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   رشد بری دبستان شیپ مراکز رایجفعالیت و بومی بازي منتخب، برنامه تأثیر

  ساله 6کودکان  اجتماعی و حرکتی

  4عبدالرحمان مهدي پوردکتر  ،3صدیقه حیدري نژاد دکتر ،2پروانه شفیع نیا دکتر، 1قباد محرابیان

  چکیده

دبستانی بر رشد حرکتی و اجتماعی رایج مراکز پیشهاي و فعالیت بومی برنامه منتخب، بازي اثر یف از پژوهش حاضر بررسهد هدف:

   دبستانی شهر اهواز بود.کودکان پیش

 يهدفمند انتخاب و بعد از اجرا یبصورت تصادف شهر یدبستانشیمراکز پ نیاز ب یدبستانشیساله پ 6کودك  60 روش شناسی:

مراکز  جیرا تیو فعال یبوم يبازبرنامه منتخب،  يگروه اجرا 3 )، درنلندیوا یاجتماعو آزمون رشدحرکتی اولریخ آزمون رشدآزمون (پیش

بومی آزمون بود. دو گروه برنامه منتخب و بازيپس - پیش آزمونطرحتحقیق نیمه تجربی همراه با .تندقرار گرف يبه شیوه همتاساز

 رایج مراکز مشغول بودندجلسه یک ساعته و گروه سوم در این مدت به فعالیت 3هفته هفته، هر  8هاي خود را به مدت محلی فعالیت

طرفه  کی انسیوار زیو آنالوابسته  tآزمون  زا رنوفیاسم ها با استفاده از آزمون کلموگروفداده یعیطب عیاز توز نانیپس از اطم

)ANOVAيداریدر سطح معن یتوک یبی) با استفاده از آزمون تعق p<0.05 د.ها استفاده شمحل تفاوت نییتع يبرا  

گروه  ر رشد حرکتی نسبت بهولی دو گروه برنامه منتخب و بازي د داشتندداري عنیحرکتی تأثیر مرشد سه روش فعالیت بر هر ها:یافته

ها نشان داد در رابطه با رشد اجتماعی هر سه روش فعالیت ها بر ري برخوردار بودند. همچنین یافتههاي رایج از رشد حرکتی باالتفعالیت

ون نسبت به پیش هاي رایج در پس آزمروه برنامه منتخب و فعالیترشد اجتماعی دو گ هايولی امتیاز رشد اجتماعی کودکان تأثیر دارد

که گروه بازي نسبت به دو داري نبود. بعالوه بین سه گروه از نظر رشد اجتماعی تفاوت معنی داري وجود دارد بطوريتفاوت معنیآزمون 

  داري داشت.گروه دیگر برتري معنی

اده قرار دبستانی مورد استفپیش کودکان اجتماعیو  یرشد حرکتتواند براي می بومیي نشان داد که باز یجنتاالگوي  گیري: نتیجه

  گیرد.

  

 دبستانیکودکان پیش، رشد حرکتی، رشد اجتماعی، هاي بومیمنتخب، بازيبرنامه :کلیديهايواژه

 

 

 ، ایراناهوازچمرانرفتار حرکتی دانشگاه شهید گروه . کارشناس ارشد1

 ، ایران، اهواز دانشگاه شهید چمران گروه مدیریت ورزشی. دانشیار 2

 ایران، اهواز دانشگاه شهید چمران ورزشی دیریتگروه م استاد. 3

 ، ایراناهواز. دانشیار دانشگاه شهید چمران4
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  مقدمه

را  حرکتی رشد 1ایساکس). 1رشد فرایندي پیوسته است که همه ابعاد مرتبط با وجود انسان را در بر میگیرد (

 که عواملی و هستند تغییرات این زیربناي که فرایندهایی ،عمر طول در حرکتی رفتار تغییرات مطالعه از عبارت

اي از تغییرات فیزیکی، روانی، اجتماعی، کودك مجموعه رشددر واقع  ).2( داندمی گذارندمی تأثیر آن روي

را اشخاص  آنهااین تغییرات  افتد وسالهاي نوجوانی اتفاق می احساسی و رفتاري است که از دوره جنینی تا

. طول دوران زندگی ازجنینی تا پایان زندگی است پایان درسازد. رشد بشر، فرایندي بیه فردي میبمنحصر

بخش  جنینی تا سالهاي نوجوانی فراموش کنیم که این دوره زمانیبنابراین در مطالعات در زمینه رشد کودك نباید 

روزانه بین نوزاد،  تعامالت شود و درآغازمیروابط اجتماعی هنگام تولد . از بقیه رشد انسان است نه مجزا تکمیلی و

این  کهاي از رفتارهایی هستند کودکان موجودات اجتماعی مجهز به مجموعه .است پدر و مادر و پرستار بارز

محققان و مربیان معتقدند که اصلی ترین هدف ). 3تسهیل تعامالت اجتماعی اهمیت دارد ( براي شروع ورفتارها 

ي ابعاد توسعه) 2007از نظر ایساکس (مل استعدادهاي کودکان است. به رشد و شکوفایی کاتعلیم و تربیت کمک 

 رشد دركهاي بدنی امکان پذیر است. دکان و نوجوانان به وسیله فعالیتمختلف رشد جسمانی، روانی و فکري کو

- می کمک آورد بار به یاريبس منافع تواندمی که شانحرکتی عملکرد بهبود یا تکمیل براي افراد به انسان حرکتی

). 4به نقل از ( گذاردیم اجتماعی و شناختی رفتارهاي رشد، بر عمیقی تاثیرات عمر، طول در حرکتی رشدو  نماید

گیرند چه کسانی ي آن انسانها یاد میکه به وسیلهي تعامل و رشد، شدن عبارت است از فرایند دوگانه اجتماعی

هاي حرکتی که . فعالیتکنندبرقرار میکنند ارتباط ن خود که در آن زندگی میه پیراموچگونه با جامع هستند و

دهد. همچنین حرکات یستگی اجتماعی تحت تأثیر قرار میکنند، توانایی افراد را براي کسب شاافراد انتخاب می

دوران  ).2( ذاردگیلی و رشد اخالقی افراد تأثیر میانتخابی افراد بر هویت خود، تحرك اجتماعی، پیشرفت تحص

سالگی پتانسیل  6د، کودکان تا حدود آیهاي زندگی، مهمترین دوره رشدحرکتی به شمار میکودکی در میان دوره

کودکانی که در معرض تجارب )1(هاي حرکتی بنیادي را دارند رشدي الزم براي رسیدن به مرحله بالیده مهارت

تماعی براي آنها کمتر است، لذا چنانچه فرصت تمرین و کسب هاي اجقرار نگیرند احتمال فراگیري مهاتحرکتی 

 شدن اجتماعی روند گیر شوند،گوشه آنان فراهم نشود احتمال دارد عالقه خود را از دست داده واي رتجربه ب

 مشارکت و کودکی دوره در حرکتی تکامل و رشدموجب  و شودمی آغاز آنها ورزشی اولیه هايفعالیت با کودکان

 مشکالت تشخیص براي مناسبی هايسال دبستانیپیش دوران همچنین ).5( شودمی بعد سالهاي در آنها ورزشی

 بهنگام مداخله. است آنان آینده تحصیلی و اجتماعی عاطفی، هايمشکل از گیريپیش و بهنگام مداخله کودکان،

 نزد محبوبیت و اجتماعی ايهمهارت افزایش موجب حساس، دوره این در کودك ناسازگار رفتارهاي تغییر و

تربیت بدنی  سازد.می آماده دبستانی تحصیل هايمسئولیت پذیرش براي را کودك و شده بزرگساالن و همساالن

باشد و ورزش فرصت مناسبی براي رشد و توسعۀ ابعاد مختلف شخصیتی، شناختی، عاطفی، اجتماعی و روانی می

 نیکو هايتخصل و عادات و پرورش توسعه به ورزشی و بدنیتربیت  هايکودکان و نوجوانان با شرکت در برنامه

هاي و برنامه آید، با کلمه بازي همراه استهرجا کالمی از تربیت بدنی براي اطفال به میان می .)6( پردازندمی

است  بازي فرایندي .تواند در قالب بازي براي کودکان طراحی شود، چون بازي غریزه کودك استتربیت بدنی می

آموزد، به عنوان تسهیل کننده رشد هاي حرکتی آن میکه طی آن عالوه بر اینکه کودك درباره بدن و قابلیت

 

1. Isaacs 
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)، بازي در همه جوامع بشري دیده می شود. 1994( 1به نظر تاکوچی ).7رود (شناختی و عاطفی به شمار می

در حالی که از نظر روپنارینو و ). 8( است کنند، بازي پدیده مشترکین تمام اوقات خود را صرف بازي میکودکا

اند وامعی که کودکان در آن بررسی شده)، اگر چه بازي در همه ج2004( 3) و کاروالهو و روبیانو1994( 2جانسون

 از این رو). 9،10د (شوهاي متفاوتی انجام میهاي مختلف بازي به روششاهده شده است ولی بر اساس فرهنگم

برنامه  يمنظم و دارا یبدن يشرکت کودکان در فعالیتهاعنوان یک اثر فرهنگی محسوب شود. تواند به می بازي

 یپ جمعی آنها در گسترش مهارتهاي حرکتی، مهارتهاي روانشناختی و براي حفظ سالمت و مناسب فوایدي را

نی، ذهنی و اجتماعی برنامه تمرینی مناسب در رشد جسماایی براي تحقیقات گذشته اهمیت ویژه ).11داشته باشد (

 پورشکوري ،)2012(فتروسی  )،1390نژاد (قاسم )،1390نوروزي (مال )،2012اندرسون (دارد، کودکان و نوجوانان 

 برنامه و بازي تاثیر از ) حاکی1388زنگنه ( و )1386(اکبري  ،)1388(بختیاري  ،)2011(شیخ  ،)1390(شارمی 

 رفتار و تحصیلی وضعیت برتريهمچنین و  اجتماعی ،ادراکی حرکتی، هايمهارت توسعه و رشد بر منتخب

). 2007( 6لورنز و )2008( 5دلی ،)2010( 4هاردي همچنین .)6، 12-22باشد (میر ورزشکا آموزاناجتماعی دانش

 ترکیب با بنیادي هايمهارت ارتباط یا بنیادي حرکات رشد بر منتخب بازي و برنامه تأثیر خود هايتحقیق در

حرکتی  بین تبحر داري رای) رابطه معن2004( 7اولریخ .اندداده نشان را مدرسه از خارج در بدنی هايفعالیت بدنی،

) تأثیر برنامه 2012( 8 دراپر. )23ساله مشاهده کرد ( 10تا 5 کودکان سازمان یافته در يشرکت در ورزشها و

دار معنی را آن پیش دبستانی ارزیابی کرد وکودکان  بر رشد مهارتهاي درشت و مهارتهاي شناختی در را یگروه

- داند و بیان می) دوره کودکی را مهمترین دوره رشد حرکتی می2006گاالهو (همانطور که بیان شد ). 24یافت (

را  ) ورزش1390قاسم نژاد (و ساله پتانسیل الزم براي رسیدن به سطح بالیده حرکتی را دارند  6کند کودکان 

ان کودکی را دوره توان دوراز این رو می) 1،6داند (شد و توسعه ابعاد مختلف شخصیتی میفرصت مناسبی براي ر

- ) جنبه مثبت دوره2006گاالهو ( .رشد ابعاد شخصیتی دانستحساس رشد حرکتی، موفقیت ورزشی و در پی آن 

نهاي دیگر اثر کند که مداخله مطلوب در یک زمان خاص در مقایسه با زماهاي حساس را بدین صورت بیان می

تسهیل کننده بیشتري را در رشد افراد در سالهاي بعدي دارد. نظر به اینکه در این دوره (کودکی اولیه) خودپنداره 

آمیز و تقویت مثبت با سرعت باالیی در حال رشد است. در طول این سالها هدایت عاقالنه، تجربیات موفقیت

بر رشد هاي منتخب الب بازي و برنامهدر ق فعالیت بدنیمثبت تاثیر  نتایج با توجه به ).1ایی دارد (اهمیت ویژه

 دبستانی، اهمیت رشد حرکتی و اجتماعی در زندگی افراد و دوره سنی حساس کودکان پیشاجتماعی و حرکتی

مراکز پیش  هاي رایجفعالیتو بازي بومی ، برنامه منتخباست که کدام یک از سه روش:  سوال تحقیق آن

کدام یک از این تاثیر ذار بوده و همچنین ساله تاثیر گ 6حرکتی و اجتماعی کودکان رشد  هر دو جنبۀبر دبستانی 

  ؟نسبت به دو روش دیگر بیشتر استساله  6 کودکاناجتماعی  ی وبر رشد حرکت سه روش

 

1. Takeuchi 

2. Roopnarine& Johnson 

3. Carvalho&Rubiano. 

4. Hardii 

5. Delli 

6. Lurenz 

7  . Ulrich 

8  . Draper  
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شد و محققان و مربیان معتقدند که اصلی ترین هدف تعلیم و تربیت کمک به رهمانطور که بیان شد      

جهت شناسایی و معرفی برنامه مناسب اضر حدر پژوهش بدین منظور  شکوفایی کامل استعدادهاي کودکان است

هاي فعالیت و محلی بومیبازي منتخب، برنامهبررسی اثر براي رشد کودك در دو حیطه حرکتی و اجتماعی به 

پرداخته شده مقایسه بین این سه روش و ساله  6کودکان  اجتماعی و حرکتی رشد برمراکز پیش دبستانی  رایج

  است.

  روش شناسی

مراکز پیش  هاي رایجفعالیت با سه گروه: بازي بومی محلی، برنامه منتخب وبوده و از نوع نیمه تجربی  مطالعه

 6حقیق کودکاني آماري این تپس آزمون انجام گرفت. جامعه -) همراه با مرحله پیش آزمونکنترل( دیستانی

آموزان از ه با توجه به این که انتخاب دانشباشد. براي انتخاب نمونر اهواز میدبستانی شهراکز پیشکلیه م هسال

مراکزي که شرایط الزم براي انجام  بصورت هدفمند مراکز مختلف امکان پذیر نبود ابتدا با راهنمایی مسئولین،

مرکز داراي شرایط الزم به  15مرکز از  3سپس  ،ساله) را داشتند انتخاب شد 6(فضا، تعداد کافی کودك  تحقیق

 3کودك سالم در  60گرفتن پیش آزمون  مهد و 3پس از کسب اطالعات فردي  ند،صورت تصادفی انتخاب شد

  . ند(هر مرکز یک گروه) به صورت تصادفی انتخاب شد مرکز 3نفره از  20گروه 

امه آزمایشی برن گروه یک، یک ساعته جلسه 3 ايهفته و هفته 8 طی که جلسه آموزش 24شامل  مداخله    

هاي به انجام فعالیت هاي رایجام گرفت. در این مدت گروه فعالیتهاي بومی انجمنتخب و گروه دیگر بازي

پرسشنامه در تحقیق حاضر از رضایت نامه والدین جهت حضور کودك در پژوهش. مراکز مشغول بودند. در معمول 

قبیل سن، قد، وزن، تعداد فرزندان خانواده، وضعیت سالمت، وضعیت  از یمشخصات فردي که شامل سواالت

فعالیت  و هاي مورد نظر والدینفعالیت وضعیت مسکن، )،یالتص(شغل و میزان تح اقتصادي والدین-اجتماعی

  ه کودکان است استفاده شد.مورد عالق

سال  10تا 3براي کودکاناولریخ ویرایش دوم  – آزمون مهارتهاي حرکتی درشت ازحرکتی رشد سنجش  يبرا     

 پرش جفتی، سرخوردن از پهلو، جاي (دویدن،خرده آزمون جابه. خرده آزمون است آزمون شامل دواین د.استفاده ش

شیء و بهپرتاب، دریافت، غلتانیدن، دریبل، ضربه(و خرده آزمون کنترل شیء  لی و چهارنعل رفتن)لی کشیده، گام

این . کندنیز محاسبه می آزمون نمره بهره حرکتی درشت راخرده دو يهاالوه بر نمرهآزمون عاین  پا) ضربه با

ی درصد و پایای 74/0ی درصد براي خرده آزمون جابه جایی، روای 87/0 درصد و پایایی96/0ی روای يآزمون دارا

درشت است  یتدرصد براي بهره حرک91/0درصدو پایایی87/0درصد براي خرده آزمون کنترل شیء،روایی  81/0

)میزان پایایی را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه نموده و مقدار آن را براي آزمون 1388( بختیاري). 25(

  . )18( ه استدبدست آور 71/0ي حرکتی و براي بهره62/0براي آزمون دستکاري  76/0جابجایی 

استفاده شد. این پرسشنامه در  1د اجتماعی واینلندبه منظور اندازه گیري میزان رشد اجتماعی از مقیاس رش     

) روي 1370توسط کجباف ( تجدید نظر شد. مقیاس واینلند 1956تهیه و سپس در سال 2توسط دال 1953سال 

سالگی، هنجاریابی شده است. ضریب  30هر یک از گروه هاي سنی از تولد تا  در زن 81و مرد 81 شامل نفر 620

ماه بوده  9بازآزمایی از یک روز تا  هگزارش شده است، با این توضیح که فاصل 92/0 نفر، 123آزمایی  پایایی با باز

هنجاریابی شده است. این  1379مقیاس رشد اجتماعی واینلند توسط توکلی و همکاران نیز در سال  ).26است (
 

1. Vineland 

2. Doll 
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به منظور تجزیه . بخشی داردپژوهش نیز نشان داده است که مقیاس رشد اجتماعی واینلند در ایران پایایی رضایت 

نوف ، جهت بررسی نرمال از آزمون کلموگراف اسمیر. گردیداستفاده  16نسخه  spssها از نرم افزار و تحلیل داده

و همچنین از آزمون تعقیبی  1یا انووا انالیز واریانس یک طرفهاز  ،t از آزمون ها، براي بررسی فرضیه هابودن داده

 باشد. می p<0.05داري در این تحقیق یگردید؛ سطح معن استفاده هافاوتت محلتوکی براي تعیین 

  هایافته

 ژیمناستیک بعنوان فعالیت مورد نظر والدین وهاي پایه آموزش مهارتآوري شده، بر اساس نتایج پرسشنامه گرد

هاي مهارت ویک ژیمناستهاي پایه آموزش مهارت ،انتخاب به عنوان ورزش مورد عالقه کودکان آموزش فوتبال

هاي توزیع تمام دادهپس از اطمینان از نرمال بودن برنامه منتخب انتخاب شد. به عنوان  دستکاري در قالب فوتبال

  دیگر اطالعات در جداول گزارش شده است.نتایج مربوط به د. از آمار پارامتریک استفاده ش گیريمورد اندازه

  ) نشان داده شده است1هفته تمرین در جدول ( 8و بعد از مقایسه رشد حرکتی و اجتماعی کودکان قبل 

  شاخص هاي آماري مربوط به رشد حرکتی و رشد اجتماعی گروه ها قبل و بعد از تمرینات: )1ل (جدو

  متغییر
  شاخص آماري 

  گروه ها

سطح   t مقدار  میانگین ±انحراف استاندارد

  پس آزمون  پیش آزمون  داريمعنی

  رشد

  حرکتی

  001/0  81/27  25/105±55/4  10/63±14/4  منتخببرنامه 

  001/0  59/21  95/101±80/7  65/62±29/4  بازي بومی

  001/0  62/7  65/71±03/6  25/63±65/4  فعالیت رایج

  رشد

  اجتماعی

  22/0  26/1  95/76±59/7  45/74±65/7  برنامه منتخب

  001/0  22/5  40/83±58/5  2/72±74/8  بازي بومی

  104/0  71/1  65/75±39/7  5/73±98/8  فعالیت رایج

شود، تفاوت نمره رشد حرکتی کودکان قبل و بعد از تمرین در هر سه مشاهده می) 1(همانطور که در جدول     

ها اثر گذاشته و در داري تمرینات بر روي رشد حرکتی آزمودنیدار است. به عبارت دیگر به طور معنیگروه معنی

بعداز تمرین  شد برخوردار بودند. همچنین تفاوت نمره رشداجتماعی کودکان، قبل ومقایسه با قبل از تمرین، از ر

رشد اجتماعی  دار نبود. تفاوت نمرةمراکز پیش دبستانی معنی هاي رایجفعالیتهاي تمرینات منتخب و درگروه

  .اجتماعی کودکان شدموجب رشد  بومیدار بود، یعنی بازيهاي بومی قبل و بعد از تمرین معنیکودکان گروه بازي

نالیز واریانس استفاده شد که نتایج آن در در رشدحرکتی و اجتماعی از آزمون آبراي بررسی تفاوت بین گروهها 

  ) گزارش شده است.2جدول (

   رشد حرکتی و اجتماعیبراي سه گروه در واریانس  آنالیز : نتایج آزمون)2( جدول

  متغییر
  ماريآشاخص

  تغییراتمنبع

میانگین   ذوراتمجموع مج

  مجذورات
F  p 

شد
ر

 
کت

حر
ی

  

  000/0 30/174 80/6859 6/13719  بین گروهی

   35/39 25/2243  درون گروهی

    85/15962  کل
 

1. analysis of  variance(ANOVA) 
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  متغییر
  ماريآشاخص

  تغییراتمنبع

میانگین   ذوراتمجموع مج

  مجذورات
F  p 

ما
جت

دا
رش

ی
ع

  

 000/0 30/174 80/6859 6/13719  بین گروهی

   35/39 25/2243  درون گروهی

    85/15962  کل

را بین  )P=000/0( اريدتفاوت معنی انسیوار آنالیزنتایج آزمون  شودیمشاهده م )2( همانطور که در جدول     

  دهد.مینشان در رشد حرکتی و اجتماعی ها گروه

ها از آزمون پیگردي توکی استفاده تفاوت حلمبه منظور بررسی دار بودن تفاوت بین گروهها با توجه به معنی     

   ه است.گزارش شد )3(گردید که یافته هاي آن در جدول 

براي سه گروه در رشد  هاتفاوت محلبه منظور بررسی کی آزمون تو هايتهیاف: )3(جدول

  حرکتی و اجتماعی

  )J(گروه  )Iگروه (  رییمتغ
تفاوت 

  هامیانگین
 p  خطاي استاندارد

کت
حر

شد
ر

ی
  

  برنامه منتخب
 228/0 98/1 30/3 بازي

  000/0  98/1  60/33  رایجفعالیت

 000/0 98/1 3/30 رایجفعالیت بازي

ما
جت

دا
رش

ی
ع

  

  برنامه منتخب
 013/0 18/2 -45/6 بازي

  82/0  18/2  30/1  رایجفعالیت

 002/0 18/2 75/7 رایجفعالیت بازي

منتخب با گروه بازي هاي برنامهبین گروه ردي توکییگد، نتایج آزمون پدهمی نشان) 3(همانطور که جدول      

 )P=000/0(داراي هاي رایج برنامه منتخب با گروه فعالیت باشد.دار نمینیمع تفاوت )P=228/0(حرکتی در رشد

داراي ) P=000/0(هاي رایج دهد. گروه بازي با گروه فعالیتیمنشان را دار و برتري برنامه منتخب یمعنتفاوت 

  دهد.و نشان از برتري برنامه منتخب میدار یفاوت معنت

و  دار بودهیتفاوت معن )P=013/0(در رشد اجتماعی مه منتخب با گروه بازي بین گروه هاي برنا چنینهم     

بومی بوده و حاکی از برتري گروه بازي داریمعنبرنامه منتخب برتري  نسبت به گروه گروه بازيرشداجتماعی 

همچنین گروه بازي با نمی باشد،  داریمعن تفاوت )P=82/0(هاي رایج برنامه منتخب با گروه فعالیت. بین باشدمی

 داریمعنداراي برتري گروه بازي و داري معنی تفاوت )P=002/0( مراکز پیش دیستانی هاي رایجگروه فعالیت

باالتري نسبت به دو گروه  رشد اجتماعیگروه بازي  عبارتی پس از اتمام مدت زمان انجام تحقیقباشد. بهمی

  دیگر داشتند.

  بحث و نتیجه گیري

است. به علت اهمیت رشدحرکتی و تأثیرآن بر  اساس رشد مهارتهاي ورزشی رکتی بنیادي پایه ومهارتهاي ح

کدام به نحوي به تأثیر عوامل  این زمینه انجام گرفته است که هر هاي مختلف زندگی، تحقیقات بسیاري درجنبه
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لیکن با توجه به همه جانبه  .اندامکانات در دسترس پرداخته هاي آموزشی،مختلف مانند فرصت تمرین، برنامه

طه حرکتی و به بررسی تاثیر برنامه آموزشی حرکتی بر رشد در دو حی و این که تحقیقی یافت نشد که بودن رشد

بر رشد حرکتی و  بومیرنامه منتخب و بازيآموزش ب بررسی تأثیراین تحقیق در زمینه اجتماعی پرداخته باشد، 

انجام  )تانیپیش دبسساله ( 6کودکان امه حرکتی بر رشد حرکتی و اجتماعی و مقایسه تاثیر این دو برناجتماعی 

 دبستانیرایج مراکز پیشهاي هاي محلی نسبت به فعالیتو بازي نتایج تحقیق نشان داد که برنامه منتخب گرفت.

)، 2012درسون (ان توسط شده انجام هايتحقیقبا نتایج  هاداشته است. یافته تأثیر بیشتري در رشد حرکتیمراکز 

اکبري  ،)1388(بختیاري  )،1390مالنوروزي ( ،)2011(شیخ  ،)1390(شارمی  پورشکوري ،)2012(فتروسی 

و  اجتماعی و ادراکی حرکتی، هاي مهارت توسعه و رشد بر منتخب برنامه و بازي تاثیر از حاکی )1392( و )1386(

 بر منتخب هايبازي و برنامه تأثیر خود تحقیقات در که )2007( لورنز و). 2008( دلی). 2010( هاردي چنینهم

 نشان را مدرسه از خارج در بدنی هايفعالیت بدنی، ترکیب با بنیادي هايمهارت ارتباط یا بنیادي حرکات رشد

همخوانی دارد. در تحقیقات اشاره شده از تمرینات مختلف و متنوع براي بررسی تأثیر تمرین بر رشد اند داده

مربی آگاه بر رشد حرکتی تاکید تفاده گردیده است که همگی بر تاثیر فعالیت بدنی و یا بازي و یا نقش حرکتی اس

 ياین یافته ها بر خالف نظریه بر رشد حرکتی است. (محیط)کنند، آنچه حائز اهمیت است تأثیر انجام تمرینمی

 شودطی) کنترل می(محی تیکی) و نه خارجی(ژن کند فرآیند رشد از طریق عوامل درونیبالیدگی است که بیان می

آموزش مهارتهاي حرکتی نسبت به فعالیتهاي معمول، داشتن  دالیل مهم تأثیر بیشتر تجارب حرکتی و از). 5(

ي عاطفی) و تاکید این (حیطه و ایجاد شادابی دوستانهي ي درونی، ایجاد رابطهتنوع، انگیزه فرصت تمرین،

خود به تشویق فرصت  یحرکت يرشد و اصالح تواناییها يودکان براک .استت بنیادي حرکار بها فعالیتمجموعه 

-همچنین بررسی نمره .کیفیت آموزش در محیط بومشناختی نیاز دارند و محرك و نیغ آموزش، محیط تمرین و

اجتماعی  دهاي به دست آمده از آزمون رشد اجتماعی واینلند در سه گروه و مقایسه آنها با هم نشان داد که رش

دکان گروه برنامه منتخب داري بیشتر از رشد اجتماعی کویقرارداشتند، به طور معن بومیافرادي که در گروه بازي

- ها را تجربه میاین دلیل است که کودکانی که بازيبود. احتماالً این تفاوت به دبستانی مراکز پیش رایجو فعالیت

امالت اجتماعی بیشتري با در معرض تعدبستانی مراکز پیش رایجفعالیت ه دو گروه برنامه منتخب وکردند، نسبت ب

توان منتخب را میجتماعی گروه بازي نسبت به گروه برنامه اقرار داشتند همچنین تفاوت رشدهاي خود همکالسی

اجتماعی رشد ربومی ببازيهاي این پژوهش در رابطه با تاثیر یافته. نسبت دادهاي بازي و تمرین به تفاوت ویژگی

- ) را تایید می2006( 2)، اسکاینز2008( 1و کورپساي) 1390شارمی (پورشکوري با نتایج تحقیقات گذشته از جمله

 )که1988( 3) گاریتا1993( وود. همچنین، هیاجتماعی دانستندهشگران بازي راعامل مؤثري در رشدکند. این پژو

). 5، 29( شودآنان می رشداجتماعی همساالن، موجب با زيبا و گروهی هايدرفعالیت کودکان مشارکت معتقدند

داري رایج در پس آزمون رشد معنیاجتماعی دو گروه برنامه منتخب و فعالیتنشان داد که رشدنتایج پژوهش 

که برنامه منتخب و فعالیت ) 1390و رجاییان ( )1388( بختیارياین نتیجه با  ،اندنسبت به پیش آزمون نداشته

 ، سن وتوان نوع فعالیتا میر این ناهمخوانیدلیل  داند متناقض بودهدر رشد اجتماعی کودکان موثر میبدنی را 

توان به نقش اند میبوده آموزدانشها دختران هاي این تحقیقینداز آنجا که آزمو و ها دانستجنس آزمودنی

 

1. Corapci 

2. Skaines  

3. Garita  
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در بخش رشد اجتماعی که  )1390(مارتی ي سادات عبا نتیجه هایافتههمچنین . هاي مدارس اشاره کردبرنامه

- هم نداشت يدارتأثیر معنی 8-9شرکت کنندگان  یبر رشد اجتماع هاي منتخبشرکت در بازيکند بیان می

ها دانست و به اهمیت سنی آزمودنیتر دورة توان نوع فعالیت، جنس و از همه مهمآن را می ی ندارد. دلیلخوان

 طول در را اجتماعی رفتار تحصیلی،یت بهبود وضعبر ) 1390نژاد (قاسمایج تحقیق نتهاي حساس اشاره کرد. دوره

هاي تربیت بدنی تنها به منظور دستیابی به آمادگی برنامهمیکند پیشنهاد و  میکند تأکید ورزشی هايهبرنام

هاي رفتار اجتماعی فعالیت و رشد مؤلّفه هاي ورزشی طراحی نشوند؛ بلکه بستر مناسبی را برايجسمانی و مهارت

شوند که تنها یم یسازمانده یقیبه طر یورزش يهاروز برنامهاز مراکز ام ياریدر بسمتاسفانه )، ولی 6( فراهم آورد

از شرکت فعال دلزده و دلسرد و  نیریدر آنها شرکت کنند و سا توانندیدارند، م يشتریب ییکه توانا یکودکان

کند اکثر ) بیان می2006این در حالی است که گاالهو (. شوندیروم ممربوط مح ناتیسرانجام از انجام تمر

هاي تمرینی، تشویق و آموزش در محیطی هستند که باعث ترویج یادگیري شود. ناتوانی فرصتکودکان نیازمند 

وان سازد و بازي را به عنهایی رسیدن به سطح بالیده در این مرحله را غیر ممکن میدر فراهم کردن چنین فرصت

آما همانطور که در مقدمه بیان شد هدف عمده  .)1داند (تسهیل کننده مهم در رشد شناختی، عاطفی و حرکتی می

به بود و در این راستا ی و اجتماع یحرکت طهیرشد کودك در دو ح يبرنامه مناسب برا یو معرف ییپژوهش شناسا

 ی پرداخته است.در رشدحرکتی و اجتماع یدبستان شیپمراکز  جیراتیو فعال یبوميبرنامه منتخب، باز نیب سهیمقا

بومی در رشد حرکتی و اجتماعی را نشان داد در حالی که در دو گروه دیگر يدار آموزش بازنتایج تاثیر معنی

داري و دو گروه رشد اجتماعی معنی ي را تجربه کرده بودندداررایج) فقط رشد حرکتی معنیمنتخب، فعالیت(برنامه

بومی نسبت به دو گروه دیگر را نشان آزمون تجربه نکردند. همچنین نتایج برتري گروه بازيت به پیشرا نسب

بومی به دلیل داشتن تنوع، ایجاد توان بیان داشت که بازي، میطبق نظر محققان و نتایج این تحقیقدهد، می

امل داشته و به هاي بازي همخوانی کنظریهپذیر بودن با مند بودن، نقشرفع خستگی، تجدید انرژي، قاعده انگیزه،

، همچنین تر استرنگ اجتماعی تاثیر داشته و نقش آن نسبت به دو برنامه دیگر پرو حرکتی  همین دلیل بر رشد

و ها ها، سرگرمیخود پنداره تحت تاثیر دنیاي بازيکند نتایج پژوهش تاکیدي است بر نظر گاالهو که بیان می

 .)1یجاد خودپنداره مستحکم در دوران کودکی براي رشد عاطفی مناسب ضروري است (هاست و اجنب و جوش

توان این دوره سنی را یک دوره مناسب جهت برنامه ریزي این با توجه به نتایج تحقیق و نظر متخصصان میبنابر

 بومیيثیرات بازجه به مهم بودن تأبا تو هدفمند در راستاي رشد کودك در حیطه حرکتی و اجتماعی معرفی کرد،

گیري بر شکلاین دو جنبه  تأثیرو  هاعالقه کودکان جهت شرکت در این بازي، رشدحرکتی . اجتماعیدر 

- کشور فرهنگ در ریشه بومی که نگاهی دوباره به اهمیت بازيشود با پیشنهاد می زرگسالیشخصیت کودك در ب

ربیان این مراکز توجیه و آموزش م م گیرد ضمن اینکهها انجاآن شدن کاربردي منظور به الزم تدابیر دارد، مان

و به میزان مناسب تمرین داده  آموزشي صحیح ها به شیوهدر صورتی که این بازي رسد.ضروري به نظر می

و آماده نمودن آنها جهت ورود به دبستانی کودکان پیش اجتماعیو  انند نقش به سزایی در رشدحرکتیتومی شوند

گروه بازي بیشتر اجتماعی رشدرشد حرکتی مناسب و نظر به نتایج این پژوهش مبنی بر . باشند داشتهمدارس را 

ها بومی را به سایر فعالیتبازيزش آمومربیان این دوره سنی شود پیشنهاد میدو روش دیگر بت به بومی نس

   .دهند ترجیح
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   قدردانی: و تشکر

 عزَّوجلّ م یشکُرِ اللّهمن لَم یشکُرِ المنعم منَ المخلوقینَ لَ

مراکـز   تمام مسئوالن و مربیان ،اداره بهزیستی شهر اهوازمدیران محترم از کمال تشکر و قدردانی را  بدین وسیله

 نمـائیم. عـرض مـی   را یـاري نمودنـد  ادوستان عزیزم که در تمامی جلسات مو طراوت  الدن، رشد،پیش دبستانی 

وجـود سبزشـان    ،ن پژوهش کمک کردنـد در اجراي ایرا  ام همراه با والدینشانن عزیزي که تمام کودکاتقدیم به 

  د.بوي انرژي و تالش مایه
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