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اجتماعی  هایمهارتبر  آزاد هایبازیژیمناستیک و  هایفعالیت تأثیر حاضر، مقایسة پژوهشهدف اصلی 

دکان بین کو، ازایقایسهم -در این پژوهش علی. بودسال  و مشکالت رفتاری کودکان سه تا شش
تصادفی هدفمند انتخاب شدند.  صورتنفر به 200، آزاد هایبازیژیمناستیک و  هایکالسدر  کنندهشرکت
 وتحلیلتجزیهاستفاده شد.  دبستانی و مهدکودکمقیاس رفتاری کودکان پیشاطالعات از  آوریجمعبرای 

 در اجتماعی هایرتمها که داد نشان نتایجانجام شد.  تحلیل واریانساطالعات با آمار توصیفی و آزمون 
 مشکالت آزاد هایبازی گروه اما ند؛ندار یکدیگر با معناداری تفاوت ژیمناستیک و آزاد هایبازی گروه دو هر

 دو این. نددار ژیمناستیک گروه به نسبت بودنعصبی و خودمحوری مقیاسخرده دو در بیشتری رفتاری
 با مربی یک به ازنی ،بنابراین ؛دنندار کودکان رفتاری مشکالت کاهش در مشابهی نقش بدنی فعالیت نوع
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 مقدمه
ظریف یک باغ هستند که به  هایگلکودکان همانند 

 شدتبهتوجه و مراقبت نیاز دارند. این مخلوقات ظریف 
و مانند لوح  گیرندمیمحیط خود قرار  تأثیرتحت 

سفیدی هستند که رفتارهای افراد دیگر را منعکس 
، هاآن با توجه به ظرافت و حساسیت زیاد .کنندمی

آموزشی کودکان باید مناسب با رشد و  هایبرنامه
 ،دننظر گرفته نشوباشد و اگر این موارد در هاآننیازهای 

 د شدنخواه هاآنباعث بروز مشکالت در سالمت روانی 
این امر  کشور را در دست دارند، و چون کودکان آیندة

 دکنتر میرا حساس هاآنتوجه به رشد و پرورش 
 خوبی مشخصاکنون به (.272 .ص، 2011 ،همورثط)

دبستانی برای آموزش و پیششده است که سنین 
، . در این سنینیادگیری جزو سنین طالیی است

بر محیط خانواده با اجتماع نیز آشنا کودکان عالوه
ی اجتماعی نظیر هامکان و بعد از خانواده، شوندمی

اولین مکان برای  هامهدکودکورزشی و  هایکالس
شده  های اجتماعی کودکان شناختهیادگیری مهارت

اما  (؛612 .ص، 2010،، )سایمن و کسیجیت است
 هایبازی، هانامطلوب رسانه تأثیردلیل به ،دیگرازطرف

های چالش ،همراه و درنتیجه هایتلفنکامپیوتری و 
های یشتر از کودکان نسلب بیشتر، کودکان قرن حاضر

)رجبی،  ض مشکالت رفتاری هستندمعرگذشته در
 مشخص ،وجودبااین (؛55 .ص، 2013 ،نجفی و رضایی

دبستانی بهترین سن برای سنین پیش است که شده
سالی از مشکالت روانی در کودکی و بزرگجلوگیری 

( و 479 .ص، 2017 ،لوپز و نیتو آراز، ،کودورواست )
بررسی  ازنظرمهمی  دبستانی دورة، سنین پیشهمچنین

پزشکی و رفتاری در کودکان وانو تشخیص مشکالت ر
(. باوجود بروز 234 .ص، 2016)قشقایی،  آیدمیشمار به

، ضرورت مشکالت رفتاری و اجتماعی در کودکان
سنجش، درمان و پیشگیری از بروز  ریزی برایبرنامه

                                                   
 

 ،صورتشود؛ درغیراینرفتارها بیشتر احساس می این
 رادعنوان بخشی از شخصیت افد بهنتواناین رفتارها می

سالی ادامه پیدا کنند درونی شوند و تا دوران بزرگ
در این سنین  (.216 .ص، 2006و چالمه،  )محمد

بر خانواده وارد که کودکان باید عالوهطالیی زمانی
که  شودمیمشاهده  ،شونداجتماعی دیگر  هایجمع

یا  هامهدکودککودکان خود را به  هاخانواده
بر امر آموزش، که عالوه سپارندمیورزشی  هایکالس
 بیندرایناما  ؛شود تأمیننیز  هاآنفراغت اوقات

 عنوانبهوجود دارند که تنها بازی را  هاییخانواده
؛ گزینندبرمیفراغت برای کودکان خود پرکنندة اوقات

 ازنظراما آیا این دو نوع فعالیت بدنی دستاورد یکسانی را 
اجتماعی و کاهش مشکالت رفتاری  هایمهارترشد 

 د داشت؟نان خواهبرای کودکان به ارمغ
، اگر 1رشد اجتماعی اریک اریکسون براساس نظریة

افراد در هرکدام از مراحل رشدی خود نتوانند 
کسب کنند، این  ای از محیطهای مفید و آزادانهتجربه

آمدن مشکالت اجتماعی و رفتاری در وجودامر باعث به
اساساً،  (.304 ، ص.2007ها خواهد شد )اسا، آن

اعی را ابتدا در خانواده های اجتممهارتکودکان 
آموزند و تعامل با اعضای خانواده می وسیلةبه

های اجتماعی را شوند، مهارتتر میکه بزرگهنگامی
. آموزندمیمانند دوستان و همساالن خود  از منابع دیگر

شود لگی بازی با همساالن آغاز میسا ازحدود دو تا سه
کردن برای د صحبتبازی برای کودکان همانن و
ساالن با کلمات با که بزرگگونهساالن است. همانزرگب

بازی و  کنند، کودکان ازطریقبرقرار می یکدیگر ارتباط
پردازند. بازی هایشان به تعامل اجتماعی میبازیاسباب

شود که کودکان درمورد همساالن سبب میبا 
شدن با همساالن، حقوق خود و حقوق افراد سازگار

برای ورود به  ،دیگر اطالعات کسب کنند و درنتیجه
همورث، طدنیای واقعی و زندگی اجتماعی آماده شوند )

1. Erikson 
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که در  ایهای اجتماعی(. مهارت272 .ص، 2011
همکاری،  شامل نددبستانی باید آموخته شوسنین پیش

 کنترل خود و دفاع از خود هستند احساس مسئولیت،
ماعی، ارتباط ، محیط اجتمانند خانوادهعوامل زیادی  که

جمعی و حتی بازی با همساالن، مدرسه، وسایل ارتباط
 تأثیرگذار هامهارتاین بر رشد  توانندمی و ورزش

تعامل مثبت با اعضای  ،زندگی های اولیةدر سال. دنباش
 ؛های اجتماعی مهم هستندخانواده برای ایجاد مهارت

های بعدی زندگی، تعامل با همتایان اثر اما در سال
 .ص، 2010من و کسیجیت، )سایکند بیشتری پیدا می

بازی بهترین زمان برای شناسایی  ،همچنین (.612
تواند بهترین می تارهای اجتماعی کودکان است ورف

های اجتماعی کودکان رشد مهارت محیط برای مداخلة
 ،بنابراین (؛918 .ص، 2012باشد )سندیل و اردن، 

طراحی محیطی که کودک بتواند آزادانه در آن فعالیت 
تواند باعث می ،کند و با همساالنش تعامل داشته باشد

کان و کاهش مشکالت های اجتماعی کودرشد مهارت
اجتماعی  . بازی با همساالن نوعی تجربةرفتاری او شود

کند تا ها کمک میکند و به آنبرای کودکان ایجاد می
، از خود دفاع کنند، دیگران را بپذیرند و خود را بشناسند

ارند )سایمن و کسیجیت، ذها نیز احترام بگبه حقوق آن
که  اعتقاد دارندبسیاری از والدین  (.612 .ص، 2010
اجتماعی  هایمهارتآزادانه در ایجاد  هایبازی

و نیز ایجاد مهارت در  نفساعتمادبهایجاد کودکانشان و 
)سینگر، حل مشکالت نقش بسیار زیادی دارد 

والدین  کهازآنجاییو  (2009 ،داگوستینو و دی النگ
 هایفعالیتدر ارتباط با  گیرندهتصمیمسرپرست و 

ممکن است بیشتر والدین تنها  ،کودکانشان هستند
فعالیت بدنی برای کودکان  عنوانبهرا  آزاد هایبازی

معتقد بود که تعامل   1پیاژههمچنین، خاب کنند. خود انت
است که به کودکان کمک  تجربهیک نوع اجتماعی 

                                                   
 

 

فراد دیگر شناخت پیدا کنند و در مورد ادر کندمی
شوند. حرکت و فعالیت  ترمنطقی فرایندهای فکری خود

و چه از نوع ورزش  آزادبدنی چه از نوع بازی 
خواهند همراه ، تجربة تعامل اجتماعی را بهیافتهسازمان
ری از کودکان با سرعت بیشت شوندمیباعث  داشت و

خودمحوری خارج شوند و با دنیای بیرون و افراد دیگر 
که مطرح الی ؤاما س ؛(1962ارتباط برقرار کنند )پیاژه، 

و ورزش  آزاد هایبازیاین است آیا  شودمی
ان به یک اندازه بر رشد اجتماعی کودک یافتهسازمان

 های گوناگونی داردبازی تعریف خواهند داشت؟ تأثیر
اند. از کردهنگاه  خاصی به آن از زاویة هرکدامکه 

تواند اهداف تفریحی، بازی می ،مداردیدگاه هدف
های حتی ورزشی داشته باشد. ورزشسرگرمی و 

 گذاریپایه صلح و دوستی هدف بانیز اگر یافته سازمان
باعث رشد اجتماعی  همانند نوعی بازی توانندمی ،شوند

 شده مشخصاما ؛ (272 .ص، 2011همورث، طشوند )
باعث رشد و  تواندنمی تنهاییبهاست که بازی 

بلکه  ؛اجتماعی کودکان شود هایمهارتشکوفایی 
نیاز به  هامهارتکودکان برای یادگیری این 

)سندیل مجرب دارند  سالبزرگیک فرد  هایراهنمایی
دلیل به یافتهسازمانبازی  (.918 .ص، 2012و اردن، 

باعث یادگیری  ،آن وجود داردقوانین و مقرراتی که در 
خواهد  اجتماعی مانند رعایت نوبت و غیره هایمهارت
و  یافتهسازمان هایورزش که رسدمیظر نبهشد. 

قوانین و مقررات موجود در آن و حضور مربی برای 
آموزش و پیروی از دستورات او سبب یادگیری بهتر 

براین، افزونشد. اجتماعی کودکان خواهد  هایمهارت
حرکتی و  هایتواناییکه بین  اندها نشان دادهپژوهش

که ایگونهبه ؛مشکالت رفتاری ارتباط منفی وجود دارد
ت حرکتی باعث کاهش مشکال هایتواناییافزایش 

حرکتی خوب و  هایتوانایی ،زیرا رفتاری شده است؛

1. Piaget 
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 هایگروهبب افزایش تعامل اجتماعی در س شدهتقویت
کاهش مشکالت رفتاری کودکان  ،آن تبعبهمختلف و 

هین و بار؛ 1976 ،جاکوب و دیکراسچید)د شد نخواه
حرکتی با  هایمهارتآموزش  ،راین؛ بناب(؛2006 تبار

کودک رشدی  هایحیطهبر حرکت، بر تمام  تأکید
خواهد بود  تأثیرگذار)جسمانی، شناختی و عاطفی( 

( 45، ص. 2010، زاکوپولو، پیکاپ، سنگریدو و لیکونن)
هایی است چون ورزش ژیمناستیک یکی از ورزش و

کتی پایه و بنیادی حر هایها و مهارتکه اغلب توانایی
شتر که بی رسدشود، به نظر میمی در آن آموزش داده

ی و کاهش بتواند بر تعامل اجتماع آزاد هایاز بازی
اسا در داشته باشد.  تأثیرمشکالت رفتاری کودکان 

انی وجود دارد که ین نگرپژوهش خود بیان کرده است ا
نتوانند به میزان مناسبی از  آزاد هایکودکان در بازی

تماعی دست پیدا حرکتی و مهارت اج هایمهارترشد 
 یافتهسازمان هایورزش ،همچنین (.2007کنند )اسا، 

رعایت  دلیل وجود عواملی نظیربهمانند ژیمناستیک 
 ،نوبت، کمک به دوستان، رعایت قوانین و مشارکت

 هایمهارتمحل مناسبی برای ترویج و گسترش 
 فیلد در مطالعةاز نگاهی دیگر، سی .اجتماعی هستند

 یافتةسازمان هایورزشخود بیان کرده است که 
شناخت احساسات خود و دیگران،  ازنظرگروهی 

؛ دنزیادی دار تأثیرپنداره و ایجاد ارتباط با دیگران خود
ورزشی انفرادی که  هایفعالیتنقش  اما او درزمینة

انجام نداده است؛  ایبررسی، هستندنیز  یافتهسازمان
یک ورزش  ش بر آن شدیم بنابراین، در این پژوه

 هایبازیانفرادی مانند ژیمناستیک را با  یافتةسازمان
مشکالت رفتاری  هایحیطهکودکان در ارتباط با  آزاد

قشقایی  بررسی کنیم.  هاآنکودکان و تعامل اجتماعی 
کرده است که مشکالت رفتاری  در پژوهش خود بیان

ی، )قشقایدرصد است  5/15کودکان در ایران حدود 
اگر  ،که با توجه به اصل تعمیم پاسخ( 234 .، ص2016

 در دوران کودکی درونی  بار یکرفتاری حتی برای 

انتظار وقوع آن رفتار را در دوران  توانمیشود، 
؛ (33 .ص، 2016 ،و فورت )بنجامین بزرگسالی داشت

حتی با توجه درصد کم مشکالت رفتاری، باید  ،بنابراین
رایج  هایشیوهرساندن آن برآمد که از حداقلبه درصدد

هستند. مداخالت آن مداخالت دارویی و رفتاری 
جانبی آن طرفداران چندانی  دلیل اثرهایدارویی به

د و مداخالت رفتاری در صدر مداخالت برای نندار
اند شده گرفتهنظر ن درکاهش مشکالت رفتاری کودکا

)قشقایی،  گوییقصه تأثیربه  توانمی هاآنبین که از
درمانی بر کاهش مشکالت و تئاتر (234 .، ص2016

استفاده از  با توجه به نقشرفتاری کودکان اشاره کرد. 
ای کاهش مشکالت رفتاری کودکان، ورزش و بازی بر

اوت ماهیت با توجه به تفکه شود الی مطرح میسؤاین 
بیشتری برای مقابله با  تأثیر یک کدام ،ورزش و بازی

برای مطالعة  د داشت؟نمشکالت رفتاری کودکان خواه
 مسائلورزش و فعالیت بدنی بر  تأثیرمورد بیشتر در

مروری  به مطالعة توانمیروحی و روانی کودکان 
کرد. او ارتباط مثبت  اشاره 2013راسموسن در سال 
 دتأییکودکان را  شناختیروان مسائلبین فعالیت بدنی و 

 (.935 .ص ،2013راسموسن و لومن، ) کندمی
خود نشان داده است که هشت ، لوبو در مطالعة همچنین

اعی کودکان هفته تمرین حرکات موزون بر تعامل اجتم
)لوبو و  مثبت داشته است تأثیر درآمدکم هایخانوادهاز 

 ،ذکرشدهبا توجه به مطالب  .(511، ص. 2006وینسلر، 
افزایش مشکالت رفتاری و کاهش تعامالت اجتماعی 

نقش حاضر در نظر دارد که  پژوهشدر قرن حاضر، 
ر مشکالت رفتاری را د آزادو بازی  یافتهسازمانورزش 

را بررسی کند  اجتماعی کودکان هایمهارتو پرورش 
یافتة سازمانورزش  تأثیرمشخص کند که  ،درنهایتو 

 آزاد هایبازی هایکالسشرکت در ژیمناستیک و نیز 
کودکان کالت رفتاری مش اجتماعی و هایمهارت بر

 .چگونه است
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 پژوهش شناسیشرو
 است ایمقایسه -علیتوصیفی و نوع پژوهش حاضر از

، هدف ازنظرکمی و  هایپژوهش وجز ،ماهیت ازنظرو 
. اطالعات رودمیشمار یک پژوهش کاربردی به

گردآوری  نامهپرسشمیدانی و با استفاده از  صورتبه
 شد.

 کنندگانشرکت
کودکان سنین  حاضر همة پژوهشآماری  جامعة
در  1395بودند که در تابستان سال  دبستانیپیش

و  کفراغت ژیمناستیتابستانی اوقات هایکالس
 400 درمجموع،که  کرده بودند نامثبت آزاد هایبازی

از روش تصادفی استفاده  گیرینمونه برای .نفر بودند
 عنوانبهنفر  200 ،جدول مورگان اساسبرشد که 

آزادانه  هایبازیانتخاب شدند. گروه  کنندهشرکت
فراغت اوقات هایکالسشامل کودکانی بودند که در 

سنی  شرکت کرده بودند و در دامنة آزاد هایبازی
در یک این کودکان  ،ما قرار داشتند. همچنین موردنظر

سال گذشته نیز نباید در هیچ کالس ورزشی 
. گروه ورزش کردندمیشرکت  اییافتهسازمان
ژیمناستیک شامل کودکان  یافتةسازمان

فراغت اوقات هایکالسبودند که در  ایدبستانیپیش
 سابقةژیمناستیک شرکت کرده بودند. این کودکان نیز 

 نداشتند. یافتهسازماندر ورزش  یمدتطوالنی

 هادادهگردآوری  و شیوة ابزار
حاضر، مقیاس  پژوهشدر  مورداستفاده نامةپرسش

مرل بود.  مهدکودکو  دبستانیپیشرفتاری کودکان 
. این مقیاس این مقیاس را طراحی کرد 2003در سال 
مقیاس گویه خرده 42است که  گویه 76شامل 
)روابط اجتماعی،  در سه حیطهرا  اجتماعی هایمهارت

 گویه و 34و تعامل اجتماعی و استقالل اجتماعی( 
 حیطه در پنج مشکالت رفتاری کودکان رامقیاس خرده
 نشینیعقبفعالی، آزار و اذیت، محوری، بیش)خود

در  گذارینمره. کندمیارزیابی  بودن(اجتماعی و عصبی

تفاوت است. هر گویه مقیاس مهرکدام از این دو خرده
ارزشی توسط والدین کودک یک مقیاس چهاردر 
معنی هرگز، امتیاز به شدند که امتیاز صفر گذارینمره
معنی گاهی اوقات و دو به، امتیاز ندرتبهعنی مبه یک

یشه است. بیشترین امتیاز از معنی همبهامتیاز سه 
این است که  دهندةنشانمقیاس مهارت اجتماعی خرده

رشد کرده  خوبیبهاجتماعی  هایمهارتکودک در 
مقیاس مشکالت کسب بیشترین امتیاز در خردهاست و 

افزایش مشکالت رفتاری در  دهندةنشانرفتاری 
مطالعة حاضر، در . روایی و پایایی ابزار استکودک 
 است شده تأییددر ایران  و همکاران، شمشیری مطالعة

، 2013 ،هاشمی، دوستان و یزدانی باقری، ،)شمشیری
 کرونباخآزمون آلفای  ،در پژوهش حاضر. (95 .ص
 دست آمد.به 87/0

بدنی تربیت با مراجعه به ادارة هادادهگردآوری  برای
های های تابستانی ژیمناستیک و بازیمشهد، کالس

آزادی که در سطح شهر مشهد وجود داشت، شناسایی 
کالس  10کالس ژیمناستیک و  10ها بین آنو از ندشد

پس از  .انتخاب شدند ایخوشه صورتبه آزادهای بازی
، کودکانی که معیار ورود به مطالعه هاکالسمراجعه به 

فرم  هاآنوالدین  ،را داشتند انتخاب شدند و سپس
 را امضا کردند. نامة آگاهانة شرکت در مطالعهرضایت

و همچنین،  ژیمناستیکمیانگین در هر کالس  طوربه
 دبستانیپیشکودک در سنین  10 آزاد هایبازیکالس 
 را نیز داشتند که که شرایط ورود به پژوهشبودند 

نامه پرسش 200، درنهایت .شدند بررسینمونه  عنوانبه
 .شدند وتحلیلتجزیه موردنظر از نمونة

 هادادهپردازش  روش
ابتدا  مناسب، آماری روش ازاستفاده  برای
چون  شد؛ بررسی نوع آزمونورود به  هایفرضپیش

 طریقاز بودند، ایفاصلهنوع از پژوهش متغیرهای
 توزیع بودنطبیعی کولموگروف -اسمیرنوفآزمون 

، هاداده توزیعاز  اطمینانشد. پس از  بررسی هاداده
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. شد استفاده هاداده تحلیل برایتحلیل واریانس  آزمون
 1اس.پی.اس.اس افزارنرم ازطریق آماری هایآزمون
کمتر آزمون  معناداریو سطح  ندانجام شد 5/16 ةنسخ

 .درنظر گرفته شد 05/0از 
 

 هایافته
 کنندگانشرکتفردی  هاییژگیوشمارة یک در جدول 

 .اندشده ارائه پژوهش

 

 پژوهش کنندگانشرکتهای فردی یژگیو. 1جدول 

 آزادگروه بازی  گروه ژیمناستیک متغیر

 37/5 ± 23/1 33/5 ±73/0 )سال( سن

 66/100 ± 06/7 6/108 ± 46/15 متر(یسانتقد )

 64/19 ± 43/2 2/21 ± 04/6 وزن )کیلوگرم(

 
 ر اجتماعیهای توصیفی در متغیر رفتاو آماره . آزمون آنوآ2جدول 

 نتیجه نتایج آزمون آنوا آزمون لون های توصیفیآماره  

 میانگین گروه متغیرها
انحراف 

 معیار

 آمارة
 اف

 معناداری
 آمارة
 اف

 نتیجه معناداری

 رفتار اجتماعی

 96/13 92/82 ژیمناستیک

836/16 0001/0 182/2 143/0 
تفاوت 
وجود 
 ندارد

 14/17 12/78 بازی آزاد

مقیاس روابط هخرد
 اجتماعی

 8/4 06/29 ژیمناستیک

6/4 035/0 692/3 058/0 
تفاوت 
وجود 
 ندارد

 51/5 27 آزادبازی 

مقیاس تعامل خرده
 اجتماعی

 58/5 86/26 ژیمناستیک

527/8 004/0 221/1 272/0 
تفاوت 
وجود 
 ندارد

 29/6 5/25 بازی آزاد

مقیاس استقالل خرده
 اجتماعی

 96/4 27 ژیمناستیک

96/5 017/0 227/1 271/0 
تفاوت 
وجود 
 ندارد

 79/6 62/25 بازی آزاد

 

 

 

 

 

                                                   
 

 
1. SPSS 
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 های توصیفی در متغیر مشکالت اجتماعیو آماره آنوا آزمون .3جدول 

 گروه متغیرها

 نتایج آزمون آنوا آزمون لون های توصیفیآماره

 نتیجه
 اندازة
 میانگین اثر

انحراف 
 معیار

 آمارة
 اف

سطح 
 معناداری

 آمارة
 اف

سطح 
 معناداری

مشکالت 
 رفتاری

 1/16 06/34 ژیمناستیک

497/0 483/0 846/5 018/0 
تفاوت 
وجود 
 دارد

57/122 
 53/14 75/41 بازی آزاد

مقیاس خرده
 خودمحوری

 01/5 2/10 ژیمناستیک

763/0 385/0 204/5 025/0 
تفاوت 
وجود 
 دارد

72/123 
 22/5 62/12 بازی آزاد

مقیاس خرده
 فعالیبیش

 58/4 8/8 ژیمناستیک

172/0 679/0 432/1 235/0 
تفاوت 
وجود 
 ندارد

- 
 05/5 10 بازی آزاد

مقیاس خرده
 آزار و اذیت

 95/2 46/4 ژیمناستیک

285/5 024/0 041/0 841/0 
تفاوت 
وجود 
 ندارد

- 
 43/4 62/4 بازی آزاد

مقیاس خرده
نشینی عقب

 اجتماعی

 03/3 33/4 ژیمناستیک

705/2 103/0 57/2 112/0 
تفاوت 
وجود 
 ندارد

- 
 46/2 25/5 آزادبازی 

مقیاس خرده
 بودنعصبی

 33/3 26/6 ژیمناستیک

589/2 111/0 477/19 0001/0 
تفاوت 
وجود 
 دارد

76/147 
 18/3 25/9 بازی آزاد

 
قبیل سطح تحصیالت والدین، ، متغیرهایی ازهمچنین

تعداد و ورزشی  هاییتفعالمیزان مشارکت والدین در 
قرار  مدنظرکنترل  هایمتغیر عنوانبه ،فرزندان خانواده

بین دو گروه  داریمعناتفاوت از این حیث گرفتند که 
دارد متغیر رفتار میانگین و انحراف استانوجود نداشت. 

در جدول  ،های آن در دو گروهیاسمقاجتماعی و خرده
با توجه به نتایج جدول . است شده دادهنشان  دوشمارة 
که دو گروه ژیمناستیک و  شودیممشاهده  دوشمارة 

و  در متغیر رفتار اجتماعی آزاد هاییباز
داری با یکدیگر ندارند؛ آن تفاوت معنا هاییاسمقخرده

 ط با متغیر مشکالت رفتاری و اما در ارتبا

ده مشاه( سهشمارة  )جدولآن  هاییاسمقخرده
که بین دو گروه در نمرة کل مشکالت رفتاری  شودیم

بودن بین دو بودن و خودمحورمقیاس عصبیو خرده
که میانگین ایگونهبه ؛ود داردجداری وتفاوت معناگروه 

طح معناداری بیشتر بود. س آزاد هاییبازگروه در  هاآن
دیگر  هاییاسمقدرنظر گرفته شد. در خرده 05/0

ر در متغیر اث اندازة بین دو گروه معنادار نبود. هاتفاوت
مقیاس خودمحوری و مشکالت رفتاری و خرده

 57/122، 72/123، 76/147ترتیب ، بهبودنعصبی
 .هستند
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 گیریو نتیجه بحث

بین ن داد که متغیر روابط اجتماعی درنتایج نشا
 ورزشی شدةدهیسازمان هایکالسکودکانی که در 

ر با کودکانی که د ،کرده بودندشرکت  )ژیمناستیک(
ت ، تفاوکردندشرکت  آزاد هایبازی هایکالس

و اری اما در متغیر مشکالت رفت ؛وجود ندارد معناداری
بودن و خودمحوربودن مقیاس عصبیدر خرده ،همچنین

وجود دارد؛  معناداریبین این دو گروه تفاوت در
 آزاد هایبازیدر  کنندهشرکتکه کودکان ایگونهبه

 مشکالت رفتاری بیشتری داشتند.
زیادی  هایپژوهشبا  راستاهمحاضر  نتایج پژوهش
 یمثبت تأثیر تواندمیفعالیت بدنی  انددادهاست که نشان 

و  باشد حالت روانی و احساسات داشته ،خودپندارهبر 
راب را کاهش پرخاشگری، افسردگی و اضط تواندمی

 ،ترولسن ؛1986، گروبر ؛1984، دهد )آرمسترانگ
 ،لیتلون و انگربرسن ؛1990؛ آلبرت و همکاران، 1986
 ،دونالدسن و رونان ؛2004، اکلند و همکاران ؛2002
 «سنین طالیی رشد» ، عبارت1992در سال (. 2006

حساس رشدی در  برای کودکان رواج یافت که به دورة
های حرکتی، جسمانی، عاطفی و شناختی تمام حیطه

در سنین پیش از دبستان اشاره دارد. از آن زمان به بعد 
سالمتی،  های مختلف بهداشتی،توجه زیادی در حیطه

 هاآنتحصیلی و سبک زندگی کودکان در سنین طالیی 
کودکان  آزادهای که زمان بازیایگونهشده است؛ به

ساعات بیشتری را یافته است و کودکان  کاهش
آموزش موارد مختلف  سال براینظر یک بزرگتحت
های بازی اما باید پذیرفت که محیط کنند؛ی میسپر

های بازی تر از محیطزمان حال حاضر خطرناک
بلکه این دیدگاه جامعه است  ؛های گذشته نیستندزمان

ن بیشتر زما کودکان و مدت آزادهای مورد بازیکه در
 .ص، 2012تغییریافته است )ساتربای،  هاآموزش آن

                                                   
 

 

 مینةز ،یادگیری اجتماعی اساس نظریةبر(. 289
. شدن افراد داردبسیاری بر روند اجتماعی تأثیراجتماعی 

ه کودکان رفتارهای اجتماعی عقیده دارد ک این نظریه
(. 2007)اسا،  آموزندمیطریق مشاهده و تقلید را از
روند  محیط بر تأثیرمدل یادگیری اجتماعی بر  تأکید

 کاریدستمعتقد است که با و  شدن افراد استتماعیاج
 تأثیرشدن افراد بر روند اجتماعی توانمیمحیط 
 ،اساس این دیدگاه(. بر2005اندرسن و تیلور، )گذاشت 

خود را درونی  هایتجربهافراد پیاژه بیان کرد که 
از مختلف اعم  هایحیطهرشد در  ساززمینهکه  کنندمی

به  هاتجربهشدن رشد اجتماعی خواهد شد و درونی
معتقد بود  1بندورا براین،تقویت بیرونی نیاز دارد. افزون

طریق از توانندمی نیزراد بدون تقویت بیرونی فکه ا
تجربیات را درونی سازند  هامدل و مشاهدة تصویرسازی

مشاهده شد که رشد  ،. در این مطالعه(2006)بندورا، 
و ژیمناستیک تفاوت  آزاد هایبازیاجتماعی دو گروه 

که این دو  رسدمینظر با یکدیگر ندارد؛ به داریمعنا
اجتماعی  تجربة آوردنفراهم ازنظرمحیطی  نوع تجربة

، براساس و همچنین هستندمشابه یکدیگر  احتماالً
که  استنباط کرد گونهاین توانمیبندورا نیز  نظریة

محیطی نیز  نقش تقویت در این دو نوع تجربة احتماالً
احتمالی برای  دالیلکه در ادامه  استمانند یکدیگر 

ارتباط مناسب و صحیح ذکر خواهد شد.  هاآناز  هرکدام
با همتایان و معلمان خود یک  دبستانیپیشکودکان 

سطح بنیادی رشدی است و ممکن است نمایانگر نوعی 
برقراری ارتباط اجتماعی  برایسازگاری اجتماعی باشد. 

، کودکان باید قوانین اجتماعی را بدانند و مؤثر
، هابازیاسبابقبیل تقسیم را ازاجتماعی  هایمهارت

چنین، موزند. همبیا رعایت نوبت و کمک به دیگران
نیازمند توانایی کودک در بیان تعامل اجتماعی موفق 

احساسات، تعدیل مناسب احساسات با توجه به نیاز 

1. Bandura 
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سندیل و اردن، ) استمحیط و فهم احساسات دیگران 
فعالیت بدنی و حرکت  ،زمینه( و دراین918 .ص، 2016
تجربه اجتماعی برای کودک  عامل ایجادکنندةاولین 

گروهی برای  هایجمع. فعالیت در شوندمیمحسوب 
کودکان فرصت یادگیری تعامل اجتماعی صحیح با 

شدن با دیگران سهیماعضای دیگر گروه، کار گروهی، 
کمک  ،و همچنین هاایدهو حتی  هاداراییمورد فضا، در

گریگوریادز و ) دهدمیبه دیگران را ترویج 
(. رشد 40 .ص، 2013 ،گرانماتیکوپولوس و زاچوپولو

اجتماعی در کودکان باعث  هایمهارتصحیح 
مشکالت  ،همچنینو  شودمیکودکان  یابیدوست

دهد. خوشحالی هش میرفتاری و تحصیلی را کا
موفقیت در زندگی به توانایی  بهیابی کودکان و دست

 دیگران ارتباط دارد. نتایج مطالعةبرقراری ارتباط با 
و ورزش  های آزادانهحاضر نشان داد که بازی

یکسانی برای رشد  یافتة ژیمناستیک پتانسیلسازمان
های اجتماعی کودکان سنین پیش از دبستان مهارت

تنها اند که فعالیت بدنی نهدارد. مطالعات نشان داده
حرکتی در کودکان  -های روانیباعث رشد مهارت

اجتماعی را نیز در  -های روانیبلکه مهارت ،شودمی
پذیری و رشد فزایش احساس مسئولیتا وسیلةها بهآن

بخشد. های اجتماعی بهبود میمناسب مهارت
از  ای که یک کودک در دوران پیشرفتارهای اجتماعی

فرادادن به را بیاموزد شامل گوش هاآندبستان باید 
ز روی کار و دستورات، مشارکت مناسب در گروه، تمرک

های . این رفتارها مهارتدهی اعمال هستندسازمان
پذیری، استقالل و مشارکت اجتماعی، مسئولیت

د )لیو، کارپ و ندهسازگاری در کودکان را افزایش می
برخی از افراد بازی را (. 34 .ص، 2013 ،دیویس

ای از آرزوها و رؤیاهای دوران کودکی عنوان آینهبه
 ای برای تخلیةدیگر بازی را وسیلهپندارند و برخی می

ای هرحال بازی وسیلهاما به ؛دانندانرژی کودک می

                                                   
 

 1مندراس کهگونه؛ بلکه همانبرای اتالف وقت نیست
ان مساوی با است، بازی برای کودک کرده بیان( 2011)

ساالن است. بازی برای کردن برای بزرگصحبت
کودکان نوعی وسیله برای برقراری تعامل اجتماعی، 

و حتی نوعی مکانیسم دفاعی است.  حل مشکالت
 کنندکافی و آزادانه بازی می اندازةکودکانی که به

دست آورند، افکار خود را توانند تجربیات بیشتری بهمی
گسترش دهند و به رشد عمومی دست پیدا کنند. 

کودک مهربانی، خشم، عصبانیت،  ،بازی لةوسیبه
دهد و ا نشان میشکست، امنیت و پریشانی خود ر

کند آرامش خود را بازی سعی می وسیلةدرنهایت به
نظر (. به272 .ص، 2011همورث، طدست بیاورد )به

و  های گروهیعملکرد مناسب در بازیکه رسد می
 همانند احتماالًشدن توسط گروه همساالن پذیرفته

ت مربی در یک کالس فرادادن به دستوراگوش
دهی شدة ورزشی، نقش یکسانی در رشد سازمان

، ؛ بنابرایناجتماعی داردهای های مهارتمقیاسخرده
کودکان در رشد  های آزادانةنباید از نقش بازی

های اجتماعی آنان غافل شد و جامعة کنونی باید مهارت
کودکان را  های آزادانةیآمده از بازوجودهای بهآسیب

 عنوان بخشی از فرایندهای رشدی آنان بپذیرد.به
ا های اجتماعی ضعیفی دارند یدکانی که مهارتکو

های مداخالتی به برنامهند، دارمشکالت رفتاری خاصی 
های اجتماعی نیاز است که تقای مهارتبرای ار

زمینه اعم از های مداخالتی زیادی دراینروش
ند رفتاردرمانی، درمان شناختی و حتی حرکتی وجود دار

(. در حیطة 40 .ص، 2013 )گریگوریادز و همکاران،
های بازیکه رسد نظر میهای حرکتی بهمداخله

های یا شرکت در کالسگروهی آزادانه با همساالن 
د بر پرورش نتوانهر دو می ،یافتهورزشی سازمان

در  ،زیرا ؛دنهای اجتماعی تأثیرگذار باشمهارت
ن افراد های ورزشی و گروهی تعامل زیادی بیمحیط

1. Mondares 
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برقراری ارتباط با همساالن،  وسیلةشود و بهبرقرار می
های ند. ارتباطیابهای اجتماعی توسعه میارتمه

های ی برای تقویت مهارتچهره ابزار مفیدبهچهره
وفور مشاهده که در ورزش و بازی به اجتماعی هستند

. بازی و ارتباط با همساالن ردنیاز هستندو مو شوندمی
یزیکی و اجتماعی است کشف دنیای فچهارچوبی برای 

همساالن در دوران کودکی با  نداشتنتعاملو برعکس 
اجتماعی و احساسی متعددی در  هایاختاللسبب بروز 

اجتماعی، افسردگی و کاهش  نشینیعقبکودکان مانند 
 (.296 .ص، 2006و بارت،  بارهایم) شودمی نفسعزت

 سالگی هشتقبل از  سنیناز  نیز مشکالت رفتاری
 ایمداخله هایبرنامهایجاد  ،درنتیجه ؛شوندمینمایان 

در سنین پیش از دبستان برای این قبیل مشکالت 
تعداد کودکانی که نیازمند  ،حاضرضروری است. درحال

دارویی روانی برای مشکالت رفتاری  هایدرمان
 1995که از سال ایگونهبه هستند؛افزایش به، روهستند

دارویی روانی در  هایدرماناستفاده از  2001تا سال 
 پنج حدوداً هاآنکاهش مشکالت رفتاری  کودکان برای

نوع داروها در  استفاده از اینسو، ازیک. اندبرابر شده
سوئی بر سیستم متابولیک، غدد  دوران کودکی اثرهای

عروقی و سیستم عصبی کودکان  -، قلبیریزدرون
رفتاری  هایمداخله ،دیگر؛ اما ازسویداشته است

فتاری چشمگیری بر کاهش مشکالت ر اثرهای
 هایمداخله ،درنتیجهو  اندنشان داده نیز کودکان

با هدف درمانی  هایاقدامرفتاری باید در خط مقدم 
 ؛ظر گرفته شوندکاهش مشکالت رفتاری کودکان درن

جانبی مانند  باوجود اثر مطلوب خود، اثرهایی ،زیرا
وینس کوپرچان،  چاو، کومر،دارویی ندارند ) هایدرمان

 رفتاری هایمداخلهبین (. از26 .ص، 2013 ،و ویلسون
به نقش ورزش  توانمیکاهش مشکالت رفتاری  برای

 زمینه اشاره کرد.دراین
از اثر مثبت ورزش و فعالیت  شمارییب هایپژوهش

بدنی بر کاهش مشکالت روانی مانند تنش، عصبانیت 
 اندکردهتمرکز حکایت  ، افسردگی و نبودپرخاشگریو 

بنابراین (؛ 138 .ص، 2016 اوکنور، جانسون، ،ینگهیر)
 مؤثرترینیکی از  توانندمیمداخالت ورزشی و حرکتی 

نظر ای کاهش مشکالت رفتاری کودکان دربر هاراه
، دبستانیپیشگرفته شوند. با توجه به حساسیت سنین 

بهترین دوره برای جلوگیری از  توانندمیاین سنین 
باشند؛  سالیبزرگمشکالت روانی و رفتاری در دوران 

عواملی رفتاری در این سنین باید  هایمداخله ،بنابراین
نظیر احساس همدردی، رفتارهای اجتماعی و 

حل مشکالت اجتماعی را پوشش دهند  هایمهارت
(. آمارها در 479 .ص، 2017 و همکاران، دورکور)

یزان که م دندهمینشان  یافتهتوسعهکشورهای 
سال در سال  18تا  بازداشت کودکان و نوجوانان هفت

فقدان امکانات  ،افزایش داشته است؛ بنابراین 2010
 تواندمیالزم برای دخالت و غلبه بر مشکالت اجتماعی 

رفتار و صدمه به دیگران یک کاتالیزور به سوء صورتبه
(. اگر 55 .ص، 2013، همکاران رجبی ود )نجامبی

پایین برطرف نشوند، این  مشکالت رفتاری در سنین
تبدیل به صفات پایدار و بخشی از  توانندمی رفتارها

محمد و ) شوند سالیبزرگشخصیت کودک در سنین 
رشدی وجود (. شواهد روبه216 .ص، 2006چالمه، 

فرایندهای موجود در  ندنکمید که به ما کمک ندار
را بدانیم و  هاآنمشکالت روانی و دالیل بروز 

از این نوع مشکالت تالش  گیریبرای جلو ،همچنین
، و همکاران دورکوررا بیابیم ) هاکنیم و راه مقابله با آن

مورد (. نتایج مطالعة حاضر در479 .ص، 2017
 آزاد هایبازیمشکالت رفتاری کودکانی که تنها در 

 هایکالسمشارکت داشتند و کودکانی که در 
ورزش ژیمناستیک شرکت کرده بودند،  یافتةسازمان
که کودکانی که ایگونهبه ؛را نشان داد معناداریتفاوت 

و  ترعصبی ،مشارکت داشتند آزاد هایبازیدر 
 هایبازی کار بودند.از کودکان ژیمناستیک خودمحورتر

نقش یکسانی در رشد  یافتهسازمانو ورزش  آزاد
اجتماعی کودکان سنین پیش از دبستان  هایمهارت
اما این دو نوع فعالیت بدنی نقش مشابهی در  ؛داشتند
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 تجربةکاهش مشکالت رفتاری کودکان ایفا نکردند. 
اجتماعی بسیار کم است؛  هایمحیطکودکان در 

برای هدایت رفتار  سالبزرگبه یک فرد ، نیاز بنابراین
لیو ) شودمیاجتماعی احساس  هایمحیطر کودکان د

 هایورزش(. در 38 .ص، 2013، همکارانو 
آن بر  تأکیدمانند ژیمناستیک که  یافتهسازمان
 تواندمیمربی  احتماالًسالم و دوستانه است،  هایرقابت

یا در کودکان را کنترل کند  خودمحورانهبروز رفتارهای 
در  ،همچنینراهی برای مقابله با آن طراحی کند. 

یل اینکه قوانین بازی و دلبه آزاد هایبازی
توسط خود کودکان کنترل  هاآن درآمدنفعلیتبه

کودکان  جبرگوییو  ناعدالتیممکن است  ،دنشومی
عصبانیت و  ،دهد و موجب نارضایتی روی تربزرگ

 رسدمینظر ، بهبنابراین ؛پرخاشگری کودکان دیگر شود
کودکان  آزادانه هایبازیبرای  هاییمحیططراحی که 
برای  سالبزرگهمراه نظارت غیرمستقیم یک فرد به

سندیل و ) شودمیحین بازی احساس تعدیل اتفاقات در
از اطالعات اجتماعی  ایدامنه(. 918 .ص، 2016اردن، 

 هایمحیطخود، دیگران و  درموردمانند اطالعاتی 
 پرخاشگریعصبانیت و  طرحوارةاجتماعی سبب ایجاد 

 یکاگر حتی برای  هاوارهطرحو این  شودمیدر افراد 
مهمی در ثبات رفتار  نقش بسیار ،درونی شوند بار

مختلف  هایموقعیتدر طول زمان و در  پرخاشگری
 هایورزش(. در 216 .ص، 2006محمد و چالمه، ) دارند

اینکه اهداف معقولی برای دلیلبه احتماالً یافتهسازمان
و کودک در رسیدن به  شوندمینظر گرفته کودک در

پرخاشگری و  درنتیجه ،شودنمیدچار ناکامی  هاآن
 آزاد هایبازیاما در  ؛عصبانیت در او رخ نخواهد داد

ممکن است کودک انتظارات زیادی از خود داشته باشد 
 درنتیجهو نرسیدن به این اهداف سبب بروز ناکامی و 

ین موضوع نظریة ند که اعصبانیت در او خواهد ش
براین، . افزوندهدمیرا نشان  عصبانیت -ناکامی

، ممکن است آزاردهندهادراک محرک براساس نظریة 
 یک محرک آزاد هایبازی هایمحیطکودک در 

خود  هایبازیهمطرف آزاردهنده و ناخوشایند را از
 ،درنتیجه ؛با آن را نداشته باشد مقابلهادراک کنند و توان 

سبب بروز احساس عصبانیت و پرخاشگری در این امر 
 (.33 .ص، 2016بنجامین و فورت، شود )میاو 

متعددی به نقش ورزش بر رشد  هایپژوهش تاکنون
قبیل رفتاری از مشکالتاجتماعی و کاهش  هایمهارت

مطرح بود که  سؤالاما این  ؛اندکردهاشارهپرخاشگری 
رسمی بر رشد  هایورزش اندازةبهنیز  آزاد هایبازیآیا 

اجتماعی و کاهش مشکالت رفتاری  هایمهارت
با توجه به دیدگاه جدید یا اینکه باید هستند  تأثیرگذار

کودکان را کاهش داد و کودکان  آزادجامعه، زمان بازی 
متعدد  هایآموزش بیشتری را برای زمان مدت

 بگذرانند؟
کودکانی که در نشان داد  حاضر پژوهشنتایج 
در  ،ورزش ژیمناستیک شرکت کرده بودند هایکالس

 آزاد هایبازی هایکالسمقایسه با کودکانی که در 
هردو پتانسیل یکسانی برای رشد شرکت کرده بودند، 

مشکالت  اما شتند؛اجتماعی کودکان دا هایمهارت
مبادرت  آزاد هایبازیرفتاری کودکانی که تنها به 

علت به احتماالً که رسدمینظر داشتند، بیشتر بود. به
 ، امکان ایجادآزاد هایبازیپویایی بیشتر محیط در 

شرایط نامناسب توسط کودکان دیگر و تحمیل 
 و پرخاشگری در کودکان عصبانیتنارضایتی و بروز 

که با توجه  رسدمیبه نظر  ،؛ بنابراینیابدمیافزایش 
اجتماعی  هایمهارتدو در رشد  نقش یکسان هر

استفاده کرد تا  آزاد هایبازییک مربی در از  توانمی
جوانمردانه در بازی را درونی کودکان بتوانند قوانین 

دیگر نیز اجرا کنند  هایمحیطو بتوانند آن را در کنند 
 هاآنفتاری در از بروز مشکالت ر صورت،و بدین

برای کودکان فرصتی ، همچنین .جلوگیری خواهد شد
و کشف  هاآنقدرت تخیل ودن و پرورش بآزادبرای 
 براساس نظریة هد شد.محیط فراهم خوا آزادانة

در محیط فعالیت کنند  اگر افراد نتوانند آزادانه ،اریکسون
در مراحل دیگر  زیاداحتمالبه ،دست آوردندو تجربه به
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زمینه باید اذعان رشد دچار مشکل خواهند شد که دراین
آوردن دستبهکرد که بازی آزادانه نقش زیادی در 

 ،معلمان برای کودکان دارد. فردیمنحصربه هایتجربه
 با کودکان نوعی بهمربیان، والدین و تمامی افرادی که 

 منابع

ای طبیعی کودکان را بشناسند سروکار دارند باید نیازه
آوردن فرصت و درجهت بهبود تعامل اجتماعی و فراهم

بازی  طریقای کاهش مشکالت رفتاری کودکان، ازبر
 گام بردارند.
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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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