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چکیده
، اخالقی قضاااوت بر آموزشاای لگو اجتماعی هایآموزه بسااته اثربخشاای تعیین حاضاار پژوهش هدف

  کلیه  آماری  جامعه  . بود یزد شاااهرساااتان  دبساااتان  دوم آموزاندانش خالقیت  و اجتماعی  های مهارت 

 مشغول نفر 1500 تعداد به 1397-1398 تحصیلی سال در که بودند یزد شهرستان دبستان دوم آموزاندانش

 و آزمایش گروه با آزمونپس، آزمونپیش طرح با آزمایشاای نیمه نوع از پژوهش روش. بودند تحصاایل به

ستان  دوم آموزاندانش دختر آموزدانش 30 منظور بدین. بود کنترل ستان    دب  روش از گیریبهره با یزد شهر

  دندش  انتخاب همتاسازی  با ساده  تصادفی  روش به خوشه  آخرین در و ایچندمرحله ایخوشه  گیرینمونه

شنامه    هاداده گردآوری ابزار. گرفتند قرار( نفر 15) کنترل و( نفر 15) آزمایش گروه دو در و س ضاوت  پر  ق

 گروه در پژوهشااگر توسااط ایدقیقه 60 جلسااه 12 طی، لگو آموزش. بود اجتماعی هایمهارت، اخالقی

  آزمایش در گروه آموزشی  لگو اجتماعی هایآموزه آموزش از پس که داد نشان  نتایج. گردید اجرا آزمایش

 مالحظه گواه گروه به نساابت آموزاندانش اجتماعی هایمهارت و اخالقی قضاااوت در معناداری افزایش

  ماعیاجت هایمهارت و اخالقی قضاوت بر لگو وسیلهبه اجتماعی هایآموزه که گفت توانمی درنتیجه. شد

 .است مؤثر آموزاندانش

 اجتماعی هایمهارت، آموزشی لگو، اخالقی قضاوت، اجتماعی هایآموزه :های کلیدیواژه
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 مقدمه
 انسانی هرنسان موجودی اجتماعی است و به همین علت یکی از نیازهای اساسی ا

سالمتی میزان برقراری ارتباط و های برقراری ارتباط با دیگران است. یکی از شاخص
(. رعایت قوانین اجتماعی محیط 1397، و همکاران حفظ روابط با دیگران است )حجازی

ه ک یقواعد اخالقهایی است که کودک با آن روبروست. در دوران کودکی یکی از چالش
ضامن  و ریدادن اعمال خ انجام یمشوق افراد برا، است یاز انواع قواعد اجتماع

 گریمردم مجاز نیستند که همد، اعمال خوب از بد است. مثالً کنندهمشخصو  یکاردرست
 یراای بقواعد در هر جامعه نیرا بردارند. ا یگریاموال د ای، ندیدروغ بگو، را بکشند

 دیبا کودکان عالوهبهبه راه راست وجود دارد.  هاآن تینادرست و هدا یکنترل رفتارها
 لفمخت هایموقعیتدر  دیکه شا رندیبگ ادیرا  یایاجتماع نیو هم قوان یهم قواعد اخالق

و  ییماراهن یاصوالً برا یاجتماع نیوجود داشته باشد. قوان هاآن نیب یاریهای بستفاوت
ودکان ک نکهیاة شده است. مطالع یکودکان طراح یدرست و غلط برا یرفتارها صیتشخ

 یاخالق رشد ای بودنی را بفهمند و اجرا کنند معموالً با عنوان اخالق نیقوان نیچگونه ا
حس در خانواده ظاهر  نیشود. امتولد می یمطرح شده است. انسان با حس اخالق

، خانواده، در حقیقت. شودمی هیاجتماع تغذ قیگیرد و از طراز معلمان الگو می، شودمی
حقوق  گرفتن نظر در و اس اصول عدالترا که بر اس یمدرسه و اجتماع قواعد اخالق

 یبرا یکودکان چطور میل درون نکهیاما ا، دهندآموزش می، وضع شده است گرانید
 و کیگان)است  مراحل رشد متفاوت یکنند در طمی دایرا پ یاز قواعد اخالق یرویپ

 (.یاسایی ترجمه ،1390، همکاران
بیند آید بلکه آموزش میبه دنیا نمیانسان از بدو تولد با فطرت اخالقی یا غیراخالقی 

وزش آم خصوصبهتوان اخالقی عمل کرد. پرداختن به اخالق گیرد که چگونه میو یاد می
 (.1397، و همکاران پوراخالق در تأمین سالمت و سعادت کودکان تأثیرگذار است )قدم

اید در بقضاوت اخالقی به معنای چگونگی دیدگاه فرد در مورد مسائلی است که فرد 
قرار دهد که با رشد فکری و رشد اخالقی با افزایش سن  موردتوجهارتباط با دیگران 

 یش خالق بر سازگارینما(. همچنین 1393، یابد )خاکپور و مهرآفریدتکامل می
 (.1395، )مامی و امیریان آموزان تأثیرگذار بوده استدانش یقضاوت اخالق، یاجتماع

 درقا، یاجتماع یزندگ بدون و است شده خلق یاجتماع، باید اضافه نمود که انسان
 متون در. است شدن یاجتماع، یاجتماع یزندگ الزمه ست لذاین اتیح ادامه به
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است.  شده فیتعر مختلف هایصورت به، 1یاجتماع هایمهارت مفهوم، شناسیروان
 غازآ را دیو مف مثبت اجتماعی روابط که هستند هاییتوانایی از ایها مجموعهاین مهارت

 که دهند اجازه افراد به، دهند را گسترش رینیسا با متیصم و دوستی، نمایند حفظ و
، و همکاران یصدربپذیرند ) را اجتماعی طیمح تقاضاهای و وفق دهند شرایط با را خود

 را یاجتمااع هایمهارت (2011) و همکاران و گرشام (2006) 2(. گرشام1395
 اهینبت احتماال، رساندمی ثرکحدا به را تیتقو افتیدر احتمال هک دانندمی ییرفتارهاا

 را مهم یاجتماع یامدهایدهد و پمی اهشک را فرد یاجتماع یباه رفتارها اولکمو
 کند.می بینیپیش

 موفق اجتماعی و آموزشی ازنظر که است یافراد تربیت، وپرورشآموزش از هدف
 ستنده تأثیرگذار نیز تحصیلی و علمی هایموفقیت در اجتماعی هایمهارت چراکه، باشند

 به منجر، یاجتماع هایمهارتآموزش  و یگروه فعالیت .(2006، و همکاران 3مایرز)
، ضداجتماعی ی( از قبیل رفتارها2014، 4)دنالت و دری یرفتار التکمش کاهش
، (2015، 5و همکاران لئو) اجتماعی کفایت یارتقا و آمیزخشونت یرفتارها، گیریگوشه

، 1992، 7اشنایدر، 2006، 6بیلمن و لوسل) اجتماعی تعامل و همساالن میان در مقبولیت
 یهاتیصالح، یعاطف - یجانیه هایمهارت شیهمچنین افزا( 2001، همکاران و 8الیوت
لذا  (.2014، همکاران و 10گردد )راتکلیفمی افراد روان سالمت لک در و 9یاجتماع
 آموزشی هایضرورت از هامهارت این یارتقا یبرا مناسب هایزمینه سازیفراهم

مدارس بیشتر  تأکیدتوجه و  متأسفانه اما، (2011، همکاران و 11فری) گرددمی محسوب
معطوف به افزایش سطح هوش و یادگیری صرف محتوای درسی است و اخذ راهبردهایی 

 این، شودنادیده انگاشته میآموزان شود اجتماعی دانش هایمهارتکه منجر به افزایش 
در حالی است که گزارش معلمان حاکی از این است که کودکانی که بهره هوشی مناسبی 

قادر به برآورده کردن انتظارات رفتاری ، اجتماعی ضعیف هستند هایمهارتدارند اما در 
 دشونو دچار ناکامی می طردشدهو اجتماعی مدرسه نیستند و از طرف معلم و همساالن 

ی و گربفرویگردد )برزمی هاآنکه همین عامل سبب افت تحصیلی و سایر مشکالت در 
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 اجتماعی ضروری است و به رشد هایمهارتآموزش  روازاین(. 1396، عمو قدیری
 (.1397، علیزاده و )رنجدوست کندمی کمک آنان خالقیت و نوآوری

 تربیت و آموزش به کودکاندهد که بهترین راه شناسان نشان میتحقیقات اخیر روان
 هایفرصت و هاموقعیت از مطلوب استفاده روازاین(. 1387، است )شجاعی بازی

ی شیوه به، و غیرمستقیم مستقیم صورتبه، آموزشی پیام انتقال برای خوشایند بازی
 و تعمیق حرکتی هایمهارتی توسعه، شناختی هایگسترش کنش و غیرکالمی یا کالمی

 است. ای برخوردارالعادهفوق اهمیت از، اجتماعی پذیریمسئولیت
 از یبسیار توجه 1960 دهه در که است یآموزش هایبازی، هابازی انواع از ییک

 کاریهم با که است فعالیتی آموزشی بازی. کرد جلب خود به را ی آموزشمتخصصان حوزه
 هایموقعیت یا اهداف به پی دستیابی در که شودمی انجام گیرندگانیتصمیم رقابت یا

 وردنظرم هایهدف یا یادگیری گیریبهره، کسب منظوربه ویژه قوانینی تحت برانگیزچالش
 (.1395، و همکاران نامید )شبیری بازی صرفاً را آن تواننمی روازاین، باشند

آموزانی که اند با دانشهای آموزشی انجام دادهآموزانی که بازیتحول اجتماعی دانش
( و قابلیت کاربرد و 1393، اند تفاوت وجود دارد )جعفریها را انجام ندادهاین بازی

اجتماعی و اصالح کفایت اجتماعی در کودکان ثابت  هایمهارتکارایی لگو برای افزایش 
های ورزشی و آموزانی که در کالس(. دانش1396، و همکاران شده است )پوراعتماد

کنند ها شرکت نمیهایی که در این کالسکنند نسبت به آنهای آموزشی فعالیت میبازی
 (.2010، 1از خالقیت باالتری برخوردارند )تکین و گلو

اجتماعی کودکان اثرگذار  هایمهارتهمچنین نشان داده شده است که بازی با لگو بر 
های همکاری و ( و روی خرده مقیاس1396، بوده )برزگربفرویی و عموقدیری

داشته  اثر مثبت، با تجربه کاشت حلزون شنواکمهارت اجتماعی در کودکان خودکنترلی م
(. الزم به ذکر است بازی 1396، شده است )اکبری و بلوکات هاآنو باعث افزایش 

ین است. در ا تأثیرگذارحتی کودکان دارای اختالالت ، آموزشی لگو بر روی همه کودکان
اجتماعی کودکان دارای اتیسم  هایمهارتر رشد ای بمداخله عنوانبهزمینه بازی با لگو 

 ،استفاده شد و نتایج نشان داد بازی با لگو باعث رشد تعامل با دوستان و همساالن
ان پیشرفت قوه تخیل و خالقیت در کودک، نشینیعزلتغلبه بر عالئم توهمی ، کارگروهی
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از ابزارهایی که برای بنابراین یکی ، (2006، 2و همکاران حسین، 2010، 1شود )یانهومی
رآیند های لگو فهای لگو است. بازی با آجرکشود پکیجرشد خالقیت در دنیا استفاده می

 (.2011، 3شود )بولمر و اسمیتخالقی است که منجر به خلق محیطی مشارکتی می
عنی ی، وپرورشآموزش شدهفراموشبخش  ایشیوهآنچه ذکر شد باید به  بهباتوجه
زندگی را روح بخشید و برای رشد سایر  هایمهارتاجتماعی و  هایمهارتتوجه به 

رای بیان ساختن ب»های کودکان تالش کرد. وسیله پیشنهادی در این پژوهش بسته توانایی
های آموزشی است این مجموعه یکی از بازی 5یآموزشهای لگو از مجموعه بسته« 4کردن

است که در بسیاری از کشورها مورد استقبال قرار گرفته و این مجموعه رویکرد جدیدی 
 ندیگومی« آموزش همگام با ساخت»دنیا بنا نهاده که به آن  وپرورشآموزشرا در 

(. لگو آموزشی رویکرد جدیدی است که تمام 1397، گزارش عملکرد لگو آموزشی)
 کنند که شامل چهار مرحلهمی یرویپای مرحله 4 یکل یالگو کیاز  های آنطرح درس

آموز را به است. این مراحل دانش 9و ادامه 8تحلیل و بررسی، 7ساخت، 6برقراری ارتباط
به عبارتی استفاده از لگو به معنی ، (2003، 10کند )جان و میکچالش فکری دعوت می

های یادگیری نظریه مبتنی بر(. مجموعه لگو آموزشی 2015، 11آنه) است ساختننوآورانه 
مک ) است لیتخدست و استفاده از استعاره و  -ن ارتباط ذه، نظریه بازی، گراییسازنده
 (.2014، 12کاسکر

ساله لگو نشان از  30آموزشی  هایفعالیتذکر کرد که  توانمی بندیجمعدر یک 
ر انجام شده در این زمینه بیشت هایپژوهشمثبت این بازی بر کودکان دارد.  تأثیرگذاری

اجتماعی  هایمهارت، اما روی قضاوت اخالقی اندکرده تأکیدشناختی  هایمهارتروی 
انجام شده مشابه بدون  هایپژوهشو خالقیت کار چندانی صورت نگرفته است و اندک 

ت یاهم بهباتوجهبنابراین  ؛اندپرداختهاز لگوهای آموزشی به این موضوع  گیریبهره
حاضر  پژوهش، شودمی مورداحساس این در که پژوهشی کمبود بهباتوجهموضوع و 

 قضاوت اخالقی و این بسته بر روی وسیلهبهآیا آموزش  که است این بررسی درصدد
 اثرگذار است؟، مهارت صورتبهاجتماعی  هایمهارت
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 روش
 شیآزماینیمه پژوهش حاضر است. همچنین روشاین تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی 

 کنترل بود.گروه و  آزمونپس - آزمونپیشطرح با 

 آزمون با گروه آمایش و کنترلپس –آزمون پیش طرح .1جدول 
 انتخاب تصادفی آزمونپیش متغیر مستقل آزمونپس 

 2T X 1T R گروه آزمایش

 2T  1T R گروه کنترل

زد ی شهرستان دبستان دوم پایه آموزاندانش کلیهجامعه آماری در این پژوهش شامل 
( 2006) 1نفر بودند. بر اساس نظر بورگ و گال 1500به تعداد  97-98در سال تحصیلی 

 رونیازا، باشد نفر 15 حجم هر گروه حداقل دیبا یاسهیمقایو عل یشیآزما یهاقیدر تحق
انجام  ایچندمرحلهای گیری تصادفی خوشهنمونه، ضمن توجه به حداقل حجم نمونه

و از بین مدارس دخترانه و پسرانه  دو ناحیه، شد. بدین منظور از بین ناحیه یک و دو
، سوم، دوم، اول پایهمیانمدرسه و از  1مدارس دخترانه و سپس از بین مدارس دخترانه 

کالس انتخاب شد و کل کالس  1، کالس پایه دوم 4پایه دوم انتخاب شد سپس از بین 
آموزان دانشنفر  30از بین  در خوشه نهایی و ؛ی در نظر گرفته شدخوشه نهای عنوانبه

 در گروهنفر  15آزمایش و  در گروه نفر 15ی تصادفی ساده به شیوه شدهانتخابکالس 
 9تا  8بین آموزان دانشکنترل گمارده شدند. متغیر کنترل جنسیت بود و محدوده سنی 

فرم  هاپرسشنامه( از طریق اجرای هادادهی اطالعات )آورجمع منظوربهسال بود. 
نامه از ای از دانشگاه شهید باهنر کرمان دریافت شد. سپس با دریافت معرفینامهیمعرف

ار های آموزشی برگزنمایندگی لگو آموزشی در استان یزد( کالس) نوین مفاخرآموزشگاه 
ات عد از اتمام جلسهای مربوط به هر متغیر در دو نوبت )قبل از آموزش و بشد. پرسشنامه

سال  8آموزان داشتن شرط سنی آموزشی( تکمیل شد. مالک ورود به آزمایش برای دانش
و سالمت روانی کامل بود و مالک خروج از آزمایش غیبت بیش از سه جلسه و عدم 

 همکاری در انجام تکالیف کالسی مدنظر بود.

  

                                                                                                                                        
1. Borg,V., & Gal, C. 
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 حاضر از قرار زیر است: ابزار پژوهش
آزمون قضاوت 1 (1998 :)(MJT)میراوارما  و اخالقی دورگانداسینهاپرسشنامه قضاوت 

ساله  11تا  6برای کودکان  1998در سال  2اخالقی توسط دورگانداسینها و میراوارما
 انعنوبهها و امور اخالقی ساخته شده است. قضاوت اخالقی توانائی ارزیابی موقعیت

(. این آزمون 1967، وارما)قی است غلط یا درست بر مبنای آگاهی از معیارهای اخال
 زمینه کار، تصمیم اخالقی بگیرد هاآنسؤال است که کودک باید در مورد  50مرکب از 

 ،رابطه کلمات با معنای اخالقی را برقرار کند، بندی کنداخالقی را در اظهارنظرها گروه
و  کند یک عمل خاص را ارزیابی نماید. در برابر مشکالت اخالقی استدالل منطقی

 تقسیم گروه شش به آزمون اخالقی را انتخاب نماید. این هایارزشمتعارف مناسب 
 یک، درست سؤال هر برای. دارد وجود صحیح جواب یک فقط سؤال هر برای. شودمی

 صفر نمره حداقل و 50 نمره حداکثر بنابراین ؛شودمی داده صفر، غلط جواب برای و نمره
آزمون توسط کرمی  این .بود خواهد آزمودنی اخالقی قضاوت شاخص نمره کل. است

و میراوارما  هاسین –تعیین روایی این آزمون دورگاندا  برای ( ترجمه شده است.1379)
اخالقی گوناگون مصاحبه  هایارزشآگاهی از  ازنظر هاآنبا کودکان در مورد قضاوت 

د ها ثبت شدنمصاحبه بود. موردنظربه عمل آوردند. مبنای مصاحبه چهارده ارزش اخالقی 
مختلف عبارت  هایمؤلفهشدند.  کدگذاری، اخالقی هایارزشو بر اساس آگاهی از 

به مقوالت فوق «. آگاهی خیالی»و  «آگاهی عام»، «آگاهی خاص»، «بدون آگاهی»بودند از 
داده شد. همبستگی آگاهی اخالقی با نمرات آزمون قضاوت  3تا  0به ترتیب نمراتی از 

سال و  9تا  8به ترتیب برای گروه سنی به گردید. ضریب همبستگی محاسبه شده محاس
 دهندهنشانمعنادار است که  >p 05/0 بود که در سطح 32/0و  27/0سال برابر با  11تا  10

 (.1379، )کرمیروایی سازه همگرای این پرسشنامه است 
، کرمی) استگزارش شده  89/0سال  9 تا 8پایایی این آزمون برای گروه سنی  

باال باشد توانائی بسیار زیادی در قضاوت  75از  اشدرصدی(. کودکی که نقطه 1379
حاکی از توانائی محدود در قضاوت  25از نقطه درصدی  ترینپائنمرات  داراست. اخالقی

گروه میانه نماینده کودکانی است که در قضاوت اخالقی دارای توانائی  اخالقی هستند.
طریق  از حاضر به روش همسانی درونی ط هستند. پایایی این پرسشنامه در پژوهشمتوس

                                                                                                                                        
1. Moral Judgment Test 
2. Dorgandacinha & Miravarma 
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اجتماعی و رفتاری  هایمهارتبه دست آمد. پرسشنامه  76/0نباخ ضریب آلفای کرو
دارای )ای پرسش سه نمره 47: این پرسشنامه را که دارای 1گرشام و الیوت )فرم معلم(

آموزان تکمیل شد. برای تمام دانش، و اغلب اوقات( است اوقاتبعضی، های هرگزگزینه
دو بخش اصلی مهارت اجتماعی و مشکالت رفتاری  دربرگیرندهمحتوای این مقیاس 

 و معلمان، والدین توسط ویژه ارزیابی فرم سه شامل اجتماعی هایمهارت است. مقیاس
. تگرف به کار توأم یا تنهاییبه توانمی را مقیاس هایفرم از کهر ی. استآموزان دانش

، داریخویشتن مؤلفه 3 دارای معلم فرم .استفاده شد معلم فرم از حاضر پژوهش در
 هایمهارت نمرة هاآزمون خرده این هاینمره همة مجموع از که است قاطعیت و همکاری
 .آیدمی دست به اجتماعی

 از پیروی، دیگران با مشارکت رفتارهایی نظیر شامل آزمون خرده این: همکاری -1
 .هاستراهنماییو  هادستورالعمل

، اندیگر از اطالع کسب نظیر، رفتارهای آغازگر بر مشتمل آزمون خرده این: قاطعیت -2
 .است دیگران رفتار به مناسب پاسخ و به دیگران خود معرفی

 دشوار هایموقعیت در که است شامل رفتارهایی آزمون خرده این: داریخویشتن -3
 رسدمی به نظر ضروری

، گرشام و الیوت)است  95/0تا  74/0پایایی درونی مقیاس برای فرم معلمان از  
های غیر آمریکایی کمتر سنجی این مقیاس در فرهنگ(. خصوصیات روان1990

ای در ایران مهارت اجتماعی ( در مطالعه1381موردبررسی قرار گرفته است. شهیم )
با استفاده از این مقیاس موردبررسی قرار داد. میزان پایایی  مانده ذهنی راکودکان عقب

و  72/0قاطعیت ، 76/0همکاری ، 87/0این مقیاس در مطالعه او برای مهارت اجتماعی 
برآورده شده است. در این تحقیق پایایی کل این مقیاس پس از دو  68/0داری خویشتن

که پایایی نسبتاً باالیی است. پایایی  دبه دست آم 81/0ها نفر از آزمودنی 10هفته بر روی 
سازه و  ییروا یدارا، اسیمق نیابه دست آمد.  68/0این پرسشنامه در این پژوهش 

ه است شد تأییدتشخیصی و درمانی آن در چندین بررسی  مطلوب بوده و کاربرد زمانهم
 (1389، )مختاری

                                                                                                                                        
1. Gersham and Elliott's Social and 
Behavioral Skills Questionnaire (teacher 
form) 
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 ستهبهای اجتماعی لگو آموزشی به نام لگو بسته آموزه وسیلهبهپروتکل آموزشی 
های آموزش علوم انسانی های جدید از سری بستهیکی از بسته «1ساختن برای بیان کردن»

است که شرکت لگو آموزشی طراحی کرده و به بازار عرضه نموده  2عیاجتما هایمهارتو 
 تیخالق ،یاجتماع هایمهارت تیبه تقو یانتزاع میساخت مفاه یوسیلهبهاست. این بسته 

 هایعالیتفو  یبسته در کالس اجتماع نی. اپردازدیمؤثر م یگووتفکر نقاد و گفت، یکالم
 آموزشی کامل جلسات به شرح زیر است. محتوا استفاده دارد. تیقابل یپرورش

 . خالصه جلسات آموزشی2جدول 

                                                                                                                                        
1. build to express 2. humanities & social Skills 

 جلسات عنوان محتوا
کردن آن توسط آشنایی با احساسات مختلف و توانایی تفکیک 

 آموزان ساخت احساسات و بیان آندانش
 اول احساسات

 هایموقعیتبا افراد متفاوت در  معاشرتاهمیت یادگیری و آداب 
 عملی طوربهمختلف و تمرین آن 

 دوم آداب معاشرت

 هایراه، افراد نیدر ب یدوست اهمیت، یبا مفهوم دوست ییآشنا
 یابیدوست

 سوم یدوست

 چهارم کارگروهی آموزهر دانش ازنظرآشنایی با معنای کارگروهی و دلیل اهمیت آن 

متفاوت  هایروش، آشنایی با مفهوم عذرخواهی و اهمیت انجام آن
 عذرخواهی

 پنجم عذرخواهی کردن

آشنایی با مفهوم کمک کردن و اهمیت کمک کردن در زندگی 
 خانوادگی و اجتماعی

کمک کردن به 
 دیگران

 ششم

نحوه ، و ضرورت آن در زندگی روزمره داریامانتآشنایی با مفهوم 
 و قواعد آن داریامانت

 هفتم داریامانت

آشنایی با مفهوم و اهمیت قدردانی و تشکر کردن از دیگران و نحوه 
 مختلف هایموقعیتانجام آن در 

 هشتم قدردانی از دیگران

 گوییراستاهمیت و ضرورت ، گوییراستآشنایی با معنا و مفهوم 
 در زندگی روزمره

 نهم گوییراست

 دهم احترام به یکدیگر آمیزاحترامیادگیری رفتارهای ، آشنایی با مفهوم احترام گذاشتن

 یازدهم پذیریمسئولیت پذیری و اهمیت آنآشنایی با معنا و مفهوم مسئولیت

، زیستمحیطبا مفهوم احترام به  آشنایی، زیستمحیطآشنایی با مفهوم 
 زیستمحیطحفاظت از  هایروش

احترام به 
 زیستمحیط

 دوازدهم
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آموزشی بر  های اجتماعی لگوتعیین اثربخشی بسته آموزهین پژوهش با هدف ا
انجام  آموزان پایه دوم دبستانخالقیت دانش، اجتماعی هایمهارت، قضاوت اخالقی

پژوهشگر با مشورت و مساعدت استاد ، اهداف و موضوع پژوهش بهباتوجهگرفت و 
گروه آزمایش که بر روی آموزش به  و به طراحی این کارگاه آموزشی اقدام کرد، راهنما

شی آزمایق از شیوه نیمهین تحقیدر ا پرداخت. صورت تصادفی انتخاب شده بودندبه
 .آزمون مذکور قرار گرفتندپیشاستفاده شد که ابتدا دو گروه گواه و آزمایش در معرض 

آزمون در پایان پس، برای گروه آزمایش یآموزش لگو یهای اجتماعپس از آموزش آموزه
آزمایش به  در گروهو هر دو گروه با هم مقایسه شدند.  نیز برای هر دو گروه اجرا شد

این در  .آموزش داده شد های اجتماعیآموزهای دقیقه 60جلسه  10آموزان در دانش
ر بخش د آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. هایروشها از پژوهش برای تحلیل داده

 و انحراف استاندارد گزارش داده انسیوار، نیانگیم فیتوص قیها از طرداده یفیآمار توص
محقق شدن  بهباتوجهشده مطرح سؤال یدر جهت بررس یشد. در بخش آمار استنباط

به ( )آنکوا راههکی کوواریانس لیاز آزمون تحل انسیکووار لیآزمون تحل یهافرضشیپ
 استفاده شد. 21نسخه  spss افزارکمک نرم

 هایافته
های اجتماعی لگو آموزشی بر قضاوت اخالقی هدف از انجام این پژوهش اثربخشی آموزه

رای جآموزان دختر پایه دوم دبستان شهرستان یزد بود. برای ااجتماعی دانش هایمهارتو 
ابتدا ، در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. در ادامه دختر آموزدانش 30این پژوهش 

 شود.توصیفی و استنباطی پژوهش پرداخته می هاییافتهبه 

 مونآزآزمون و پس. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه در پیش3جدول 

 مرحله هامؤلفه متغیرهای پژوهش
 کنترل آزمایش

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 نمره کل قضاوت اخالقی
 25/6 111 29/6 2/112 آزمونپیش

 34/5 33/111 84/6 117 آزمونپس

 هایمهارت
 اجتماعی

 نمره کل
 7/15 4/91 15/9 8/87 آزمونپیش

 17/16 46/93 41/11 93/97 آزمونپس
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آزمون میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را به تفکیک گروه در پیش 3جدول 
نمرات ، آزمایش در گروهشود که مشاهده می طورهماندهد. آزمون نشان میو پس

ش افزای آزمونپس آزمون داشتهافزایش چشمگیری نسبت به نمرات پیش آزمونپس
معناداری این افزایش باید از طریق اند اما آزمون داشتهچشمگیری نسبت به نمرات پیش

انجام  برای و چند راهه( بررسی گردد. راههیک کوواریانسهای آماری )تحلیل آزمون
، هانرمال بودن داده هاآن ترینمهمهایی وجود دارد که از فرضپیش، کوواریانستحلیل 

اید ب، کوواریانسدر تحلیل  عالوهبهها و همگنی شیب رگرسیون است. همگنی واریانس
تغیر م عنوانبهآزمون متغیرهای همگام مشخص شوند که در پژوهش حاضر فقط اثر پیش

 شود.همگام )کواریته( کنترل می

 . مقادیر شاپیرو ویلک قضاوت اخالقی و مهارت اجتماعی4 جدول

متغیرهای 
 پژوهش

 کنترل آزمایش متغیر
 DF sig آماره DF sig آماره

قضاوت 
 اخالقی

 375/0 15 939/0 230/0 15 925/0 آزمونپیش
 547/0 15 951/0 615/0 15 956/0 آزمونپس

 هایمهارت
 اجتماعی

 826/0 15 968/0 467/0 15 946/0 آزمونپیش
 880/0 15 972/0 229/0 15 925/0 آزمونپس

دار ویلک با مق-و نرمال بودن متغیر قضاوت اخالقی نتایج آزمون شاپیر بررسی در
ها است. در بررسی نرمال نرمال بودن داده دهندهنشاناستفاده شد که  <p 05/0 و 94/0

ه ویلک ب-و شاپیر آزمونمهارت اجتماعی نتایج  آزمونپسو  آزمونپیشبودن نتایج 
 نرمال بودن است. دهندهنشان <p 05/0است که در سطح  98/0 و 97/0 ترتیب مقادیر

 واریانس در قضاوت اخالقی و مهارت اجتماعی همگنی .5جدول 

 df1 df2 sig لوین آماره متغیر

 441/0 28 1 6/0 قضاوت اخالقی
 750/0 28 1 59/4 مهارت اجتماعی

ی قضاوت اخالق گروه کنترل و آزمایش هایواریانسبررسی همگنی  منظوربه همچنین
آزمون لوین استفاده شد که مقدار آن به ترتیب برای قضاوت  ازو مهارت اجتماعی 
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همگنی  دهندهنشان <p 05/0بود که در سطح  59/4و  6/0 اخالقی و مهارت اجتماعی
 است. هاواریانس

 اجتماعی هایمهارتدر دو متغیر قضاوت اخالقی و  . بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون6جدول 

 منبع
 مجذورات مجموع

 سه نوع

 درجه
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

f sig 

 آموزش وآزمون قضاوت اخالقی پیش
 های اجتماعی لگو آموزشیآموزه

64/47 1 64/47 68/1 210/0 

اجتماعی و  هایمهارتآزمون پیش
 های لگو آموزشیآموزش آموزه

04/87 1 04/87 69/1 204/0 

بررسی همگنی شیب رگرسیون قضاوت اخالقی و مهارت اجتماعی  همچنین 
 برقراری این مفروضه است. دهندهنشان
های الزم و ضروری برای انجام آزمون تحلیل فرضجداول باال همه پیش بهباتوجه 

ی بررس منظوربهها قابلیت اجرای این آزمون را داده درنتیجه، اندرعایت شده کوواریانس
 سؤال پژوهش دارند.

 آزمونآزمون قضاوت اخالقی دو گروه با کنترل پیشنمرات پس کوواریانسنتایج تحلیل  .7 جدول

 منبع تغییر
مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

مجذور 
 اتا

توان 
 آزمون

 83/0 25/0 005/0 3/9 42/270 1 42/270 آزمونپیش

 7/0 20/0 010/0 57/6 09/191 1 09/191 گروه

     07/29 27 9/784 خطا

      30 392317 مجموع

تفاوت معناداری ، آزمونهای پیشدهد بعد از تعدیل نمرهنشان می 7 که جدول گونههمان
 ؤالس، بین دو گروه آزمایش و کنترل در میانگین نمرات قضاوت اخالقی به دست آمد. لذا

درصد  20، دیگرعبارتاست. به 2/0ا تفاوت برابر با یزان تأثیر یگردد. ماول پژوهش تائید می
های آموزهآموزش گروه آزمایش مربوط به تأثیر  های فردی در نمرات قضاوت اخالقیتفاوت

، (>p 01/0و سطح معناداری مطلوب ) 7/0اجتماعی لگو آموزشی است. توان آماری آزمون 
 دهد.زمون و کفایت حجم نمونه را نشان میدقت باالی آ
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ت آزمون قضاواینکه نتایج آزمون نشان داد که نمرات گروه آزمایش در پس بهباتوجه
ه در توان ادعا نمود کمی، یافته استطور معناداری نسبت به گروه گواه افزایشاخالقی به

های آموزهآموزش دهد که نتایج نشان می، های طرح آزمایشیچارچوب محدودیت
 د.شوتائید می سؤالاجتماعی لگو آموزشی باعث بهبود قضاوت اخالقی شده و این 

 آزموناجتماعی دو گروه با کنترل پیش هایمهارتآزمون نمرات پس کوواریانس. نتایج تحلیل 8جدول 

 منبع تغییر
مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

مجذور 
 اتا

توان 
 آزمون

 1 74/0 001/0 91/76 12/4061 1 12/4061 آزمونپیش

 8/0 24/0 007/0 51/8 8/449 1 8/449 گروه

     79/52 27 54/1425 خطا

      30 280391 مجموع

تفاوت ، آزمونهای پیشدهد بعد از تعدیل نمرهنشان می 8 که جدول گونههمان
اجتماعی به دست  هایمهارتمعناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در میانگین نمرات 

است.  24/0ا تفاوت برابر با یزان تأثیر یگردد. مدوم پژوهش نیز تائید می سؤال، آمد. لذا
اجتماعی گروه آزمایش  هایمهارتهای فردی در نمرات درصد تفاوت 24، دیگرعبارتبه

و سطح  8/0ی است. توان آماری آزمون لگو آموزش هایآموزش آموزهثیر مربوط به تأ
 دهد.دقت باالی آزمون و کفایت حجم نمونه را نشان می، (>p 01/0معناداری مطلوب )

آزمون اینکه نتایج آزمون نشان داد که نمرات گروه آزمایش در پس بهباتوجه
وان تمی، یافته استگواه افزایشطور معناداری نسبت به گروه اجتماعی به هایمهارت

آموزش دهد که نتایج نشان می، های طرح آزمایشیادعا نمود که در چارچوب محدودیت
 سؤالاجتماعی شده و این  هایمهارتباعث افزایش  های اجتماعی لگو آموزشیآموزه

 شود.تائید می

 گیرینتیجهبحث و 
 یزشلگو آمو یاجتماع یهابسته آموزهپژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر آموزش 

انجام شد. نتایج نشان داد که بعد از تعدیل  یاجتماع هایمهارت ی وبر قضاوت اخالق
تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در میانگین نمرات ، آزمونهای پیشنمره

 موجب شیهای اجتماعی لگو آموزبنابراین آموزش آموزه ؛قضاوت اخالقی به دست آمد
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پژوهش  جیبا نتا افتهی نیا که ؛ش شده استیگروه آزماآموزان بهبود قضاوت اخالقی دانش
 همکارانپوراعتماد و  (1396) یریو عمو قد یی( و برزگر بفرو1396و بلوکات ) یاکبر

 اسمیتبولمر و ، (2010) یانهو، (2006) و همکاران حسین، (1393( و جعفری )1396)
گفت که  توانمیدر تبیین این یافته  همخوان است. (2015) 1یاالمانچیلی، (2011)

 محور فرآیند رویکرد یک است. عمل یک نادرستی یا درستی بر اعتقاد اخالقی قضاوت

 باید مردم که هنجارهایی و ورسومآداب، مقررات یدرباره شخص نظر به چگونگی که

 اخالقی قضاوت دارد. اشاره هاآن از او برداشت و کنند دیگران رعایت با تعامل در

 افراد در سن افزایش با همراه اخالقی رشد آن تبعبه و فکری رشد با که است ایمؤلفه

 یابد.می تکامل
 آن دبای لگو وسیلهبه که شوندمی روبرو مسئله یک با آموزاندانش، آموزش لگو در
ی دیدگاه آموزش گذشته در. شودمی مسئله حل تقویت به منجر که کنند حل را مسئله

 ترینمهم امروزه اما، بود کردن حساب و نوشتن، خواندن، برای کودکان در سراسر جهان
 حل برای که کودکانی. است کودک خود توسط تجربه کسب، کودکان آموزش در مسئله
 به بتنس بهتری عملکرد، کنندمی استفاده خود تجربیات از خالقانه طوربه خود مسائل

 رب تکیه با آموزشی لگوی هایکالس امروزه .دارند، کنندمی حفظ را دروس که کودکانی
 کل در استاندارد روشی با المللیبین کالسی به تبدیل ساخت با همگام آموزشی سبک

 کی با مختلف سنی هایهگرو در آموزاندانش آموزشی سبک این در. است گشته دنیا
 را ئلهمس آن، لگو با قطعات وسیله یک با ساختن بایستمی که شوندمی مواجه مسئله

 آموزاندانش خالق روش به مسئله حل مهارت تقویت به منجر فرایند این. نمایند حل
آموزان در این دانش عالوهبه، رودمی شمار به زندگی هایمهارت ترینمهم از که گرددمی

 نوعیبههایشان نظر بدهند گروهیهای همگیرند که چگونه در مورد سازهکالس یاد می
شان هایگروهیهم گیرند چگونه به نقد سازهیاد می هاآنکه قضاوت منفی در کار نباشد. 

آموزند ابتدا خوب می هاآنبپردازند که هم نکات منفی و هم نکات مثبت را شامل شود. 
را درک کنند دهد گوش دهند و دیدگاه او اش میکس در مورد سازهربه توضیحاتی که ه

 هانآدادن کنند. این مطلب به رسپس با رعایت قوانین کالسی و حفظ احترام شروع به نظ
جا و عجوالنه بپرهیزند و نقطه نظرات دوستانشان را های بیکند تا از قضاوتکمک می

                                                                                                                                        
1. Yalamanchili 
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 اجتماعی هایبنابراین آموزش آموزه ؛در مورد هریک از موضوعات اجتماعی دنبال کنند
 .دارد تأثیر اخالقی قضاوت بر آموزشی لگو

تفاوت معناداری بین دو گروه ، آزمونهای پیشنشان داد که بعد از تعدیل نمره نتایج
بنابراین آموزش  ؛آزمایش و کنترل در میانگین نمرات مهارت اجتماعی به دست آمد

گروه آموزان بهبود مهارت اجتماعی دانشموجب  های اجتماعی لگو آموزشیآموزه
 یی( و برزگر بفرو1396و بلوکات ) یپژوهش اکبر جیبا نتا افتهی نیا .ش شده استیآزما

و  حسین ( و1393) جعفری، (1396) همکارانپوراعتماد و ، (1396) یریو عمو قد
همخوان ( 2015) یاالمانچیلی، (2011) اسمیتبولمر و ، (2010) یانهو، (2006) همکاران

 با تعامل و ارتباط برقراری برای افراد که هستند هاییمهارتاجتماعی  هایمهارت. است

 نمودهای و بدن زبان، حرکات طریق از و غیرکالمی کالمی و صورت دو به، یکدیگر

 ارتباط برقراری برای و است اجتماعی موجودی کنند. انسانمی استفاده هاآن از شخصیتی

 نیابرد. می بهره اجتماعی هایمهارت از با دیگران خود احساسات و افکار بیان و
 کردنربرقرا ارتباط، مشارکت، آغازگری برای افراد که هستند واقعی هایروش هامهارت

 فقدان کنند.می استفاده، دارند شرکت مبادله یک در که زمانی دیگران به پاسخ و

، تحصیلی شکست مانند، زندگی در بعدی مشکالت موجب اجتماعی مناسب هایمهارت
 و اجتماعی انزوای، یریگگوشه، زیانگربچالش رفتارهای، افسردگی، شغل دادن دست از

توان گفت که آموزش لگو به شود. در تبیین این یافته میمی در افراد پرخاشگرانه رفتار
سه  هایهدرگرو هاآن، کنند بازی کودکان از گروهی با اغلب هاآنکودکان باعث شده تا 

اجتماعی الزم برای کارگروهی  هایمهارتدهند و در حین بازی نفره کارشان را ارائه می
زیادی پیدا کرده و در خالل کارگروهی احترام به  گیرند. در کالس دوستانرا فرامی

 داشته و یخوب ةیحرو آموزند. در باز با ابزار لگونظرات سایرین و رعایت نوبت را می
، ردیگ هایبا بچه خوب کودک روابطهمچنین آموزش لگو  اند.خوشحال همیشه تقریباً
 سح، رعایت قانونمندی در کالس به شیوه مشارکتی، هموسایلشان با  کردن تقسیم
مک کردن ک، باالتر نفساعتمادبه، کاهش ترس از قضاوت شدن توسط دیگران، طبعیشوخ

لذا  د.را نیز منجر ش بیشتر پیدا کردن دوستان، ترشدن با دیگرانمهربان، هاگروهیهمبه 
 هاآنرویی مک و بهتر با دیگران صحبت کنند. رهبری کنند خوبیبه را کارها توانستند هاآن

اضر ح کهطوریبه، نیز از بین رفت جدید افراد مالقات ترس از بنابراین وکاهش یافت 
بودند در حضور مسئولین مدرسه نظرات خود را درباره هرکدام از مباحث اجتماعی 
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آموزش بازی با لگو باعث افزایش  بنابراین نتایج ؛در کالس نشان دهند شدهگفته
نتایج حاصل از این پژوهش  بهباتوجهآموزان شده است. دانش اجتماعی هایمهارت
مراکز آموزشی ، بهزیستی و مراکز آموزشی زیر نظر آن، مدارس، وپرورشآموزش

بهره  هاآموزشدانشان از این فرزن هایمهارتتوانند برای ارتقا والدین می، خصوصی
کمبود منابع و تحقیقات مشابه در حیطه به  توانمیاین پژوهش  هایمحدودیتاز  ببرند.

 محدود به پژوهش نمونه کهاین بهباتوجه چنینهماشاره کرد.  موضوع موردنظر
 محادودیت از دیگر یهانمونه به نتایج تعمیم روازاین، آموزان دوم دبستان بوددانش

ر تأثی گردد.پژوهش ذکر می پژوهشی و کاربردی هایدپیشنها در ادامه اسات. برخاوردار
حل  ،شادکامی، نفسدیگر مثل عزت شناختیروانبر روی متغیرهای  آموزش بازی لگو

و  ممتغیر مهیک بازی  کهاین بهباتوجه چنینهم بررسی شود.متغیرهای دیگر  و مسئله
 ،های هدفمندبازی)آموزش( مبتنی بر آموزش  یامداخله یهابا اعمال روش، استاساسی 

 یهدف مناسب برا یهاگروه، ابراینبن ؛ردخواهد ک کمکنیز  به افزایش متغیرهای دیگر
 ی سالمت روان نسلکنندهتضمین های مناسبکه بازی هستند کودکانچنین مداخالتی 

در آینده با این گروه انسانی است که  یافرادروان  سالمت یارتقادهنده همچنین آینده و
آموزشی و نیز  یهاشود در این زمینه کارگاهپیشنهاد می، . لذامهم سروکار خواهند داشت

 جهت آشنا نمودن والدین با اصول بازی و آموزش بازی صحیح شناسیروان یسمینارها
 انزم در هاآموزش نیاشود پیشنهاد می، سوی دیگر از برگزار گردد.و اهمیت بازی لگو 

 .شود اجرا انتظار مورد جینتا به دنیرس یبرا تریطوالن
 یزشارشناسان آموکها و خانواده، ج پژوهش حاضرینه از نتایراساتا با استفاده به یندر ا

 یابزار باه با استفاده از لگوهای آموزشی رناد ویج قارار بگین نتاایان ایدر جر توانندیم
 نهمچنی ان مجهز شوند.کودک یش سازگاریو افازا یالت رفتاارکااهش مشاکدر امر  یقو

 یفتارالت رکااهش مشکو تأثیر آن بار  یبااز یو آموزش یاجتماع، یارزش درمان بهباتوجه
الت کاهش مشک یناه را برایزم یاربرد بازکبا  توانندیم کودکان ین و مربیوالد، انکودک

که  ار یالتکاز مشا یاریبسا توانیق مین طرید و از انیفراهم نما کاودک یرد آتاکدر عمل
 نمود. یریشگیجاد شود پیفرد ا یبرا، گوناگون یهانهین است در زمکمم
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 منابع
 اجتماعی مهارت و خالقیت روی لگو آموزش (. اثربخشی1396م. )، بلوکات رجب و .س، اکبری

 .126-101، (1)7، یانسان علوم در تیخالق و ارکابتتهران.  شهر شدة حلزون کاشت کودکان

 کودکان یاجتماع هایمهارت بر لگو با یباز (. تأثیر1396م. )، یریعموقد و .ک، ییبرزگربفرو
 .142 - 130، (3) 4 ،(کودک روان) کودک روان سالمت. دبستانیپیش

 در درمانی لگو (. اثربخشی1396ش. )، جمال بنی و .ا، شیری، ت.، توسلی شهپر، ح.، پوراعتماد
. باال عملکرد با اُتیسم اختالل دچار کودکان عالئم کاهش و اجتماعی هایمهارت بهبود

 .754-591، (42) 11، کاربردی شناسیروانفصلنامه 
لنامه فصدبستانی. پیش کودکان اجتماعی رشد بر آموزشی هایبازی (. تأثیر1393ع. )، جعفری

 .85-71، (33) 9، تربیتی شناسیروان
فردی ارتباطی بین هایمهارتآموزش  اثربخشی (.1397ن. )، احمدیو ، ن.، باباخانی، ا.، حجازی

ه پژوهش نشریآموزان دبیرستانی. بر میزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی در میان دانش
 .38-25، (40) 12 ،آموزشی هاینظامدر 

. (سالهشش و پنج) دبستانیپیش کودکان اخالقی قضاوت (.1391)م. ، مهرآفرید و .م، خاکپور
 .14-1، (5) 3، تفکر و کودک

زندگی بر سالمت اجتماعی و  هایمهارتتأثیر آموزش (. 1397)ل. ، علیزاده و .ش، رنجدوست
 .56-49 ،(3) 7، آموزش پرستاری .خالقیت پرستاران

. تهران: کودکان بازیاسباب تربیتی ایآمده پی بررسی: اسالم در کودک بازی(. 1387م. )، شجاعی
 قم. کتاب بوستان

 بر آموزشی هایبازی (. تأثیر1395س. )، رشیدی و .ع، پور سرادی، ح.، بودیمی، م.، شبیری
، تربیت و لیمتع. دبستانیپیش پسر کودکان در مجدد استفاده و بازیافت مفاهیم یادگیری

32 (126) ،69-87. 
 بر بستگیدلبر  یدرمان مبتن یاثربخش(. 1395)م. ، یاثیغ و .م، آبادیبهرامزارع ، .م، یصدر

. یالهمقاب یکودکان مبتال به اختالل نافرمان یاجتماع هایمهارتو  بستگیدل تیفیک
 .30-21، (2) 3، فصلنامه سالمت روان کودک

 گویی بر(. تأثیر آموزش هوش اخالقی به شیوه قصه1397ل. )، حیدریانی و ج.، کالنتر، ع.، پورقدم
 .89-73، (41)12، آموزشی هاینظامنشریه پژوهش در آموزان. فردی دانشبخشودگی بین

 سنجیروانتهران:  .MJTترجمه آزمون قضاوت اخالقی (. 1379) ا.، کرمی
ترجمه  .رشد و شخصیت کودک(. 1390. )و.ج.ج، کانجر ک و.آ، هوستون، ه.پ، ماسن، ج، کیگان

 .دانشگاهی نشر مرکز: تهران یاسایی. مهشید
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. اسیشنروانتحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و  هایروش(. 2006ج. )، و. گال م. بورگ، گال
 (. تهران: سمت.1396ترجمه احمدرضا نصر. )

 و اخالقی قضاوت، اجتماعی سازگاری بر خالق نمایش (. تأثیر1395ک. )، امیریان و .ش، مامی
آموزش و ایالم.  شهرستان ابتدایی مقطع چهارم یپایه دختر آموزاندانش خالقیت
 .92-75، (36) 9، ارزشیابی

. کودکان آسپرگر یاجتماع هایمهارت ذهن بر ةیآموزش نظر یاثربخش(. 1398ی. )، یمختار
 .ییدانشگاه عالمه طباطبا، ارشد یکارشناس نامةانیپا
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