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تأثیر فعالیتهای ژیمناستیک و بازیهای آزاد بر مهارتهای اجتماعی و
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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،مقایسة تأثیر فعالیتهای ژیمناستیک و بازیهای آزاد بر مهارتهای اجتماعی
و مشکالت رفتاری کودکان سه تا شش سال بود .در این پژوهش علی -مقایسهای ،ازبین کودکان
شرکتکننده در کالسهای ژیمناستیک و بازیهای آزاد 200 ،نفر بهصورت تصادفی هدفمند انتخاب شدند.
برای جمعآوری اطالعات از مقیاس رفتاری کودکان پیشدبستانی و مهدکودک استفاده شد .تجزیهوتحلیل
اطالعات با آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس انجام شد .نتایج نشان داد که مهارتهای اجتماعی در
هر دو گروه بازیهای آزاد و ژیمناستیک تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند؛ اما گروه بازیهای آزاد مشکالت
رفتاری بیشتری در دو خردهمقیاس خودمحوری و عصبیبودن نسبت به گروه ژیمناستیک دارند .این دو
نوع فعالیت بدنی نقش مشابهی در کاهش مشکالت رفتاری کودکان ندارند؛ بنابراین ،نیاز به یک مربی با
نظارت غیرمستقیم بر بازیهای کودکان با هدف کاهش مشکالت رفتاری آنها احساس میشود.
کلیدواژهها :تمرین ژیمناستیک ،بازیهای آزاد ،مهارتهای اجتماعی ،مشکالت رفتاری ،کودکان.

 .1دانشجوی دکتری تربیتبدنی -رشد حرکتی .دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری تربیتبدنی -رشد حرکتی .دانشگاه فردوسی مشهد .مشهد ،ایران( .نویسندة مسئول)
Email: manijheh_arabi@yahoo.com
 .3دانشجوی دکتری تربیتبدنی -رشد حرکتی .دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه
کودکان همانند گلهای ظریف یک باغ هستند که به
توجه و مراقبت نیاز دارند .این مخلوقات ظریف بهشدت
تحت تأثیر محیط خود قرار میگیرند و مانند لوح
سفیدی هستند که رفتارهای افراد دیگر را منعکس
میکنند .با توجه به ظرافت و حساسیت زیاد آنها،
برنامههای آموزشی کودکان باید مناسب با رشد و
نیازهای آنها باشد و اگر این موارد درنظر گرفته نشوند،
باعث بروز مشکالت در سالمت روانی آنها خواهند شد
و چون کودکان آیندة کشور را در دست دارند ،این امر
توجه به رشد و پرورش آنها را حساستر میکند
(طهمورث ،2011 ،ص .)272 .اکنون بهخوبی مشخص
شده است که سنین پیشدبستانی برای آموزش و
یادگیری جزو سنین طالیی است .در این سنین،
کودکان عالوهبر محیط خانواده با اجتماع نیز آشنا
میشوند و بعد از خانواده ،مکانهای اجتماعی نظیر
کالسهای ورزشی و مهدکودکها اولین مکان برای
یادگیری مهارتهای اجتماعی کودکان شناخته شده
است (سایمن و کسیجیت ،2010، ،ص)612 .؛ اما
ازطرفدیگر ،بهدلیل تأثیر نامطلوب رسانهها ،بازیهای
کامپیوتری و تلفنهای همراه و درنتیجه ،چالشهای
بیشتر ،کودکان قرن حاضر بیشتر از کودکان نسلهای
گذشته درمعرض مشکالت رفتاری هستند (رجبی،
نجفی و رضایی ،2013 ،ص)55 .؛ بااینوجود ،مشخص
شده است که سنین پیشدبستانی بهترین سن برای
جلوگیری از مشکالت روانی در کودکی و بزرگسالی
است (کودورو ،آراز ،لوپز و نیتو ،2017 ،ص )479 .و
همچنین ،سنین پیشدبستانی دورة مهمی ازنظر بررسی
و تشخیص مشکالت روانپزشکی و رفتاری در کودکان
بهشمار میآید (قشقایی ،2016 ،ص .)234 .باوجود بروز
مشکالت رفتاری و اجتماعی در کودکان ،ضرورت
برنامهریزی برای سنجش ،درمان و پیشگیری از بروز
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این رفتارها بیشتر احساس میشود؛ درغیراینصورت،
این رفتارها میتوانند بهعنوان بخشی از شخصیت افراد
درونی شوند و تا دوران بزرگسالی ادامه پیدا کنند
(محمد و چالمه ،2006 ،ص .)216 .در این سنین
طالیی زمانیکه کودکان باید عالوهبر خانواده وارد
جمعهای اجتماعی دیگر شوند ،مشاهده میشود که
خانوادهها کودکان خود را به مهدکودکها یا
کالسهای ورزشی میسپارند که عالوهبر امر آموزش،
اوقاتفراغت آنها نیز تأمین شود؛ اما دراینبین
خانوادههایی وجود دارند که تنها بازی را بهعنوان
پرکنندة اوقاتفراغت برای کودکان خود برمیگزینند؛
اما آیا این دو نوع فعالیت بدنی دستاورد یکسانی را ازنظر
رشد مهارتهای اجتماعی و کاهش مشکالت رفتاری
برای کودکان به ارمغان خواهند داشت؟
1
براساس نظریة رشد اجتماعی اریک اریکسون ،اگر
افراد در هرکدام از مراحل رشدی خود نتوانند
تجربههای مفید و آزادانهای از محیط کسب کنند ،این
امر باعث بهوجودآمدن مشکالت اجتماعی و رفتاری در
آنها خواهد شد (اسا ،2007 ،ص .)304 .اساساً،
کودکان مهارتهای اجتماعی را ابتدا در خانواده
بهوسیلة تعامل با اعضای خانواده میآموزند و
هنگامیکه بزرگتر میشوند ،مهارتهای اجتماعی را
از منابع دیگر مانند دوستان و همساالن خود میآموزند.
ازحدود دو تا سه سالگی بازی با همساالن آغاز میشود
و بازی برای کودکان همانند صحبتکردن برای
بزرگساالن است .همانگونهکه بزرگساالن با کلمات با
یکدیگر ارتباط برقرار میکنند ،کودکان ازطریق بازی و
اسباببازیهایشان به تعامل اجتماعی میپردازند .بازی
با همساالن سبب میشود که کودکان درمورد
سازگارشدن با همساالن ،حقوق خود و حقوق افراد
دیگر اطالعات کسب کنند و درنتیجه ،برای ورود به
دنیای واقعی و زندگی اجتماعی آماده شوند (طهمورث،
1. Erikson
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 ،2011ص .)272 .مهارتهای اجتماعیای که در
سنین پیشدبستانی باید آموخته شوند شامل همکاری،
احساس مسئولیت ،کنترل خود و دفاع از خود هستند
که عوامل زیادی مانند خانواده ،محیط اجتماعی ،ارتباط
با همساالن ،مدرسه ،وسایل ارتباطجمعی و حتی بازی
و ورزش میتوانند بر رشد این مهارتها تأثیرگذار
باشند .در سالهای اولیة زندگی ،تعامل مثبت با اعضای
خانواده برای ایجاد مهارتهای اجتماعی مهم هستند؛
اما در سالهای بعدی زندگی ،تعامل با همتایان اثر
بیشتری پیدا میکند (سایمن و کسیجیت ،2010 ،ص.
 .)612همچنین ،بازی بهترین زمان برای شناسایی
رفتارهای اجتماعی کودکان است و میتواند بهترین
محیط برای مداخلة رشد مهارتهای اجتماعی کودکان
باشد (سندیل و اردن ،2012 ،ص)918 .؛ بنابراین،
طراحی محیطی که کودک بتواند آزادانه در آن فعالیت
کند و با همساالنش تعامل داشته باشد ،میتواند باعث
رشد مهارتهای اجتماعی کودکان و کاهش مشکالت
رفتاری او شود .بازی با همساالن نوعی تجربة اجتماعی
برای کودکان ایجاد میکند و به آنها کمک میکند تا
خود را بشناسند ،از خود دفاع کنند ،دیگران را بپذیرند و
به حقوق آنها نیز احترام بگذارند (سایمن و کسیجیت،
 ،2010ص .)612 .بسیاری از والدین اعتقاد دارند که
بازیهای آزادانه در ایجاد مهارتهای اجتماعی
کودکانشان و ایجاد اعتمادبهنفس و نیز ایجاد مهارت در
حل مشکالت نقش بسیار زیادی دارد (سینگر،
داگوستینو و دی النگ )2009 ،و ازآنجاییکه والدین
سرپرست و تصمیمگیرنده در ارتباط با فعالیتهای
کودکانشان هستند ،ممکن است بیشتر والدین تنها
بازیهای آزاد را بهعنوان فعالیت بدنی برای کودکان
خود انتخاب کنند .همچنین ،پیاژه 1معتقد بود که تعامل
اجتماعی یک نوع تجربه است که به کودکان کمک
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میکند درمورد افراد دیگر شناخت پیدا کنند و در
فرایندهای فکری خود منطقیتر شوند .حرکت و فعالیت
بدنی چه از نوع بازی آزاد و چه از نوع ورزش
سازمانیافته ،تجربة تعامل اجتماعی را بههمراه خواهند
داشت و باعث میشوند کودکان با سرعت بیشتری از
خودمحوری خارج شوند و با دنیای بیرون و افراد دیگر
ارتباط برقرار کنند (پیاژه)1962 ،؛ اما سؤالی که مطرح
میشود این است آیا بازیهای آزاد و ورزش
سازمانیافته به یک اندازه بر رشد اجتماعی کودکان
تأثیر خواهند داشت؟ بازی تعریفهای گوناگونی دارد
که هرکدام از زاویة خاصی به آن نگاه کردهاند .از
دیدگاه هدفمدار ،بازی میتواند اهداف تفریحی،
سرگرمی و حتی ورزشی داشته باشد .ورزشهای
سازمانیافته نیز اگر با هدف صلح و دوستی پایهگذاری
شوند ،میتوانند همانند نوعی بازی باعث رشد اجتماعی
شوند (طهمورث ،2011 ،ص)272 .؛ اما مشخص شده
است که بازی بهتنهایی نمیتواند باعث رشد و
شکوفایی مهارتهای اجتماعی کودکان شود؛ بلکه
کودکان برای یادگیری این مهارتها نیاز به
راهنماییهای یک فرد بزرگسال مجرب دارند (سندیل
و اردن ،2012 ،ص .)918 .بازی سازمانیافته بهدلیل
قوانین و مقرراتی که در آن وجود دارد ،باعث یادگیری
مهارتهای اجتماعی مانند رعایت نوبت و غیره خواهد
شد .بهنظر میرسد که ورزشهای سازمانیافته و
قوانین و مقررات موجود در آن و حضور مربی برای
آموزش و پیروی از دستورات او سبب یادگیری بهتر
مهارتهای اجتماعی کودکان خواهد شد .افزونبراین،
پژوهشها نشان دادهاند که بین تواناییهای حرکتی و
مشکالت رفتاری ارتباط منفی وجود دارد؛ بهگونهایکه
افزایش تواناییهای حرکتی باعث کاهش مشکالت
رفتاری شده است؛ زیرا ،تواناییهای حرکتی خوب و

1. Piaget
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تقویتشده سبب افزایش تعامل اجتماعی در گروههای
مختلف و بهتبع آن ،کاهش مشکالت رفتاری کودکان
خواهند شد (جاکوب و دیکراسچید1976 ،؛ بارهین و
بارت 2006؛)؛ بنابراین ،آموزش مهارتهای حرکتی با
تأکید بر حرکت ،بر تمام حیطههای رشدی کودک
(جسمانی ،شناختی و عاطفی) تأثیرگذار خواهد بود
(زاکوپولو ،پیکاپ ،سنگریدو و لیکونن ،2010 ،ص)45 .
و چون ورزش ژیمناستیک یکی از ورزشهایی است
که اغلب تواناییها و مهارتهای حرکتی پایه و بنیادی
در آن آموزش داده میشود ،به نظر میرسد که بیشتر
از بازیهای آزاد بتواند بر تعامل اجتماعی و کاهش
مشکالت رفتاری کودکان تأثیر داشته باشد .اسا در
پژوهش خود بیان کرده است این نگرانی وجود دارد که
کودکان در بازیهای آزاد نتوانند به میزان مناسبی از
رشد مهارتهای حرکتی و مهارت اجتماعی دست پیدا
کنند (اسا .)2007 ،همچنین ،ورزشهای سازمانیافته
مانند ژیمناستیک بهدلیل وجود عواملی نظیر رعایت
نوبت ،کمک به دوستان ،رعایت قوانین و مشارکت،
محل مناسبی برای ترویج و گسترش مهارتهای
اجتماعی هستند .از نگاهی دیگر ،سیفیلد در مطالعة
خود بیان کرده است که ورزشهای سازمانیافتة
گروهی ازنظر شناخت احساسات خود و دیگران،
خودپنداره و ایجاد ارتباط با دیگران تأثیر زیادی دارند؛
اما او درزمینة نقش فعالیتهای ورزشی انفرادی که
سازمانیافته نیز هستند ،بررسیای انجام نداده است؛
بنابراین ،در این پژوهش بر آن شدیم یک ورزش
سازمانیافتة انفرادی مانند ژیمناستیک را با بازیهای
آزاد کودکان در ارتباط با حیطههای مشکالت رفتاری
کودکان و تعامل اجتماعی آنها بررسی کنیم .قشقایی
در پژوهش خود بیان کرده است که مشکالت رفتاری
کودکان در ایران حدود  15/5درصد است (قشقایی،
 ،2016ص )234 .که با توجه به اصل تعمیم پاسخ ،اگر
رفتاری حتی برای یک بار در دوران کودکی درونی
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شود ،میتوان انتظار وقوع آن رفتار را در دوران
بزرگسالی داشت (بنجامین و فورت ،2016 ،ص)33 .؛
بنابراین ،حتی با توجه درصد کم مشکالت رفتاری ،باید
درصدد بهحداقلرساندن آن برآمد که از شیوههای رایج
آن مداخالت دارویی و رفتاری هستند .مداخالت
دارویی بهدلیل اثرهای جانبی آن طرفداران چندانی
ندارند و مداخالت رفتاری در صدر مداخالت برای
کاهش مشکالت رفتاری کودکان درنظر گرفته شدهاند
که ازبین آنها میتوان به تأثیر قصهگویی (قشقایی،
 ،2016ص )234 .و تئاتردرمانی بر کاهش مشکالت
رفتاری کودکان اشاره کرد .با توجه به نقش استفاده از
ورزش و بازی برای کاهش مشکالت رفتاری کودکان،
این سؤالی مطرح میشود که با توجه به تفاوت ماهیت
ورزش و بازی ،کدام یک تأثیر بیشتری برای مقابله با
مشکالت رفتاری کودکان خواهند داشت؟ برای مطالعة
بیشتر درمورد تأثیر ورزش و فعالیت بدنی بر مسائل
روحی و روانی کودکان میتوان به مطالعة مروری
راسموسن در سال  2013اشاره کرد .او ارتباط مثبت
بین فعالیت بدنی و مسائل روانشناختی کودکان را تأیید
میکند (راسموسن و لومن ،2013 ،ص.)935 .
همچنین ،لوبو در مطالعة خود نشان داده است که هشت
هفته تمرین حرکات موزون بر تعامل اجتماعی کودکان
از خانوادههای کمدرآمد تأثیر مثبت داشته است (لوبو و
وینسلر ،2006 ،ص .)511 .با توجه به مطالب ذکرشده،
افزایش مشکالت رفتاری و کاهش تعامالت اجتماعی
در قرن حاضر ،پژوهش حاضر در نظر دارد که نقش
ورزش سازمانیافته و بازی آزاد را در مشکالت رفتاری
و پرورش مهارتهای اجتماعی کودکان را بررسی کند
و درنهایت ،مشخص کند که تأثیر ورزش سازمانیافتة
ژیمناستیک و نیز شرکت در کالسهای بازیهای آزاد
بر مهارتهای اجتماعی و مشکالت رفتاری کودکان

چگونه است.
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنوع توصیفی و علی -مقایسهای است
و ازنظر ماهیت ،جزو پژوهشهای کمی و ازنظر هدف،
یک پژوهش کاربردی بهشمار میرود .اطالعات
بهصورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه گردآوری
شد.

شرکتکنندگان
جامعة آماری پژوهش حاضر همة کودکان سنین
پیشدبستانی بودند که در تابستان سال  1395در
کالسهای تابستانی اوقاتفراغت ژیمناستیک و
بازیهای آزاد ثبتنام کرده بودند که درمجموع400 ،
نفر بودند .برای نمونهگیری از روش تصادفی استفاده
شد که براساس جدول مورگان 200 ،نفر بهعنوان
شرکتکننده انتخاب شدند .گروه بازیهای آزادانه
شامل کودکانی بودند که در کالسهای اوقاتفراغت
بازیهای آزاد شرکت کرده بودند و در دامنة سنی
موردنظر ما قرار داشتند .همچنین ،این کودکان در یک
سال گذشته نیز نباید در هیچ کالس ورزشی
سازمانیافتهای شرکت میکردند .گروه ورزش
کودکان
شامل
ژیمناستیک
سازمانیافتة
پیشدبستانیای بودند که در کالسهای اوقاتفراغت
ژیمناستیک شرکت کرده بودند .این کودکان نیز سابقة
طوالنیمدتی در ورزش سازمانیافته نداشتند.

ابزار و شیوة گردآوری دادهها
پرسشنامة مورداستفاده در پژوهش حاضر ،مقیاس
رفتاری کودکان پیشدبستانی و مهدکودک بود .مرل
در سال  2003این مقیاس را طراحی کرد .این مقیاس
شامل  76گویه است که  42گویه خردهمقیاس
مهارتهای اجتماعی را در سه حیطه (روابط اجتماعی،
تعامل اجتماعی و استقالل اجتماعی) و  34گویه و
خردهمقیاس مشکالت رفتاری کودکان را در پنج حیطه
(خودمحوری ،بیشفعالی ،آزار و اذیت ،عقبنشینی
اجتماعی و عصبیبودن) ارزیابی میکند .نمرهگذاری در
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هرکدام از این دو خردهمقیاس متفاوت است .هر گویه
در یک مقیاس چهارارزشی توسط والدین کودک
نمرهگذاری شدند که امتیاز صفر بهمعنی هرگز ،امتیاز
یک بهمعنی بهندرت ،امتیاز دو بهمعنی گاهی اوقات و
امتیاز سه بهمعنی همیشه است .بیشترین امتیاز از
خردهمقیاس مهارت اجتماعی نشاندهندة این است که
کودک در مهارتهای اجتماعی بهخوبی رشد کرده
است و کسب بیشترین امتیاز در خردهمقیاس مشکالت
رفتاری نشاندهندة افزایش مشکالت رفتاری در
کودک است .روایی و پایایی ابزار مطالعة حاضر ،در
مطالعة شمشیری و همکاران ،در ایران تأیید شده است
(شمشیری ،باقری ،هاشمی ،دوستان و یزدانی،2013 ،
ص .)95 .در پژوهش حاضر ،آزمون آلفای کرونباخ
 0/87بهدست آمد.
برای گردآوری دادهها با مراجعه به ادارة تربیتبدنی
مشهد ،کالسهای تابستانی ژیمناستیک و بازیهای
آزادی که در سطح شهر مشهد وجود داشت ،شناسایی
شدند و ازبین آنها  10کالس ژیمناستیک و  10کالس
بازیهای آزاد بهصورت خوشهای انتخاب شدند .پس از
مراجعه به کالسها ،کودکانی که معیار ورود به مطالعه
را داشتند انتخاب شدند و سپس ،والدین آنها فرم
رضایتنامة آگاهانة شرکت در مطالعه را امضا کردند.
بهطور میانگین در هر کالس ژیمناستیک و همچنین،
کالس بازیهای آزاد  10کودک در سنین پیشدبستانی
بودند که شرایط ورود به پژوهش را نیز داشتند که
بهعنوان نمونه بررسی شدند .درنهایت 200 ،پرسشنامه
از نمونة موردنظر تجزیهوتحلیل شدند.

روش پردازش دادهها
برای استفاده از روش آماری مناسب ،ابتدا
پیشفرضهای ورود به نوع آزمون بررسی شد؛ چون
متغیرهای پژوهش ازنوع فاصلهای بودند ،ازطریق
آزمون اسمیرنوف -کولموگروف طبیعیبودن توزیع
دادهها بررسی شد .پس از اطمینان از توزیع دادهها،
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آزمون تحلیل واریانس برای تحلیل دادهها استفاده شد.
آزمونهای آماری ازطریق نرمافزار اس.پی.اس.اس
نسخة  16/5انجام شدند و سطح معناداری آزمون کمتر
از  0/05درنظر گرفته شد.

1

یافتهها
در جدول شمارة یک ویژگیهای فردی شرکتکنندگان
پژوهش ارائه شدهاند.

جدول  .1ویژگیهای فردی شرکتکنندگان پژوهش
گروه ژیمناستیک

گروه بازی آزاد

متغیر

5/33 ±0/73

5/37 ± 1/23

قد (سانتیمتر)

108/6 ± 15/46

100/66 ± 7/06

وزن (کیلوگرم)

21/2 ± 6/04

19/64 ± 2/43

سن (سال)

جدول  .2آزمون آنوآ و آمارههای توصیفی در متغیر رفتار اجتماعی
نتایج آزمون آنوا
آزمون لون
آمارههای توصیفی
آمارة
آمارة
انحراف
معناداری
معناداری
میانگین
گروه
متغیرها
اف
اف
معیار
ژیمناستیک 13/96 82/92
0/143 2/182 0/0001 16/836
رفتار اجتماعی
17/14 78/12
بازی آزاد
خردهمقیاس روابط
اجتماعی
خردهمقیاس تعامل
اجتماعی
خردهمقیاس استقالل
اجتماعی

ژیمناستیک

29/06

4/8

بازی آزاد

27

5/51

ژیمناستیک

26/86

5/58

بازی آزاد

25/5

6/29

ژیمناستیک

27

4/96

بازی آزاد

25/62

6/79

4/6

0/035

3/692

0/058

8/527

0/004

1/221

0/272

5/96

0/017

1/227

0/271

نتیجه
نتیجه
تفاوت
وجود
ندارد
تفاوت
وجود
ندارد
تفاوت
وجود
ندارد
تفاوت
وجود
ندارد
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متغیرها
مشکالت
رفتاری
خردهمقیاس
خودمحوری
خردهمقیاس
بیشفعالی
خردهمقیاس
آزار و اذیت
خردهمقیاس
عقبنشینی
اجتماعی
خردهمقیاس
عصبیبودن
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جدول  .3آزمون آنوا و آمارههای توصیفی در متغیر مشکالت اجتماعی
نتایج آزمون آنوا
آزمون لون
آمارههای توصیفی
نتیجه
گروه
سطح
آمارة
سطح
انحراف آمارة
میانگین
معناداری
اف
معناداری
اف
معیار
تفاوت
ژیمناستیک 16/1 34/06
 0/018وجود
5/846
0/483 0/497
14/53 41/75
بازی آزاد
دارد
تفاوت
5/01
ژیمناستیک 10/2
 0/025وجود
5/204
0/385 0/763
5/22 12/62
بازی آزاد
دارد
تفاوت
4/58
8/8
ژیمناستیک
 0/235وجود
1/432
0/679 0/172
5/05
10
بازی آزاد
ندارد
تفاوت
2/95
ژیمناستیک 4/46
 0/841وجود
0/041
0/024 5/285
4/43
4/62
بازی آزاد
ندارد
تفاوت
3/03
ژیمناستیک 4/33
 0/112وجود
2/57
0/103 2/705
2/46
5/25
بازی آزاد
ندارد
تفاوت
3/33
ژیمناستیک 6/26
 0/0001 19/477 0/111 2/589وجود
3/18
9/25
بازی آزاد
دارد

همچنین ،متغیرهایی ازقبیل سطح تحصیالت والدین،
میزان مشارکت والدین در فعالیتهای ورزشی و تعداد
فرزندان خانواده ،بهعنوان متغیرهای کنترل مدنظر قرار
گرفتند که از این حیث تفاوت معناداری بین دو گروه
وجود نداشت .میانگین و انحراف استاندارد متغیر رفتار
اجتماعی و خردهمقیاسهای آن در دو گروه ،در جدول
شمارة دو نشان داده شده است .با توجه به نتایج جدول
شمارة دو مشاهده میشود که دو گروه ژیمناستیک و
بازیهای آزاد در متغیر رفتار اجتماعی و
خردهمقیاسهای آن تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند؛
اما در ارتباط با متغیر مشکالت رفتاری و

اندازة
اثر
122/57

123/72

-

-

-

147/76

خردهمقیاسهای آن (جدول شمارة سه) مشاهده
میشود که بین دو گروه در نمرة کل مشکالت رفتاری
و خردهمقیاس عصبیبودن و خودمحوربودن بین دو
گروه تفاوت معناداری وجود دارد؛ بهگونهایکه میانگین
آنها در گروه بازیهای آزاد بیشتر بود .سطح معناداری
 0/05درنظر گرفته شد .در خردهمقیاسهای دیگر
تفاوتها بین دو گروه معنادار نبود .اندازة اثر در متغیر
مشکالت رفتاری و خردهمقیاس خودمحوری و
عصبیبودن ،بهترتیب 122/57 ،123/72 ،147/76
هستند.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که متغیر روابط اجتماعی دربین
کودکانی که در کالسهای سازماندهیشدة ورزشی
(ژیمناستیک) شرکت کرده بودند ،با کودکانی که در
کالسهای بازیهای آزاد شرکت کردند ،تفاوت
معناداری وجود ندارد؛ اما در متغیر مشکالت رفتاری و
همچنین ،در خردهمقیاس عصبیبودن و خودمحوربودن
دربین این دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد؛
بهگونهایکه کودکان شرکتکننده در بازیهای آزاد
مشکالت رفتاری بیشتری داشتند.
نتایج پژوهش حاضر همراستا با پژوهشهای زیادی
است که نشان دادهاند فعالیت بدنی میتواند تأثیر مثبتی
بر خودپنداره ،حالت روانی و احساسات داشته باشد و
میتواند پرخاشگری ،افسردگی و اضطراب را کاهش
دهد (آرمسترانگ1984 ،؛ گروبر1986 ،؛ ترولسن،
1986؛ آلبرت و همکاران1990 ،؛ لیتلون و انگربرسن،
2002؛ اکلند و همکاران2004 ،؛ دونالدسن و رونان،
 .)2006در سال  ،1992عبارت «سنین طالیی رشد»
برای کودکان رواج یافت که به دورة حساس رشدی در
تمام حیطههای حرکتی ،جسمانی ،عاطفی و شناختی
در سنین پیش از دبستان اشاره دارد .از آن زمان به بعد
توجه زیادی در حیطههای مختلف بهداشتی ،سالمتی،
تحصیلی و سبک زندگی کودکان در سنین طالیی آنها
شده است؛ بهگونهایکه زمان بازیهای آزاد کودکان
کاهش یافته است و کودکان ساعات بیشتری را
تحتنظر یک بزرگسال برای آموزش موارد مختلف
سپری میکنند؛ اما باید پذیرفت که محیطهای بازی
زمان حال حاضر خطرناکتر از محیطهای بازی
زمانهای گذشته نیستند؛ بلکه این دیدگاه جامعه است
که درمورد بازیهای آزاد کودکان و مدت زمان بیشتر
آموزش آنها تغییریافته است (ساتربای ،2012 ،ص.
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 .)289براساس نظریة یادگیری اجتماعی ،زمینة
اجتماعی تأثیر بسیاری بر روند اجتماعیشدن افراد دارد.
این نظریه عقیده دارد که کودکان رفتارهای اجتماعی
را ازطریق مشاهده و تقلید میآموزند (اسا.)2007 ،
تأکید مدل یادگیری اجتماعی بر تأثیر محیط بر روند
اجتماعیشدن افراد است و معتقد است که با دستکاری
محیط میتوان بر روند اجتماعیشدن افراد تأثیر
گذاشت (اندرسن و تیلور .)2005 ،براساس این دیدگاه،
پیاژه بیان کرد که افراد تجربههای خود را درونی
میکنند که زمینهساز رشد در حیطههای مختلف اعم از
رشد اجتماعی خواهد شد و درونیشدن تجربهها به
تقویت بیرونی نیاز دارد .افزونبراین ،بندورا 1معتقد بود
که افراد بدون تقویت بیرونی نیز میتوانند ازطریق
تصویرسازی و مشاهدة مدلها تجربیات را درونی سازند
(بندورا .)2006 ،در این مطالعه ،مشاهده شد که رشد
اجتماعی دو گروه بازیهای آزاد و ژیمناستیک تفاوت
معناداری با یکدیگر ندارد؛ بهنظر میرسد که این دو
نوع تجربة محیطی ازنظر فراهمآوردن تجربة اجتماعی
احتماالً مشابه یکدیگر هستند و همچنین ،براساس
نظریة بندورا نیز میتوان اینگونه استنباط کرد که
احتماالً نقش تقویت در این دو نوع تجربة محیطی نیز
مانند یکدیگر است که در ادامه دالیل احتمالی برای
هرکدام از آنها ذکر خواهد شد .ارتباط مناسب و صحیح
کودکان پیشدبستانی با همتایان و معلمان خود یک
سطح بنیادی رشدی است و ممکن است نمایانگر نوعی
سازگاری اجتماعی باشد .برای برقراری ارتباط اجتماعی
مؤثر ،کودکان باید قوانین اجتماعی را بدانند و
مهارتهای اجتماعی را ازقبیل تقسیم اسباببازیها،
رعایت نوبت و کمک به دیگران بیاموزند .همچنین،
تعامل اجتماعی موفق نیازمند توانایی کودک در بیان
احساسات ،تعدیل مناسب احساسات با توجه به نیاز
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محیط و فهم احساسات دیگران است (سندیل و اردن،
 ،2016ص )918 .و دراینزمینه ،فعالیت بدنی و حرکت
اولین عامل ایجادکنندة تجربه اجتماعی برای کودک
محسوب میشوند .فعالیت در جمعهای گروهی برای
کودکان فرصت یادگیری تعامل اجتماعی صحیح با
اعضای دیگر گروه ،کار گروهی ،سهیمشدن با دیگران
درمورد فضا ،داراییها و حتی ایدهها و همچنین ،کمک
به دیگران را ترویج میدهد (گریگوریادز و
گرانماتیکوپولوس و زاچوپولو ،2013 ،ص .)40 .رشد
صحیح مهارتهای اجتماعی در کودکان باعث
دوستیابی کودکان میشود و همچنین ،مشکالت
رفتاری و تحصیلی را کاهش میدهد .خوشحالی
کودکان و دستیابی به موفقیت در زندگی به توانایی
برقراری ارتباط با دیگران ارتباط دارد .نتایج مطالعة
حاضر نشان داد که بازیهای آزادانه و ورزش
سازمانیافتة ژیمناستیک پتانسیل یکسانی برای رشد
مهارتهای اجتماعی کودکان سنین پیش از دبستان
دارد .مطالعات نشان دادهاند که فعالیت بدنی نهتنها
باعث رشد مهارتهای روانی -حرکتی در کودکان
میشود ،بلکه مهارتهای روانی -اجتماعی را نیز در
آنها بهوسیلة افزایش احساس مسئولیتپذیری و رشد
مناسب مهارتهای اجتماعی بهبود میبخشد.
رفتارهای اجتماعیای که یک کودک در دوران پیش از
دبستان باید آنها را بیاموزد شامل گوشفرادادن به
دستورات ،مشارکت مناسب در گروه ،تمرکز روی کار و
سازماندهی اعمال هستند .این رفتارها مهارتهای
مشارکت اجتماعی ،مسئولیتپذیری ،استقالل و
سازگاری در کودکان را افزایش میدهند (لیو ،کارپ و
دیویس ،2013 ،ص .)34 .برخی از افراد بازی را
بهعنوان آینهای از آرزوها و رؤیاهای دوران کودکی
میپندارند و برخی دیگر بازی را وسیلهای برای تخلیة
انرژی کودک میدانند؛ اما بههرحال بازی وسیلهای
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مندراس1

برای اتالف وقت نیست؛ بلکه همانگونهکه
( )2011بیان کرده است ،بازی برای کودکان مساوی با
صحبتکردن برای بزرگساالن است .بازی برای
کودکان نوعی وسیله برای برقراری تعامل اجتماعی،
حل مشکالت و حتی نوعی مکانیسم دفاعی است.
کودکانی که بهاندازة کافی و آزادانه بازی میکنند
میتوانند تجربیات بیشتری بهدست آورند ،افکار خود را
گسترش دهند و به رشد عمومی دست پیدا کنند.
بهوسیلة بازی ،کودک مهربانی ،خشم ،عصبانیت،
شکست ،امنیت و پریشانی خود را نشان میدهد و
درنهایت بهوسیلة بازی سعی میکند آرامش خود را
بهدست بیاورد (طهمورث ،2011 ،ص .)272 .بهنظر
میرسد که عملکرد مناسب در بازیهای گروهی و
پذیرفتهشدن توسط گروه همساالن احتماالً همانند
گوشفرادادن به دستورات مربی در یک کالس
سازماندهی شدة ورزشی ،نقش یکسانی در رشد
خردهمقیاسهای مهارتهای اجتماعی دارد؛ بنابراین،
نباید از نقش بازیهای آزادانة کودکان در رشد
مهارتهای اجتماعی آنان غافل شد و جامعة کنونی باید
آسیبهای بهوجودآمده از بازیهای آزادانة کودکان را
بهعنوان بخشی از فرایندهای رشدی آنان بپذیرد.
کودکانی که مهارتهای اجتماعی ضعیفی دارند یا
مشکالت رفتاری خاصی دارند ،به برنامههای مداخالتی
برای ارتقای مهارتهای اجتماعی نیاز است که
روشهای مداخالتی زیادی دراینزمینه اعم از
رفتاردرمانی ،درمان شناختی و حتی حرکتی وجود دارند
(گریگوریادز و همکاران ،2013 ،ص .)40 .در حیطة
مداخلههای حرکتی بهنظر میرسد که بازیهای
گروهی آزادانه با همساالن یا شرکت در کالسهای
ورزشی سازمانیافته ،هر دو میتوانند بر پرورش
مهارتهای اجتماعی تأثیرگذار باشند؛ زیرا ،در
محیطهای ورزشی و گروهی تعامل زیادی بین افراد
1. Mondares
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برقرار میشود و بهوسیلة برقراری ارتباط با همساالن،
مهارتهای اجتماعی توسعه مییابند .ارتباطهای
چهرهبهچهره ابزار مفیدی برای تقویت مهارتهای
اجتماعی هستند که در ورزش و بازی بهوفور مشاهده
میشوند و موردنیاز هستند .بازی و ارتباط با همساالن
چهارچوبی برای کشف دنیای فیزیکی و اجتماعی است
و برعکس تعاملنداشتن با همساالن در دوران کودکی
سبب بروز اختاللهای اجتماعی و احساسی متعددی در
کودکان مانند عقبنشینی اجتماعی ،افسردگی و کاهش
عزتنفس میشود (بارهایم و بارت ،2006 ،ص.)296 .
مشکالت رفتاری نیز از سنین قبل از هشت سالگی
نمایان میشوند؛ درنتیجه ،ایجاد برنامههای مداخلهای
برای این قبیل مشکالت در سنین پیش از دبستان
ضروری است .درحالحاضر ،تعداد کودکانی که نیازمند
درمانهای دارویی روانی برای مشکالت رفتاری
هستند ،روبهافزایش هستند؛ بهگونهایکه از سال 1995
تا سال  2001استفاده از درمانهای دارویی روانی در
کودکان برای کاهش مشکالت رفتاری آنها حدوداً پنج
برابر شدهاند .ازیکسو ،استفاده از این نوع داروها در
دوران کودکی اثرهای سوئی بر سیستم متابولیک ،غدد
درونریز ،قلبی -عروقی و سیستم عصبی کودکان
داشته است؛ اما ازسویدیگر ،مداخلههای رفتاری
اثرهای چشمگیری بر کاهش مشکالت رفتاری
کودکان نیز نشان دادهاند و درنتیجه ،مداخلههای
رفتاری باید در خط مقدم اقدامهای درمانی با هدف
کاهش مشکالت رفتاری کودکان درنظر گرفته شوند؛
زیرا ،باوجود اثر مطلوب خود ،اثرهایی جانبی مانند
درمانهای دارویی ندارند (کومر ،چاو ،چان ،کوپروینس
و ویلسون ،2013 ،ص .)26 .ازبین مداخلههای رفتاری
برای کاهش مشکالت رفتاری میتوان به نقش ورزش
دراینزمینه اشاره کرد.
پژوهشهای بیشماری از اثر مثبت ورزش و فعالیت
بدنی بر کاهش مشکالت روانی مانند تنش ،عصبانیت
و پرخاشگری ،افسردگی و نبود تمرکز حکایت کردهاند
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(هیرینگ ،جانسون ،اوکنور ،2016 ،ص)138 .؛ بنابراین
مداخالت ورزشی و حرکتی میتوانند یکی از مؤثرترین
راهها برای کاهش مشکالت رفتاری کودکان درنظر
گرفته شوند .با توجه به حساسیت سنین پیشدبستانی،
این سنین میتوانند بهترین دوره برای جلوگیری از
مشکالت روانی و رفتاری در دوران بزرگسالی باشند؛
بنابراین ،مداخلههای رفتاری در این سنین باید عواملی
نظیر احساس همدردی ،رفتارهای اجتماعی و
مهارتهای حل مشکالت اجتماعی را پوشش دهند
(کوردور و همکاران ،2017 ،ص .)479 .آمارها در
کشورهای توسعهیافته نشان میدهند که میزان
بازداشت کودکان و نوجوانان هفت تا  18سال در سال
 2010افزایش داشته است؛ بنابراین ،فقدان امکانات
الزم برای دخالت و غلبه بر مشکالت اجتماعی میتواند
بهصورت یک کاتالیزور به سوءرفتار و صدمه به دیگران
بینجامد (رجبی و همکاران ،2013 ،ص .)55 .اگر
مشکالت رفتاری در سنین پایین برطرف نشوند ،این
رفتارها میتوانند تبدیل به صفات پایدار و بخشی از
شخصیت کودک در سنین بزرگسالی شوند (محمد و
چالمه ،2006 ،ص .)216 .شواهد روبهرشدی وجود
دارند که به ما کمک میکنند فرایندهای موجود در
مشکالت روانی و دالیل بروز آنها را بدانیم و
همچنین ،برای جلوگیری از این نوع مشکالت تالش
کنیم و راه مقابله با آنها را بیابیم (کوردور و همکاران،
 ،2017ص .)479 .نتایج مطالعة حاضر درمورد
مشکالت رفتاری کودکانی که تنها در بازیهای آزاد
مشارکت داشتند و کودکانی که در کالسهای
سازمانیافتة ورزش ژیمناستیک شرکت کرده بودند،
تفاوت معناداری را نشان داد؛ بهگونهایکه کودکانی که
در بازیهای آزاد مشارکت داشتند ،عصبیتر و
خودمحورتر از کودکان ژیمناستیککار بودند .بازیهای
آزاد و ورزش سازمانیافته نقش یکسانی در رشد
مهارتهای اجتماعی کودکان سنین پیش از دبستان
داشتند؛ اما این دو نوع فعالیت بدنی نقش مشابهی در
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کاهش مشکالت رفتاری کودکان ایفا نکردند .تجربة
کودکان در محیطهای اجتماعی بسیار کم است؛
بنابراین ،نیاز به یک فرد بزرگسال برای هدایت رفتار
کودکان در محیطهای اجتماعی احساس میشود (لیو
و همکاران ،2013 ،ص .)38 .در ورزشهای
سازمانیافته مانند ژیمناستیک که تأکید آن بر
رقابتهای سالم و دوستانه است ،احتماالً مربی میتواند
بروز رفتارهای خودمحورانه در کودکان را کنترل کند یا
راهی برای مقابله با آن طراحی کند .همچنین ،در
بازیهای آزاد بهدلیل اینکه قوانین بازی و
بهفعلیتدرآمدن آنها توسط خود کودکان کنترل
میشوند ،ممکن است ناعدالتی و جبرگویی کودکان
بزرگتر روی دهد و موجب نارضایتی ،عصبانیت و
پرخاشگری کودکان دیگر شود؛ بنابراین ،بهنظر میرسد
که طراحی محیطهایی برای بازیهای آزادانه کودکان
بههمراه نظارت غیرمستقیم یک فرد بزرگسال برای
تعدیل اتفاقات درحین بازی احساس میشود (سندیل و
اردن ،2016 ،ص .)918 .دامنهای از اطالعات اجتماعی
مانند اطالعاتی درمورد خود ،دیگران و محیطهای
اجتماعی سبب ایجاد طرحوارة عصبانیت و پرخاشگری
در افراد میشود و این طرحوارهها اگر حتی برای یک
بار درونی شوند ،نقش بسیار مهمی در ثبات رفتار
پرخاشگری در طول زمان و در موقعیتهای مختلف
دارند (محمد و چالمه ،2006 ،ص .)216 .در ورزشهای
سازمانیافته احتماالً بهدلیلاینکه اهداف معقولی برای
کودک درنظر گرفته میشوند و کودک در رسیدن به
آنها دچار ناکامی نمیشود ،درنتیجه پرخاشگری و
عصبانیت در او رخ نخواهد داد؛ اما در بازیهای آزاد
ممکن است کودک انتظارات زیادی از خود داشته باشد
و نرسیدن به این اهداف سبب بروز ناکامی و درنتیجه
عصبانیت در او خواهد شند که این موضوع نظریة
ناکامی -عصبانیت را نشان میدهد .افزونبراین،
براساس نظریة ادراک محرک آزاردهنده ،ممکن است
کودک در محیطهای بازیهای آزاد یک محرک
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آزاردهنده و ناخوشایند را ازطرف همبازیهای خود
ادراک کنند و توان مقابله با آن را نداشته باشد؛ درنتیجه،
این امر سبب بروز احساس عصبانیت و پرخاشگری در
او میشود (بنجامین و فورت ،2016 ،ص.)33 .
تاکنون پژوهشهای متعددی به نقش ورزش بر رشد
مهارتهای اجتماعی و کاهش مشکالت رفتاری ازقبیل
پرخاشگری اشارهکردهاند؛ اما این سؤال مطرح بود که
آیا بازیهای آزاد نیز بهاندازة ورزشهای رسمی بر رشد
مهارتهای اجتماعی و کاهش مشکالت رفتاری
تأثیرگذار هستند یا اینکه باید با توجه به دیدگاه جدید
جامعه ،زمان بازی آزاد کودکان را کاهش داد و کودکان
مدت زمان بیشتری را برای آموزشهای متعدد
بگذرانند؟
نتایج پژوهش حاضر نشان داد کودکانی که در
کالسهای ورزش ژیمناستیک شرکت کرده بودند ،در
مقایسه با کودکانی که در کالسهای بازیهای آزاد
شرکت کرده بودند ،هردو پتانسیل یکسانی برای رشد
مهارتهای اجتماعی کودکان داشتند؛ اما مشکالت
رفتاری کودکانی که تنها به بازیهای آزاد مبادرت
داشتند ،بیشتر بود .بهنظر میرسد که احتماالً بهعلت
پویایی بیشتر محیط در بازیهای آزاد ،امکان ایجاد
شرایط نامناسب توسط کودکان دیگر و تحمیل
نارضایتی و بروز عصبانیت و پرخاشگری در کودکان
افزایش مییابد؛ بنابراین ،به نظر میرسد که با توجه
نقش یکسان هر دو در رشد مهارتهای اجتماعی
میتوان از یک مربی در بازیهای آزاد استفاده کرد تا
کودکان بتوانند قوانین جوانمردانه در بازی را درونی
کنند و بتوانند آن را در محیطهای دیگر نیز اجرا کنند
و بدینصورت ،از بروز مشکالت رفتاری در آنها
جلوگیری خواهد شد .همچنین ،فرصتی برای کودکان
برای آزادبودن و پرورش قدرت تخیل آنها و کشف
آزادانة محیط فراهم خواهد شد .براساس نظریة
اریکسون ،اگر افراد نتوانند آزادانه در محیط فعالیت کنند
و تجربه بهدست آوردند ،بهاحتمالزیاد در مراحل دیگر
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سروکار دارند باید نیازهای طبیعی کودکان را بشناسند
و درجهت بهبود تعامل اجتماعی و فراهمآوردن فرصت
 ازطریق بازی،برای کاهش مشکالت رفتاری کودکان
.گام بردارند
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رشد دچار مشکل خواهند شد که دراینزمینه باید اذعان
کرد که بازی آزادانه نقش زیادی در بهدستآوردن
، معلمان.تجربههای منحصربهفردی برای کودکان دارد
 والدین و تمامی افرادی که بهنوعی با کودکان،مربیان
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Abstract
The main goal of this study was to compare the effect of gymnastic exercises
and free play on social skills and behavior problems of children aged 3-6
years. In this causal ˚ comparative research, 200 subjects attending
gymnastics and free-play classes were selected using targeted random
sampling. Data was collected using preschool and kindergarten behavior
scale. Descriptive statistics and analysis of variance (ANOVA) were used for
data analysis. The results revealed that there was not any significant different
between the two groups in terms of social skills. However, the free-play group
reported more behavioral problems in two subscales of self-centeredness and
nervousness. These two types of exercises do not have an identical effect on
alleviating the behavioral problems of children. Thus, a trainer with indirect
supervision is necessary in children�
s plays to mitigate their behavioral
problems.
Keywords: Gymnastic Exercises, Free Play, Social Skills, Behavioral
Problems, Children
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