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چکیده
هاي منتخب با چتر رنگین کمان بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان می باشد. جامعه هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بازي

نفر به صورت 20دبستانی شهرستان آران و بیدگل بود که از میان این افراد کودکان پیشآماري این پژوهش، شامل کلیه
تجربی و کنترل تقسیم شدند. براي سنجش رشد حرکتی و اجتماعی به ترتیب از نفره 10تصادفی انتخاب و به دو گروه 

گروه تجربی آزمون،نامه رشد اجتماعی واینلند استفاده شد. بعد از اجراي پیشآزمون رشد حرکتی درشت الریخ و پرسش
ه بازي است که دایره اي شکل هاي با چتر را انجام دادند. چتر مذکور یک وسیلجلسه بازي3هفته و هفته اي 8به مدت 

بوده و از جنس پارچه نایلونی سبک و رنگارنگ ساخته شده است. پس از پایان جلسات بازي مجدداً آزمون هاي پیش 
آزمون از هر دو گروه تجربی و کنترل مورد اجرا قرار گرفت. براي تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس، 

SPSSون لوین توسط نرم افزارآزمویلک و -آزمون شاپیرو نتایج پژوهش استفاده شد.05/0و در سطح معناداري 17
) و یورتمه رفتن P=0.005)، جهیدن (P=0.009هاي دویدن (هاي منتخب با چتر بر مهارتنشان داد که بازي

)0.011=P0.0001جایی آزمون رشد حرکتی درشت و همچنین مهارت اجتماعی () از مقیاس جابه=P تأثیر معنادار (
داشتند. نتیجه اینکه توصیه می شود مربیان مهد هاي کودك و مراکز پیش دبستانی ازاین چتر براي بهبود مهارت هاي 

جابجایی و همچنین رشد اجتماعی کودکان استفاده کنند.

کمانرنگینچتر رشد حرکتی، رشد اجتماعی، کلیدي:واژگان
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مقدمه
آید و عمل مینظم و ترتیب خاصی بهجهت پیشرفت و کمال با تغییراتی که دررشد عبارت است از 

هاي جسمانی و جنبهتمامتکامل ۀ). ضرورت اولی1گردد (وقت متوقف نشده و به عقب برنمیهیچ
اي است که از طریق آن کند و وسیلهتر میکه افق ادراکی را گستردهباشدمیحرکت ،روانی انسان

،هاي اساسی زندگی امروزه). یکی از دغدغه2آموزد (میخودد را با محیط اطرافخوۀفرد رابط
عنوان دارد. برتحرکی و فقر حرکتی کودکان است که تبعات جسمانی، روانی و اجتماعی زیادي را درکم

اجرا و تولید ةها از طریق شیوهاي تازه و پاالیش آنبازتاب پیدایش مهارت،رشد حرکتیشده است که 
هاي اجتماعی و رفتارهاي متوازنی از مهارتۀرشد اجتماعی مجموعهمچنین، ). 3(باشدمیحرکت 

سازد با افراد دیگر روابط متقابل مطلوب داشته باشد. گرفته شده است که فرد را قادر میانطباقی فرا
هاي اتکایی از مؤلفهخودداري وپذیري، همدلی، خویشتنهایی چون همکاري، مسئولیتوجود مهارت

هر يوجودۀترین جنبرشد اجتماعی مهمذکر است که شایان). 4روند (شمار میرشد اجتماعی به
هاي الزم فرض بر این است که کودکان بدون رشد اجتماعی و داشتن مهارتباشد؛ زیرا،میشخص 

هاپژوهشنتایج بسیاري از ).5(قادر نیستند در تعامل اجتماعی با سایرین وظایف خود را انجام دهند
مذکور اعتقاد بر این ). در مطالعات6باشد (بیانگر تعامل نزدیک رشد حرکتی و رشد اجتماعی افراد می

گردد و موجبات رشد آغاز میهاحرکتی آنۀهاي اولیشدن کودکان با فعالیتاست که روند اجتماعی
براین، عالوهسازد. هاي آتی را فراهم میسالدرها کودکی و مشارکت ورزشی آنةو تکامل در دور

تجارب حرکتی براي رشد و تکامل ،زیراباشد؛بسیار بااهمیت مینیزرشد حرکتیبرايشدن اجتماعی
کهندهستاند مایلاجتماعی شده، که از طریق تجارب حرکتیبسیار حیاتی است و کودکانی،حرکتی
).6،7هاي حرکتی را بیاموزند (مهارت

گیري شخصیت، رشد حساس در شکلايهمرحل،شش سال اول زندگیاند کهها نشان دادهپژوهش
بار با طبیعت رابطه برقرار براي اولین، کودكدر این دورهکههوش و تعامل اجتماعی کودك است

بازيراستا، این. درشناسدکند و مفهومی از خود را میگذاري میکرده و روابط اجتماعی خود را پایه
نتایجبهبازيطریقازکودكباشد و میمطرحکودكحرکتیرفتارهايترینابتداییازیکیعنوانبه

اجراهايوهامهارتبهرسیدنبرايمحرکی،ابتداییوسادههايبازيا،زیر؛یابدمیدستمهمی
است اي مقولهبازي براین، عالوه. )8د (نشوحرکتی میرشدپیشرفتموجبوهستندپیچیدهورزشی

و گرددها نزدیک میشود و به دیگران و همکاري و دوستی با آناز خود غافل میدر آنکه کودك
ترین . تجارب اجتماعی نیز مهمریزي شودشود پایه و اساس زندگی اجتماعی او پایههمین امر باعث می

صحیحی با دیگران ۀکودك رابطکهشودبازي موجب میهمچنین، ).1(اشدبفرد میةعامل سازند
حال عیندروهاي گروهی را بیاموزدهمکاري در فعالیت،برقرار ساخته و رفتارهاي خود را متعادل کند
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حقی قائل باشد. زندگی آتی کودکان در اجتماع نیز نیزاگر براي خود حقی قائل است، براي دیگران 
1) و نوسی و شیم1994بیتی (،البته). 8ها وابسته است (یتها و فعالزیادي به نوع این ارتباطحدتا

).9،10(ثیر کمی بر رشد اجتماعی کودکان داردأت،فعالیت بدنیکهگزارش دادند)2005(
عنوان کلید حیات، افق جدید و ساختن فعالیت، بازي و ورزش بهبا مطرحپژوهشگراننظران و صاحب

مؤثر از بدن کودك و توجه به رشد ة). استفاد11اند (تعلیم و تربیت گشودهباب درراايانداز تازهچشم
پرورش وآموزشهمچنین، ). 12تواند نقش مهمی را در آموزش او ایفا نماید (میحرکات مهارتی وي

گیري از بروز مشکالت گیري شخصیت و ایجاد عادات مختلف و پیشکودکی که زمان شکلةدر دور
هاي گروهی و آوردن فرصتتواند با فراهممدرسه میو )13نهد (فرد و جامعه را بنا میةآیند،است

- هاي رشدي را براي دانشهاي ورزشی متناسب، انواع متنوعی از زمینهطراحی و اجراي انواع فعالیت

). 14آموزان فراهم آورد (
توجه قرار بنیادین، عاملی که بیشتر موردهاي در بین عوامل مختلف مؤثر بر رشد مهارتدیگر،سوياز

و همکاران 2مکنزي. باشدمیسطح رشد کودکان باهاي تمرینی متناسببرنامهۀرائااستگرفته
به "کاري کودکانهاي دستبدنی بر مهارتهاي تربیتتأثیر برنامه"طی پژوهشی با عنوان ) 1998(

-کاري هاي دستمدون به پیشرفت رشد مهارتهاي آموزشی این نتیجه رسیدند که اجراي برنامه

خود به بررسی تأثیر پژوهشدر )1387(و همکاران اکبريبراین، عالوه).15(شودکودکان منجر می
ند نشان دادوندساله پرداختهفت تا نهجایی پسران هاي جابههاي بومی و محلی بر رشد مهارتبازي

جایی هاي جابههاي معمول، تأثیر بیشتري بر رشد مهارتفعالیتهاي بومی و محلی نسبت به بازيکه
3اوالدسون و کورسارو). 61(باشد)نمیاین تأثیر معنادار رند، اماانیز تأثیر دهاي معمولفعالیت(دارند 

هاي هاي گروهی خارج از برنامهها در ورزشآموزان و شرکت آنبه بررسی فعالیت دانشنیز)1998(
هاي گروهی، یجه گرفتند که افراد در طول ورزشکشورهاي سوئد و ایتالیا پرداختند و نتکالسی در 
بردندمیکار ها را در زندگی بهاطی و اجتماعی را فرا گرفته و آنهاي ارتباي از مهارتبخش عمده

حرکتی کودکان ـهاي روانی هاي گروهی بر مهارت) دریافت که بازي1382یوسفی (همچنین،.)17(
مورد رشد در.)18(داردیبر تعادل، سرعت، هماهنگی و دقت حرکات تأثیر مثبتویژهبه،دبستانی

- برنامه میهاي گروهی، ورزشی و فوقفعالیتبیان کردند که) 1998(و همکاران4لویزاجتماعی نیز

وجود زمینهاینی نیز درضمتناقمطالعات،البته.)19(گرددآموزان باعث رشد اجتماعی دانشتواند
است سن و بالیدگی ثر از افزایش أبیشتر مت،هاي بنیاديرشد مهارتکنندکه عنوان میدارد

1. Nucci, Shim
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) ارتقاي رشد اجتماعی از طریق 2003و کلی (2) و ریمر1981(1ارلیک،همچنین. ) 22،21،20(
هاي مذکور بازي بسیار در پژوهش،البته. )23،24(انستندنددار فعالیت ورزشی را از نظر آماري معنا

) نیز افزایش رشد 2005شیم (و ) و نوسی 1994(3بیتیتوجه قرار گرفته است. مطالعاتکم مورد
. )9،10(انددانستهاندكاجتماعی از طریق فعالیت بدنی را 

در کودکی ران هاي اولیه در دوتجارب و یادگیريکه ندهستمعتقداز پژوهشگران برخی ،دیگرسوياز
او ةمهمی در یادگیري آیندکودك نقشۀواقع، تجارب گذشتثر است. دربسیار مؤاویادگیري بعدي 

عنوان یک شود و کودك بهساختار شخصیت و رفتار انسان بنیان گذاشته می،در این دوره؛ زیرا دارد
تمامشود و از مواجه میمحیطازشده هاي گوناگون دریافتبا محركاز طریق حواسمجموعه، دائم

سزایی برخوردار است هتوجه به تجربات محیطی از اهمیت برو،ازاین؛پذیردنحوي تأثیر میها بهآن
جالبی مغز شکلههاي جوان را که بموش،خودپژوهش) در 2010(و همکاران 4بلراستا، دراین.)25(

بازي قرار و همهاي فعال مختلفی از بازيهایی با سطوح در محیط،ها مشابه اطفال انسان استآن
هاي بازي،هایی که در محیطموش5پیشانی میانیقشر پیشکه ها نشان داد آنپژوهشدادند. نتایج 

هاي دیگر رشد بیشتري داشته است. این بخش از مغز در نسبت به گروهفعال را تجربه کرده بودند 
در جمع بزرگ هاي دیگري که موشهمچنین، انسان مسئول درك تفکرات و احساسات دیگران است. 

نشان مغز از در این قسمت را رشد کمتري نداشتند، بازي اما امکان بازي و دسترسی به اسباب،شدند
-آسیب،هاي اجتماعی و بازي محروم بودندهایی که از تماسحتی در موشذکر است شایان. دادند

تواند رشد بازي فعال میتوان گفت کهطورکلی، میبهدیده شد.پیشانی میانی قشر پیشۀدیدگی ناحی
ها ها و سیناپسگیري نرونشکلةدر دوران طفولیت و کودکی که دورویژه به،مغز را تقویت کند

لذا به نظر می رسد غنی سازي محیط بازي در حضور همساالن می تواند موجب بهبود رشد باشد؛ می
6استاگنیتیهمچنین، .)26(قشر پیش پیشانی میانی مغز و در نتیجه بهبود تفسیر احساسات گردد 

هاي بازي و یادگیري زبان کودکان بر بازي را بر رشد مهارت) اثر آموزش مبتنی2015همکاران (و
هاي بازي مهارت،پس از این مداخلهکه بررسی کردند و دریافتند )ماهششطی (اول دبستانکالس

.)27(باشدمیداري بهتر از گروه کنترل امعنصورتو یادگیري زبان در گروه تجربی به
ساخت براي عمومو قابلهزینهکم، سادهبازيۀوسیلیککمان رنگینچتر طورکلی باید گفت که به

انفرادي شکلرا بههاي حرکتی مهارتانواعتمرین ،رقابتیصورت غیربهتواند که میشود میادعاواست 

1. Orlick
2. Rimmer, Kelly
3. Beaty
4. Bell
5. Medial Prefrontal Cortex (MPFC)
6. Stagnitti
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هاي در حیطههاي متنوعبازي. برخی ازفراهم نمایدو گروهی در شرایط مفرح و شاد براي کودکان 
و درچتر، موج دریارو، رفتن زیر هاي روبهچرخم، رنگآسیاب بچرخ میعبارت هستند از:جایی بهجا

برخی منابع نیز عنوان . غیرهداده وتن توپ جهنده در وسط چتر، ذرت بوگرفمانند یحیطه کنترل ش
کودکان اجتماعی حرکتی وباعث رشدتواندچتر میهاي ازيگروهی بحرکتی وماهیتکهنداهکرد

وجود در کشور بازي مشابهی ۀرسد کمتر وسیلنظر میشده بههاي انجامطبق بررسی. )28،29(گردد
هاي بازي انفرادي و گروهی را در مکانقابلیت انجام تعداد زیادي ،کماندارد که مانند چتر رنگین

شدن جمع و بازراحتی قابلهاین وسیله بهمچنین، .داشته باشدهاي گوناگون حتی با مساحت،مختلف
در کمانرنگینحاضر از چتر حالکه دررغم اینعلی. باشدمیساخت قابلنیز اندك ۀو با هزینبوده

رسد تاکنون نظر میبه،شودکشور استفاده میاز در خارج ویژه، بهها و مدارسبسیاري از مهدکودك
پژوهش حاضر ،لذا؛بررسی نکرده استرابر رشد حرکتی و اجتماعی کودکانهابازياین ی اثر پژوهش

-(مهارتتواند بر رشد حرکتی هاي منتخب با چتر میاست که آیا بازيال ؤگویی به این سدنبال پاسخبه

؟دبستانی تأثیرگذار باشد یا خیرو اجتماعی کودکان پیشجایی و کنترل شی) ههاي جاب

پژوهشروش
راپژوهش ۀباشد. نمونمیآزمونپسـآزمونپیشطرح تجربی با نیمهمطالعات پژوهش حاضر از نوع 

دبستانی کودکان پیشصورت تصادفی از بین که بهسالهپنج تا شش پسر) 13دختر و هفت(کودك 20
- دبستانیپس از بررسی تعداد پیش،منظور. بدینتشکیل دادندبیدگل انتخاب شدندوشهرستان آران

کودك 25از هر مرکز ،در ابتداند.تصادفی انتخاب شدصورتجود در شهرستان، دو مرکز بههاي مو
.گشتبود تکمیل هر کودكاوي اطالعات فردي هایی که حنامهپرسش،بعدۀو در مرحلگردیدانتخاب

از میان وگردیدندکودکانی که معیار ورود به پژوهش (شرایط جسمانی) را نداشتند حذفدرادامه، 
نفري تجربی و کنترل 10ه به دو گروو گشتندکودك) انتخاب10کودك (از هر مرکز 20ها،آن

ۀنامهاي رضایتفرمنیزشرح کاملی از زمان، مکان و شیوة اجراي آزمون و ،. سپستقسیم شدند
آزمون گرفته از هر دو گروه تجربی و کنترل پیشوشرکت در پژوهش در اختیار والدین قرار گرفت

. این خارجی ساخته شدۀاساس نمونبرتوسط پژوهشگران و پژوهش نیزاستفاده در این چتر مورد.شد
نایلونی سبک ساخته ۀشکل و رنگارنگ بوده و از جنس پارچايبازي است که دایرهۀچتر یک وسیل

هاي گروهی و انفرادي را با هدایت مربی و طبق برنامه شود. کودکان دور چتر را گرفته و انواع بازيمی
هاي فعالیت عملی بازي،نظروردبا سالن ورزشی مپس از هماهنگیجهت انجام پژوهش،دهند. انجام می

ها توضیح داده شد و ها براي آزمودنیشیوة اجراي بازي،ابتدامنتخب با چتر با گروه تجربی آغاز شد. 
ذکر است که شایانپرداختند. اي به بازيدقیقه45ۀجلسسهه هر هفتهفته وهشتمدت بههانآ
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داخل یهاي کوچکهاي رایج با این وسیله مانند ذرت بوداده (توپبازيدربرگیرندة هاي منتخب بازي
ها را به بیرون پرتاب کنند ودادن چتر آنشد با تکانها خواسته میشد و از آزمودنیچتر ریخته می

چتر را به آرامی شد ها خواسته میکه در آن از آزمودنی(بازي قارچ و)نمایندآوري ها را جمعآنسپس
ها آنسپس، آمد و شکل قارچ درمیکه چتر بهطوريبه؛با سرعت روي زمین قرار دهندو آوردهباال 
این برخی از تصاویر. ) بودکردندهواي داخل آن را خالی می،کردن روي چترخیزوبا جستبایستمی

آمده است.شماره یکها در شکل بازي

با چترهابرخی از بازيـ1شکل 
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(براي 1هاي رشد حرکتی درشت الریخآزمونهفته مجدداً از هر دو گروه هشتاز پسبراین،عالوه
آزمون رشد حرکتی درشت، آزمون .گرفته شد2و بلوغ اجتماعی وایلندسنجش رشد حرکتی) 

گیري سال اندازه10سنی سه تا ۀدامنهاي حرکتی درشت را در اي است که مهارتشدهیابیهنجار
جایی جابهمقیاسخردهمتشکل از دو کهمنتشر شد )2000(وسط الریخ در سال کند. این آزمون تمی

کردن، لیرفتن، لیجایی از شش مهارت بنیادي دویدن، یورتمهبهآزمون جاکه باشدمیو کنترل شی
ضربه به توپ ثابت با :شاملآزمون کنترل شیتشکیل شده است وجهیدن، پرش طول و سرخوردن 

کردن، ضربه با پا، پرتاب توپ از باالي شانه و غلتاندن توپ از پایین شانه باتون، دریبل درجا، دریافت
85جایی بهدر آزمون جاآنو پایایی بودهدرصد 96روایی این آزمون ذکر است که شایان. باشدمی

زاده وایی و پایایی این آزمون را زارعدرصد گزارش شده است. ر78درصد و در آزمون کنترل شی
ۀ ناماز پرسشسنجش رشد اجتماعیبراین، جهتعالوهتأیید کرده است. داخل کشوردرنیز )1388(

طراحی و تهیه 3) توسط دال1953(نامه در سال. این پرسشگردیدرشد اجتماعی واینلند استفاده 
توسط اسپارو)1984(بار در سال نظر قرار گرفت و آخرینتجدیدمورد)1965(در سال درادامه، . گشت

مقیاس (خودیاري عمومی، خردههشتال و ؤس117داراي این آزمون. گردیدنظر تجدیدو همکاران 
خودیاري در لباس پوشیدن، خودیاري درغذا خوردن، ارتباط با دیگران، خود تنظیمی در رفتارهاي 

براي کهباشد میدرصد87و پایایی درصد96اجتماعی شدن، تحرك و حرفه و شغل) با روایی خود،
).30باشد (بخش میو در ایران نیز داراي پایایی رضایتبودهاجراتمام سطوح سنی قابل

ستفاده سطح آمار توصیفی و استنباطی ااطالعات از دوتحلیلوتجزیهمنظورهبذکر است که شایان
و انحراف استاندارد) (پراکندگی ،هاي گرایش مرکزي (میانگین)توصیفی از شاخصآمار در سطح .شد

جهت بررسیوآوري اطالعاتاز جمعپس،آمار استنباطیبخش و در بهره گرفته شدرسم جداول
-عالوه.مورداستفاده قرار گرفتویلک ـآزمون شاپیرو، شدهگیريبودن توزیع متغیرهاي اندازهطبیعی

هاي متغیرهاي وابسته پس از یک بررسی تفاوت بین میانگینجهتتحلیل کوواریانس آزمونبراین، 
ها فرض تساوي واریانسپیشنیز براي بررسیو آزمون لوین کار رفت بههاي منتخب با چتر دوره بازي

آماري در سطح هاي تمامی آزمونذکر است که شایان. هاي تجربی و کنترل استفاده شدگروهدر
انجام گرفت. 17نسخۀ4اس پی اس اسافزار آماري و با استفاده از نرم)05/0(خطاي

1. Test of Gross Motor Development, Ulrich
2. Vainland
3. Doll
4 SPSS



1395تابستان،24رفتار حرکتی شماره 196

نتایج
دو گروه هر براي میانگین و انحراف استاندارد، اطالعات مربوط به آمار توصیفیشماره یکدر جدول 

شده است.نشان دادهتجربی و کنترل 

هاي گروه تجربی و گروه کنترلهاي فردي آزمودنیهاي توصیفی ویژگیآمارهـ1جدول
حداکثرحداقلانحراف استانداردمیانگینهاروهگ

گروه تجربی
67/539/056سن تقویمی (سال)

8/1829/21623وزن (کیلوگرم)
8/11311/3110120متر)سانتی(قد 

گروه کنترل
79/537/011/56سن تقویمی (سال)

5/193/11721(کیلوگرم)وزن 
1/11347/3107118متر)سانتی(قد 

از آزمون آزمونها در نمرات پیشبودن توزیع دادهبررسی طبیعیجهت،که اشاره شدگونه همان
ها بودن توزیع دادهفرض طبیعیحاصل حاکی از آن است کهویلک استفاده شد که نتایج ـشاپیرو
آزمون تحلیل ، براي بررسی تأثیر مداخله بر متغیرهاي پژوهش،بنابراین؛)P<0.05(باشدمیبرقرار 

-گروهها درفرض تساوي واریانسمورد پیشآزمون لوین در،ابتدامورداستفاده قرار گرفت.کوواریانس

بر فرض مبنیپیشدهد که نشان میکه نتایج حاصل از آزمونبررسی گردیدهاي تجربی و کنترل 
)، P=0.75)، جهیدن (P=0.10کردن (لی)، لیP=0.75هاي دویدن (براي مهارتها واریانسهمگنی 

=P(خوردنسر =P(پرش طول)0.56 دریبل )،P=0.04(ضربه به توپ)،P=0.59(رفتنیورتمه)، 0.03
و )P=0.94(کردندریافت)، P=0.81(غلتاندن توپ )،P=0.41(ضربه به توپ با پا)،P=0.42(جادر

بیانگر وجود نیزنتایج حاصل از کوواریانس).P<0.05(باشدمیبرقرار )P=0.009(رشد اجتماعی
=fدویدنهايدر مهارتتفاوت معنادار 8.72, P= =f(دنجهی)،(0.009 4.16, P= رفتن و یورتمه) 0.05

)f= 8.23, P= =fجایی و مهارت اجتماعی از مقیاس جابه)0.011 27.94, P= . نتایج باشدمی)0.0001
آورده شده است.شماره دو تا چهاردر جداول مربوط به آزمون تحلیل کوواریانس
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- هاي منتخب با چتر بر رشد مهارتکوواریانس مربوط به تأثیر آموزش بازيآزمون تحلیلنتایجـ 2جدول 
دبستانیجایی کودکان پیشهاي جابه

هاي منتخب با چتر بر رشد کنترل موزش بازيتحلیل کوواریانس مربوط به تأثیر آنتایج آزمون ـ3جدول
دبستانیکودکان پیشیش

-رشد اجتماعیهاي منتخب با چتر برتأثیر آموزش بازيمربوط بهتحلیل کوواریانسنتایج ۀخالصـ 4جدول
دبستانیپیشکودکان

تحلیل کوواریانس 
متغیر وابسته

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
مجذورات

آمارة 
اف

سطح 
معناداري

56/18156/1872/8009/0دویدن
09/1109/155/123/0لیلی

45/2145/216/405/0جهیدن
015/01015/047/083/0سرخوردن
70/0170/053/023/8پرش طول

06/7106/723/8011/0یورتمه

تحلیل کوواریانس 
متغیر وابسته

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
مجذورات

آمارة 
اف

سطح 
معناداري

243/01243/040/125/0توپبهضربه
490/01490/047/049/0درجادریبل

002/01002/0064/080/0پاباتوپبهضربه
288/01288/013/071/0توپپرتاب

489/01489/052/047/0توپغلتاندن
035/01035/012/072/0دریافت

تحلیل کوواریانس 
متغیر وابسته

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
مجذورات

آمارة 
اف

سطح 
معناداري

60/6160/694/270001/0توپبهضربه
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یدن و هاي دویدن، جههاي منتخب با چتر بر رشد مهارتيحاکی از تأثیر معنادار بازنتایج،نهایتدر
ها یافتهباشد، اما برمبنايمیدبستانی و رشد اجتماعی کودکان پیشجاییرفتن از مقیاس جابهیورتمه

یی و مهارت جاکردن، سرخوردن و پرش طول از مقیاس جابهلیهاي لیتفاوت معناداري در مهارت
شود.نمیمشاهدههاي منتخب با چتر بازيدبستانی پس از یک دوره کودکان پیشکنترل شی

گیريبحث و نتیجه
- هاي منتخب با چتر بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان پیشاین پژوهش، تعیین اثر بازياز هدف 

تواند موجب هاي منتخب با چتر مییک دوره بازيکه نشان داد دبستانی بود. نتایج پژوهش حاضر 
دبستانی پیشرفتن کودکانجهیدن و یورتمهدویدن، مانندجایی هاي جابهدار برخی مهارتنامعبهبود

میانگین که کودکان در دو گروه نشان داد یهاي کنترل شتفاوت میانگین نمره،دیگرسويشود. از
معنادار نبود.لحاظ آماري بهاین تفاوت اماه است،آزمون بیشتر شدنمرات کودکان گروه تجربی در پس

هاي رشد حرکتی ها و مداخالت حرکتی بر شاخصبرنامهخصوص اثربخشیدرهاي پژوهش حاضر یافته
ثیر تجارب أتةدهنداین امر نشانکه)33-31باشد (راستا میگذشته هممطالعاتکودکان با بسیاري از 

کنند که سه عامل نقش اساسی را بازي می،هاي تمرینیدر فرصت. محیطی بر رشد حرکتی است
تواند رشد تنهایی نمیهاي تمرینی بهفرصتدیگر،سويو زمان. ازند از: امکانات، تجهیزاتهستعبارت

بسیاري از ،مناسب رشديۀبدون داشتن برناموهمراه داشته باشدحرکات را در بیشتر کودکان به
جا مطرح دیگري که در اینۀلأمس،بنابراین؛شوندهاي حرکتی بالیده نمیکودکان هرگز در مهارت

هاي حرکتی است محیط غنی و محرك براي افزایش تجارب حرکتی کودکان و رشد مهارت،شودمی
براي راهاي مختلف با چتر توانسته است محرکیرسد شرکت کودکان در بازينظر میبه،لذا؛)34(

ی هاي حرکتدار برنامهاثیر معنأتةعدم مشاهد،البتهها فراهم نماید. ارتقاي برخی ابعاد رشد حرکتی آن
کبري و همکارانامثال، براي؛استشده ه دادنشاندر برخی مطالعات بر برخی ابعاد رشد حرکتی

هاي معمول، تأثیر هاي بومی و محلی نسبت به فعالیتبازيکه نشان دادند خود پژوهش) در 1387(
تأثیرنیز) 1390سادات عمارتی و همکاران (). 16جایی دارند (هاي جابهبیشتري بر رشد مهارت

و مشاهده اجتماعی کودکان بررسی کردندرشدوحرکتیادراکی ـرشدبررامنتخب دبستانیهايبازي
ی ادراکو رشدفوقانیاندامچاالکیفوقانی،هماهنگیسرعت،برداريامعنتأثیرهااین بازينمودند که

پاسخسرعتقدرت،جانبه،دوهماهنگیپویا،وایستاتعادلبرآنتأثیررد، اماداهاآزمودنیحرکتیـ
ثیر أتبه بررسی)1394جزینی و داوري (همچنین، .)35(باشدنمیدار امعنحرکتیـکنترل دیداريو

ۀسال10هاي حرکتی درشت دخترانهاي بومی محلی بر مهارتزنی و بازيتمرینی طنابۀبرنام
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ها داري بر رشد حرکات درشت آزمودنیاثیر معنأت،این برنامهکهو دریافتندپرداختندبررسی دبستانی
).36داشته است (

ت ) مغایر2000(2) و ساراکو 2005(1هاي ویلیامزهاي پژوهش حاضر با یافتهیافتهذکر است که شایان
بدیارشد میسن و بالیدگیاساسهاي بنیادي تنها برخود دریافت که مهارتپژوهش. ویلیامز در دارد

هاي بنیادي ندارد. ساراکو نیز به این نتیجه تأثیري بر رشد مهارت،هاي جسمانیو شرکت در فعالیت
دبستانی را گذرانده بودند و پیشةبین کودکانی که دورهاي منتخباز بازيبرخیرسید که اجراي 

دلیلشاید بهمتناقضهاياین یافته. )21،22(ردکه این دوره را نگذرانده بودند تفاوتی نداهایی آن
ذکر است که شایانشده باشد. دهداعلت زمان محدود اختصاصهاي انتخابی با چتر و یا بهتعداد بازي

ةمشاهداحتمال ،یابدشده افزایش دادهاستفاده شود و یا زمان اختصاصيهاي بیشتراگر از تعداد بازي
هاي متفاوت وجود دارد. یافته
کردن، سرخوردن و پرش لیهاي لیدر مهارترا نتایج پژوهش حاضر تفاوت معناداري براین، عالوه

منتخب هاي بازدبستانی پس از یک دوره کودکان پیشجایی و مهارت کنترل شیطول از مقیاس جابه
:آزمون رشد حرکتی درشت شاملشیکنترلمقیاسخردهذکر است که بهالزم. نشان ندادبا چتر را 

غلتاندنوشانهبااليازتوپپرتابپا،باضربهکردن،دریافتدرجا،دریبلباتون،باثابتتوپبهضربه
بومیهايبازياند کهعنوان کرده) 1394پور و همکاران (ربانیراستا، دراین. بودشانهپایینازتوپ

زیرازتوپغلتاندنوشانهبااليازپرتابدریافت،باتونبازدنضربهمهارتاجرايبرمنتخبمحلی
باتوپبهزدندرجا و ضربههاي دریبلبر مهارتاماارد،دداريامعنتأثیرفعالبیشآموزاندانشۀشان
. )37(گذاردتأثیري نمیپا 

ها در آنهایی هستند که بیشتر بازي،شده در کتب و منابع اینترنتی براي چتربازيهاي معرفیبازي
دهند. شاید عدم را انجام مییهاي مختلفگرفته و بازيرا گروهی اطراف چتر صورت کودکان به

دلیل باشد که کودك اینجایی و کنترل شی بهههاي جابها بر برخی مهارتاثرگذاري این بازيةمشاهد
اگرچه سعی شد تکالیفی انتخاب شود تا در پژوهش حاضر ها را تمرین کرده است. کمتر این مهارت

رشد حرکتی از ممکن است بهبود این جنبه ها نیز تقویت گردد، اما ي کنترل شی آزمودنیهامهارت
.داشته باشدنیازبیشترتمرینیزمانمدتیاوتراختصاصیتمریناتبه

ها آنۀآمده از آزمون رشد اجتماعی واینلند در دو گروه و مقایسدستهاي بهبررسی نمرهبراین، عالوه
دبستانی داري بر رشد اجتماعی کودکان پیشتأثیر معنا،هاي منتخب با چترکه بازيبا هم نشان داد 

داري بیشتر از معناشکلرشد اجتماعی کودکان گروه آزمایش بهها حاکی از آن است کهیافتهدارد. 

1. Williams
2. Saraco
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کهاست که کودکانی دلیل ایناین تفاوت به،. احتماالًه استرشد اجتماعی کودکان گروه کنترل بود
معرض تعامالت اجتماعی بیشتري با کودکان نسبت به گروه کنترل در،هاي با چتر را انجام دادندبازي

این احتمال گفت توانگروهی است می، هاي با چترکه بیشتر بازيبا توجه به ایندیگر قرار داشتند. 
ذکر بهالزم. باشده موجب بهبود تعامل و برقراري ارتباط با همساالن گروه تجربی شدوجود دارد که

نوسی و ،)38()1390(پورشکوريگذشته از جمله مطالعاتهاي این پژوهش نتایج یافتهاست که 
کند. این یید می) را تأ2006اران (و همک2اسکاینزو)2008(1یکوراپس)،10) (2005(مشی

-دراینآموزان دانستند. بدنی و بازي را عامل مؤثري در رشد اجتماعی دانشپژوهشگران نیز فعالیت

رشد هايتمام جنبهکلیدي براي یعامل،که بازيند) نشان داد2006(و همکاراناسکاینززمینه،
نیز) 2008ی (وراپس. ک)39(باشدمیهاي اجتماعی و توانایی حفظ درگیري فعالیت مهارت:شامل

هاي ورزشی و گروهی، در فعالیت. )40(گزارش کردرا ساالن بین رشد اجتماعی و بازي با همۀرابط
نفس، بهکمک به دیگران، سازگاري با افراد گروه، همکاري، گذشت و ایثار، استقالل، اعتمادها انسان

هاي گروهی و از جمله کلی، از طریق فعالیتطورآموزد و بهدوستی با دیگران را میواحترام به قانون
) 1994مانند بیتی (پژوهشگرانی،البتهیابد. توسعه میهاي گروهی است که رشد اجتماعی افرادورزش

سادات عمارتی و .ارائه کردندهاي ما رایافتهبا متناقضینتایج)1390عمارتی و همکاران (ساداتو 
اجتماعی کودکانرشدبرمنتخب دبستانیهايبازيداراتأثیر معندر پژوهش خود ) 1390همکاران (

هاي بودن بازيثرترؤمعواملی همچوناز قضات این تنااحتمال وجود دارد کهاین.گزارش ننمودندرا
جعفري براین،عالوهیا ابزار ارزیابی رشد اجتماعی باشد.وهاسطح مهارت آزمودنی،تفاوت سنیبا چتر، 

دبستانی هبود رشد اجتماعی کودکان پیشبتواند موجب هاي آموزشی میبازينشان داد که) 1393(
هایی که در پیشانی میانی موشقشر پیشنیز بیان کردند که) 2010بل و همکاران (. )41(شود

هاي دیگر رشد بیشتري داشت. این بخش هاي فعال را تجربه کرده بودند نسبت به گروهمحیط، بازي
ساالن بازي فعال در حضور هم؛ لذا،از مغز در انسان مسئول درك تفکرات و احساسات دیگران است

در دوران طفولیت و ویژه بهرشد اجتماعی را ،نتیجهمغز و درپیشانی میانی قشر پیشتواند رشد می
. )26(تقویت کند ها استها و سیناپسگیري نرونشکلةکودکی که دور

صورتبهکودكاگرچه.ستاهابرنامهبه بخشی تنوع،آموزشیهايبرنامهدربارةمطرحمسائلازیکی
تواند کمان میبا وسایل بازي جدید مانند چتر رنگینۀ بازياما تجرب،باشدمیمندعالقهبازيبهفطري

همچنین،شود.بدنیهايفعالیتدرشرکتبهکودکانو تشویقو ترغیبفرديلذتموجب افزایش
هايتواناییوبرخاستنرقابتها بهآنباکردن،حسخودشانۀبهشانهراهاآنبودن،دیگرانبا همراه 

1. Corapci
2. Skaines
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هاي) که در بازي1(باشدمیبدنیهايفعالیتوبازيبرايانسانقويهايانگیزهاززدن،محکراخود
هاي مستقیم بر رشد مهارتصورت مستقیم یا غیرتواند بهمیوشود کمان محقق میبا چتر رنگین

جلسه24در مدت کوتاه ها بازيحاضرپژوهشدر ،البتهحرکتی و اجتماعی کودکان تأثیر بگذارد.
تأثیر این ،زمان بیشتر و تعداد جلسات بیشتربا مدتهاییگردد پژوهشپیشنهاد میکه انجام شد 

مانند مهدهاي (سساتی که با کودکان سروکار دارند ؤافراد و مرسدنظر میبه.دنها را بررسی کنبازي
منظور تقویت رشد حرکتی و اجتماعی توانند بهمی)بازيهاي دبستانی و خانهکودك، مراکز پیش
کمان استفاده نماید.هاي چتر رنگینکودکان از انواع بازي

عنوان یک عامل بهتواند میايمداخلهۀ قالب یک برنامدرکمان استفاده از چتر رنگین: پیام مقاله
ساز محیطی عمل کرده و رشد حرکتی و اجتماعی کودکان را تسهیل نماید. غنی

تقدیر و تشکر
ها والدین آنو پژوهش کننده درکودکان شرکتۀدبستانی و کلیمحترم پیشمدیران ازوسیلهبدین

شود.تشکر و قدردانی می
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Abstract

The present study aimed to determine the effect of selected Rainbow parachute games on
motor and social development of children. 20 pre-school children (5-6 years old) from
Aran and Bidgol City (Isfahan, Iran) were randomly selected and divided into two 10-
person experimental and control groups. Test of gross motor development (Ulrich Test)
and Vineland social maturity questionnaire were used to assess the motor and social
development, respectively. Running pretest, the experimental group played selected
parachute games for 8 weeks (3 sessions per week). The Rainbow parachute which is a
round and colored play tools is made of light weight nylon fabric. At the end of the play
sessions, pretests were re-performed in both experimental and control groups. Data were
analyzed using analysis of covariance, Shapiro-Wilk test and Levin tests by statistical
package of SPSS (version 17) at a significance level of 0.05. The results showed that
selected parachute games significantly affected running, galloping and leaping skills from
the locomotor subscale of the test of gross motor development as well as social skills
(P<0.05). However, the results showed non-significant effect on hopping, sliding, and
horizontal jump from locomotor subscale and object control skills (P>0.05). In conclusion,
teachers of kindergartens and preschools can use the parachute games to improve some
locomotor skills and social development of children.
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