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 چکيده

 دانش جسمانی و روانیویژگی های  بر منتخب های بازی تاثیر بررسی حاضر پژوهش اصلی هدف

 جنوب های استان پرورش و آموزش ادارات ورزش کارشناسان دیدگاه از ابتدایی سوم آموزان

 جامعه. گرفت صورت میدانی صورت به و بود تحلیلی توصیفی حاضر تحقیق روش. بود شرق

 تحقیق نمونه عنوان به نفر 111 که بود شرق جنوب های استان ورزش کارشناسان کلیه آماری

 زاده عطار توسط که بود آموزان دانش سالمت پرسشنامه تحقیق گردآوری ابزار. شدند انتخاب

 آمار بخش دو از ها داده تحلیل و تجزیه برای. گرفت قرار استفاده مورد و ساخته( 1931)

نتایج . استفاده شد spss 20 تحلیل داده ها از جهت و شد استفاده استنباطی آمار و توصیفی

دانش آموزان سوم ابتدایی از جسمانی و روانی تحقیق نشان داد که بازیهای منتخب بر ویژگیهای 

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

 ابتدایی، آموزان، دانشجسمانی و روانی، ویژگی های  منتخب، های بازی :يديکل واژگان

 .پرورش و آموزش ورزش، کارشناسان
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دانش جسمانی و روانی تأثير بازیهاي منتخب بر ویژگيهاي 

آموزان سوم ابتدایی از دیدگاه کارشناسان ورزش ادارات 

 آموزش و پرورش استان هاي جنوب شرق
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 مقدمه

 رشد هماهنگى باعث تواند مى که است عواملى مهمترین از یکى بازى دارد اعتقاد فروبل. گذارد مى تأثیر انسان جسمى رشد در بازى          

 سالمت در مسلماً و است بازى تأثیر ترین بدیهى و اولین بازى فایده این که گفت بتوان شاید گردد اجتماعى و روانى جسمی، لحاظ از کودک

 نوعى واقع در این و شناخت را خود ضعف و قوت نقاط توان مى آن وسیله به که است عاملى بازى. دارد سزائى به تأثیر روان و جسم شادابى و

 زاده، قاسم) نمود اقدام ضعف نکات کردن برطرف و قوت نکات بیشتر تقویت به خود شناخت با توان مى وسیله بدان که است آزمائى واقعیت

 جسمی، بعد بر عالوه امروزه حتی است بعدی چند مسئله یک سالمتی که است مسئله این بیانگر بهداشت جهان سازمان تعریف (.19۳1

 تحت و کرده اثر یکدیگر بر بیماری یا و سالمتی مختلف ابعاد که داشت توجه باید و گیرند می نظر در هم را معنوی جنبه اجتماعی و روانی

 در موجود اختالالت و جامعه بر آنها دوی هر نیز و او برجسم روانی مشکالت فرد روان بر جسمی مشکالت چنانچه. دارند قرار یکدیگر تأثیر

 و جسمی) فردی سالمتی جوانب تمام به باید سالمتی ارتقای برای شده انجام اقدامات لذا گذارند می اثر سالمتی دیگر بعد دو هر بر جامعه

 براى ویژه به. است روانى تخلیه نوعى بازى (.11 ؛19۳۳ پیشه، دل و سرشت حلم) باشد داشته توجه جامعه کلی سالمت و( معنوی و روانی

 تواند مى بازى باشند نمى کالمى صورت به خود نیّات بیان به قادر و اند نکرده کسب را زبان یعنى اجتماع با سازش اساسى ابزار که کودکانى

 پرخاشگری، چون روانى هاى ویژگى از بعضى که است گفته و داشته اشاره ویژگى این به نیز ارسطو باشد، روانى تخلیه وسیله بهترین

 و ابتکار و سازنده خالّق، تفکر به را او بازى جریان در کودک کنجکاوى حس. یابد مى تصعید یا شده ریزى برون  بازى در...  و افسردگى

 بازى ندارد کار انجام توانائى کودک که زمانى تا که معنى این به است، کار جانشین یا کننده جبران عامل بازى. سازد مى رهنمون خالّقیت

 محسوب اى نشده برآورد آرزوهاى از اى نشانه بازى رابطه این در نماید مى عمل او خشنودسازى در عاملى عنوان به و گرفته را آن جاى

 و است مؤثر نامطلوب رفتار سازى خاموش و مطلوب رفتارى الگوى ایجاد در بازى. نیست میسّر آن تحقق امکان واقعى موقعیت در که شود مى

 گیرد مى یاد را اشیاء اهمیت و ارزش ترکیب، رنگ، اندازه، مرور به گوناگون، هاى بازى اسباب با بازى ضمن در کودک است، یادگیرى نوع این

 سالمتی بعد ترین معمول :جسمی سالمت شامل بعد ابعاد (.19۳۱ نژاد، شعارى) آورد مى دست به خود زندگى محیط درباره اطالعاتى و

 درست عملکرد از ناشی حقیقت در جسمی سالمت کرد ارزیابی آنرا توان می تر ساده سالمتی دیگر ابعاد به نسبت که است جسمی سالمت

 نمونه عنوان به.  است جسمی سالمت نشانه هم با آنها هماهنگی و بدن اعضاء و سلولها مناسب عمل بیولوژیکی نظر از. است بدن اعضاء

 مزاج اجابت منظم، و راحت خواب کافی، اشتهای مناسب، وزن طبیعی، و خوب ظاهر:  از عبارتست جسمی سالمت های نشانه از بعضی

 افزایش و خون فشار و نبض بودن طبیعی هماهنگ، بدنی حرکات مناسب، اندام فرد، خود توسط بدن اعضاء نکردن توجه جلب منظم،

 سالمت سنجش است بدیهی :روانی بعد .(1۳ ؛19۱9 صفوی، و حاتمی....) و باالتر سنین در ثابت نسبتاً وزن و رشد سنین در وزن مناسب

 ، محیطی شرایط با تطابق قدرت بلکه نیست نظ مد روانی بیماری نداشتن تنها اینجا در بود خواهد تر مشکل جسمی سالمت به نسبت روانی

 در باید که دیگری نکته دهد می تشکیل را روانی سالمت از مهمی جنبه زندگی حوادث و مشکالت برابر در مناسب العمل عکس داشتن

 و اســــت گذار تأثیر جسمی سالمت برروی غیره و افسردگی ، اضطراب نظیر روانی بیماریهای از بسیاری اینکه کرد اشاره آن به اینجا

 دیگران، و خودش با فرد سازگاری: از عبارتست روانی سالمت های نشانه از بعضی. دارد وجود جسمی و روانی بیماریهای بین متقابلی ارتباط

 (.1۳ ؛19۱9 همان،) مشکالت با برخورد در مناسب عملکرد داشتن و پذیری انتقاد روحیه داشتن ، مسائل با برخورد در صحیح نسبتاً قضاوت

 شود می تضمین زمانی روانی بهداشت روانکاوان برخی نظر به گیرد می سرچشمه درونی تعارضات از روانی مشکالت که است معتقد فروید

 در بازی( 1331) تاکوچی نظر به.  (.1۳:  19۳۳ گنجی،) آید در کنترل به نهاد غریزی تکانشهای همچنین شود سازگار واقعیت با من که

 جانسون و روپنارین نظر از کهاست  مشترکی پدیده بازی. میکنند بازی صرف را خود اوقات تمام کودکان. شود می دیده بشری جوامع همه

 وسیله یک عنوان به بازى .است شده مشاهده اند شده بررسی آنها در کودکان که جوامعی همه در(  2111) کاروالهووروبیانو و( 1331)

 آموزش به مختلف هاى بازى از استفاده با ها کودکستان و کودک مهدهاى دبستانی، پیش مدارس در. گیرد مى قرار استفاده مورد هم آموزشى

 عملى استفاده و است شده پیشنهاد دیگران و دکرولى سوری، مونته توسط علمى صورت به بازى فایده این نمایند مى اقدام کودکان پرورش و
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 اصولی و منظم درسی برنامه تدوین جهت توان می بدنی تربیت درسی منتخب های بازی شناسایی و تحقیق این انجام با. دارد فراوانى از

 دارد قصد محقق موضوع اهمیت به توجه با بنابراین. نمود کمک پویاتر و تر سالم ای آینده داشتن جهت آموزان دانش به بتوان تا کرد اقدام

 های استان پرورش و آموزش ادارات ورزشی کارشناسان دیدگاه از ابتدایی سوم آموزان دانش سالمت عوامل بر منتخب های بازی تاثیر

 وجود ها بازی سالمت اثرات زمینه در تحقیقات این از هایی نمونه چند هر .نماید بررسی را شود می اجرا حاضر حال در که را جنوبشرق

 اخالقی و اجتماعی های ویژگی بر منتخب بازیهای آیا که؛ داد پاسخ سوال این به امکان حد در تا شد خواهد سعی تحقیق این در امّا دارد،

                 دارد؟ تأثیری شرق جنوب های استان پرورش آموزش ادارات ورزش کارشناسان دیدگاه از شرق جنوب های استان آموزان دانش

          

 تحقيق شناسی روش

 جامعـه . گردیـد  اجـرا  میـدانی  صورت به که است کاربردی هدف نظر از و پیمایشی نوع از تحقیق روش پژوهش، ماهیت به توجه با       

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

 به منتخب بازیهای و بین پیش متغیر عنوان به اخالقی و اجتماعی های ویژگی تحقیق این در. گردید انتخاب شمار تمام صورت به آماری

 پایایی و ۱۳/1 آن روایی که شد استفاده( 1931) عطارزاده سالمت استاندارد پرسشنامه از پژوهش. شدند درنظرگرفته متغیرمالک عنوان

 اجـرای  روش. گرفت می دربر نیز را اخالقی و اجتماعی بُعد که بود؛ بُعد 5 شامل سؤالی، 99 پرسشنامه این. است شده گزارش 39/1 آن

. دادنـد  پاسـخ  ها پرسشنامه به نفر 111 هر  که گردید توزیع شرق جنوب ورزشی کارشناسان بین نامبرده ی پرسشنامه طریق از تحقیق

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

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

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

 

   ها یافته     

 11 از کمتر%  51و ارشد کارشناسی مدرک دارای%  51 مرد، آنها %۳۳ ، 95 تا 91 بین دهندگان پاسخ% 51 سن داد نشان نتایج        

 کودکان همراه به%  35 و بودند بدنی تربیت تحصیالت دارای%  3۳ کار، سابقه سال 11 از کمتر%  ۳۳ همچنین. داشتند کار سابقه سال

 از حاکی ای نمونه تک تی آزمون از حاصل نتایج. بودند طبیعی و نرمال تحقیق های داده توزیع. داشتند مشارکت آنها های بازی در خود

 نتایج. بود 9 مالک نمره با آموزان دانش اخالقی -اجتماعی های ویژگی بر منتخب های بازی تاثیر بین( p=15/1) معناداری اختالف

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

 .بود 9 مالک نمره با آموزان

 .                                                                                             بين تاثير بازي هاي منتخب بر ابعاد جسمانی دانش آموزان با نمره مالک اختالف معناداري وجود ندارد: فرضيه اول

 آزمون تی تک نمونه اي فرضيه اول( 1)جدول 

 سطح معناداری آزادیدرجه  نمره تی میانگین تعداد 

 111/1 113 33۳/191 1۱11/1 111 ابعاد جسمانی
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 9با توجه به اطالعات بدست آمده از آزمون تی تک نمونه ای، بین تاثیر بازی های منتخب بر ابعاد جسمانی دانش آموزان با نمره مالک 

( 1۱21/1)و گویه ویژگی های ایمنی و بهداشتی ( 59۱۱/1)نتایج نشان داد که گویه ویژگی های فرهنگی . اختالف معناداری وجود دارد

 .                         کمترین نمره را داشت( 1939/1)از دیدگاه کارشناسان بدست آوردند و همچنین گویه ویژگی های اجتماعی اخالقی  باالترین نمره را

 .بين تاثير بازي هاي منتخب بر ویژگی هاي روانی دانش آموزان با نمره مالک اختالف معناداري وجود ندارد: فرضیه دوم

 نمونه اي فرضيه دومآزمون تی تک ( 2)جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی نمره تی میانگین 

 111/1 113 591/15۳ 1۱11/1 ویژگی های روانی

 9با توجه به اطالعات بدست آمده از آزمون تی تک نمونه ای، بین تاثیر بازی های منتخب بر ویژگی های روانی دانش آموزان با نمره مالک 

 .اختالف معناداری وجود دارد
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 : بحث و نتيجه گيري

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

 که است آن بیانگر نتایج این. دارد معناداری تاثیر آموزان دانش جسمانی ابعاد بر منتخب های بازی بنابراین. بود 9 مالک نمره با آموزان

 نتایج با حاضر تحقیق نتایج. داشتند آموزان دانش جسمانی ابعاد بر بازیها تاثیر به بیشتری توجه جنوبشرق های استان ورزش کارشناسان

 عنوان به. باشد می همسو( 1931) عطارزاده و( 1931) چمن قره احمدی ،(1931) همکاران و اکبری ،(19۱3) همکاران و یوسفی تحقیق

 بیان همچنین و دارند داری معنی تاثیر آموزان دانش حرکتی رشد بر منتخب دبستانی های بازی که کردند بیان همکاران و یوسفی نمونه

 را مذکور تحقیقات نتایج بودن همسو دلیل. است داشته مستقیمی تاثیر آنها جسمی توان افزایش و جسمانی رشد بر ها بازی این که کردند

 را آمـوزان دانـش بـارفیکس کـشش رکـورد محلی و بومی های بازی. کرد اذعان مشابه آماری جامعه و مشابه نسبتا کاری ماهیت توان می

 بوده شمالی های استان در رکـورد افـزایش کمتـرین. اسـت بـوده پـسران از بیش دختران در تغییرات این تحقیقاتی طی. بخشد می بهبود

 در. دارد وجود وضعیت این جنسیتی گروه دو در که بوده بیشتر اسـتاندارد، رکورد با مقایسه در آموزان دانش بارفیکس کشش رکورد. است

 را آموزان دانش دورخیز بدون جفت پرش رکورد محلی و بومی های بازی که اند رسیده نتایج این به محققین کشور در شده انجام تحقیقات

 در رکورد افزایش بیـشترین. باشـد مـی پـسران از بیشتر کمی دختران در تغییرات این. است بخشیده بهبود شمالی هـای اسـتان جز به

 از پسران بخش در و بوده بیشتر استاندارد، رکورد با مقایسه در دختـران دورخیـز بـدون جفـت پـرش رکـورد. است بوده جنوبی های استان

 نشست و دراز رکورد در کمی تغییر کاهش، اندکی با غربی های استان جز به محلی و بومی های بازی. است بوده پایینتر استاندارد سطح

 رکـورد از هـا اسـتان سایر با مقایسه در غربی های استان و است پسران از بیش دختران در تغییرات این. است کرده ایجاد آموزان دانش

 جنسیتی گروه دو در که است بوده بیشتر استاندارد، رکورد با مقایسه در آموزان دانش نشـست و دراز رکـورد. انـد بـوده برخـوردار کمتـری

 پسرها در تغییرات این. اسـت بخـشیده بهبـود را آموزان دانش چابکی متر 3×1 در رکورد محلی و بومی های بازی. دارد وجود وضعیت این

 بوده بیشتر استاندارد رکورد با مقایسه در شاخص این. است بوده جنـوبی هـای اسـتان در رکورد بهبود بیشترین. است بوده دختران از بیش

. است بخشیده بهبود را آموزان دانش سرعت متر 15 دو رکورد محلی و بومی های بازی. دارد وجود وضعیت ایـن جنـسیتی گـروه دو در کـه

 15 دو رکورد. است گردیده مشاهده غربی و شرقی های استان در رکورد بهبود بیشترین. است بوده دختران از بیش پسرها در تغییرات ایـن

 بهبود را متر 511 دو رکورد محلی و بومی های بازی. است پایینتر سطح در اسـتاندارد رکـورد با مقایسه در پسران و دختران سرعت متر

 511 دو رکـورد. است بوده شرقی های استان در رکورد بهبود بیشترین. است بوده دختران از بیش پـسرها در تغییرات این. است بخشیده

 بازی گفت توان می بنابراین. است بوده استاندارد سطح در پسران رکورد که درحالی بوده، بهتر استاندارد رکورد با مقایسه در دختران متر

 را مهمی نقش محلی و بومی های بازی اشاعه و حفظ در منتخب های بازی. دارد بسزایی تاثیر آموزان دانش جسمانی رشد بر منتخب های

 ابتدایی تحصیلی دوره برای مناسب ای برنامه توانند می فرد، به منحصر های ویژگی و فراوان تنوع داشتن با ها بازی این پس کنند می ایفا

 های بازی تاثیر بین(  p=15/1)معناداری اختالف از فرضیه دوم تحقیق حاکی ای نمونه تک تی آزمون از حاصل همچنین نتایج .باشند

 تاثیر آموزان دانش روانی های ویژگی بر منتخب های بازی بنابراین. بود 9 مالک نمره با آموزان دانش روانی های ویژگی بر منتخب

 می همسو( 2111) فوگل و منذر و( 1931) عطارزاده ،(1931) همکاران و نوربخش تحقیق نتایج با حاضر تحقیق نتایج. دارد معناداری

 روانی، جسمانی،) سالمت عوامل همه با منتخب های بازی بین که کردند بیان خود تحقیق در همکاران و نوربخش نمونه عنوان به. باشد

 جسمانی، عوامل بر ها بازی این تاثیر و دارد وجود معناداری مستقیم ارتباط آموزان دانش( ایمنی بهداشتی، فرهنگی، اخالقی،-اجتماعی

 ماهیت توان می را مذکور تحقیقات نتایج بودن همسو دلیل. است بوده ایمنی و بهداشتی عوامل از بیشتر فرهنگی و اخالقی-اجتماعی روانی،

 داشـته آموزان دانش زندگی از رضایت میزان افزایش در اندکی تأثیر محلی و بومی بازیهای .کرد اذعان مشابه آماری جامعه و یکسان کاری

 استانها سایر در و است بوده شمالی و غربـی های استان در افزایش بیشترین. است بوده پسرها از بیشتر دختران در تغییرات این. است

 از بیشتر دخترها در تغییرات ایـن. است گردیده آموزان دانش نفس به اعتماد میزان افزایش باعث محلی و بومی بازیهای. است داشته کاهش

. است بوده شمالی استانهای در افزایش میزان کمترین و غربی استانهای در نفـس بـه اعتمـاد میـزان افـزایش بیـشترین. اسـت بـوده پسرها

. است بوده پسرها از بیش دخترها در تغییرات ایـن. اسـت گردیـده آمـوزان دانـش فردی رشد میزان افزایش باعث محلی و بومی بازیهای
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 محلی و بومی بازیهای. است بوده غربی استانهای در افزایش میزان کمترین و شمالی هـای اسـتان در فردی رشد میزان افزایش بیشترین

 های استان در افزایش بیشترین. است بوده دختران از بیش پسران در تغییرات این. است گردیده آموزان دانش اجتماعی روابط بهبود باعث

 گردیـده آمـوزان دانـش بینی خوش میزان افزایش باعث محلی و بومی بازیهای. است بوده شرقی استانهای در افـزایش کمترین و غربی

 مرکزی استانهای در افزایش کمتـرین و غربـی استانهـای در افزایش بیشترین. است بوده پسران از بیش دختران در تغییرات ایـن. اسـت

 دخترها از بیشتر پسرها در تغییرات ایـن. اسـت گردیـده آمـوزان دانش سرحالی و شادابی افزایش باعث محلی و بومی های بازی. است بوده

 میزان در محلی و بومی بازیهای. است بوده شمالی و شرقی استانهای در افزایش کمتـرین و غربـی استانهـای در افزایش بیشترین. است بوده

 افزایش. است بوده تغییر بدون دخترها در و کاهش کمی پسرها در تغییرات این. است نکرده ایجاد چندانی تغییر آموزان دانش حقشناسی

 آمـوزان دانـش توانمنـدی میزان افزایش باعث محلی و بومی بازیهای. است گردیده مشاهده جنوبی استانهای در فقط شناسـی حـق میـزان

 در افزایش کمترین و مرکزی و جنوبی استانهای در افزایش بیشترین. است بوده دخترها از بیشتر پسرها در تغییرات ایـن. اسـت گردیـده

 .هستند آمـوزان دانـش عالقـه مورد محلی و بومی بازیهای جمله از وسطی و طنابزنی هفتسنگ،. است بوده شمالی استانهای
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