچنین تقویت هوش هیجانی کودر این زمی
ن روش آموزش بصورت جسته گریخته مد نظر پژوهشگران بوده است ولی مقاله ویا پژوهشی در بکار برد
 وهش بررسی تأثیردر بستر زندگی و تاثیر آن در هوش هیجانی موجود نیست، بنابراین  هدف ادلی این پژ

 سال است.  9 تا 6کودکان هیجانی وشه و یادگیری بر زندگی بستر هنردر و بازی

 روش 

س آزمون، با این پژوهش به روش آزمایش  ی، با اس  تفاده از طرح ش  به آزمایش  ی از نود پیش آزمون و پ
ان و جامعه آماری سال شهر ادفه 9 تا پایان 6دوگروه آزمایشی و گواه انجام شد. جامعه ی هدف کودکان 

ن این مرکز، دو ودک و خانواده سهروردی است. از بین کودکادر دسترس ، کودکان حاضر در مرکز رفاه ک
از چندین آزمون  نفره که شرایط ورود به مداخله را داشتند بصورت نمونه گیری در دسترس، پس 15گروه 

ساله درهرگروه  6کودک  6سال و 9 تا 7کودک در بازه سنی  9انتخاب شدند. در این انتخاب سعی شد تا 
ضریب پر ADHDنفر دارای  2کودکان در هر گروه قرار گیرند. در بین  شگری باال و دو ، دو نفر دارای  خا

ردن استفاده نموده نفر نیز دارای نقص توجه بودند. جهت تقسیم بندی کودکان در دو گروه از روش همتا ک
نس، راد بین لیساو سعی شد کودکان مشابه در دو گروه تقسیم شوند. شرایط تحصیلی خانواده های این اف

 فو، لیسانس و دکتری می باشد. 
این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و به همین جهت سعی شده است تا در جامعه ی آماری فقط از 
کودکان عادی اس  تفاده نش  ود. به لحاظ نحوه انتخاب افراد و جمع آوری داده ها، از نود ش  به آزمایش  ی و 

شی  شی از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمای شمار می رود. برای انتخاب گروه آزمای و گواه به 
آزمون رفتار کودک آیبرگ به جهت مشخص نمودن میزان مشکالت رفتاری کودکان و از تست تشخیص 

ADHD  با مقیاس رتبه بندیSNAP-IV  سال استفاده شد.  7تا  5در پرسشنامه پرخاشگری در کودکان
طه در بین کودکان با رفتارهای متفاوت بود. یکی دیگر از دلیل این آزمون ها بس   ط دهی پژوهش مربو

                                                                                                                                         
1. Powers  
2. Wang 
3. Takeuchi 

4. Sala 

5. Felszeghy 

6. Solis 

7. Akl 
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آزمون های قبل از ش   رود کار، آزمون معلمان، برای انتخاب معلم واجد ش   رایط برای همکاری در این 
( استفاده شد. پس از انتخاب رندم از میان کودکان 2001پژوهش بوده که از پرسشنامه الرداسمی و کنی )

شگر و  ستفاده از روش همتا کردن و انتخاب  و ADHDعادی، پرخا شان به دو گروه با ا سیم بندی ای تق
دفت  شنامه هوش هیجانی  س سب، از پر ستیار منا شنامه هوش هیجانی  –د س شده از پر فرم که اقتباس 

( است، جهت پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید. در این پژوهش قرار 2001دفتی پترایدز و فارنهام)
ست هوش هیجانی کودکان  شان 9تا  6ا سال، قبل و بعد از مداخله ی هنر و بازی در آموزش و پرورش ای

 بررسی گردد.
فرم کودکان روی دو گروه آزمایش وگواه اجرا ش  د. این آزمون یک  –مون د  فت قبل از مداخله، پیش آز

خرده مقیاس و هر خرده  9فهرس  ت وارس  ی برای تش  خیص هوش هیجانی در کودکان اس  ت که دارای 
صوص انطبا، پذیری،  10تا  5مقیاس  ست. خرده مقیاس ها درخ آیتم و در مقایس لیکرت پنج گزینه ای 

هیجانی، ادراک هیجانی، تنظیم هیجانی، ارتباط با همس  االن تکانش  ی پایین ، عزت آمادگی عاطفی، ابزار 
نفس و خودانگیختگی س  ت که هرکدام نود رفتار و خلق کودک را تود  یف می کند. پرس  ش  نامه هوش 

دفت  شاخص های بین  –هیجانی  ست. هوش هیجانی  فرم، زمینه ی فهم ارتباط میان تفکر و هیجان ا
تار، نظ های موقعیتی رف به  یت فرد را در جن ند موفق یر همدلی، ابراز وجود و خوش بینی س   ت و می توا

 مختلف زندگی پیش بینی کند.
دفت  سخه ی انگلیسی هوش هیجانی  سشنامه ن سطح  –بخش روایی و پایایی پر شان از  فرم کودکان ن

ایران و در  گزارش شده که در 79/0و پایایی یک دوره ی سه ماهه  79/0رضایت بخشی همسان درونی 
(مورد بررس  ی قرار گرفته اس  ت. نتایجتحلیل عاملی اکتش  افی با 1396پژوهش ناظمی مقدم و همکاران )

عامل به نامهای انطبا، پذیری، آمادگی عاطفی، ابزار  9روش مولفه های اد   لی، عالوه بر عوامل کلی، 
خودانگیختگی را برای این  هیجانی، تنظیم هیجانی ، تکانش   ی پایین، ارتباط با همس   االن، عزت نفس و

گزارش  89/0تا  59/0پرسشنامه مورد تایید قرار داده است. پایایی مقیاس برحسب ضرایب الفای کرونباو 
 74و  62، 52، 47، 29، 20سوالی، سواالت  75شد.در این پژوهش مشخص گردید از نسخه ادلی آزمون 

 69بنابراین، هنجارایرانی این پرس  ش  نامه  ;که در دو زیر مقیاس قرار گرفته وهمه ی آن ها حذف ش  دند
شامل بازیهای حرکتی، خروج از محیط  سی جهت این پژوهش آماده گردید که؛  شد. طرح در سوال می با

سفال  –آموزشی در قالب گردش روزانه، بازیهای آوازی، اویرتیمی، بازیهای نمایشی و سایه بازی، نجاری 
بصورت ریتم روزانه و خواندن و یادگیری علوم و ریاضی، بحا  موسیقی، باغبانی و نقاشی و قصه گویی –

و گفتگو و اجازه ی تص  میم گیری گروهی کودکان در انجام امور روزانه می باش  د. موارد فو، باتوجه به 
فرم کودکان و برگرفته از رویکرد رادولف اش  تاینر پایه گذار روش  –آیتم تس  ت هوش هیجانی د  فت 

 ردید.آموزشی والدورف طراحی گ
 

 . طرح اقدام به تفکیک جلسه های اجرای برنامه مداخله1جدول 
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شماره 
 جلسه

 فرآیند اجرا تکالیف جلسه هدف جلسه

ون
زم
ش آ

 پی
ی
جرا
ا

 

گروه  مون از دو  یش آز پ جرای  ا
یزان همگنی  م بررس   ی  برای 
واریانس گروههای مورد مطالعه و 
گاهی  تار و آ فت چگونگی رف یا در
اولیه ی کودکان جهت مقایس  ه با 

 پس آزمون 

اجرای پیش آزمون با اس  تفاده 
 از ابزار هوش هیجانی 

فرم کودکان و آموزش  -دفت
در بس   تر زن  دگی در جه  ت  

ردی تش   خیص نی  ازه  ای ف
کودکان با جمع آوری  داده ها 
و برنامه ریزی جهت چگونگی 
برخورد با س   الیق و نیازهای 

 متفاوت آنها. 

توضیح هدف ازاجرای طرح و نقش بازی و هنر در بستر زندگی 
بر اس   اس رویکرد والدورف  بر ایجاد انگیزه در یادگیری بهتر 

 کودکان و تقویت هوش هیجانی ایشان.
چیدمان ، گروهها با گفتمان ومش   اهده به . قبل از 1فرآیند 

سالیق و عالیق آنها  شده و  سایی  شنا دورت های مختلف 
 بررسی گردید و سپس پیش آزمون اجرا شد.

. ایجاد فض  ایی بزرگ متناس  ب با س  الیق کودکان، 2فرآیند
صه خوانی ، بازی با چوب های بلوکی  سازی بخش های ق جدا

نمایش س  ایه ای  و درختی، چوبک ها و س  ازهای موس  یقی ،
،تهیه ی وسایلی جهت تمرین زندگی و مهارت افزایی، آشپزی 
و باغبانی د   وری و واقعی، قرار دادن قفس   ه های چوبی به 

 سانتی متحرک جهت جدا سازی به جای دیوار 90بلندی 

ول
ی ا
ه 
لس
ج

 

توض   یح در مورد چگونگی آزادی 
کودک به روش دم و بازدم و نقش 

جاد انگیزه در  یادگیری آن در ای
شدن آموزش در  کودک و نهادینه 
کودک با فعالیت مش  ارکتی و حل 

 مسئله
 خواندن و نوشتن 

کان  به حض   ور کود جه  با تو
منتخب در دویا س   ه گروه به 
جهت کنترل بهتر و مش   اهده 
ی چگونگی رفت  ار هرک  دام 
ازکودک  ان، محیط آموزش   ی 
چیده ش  ده به انها نش  ان داده 
شد و انتخاب حضور در گروهها 

 کامال اختیاری بود.

کان در  - قه توض   یح داده می  5هدف روز برای کود دقی
شود.)یادگیری حروف الفبا( شکل حرف مورد نظر به آنها نشان 

 داده می شود.
نفره به محل  4کودکان با نظر خود در گروه های س   ه یا  -

 های مورد عالقه شان می روند. 
 رد.مربی تنها نقش هدایتگر و مشاهده گر را دا -
سعی می شود در بخش های انتخابی، توجه کودک به شکل  -

شود. )  شده ) مثال آ  ا ( جلب  ددای حرف آموزش داده  و یا 
ساخت سازه ی چوبی شکل برج که شبیه به )ا( هست یا سفال 

 گری به شکل )ا( کاشت گیاه و شباهت ساقه )ا( 
 شکل چوبهای ساز چوبک و... 
د در بازی کودکان دخالت نکرده در این فرآیند مربی سعی میکن

 و فقط نقش هدایتگر و مشاهده گر دارد.
ابزار هیجانی  -هدایت رفتار کودک در جهت انطبا، پذیری -

فرم کودکان برنامه  -و ارتباط با همس  االن، از آزمون د  فت
س  ه مورد فو، مش  اهده و ثبت  -ریزی ش  ده و انجام گردید:

هاد به روش اجرا برای ن جه  با تو ید  تار و گرد نه کردن رف ی
 یادگیری مثبت تکرار و ریتم در نظر گرفته می شود.

 محدودیت زمان، بسته به نیاز کودک تنظیم می شود.  -
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شماره 
 جلسه

 فرآیند اجرا تکالیف جلسه هدف جلسه

وم
ی د
ه 
لس
ج

 

هارت -  یت م با تقو باطی  های  ارت
همساالن ، انطبا، پذیری و کنترل 

 احساسات.
 حل مسئله. -
خت حروف در محیط و ش    - نا

به د   فر.  20ش   مارش معکوس 
 و تفریق، تقسیم جمع

ا کودکان د   حبت ش   د ب -
کس  انی که هم گروهی خود را 
اذی  ت نمی کنن  د، بی جه  ت 
فریاد نمی زنند به گردش پیاده 
 روی روزانه برده خواهند شد. 

ودکان در روش اجرا ش  ده ک -
به  ند  ندار یت  یه محروم تنب
یت  مان محروم هت ز همین ج
کوت  اه بوده و پس از توجی  ه 

تار از طرف  کودک و قبول رف
مان روز و در گروه  وی در ه
دوم، پس از بازگشت گروه اول 

 به گردش خواهند رفت.
ربی در نقش هدایتگر روی م -

تابلوهای س  طح ش  هر حروف 
آموزش داده ش  ده را با هیجان 
شاره به حروف می خواند تا  و ا
شمارش  کودک را متوجه کند. 
ها نیز از  ماش   ین  ها و  درخت

 "بلند فکر کردن  "هدایتگری 
 مربی است. 

نه بروند مربی خطرات –  قرار اس   ت کودکان به گردش روزا
ها در  ند و از آن نان تس   ریع می ک یاده روی را برای آ هت جپ

 سهولت کار کمک می خواهد.
فتار کودکان و عواقب آن ، در پیاده روی توض  یح داده می ر -

عد ش ود و راهکار آن به عهده ی کودکان گذاش ته می ش ود. ب
له یاده روی در ازحل مس   ئ حا انطبا، پذیری در جریان پ  ب

ر کودکان شرود به شکل گیری میکند. کودکان مواظب همدیگ
لوها می هستند. شرود به پیدا کردن حروف یاد داده شده در تاب

مات ش  وند. کودکان بزرگترکه توانایی بیش  تری در خواندن کل
تابلوها هس   تند عالوه بر تقویت خود به کوچکترها  یز نروی 

 هنمایی می کنند.را
در زمان تقس   یم خوراکی، به ش   مارش و تقس   یم بین تعداد 

 کودکان گروه توسط خودشان پرداخته می شود.

رم
ها
 چ
م و
سو
ی 
ه 
لس
ج

 

تقوی  ت مه  ارت ارتب  اطی ب  ا  -
پذیری و  -همس    االن با،  انط

کنترل احساسات و تنظیم هیجانی 
 و حل مسئله، نشانه گذاری

شناخت کلمه و حروف در محیط  -
مارش حروف مورد نظر در  و ش   

کلمات. کشیدن شکل حروف با دو 
 انگشت اشاره و وسطی

بخش کردن ب  ا موس   یقی و  -
 حرکت

تکرار جلسات قبلی بر اساس  -
 ریتم .
ش  رود حرکات منظم ریتمی  -

فت  یا جاد تمرکز و در هت ای ج
بت در درون  موج و انرژی مث
کودکان و شناخت نیروی سفید 

سیاه در بدن و تبدیل ن یروها و 
 "به نیروی س   فید با ش   عار؛ 
من در ک  دام  یروی  ن مروز  ا

 "قسمت از بدنم قرار دارد. 
هت  " من نیروی خود را درج

کمک به خود ودیگران استفاده 
  "می کنم.

اض   افه کردن حروف جدید  -
 دقیقه 5فقط درمدت زمان 

بازدم در  - فاده از دم و  اس   ت
آم  وزش و آزادی ک  ودک در 
تخ  اب  ن مورد ا خش ه  ای  ب

 -موس  یقی -کودکان ) باغبانی
 -آشپزی –بازی با بلوک چوبی 

 کتابخوانی( -نمایش -نقاشی

کودکان دور دایره ی آموزش  ی جمع ش  ده و  "دم "در بخش 
ند  حا و گفتگو می کن هداف، ب به موارد مورد نظر در ا راجع 

سیقی، کودکان  مربی با سیقی، چوبک و طبلک و اجرای مو مو
سوال مورد نظر را از  را متوجه ی حلقه ی گفتگو کرده و اولین 
سعی کنند در  شان  مربی دوم می کند به طوریکه کودکان خود
بحا شرکت کنند و به نتیجه برسند. در تنظیم هیجان، مربیان 

هند. مثالً مثالی برای خود می زنند و از کودکان راهکار می خوا
شدم چون چراغ عبور  صبانی  من دیروز زمان عبور از خیابان ع
عابر پیاده قرمز بود و من عجله داش   تم ... کودکان به واکاوی 

 مسئله می پردازند.
مان هر  " یت  30تا  15بین  "دم  "ز به ظرف ته  قه بس    دقی

کودکان می باشد. و تنظیم آن بطور نامحسوس بعهده ی مربی 
 ارشد است.

ر گردش روزانه کودکان و پیاده روی آنها در خیابان، مربی د -
با نش   انه گزاری، آزادی کودکان را در راه رفتن و خوب دیدن 
شتر میکند و ظاهراً کنترل کمتری  اطراف و محافظت از خود بی

 نسبت به آنها دارد.
به همین منظور کودکان خودکنترلی بیش   تری پیدا میکنند و 

 شتر می شود. اعتماد به نفس آنها بی
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شماره 
 جلسه

 فرآیند اجرا تکالیف جلسه هدف جلسه

م 
هفت
م؛ 
شش
م؛ 
نج
ه پ
لس
ج

 

تقوی  ت ادارک هیج  ان ، ابزار  -
حل  عاطفی، و  مادگی  جان و آ هی

 مسئله یا تکانشی پایین
 –آش   نایی با مهارتهای زندگی  -

شمارش  –آشنایی با حروف -علوم
 نقشه خوانی -و اندازه گیری

 

تغییر موس   یقی و همراهی  -
باتر  یل و زی کان در تکم کود
خاب نود  با انت نگ  کردن آه
ابزار )س    ه گوش، چوب  ک، 
 طبلک، دف، دایره زنگی و... ( 

 نقشه کشی توسط کودکان -
تغییر مس  یر پیاده روی طبق  -

 نقشه
جاری - ته  -ن فال و تخ س   

کت  ابخوانی توس   ط  -گچی
 کودکان بزرگتر 

 

 –میخ و چکش  –نجاری مانند اره ابزار  –وس  ایل موس  یقی 
تخته س   یاه و گچ های رنگی و  –چوبهای مورد نظر نجاری 

سفید، کتابهای داستانی ومصورو گل سفال در محل های خود 
 قرار می گیرند. 

مایل همه ی کودکان به  به جهت آش   نایی قبلی مربی در ت
موسیقی های خاص معین شده برای کودکان، وسایل موسیقی 

یره ) درون سبد ( گذاشته و طبق ادول آموزش ددر در وسط دا
مربی در راس چهار قطر دایره نش  س  ته و  4نظر گرفته ش  ده 

سیله  شود. مربیان هر کدام با یک و سیقی مربوطه اجرا می  مو
ی موس یقی، آهنگ را همراهی می کنند. و با این کار کودکان 

 مش  غول بازی آزاد در غرفه ها هس  تند "بازدم  "که در بخش 
کم کم دوردایره جمع و هر کدام وس   یله ی موس   یقی مورد 

 عالقه ی خود را برداشته و با آهنگ همراه میشوند.
ماهنگی درون و  - بدنی جهت ه کت  که نوعی حر اویریتمی 

بیرن است اجرا می شود. به جهت تکرار هر روزه کودکانی هم 
که تمایل به این حرکت ندارند ؛ با نگاه کردن از راه دور کم 

 کم به گروه می پیوندند. 
در بخش نجاری کودکان عالقه مند، س   ازه های خود را با  -

اندازه گیری و برش و ود  ل کردن با میخ و چکش ریاض  ی و 
 شمارش و اندازه گیری را فرا می گیرند.

در بخش آش   پزی میزان ، پیمانه کردن و زمان پخت و در  -
ه ی محصول و باغبانی فادله ی کاشت میزان رشد گیاه، انداز

 زمان آبیاری و حرس کردن را می آموزند.
ند پیش   رفت  - تا رو ها مربی دقت میکند  یت  عال مامی ف درت

عامل با یکدیگر و ادراک و تنظیم هیجان و حل  کودکان در ت
مس  ئله در گروه را مش  اهده و در د  ورت نیاز به هدایتگری 

 بپردازد.
به  - کان  یب کود نه س   عی در ترغ های روزا در گردش 

پرسشگری و یافتن جواب سوال ها می نماید. و خواندن حروف 
 روز به روز برای کودکان جذابتر می شود.

سیاه  - شی با گچ به روی تخته  شیدن نقا شتن حروف و ک نو
برای کودکان بس  یار  جذاب اس  ت و کمک ش  ایانی به تقویت 

 مهارت عضالنی آنها دارد.
شهری  - شرود گردش روزانه عالوه بر پیاده روی با اتوبوس 

برای کودکان جالب توجه بوده و تاثیر بس   یار خوبی درآرامش 
 و پرخاشگر داشته است. ADHDکودکان 

م 
 نه
ی
ه 
لس
ج

 

ت  ق  وی  ت ع  زت ن  ف  س  و  -
 خودانگیختگی 

کم  ک ب  ه همگروهی و ک  ار  -
 مشارکتی

 کتابخوانی  -

س  اخت قص  ه توس  ط خود  -
 کودکان

کان بر  - ندی کود تقس   یم ب
 اساس عالقه مندی

صه با  - ساخت کاراکترهای ق
 -نقاش   ی –وس   ایل نجاری 

 تزئین محیط و یا موسیقی و...  

صه  "دم  "مربی در زمان  ساخت ق شسته و بحا  کنار دایره ن
را مطرح میکند. و این که قرار اس   ت قص   ه ی مورد نظر را 

اری می خواهد که نمایش دهند. از بچه های عالقه مند به نج
در د  ورت عالقه مندی کارکترها را با چوب بس  ازند . از بچه 
های دیگر می خواهد که بنا به عالقه ی خود د   حنه آرایی 
 کرده، بازیگر شده و یا کارهای مربوط به قصه را انجام دهند.

کان در  یت میزان خودانگیختگی و عزت نفس کود عال دراین ف
ربی می تواند آن را تقویت و کار مش   ارکتی معلوم میگردد وم

 هدایت نماید. 
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شماره 
 جلسه

 فرآیند اجرا تکالیف جلسه هدف جلسه

م 
ده
یاز
 و 
هم
ی د
ه 
لس
ج

 

ماعی و  های اجت هارت  یت م تقو
 حواس پنجگانه  

حض   ور در خ  ارج از محیط 
 آموزشی و پیاده روی در خیابان 
نفره به خیابان رفته و س   عی در  10کودکان در گروه های  -

 خواندن تابلوهای مغازه میکنند.
  آنها در طول مس  یر مراقب تردد وس  ایل نقلیه در پیاده رو و

 خیابان هستند.
  آن ها موقع حضور در هر مغازه برای پرسشگری در رابطه با

شغل ها ، اداب اولیه را رعایت کرده و با کسب اجازه و به نوبت 
 سوال خود را مطرح میکنند.

 یا تبل ها و  تابلو یا از روی  ندن حروف الف غات موقع خوا ی
 چسبیده به دیوارها مواظب عبور و مرور افراد دیگر هستند.

 

م 
ده
واز
ی د
ه 
لس
ج

 

اجرای پس آزمون برای س   نجش 
 مداخله دورت گرفته

فت  فرم  –اجرای آزمون د   
کودک  ان بعنوان تش   خیص 
هوش هیجانی کودکان قبل و 
گروه  بر دو  خل  ه  بع  داز م  دا

 آزمایشی و گواه

فرم کودکان اجرا شده  –با کمک دستیار مربی ، آزمون دفت 
تاثیر  فت میزان  یا ونمرات پیش آزمون و پس آزمون جهت در
گذاری روش آموزش در بستر زندگی برکودکان گروه آزمایشی  

 با گروه گواه مقایسه شد. 

 فنون مورد استفاده در پژوهش 

  اس فاده از دم و بازدم 

شند. ی حیات خود نفس میتمام موجودات زنده برای ادامه تنفس دو بخش دارد که عدم وجود هر کدام ک
دم و بازدم به معنی  (.1861پایان زندگی جاندار اس   ت. در تنفس دم و بازدم مکمل یکدیگرند )اش   تاینر، 

های آموزش   ی اس   ت، بطوری که کودکان در این بخش یاد هماهنگی اوقات فعال و غیرفعال در برنامه
سمانی و روحانی خود را در  گیرند تا در زمان بازی آزاد، بازی کردهمی های انتخابی خود یبازو نیازهای ج

شند و پس از اتمام زمان بازی به یک حرفه شته با سیقی،  دا شی، مو در خصوص یادگیری و هنر، مانند نقا
سال و یا  6سال، یادگیری حروف الفبا برای کودکان  9تا  7سازی، خواندن، نوشتن برای کودکان مجسمه

سته به عالقه یادگیری مفاهیم ضی که ب شی و شود بپردازند. برنامهآموز انتخاب میی دانشریا ریزی آموز
ش  ود. بص  ورتی که بعد از هر آموزش، فعالیت پرورش  ی کودکان بر اس  اس دم و بازدم نوش  ته و اجرا می

 شود. تفریحی و آزاد در نظر گرفته می
آموزش  ی جمع ش  ده و با تنفس تحت کنترل ی ی کودکان، همگی گرد حلقهقبل از ش  رود آموزش روزانه

 نمایند تا به آرامش درون خود کمک نمایند. خود و شنیدن ددای نفس کشیدن خود سعی می

  اس فاده از ری م 
ها در هر گردد. فصلهای آموزش محسوب میین بخشترمهم، ریتم از والدورف توان گفت در آموزشمی

آیند و شب و روز به دنبال هم در حال تکرار هستند. خورشید هر یاز پی هم م هاماهشوند، سال تکرار می
شب غروب می ست. همه ینای کند. و همهروز طلود و هر  ضروری ها برای آرامش موجودات زنده الزم و 

شد. همه چیز در هم می شده و اگر ریتم نبا شکیل  سان هم از چیز در دنیا از ریتم ت سم فیزیکی ان ریزد. ج
رود. نفس کشیدن، گردش خون منظم و طپش قلب هماهنگ نشانگر سالمت سیستم میروی ریتم پیش 
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بدن انسان است و اگر هر کدام ریتمی ناهماهنگ داشته باشند آنگاه سالمتی بدن نیز به هم خورده و دچار 
ا ش  ود. با این تود  یف کودکان نیز باید با ریتم فعالیت در مرکز آموزش  ی آش  نا ش  وند. از جابجاختالل می

کردن دائم وسایل در محیط کودک باید خودداری شود. هر آموزشی حداقل به مدت دو هفته تکرار شده و 
 اجازه داده شود کودک در کمال آرامش آن را پذیرفته، مانوس شده و یاد بگیرد. 

  اس فاده از نقاشی خیس 
ستفاده از  شی خود و ا صوص نقا شی، کودکان با خیس کردن کاغذ مخ شده هارنگدر بخش نقا ی رقیق 

دفحه و  شی، ناخودآگاه به حرکت رنگ در  شیدن نقا سایزهای متفاوت، هنگام ک سط آب و قلم مو در  تو
ها حس خالقیت برند. در هم رفتن رنگی مختلف با یکدیگر و ایجاد رنگی جدید پی میهارنگتلفیق 

نقاشی خود کشف کنند.نقاشی خیس تواند هر زمان آثار جدیدی را در کند چرا که میکودکان را تقویت می
کودکان را به آرامش دعوت می کند چراکه خشونت با قلم مو به جهت نرمی و انعطاف پذیری نوک آن در 

 نقاشی امکان پذیر نیست و کمک خوبی برای آرامش درونی کودکان پرخاشگر است.

  اس فاده از موسیقی 

به کودکان در بخش کردن حروف، شمارش ریاضی و تواند استفاده از وسایل موسیقی و ریتم کودکانه می
طور هماهنگی مغز با دس ت و بدن کمک نماید. کودکان با اس تفاده از س ازهای ینهمدقت در ش نوایی و 

کنند در ساخت ریتم با هم هماهنگ عمل مختلفی مانند طبلک، چوبک و سنج و فشفاشک و ... سعی می
 ببرند.کنند تا خود نیز از ددای تولید شده لذت 

 اس فاده از حرکات آرامش بخش ری میک 

تواند بین جهان بیرونی و درونی اویریتمی در واقع نیروی خال، و زنده در انس  ان اس  ت نیرویی که می»
 («2008، بارد،1996)اشتاینر، انسان هماهنگی بوجود آورد

ذات حرکت. در هنر اویریتمی یعنی حرکت محض، احس   اس و  خالق رویکرد والدورف،از نظر اش   تاینر
سعی میاویریتمی کودکان بدن خود را کامالً حس می کنند درون و بیرون خود را نیز همراه با بدن کنند و 

توانند به کنترل احساسات خود و حرکات دست و ها با حرکت دست و بدن خود میخود احساس کنند. آن
سعی می های مثبت و منفی کمک کنند. با انجامپای خود در انجام فعالیت کنند حرکات اویریتمی کودکان 

ستان خود در جهت کمک به دیگران یاری بگیرند. این روش  از آزار و اذیت یکدیگر بپرهیزند و از پاها و د
 های مشارکتی شرکت کنند.کند تا بهتر بتوانند در فعالیتبه کودکان کمک می

 های بیرون از محیط اس فاده از گردش 
شی به کودکان کمک میدشهای حرکتی و گرفعالیت کنند عالوه بر باال های روزانه بیرون از محیط آموز

رفتن اعتماد به نفس، بتوانند خود را جزئی از محیط اطراف خود دانس   ته و به دنیای پیرامون خود نگاه 
ی تربزرگتری داشته باشند. خوب دیدن، خوب شنیدن و کنترل رفتار و احساسات در مقابل اجتماد عمیق

 کند تا هوش هیجانی خود را تقویت نمایند. ها کمک میسبت به خانه و محیط آموزشی، به آنن
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  اس فاده از وسایل چوبی و طبیعی در ساخت اسباب بازی 
های های چوبی و بدون رنگ و کامالً طبیعی، پارچهاس  تفاده از بلوک والدورف های آموزشیکی از ویژگی

ساز و ترجیحاً ساخته شده از های دستهای مختلف و عروسکها و جنسمتفاوت کوچک و بزرگ با رنگ
ها به ساخت و سازهای توانند با استفاده از این وسایل ساعتباشد. کودکان میهای دستی میپشم و بافت
هایی امن ساخته و در آن با ها و استندهای چوبی برای خود خانهها با استفاده از پارچهردازند. آنخالقانه بپ

 نمایند. رود به ساخت و ساز میهای دیگری از کودکان شگروه
ی خاد  ی داش  ته و زندگی ها با این ابزار س  اده تولیدات خالقانهها با خالقیت خود هر روزه س  اعتآن

 دهند. در آن نمایش میبزرگسالی خود را 

 های مرکزی و پراکندگی چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخص

دیف دادهشاخص شاخصهای تو سه گروهِ  شاخصها به  شاخصهای مرکزی،  های های پراکندگی و 
های شکل توزیع تقسیم شدند. دراین بخش چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس مهمترین شاخص

 ند.گرفت( بررسی قرار 2های پراکندگی )انحراف معیار(، شاخص1میانگینمرکزی )
 

 های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهش.  شاخص1جدول 

 میانگین تعداد متغیرها
انحراف 

 معیار

کمترین 

 مقدار

بیشترین 

 مقدار

 پیش انطبا،

 ازمون

 27.00 16.00 3.09069 21.1333 15 ازمایش
 25.00 17.00 2.69568 21.1333 15 گواه
 27.00 16.00 2.84948 21.1333 30 مجمود

 پیش امادگی
 ازمون

 27.00 19.00 2.60403 23.9333 15 ازمایش
 31.00 23.00 2.75681 27.8000 15 گواه
 31.00 19.00 3.28773 25.8667 30 مجمود

 ازمون پیش ارزاب

 18.00 12.00 1.72654 15.5333 15 ازمایش
 18.00 12.00 1.79151 14.2667 15 گواه
 18.00 12.00 1.84484 14.9000 30 مجمود

 ازمون پیش ادراک

 20.00 15.00 1.76743 17.5333 15 ازمایش
 22.00 14.00 2.07709 17.8000 15 گواه
 22.00 14.00 1.89979 17.6667 30 مجمود

 ازمون پیش تنظیم
 20.00 13.00 2.09989 17.1333 15 ازمایش
 19.00 13.00 1.67616 16.6667 15 گواه

                                                                                                                                         
1. Mean 

2. Std. Deviation 
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 20.00 13.00 1.88186 16.9000 30 مجمود

 پیش تکانش
 ازمون

 22.00 15.00 2.16685 18.5333 15 ازمایش
 19.00 15.00 1.37321 17.2000 15 گواه
 22.00 15.00 1.90703 17.8667 30 مجمود

 ازمون پیش ارتباط

 32.00 23.00 2.58752 27.1333 15 ازمایش
 33.00 21.00 3.70071 27.4667 15 گواه
 33.00 21.00 3.14204 27.3000 30 مجمود

 ازمون پیش عزت

 32.00 17.00 3.73529 23.3333 15 ازمایش
 24.00 15.00 3.07525 21.2000 15 گواه
 32.00 15.00 3.53244 22.2667 30 مجمود

 پیشی خودانگیخت
 ازمون

 29.00 12.00 5.12417 20.6000 15 ازمایش
 25.00 18.00 1.76743 21.5333 15 گواه
 29.00 12.00 3.79594 21.0667 30 مجمود

 ازمون پس انطبا،

 37.00 30.00 2.31352 32.0667 15 ازمایش
 30.00 18.00 3.09839 22.2000 15 گواه
 37.00 18.00 5.69170 27.1333 30 مجمود

 ازمون پس امادگی

 35.00 30.00 1.75119 32.0667 15 ازمایش
 31.00 20.00 3.91821 27.0667 15 گواه
 35.00 20.00 3.91886 29.5667 30 مجمود

 ازمون پس ابزار

 21.00 17.00 1.12546 18.5333 15 ازمایش
 30.00 12.00 4.72783 15.9333 15 گواه
 30.00 12.00 3.62637 17.2333 30 مجمود

 ازمون پس ادراک

 28.00 19.00 2.55417 23.6667 15 ازمایش
 30.00 14.00 3.57505 19.0667 15 گواه
 30.00 14.00 3.84603 21.3667 30 مجمود

 ازمون پس تنظیم

 30.00 25.00 1.64172 27.4667 15 ازمایش
 30.00 13.00 3.88893 17.8667 15 گواه
 30.00 13.00 5.69533 22.6667 30 مجمود

 پس تکانشی
 ازمون

 32.00 20.00 2.77231 26.6000 15 ازمایش
 30.00 15.00 3.58170 18.4000 15 گواه
 32.00 15.00 5.22428 22.5000 30 مجمود

 41.00 32.00 2.53170 36.4667 15 ازمایش ازمون پس ارتباط
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 33.00 20.00 4.38613 26.3333 15 گواه
 41.00 20.00 6.24003 31.4000 30 مجمود

 ازمون پس عزت

 30.00 23.00 1.96396 27.0000 15 ازمایش
 30.00 15.00 3.82971 21.3333 15 گواه
 30.00 15.00 4.15297 24.1667 30 مجمود

 س خودانگیخته
 ازمون

 31.00 26.00 1.62422 27.9333 15 ازمایش
 30.00 18.00 2.76887 21.6667 15 گواه
 31.00 18.00 3.88986 24.8000 30 مجمود

 ازمون پیش کل

 209.00 161.00 11.50693 184.8667 15 ازمایش
 196.00 160.00 10.73357 185.0667 15 گواه
 209.00 160.00 10.93392 184.9667 30 مجمود

 ازمون پس کل

 269.00 224.00 11.70592 251.8000 15 ازمایش
 270.00 160.00 24.41857 189.8667 15 گواه
 270.00 160.00 36.68795 220.8333 30 مجمود

 

 
جدول  به  جه  مامی 1با تو قدار برای ت قدار و بیش   ترین م یار ، کمترین م یانگین ، انحراف مع قادیر م ، م

  متغیرهای تحقیق در گروه های ازمایش وگواه به دورت مجزا بررسی شده اند.

 یافته ها

ساس آمار  شد. بر ا ستفاده  ضیات تحقیق از ازمون تحلیل کوواریانس ا دحت فر سی  ستنباطی برای برر ا
 برای اجرای این آزمون پیش فرض هایی الزم می باشد که در ادامه تشریح می گردد

 . آزمون کولموگروف اسمیرنوف و شاپیرو ویلک  متغیرهای پژوهش2جدول 

 متغیرها سطح معنی داری اماره لوین

 انطبا، پذیری 0.452 0.581

 امادگی عاطفی 0.844 0.606

 ابزارهیجانی 0.687 0.760

 ادراک هیجانی 0.907 0.014

 تنظیم هیجانی 0.214 1.618

 تکانشی پایین 0.805 0.062

 ارتباط با همساالن 0.126 0.565

 عزت نفس 0.057 4.308
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 خود انگیختگی 0.396 0.742

 
ساس یافته های بر آمده از جدول  ساس آزمون کلموگروف  2شماره بر ا که نرمال بودن توزیع داده ها بر ا

است. در نتیجه این متغیرهای  05/0اسمیرنوف بررسی گردید،   معناداری  همه  مولفه  ها بزرگتر از مقدار 
باش  ند و برای اثبات فرض  یات تحقیق می توان از مورد بررس  ی در پژوهش حاض  ر دارای توزیع نرمال می

همگنی واریانس ها نیز بر اس  اس آزمون لوین بررس  ی گردید که با  ارامتریک اس  تفاده کرد.ازمون های پ
شیب خط رگرسیون،  تمامی  05/0در تمامی مولفه ها و نیز معناداری باالی  5/0توجه بع معناداری باالی 

 .پیش فرض های اجرای کواریانس برای بررسی اثر بخشی مداخله مورد نظر برقرار بود
شرح زیرآورده شرح برر سی تاثیرات مداخله در گروه آزمایش بر هرکدام از زیر مقاس ها به تفکیک و به 

 شد.
 9تا  6بر انطبا، پذیری کودکان  بر اس  اس رویکرد والدورف  بازی و هنردر بس  تر زندگیفرض  یه اول :   
 سال تاثیر دارد

 
 : نتیجه تحلیل کوورایانس 3جدول 

سطح معنی 

 داری
F 

درجه 

 ازادی

میانگین 

 مربعات

مجموع میانگین 

 مربعات
 منبع

.000 63.485 2 387.362 774.723a مدل تصحیح شده 

انطبا، پذیری خود پیش  44.590 44.590 1 7.308 012.
 ازمون

 گروه 730.133 730.133 1 119.662 000.

 خطا 164.744 6.102 27  

 کل 23026.000  30  

 مدل تصحیح شده 939.467  29  

 
با حذف اثرات پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی نمره مولفه انطبا،   3توجه به  نتایج جدول ش   ماره  با

شتر  { { F(2-27)=63.485;P=0.001; Partialƞ͏2=0.812 پذیری گروه آزمایش از گروه کنترل بی
 است و در نتیجه فرضیه تحقیق تایید گردید.

 
ضیه دوم :    ستر زندگیفر ساس رویکرد والدورف بازی و هنردر ب  9تا  6بر  آمادگی عاطفی کودکان  بر ا
 سال تاثیر دارد

 

 

 : نتیجه تحلیل کوورایانس 4جدول 
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مجمود میانگین 
 مربعات

درجه 
 ازادی

میانگین 
 مربعات

F  سطح
معنی 
 داری

Source 

296.687a 2 148.344 26.939 .000 مدل تصحیح شده 

پیش ازمون عاطفی امادگی 000. 19.828 109.187 1 109.187  

 گروه 000. 53.872 296.653 1 296.653

 خطا   5.507 27 148.680

 کل    30 26671.000

 مدل تصحیح شده    29 445.367

a. R Squared = 0.666 (Adjusted R Squared = 0.641) 

 

نمره مولفه آمادگی با حذف اثرات پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی   4با توجه به  نتایج جدول ش   ماره 
گروه آزمایش از گروه کنترل بیشتر  { { F(2-27)=26.939;P=0.001; Partialƞ͏2=0.666 عاطفی

 است و در نتیجه فرضیه تحقیق تایید گردید.
 

سال  9تا  6ابراز هیجانی کودکان   اساس رویکرد والدورف بربازی و هنردر بستر زندگی برفرضیه سوم :   
 تاثیر دارد

 نتیجه تحلیل کوورایانس : 5جدول 

مجمود میانگین 
 مربعات

درجه 
 ازادی

میانگین 
 مربعات

F 

سطح 
معنی 
 داری

Source 

253.335a 2 126.667 7.835 .002 مدل تصحیح شده 

پیش ازمونابزار هیجانی  046. 4.379 70.801 1 70.801  

 گروه 023. 5.846 94.520 1 94.520

 خطا   16.168 27 436.532

 کل    30 8434.000

 مدل تصحیح شده    29 689.867

a. R Squared = .367 (Adjusted R Squared = .320) 
 

فه ابراز   5با توجه به  نتایج جدول ش   ماره  با حذف اثرات پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی نمره مول
شتر گروه آزمایش از گروه  { { F(2-27)=7.835;P=0.002; Partialƞ͏2=0.367 هیجانی کنترل بی

 است و در نتیجه فرضیه تحقیق تایید گردید.
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ضیه چهارم :    ستر زندگیفر ساس رویکرد والدورفبر بازی و هنردر ب  9تا  6بر  ادراک هیجانی کودکان  ا
 سال تاثیر دارد

 : نتیجه تحلیل کوورایانس 6جدول 

مجمود میانگین 
 مربعات

درجه 
 ازادی

میانگین 
 مربعات

F 

سطح 
معنی 
 داری

Source 

 188.672 a 2 94.336 10.600 .000 مدل تصحیح شده 

پیش ازمونادراک هیجانی  078. 3.368 29.972 1 29.972  

 گروه 000. 18.862 167.865 1 167.865

 خطا   8.900 27 240.295

 کل    30 14125.000

 مدل تصحیح شده    29 428.967

a. R Squared = .440 (Adjusted R Squared = .398) 
 

با حذف اثرات پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی نمره مولفه  ادراک   6با توجه به  نتایج جدول ش   ماره 
گروه آزمایش از گروه کنترل بیشتر  { { F(2-27)=10.600;P=0.001; Partialƞ͏2=0.440 هیجانی

 است و در نتیجه فرضیه تحقیق تایید گردید.
 

ضیه پنجم :    ستر زندگی بربازی و هنردر فر ساس رویکرد والدورفب  9تا  6بر  تنظیم هیجانی کودکان  ا
 سال تاثیر دارد

 : نتیجه تحلیل کوورایانس 7جدول 

مجمود میانگین 
 مربعات

درجه 
 ازادی

میانگین 
 مربعات

F 

سطح 
معنی 
 داری

Source 

783.149a 2 391.574 67.119 .000 مدل تصحیح شده 

پیش ازمونتنظیم هیجانی  000. 15.761 91.949 1 91.949  

 گروه 000. 106.032 618.592 1 618.592

 خطا   5.834 27 157.518

 کل    30 16354.000

 مدل تصحیح شده    29 940.667

a. R Squared = .833 (Adjusted R Squared = .820) 
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کمکی نمره مولفه  تنظیم با حذف اثرات پیش آزمون به عنوان متغیر   7با توجه به  نتایج جدول ش   ماره 
گروه آزمایش از گروه کنترل بیشتر  { { F(2-27)=67.119;P=0.001; Partialƞ͏2=0.833 هیجانی

 است و در نتیجه فرضیه تحقیق تایید گردید.
 

شم :    ش ضیه  ستر زندگی برفر ساس رویکرد والدورفبازی و هنردر ب شی پایین کودکان  ا  9تا  6بر  تکان
 سال تاثیر دارد

 : نتیجه تحلیل کوورایانس 8جدول 

مجمود میانگین 
 مربعات

درجه 
 ازادی

میانگین 
 مربعات

F 

سطح 
معنی 
 داری

Source 

507.817a 2 253.908 24.166 .000 مدل تصحیح شده 

پیش ازمونتکانشی پایین  568. 335. 3.517 1 3.517  

 گروه 000. 39.308 413.000 1 413.000

 خطا   10.507 27 283.683

 کل    30 15979.000

 مدل تصحیح شده    29 791.500

a. R Squared = 0.642 (Adjusted R Squared = 0.615) 

 

شماره  شی   8با توجه به  نتایج جدول  با حذف اثرات پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی نمره مولفه  تکان
آزمایش از گروه کنترل بیش  تر گروه  { { F(2-27)=24.166;P=0.001; Partialƞ͏2=0.642 پایین

 است و در نتیجه فرضیه تحقیق تایید گردید.
 

ستر زندگی برفرضیه هفتم :    ساس رویکرد والدورفبازی و هنردر ب تا  6بر  ارتباط با همساالن کودکان  ا
 سال تاثیر دارد 9

 : نتیجه تحلیل کوورایانس 9جدول 

مجمود میانگین 
 مربعات

درجه 
 ازادی

میانگین 
تمربعا  

F 

سطح 
معنی 
 داری

Source 

966.453a 2 483.226 80.168 .000 مدل تصحیح شده 

پیش ارتباط با همساالن  000. 32.570 196.319 1 196.319
 ازمون

 گروه 000. 134.440 810.358 1 810.358

 خطا   6.028 27 162.747

 کل    30 30708.000
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 مدل تصحیح شده    29 1129.200

a. R Squared = 0.856 (Adjusted R Squared = 0.845) 

 
با حذف اثرات پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی نمره مولفه ارتباط با   9با توجه به  نتایج جدول ش  ماره 

گروه آزمایش از گروه کنترل  { { F(2-27)=80.168;P=0.001; Partialƞ͏2=0.856 همس   االن
 تحقیق تایید گردید.بیشتر است و در نتیجه فرضیه 

 

سال  9تا  6بر  عزت نفس کودکان  اساس رویکرد والدورفبر بازی و هنردر بستر زندگیفرضیه هشتم :   
 تاثیر دارد

 : نتیجه تحلیل کوورایانس 10جدول 

مجمود میانگین 
 مربعات

درجه 
 ازادی

میانگین 
 مربعات

F 

سطح 
معنی 
 داری

Source 

295.622a 2 147.811 19.511 .000 مدل تصحیح شده 

پیش ازمونعزت نفس  012. 7.232 54.788 1 54.788  

 گروه 000. 20.610 156.136 1 156.136

 خطا   7.576 27 204.545

 کل    30 18021.000

 مدل تصحیح شده    29 500.167

a. R Squared = .0.591 (Adjusted R Squared = 0.561) 

 
با حذف اثرات پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی نمره مولفه  عزت   10با توجه به  نتایج جدول ش   ماره 

گروه آزمایش از گروه کنترل بیش  تر  { { F(2-27)=19.511;P=0.001; Partialƞ͏2=0.591 نفس
 است و در نتیجه فرضیه تحقیق تایید گردید.

 
 9تا  6بر  خود انگیختگی کودکان  اس  اس رویکرد والدورفبر بازی و هنردر بس  تر زندگیفرض  یه نهم :   
 سال تاثیر دارد

 : نتیجه تحلیل کوورایانس 11جدول 

مجمود میانگین 
 مربعات

درجه 
 ازادی

میانگین 
 مربعات

F 

سطح 
معنی 
 داری

Source 

316.137a 2 158.068 34.793 .000 مدل تصحیح شده 

پیش ازمونخود انگیختگی  038. 4.755 21.603 1 21.603  

 گروه 000. 68.248 310.058 1 310.058
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 خطا   4.543 27 122.663

 کل    30 18890.000

 مدل تصحیح شده    29 438.800

a. R Squared = 0.720 (Adjusted R Squared = 0.700) 

 
مره مولفه  خود نبا حذف اثرات پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی   11با توجه به  نتایج جدول ش   ماره 

مایش از گروه کنترل  { { F(2-27)=34.793;P=0.001; Partialƞ͏2=0.720 انگیختگی گروه آز
 بیشتر است و در نتیجه فرضیه تحقیق تایید گردید.

 

 9تا  6ودکان بر  هوش هیجانی ک اس  اس رویکرد والدورفبر بازی و هنردر بس  تر زندگیفرض  یه دهم :   
 سال تاثیر دارد

 : نتیجه تحلیل کوورایانس 12جدول 

 مجمود میانگین مربعات
درجه 
 ازادی

 F میانگین مربعات

سطح 
معنی 
 داری

Source 

31671.755a 2 15835.878 58.075 .000 مدل تصحیح شده 

پیش هوش هیجانی  003. 10.649 2903.722 1 2903.722
 ازمون

 گروه 000. 106.116 28935.827 1 28935.827

 خطا   272.682 27 7362.411

 کل    30 1502055.000

 مدل تصحیح شده    29 39034.167

a. R Squared = 0.811 (Adjusted R Squared = 0.797) 

هوش مره مولفه نبا حذف اثرات پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی   12با توجه به  نتایج جدول ش   ماره 
کنترل بیشتر گروه آزمایش از گروه  { { F(2-27)=58.075;P=0.001; Partialƞ͏2=0.811 هیجانی

 است و در نتیجه فرضیه تحقیق تایید گردید.

 بحث و نتیجه گیری

کودکان بعنوان فراگیرانی با س  الیق و عالیق متفاوت و منحص  ربه فرد می توانند با آموزش  ی متفاوت از 
شیوه ی سنتی، به ساخت شخصیت فردی و اجتماعی خود بپردازند. یکی از مهمترین ادول در آموزش در 

سترزند ساس رویکرد والدورف، گیب ست که معلم ها پس از  بر ا ستفاده از ابزار هنر و بازی این ا عالوه بر ا
ضود آموزش و روش آن را تعیین می کنند.بدین ترتیب  شرفت کودکان، مو شناخت و آگاهی از مراحل پی

های عمیق  معلمان آموزش دیده با اعتماد به نفس مناس   ب، آرامش درونی، اطمینان، خالقیت و توانایی
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(. معلمین در زمان آموزش با دقت 1،1999اخالقی، دوره های تحص   یلی خود را به پایان می رس   انند)کلر
فعالیت های عملی، هنری و آکادمیک را با یکدیگر منطبق می کنند تا ذهن کودک را تحریک کرده و آن 

ش  تر از این که از طریق تیوری ها را برای کس  ب تجارب زندگی در آینده آماده کنند. بنابراین کودکان بی
بیاموزند، عمل می کنند، فعالند و به کش  ف مس  ایل درونی و دنیای پیرامون می پردازند و این باعا ایجاد 

 (.2،2003عالقه به یادگیری و موفقیت فردی و گروهی در آن ها است) روو
گیری و هوش هیجانی هدف اد   لی این پژوهش بررس   ی تاثیر هنر و بازی در بس   تر زندگی بر ارتقا یاد

ستر زندگی  9تا  6کودکان  شان داد که آموزش مبتنی بر بازی و هنر در ب سال بود. یافته های پژوهش ن
فرض   یه ی مورد پژوهش،  انطبا، پذیری، آمادگی عاطفی، ابزار هیجانی، تنطیم هیجانی،  9می تواند بر 

ودکان موثر واقع شود. تاثیر این پژوهش تکانشی پایین، ارتباط با همساالن، عزت نفس و خودانگیختگی ک
سال باعا شد تا این گروه سنی بتوانند در تعامل با یکدیگر به یادگیری فعالیت های  9تا  6بروی کودکان 

مش  ارکتی بپردازند و به توانایی های خود در جمع پی برده و احس  اس توانمندی و خودابرازی در ایش  ان 
ها ته  یاف با  تایج  کل گیرد.  این ن قات مختلفی چون ش    کاران و  پاورز.  ی تحقی نگ ؛(2013)هم  و  وا

   تاکچی ، و دانس  تند ش  ناختی فکری راهبردهای و مهارت در گذار اثر عاملی را بازی که (2019)همکاران
 بهبود و آموزش در بکارگیری بر مبتنی مقوله را که بازی ( 2018)همکاران و  س   اال و( 2014)همکاران و

 که  (2013)  اکل ،(2018) س   االیس ،(2019)همکاران و  فلس   زقی همچنین نمودند و قلمداد یادگیری
دلی را بازی مبنای بر آموزش الگوی از بکارگیری ساس بر یادگیری تثبیت و بهبود برای مهم ا  عملکرد ا
که  نمودند همسویی و همراستایی در یافته های بدست آمده را دارد و مبین این مساله است قلمداد اجرایی
ست روحی و جسمی مهارتهای از تلفیقی بازی سیله بازی . دارد ای ویژه تاثیر یادگیری در که ا  برای ای و

 کودکان.اس   ت خودش   کوفایی چنین هم و دیگران با ارتباط خالقیت، برقراری روح، پرورش س   رگرمی،
سط که هنگامی شف را تازه چیزهای بیندد می آموزش بازی تو دیت میکنند، به ک شیا خا برند،  پی می ا
 جنبه که است کودک طبیعی ویژگیهای از بازی .شناسند می را خود اطراف و میکنند تقلید بزرگترهارا رفتار
شد را کودکان اخالقی،جسمانی،اجتماعی مثل مختلف های دهد و الگوی آموزش را برای فرد جذاب  می ر

برای کودکان، به س  بب تحریک و به  می س  ازد. ارائه محرک های آموزش  ی با الگوی مبتنی بر جذابیت
ید  جد های فراگیری  فاهیم آموزش نقش دارد و انگیزه  یت م وجود آوردن انگیزه، در بهبود عملکرد و تثب
برای بکارگیری و بهبود ش رایط در حیطه را موجب می گردد. بر این اس اس پیش نهاد می گردد در الگوی 

از مفاهیم و بازی باش  د و با محرک های جذاب و آموزش رس  می در س  نین پایه الگوی آموزش تلفیقی 
مبتنی بر بخش های آموزش   ی،  بخص   وص در زمینه عملیاتی ارائه گردد، همچنین پیش   نهاد می گردد 
سنتی، زمینه مکمل و  شی در کنار آموزش  ساختار مبتنی بر بازی آموز آموزش مجازی همراه با یکارگیری 

ضروری سوی دیگر  شد، از  شته با سی در بازی های جذاب برای کودکان، الگوی  همراه را دا ست با برر ا

                                                                                                                                         
1. Ollivier Keller 

2. Frank Rothe 
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شتر کودکان برای  شود تا زمینه گرایش هر چه بی سته  ساختار و بازی های متنود بکار ب شی در این  آموز
 یادگیری در این ساختار فراهم گردد.
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