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Abstract
Aim and Background: Research in developmental psychology shows that the experience of exercise and play in
childhood can have a significant and lasting impact on social development and psychological health. Therfore,
the present study was conducted to evaluate the effectiveness of dynamic playground games on social
development and perceived physical competence in boys aged 8 to 12 years.
Methods and Materials: The research was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design. The
statistical population of the present study consisted of all 8- to 12-year-old male students in Kermanshah in the
academic year 2019-2020, from which 30 students were selected by convenience sampling and randomly divided
into two groups of 15 experimental and Witnesses were present. The experimental group participated in dynamic
yard games for 8 weeks. In the end, post-test was taken from both groups. Data were collected using the
Vineland Social Development Scale (1953) and the Marsh somatic self-descriptive questionnaire (1998) and
analyzed using analysis of covariance at the significant level of p <0.05.
Findings: Findings showed that playground games have a positive and significant effect on social development
and perceived physical competence of children (P<0.001).
Conclusions: It seems that playground games can positively increase social development and perceived physical
competence in children. Therefore, these games can be used to improve social status and perceived physical
competence, which play an effective role in children's mental health.
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اثر بازیهای حیاط پویا بر رشد اجتماعی و شایستگی بدنی ادراکشده در دانش آموزان  8تاا
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مراد باباخانی  ،1مهدی نمازی زاده  ،2سید کاظم موسوی ساداتی  ،3افخم دانشفر

4

( -6نویسنده مسئول) دانشیار ،رفتار حرکتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ،اصفهان ،ایران.
 -3استادیار ،رفتار حرکتی ،گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

 -4دانشیار گروه رفتار حرکتی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.

چکیده

ارجاع :باباخانی مراد ،نمازی زاده مهدی ،موسوی ساداتی سید کاظم ،دانشفر افخم .اثر بازیهاای حیاا وویاا بار رشاد اجتماا ی و شایساتیی بادنی
ادراکشده در دانش آموزان  8تا  12ساله وسر .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1400؛ .201-209 :)4(19

206

] [ DOI: 10.52547/rbs.19.4.601

 -مهدی نمازی زاده
رایاننامهdrmnamazi@yahoo.com :

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1400.19.4.4.7

زمینه و هدف :پژوهشها در زمینه روانشناسی رشد نشان میدهد که تجربه ورزش و بازی در دوران کودکی میتواند بر رشد اجتماعی و سالمت
روانشناختی تأثیر مهم و همیشگی داشته باشد؛ بنابراین هدف از این تحقیق بررسی اثر بازیهای حیاط پویا بر رشد اجتماعی و شایستگی بدنی
ادراکشده در پسران  8تا  16ساله بود.
مواد و روشها :پژوهش از نوع شبه آزمایشی کاربردی با طرح پیشآزمون -پسآزمون بود .جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی دانشآموزان پسر  8تا
 16ساله شهر کرمانشاه در سال تحصیلی  1398-99تشکیل دادند که از بین آنها تعداد  30دانشآموزان بهصورت در دسترس انتخاب شددند و بدهطور
تصادفی در دو گروه  11نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند .گروه آزمایش به مدت  8هفته در بازیهای حیاط پویا شرکت کردند .در پایان از هر دو گدروه
پسآزمون گرفته شد .دادهها با استفاده از مقیاس رشد اجتماعی واینلند ( )1913و پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش ( )1998جمعآوری و بدا اسدتفاده از
تحلیل کوواریانس در سطح معنیداری  P<0/01تحلیل شد.
یافتهها :یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد که بازیهای حیاط پویا تأثیر مثبت و معنیداری بر رشد اجتماعی و شایستگی بدنی ادراکشده کودکدان
دارد (.)P<0/001
نتیجهگیری :به نظر میرسد که بازیهای حیاط پویا میتواند باعث افزایش رشد اجتماعی و شایستگی بدنی ادراکشده کودکان شود؛ بنابراین میتوان
از این بازیها برای بهبود سطح اجتماعی و شایستگی بدنی ادراکشده که نقش مؤثری را در سالمتی روانی کودکان دارند ،استفاده کرد.
واژههای کلیدی :فعالیتبدنی ،حیاط پویا ،رشد اجتماعی ،شایستگی ادراکشده بدنی.
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کودکی یکی از مهدمتدرین دورههدای زنددگی انسدان بهحسداب
میآید ( .)1این دوره بهعنوان زمانی بحرانی بدرای مشدارکت در
فعالیددتهددای ورزشددی ،جددایی کدده عددادتهددا ممکددن اسددت در
بزرگسالی نیز ادامه یابد ،برجسته شده است ( .)6بازی و فعالیت
بدنی ،سالمت جسمی و روانی کودکان را بهبود میبخشدند (.)3
پژوهشها در زمینه روانشناسی رشد نشان مدیدهدد ایدن دوره
سنی ،ازلحاظ حرمت خود و رشد اجتماعی پیامدهدای مهمدی در
پی دارد و بازی و تجربده حرکتدی در ایدن دوران مدیتواندد بدر
شخصیت و رشد روانشناختی تأثیر مهم و همیشگی داشته باشد؛
عالوه بر این رفتارهایی که در این دوره شکل میگیرد در زندگی
آینده تأثیر میگذارد ،بنابراین کودکی دوره حساسی برای مطالعه
فعالیت بدنی است ( .)4نیمی از اختالالت روانشدناختی قبدل از
سن  14سالگی شروع مدیشدوند و در دوران بزرگسدالی ادامده
مییابند ،برنامههای بلندمدت باهدف حفظ و ارتقاء سالمت روانی
یکی از مهمترین اهداف و سیاستهای حکومتها میباشدد (.)4
با توجه به نقش و اهمیت فعالیت بددنی در سدالمت جسدمانی و
روانی کودکان ،برای طراحی مداخالت مؤثر در جهت ارتقا سطح
فعالیت بدنی ،باید عوامل مؤثر بر فعالیدت بددنی در کودکدان را
شناخت .یکی از مؤثرترین عوامل در مشارکت یا عددم مشدارکت
در بازیهدا و ورزش ،شایسدتگی ادراکشدده اسدت .شایسدتگی،
تسهیلکننده اعتماد به خود است و اعتماد به خدود باعدث ایجداد
ادراک مثبددت از خددود مددیشددود؛ بنددابراین ادراک شایسددتگی بددر
گددرایش ،اسددتمرار ،عالقدده و انگیددزه مشددارکت ورزشددی تددأثیر
میگذارد ،لذا ارزیابی پایین فرد از شایسدتگی جسدمانی احتمداالً
منجر به اضطراب شده و انگیزههای مشارکت ورزشی را از بدین
میبرد (.)3
نتایج تحقیقی نشان داد که فعالیت بددنی در دوران نوجدوانی
پیشبینی کننده فعالیت بدنی در دوران بزرگسالی میباشد ( )1و
مشارکت ورزشی پیشبینی کنندده شایسدتگی ادراکشدده بددنی
است و دانشآموزانی که سطح فعالیت بدنی کمتری دارند سدطح
شایستگی ادراکشده بدنی نیز در آنهدا کمتدر اسدت .همیندین
پیشبینی فعالیت بدنی ،شایستگی حرکتی ،تناسباندام مرتبط بدا
سالمت و شایسدتگی درک شدده در نوجواندان ایرلنددی پدس از
انتقال از ابتدایی بده مدرسده سدطح دوم قابلمالحظده بدود (.)2
نتیجه مطالعه اکورانس و همکاران نشان داد افدرادی کده دارای
توانش هایحرکتی و شایستگی ادراکشده پایینی برای پذیرش
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توسط همسداالن در فعالیدتهدای جسدمانی بودندد ،اضدطراب
بیشتری داشتند ( .)7نتایج تحقیدق پدس و همکداران نشدان داد،
شایستگی ادراکشده حرکتی در افرادی که فعالیت بدنی بیشتری
دارند ،باالتر است ،زیرا این افراد به دنبال انجام تمرینات بیشدتر،
توانش بیشتری را در فعالیتهای بدنی کسب میکنند ،درنتیجده
شایستگی ادراکشده و اعتمادبهنفسشان بداالتر رفتده و ورزش
کردن برای آنها لذتبخش خواهد بود و مشارکت ورزشی آنها
در آینده پایدارتر میباشد ( .)8بارنت و همکداران ( )9در تحقیدق
خود نشان دادند که شایستگی حرکتی بدا میدزان فعالیدت بددنی
کودکان ارتباط دارد .نتایج تحقیق مرادی و سپهوند نشان داد که
افزایش پایبندی و تعهد به فعالیت بددنی بدا کداهش در اخدتالل
اضطراب و افزایش شایسدتگی ادراکشدده در نوجواندان همدراه
است (.)10
از پیامدددهای مثبددت مشددارکت در ورزش و بددازی کدده نقددش
مهمی را نیز در سالمت روانی کودکان دارد ،مدیتدوان بده رشدد
اجتماعی اشاره کرد ( .)11 ,8رشد اجتمداعی یکدی از مؤلفدههای
برجسته سالمت روانی و رشد شخصیت است و ضدع در رشدد
اجتماعی ممکن است منجر به اختالل در تحصیل ،فرصتهدای
شغلی مختل شدده و مشدکالتی در آیندده کودکدان شدود (.)16
کودکان مدارس ابتددایی بایدد از طید وسدیعی از تدوانشهدای
اجتمداعی ماننددد تدوانشهددای ارتبداط بددا همسداالن ،رفتارهددای
اجتماعی (به عندوان مثدال احتدرام بده دیگدران) ،تدوانش هدای
رهبری ،حل مسدئله و مسدئولیتپدذیری بهدرهمندد شدوند (.)16
شواهد نشان میدهد که کودکان میتوانند از طریق مشارکت در
فعالیتهای ورزشی این توانشها را پرورش دهند (.)13
نتایج تحقیق دیمنت نشان داد که ویژگیهای محیط بدازی و
طراحی آن بر فرصتهای تحصدیلی ،تدوانشهدای اجتمداعی و
یادگیری کودکان تأثیر میگذارند؛ درنتیجه فضای غنی ،وسیلهای
برای افزایش تحرک و کیفیدت بدازی کودکدان اسدت و موجدب
ارتقای سالمت جسمی ،رشد اجتماعی میشدود .همیندین ،اگدر
فضای بازی کودکان ،سرگرمکننده و پویا باشد و عالقه کودکدان
به بازی و انجام دادن فعالیت بدنی افدزایش بده دنبدال آن رشدد
توانشهای اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود ( .)11 ,14نتدایج ید
نظرسنجی نشان داد که رشد اجتماعی یکی از اهدداف اصدلی در
برنامههای تربیتبدنی اروپا اسدت ( .)14از طرفدی مشدارکت در
ورزشهای سازمانیافته مانند ثبتنام در کالسهای آموزشدی و
ورزش کددردن زیددر نظددر مربددی ،فوایددد بیشددتری را بددرای رشددد
اجتماعی کودکان به همدراه دارد ( .)3بدا توجده بده اینکده همده
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پژوهش از نوع شبه آزمایشی کاربردی با طرح
پیشآزمون -پسآزمون گروههای تصادفی بود که در سال
تحصیلی  1398-99انجام گردید .جامعه آماری تحقیق حاضر
را تمامی دانشآموزان پسر  8تا  16ساله شهر کرمانشاه در سال
تحصیلی  1398-99تشکیل دادند که از بین آنها تعداد 30
دانشآموزان بهصورت در دسترس انتخاب شدند و بهطور
تصادفی در دو گروه  11نفری آزمایش و گواه قرار
گرفتند.
مالک ورود به پژوهش شامل داشتن سن تقویمی در
دامنه  8تا  16سال ،نداشتن اختالل بیش فعالی و
کمبود توجه بر اساس مقیاس عالئم مرضی کودکان
( )CSI- 4و نداشتن مشکالت حاد عصبشناختی،
اسکلتی و عضالنی ،سیستم دهلیزی به تشخیص
پزش و متخصص فیزیوتراپی و معیار خروج از پژوهش پنج
روز غیبت در جلسات تمرین بود.
پس از انتخاب گروهها ،از هر دو گروه پیشآزمون
گرفته شد و سپس گروه آزمایش به مدت  8هفته و هر
هفته  1روز و هر جلسه به مدت  41دقیقه مداخله دریافت کردند
و گروه گواه هیچ مداخلهای دریافت نکردند و پس از پایان
جلسات ،از هر دو گروه پسآزمون گرفته شد.
مقیاس توانایی جسمانی ورسشنامه خودتوصیفی
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کودکان امکان مشارکت در ورزشهای سدازمانیافتده را ندارندد،
حیاط مدرسه میتواند بستری مناسدب بدرای بداال بدردن سدطح
ورزش و بازی برای کودکان باشد .این در حالی است کده اخیدراً
در کشور ما حیاط اکثر مدارس بدهعنوان محیطدی جهدت ارتقداء
میزان مشارکت ورزشی و فعالیدت کودکدان در نظدر گرفتهشدده
است و برنامههای ویژهای تحت عنوان حیداط پویدا را بدرای آن
طراحی و تدوین کردهاند .حیاط پویا درواقع زمینهای بازی است
که با استفاده از اشکال هدفمند بر روی زمدین بدهمنظور اجدرای
توانشهای حرکتی و بازی ،در کندار حمایدت مربیدان و باهددف
ارتقا رفتارهای حرکتی و بازی ،سواد حرکتی و همیندین توسدعه
آمادگی جسمانی و تندرستی دانش آموزان ،طراحدیشدده اسدت.
مطالعات نشان میدهد که اجرای اینگونه فعالیتهای بخصوص
در حیاط مدارس میتواند میزان فعالیت بدنی کودکان را افزایش
دهد (.)12
عالئم و تابلوهای نصبشده در زمین بازی توجده محققدان و
دستاندرکاران را در زمینه فعالیت بدنی به خود جلب کرده است
( .)17بهطوریکه اخیراً در یکی از مطالعات  16ماهده روی 470
کودک دبستانی از  62مدرسه انگلیس ،مشخص شدد کده رسدم
عالئم جدید در زمین بازی باعث فعالیت بدنی و بازی بیشدتر در
کودکان میشود ( .)17نتایج تحقیق هبرتی نشان داد کده حیداط
پویا در مدارس ،بازی و فعالیت بدنی متوسط تا شدید در مدرسده
را افزایش میدهدد ( .)18نتدایج تحقیدق مکونددی و همکداران
باهدف بررسی تأثیر فعالیتهای حیاط پویا بدر ناسدازگاریهدای
رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزش پذیر انجام شد ،نشان
داد که فعالیدتهدای حیداط پویدا بدر ناسدازگاریهدای رفتداری
دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر اثر معنادار داشدت (.)19
نتایج تحقیق سومیا باهدف ،بررسی رابطده بدین دیددمان زمدین
بازی با سطح فعالیت بدنی و میزان بازی کودکان نشدان داد کده
تغییر دیدمان زمین بازی باعث افزایش قابدلتوجهی در فعالیدت
بدنی و میزان بازی رخ داد .به عبارتی دیددمان زمدین بدازی بدر
الگوی فعالیت بازی و سطوح فعالیدت بددنی کودکدان خردسدال
تأثیر میگذارد (.)60
توجدده بدده نقددش مددؤثر ورزش و فعالیددت بدددنی در سددالمت
جسمانی و روانی و بهمنظور افزایش سطح فعالیت بدنی در میان
کودکان ،و با توجه به این مسئله کده همده کودکدان فرصدت و
شرایط حضور در ورزشهای سدازماندهی شدده و کدالسهدای
ورزشی را ندارند ،انجام مطالعاتی در مورد بررسی تأثیر حیاط پویا
در کودکان ضروری به نظر میرسد .از طرفی محقدق ،پژوهشدی
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که بهطور مستقیم بر تأثیر فعالیت بدنی با رویکرد حیاط پویدا بدر
مؤلفددههایی دددون شایسددتگی بدددنی ادراکشددده و یددا عملکددرد
اجتماعی کودکان پرداخته باشد ،یافت نکرد ،لذا پدژوهش حاضدر
باهدف بررسی اثربخشی بازیهای حیاط پویا بر رشد اجتماعی و
شایستگی ادراکشده بدنی در دانش آموزان  8تا  16سداله پسدر
انجام شد.
با توجه بده نقدش مدؤثر ورزش و فعالیدت بددنی در سدالمت
جسددمانی و روانددی و کدداهش تنیدددگی و اضددطراب و بددهمنظور
افددزایش سددطح مشددارکت ورزشددی در میددان نوجوانددان ،انجددام
مطالعاتی در مورد بررسی و شناخت عوامل دخیل در کنارهگیدری
از ورزش ،ضروری به نظر میرسد.
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در پژوهش حاضر  30نفر دانشآموز پسر مقطدع ابتددایی در دو
گروه  11نفره (گواه و آزمایش) که سن آنها بین  8تا  16سال
بود شرکت داشتند.
در ابتدا طبیعی بودن توزیع دادهها و برابر بودن واریانسها از
طریق آزمون شاپیروویل و آزمون لون بررسی شدد؛ کده نتدایج
آن در دو گروه موردبررسی در جدول  6ارائهشده است.
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مارش این ابزار را برای اندازهگیری شایستگی ادراکشده
نوجوانان ،در سال ( )1988تهیه کرده است ( .)61پایایی این
پرسشنامه در ایران توسط بهرام و شفیعزاده ( )66از طریق
روش باز آزمایی و همسانی درونی (آلفای کرانباخ) به
ترتیب  0/78و  0/88بهدستآمده است ( .)63مقیاس توانایی
جسمانی دارای  8سؤال ،با مقیاس پاسخگویی پنج ارزشی
لیکرت است .پایایی بهدستآمده  0/81گزارش شده است
(.)63
مقیاس رشد اجتما ی واینلند ()1193
برای سنجش رشد اجتماعی دانشآموزان از مقیاس رشد
اجتماعی واینلند استفاده شد .هدف این آزمون که در سال 1913
توسط دال ،طراحیشده ،ارزیابی میزان توانایی فرد در برآوردن
نیازهای عملی خود و قبول مسئولیت است .این آزمون 117
سؤال دارد و گستره سنی تولد تا باالتر از  61سالگی را دربر می-
گیرد و تا دوازدهسالگی نیز برای هرسال سؤالهای مجزایی در
نظر گرفتهشده است؛ اما از دوازدهسالگی به بعد (بین  16تا 11
سالگی 11 ،تا  18سالگی 18 ،تا  60سالگی 60 ،تا  61سالگی و
از  61سالگی به باال) بهصورت مشترک است .پرسشنامه دارای 8
مؤلفه یا خرده مقیاس شامل خودیاری عمومی ،خودیاری در
لباس پوشیدن ،خودیاری در غذا خوردن ،ارتباط با دیگران،
خودتنظیمی در رفتارهای خود ،اجتماعی شدن ،تحرکبدنی و
حرفه و شغل است .مقیاس رشد اجتماعی واینلند توسط توکلی و
همکاران ( )64هنجاریابی شد که نشان داد مقیاس رشد
اجتماعی واینلند در ایران پایایی رضایت بخشی دارد آنها
ضریب روایی مؤلفه یا خرده مقیاسها را ایندنین گزارش
کردند :خودیاری عمومی ( )0/84خودیاری در لباس پوشیدن
( )0/81خودیاری در غذا خوردن ( )0/79ارتباط با دیگران ()0/81
خودتنظیمی در رفتارهای خود ( )0/89اجتماعی شدن ()0/82
تحرک بدنی ( )0/81و حرفه و شغل ( )0/83روایی کل آزمون
( )0/82و پایایی آن نیز ( )0/89بود (.)64
وروتکل تمرینی تحقیق ()29
جلسده اول :ایسدتگاه نشدانهگیری روی دیدوار .زدن تدو
بسکتبال یا والیبال ،به دیوار و دریافت مجدد آن .فاصله آزمودنی
از دیوار  1/1متر ،شعاع دایره  61سانتیمتر .در این تمدرین هدر
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ید از نفدرات تدیم ،بده مددت  60ثانیده تدو را بده دایدره
مشخصشده در روی دیوار روبرو میزند و دوباره میگیرد.
جلسه دوم :ایستگاه لیلی .دانشآموزان به گروههای  1تدا 2
نفری تقسیم شدند و هر گروه در ی نمودار قدرار مدیگرفتندد.
دانش آموزان روی نمودارها ابتدا روی پای راست و سپس روی
پای دپ لیلی میکردند .بعد از رسیدن به انتهای مسیر داندش-
آموزان به سمت عقب حرکت را تکرار میکردند.
جلسه سوم :ایستگاه دویدن مارپیچ .دانشآموزن با سرعت در
ی مسیر مارپییی که روی زمین ترسیم شده بود میدویددن و
در انتهای مسیر تغییر جهت داده و برمیگشتند.
جلسه دهارم :ایستگاه مدار و پلده .همانندد بدازی مدار و پلده،
تمرینات بهصورت گروهی اجرا میشد .این ایستگاه باهدف حفظ
و شناسایی فضای شخصی و همینین عکسالعمل و دقت دانش
آموزان بود.
جلسه پنجم :ایستگاه نردبان دابکی .دانش آموزان پشت سر
هم تمرین انواع پرش به طرفین جفت ساده جمع بداز و لدیلدی
حرکت میکردند که هدف از این تمرینات همداهنگی عصدب و
عضله ،آموزش حرکات ریتمی و باال بردن آمادگی جسدمانی و
قدرت عضالنی آنها بود.
جلسده ششدم :ایسدتگاه عمدل و عکدس .ددابکی عمدل و
عکسالعمل که دانشآموز بدون استفاده از وسیله روی دایرههدا
بهصورت جفت لیلی پریدنهای مختل حرکت میکند.
روش آماری
جهت تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی شامل میدانگین و
انحدراف اسدتاندارد و آمدار اسدتنباطی از آزمدونهدای تحلیدل
کوواریانس با استفاده از نرمافزار  SPSS-25استفاده گردید.
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جدول  .1نتایج آزمون شاویروویلک و آزمون لون برای بررسی طبیعی بودن و برابر بودن واریانسهای متغیرهای تحقیق
متغیر

گروه

شایستگی بدنی ادراکشده

آزمون شاپیروویل

Z

سطح معنیداری

F

سطح معنیداری

پیشآزمون

0/94

0/11

0/74

0/39

پسآزمون

0/88

0/07

0/42

0/10

پیشآزمون
پسآزمون

0/22
0/20

0/72
0/82

0/33
18/1

0/13
0/68

فرض همسانی شیب خطوط رگرسیونی نیز رد نشد .با توجده بده
برقراری مفروضههای آزمون کوواریانس ،از آزمون مذکور بدرای
بررسی اختالف نمرات پسآزمون گروه گواه و آزمدایش اسدتفاده
شد که نتایج آن در جدول  3آمده است.

همانطور که در جدول  6نیز آمده است پیشفرض طبیعدی
بودن و برابر بودن واریانسها تأیید شدد .همیندین اثدر متقابدل
گروه و پیشآزمون در مدل خطی رگرسدیون بدرای متغیدرهدای
شایستگی ادراکشده بدنی و رشد اجتماعی معنادار نشد .ازایدنرو

جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق در مراحل ویشآزمون و وسآزمون در دو گروه به همراه نتایج تحلیل کوواریانس
F
ضریب اتا
معنیداری
پسآزمون
پیشآزمون
گروه
متغیر
انحراف معیار±میانگین
انحراف معیار±میانگین
0/93
>0/0001
409/81
102/13±10/63
92/20±14/40
گواه
شایستگی بدنی
ادراکشده
129/62±10/88
103/93±11/42
آزمایش
رشد اجتماعی

گواه
آزمایش

69/93±6/84
42/13±1/39

33/00±2/79
129/62±10/88

44/04

>0/0001

0/26

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی بدازیهدای حیداط
پویا بر رشد اجتماعی و شایسدتگی ادراکشدده بددنی در داندش
آموزان  8تا  16ساله پسر بود .یافتههای این پژوهش نشدان داد
که هشت هفته بازیهای حیداط باعدث افدزایش معندیداری در
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کوواریانس نشان داد پس از تعدیل نمرات پیشآزمون بر روی
نمرات پسآزمون ،اختالف معناداری بین دو گروه در متغیرهای
تحت بررسی وجود داشت؛ بنابراین برنامههای تمرین مبتنی بر
حیاط پویا باعث بهبود شایستگی بدنی ادراکشده و رشد
اجتماعی کودکان  16-8ساله شد .از طرفی مجذور سهمی اتا
برای شایستگی بدنی ادراکشده و رشد اجتماعی به ترتیب 0/93
و  0/26بود که نشان داد  0/93از تغییرات نمرات شایستگی
بدنی ادراکشده و  0/26از تغییرات نمرات رشد اجتماعی ناشی
از اجرای روش تمرینی بود.
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متغیّر شایستگی ادراکشده بدنی کودکان میشود .کیفیت رشد و
تجددارب حرکتددی تددأثیر مهمددی بددر دگددونگی ادراک شایسددتگی
کودکان دارد ،با انجام بازیهدای حیداط پویدا و افدزایش سدطح
فعالیت بدنی و تجربه حرکتی ،شایستگی ادراکشده کدودک نیدز
افزایش خواهد یافت ( .)62این نتایج با یافتههای تحقیق پدس و
همکاران همخوانی داشت ( .)8یافتههای پژوهش آنها نشان داد
شایستگی حرکتی ادراکشده در افرادی که فعالیت بدنی بیشتری
دارند ،باالتر است ،زیرا این افراد به دنبال انجام تمرینات بیشدتر،
توانش بیشتری را در فعالیتهای بدنی کسب میکنند ،درنتیجده
شایستگی ادراکشده و اعتمادبهنفسشان بداالتر رفتده و ورزش
کردن برای آنها لذتبخش خواهد بود .همینین این یافتهها بدا
نتایج تحقیق بارنت و همکاران ()9؛ همخوانی داشدت .آنهدا در
تحقیق خود نشان دادند که شایستگی حرکتی با میزان فعالیدت
بدنی کودکان ارتباط دارد .انجدام بدازی و فعالیدت بددنی انگیدزه
کودک را برای مشارکت ورزشی باال میبرد و نیز باعث افدزایش
اعتمادبهنفس میشود ،از طرفی اعتمادبهنفس باعث ایجاد ادراک
مثبت از خود و شایستگی میشود ()62

بر اساس یافتههای جدول  ،6همانطورکه نتایج تحلیل
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آزمون لون

مجله تحقیقات لوم رفتاری

زمستان  ،1411دورهی  /11شماره 4

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول است و
بدینوسیله از همه شرکتکنندگان در مطالعه که بدون آنها
انجام این تحقیق امکانپذیر نبود قدردانی میکنیم.
.
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تقدیر و تشکر
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یافتههای این پدژوهش از نظریده ادراک شایسدتگی حمایدت
میکند ،بر اساس این نظریه ،افراد برای احساس مفید بدودن یدا
شایستگی ،انگیزه دارند و درک فرد از احساس کنترل بر اجدرای
توانش حرکتی بر عزتنفس ،ارزیابی شایسدتگی و انگیدزش اثدر
میگذارند .بهطور مثال داشتن احساس حرمت خود بداال ،تدالش
برای یادگرفتن ،احساس لذت و غرور و شادی را در فرد افدزایش
خواهد داد و این حاالت مثبت منجر به افزایش ادراک شایستگی
و انگیزش خواهد شد (.)67
همینین یافتههایی این پژوهش نشان داد که یافتههای این
پژوهش نشان داد که هشت هفته بازیهدای حیداط پویدا باعدث
افزایش معنیداری در رشدد اجتمداعی کودکدان مدیشدود .رشدد
حرکتی با رشد اجتمداعی و عداطفی کودکدان در ارتبداط اسدت،
تجارب حرکتی و کیفیدت آن تدأثیر مهمدی بدر دگدونگی رشدد
اجتماعی کودک خواهد داشت .پدس بده دنبدال بدازی ،افدزایش
سطح فعالیت بددنی و تجربیدات حرکتدی موفدق افدزایش رشدد
اجتماعی کودکان دور از انتظار نخواهد بود ()62
این یافتهها با نتایج تحقیق دیمنت کده نشدان داد طراحدی و
ویژگیهای محیط بازی کودکدان بدر تدوانشهدای اجتمداعی و
یادگیری کودکان تأثیر میگذارند ،همسو بود ( .)11کودکانی کده
در معدرض تجدارب حرکتدی قدرار میگیرندد احتمدال فراگیدری
مهارتهای اجتماعی در آنهدا بیشدتر اسدت و دنانیده فرصدت
تمرین و کسب تجربه برای آنان فراهم نشود احتمال دارد عالقه
خود را ازدست داده و گوشهگیدر شدوند ،روندد اجتمداعی شددن
کودکان با فعالیتهای اولیه ورزشی آنها آغاز میشود ( .)68لدذا
هشت هفته بازیهای حیاط پویدا مدیتواندد باعدث بهبدود رشدد
اجتماعی کودکان شود.
همینین با یافتههای امینی و همکاران که اظهار داشتند کده
بازی با گروه همساالن و میزان تحرک فرد جزء عوامل تأثیرگذار
در رشد اجتماعی کودکان محسوب میشوند ( .)69از طرف دیگر
به دلیل اهمیت نقش تجربیات حرکتی در رشد اجتماعی کودکان
و طبق نظریه پردازشگری اطالعات اجتماعی اسمیت ،هدر دده
محرک اجتماعی بهتر پردازش گردد رشد اجتماعی کودک بیشتر
و تعامل او با دیگران موفقیتآمیزتر خواهد بود (.)30
کودکان در بازی و فعالیتهای ورزشی فرصت پیدا مدیکنندد
به کنش متقابل با گدروه همسداالن بپدردازد و ضدمن بدازی بدا
همساالن خود از تجربیات آنها استفاده میکنند ،کشفیات خدود
از محیط را با آنها در میان بگذارند و در آموختههدای همددیگر
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سهیم شوند .تجربه محیط غندی سرشدار از تعدامالت اجتمداعی،
کودک را با فرصتهای بیشتری برای یدادگیری و رشدد مواجده
میسازد .بازی ،تعامالت اجتماعی ،کاوشدگری و یدادگیریهدای
غیررسمی همگی بر رشدد اجتمداعی بهتدر کودکدان مدیتوانندد
اثرگذار باشند .همینین فعالیت ورزشدی بدهعنوان ید فعالیدت
جمعی قانونمند ،بهنوعی نمونهای از زندگی اجتماعی واقعی است
و کودک را عمل در اجتماعی کود قرار میدهد که سرشدار از
تعامل ،هیجان و یادگیری است .در بازی و فعالیتهدای ورزشدی
گروهی ،دانشآموز کم به دیگران ،سازگاری بدا افدراد گدروه،
همکاری ،گذشت و ایثار ،استقالل ،اعتمادبدهنفس را مدیآمدوزد.
اعتقاد بر این است که ورزش از طریق ایجاد ارتباط ،الگوبرداری،
توانشهای ارتباطی و اجتماعی ،آمادهسازی و ایجاد انگیزه ،رشد
عاطفی ،باال بردن قدرت سدازگاری و افدزایش حرمدت خدود بدر
تقویت رشد اجتماعی تأثیر دارد .ازآنجاکه برنامه بدازی در حیداط
پویا فعالیتهای گروهی هستند ،رشد اجتمداعی کودکدان بعدد از
ی دوره بازیهای حیاط پویا دور از انتظار نخواهد بود.
محدود بودن دامنه پژوهش به کودکان  8تدا  16سداله پسدر
شهر کرمانشاه و وجود برخی متغیرهای کنترل نشده مانند انگیزه
دانشآموزان ،تعداد فرزندان ،موقعیت اجتماعی خانواده ،وضدعیت
هوشی کودکان حاضر در پژوهش و عدم بهرهگیری از روشهای
نمونهگیری تصادفی از محدودیتهای این پژوهش بود؛ لدذا بدا
توجه به نتایج مثبت حاصل از این پژوهش مبنی بر تدأثیر مثبدت
بازیهدای حیداط پویدا بدر رشدد اجتمداعی و شایسدتگی بددنی
ادراکشده در کودکان ،پیشنهاد میشود بدرای افدزایش قددرت
تعمیمپذیری نتایج ،این پژوهش در دختدران ،منداطق و جوامدع
دارای فرهنگهای متفاوت و کودکان مبتال به اختالالت رشدی
با کنترل عوامل ذکرشده و روش نمونهگیری تصادفی اجرا شود.
همینین در سطح کاربردی پیشنهاد مدیشدود ایدن بدازیهدا در
مدارس و زنگهای ورزش مورداستفاده قرار گیرد.
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