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  حركتي و رشد اجتماعي -هاي دبستاني منتخب بر رشد ادراكي تأثير بازي
  سال 8-9دختران 

 
 *فاطمه محمديان ،3پونه مختاري، 2زاده مهدي نمازي، 1سادات عمارتي فرشته

  
  چكيده
. حركتي و رشد اجتماعي كودكان بوده است -هاي منتخب دبستاني بر رشد ادراكي بررسي تأثير يك دوره بازيهدف از انجام اين تحقيق، : مقدمه

حركتي همچون سرعت، تعادل، هماهنگي دو جانبه، قدرت، هماهنگي فوقاني، سرعت پاسخ،  -ها بر اجزاي رشد ادراكي همچنين تأثير اين بازي
  .ساله مورد بررسي قرار گرفت 8-9ي در دختران كنترل ديداري حركتي و چاالكي اندام فوقان

هاي  آموزان كالس دوم و سوم ابتدايي به صورت تصادفي از بين نمونه نفر از دانش 48در اين كارآزمايي باليني تصادفي، تعداد  :ها مواد و روش
و  Bruininks–Oseretskyحركتي  -دراكيهاي ا آزمون مهارت و پس از انجام پيش گرديدندنامه فردي انتخاب  همگن شده به وسيله پرسش

هفته و  8هاي دبستاني به مدت  در مرحله بعد بازي. هاي معمول تقسيم شدند هاي دبستاني و فعاليت به دو گروه بازي Vinelandآزمون رشد اجتماعي 
نامه مشخصات فردي و  آمده از پرسش سپس اطالعات به دست. آزمون به عمل آمد در نهايت از هر دو گروه پس. جلسه در هر هفته اجرا شد 3

صورت  P > 05/0 و در سطح 16SPSSافزار  از نرمبا استفاده ها  آناليز داده .بندي و تنظيم گرديد هاي مربوط ثبت و به صورت توصيفي طبقه آزمون
  .انجام شد Dependent tو  Independent tهاي پارامتريك  تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از آزمون. گرفت
داري بر سرعت، هماهنگي فوقاني، چاالكي اندام فوقاني و  هاي معمول از نظر آماري تأثير معني هاي منتخب دبستاني نسبت به فعاليت بازي :ها يافته

پاسخ، كنترل ولي تأثير آن بر تعادل ايستا و پويا، هماهنگي دو جانبه، قدرت، سرعت ). P > 001/0(داشت ها  حركتي آزمودني -رشد ادراكي
   ).P < 05/0(دار نبود  ها معني حركتي و رشد اجتماعي آزمودني -ديداري
اين در حالي است كه ارتقاي . حركتي كودك باشد -هاي ادراكي تواند برنامه مناسبي براي رشد مهارت هاي دبستاني مي بازي: گيري نتيجه
  .باشد ريزي شده و ساختارمند مي هاي گروهي برنامه هاي اجتماعي كودكان نيازمند فعاليت مهارت

   ، دخترانهاي دبستاني حركتي، رشد اجتماعي، بازي -رشد ادراكي :ها كليد واژه
  

  17/7/90: تاريخ دريافت
  8/12/90: رشيپذ خيتار
 

  مقدمه
هاي جهان ارتباط  انسان از طريق حواس گوناگون خود با پديده

و پس  يابد آگاهي ميها  نسبت به هر يك از آنو  كند ميبرقرار 
از احساس آن به حركت جهت شناخت پديده و برقراري ارتباط 
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بنابراين عمل ). 1( پردازد و در نهايت تعبير و تفسير آن مي
 .شود كه انسان وجود محرك را دريابد احساس تنها سبب مي

چه كه امكان شناخت و درك الزم را درباره محرك فراهم  آن
يكي از موضوعات مهم در  .)2(ت حركت اس آورد، مي

 حركتي -هاي ادراكي هاي اخير رشد مهارت هاي سال پژوهش
)Perceptual motor skills( باشد كه متخصصان كودك،  مي

اند؛  والدين و مربيان تربيت بدني به آن توجه خاصي نشان داده
هاي  حركتي پايه و اساس مهارت -هاي ادراكي چرا كه مهارت

ها بايد در سنين  اين مهارت). 3، 4(باشد  پيشرفته ورزشي مي
پيش دبستاني و دبستان مورد توجه قرار گيرند؛ چرا كه عدم 

ها مشكالتي  دستيابي به مراحل پيشرفته در اجراي اين مهارت
هاي  هاي ثانويه بلكه در رشد مهارت را نه تنها در رشد مهارت

هد داشت و داراي پيامدهاي مذكور در سنين باالتر در پي خوا
هاي ويژه  مستقيم و غير مستقيم بر توانايي فرد در انجام مهارت

 ). 3، 5( تكليف در مرحله حركات اختصاصي خواهد بود

Butterfeld  پيشروي  كه ندبود معتقدو همكاران
 به مراحل انتقال،است كه آميز يك تكليف خاص  موفقيت

عملكرد سطوح باليده در زمينه به و  كاربرد و استفاده دايمي
كاركرد مؤثر . )4( حركتي بستگي فراوان دارد -دراكيرشد ا
حركتي در زمينه رشد كودكان در  -هاي ادراكي توانايي
حركتي و به  -عاطفي و رواني هاي سه گانه شناختي، حيطه

از طرف  ).6( استطور كلي روند تكاملي حركت بسيار ضروري 
 -حقيقات مؤيد تعامل رشد ادراكيديگر نتايج بسياري از ت

در تحقيقات ). 7، 8( باشد حركتي و رشد اجتماعي افراد مي
مذكور اعتقاد بر اين است كه روند اجتماعي شدن كودكان با 

گردد و موجبات رشد و  هاي اوليه حركتي آنان آغاز مي فعاليت
ها در  تكامل حركتي در دوره كودكي و مشاركت ورزشي آن

رشد اجتماعي را در  رهنما). 9(سازد  ا فراهم ميهاي آتي ر سال
قالب سازگاري متقابل كودك با محيط اجتماعي و در رابطه با 

كند كه كودك را  داند و آن را فرايندي تلقي مي ساالن مي هم
بيني كرده، رفتار  سازد تا رفتار ديگران را درك و پيش قادر مي

را تنظيم سازد خود را كنترل نمايد و تعامالت اجتماعي خود 
گري اطالعات اجتماعي  همچنين در نظريه پردازش). 10(

Smith هاي  به اهميت نقش تجارب حركتي در رشد مهارت
  ).11(اجتماعي اشاره شده است 

كودك در دوره ابتدايي زندگي خود براي نخستين بار با 
نهد و  ، روابط اجتماعي خود را بنا ميكردهمحيط ارتباط برقرار 

در اين دوره ساختار شخصيت و . رسد مفهومي از خود ميبه 
كودك به عنوان يك  وشود  رفتار انسان بنيان گذاشته مي

 هاي گوناگون دريافت شده در محيط، م با محركيمجموعه دا
ها به نحوي تأثير  و از همه آن شود مياز طريق حواس مواجه 

زايي سه لذا توجه به تجربيات محيطي از اهميت ب ،پذيرد مي
همچنين زندگي در اجتماع مستلزم آن  .)12( برخوردار است

ها و تكاليفي كه در  است كه كودك بتواند از عهده موقعيت
كودكاني كه  .رود برآيد ارتباط با ديگران از او انتظار مي

اند در ايجاد رابطه با  هاي اجتماعي كافي را كسب كرده مهارت
تر از كودكاني  موفقساالن و يادگيري در محيط آموزشي  هم

  ).10(باشند  ها مي هستند كه فاقد اين مهارت

حركتي در سطح  -هاي ادراكي با توسعه و رشد سريع برنامه
هاي نوين در تعليم  مدارس ابتدايي در كشورهاي صاحب روش

سازي  ها در جهت كمك به غني ابتدا از اين برنامه و تربيت،
حالي كه امروزه در  در شد، هاي آموزشي استفاده مي برنامه

جهت فراهم ساختن تجارب يادگيري مفيد آن گروه از 
آموزان كه داراي مشكالت حركتي و يادگيري هستند، نيز  دانش

يد تأثير منفي ؤهاي بسياري م پژوهش. )13( گردد استفاده مي
 . )5( نقص در رشد اجتماعي بر سالمت رواني كودك است

هاي اوليه حركتي  تروند اجتماعي شدن كودكان با فعالي
گردد و موجبات رشد و تكامل حركتي در دوره كودكي  آغاز مي

. آورد هاي بعد را فراهم مي ها در سال و مشاركت ورزشي آن
تواند در روند اجتماعي شدن  هاي مختلف زندگي مي سبك

ساالن و ميزان تحرك فرد  همچنين هم .كودكان اثرگذار باشد
رشد اجتماعي كودك محسوب نيز جزء عوامل تأثيرگذار در 

از طرف ديگر به دليل اهميت نقش تجربيات ). 14(شوند  مي
گري  حركتي در رشد اجتماعي كودكان و طبق نظريه پردازش

، هر چه محرك اجتماعي بهتر Smithاطالعات اجتماعي 
پردازش گردد رشد اجتماعي كودك بيشتر و تعامل او با ديگران 
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 ،هاي علمي لذا با توجه به يافته). 15(آميزتر خواهد بود  موفقيت
تواند نقش به سزايي را در  هاي كودكان مي سازي محيط غني
 نيهمچن. كند فايا ها آن ياجتماع رشد و يحركت - يادراك رشد
و امكانات ساده  طيشرا جاديبود كه بتوان با ا يبه دنبال راه ديبا

چون  يل مختلفيمسا يشاد باز طيمح يرياز جمله به كارگ
 يحدود تا را ينيماش يبودن وقت، كمبود امكانات و زندگ يناكاف

  .آورد فراهم كودك رشد جهت را يمناسب طيد و محكر جبران
امكانات، تجهيزات و زمان (سه عامل اصلي فرصت تمرين 

سازي تجارب  ، غني)هاي بدني كافي براي پرداختن به فعاليت
و مدت زمان  )8، 12) (اي هاي مداخله استفاده از برنامه(حركتي 
كودكان داراي تأخير  در گروه كودكان سالم و نيز) 16(فعاليت 

  .رشدي مورد توجه قرار گرفته است
حركتي  -هاي ادراكي از بين اين عوامل كه بر رشد مهارت

مؤثرند، عاملي كه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، ارايه 
تحقيقاتي نيز كه در ). 9، 14( باشد برنامه آموزشي مناسب مي

زمينه رشد اجتماعي صورت گرفته است، بيشتر عوامل 
درامد خانواده، تحصيالت پدر و مادر، تعداد فرزندان (خانوادگي 

دهد  هاي رقابتي را مورد توجه قرار مي و عامل ورزش...) و 
 Martinو  Maccoby توسطتحقيقات انجام گرفته  در). 17(
تأثير برنامه مشخص  ،)19( Branta و Goodwayو  )18(

حركتي كودكان مورد  -هاي ادراكي تدوين شده را بر مهارت
و به اين نتيجه دست يافتند كه اجراي برنامه  نددادبررسي قرار 

حركتي را به دنبال  -هاي ادراكي آموزشي مدون رشد مهارت
 150بررسي  با Stevensonدر زمينه رشد اجتماعي  .رددا

هاي ورزشي  ركت كودكان در برنامهكودك نتيجه گرفت كه ش
با قوانين و مقررات مشخص با رشد اجتماعي آنان در ارتباط 

. گردد هاي متغيري نيز مشاهده مي در اين راستا يافته. )7( است
Orlick )20 (و Minuchin  و همكاران)شركت در  )21
هاي ورزشي را سبب ارتقاي رشد اجتماعي كودكان  فعاليت

 )20( Orlick و) Kelly )22 و Rimmer مقابل درو دانند  مي
هاي  در پژوهش .دانند دار نمي اين تأثير را از نظر آماري معني

تفاوت . مذكور بازي بسيار كم مورد توجه قرار گرفته است
هاي مدون آموزشي در تحقيقات ياد  هاي دبستاني با برنامه بازي

آزادي و شده اين است كه بازي فعاليتي است كه در نهايت 
بدون مقيد بودن به زمان، امكانات و شرايط خاص انجام 

همه ما شاهد كودكان بسياري هستيم كه در كوچه و . گيرد مي
هاي  هاي خاكي بدون نياز به امكانات و شرايط به بازي زمين

تحقيقاتي كه در زمينه نقش . باشند مختلفي مشغول مي
حركتي و  -كيهاي متداول دوران كودكي در رشد ادرا فعاليت

هاي رايج در  ايران با توجه به نوع خاص بازي رشد اجتماعي در
در اين مورد . باشد گرفته است، محدود ميانجام بين كودكان 

در زمينه تأثير  )24( يرضوان و) 23( يوسفيتوان به تحقيقات  مي
. حركتي دختران اشاره كرد - هاي دبستاني بر رشد ادراكي بازي

رشد حركتي به طور كلي و يا محدود به دو در اين تحقيقات 
حركتي در نظر گرفته شده  - هاي ادراكي مورد خاص از توانايي

ها از نظر آماري مخدوش  ضمن اين كه نتايج يكي از آن. است
 ارتباط مجموعه ريز مختلف نيعناو با زين يقاتيتحق. باشد يم

 است گرفته صورت ياجتماع رشد و يحركت - يادراك رشد
ولي در مجموع با توجه به گستره رشد و يادگيري  ،)6 ،25(

حركتي و رشد اجتماعي اين  -حركتي در فرايند رشد ادراكي
. موضوع به صورت يك مسأله جنبي و اندك دنبال شده است
 - با توجه به مطالب ذكر شده در فوق و اهميت رشد ادراكي

شود كه  حركتي و رشد اجتماعي كودكان اين پرسش مطرح مي
هاي دبستاني كه در نهايت آزادي و بدون  توان از بازي ا ميآي
 ريپاگ و دست مقررات و ابزار خاص، زمان مكان، به بودن ديمق
 يساز فعال و كودكان اتيتجرب يساز يغن جهت باشد يم

 و يحركت - يادراك رشد نهيزم در يحركت و يحس يابزارها
 مطلوب ياجتماع رشد نهيزم در ياجتماع محركات بهتر پردازش

 يها يباز دوره كي ريتأث يبررس به حاضر پژوهش در برد؟ بهره
 سرعت همچون يحركت - يادراك مختلف يها ييتوانا بر يدبستان

 سرعت ،يفوقان اندام يهماهنگ قدرت، ،يهماهنگ تعادل، دن،يدو
 رشد زين و يفوقان اندام يچاالك و يحركت - يينايب كنترل پاسخ،
  .است شده پرداخته سال 8- 9 دختران ياجتماع
  

  ها روشمواد و 
 در اين پژوهش از كارآزمايي باليني تصادفي استفاده شد كه در
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آموزان پايه دوم و سوم ابتدايي انتخاب  نفر از دانش 48 تعداد آن
و تجربي قرار  شاهدو به صورت تصادفي در دو گروه  ندشد

جلسه در هر  3هفته و  8سپس گروه تجربي به مدت . گرفتند
لي، وسط بازي،  كه شامل مسابقه لي(هاي منتخب  هفته در بازي

مداخله . شركت كردند) استپ هوايي و بازي شيئي خطرناك بود
دقيقه ابتدايي آن به  10دقيقه بازي بود كه  60مربوطه شامل 

هاي ساده و ابتدايي  دويدن آرام و نرمش و گرم كردن با بازي
بعد به آموزش و  دقيقه 45بازي سپري شد و  همچون طناب

دقيقه پاياني نرمش و  5هاي اصلي پرداخته شد و  اجراي بازي
حركات كششي جهت سرد كردن و جلوگيري از آسيب اجرا 

  . ها معاف بودند از اين بازي شاهددر اين مدت گروه . گرديد
آزمون به عمل آمد كه  در نهايت نيز از هر دو گروه پس

  .شد دو آزمون مي ني و هردمربوط به هر دو دسته آزمو
نفر بودند كه در مجموع  312جامعه آماري در اين پژوهش، 

دبستان منطقه راوند كاشان و در مقاطع دوم و سوم  9در 
  .كردند ابتدايي تحصيل مي

ها، ابتدا محقق به اداره آموزش و  جهت انتخاب آزمودني
پرورش شهرستان كاشان معرفي شد و پس از تعيين منطقه راوند 

و با توجه به ) ها از نظر اجتماعي به دليل همگني خانواده(كاشان 
ليست مدارس مقطع ابتدايي دختران از بين مدارس مذكور دو 

سپس محقق اقدام به . مدرسه به طور تصادفي انتخاب گرديد
نامه كه  بدين گونه كه ابتدا پرسش. ها نمود انتخاب آزمودني

شد،  توزيع و  ده ميآموزان پاسخ دا بايست توسط اولياي دانش مي
شد و با توجه به اطالعات به دست  در مدت يك هفته گردآوري 

آمده از آن و سنجش سالمت جسمي و ورزشكار نبودن 
آموزاني انتخاب شدند كه از نظر قد، وزن، سن،  ها، دانش آزمودني

نفر  62اين افراد . وضعيت اجتماعي و اقتصادي همگن بودند
آموزان كالس دوم و سوم  كل دانش نفر 312بودند كه از ميان 
در نهايت از . مدرسه مورد نظر، انتخاب شدند 9مقطع ابتدايي در 

اين افراد، آزمون هوش ريون رنگي به عمل آمد كه در نتيجه 
آموزان پايه دوم و  نفر از دانش 48جهت نيل به اهداف مورد نظر 
  با انحراف معيار  M=  92/25ها  سوم كه ميانگين وزن آن

34/3  =SD 32/126ها  و ميانگين قد آن  =M  با انحراف معيار

14/3  =SD 86ها  و ميانگين هوش آن  =M  با انحراف معيار
26/4  =SD  بود انتخاب شدند و به عنوان نمونه آماري اين

و تجربي قرار شاهد تحقيق به طور تصادفي ساده در دو گروه 
ر طول مراحل الزم به ذكر است كه شركت كنندگان د. گرفتند

ها و هم در  تحقيق، به طور منظم هم در مراحل اجراي آزمون
ها در اين مدت  ها، شركت كردند و تعداد آن مدت اجراي بازي

  .ثابت بود
نامه  آوري اطالعات در اين تحقيق از پرسش براي جمع

مشخصات فردي محقق ساخته، آزمون رشد اجتماعي 
Vineland آزمون )20(درصد  87درصد و پايايي  96 با روايي ،

با  Bruininks-Oseretskyحركتي  -هاي ادراكي مهارت
و آزمون هوش ريون رنگي كودكان با ) 14(درصد  89پايايي 
  .درصد استفاده شد 80درصد و روايي  95پايايي 

در بررسي نتايج حاصل از تحقيق عالوه بر استفاده از آمار 
ت بررسي بهنجار ها، جه بندي و تنظيم داده توصيفي جهت طبقه

استفاده  Kolmogorov-Smirnovها از آزمون  بودن توزيع داده
بدين ترتيب به  .ها بود شد كه نتايج آن حاكي از توزيع نرمال داده

و  Dependent tهاي تحقيق از آزمون  منظور آزمون فرضيه
Independent t  براي بررسي تغييرات هر گروه در مراحل

عمليات آماري در سطح . تفاده شدآزمون اس آزمون و پس پيش
 اي افزار رايانه با استفاده از نرم α > 05/0احتمال خطاپذيري 

16SPSS صورت گرفت.  
آگاه نمودن شركت كنندگان از فرايند پژوهش و كسب 

ها، دادن  رضايت آگاهانه از شركت كنندگان و والدين آن
اطمينان خاطر به شركت كنندگان درباره عدم تأثير نتايج 
پژوهش بر نمره ورزش، محرمانه بودن اطالعات شخصي 

هاي حاصل از سنجش  شركت كنندگان در پژوهش، ارايه داده
به خود شركت كنندگان و ايمن بودن برنامه مداخله پژوهش از 

  .مواردي بود كه در اين پژوهش مورد توجه واقع گشت
 
  ها يافته

باطي به هاي تحقيق در دو بخش توصيفي و استن يافته نتايج و
  :باشد دست آمده به شرح زير مي
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 كنندگان شركت يفرد يهايژگيو به مربوط بخش در
 بهره و قد وزن، سن، ريمقاد يتجرب و شاهد يهاگروه
 به. است شده سهيمقا 1 جدول مطابق آموزان دانش يهوش
 و شاهدهر دو گروه  نيانگيم شوديم مشاهده كه يطور
 كساني باًيمورد نظر تقر يهايژگيو از كي هر در يتجرب

  ).1 جدول(است 
آوري شده نشان داده  هاي جمع نامه همچنين بررسي پرسش

هاي شركت كننده در  درصد از خانواده 50 است كه حدود
ضمن آن كه  .)1 نمودار(باشند  فرزند مي 4-6پژوهش داراي 

وضعيت تحصيلي والدين شركت كنندگان در تحقيق طبق آمار 

درصد از پدران و  41نوشتن به ميزان  خواندن وموجود در حد 
نمودار ). 2 نمودار(باشد  ميها  درصد از مادران آزمودني 45

دهد كه طبق  ها نيز نشان مي وضعيت شغلي والدين آزمودني
درصد از  93ها كارگر و  درصد از پدران آزمودني 45آمار موجود 

  ).3 نمودار(باشند  ميدار  ها خانه مادران آزمودني
هاي تحقيق به روشني نشان داده است  نتايج آزمون فرضيه

  هاي دبستاني مورد نظر تحقيق در سطح  كه تأثير بازي
)05/0 < α( ها با تفاوت ميانگين بر توانايي سرعت آزمودني 

92/0  =M  1/4و  =t  01/0و با مقدار < P دار بوده  معني
داري در توانايي هماهنگي فوقاني همچنين مقدار معني. است

  
  ها هاي فردي آزمودني ميانگين و انحراف استاندارد ويژگي. 1جدول 

  آماره
  ويژگي فردي

  انحراف استاندارد  ميانگين

  84/0  92/8  گروه تجربي) سال(سن تقويمي 
  34/3  32/29  گروه تجربي) كيلوگرم(وزن 
  14/3  32/126  گروه تجربي) متر سانتي(قد 

  26/4  87/86  بهره هوشي گروه تجربي
  72/0  1/9  شاهدگروه ) سال(سن تقويمي 

  53/2  93/28  شاهدگروه ) كيلوگرم(وزن 
  92/2  41/125  شاهدگروه ) متر سانتي(قد 

  10/5  20/89  شاهدبهره هوشي گروه 
  
  

  
  ها تعداد فرزندان خانواده. 1نمودار 
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  هاي دو گروه شاهد و تجربي  سطح تحصيالت والدين آزمودني. 2نمودار 

  

  
  ها  وضعيت شغلي والدين آزمودني. 3نمودار 

  
و رشد  t=  99/3و  M=  41/1ها با تفاوت ميانگين  آزمودني
و  M=  92/3آموزان با تفاوت ميانگين  حركتي دانش -ادراكي

82/4  =t در توانايي چاالكي اندام . نيز مشاهده شده است
به  t=  81/2و  M=  0/1ها  فوقاني تفاوت ميانگين آزمودني

داري تفاوت  گر معني نشان P=  007/0كه با مقدار  دست آمد
اين در حالي است كه تفاوت . آزمون در دو مرحله بوده است

هاي تعادل ايستا و پويا با تفاوت ميانگين  آزمون در توانايي
29/0-  =M، 78/0-  =t  07/0و  =Pهماهنگي دو جانبه ،   

   و t=  85/1نمره  ،M=  -71/0با تفاوت ميانگين 
07/0  =P 00/0، قدرت عضالني با تفاوت ميانگين  =M، 
00/0  =t  00/1و  =P سرعت واكنش با تفاوت ميانگين ،
04/0  =M، 175/0  =t  86/0و  =P، كنترل ديداري - 

و  t=  -376/0 نمره ،M=  -13/0حركتي با تفاوت ميانگين 
70/0  =P  و در نهايت توانايي رشد اجتماعي با تفاوت

در سطح  P=  11/0و  M، 61/1  =t=  158/0ميانگين 
)05/0 < α (دار نبوده است معني.  
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  گيري نتيجه
هاي دبستاني  نتايج تحقيق نشان داد شركت كنندگان در بازي

. حركتي كسب كردند -هاي ادراكي نمرات بهتري در مهارت
ها موجب شد تا  اين كالس به اين معني كه شركت در

. حركتي پيشرفت كنند -هاي ادراكي كودكان در مهارت
دهد كه شركت در  هاي حاصل از پژوهش نشان مي يافته
ها تأثيرگذار  هاي منتخب بر تعادل ايستا و پوياي آزمودني بازي

توان عامل رشد طبيعي  دليل اين امر را شايد مي. نبوده است
به اين . ضر در تحقيق دانستمهارت تعادل در كودكان حا

سالگي  9الي  3هاي علمي، تعادل در سن  دليل كه طبق يافته
 چون سن اغلب شركت كنندگان در). 26(پيشرفت زيادي دارد 

ساله بود، لذا به طور طبيعي تعادل ايستا و  8- 9اين تحقيق 
ها افزايش يافته است و تفاوتي از اين نظر بين دو  پويا در آن

اين نتيجه با . و تجربي مشاهده نشده است شاهدگروه 
، )28( ياريالله، )27( يانيبل ييآقا، )26( رهبانفردهاي  يافته

اين  .دارد مغايرت )30( بافيقال و) 24( يرضوان، )29( يريام
هاي  محققان در پروتكل تمريني تحقيقات خود به برنامه

به اند كه  هاي بدني منتخبي پرداخته حركتي ويژه يا فعاليت
ها ممكن  اختالف يافته. طور مستقيم بر تعادل اثرگذار است

است به تأثير اصل اختصاصي بودن تمرين بر تعادل ايستا و 
  .پويايي شركت كنندگان باز گردد

 )24( هاي منتخب در تحقيق رضواني همچنين در بازي
هايي با چشمان بسته اجرا گرديده است كه اين امر  نيز بازي

هاي بينايي و در نتيجه  استفاده از گيرندهشايد سبب عدم 
تقويت حسي عمقي گرديده است كه در پيشرفت تعادل 

و  شيخهمچنين در تحقيقات . آزمودني اثرگذار بوده است
كه بهره هوشي شركت كنندگان را نيز مورد  )31( باقرزاده

اند، نتايج متفاوتي در زمينه تعادل ايستا و پويا  بررسي قرار داده
دليل اين امر ممكن است به تفاوت بهره  .گرديد مشاهده

هوشي شركت كنندگان مربوط باشد؛ چرا كه در تحقيقات 
باشد و  ها باالتر از اين تحقيق مي مذكور بهره هوشي آزمودني

با توجه به اين نكته كه بهره هوشي در تعادل اثرگذار است 
  .توان علت تفاوت را در اين امر دانست ، لذا مي)12(

ين نتايج اين تحقيق نشان داد كه ارايه متغير همچن
داري بر هماهنگي دو جانبه  مستقل بازي تأثير معني

ها نداشته است؛ چرا كه ارتقاي اين جنبه از رشد  آزمودني
حركتي شايد به تمرينات اختصاصي و يا مدت زمان  -ادراكي

لذا معلمين تربيت بدني . هفته نياز دارد 6تمريني بيشتر از 
هاي  بايست در نظر داشته باشند كه برنامه ابتدايي مي مدارس

هاي مربوط به  تمريني و آموزشي خود را در زمينه مهارت
هماهنگي دو جانبه در مدت زمان مناسبي طراحي كنند كه در 

اين امر . هاي حركتي تأثيرگذار باشد ارتقاي اين جنبه از مهارت
تحقيق مغاير اين محققان كه با نتايج هاي برخي از  در يافته

 ،)27( يانيبل ييآقا ،)26( رهبانفرد. گردد مشاهده مي ،باشد مي
با اعمال برنامه  )30( بافيقال و) 29( يريام، )28( ياريالله

فعاليت حركتي منتخب و با مدت زمان بيشتر شاهد پيشرفت 
  .دار بودند حركتي به طور معني -اين جنبه از رشد ادراكي

خود كه نتيجه آن با پژوهش حاضر اما فالح در تحقيق 
باشد، نتيجه گرفت كه شركت در يك دوره  سو مي هم

دبستاني به  فرض كه در مراكز پيش دبستاني با اين پيش پيش
شود، تأثيري بر  هاي مدون تربيت بدني توجه مي برنامه

آموزان كالس اول ندارد و بيان كرد كه اين امر  هماهنگي دانش
هاي  دبستاني به فعاليت ه مراكز پيششايد به دليل عدم توج

ريزي قسمت زيادي از ساعات حضور كودكان با  بدني و برنامه
  ).32(باشد  هاي شعر، داستان و نقاشي مي برنامه

هاي دبستاني  در پژوهش ديگري كه در زمينه تأثير بازي
منتخب بر رشد قدرت در شركت كنندگان اجرا گشت، گزارش 

ها تأثير  ستاني بر قدرت آزمودنيهاي منتخب دب شد كه بازي
اين مسأله نيز با توجه به محتواي . دار آماري ندارد معني
هفته بوده است،  6هاي منتخب و طول مدت تمرين كه  بازي

عامل  وقابل توجيه است؛ چرا كه افزايش قدرت وابسته به د
اندازه عضله و توانايي دستگاه عصبي مركزي در خصوص 

دستيابي به اين دو عامل . تتحريك كامل عضالت اس
مستلزم اصل اضافه بار در طي تمرينات طوالني مدت 

سو  هم) 26(اين يافته تحقيق با پژوهش رهبانفرد . باشد مي
گر نيز  شايد برنامه فعاليت بدني منتخب اين پژوهش. باشد مي
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اي بوده است كه نتوانسته قدرت عقب ماندگان ذهني  به گونه
اما نتايج تحقيق حاضر با . پذير را افزايش دهد آموزش

) 29( يريام و) 28( ياريالله ،)27( يانيبل ييآقا يها افتهي
توان اين گونه  دليل اين عدم تطابق را مي .باشد ينم همسو

تري برنامه  فرض كرد كه اين محققان طي مدت زمان بيش
 حركتي منتخب خود را كه در طول آن تمريناتي نيز با تأكيد

اند؛ چرا كه  بر عامل قدرت اعمال شده است، اجرا كرده
هاي حركتي مختلف تأثيرات متفاوتي بر عوامل  برنامه

  .حركتي دارد -هاي ادراكي زيرساختي توانايي
هاي منتخب بر  پژوهش حاضر نشان داد كه بازي

هاي فوقاني كودكان از نظر آماري تأثير  هماهنگي اندام
هاي  ديگر ميانگين هماهنگي اندام به عبارت. داري دارد معني

فوقاني شركت كنندگان در گروه تجربي در پس آزمون نسبت 
توان  اي داشت كه مي به پيش آزمون افزايش قابل مالحظه

ها براي اين گروه دانست؛ چرا  دليل اين امر را شركت در بازي
هاي بسياري در  هاي منتخب فعاليت كه در محتواي بازي
م و دست، هماهنگي دست و پا و زمينه هماهنگي چش

توان اين گونه برداشت  پس مي. هماهنگي كلي بدن وجود دارد
ها در طي اين مدت توانسته است اين  كرد كه اجراي بازي

دهد و در كل سبب پيشرفت هماهنگي دو جانبه  ءعوامل را ارتقا
 هاي اين يافته مؤيد يافته. هاي گروه تجربي گردد در آزمودني

Kioumourtz Zaglou  در مورد تأثير تمرين ) 33( همكارانو
 .باشد جسماني بر هماهنگي در حركات موزون ژيمناستيك مي

توان شركت در تمرين و كسب تجربه  دليل اين امر را مي
  .ها را بهبود بخشيده است دانست كه مهارت هماهنگي آزمودني

هاي مطالعه حاضر نشان داد كه بازي تأثيري بر  يافته
توان  دليل اين امر را مي. ها نداشت پاسخ در آزمودنيسرعت 

ها و اصل اختصاصي بودن تمرين  در مورد محتواي بازي
جستجو كرد؛ چرا كه براي رشد كودكان در اين جنبه از رشد 

ها را در تمرينات ويژه در برنامه  بايست آن حركتي مي -ادراكي
شده باشد، ريزي  حركتي مناسب كه با تأكيد بر اين امر برنامه

دليل ديگر اين كه از آن جا كه در شكل ). 25(شركت داد 
تنها يك  Bruininks–Oseretskyهاي  كوتاه آزمون مهارت

پردازد، لذا امكان دارد كه با  ماده به سنجش سرعت پاسخ مي
دار  وجود افزايش در اين متغير، اين امر از لحاظ آماري معني

 )26( هاي رهبانفرد ههاي حاضر با يافت يافته. جلوه نكند
توان به انتخاب نوع  دليل اين امر را نيز مي. همخواني ندارد

ها بر سرعت  برنامه حركتي مرتبط دانست كه برخالف بازي
همان  چرا كهها تأثيرگذار بوده است؛  پاسخ ادراكي در آزمودني

هاي تمريني مختلف تأثيرات متفاوتي  كه ذكر شد برنامه گونه
  .هاي حركتي دارد زيرساختي تواناييبر عوامل 

هاي منتخب بر  در پژوهش حاضر مالحظه شد كه بازي
. دار آماري ندارد ها تأثير معني حركتي آزمودني -كنترل ديداري

اگر چه پس از مشاهده ميانگين دو گروه، نتايج مؤيد پيشرفت 
در هر دو گروه بوده است، ولي اين پيشرفت از نظر آماري 

 Derriو  Zaglouموضوع با تحقيقات اين . ددار نبو معني
چرا كه شايد نوع برنامه  ؛دخواني ندار هم) 30( بافيقال و )33(

ها توانسته است  حركتي منتخب مورد استفاده در تحقيقات آن
حركتي و هماهنگي چشم و دست  -بر عامل كنترل ديداري

توان  دليل اين امر را نيز مي. ها اثرگذار باشد در آزمودني
هاي  همچون موارد ذكر شده در قبل به تأثيرات مختلف برنامه

حركتي نسبت  -هاي ادراكي متفاوت حركتي بر اجزاي مهارت
همان طور كه برنامه منتخب اين محققين توانسته است . داد

سبب افزايش هماهنگي چشم و دست در هر دو گروه كودكان 
  .سال گردد 13تا  12هاي نخبه  ساله و ژيمناست 6

وهش حاضر نشان داد كه بازي بر چاالكي اندام فوقاني پژ
توان تأثير  دليل اين امر را مي. ها اثرگذار است در آزمودني

هاي مربوطه دانست؛  عوامل زيرساختي تشكيل دهنده بازي
هاي مورد نظر عامل دريافت و پرتاب توپ با  چرا كه در بازي

ير مسير هاي متفاوت و از جهات مختلف و توانايي تغي سرعت
هاي بدن به خصوص در قسمت  دادن سريع در تمام قسمت

اين يافته با نتايج . شود باال تنه، در موارد بسياري مشاهده مي
در اين  .باشد سو مي هم )29( يريامو ) 28(ي ارياللهتحقيقات 

هاي منتخب نيز توانسته است همچون  مورد برنامه بازي
رتقاي اين جزء از برنامه حركتي منتخب اين محققان سبب ا

  .حركتي گردد -مهارت ادراكي
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هاي دبستاني  در مطالعه حاضر مشاهده شد كه بازي
حركتي  -هاي ادراكي دار مهارت منتخب سبب افزايش معني

هاي  كه داراي فعاليت شاهددر گروه تجربي نسبت به گروه 
همچنان كه اين يافته از تحقيق با . اند، شده است معمول بوده

 ،)29( يريام ،)28( ياريالله ،)27( يانيبل ييآقا يها افتهي
Goodway  وBranta )19 (و Roswal و Frith )34 (و 

Brown  باشد در اين زمينه همسو مي )35(و همكاران.  
هاي دبستاني  يكي از داليل مهم تأثير بيشتر برنامه بازي

سه . هاي معمول، داشتن فرصت تمرين است نسبت به فعاليت
هاي تمريني كودكان براي  اساسي را در فرصتعامل نقش 
، كه )9(كنند  حركتي بازي مي -هاي ادراكي رشد مهارت

  .باشند عبارت از امكانات، تجهيزات و زمان مي
هاي تمريني همواره با فقدان امكانات و تجهيزات  فرصت

براي مثال هزينه خريد ابزار بازي و . اند مناسب محدود شده
. زشي و ديگر امكانات زياد استهاي ور شركت در كالس

اغلب خريدن مقدار كافي و متنوع تجهيزات براي استفاده 
ها براي والدين و مراكز اجتماعي و ورزشي  كودكان از آن

از سويي ديگر، فضاي كافي و مناسب براي . بسيار گران است
  .فعاليت بدني كودكان وجود ندارد
ترين عامل در  تواند تعيين كننده عامل سوم يعني زمان مي

بسياري از كودكان زمان كافي براي . هاي تمريني باشد فرصت
به اين ترتيب كه روز . هاي حركتي خود ندارند رشد مهارت

اي  هاي رايانه ها با رفتن به مدرسه، تماشاي تلويزيون، بازي آن
و تكاليف پر شده است و زمان كافي براي فعاليت بدني باقي 

ي، تجهيزات و زمان براي رشد امكانات كاف. نمانده است
والدين و مربياني كه قادر . هاي حركتي حياتي هستند مهارت

هاي حركتي  ها براي يادگيري مهارت به فراهم آوردن فرصت
نيستند، به طور اساسي استعداد رشدي كودكان و در ادامه آن 

هاي ورزشي به ويژه دوره كودكي  ها را در مهارت موفقيت آن
هاي  فرصت. كنند سالي محدود مي ي و بزرگثانويه، نوجوان

تواند رشد حركات ماهرانه را در بيشتر  تمريني به تنهايي نمي
بدون داشتن برنامه مناسب . كودكان به همراه داشته باشد

هاي حركتي  رشدي بسياري از كودكان هرگز در مهارت

شود،  مسأله ديگري كه مطرح مي). 2(شوند  بنيادي باليده نمي
حيط غني و محرك براي افزايش تجارب حركتي ايجاد م

سازي تجارب  غني. هاي حركتي است كودكان و رشد مهارت
اي به ويژه براي  هاي مداخله اي از برنامه حركتي بخش عمده

اي كه  در مطالعه Master). 14(اطفال در معرض خطر است 
هاي حركتي در بين كودكان  در زمينه تسهيل يادگيري مهارت

ل انجام داد، دريافت كه در مقايسه با زماني كه تنها سا 5تا  3
هاي آموزشي  شوند، برنامه باليدگي موجب رشد اين حركات مي

. توانند موجب بهبود روند رشد الگوي اين حركات گردد مي
كه برنامه آموزشي در توسعه مهارت براي رشد  كردوي اشاره 

كه  هايي است هاي حركتي بسيار مؤثرتر از آموزش مهارت
بدون برنامه (والدين آموزش ديده و مربيان تربيت بدني 

با توجه به نتايج تحقيقات انجام ). 36(كنند  ارايه مي) خاص
هاي آموزشي در رشد  گرفته، مسأله مهمي كه درباره برنامه

شود، ارايه برنامه متناسب  هاي حركتي مطرح مي مهارت
  .رشدي براي كودكان است

رشدي نقش مهمي در اثرگذاري كيفيت برنامه متناسب 
هاي مورد  اي كه گستره وسيعي از مهارت ارايه برنامه. آن دارد

اي كه به عنوان عاملي انگيزشي  نظر را در بر گيرد و نيز برنامه
بتواند به تمايل كودكان براي فعال شدن منجر شود از عوامل 

بازي را . گردد كيفي برنامه متناسب رشدي محسوب مي
عنوان عاملي انگيزشي مطرح كرد؛ چرا كه كودك  توان به مي

اي براي  بازي وسيله. مند است به طور فطري به بازي عالقه
در هر . فردي و ايجاد تنوع در زندگي است هاي كسب لذت

تواند  هاي تحركي وجود دارد كه مي بازي تعداد زيادي تمرين
هاي  موجب ترغيب و تشويق كودكان به شركت در فعاليت

ها را شانه به شانه خود حس  با ديگران بودن، آن. رددبدني گ
هاي خود را محك  ها به رقابت برخاستن و توانايي كردن، با آن
هاي قوي كودك براي بازي و  تواند از انگيزه زدن، مي

هاي دبستاني متنوع بوده است و  بازي. هاي بدني باشد فعاليت
ن و ابزار در نهايت آزادي و بدون مقيد بودن به مكان، زما

  ).3(دست و پاگير قابل اجرا هستند 
ها مشخص شد كه در  در نتيجه صحبت با مادران آزمودني
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هاي  ترين زمان كودكان را بازي هاي معمول، بيش گروه فعاليت
همچنان كه در نتايج تحقيقات با موضوع . كند اي پر مي رايانه

هاي  كودكان عصر حاضر به بازي كه شود مشابه يافت مي
اين  ).7، 29(ري بدون تحرك بدني عالقه بسياري دارند فك

و بيشتر به  شود هاي فعال مي ها جايگزين بازي بازي
هاي  در نتيجه مهارت. پردازد هاي حركتي ظريف مي مهارت

باشند مورد استفاده  هاي عمده مي حركتي درشت كه از مهارت
حاصل با توجه به مطالب بيان شده و نتايج ). 4(گيرد  قرار نمي

توان بيان كرد كه گروه شركت كننده در  از تحقيق، مي
مندي از فرصت تمريني و  هاي دبستاني به علت بهره بازي
اي مناسب و داراي محتواي الزم در جهت رشد  برنامه
اند اين جنبه از رشد خود  حركتي توانسته -هاي ادراكي مهارت
  .بخشند ءرا ارتقا
هاي منتخب  شركت در بازي هاي اين تحقيق نشان داد كه يافته

هاي رايج در ايران طراحي شده بود، بر رشد  كه با شكل بازي
 .)2جدول ( داري نداشت اجتماعي شركت كنندگان تأثير معني

 اري، )13( يدعامريس و رخامنهيمد يها افتهي با جهينت نيا
 و )22( Kellyو  Rimmer، )7( Stevenson ،)8( انيمحمد

Minuchin قاتيتحق با و يخوان هم) 21( و همكاران Orlick 
)20( ،Singer )37( ،Ellis )38 (و Anderws )39 ( مغايرت

توان نتيجه گرفت همچنان كه  در بررسي اين فرضيه مي. دارد
با نتيجه پژوهش حاضر مغاير  تحقيقاتي كه - در پروتكل تمريني
گردد كه ارتقاي اين جنبه از رشد عمومي با  است، مشاهده مي

و  يافته هايي بدون طراحي سازمان ها و برنامه در بازيشركت 
 ياجتماع رشد سبب كه است نيا بر نظرطور عام كه به (خاص 

 از جنبه نيا توسعه جهت كه چرا پذيرد؛ صورت نمي )گردد يم
 ليكن. شود ينم داده شيپ از الزم يها يطراح و ها آموزش رشد،

سبب  ها انتظار بر اين است كه تنها شركت فرد در اين برنامه
همچنين با توجه به مدل . ارتقاي رشد اجتماعي وي گردد

Isaacs ريزي  هاي گروهي با برنامه مشخص گرديد كه بازي
مدون در خالل كودكي سبب تقويت رشد حركتي و رشد 

  ).9(گردد  اجتماعي مي
شود كه  پيشنهاد ميهاي پژوهش حاضر  بر مبناي يافته

هاي گوناگون رشد  هاي منتخب با هدف بهبود جنبه بازي
رورش كودكان دبستاني حركتي در برنامه آموزش و پ -ادراكي

  .گنجانده شود
  

  ي منتخب دبستانيها هاي گروه تجربي پس از يك دوره بازي امتيازات آزمودني Independent tنتايج آزمون . 2جدول 
  داري معني درجه آزادي  tمقدار  هاتفاوت ميانگين هاي مستقل مقايسه گروه

  > 001/0  46  1/4 92/0 سرعت
  430/0  46  - 78/0 -29/0 تعادل ايستا و پويا
  070/0  46  85/1 -71/0 هماهنگي دو جانبه
  000/1  46  000/0 00/0 قدرت عضالني

  > 001/0  46  99/3 41/1 هماهنگي اندام فوقاني
  860/0  46  175/0 04/0 سرعت واكنش

  700/0  46  -376/0 -13/0 حركتي-كنترل ديداري
  007/0  46  81/2 00/1 چاالكي اندام فوقاني

  > 001/0  46  82/4 92/3 حركتي - رشد ادراكي
  110/0  46  61/1 158/0 رشد اجتماعي
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Abstract 

 

Introduction: The purpose of the present study was to evaluate the effects that a set of selected primary 
school games may have on elementary children’s perceptual– motor as well as social growth. 
Materials and Methods: In a randomized clinical trial, 48 female second- and third-graders were 
randomly selected from a larger sample of elementary students matched by a personal questionnaire. At 
pretest, all subjects were administered Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency and Vineland 
Social Maturity Scale test and then they were randomly assigned to experimental and control groups. 
Subjects in the experimental group played selected elementary games for 8 successive weeks (3 sessions a 
week). At the end of the program, all subjects in both groups were re-evaluated. Subsequent to recording 
and classifying data obtained from above-mentioned questionnaire and tests, they were statistically 
analyzed via depended and independent t tests using SPSS software version 16. Significance level was set 
at less than or equal to 0.05. 
Results: The results of this study showed that selected primary school games are significantly more 
effective than usual activities in improving speed and agility of upper limbs and also on perceptual-motor 
growth (P < 0.001). However, the effect of such games on static and dynamic balance, bilateral 
coordination, strength, response rate, visual-motor control and social development was not significant  
(P ≥ 0.05). 
Conclusion: Although elementary games have the potential for enhancing children’s perceptual-motor 
abilities, the maturity of social skills requires planned and structured group activities. 
Keywords: Perceptual-motor growth, Social growth, Elementary school game, Girls 
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