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 چکيده
ویژگی های اجتماعی و  بر منتخب های بازی تاثیر بررسی حاضر پژوهش اصلی هدف

 پرورش و آموزش ادارات ورزش کارشناسان دیدگاه از ابتدایی سوم آموزان اخالقی دانش

 صورت به و بود تحلیلی توصیفی حاضر تحقیق روش. بود شرق جنوب های استان

 بود شرق جنوب های استان ورزش کارشناسان کلیه آماری جامعه. گرفت صورت میدانی

 پرسشنامه تحقیق گردآوری ابزار. شدند انتخاب تحقیق نمونه عنوان به نفر 111 که

 قرار استفاده مورد و ساخته( 1931) زاده عطار توسط که بود آموزان دانش سالمت

 استفاده استنباطی آمار و توصیفی آمار بخش دو از ها داده تحلیل و تجزیه برای. گرفت

نتایج تحقیق نشان داد که بازیهای . استفاده شد spss 20 تحلیل داده ها از جهت و شد

گاه منتخب بر ویژگیهای اجتماعی و اخالقی دانش آموزان سوم ابتدایی از دید

  .کارشناسان ورزش ادارات آموزش و پرورش استان های جنوب شرق اثر معنادار داشت

 

اخالقی، ویژگی های فرهنگی، -ویژگی های اجتماعی منتخب، های بازی :يديکل واژگان

 .پرورش و آموزش ورزش، کارشناسان ابتدایی، آموزان، دانش
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اخالقای و   -اجتماایی تأثير بازیهاي منتخب بر ویژگيهااي  

دانش آموزان سوم ابتدایی از دیادگاه کارنناساان   فرهنگی 

 ورزش ادارات آموزش و پرورش استان هاي جنوب نرق
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 مقدمه

بعد اجتماعی و اخالقی سالمت از دو جنبه قابل بررسی است یکی ارتباط سالم فرد با جامعه، خانواده، مدرسه و محیط شغلی و           

اهمیت ورزش و بازی به آسانی می تواند ضمن انتقال فرهنگ از یک نسل به نسل دیگر، از  (.1911محمدی، )سالمتی کلی جامعه دیگری 

 اجتماعى جایگاه  کننده بازى تعیین(.  1911اشرفی، )یک ملت به ملت دیگر، نشان دهنده غنای فرهنگی یک جامعه پویا و رو به رشد باشد 

 پذیرى جامعه باشد، موفق راه این در هرچه و بیابد اجتماعى مقبولیت آن در که پردازد مى مفرّحى هاى فعالیت به بازى طریق از کودک است،

مهارت . شود مى گرفته یاد ها بازى در اجتماعى قوانین رعایت و دیگران حقوق رعایت و همکارى مشارکت، .داشت خواهد ترى سهل و راحت

یندی از اندیشه ها و اعمال اعضای همان جامعه است که از نظر اجتماعی، بارآمدن فرزندانمان در همان آهای اجتماعی در هر جامعه ای بر

بازى . (1932سلمان ) آغاز تولد شروع می شود اما گوشه نشینی، کم فعالیتی و مراوده های کم اجتماعی در بین کودکان دیده می شود

 الزم پختگى به کالمى لحاظ از اینکه علت به کودکان در نمود برقرار رابطه کودکان با توان مى بازى از استفاده با است، کودک با ارتباطوسیله 

کودک از طریق بازى  .گیرد مى صورت راحتى به بازى طریق از کودک با مؤانست و الفت باشد، ارتباط مؤثر وسیله تواند مى بازى اند نرسیده

در تکوین آن  و بازى باعث شکوفائى شخصیت شده. گیرد را که نمادى از ظرفیت انسان براى تعامل با اجتماع است یاد مى اجتماعىعالقه 

لذا جهت شناخت نیازها، عالیق،  ؛نمایاند با توجه به اینکه بازى نوعى بیان خود است و کودک از طریق آن خود را مى .باشد مؤثر مى

ورود به دنیاى کودک از طریق تجربیات بازى منجر به پیدایش نظام درمانى . باشد اى مؤثر مى خصیتى شیوههاى ش استعدادها و سایر ویژگى

 و محیط با اودهد همه بیانگر نگرش و رابطه  روش برخورد کودک با بازی، انتخاب او و اهمیتى که بدان مى .شده است "درمانى بازى"

که  زیرا شخصیت خود را چنان ،هستند مؤثر او اجتماعى رشد در کودک هاى بازى(. 1931ن، آری) است خود نوعان هم با او وابستگى چگونگى

 آشکار را خود منصفانهسازد، در بازى است که کودک نوع و میزان تصوّر و تخیّل، استعداد همکارى و معامله  هست در میدان بازى آشکار مى

 ینهادها ینآموزش پرورش از مهمتر. (1911 نژاد، شعارى. )است اجتماعى هاى ارزش تربیت و تعیین در مهمى و مؤثر عامل بازى. کند مى

 یادگیری یدر حوزه ها یدرس یکننده برنامه ها یتبرنامه هدا ینبه انسان داشته ا ینگاه جامع و کامل یمل یبرنامه درس. باشد یم یاجتماع

 یاو را مدنظر قرار م یروان و یاست که رشد ابعاد جسمان یمل ینامه درسبر یادگیریحوزه  11از  یکیو سالمت  یبدن یتمختلف بوده که ترب

دانش آموزان در  یو حرکت یجسمان یذهن یها ییتوانا یشتربهبود هر چه ب یبرا یمختلف حرکت یها یترو فراهم آوردن موقع یناز ا .دهد

 یجود وآزمون ) برنامه است ینا یاز اهداف اصل یبدن یتو نگرش مثبت به فعال یاخالق یپرورش ارزش ها یکنار توسعه روابط اجتماع

1931).  

 یبرا یدلچسب حرکت متنوع و یها یتخلق موقع ها و یبا انتخاب هدفمند انواع باز یناتو تمر یت هاانواع فعال یمعلمان در کنار طراح       

تکامل همهه جنبهه    یهحرکت ضرورت اول. یابند اهداف دست ینبه ا یبه راحت یبدن یتدرس ترب یتوانند در ساعات آموزش یدانش آموزان م

 آمهوزد  یاطهرافش مه   یطبها محه   آن فرد رابطه خهود را  یقاز طر کند و یرا گسترده م یانسان است حرکت افق ادراک یروان و نیجسما یها

ف رشهد همچهون رشهد    مختله  یهها  ینهه نقهش در زم  ینا. دارد یرشد کودک نقش محور یاست وبرا یزیغر یحرکت امر. (1932سلمان )

 .بخشهد  یتوسهعه مه   یرامهون پ یهای کودک به کمک حرکهت تصهورات خهود را از خهود و دن     .است یرشد حرکت یزن و یرشد عاطف ی،شناخت

توانند منظهور و   یحرکت بهتر م یقکه کودکان از طر یکنند در حال یم یانکلمات ب یقاز طر یو مقاصد خود را به راحت یمبزرگساالن مفاه

 ینمعلمه  مدارس و یورزش یت هایکارشناسان ورزش در امر نظارت بر فعال یاز طرف .(1911، همکاران و یلیجل) مفهوم خود را عرضه کنند

 ورزش یهت فعال یفهی به کار خود بپردازند در ارتقاء سهط  ک  یورزش آموزشگاه ها اگر با دقت کاف ینگروه از مسئول ینا .دورزش دخالت دارن

روشن است کهه   همه متخصصان آشکار و یبرا ؛ این نکتهورزش است یو حرکت یبدن یتهایاز فعال یکی .توانند موثر باشند یدانش آموزان م

رغبهت و   یهت کهالس را بها نها   ینهات تمر یدانش آموز است که بدون تحمهل خشهک   یبرا یبستر مناسب یباز .است یو اساس ورزش باز یهپا

بهازی  . (1931 ی،آزمون و جود) بپردازد یزندگ ینوآموزش به تمر یحرکت یکند وعالوه برکسب مهارتها یت سپرهمراه با کسب لذ یاقاشت

 می آنها طریق از و اند داده سوق روحی و جسمی سالمت تعالی، سوی به دیرباز از را انسان که هستند موثری و نافع های فعالیت از و ورزش
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 راه، ایهن  در و ورزنهد  مهی  عشهق  بازی به وجودشان تمام با کودکان. کرد کسب را اجتماعی مطلوب آثار و روانی جسمانی، های قابلیت توان

 بهه  میهل  و پایهداری  باالخره و همفکری تعاون، حسن متقابل، احترام و شوند می قانون رعایت به ملزم خود، نشاط و سالمتی تامین بر عالوه

. یابهد  می دست مهمی نتایج به بازی، طریق از کودک. است مطرح کودک رفتارهای ترین ابتدایی از یکی بازی. شود می تقویت آن در رقابت

 در پیشهرفت  باعهث  نتیجه، در و هستند پیچیده ورزشی اجراهای و ها مهارت به رسیدن برای ای جرقه ابتدایی، و ساده های بازی انجام زیرا

 پهیش  مهدتها  از آموزشهی  نظهام  در تحهول  و تغییهر  ضهرورت  کنونی جامعه در(. 1912 همکاران، و یوسفی) شوند می روحی و روان سالمت

 و مسائل با آنها طریق از بتوان که عواملی تعیین بویژه آموزشی و درسی ریزی برنامه علمی های روش از بیشتر آگاهی کسب و شده احساس

 دیگهر  اقشهار  بهه  نسهبت  آنها جمعیت همچون متعدد دالیل به آموزی دانش اقشار. دارد ضرورت پیش از بیش کرد مقابله آموزشی مشکالت

 در مفیهد  و مهدون  برنامهه  یهک  وجهود  به اقشار سایر از بیش جوامع، ی آینده در موثر جمعیتی ترکیب و رشد سنین در داشتن قرار جامعه،

 همهه  توسهعه  و رشهد  بهه  همیشه از بیش امروز ایران آنجاییکه از(. 122 ؛1911 ملکی) نیازمندند صحی  رویکردهای با جسمانی رشد زمینه

 لهذا  کنهد  بهرآورده  ورزشهی  های زمینه همه در را اموزان دانش های نیاز بتواند تا است نیازمند ورزش امر در اخالقی و ذهنی قوای جانبه ی

 و دهند توسعه ایران نقاط اقصی در را نوین ورزش و بدنی تربیت آموزش که باشد این در باید سرزمین این ورزش معلمان و متخصصان سعی

 سهجادی، ) دهنهد  رواج مطلهوب  شهکل  بهه  نوجوانان و کودکان میان در ملموس حال عین در و حیاتی علم یک بعنوان را آن فلسفه و اصول

 و گاریتها  ،(1339) وود هی چون محققان از ای عده. دارد وجود متفاوتی نظرهای شدن واجتماعی بازی ورزش نقش مورد در (.125 ؛1915

 کهه  حالی در .شود می افراد اجتماعی رشد موجب همساالن با بازی و گروهی فعالیتهای در کودکان مشارکت که معتقدند( 1331) همکاران

 .دههد  مهی  قهرار  کهودک  اختیهار  در اجتمهاعی  رفتار برای را کمی های موقعیت آزادانه بازی برخالف مدرسه محیط( 1915) هارلوک نظر از

. داننهد  مهی  ضعیف را بدنی فعالیت طریق از اجتماعی رشد افزایش نیز( 2115) شیم و ونوسی( 1331) بیتی( 1935) نژاد رمضانی تحقیقات

 مشهترکی  پدیهده  بهازی . میکنند بازی صرف را خود اوقات تمام کودکان. شود می دیده بشری جوامع همه در بازی( 1331) تاکوچی نظر به

 شهده  مشاهده اند شده بررسی آنها در کودکان که جوامعی همه در(  2111) کاروالهووروبیانو و( 1331) جانسون و روپنارین نظر از کهاست 

 پیدا ای ویژه اهمیت و نقش آموزش برنامه اجزاء ترین اصلی از یکی بعنوان بازی سوم پایه درسی برنامه آموزشی اهداف راستای در لذا .است

 موقعیهت  در را هها  آموخته بکارگیری فرصت و دهد می قرار اولویت در ها آن کارکرد به باتوجه را گروهی و محلی-بومی های وبازی کند می

 ههای  دغدغه از یکی همانا که( جانبه همه) سالمت به نیل جهت آورد و در می فراهم را آن های چالش با مقابله راهکار و زندگی واقعی های

 اجرای اصلی محور که پرورش آموزش ادارات ورزش کارشناسان آنکه مگر شد، نخواهد میّسر مهم این. شود می راستا هم است جامعه اصلی

سهط    وارتقهای  آمهوزان  دانهش  وتربیهت  آموزش در خود مهم وتأثیر برجسته جایگاه از آگاهی ضمن هستند؛ بدنی تربیت درسی های برنامه

 مهی  برنامهه  محتهوای  و یهادگیری  وفرصت موقعیت ساماندهی ویادگیری، یاددهی های روش اصول، رویکرد، اهداف، به ایشان وتسلّط آگاهی

 در تحقیقهات  ایهن  از ههایی  نمونهه  چنهد  هر(. 1931وجودی آزمون، ارشاد،) شمارآید به اهداف وتحقق برنامه موفق اجرای بر تضمینی تواند

آیا بازیهای منتخهب   که؛ سوال پاسخ داد این به امکان حد در تا شد خواهد سعی تحقیق این در امّا دارد، وجود ها بازی سالمت اثرات زمینه

پهرورش اسهتان ههای     آمهوزش  ادارات ورزش کارشناسان دیدگاه از شرق جنوب های بر ویژگی های اجتماعی و اخالقی دانش آموزان استان

        جنوب شرق تأثیری دارد؟

 :  روش نناسی تحقيق   

جامعه آماری . با توجه به ماهیت پژوهش، روش تحقیق از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است که به صورت میدانی اجرا گردید         

با توجه به محدودیت جامعه آماری ، نمونه آماری به . نفر بودند 111ق شامل کارشناسان ورزش استان های جنوب شرق به تعداد این تحقی

ویژگی های اجتماعی و اخالقی به عنوان متغیر پیش بین و بازیهای منتخب به عنوان در این تحقیق . اب گردیدصورت تمام شمار انتخ

 39/1 آن پایایی و 13/1 آن روایی که شد استفاده( 1931) عطارزاده سالمت استاندارد پرسشنامه از پژوهش .متغیرمالک درنظرگرفته شدند

روش اجرای تحقیق از . بود؛ که بُعد اجتماعی و اخالقی را نیز دربر می گرفت بُعد 5 ، شاملسؤالی 99 پرسشنامه این. است شده گزارش

 و تجزیه برای. دادند پاسخ ها پرسشنامه به نفر 111 هر طریق پرسشنامه ی نامبرده بین کارشناسان ورزشی جنوب شرق توزیع گردید که 



 535-537، ص 5931، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 توصیفی های آماره از. بود استنباطی و توصیفی آمار سط  دو در که شد استفاده Spss 20 افزار نرم از نیز آمده بدست های داده تحلیل

 آزمون شامل استنباطی آمار آنها از آماری و تحلیل ها داده توصیف استفاده شد و برای... و  استاندارد انحراف و واریانس و میانگین نظیر

  .محاسبه شد 15/1 داری معنی سط  در مکرر واریانس آنالیز و ای نمونه تک T و آزمون اسمیرنوف کولموگروف

 

 : یافته ها

کمتر %  51دارای مدرک کارشناسی ارشد و%  51آنها مرد، % 11،  35تا  91پاسخ دهندگان بین % 51نتایج نشان داد سن 

 35دند و دارای تحصیالت تربیت بدنی بو%   33سال سابقه کار،  11کمتر از %  11همچنین . سال سابقه کار داشتند 11از 

نتایج حاصل از . توزیع داده های تحقیق نرمال و طبیعی بودند. به همراه کودکان خود در بازی های آنها مشارکت داشتند% 

 -بین تاثیر بازی های منتخب بر ویژگی های اجتماعی( p=15/1)آزمون تی تک نمونه ای حاکی از اختالف معناداری 

( p=15/1)نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای حاکی از اختالف معناداری . بود 9اخالقی دانش آموزان با نمره مالک 

 .بود 9بین تاثیر بازی های منتخب بر ویژگی های فرهنگی دانش آموزان با نمره مالک 

 

                                                                                                                                           

اخالقی دانش آموزان با نمره مالک اختالف معناداري -ميزان تأثير بازي هاي منتخب بر ویژگی هاي اجتمایی بين: فرضیه اول

 .وجود ندارد

 آزمون تی تک نمونه اي فرضيه اول( 1)جدول 

 سط  معناداری درجه آزادی نمره تی میانگین 

 111/1 113 111/113 1939/1 اخالقی ویژگی های اجتماعی

 

با توجه به اطالعات بدست آمده از آزمون تی تک نمونه ای، بین تاثیر بازی های منتخب بر ویژگی های اجتماعی اخالقی دانش آموزان با 

 .اختالف معناداری وجود دارد 9نمره مالک 

فرهنگی دانش آموزان با نمره مالک اختالف معناداري وجود بين ميزان تأثير بازي هاي منتخب بر ویژگی هاي : فرضیه دوم

 .ندارد

 آزمون تی تک نمونه اي فرضيه دوم( 2)جدول 

 سط  معناداری درجه آزادی نمره تی میانگین 

 111/1 113 212/111 5911/1 ویژگی های فرهنگی

 

های منتخب بر ویژگی های فرهنگی دانش آموزان با نمره مالک با توجه به اطالعات بدست آمده از آزمون تی تک نمونه ای، بین تاثیر بازی 

 .اختالف معناداری وجود دارد 9
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  بحث و نتيجه گيري

نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای حاکی از اختالف معناداری بین تاثیر بازی های منتخب بر ویژگی های اجتماعی و           

 بر منتخب های بازی تاثیر بین( =P 15/1) معناداری اختالف از حاکی ای نمونه تک تی آزمون از حاصل نتایج اخالقی دانش آموزا

 دانش اخالقی و اجتماعی های ویژگی بر منتخب های بازی بنابراین. بود 9 مالک نمره با آموزان دانش اخالقی و اجتماعی های ویژگی

 کرد بیان خود تحقیق در وی. باشد می همسو( 1932) دهکردی روحی تحقیق نتایج با حاضر تحقیق نتایج. دارد معناداری تاثیر آموزان

 ارتباط آموزان دانش( ایمنی بهداشتی، فرهنگی، اخالقی،-اجتماعی روانی، جسمانی،) سالمت عوامل همه با منتخب های بازی بین که

 و بهداشتی عوامل از بیشتر فرهنگی و اخالقی-اجتماعی روانی، جسمانی، عوامل بر ها بازی این تاثیر و دارد وجود معناداری مستقیم

 رشد. کرد اذعان یکسان آماری جامعه و مشابه کاری ماهیت توان می را مذکور تحقیقات نتایج بودن همسو دلیل. است بوده ایمنی

 نوجوانی های سال تا جنینی دوره از که است رفتاری و هیجانی شناختی، اجتماعی، روانی، جسمانی، تغییرات از ای مجموعه کودک

 زندگی در پایان بی فرآیندی بشر، رشد کلی صورت به. سازد می فردی به منحصر اشخاص را کودکان تغییرات این. افتد می اتفاق

 انسان رشد دوران بقیه از مجزا نوجوانی تا جنینی زمانی دوره که کنیم فراموش نباید کودک رشد به مربوط مطالعات در بنابراین. است

 اجتماعی موجودات کودکان. است بارز پرستار و والدین نوزاد، بین روزانه تعامالت در و شود می آغاز تولد هنگام اجتماعی روابط. نیست

 عوامل تأثیر تحت اجتماعی رشد. دارند اهمیت اجتماعی تعامالت تسهیل و شروع برای که هستند رفتارهایی از ای مجموعه به مجهز

 قرار حرکتی های فعالیت و اقتصادی-اجتماعی وضعیت نژاد، و جنسیت تلویزیون، دوستان، گروه مدرسه، خانواده، جمله، از متعددی

 جامعه امروز معضالت از یکی. شود آن کندی برعکس یا اجتماعی رشد تسریع سبب است ممکن آنها وضعیت چگونگی و نوع که دارد

 و رشد متخصصان های نظریه به توجه با. است انسانی هر وجود فطرت خالف که است اجتماعی روابط ضعف و کافی تحرک عدم بشری

 استفاده میرسد نظر به انسان، یکپارچه رشد در حرکتی های فعالیت و حرکت نقش مورد در شده انجام های پژوهش نتایج و تحول

 تأمین ضمن نوجوانی، و کودکی دوره در ویژه به انسان، روانشناسی و ساختاری های ویژگی با مناسب حرکتی های برنامه از صحی 

 و کودکان برای حرکتی های مهارت این جمله از. سازد می آماده اجتماعی محیط در زندگی برای را فرد روان، و جسم سالمت

 های انرژی تخلیه جهت راهی تواند می و است کودک رشد و تکامل خدمت در که چندبعدی فرآیندی بازی. است بازی نوجوانان،

 از یکی. شود کودک ارتباطی های مهارت بهبود و اجتماعی رشد به منجر و سازد؛ هموارتر او یادگیری برای را راه و باشد کودک درونی

 می پیدا دسترسی جدیدی ذهنی مفاهیم به -آموزشی های بازی بویژه - ها بازی طی در کودکان. است آموزشی های بازی بازی، انواع

 متفاوت های جهت و گوناگون اشکال مختلف، های رنگ با بازی کمک به آنها. کنند می کسب را بهتری و بیشتر های مهارت و کنند

 می گرفته فرا رغبت و میل با و فشار بدون آموختنی نیزمطالب بازی حین در آورند؛ می دست به را ای ارزنده تجارب و شوند می آشنا

  .دارد وجود معناداری اختالف مالک نمره با آموزان دانش فرهنگی های ویژگی بر منتخب های بازی تاثیر همچنین بین. شود

 فرهنگی های ویژگی بر منتخب های بازی تاثیر بین (=P 15/1) معناداری اختالف از حاکی ای نمونه تک تی آزمون از حاصل نتایج

 موارد ویژه، به دارد معناداری تاثیر آموزان دانش فرهنگی های ویژگی بر منتخب های بازی بنابراین. بود 9 مالک نمره با آموزان دانش

 و شارمی پورشکوری ،(1913) سادات مظلومی تحقیق نتایج با حاضر تحقیق نتایج. داشت را اثر بیشترین جسمانی و ایمنی فرهنگی،

 در بدنی تربیت درس محتوای که کرد بیان سادات مظلومی نمونه عنوان به. باشد می همسو( 2111) فوگل و منذر و( 1931) همکاران

 مستقیمی تاثیر اعتقادی و فرهنگی های ارزش تحکیم و مشکالت مقابل در پایداری روحیه افزایش و شهامت شجاعت، حس تقویت

 درسی ی پایه ابتدایی دوره.کرد  اذعان یکسان کاری ماهیت و آماری جامعه توان می را مذکور تحقیقات نتایج بودن همسو دلیل. دارد

 کودکی دوران اساس این بر. شود می ساخته آموزان دانش درسی و رفتاری ی پایه و شالوده دوره این در. است کودکی هر اخالقی و

. کرد خواهی درو آینده در بکاری آن در چه هر خیز حاصل زمین یک مانند که است دورانی کودکی. است زندگی دوره مهمترین
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 ریزی برنامه برایشان اجتماعی و فکری رشد جهت در مستقل شهروندی عنوان به دارند نیاز که هستند کوچکی شهروندان کودکان،

 قوانین و آید می کنار هایش ترس با بازی، با کودک. است جسمی و عاطفی روانی، لحاظ از کودک پرورش های راه از یکی «بازی».شود

 هدفمند و جامع  سازی برنامه نیازمند تر مهم آن از بلکه دارد نیاز بازی اسباب به تنها نه بازی در کودک. آموزد می را شدن اجتماعی

 از بردن لذت و خیرخواهی دیگران، به کمک دیگران، حقوق رعایت مقررات، و نظم به پایبندی صورت به معنوی و اخالقی رشد. است

 .                  است کودکان در بازی تاثیرات دیگر از دیگران به خدمت
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