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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of 
spontaneous play in nature on play behavior and happiness of 
the pre-school children. To this end, 45 children aged 4 to 6 
were selected as a sample from Tabriz, in three groups of the 
outdoor, indoor space, and control. Play behavioral and 
children's happiness were measured respectively using the pre-
school children's behavior in the play, oxford happiness 
questionnaire, pretest-posttest. Mix ANOVA showed that 
outdoor activity between pretest-posttest had a significant 
effect on play behavior and happiness of the children, so that 
71% of changes in the play behavior and 98  % of changes in the 
happiness of the children were affected by their nature outdoor 
activities. It is while activity in indoors did not have a significant 
effect on children's play behavior and happiness. The results 
were discussed with respect to the external bronfenbrenner 
biomechanical and Piaget cognitive theory. 

 
 

Extended Abstract  
Objectives: Research has shown that 
the first four years of life are an 
important stage in child development 
(1). In this period, the play is the best 
means of communication for them (2). 
On the other hand, children play 
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through a wide range of basic motor 
skills of displacement, manipulation, 
and sustainability, and gain a more fluid 
control of the muscles with a positive 
and stable self-concept (3). So, it can be 
said that through the frisky physical 
activity in nature, the young child can 
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grasp the true sense of his body and 
gain considerable happiness and joy (4). 
The purpose of the present study was 
to investigate the effect of spontaneous 
play in nature on the behavior and 
happiness of the pre-school children. 
Materials and Methods: The present 
study was carried out as a semi-
empirical experiment in the field. The 
statistical population of this study 
included 4-to-6-year-old boys and girls 
in Tabriz city. For the sample selection, 
a list of all kindergartens and nature 
school of Tabriz city was prepared. 
Then, using a targeted sampling 
method, a kindergarten and a nature 
school were selected. In the 
kindergartens, among 32, and at the 
nature school, among 38 children aged 
4-6, 15 girl and boys were selected 
randomly as the sample. The nature 
School group conducted all activities 
freely on a tendency and voluntary time 
manner, including water play, sand 
play, pottery, carpentry, play with 
animals, equestrian play such as 
gymnastics, walking on a rope net, 
climbing sloping wood, coloring and 
painting in the open air and so on. The 
kindergarten group also performed 
activities such as painting, crafting, 
playing with Lego and ball pool, setting 
up courses such as teaching the Qur'an, 
educational cards, children's books, 
introducing basic mathematical 
concepts, etc. in a room with ceramic 
floor furnished with table and chair, 
according to the pre-determined time 
schedule set by the coaches. The 
control group also had fifteen 4-to-6-
year-old girls and boys, that according 
to the parents' reportage, these 

children did not attend any formal 
organizations during the last year, and 
were not interested to register at the 
school and kindergarten during the 
research period. Both experimental 
groups performed their activities in the 
designated spaces for 12 4-hour 
sessions. The variables of play behavior 
and happiness of children were 
measured at pre-test and post-test 
using questionnaire of pre-school 
children behavior scale of Couple and 
Robin (1988) and Oxford Happiness 
Questionnaire (1989). 
Results: Data analysis was performed 
using descriptive and inferential 
statistics. Analysis of normal 
distribution of data was performed 
using Shapiro-Wilk's statistical test. 
After verifying the normality of the 
data, one-way ANOVA analysis of 
variance was used to evaluate pre-test 
differences. Regarding the lack of 
significant differences in the dependent 
variables in the pre-tests, to evaluate 
the differences between pre- and post-
tests among all three groups (natural 
outdoor, indoor and control groups), a 
4×2×4 mix ANOVA analysis for behavior 
variables (including active play, 
purposeful individual play, passive play 
and total play behavior) and a 3×2 mix 
ANOVA analysis for happiness variable 
were used. According to the results of 
the Levens' test and the Box test, the 
equation of variance and covariance is 
also considered. The results showed 
that in the play behavior variable in the 
internal factors, the main effect of time 
(pre and post-test), the main effect of 
group, the interactive effect between 
group and time, the interactive effect of 
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play and time, the interactive effect of 
group and play behavior, and finally, 
the interactive effect among the three 
factors, namely time, group and play 
behavior, were significant. Therefore, 
based on the results, it can be 
concluded that in all four factors of play 
behavior, there was a significant 
difference among outdoor, indoor 
space, and control group. Accordingly, 
based on the effect size, it can be 
declared that 98% of the variations in 
the active play, 51% of the variations in 
the purposeful individual play, 93% of 
the variations in the passive play (in 
order to reduce) and 71% of the 
changes in the children play behavior 
was influenced by their activity in 
natural outdoor space, while there was 
no significant difference in the indoor 

and control group after the training 
period. Also, in the happiness variable, 
the results of multivariate analysis 
showed that the main effect of time, 
the main effect of the group, as well as 
the interaction between group and 
time were significant. According to the 
table, it can be concluded that there is 
a significant difference between the 
pre- and post-tests of the nature school 
group, as 98% of the changes in 
children's happiness were due to 
spontaneous activity in nature, while 
there was no significant difference in 
the indoor and control group after the 
training period. Only 1% of the 
variability of children's happiness was 
due to activities in kindergarten and 
control group. 

 

Table1. Comparison of two to four subscales of the play behavior and a subscale of 
happiness in the pre-test and post-test of the nature school group, kindergarten 

group and control group 
Group      Skill        Time       Time       Mean         S.D      Sig 

difference                 (j)           (i)     (i-j) 
nature school    Active play    pre-test       post-test              69/1-                 04/0          *0001/0 

purposeful     pre-test       post-test              6/0-                   09/0          *0001/0 
individual play 

passive play     pre-test      post-test                2/1                  05/0          *0001/0 
Total play       pre-test      post-test               36/0-                04/0          *0001/0 

behavior 
Happiness      pre-test      post-test              - 60/26                 59/0            *0001/0 
Kindergarten    Active play   pre-test       post-test               01/0-             04/0            55/0 
Purposeful    pre-test       post-test                88/8                09/0           000/1 

individual play 

Passive play    pre-test      post-test                07/0                05/0      19/0 
Total play      pre-test       post-test              01/0-               04/0            88/0 

behavior 
Happiness       pre-test      post-test              - 53/0                   59/0             37/0 
control group  Active play     pre-test      post-test               04/0-                 04/0           31/0 
Purposeful     pre-test      post-test                 00/0                 09/0         000/1 

individual play 
Passive play    pre-test      post-test                 07/0                05/0          19/0 
Total play      pre-test      post-test                01/0-                04/0          82/0 

behavior 

Happiness      pre-test      post-test                  -4/0                   59/0            50/0 
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Conclusion: According to the Urie 
Bronfenbrenner's bioecological theory, 
environment is not an inactive force 
that affects people alike, but is always 
dynamic and variable (5). Therefore, it 
can be supposed that outdoor play for 
children is entertaining and creates 
positive emotions, empathy, long-term 
health and happiness (6). So, all types of 
plays from active to individual and 
symbolic play encompass an important 
role in the development of the children, 
because it is a lens that the child enjoys 

it, and by providing the appropriate 
play space from adults, children obtain 
the best opportunities to become 
happier, more efficient and healthier 
people (7). Therefore, it can be 
concluded that providing a natural 
environment for children to 
spontaneously and freely play and 
experience, can significantly affect their 
play and happiness behavior. 
Keywords: Play behavior, Happiness, 
Outdoor space, Children. 
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 مقاله پژوهشی

 1دبستانیتأثیر بازی خودانگیخته در طبیعت بر رفتار بازی و شادی کودکان پیش
 

 3سید حجت زمانی ثانی و ،2، مینا کشاورز 1زهرا فتحی رضائی
 

  تبریز دانشگاه بدنی و علوم ورزشی، تربیت دانشکده حرکتی، رفتار استادیار. 1

 )نویسندۀ مسئول( تبریز دانشگاه حرکتی، رشد ارشد کارشناسی دانشجوی. 2
      تبریز دانشگاه بدنی و علوم ورزشی، تربیت دانشکده حرکتی، رفتار استادیار. 3
  

 

 چکیده

بررسی تأثیر بازی خودانگیخته در طبیعت بر رفتار بازی هدف پژوهش حاضر، 

تبریز به ۀ سال 4-6کودک  45بدین منظور  دبستانی بود.و شادی کودکان پیش

گیری هدفمند در سه گروه فضای باز ، فضای عنوان نمونه آماری به روش نمونه

با  رفتار بازی و شادی کودکان به ترتیبسرپوشیده و کنترل انتخاب شدند. 

و بازی  در دبستانیپیش کودکان رفتار نامه مقیاساستفاده از پرسش

گیری آزمون اندازهآزمون و پسصورت پیشنامه شادکامی آکسفورد بهپرسش

شد. نتایج تحلیل واریانس مرکب نشان داد که فعالیت در فضای باز بین پیش 

طوری که و پس آزمون بر رفتار بازی و شادی کودکان تأثیر معناداری داشته به

ادی کودکان تحت تأثیر از تغییرات در ش %98از تغییرات در رفتار بازی و  %71

ه که فعالیت در فضای سرپوشیدها در فضای باز طبیعی بود درحالیفعالیت آن

ثیر معناداری نداشت. نتایج با توجه به نظریات در رفتار بازی و شادی کودکان تأ

 و شناختی پیاژه بحث شدند. برون فنبرنر یبوم شناخت ستیز

 
 

 مقدمه
 اساس کودک، رشد مرکزی کانون عنوان به حرکت
 به توجه .است اطالعات کسب وسیلة اولین و زندگی

 هایمهارت به توجه واقع در کودک، حرکتی رشد
 . از این منظراست و عاطفی شناختی حرکتی، جسمانی،

  رشد حرکتی به فرآیندی مداوم و مرتبط با سن در

 

                                                           
 

 

ها بین افراد، محیط و تغییرات و نیز تعامل محدودیت 
شوند، اطالق منجر به این تغییرات میتکلیفی که 

های (. اولین تالش2006)گاالهو و ازمون،  گرددمی
صورت  2جدی جهت مطالعه رشد حرکتی توسط گزل

گرفت. وی در دیدگاه بالیدگی خود چگونگی رشد انسان 
را به بالیدگی سیستم عصبی ارتباط داد و معتقد بود که 

)هیوود و محیط نقش ناچیزی در فرآیند رشد دارد 
است که چهار سال  تحقیقات نشان داده(. 2005گچل، 

)کوساری، مهمی در رشد کودک است  ۀاول زندگی، دور
 یبرای ارتباط وسیلة نیبهتر یباز ،این دورهدر (. 2009

1. Gesell 
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بازی یک فعالیت خودانگیخته،  (.2014)آکار،  ستهاآن
 1بخش، اختیاری و غیرهدفمند است. ایزاکزمعموالً لذت

بازی زندگی کودک است "کند که ( عنوان می1993)
ای است که کودک با استفاده از آن جهانی را و وسیله

به تدریج که  ."شناسدکند، میکه در آن زندگی می
یابد، در ارتباط با خود و جهان کودک رشد و نمو می

و از کند میاطرافش اقدام به معناسازی مادی و محیط 
(. 1993کند )ایزاکز،می طریق بازی کردن خود را کشف
ای دهد که بازی زمینهدر این راستا تحقیقات نشان می

های آورد که کودک به کمک آن مهارترا فراهم می
کند )پری، فته و تمرین میراجتماعی و شناختی را یاد گ

( در نظریه خود بر این باور 1974) 2کاتوینی (.2001
و هیجانی بود که بازی برای رشد و تحول اجتماعی 

ضروری است و بازی و یادگیری ارتباط بسیار نزدیکی 
معتقد بود که کودکان  3با یکدیگر دارند. همچنین برونر

نیاز دارند تا از لحاظ جسمانی فعال بوده، تجارب دست 
ها عقاید شکل بگیرد و قادر اول داشته باشند تا در آن

 هایی را برای اینبه تفکر شوند. در واقع بازی فرصت
(. از طرف 2006کند )صفری و همکاران، امر فراهم می

وسیعی از  کودکان از طریق بازی دامنة دیگر،
های حرکتی بنیادی جابجایی، دستکاری و مهارت

مثبت و  کنند و با یک خودپندارۀرا کسب میپایداری 
آورند. تر عضالت را به دست میپایدار، کنترل روان

 حتیاط و حساب شدههمراه با ترس، ا همچنین حرکات
کودکان دو تا سه ساله، به تدریج منجر به پیدایش 

ها در سنین باکی آناعتماد به نفس، اشتیاق و اغلب بی
شود و در هنگام بازی استفاده از تخیل سالگی می 5تا  4

، باال رفتن کودکان امکان پرش از ارتفاع بلند قوی به
های خروشان و جهش از رودخانههای مرتفع، از کوه

دهد )گاالهو و تر از برخی حیوانات را میدویدن سریع
(. بازی برای کودک دنیایی از یادگیری، 2006اَزمون، 

تجربه، استقالل و عزت نفس را به همراه داشته و 

                                                           
1.  Isaacs 

2. Winnicott  

های اجتماعی، ساز گسترش زبان، یافتن مهارتزمینه
بندی، ریزی، زمانبرنامهشم و صبر شده و بر کنترل خ
کاری، هماهنگی بین اندام، تمرکز و توجه افراد حافظة 

بنابراین (. 2008، و همکاران تأثیر مثبت دارد )ماهون
توان گفت که رفتارهای بازی مبنای رشدی دارد که می

تر سطوح پیچیده در تغییر ارتباطات همساالن و در
عنوان ابزاری ضروری در شود و بهعملکردی آشکار می

جهت رشد تدریجی ساختارهای شناختی باالتر مغز، 
ها و شود. به عبارتی بازی موقعیتمفید واقع می

متغیرهای زیادی را برای پیشرفت رشد شناختی فراهم 
های اخیر، سالدر (. 2006کند )گاالهو و اَزمون، می

روی کودکان و طبیعت نشان داده است که مطالعات 
طبیعت به عنوان محیطی غنی از تجربیات متنوع به 

؛ لوو، 2011)فریمن و ترنتر،  کندرشد کودکان کمک می
 یعیطب هاییندهد که زمینشان م قاتیتحق (.2008

 تیمختلف حما یهانهیاز رشد کودکان در زم یازب
 یعیطب یباز نیزم کی ،یمنظر آموزش . ازکنندیم
در ممکن است را فراهم کند که  ییهاواند فرصتتیم
وجود در داخل کالس درس  ای یسنت یباز نیزم کی

(. در این راستا چندین 2007نداشته باشد )سورین، 
اند که افزایش زمان بازی در محقق پیشنهاد کرده

تواند یک راهبرد مؤثر برای محدودکردن فضای باز می
اندام در بدنی و تناسبثمر و افزایش فعالیترفتار بی

و باربر و  2014کودکان باشد )نگو و همکاران، 
ق گزارش سازمان جهانی (. طب2013همکاران، 

فعالیت جسمانی در طبیعت ، 2016بهداشت در سال 
تواند خطرات بهداشتی را کاهش دهد، توانایی می

کودکان برای یادگیری را بهبود بخشد و سالمت روانی 
و لوو،  2013)کوه و همکاران،  ها را افزایش دهدآن

کودکانی که  براین نشان داده شده است(. عالوه 2008
صورت خودانگیخته به فعالیت هبهره برده و بجنگل از 

عملکرد بهتری را های حرکتی مهارتاند در پرداخته

3. Bruner  



           7                                      1399بهار ، 31، شماره 9ورزشی، دوره  شناسیروان مطالعاترضائی:   فتحی

 

                                                                        

 

های بازی دارند به بقیه کودکان در سایر مکاننسبت 
ر دطبق تحقیقات انجام شده، (. 2004)فیوتافت، 

ودکان از بازی غیرمتمرکز و کفعالیت های اخیر دهه
های فعالیت سمت هبدون نظارت در فضای باز ب
خانه انجام در داخل  ساختاری و نظارتی که عمدتاً

(. 2012در حال تغییر است )کوللی و همکاران ،، شودمی
اولویت دادن به پیشرفت تحصیلی و تمایل والدین به 

های فوق برنامه، فرصت ثبت نام کودکان در فعالیت
. (2014ها گرفته است )فریتز و همکاران، بازی را از آن

های شدید در مورد ایمنی کودکان )مانند نگرانی
ها، باندها و خطرات دیگر( از جمله صدمات، غریبه

داشته است )گری ها را در خانه نگهعواملی است که آن
ر ( د2000) 1مور در این راستا (. 2015و همکاران، 

پژوهش خود بیان کرد که تجربة مستقیم طبیعت 
تلویزیون و سویة و یک جایش را به تجربة غیرمستقیم

(. 2000دیگر وسایل الکترونیک داده است )مور، 
( به شدت به عوامل 1979) 2برنربرونفن برهمین اساس 

 کند. همچنینمحیطی به عنوان کلید رشد تأکید می
 5کلسو ،4کالگر، 3برنشتاین شناختیبوم دیدگاه براساس

 تعامل حاصل رشد سیستمهای پویا(، )شاخة 6نوروی و

 محیط( در و تکلیف محیطی )فرد، و ژنتیکی عوامل

 شناختی بوم دیدگاه و براساس عمر است سرتاسر

 رشد رفتار(، مطالعة تنظیم )شاخة بارکر و بوری ،7بارکر

 محیطی شرایط از فرد تفسیر عملکرد، عنوان یک به

اجتماعی  -فرهنگی هایمحیط با که است خاص
در این راستا  (.2009وود و گچل، هی)دارد  تعامل

( به این نکته اشاره کردند 2005و همکاران ) 8سانتینلو
کودک در سنین پیش از دبستان بتواند با  که اگر

همتایان خود ارتباط مناسبی برقرار نماید و در 

                                                           
1. Moore    

2. Brenner  

3. Bernstein 

4. Calker 

5. Klsow 

6. Nooroy  

های طبیعی فعالیت داشته باشد، این روابط اولیه محیط
شود و هیجانات به مرور زمان تبدیل به دوستی می

همراه دارد  مثبت از جمله شادی را برای کودک به
(. شادی یک حالت 2017)عبودیت و همکاران، 

هیجانی یا عاطفی است که به وسیله احساس لذت و 
مشخص شده و موقعی است که همه  خشنودی

نشان  شود. تحقیقاتهیجانات ناخوشایند کنار زده می
از چگونگی کسب آن،  دهد که شادی، صرف نظرمی
تواند سالمتی جسمانی را بهبود بخشد. افرادی که می

تر کنند، آسانشاد هستند، احساس امنیت بیشتری می
گیرند، روحیه مشارکتی دارند و نسبت به تصمیم می

کنند، بیشتر احساس ها زندگی میکسانی که با آن
(. علمای بزرگ یونان 2002کنند )مایرز، رضایت می

نشاط  11و ارسطو 10ن، افالطو9باستان همچون سقراط
را با سالمتی، ثروت و وقایع زندگی روزمره مرتبط 

اند و معتقد بودند شادی و نشاط مربوط به یک دانسته
لحظه از زمان نیست، بلکه مربوط به کل زندگی است 

 در(. با توجه به این که 2008)جعفری و همکاران، 

 کودکان بین زیادی ارتباط طبیعی، های بازیمحیط

خوشحالی  و شادی نشانه این ارتباط رد،وجود دا
 احساس کارها، این انجام و این روابط نتیجه هاست.آن

 تا کندمی تحریک در کودکان را توجه جلب و رضایت

 عین در و در محیط  بپردازند بیشتر اکتشافات انجام به

بارکر و راحتی کنند ) و آرامش احساس آن در حال
توان گفت که از طریق (. بنابراین می2014همکاران، 

های جسمانی بانشاط در طبیعت، کودک فعالیت
تواند احساس واقعی جسم خود را کسب خردسال می

کند و شادی و خوشحالی قابل توجهی را در تسلط بر 
هایی جدید به دست آورد و برای رسیدن به توانایی

7. Barker 

8. Santinello 

9. Socrates 

10 Plato 

11. Aristotle 
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ای ها، شکست و ناکامی و عزم و ارادۀ قابل مالحظهآن
( 2006) 1در این زمینه لو(. 2012را تجربه کند )وایت، 

به عدم تعامل با طبیعت و ارتباط آن با سطوح باالتری 
از افسردگی، استرس و اضطراب که در کودکان همراه 

توان گفت (. پس می2006است، اشاره کرده است )لو،
که نشاط و شادابی کودکان در گرو فضاهای عمومی 

اداب است که در حال حاضر، اکثر جذاب، مطلوب و ش
اجتماعی شهر را  کودکان محیط فیزیکی و فضای

بار و بدون تحرک، پویایی، شادی و آور، کسالتمالل
دانند )جعفری آور میشادمانی و در برخی موارد خفقان

با توجه به اهمیت موضوع رفتار (. لذا، 2008و همکاران، 
دنظر پژوهش بازی و شادی کودکان در زندگی، سؤال م

این است که آیا بازی خودانگیخته در طبیعت بر رفتار 
گذارد یا دبستانی تأثیر میبازی و شادی کودکان پیش

خیر؟ و اینکه چه فضایی بیشترین تأثیر را بر عوامل ذکر 
 شده دارد؟

 

 پژوهششناسی روش
آزمون نیمه تجربی با طرح پیشاز نوع  حاضر پژوهش

صورت میدانی هکه بود ب تجربیآزمون با دو گروه و پس
 .کاربردی بودنیز و از لحاظ هدف  انجام شد

 کنندگانشرکت
ساله  4-6شامل کودکان  این پژوهشجامعه آماری 

صورت هدفمند در کودک به 45تبریز بود که از میان 
ی )مدرسه عیباز طب یفضانفری شامل  15سه گروه 

 کنترل و )مهدکودک( دهیسرپوش یفضا ،طبیعت(
های همتاسازی گروه شدند.انتخاب و تخصیص داده 

 6تا  4کودکان از پژوهش براساس دامنة سنی مورد 
براساس مقادیر رفتار بازی  همچنین ،سال انتخاب شدند

کودکان در پیش آزمون، کودکان به طور و شادی 
در  وارد شدند. پژوهشهای تصادفی در یکی از گروه

کودک براساس  15هر سه گروه پژوهش تعداد 

                                                           
 Louv.1 

هر دو گروه تجربی  معیارهای مورد نظر شرکت داشتند.
فضاهای  های خود را در)گروه اول و دوم( فعالیت

ساعته به صورت سه  4 جلسة 12موردنظر به مدت 
  جلسه در هفته برای یک ماه انجام دادند.

انجام  2عتمدرسه طبیهای خود را در گروه اول، فعالیت
به وسعت چهارهزار متر مدرسه طبیعت زمینی  دادند.

شامل آب در این محیط های کودکان بازی مربع بود که
بازی، شن بازی، سفالگری، نجاری، بازی با حیوانات، 

های بازی ساختن خانه با وسایل موجود در طبیعت،
بازی، راه رفتن روی شبکه طنابی، تعادلی شامل تاب

 آمیزی و نقاشی در، رنگدارباال رفتن از چوب شیب
گروهی مثل فوتبال، الستیک  هاییفضای باز، باز

ها را بر اساس این گروه تمامی فعالیت  و ... بود. بازی
به شکل آزادانه تمایل و در زمانبندی اختیاری خود 

گران لیمربیان این گروه به نام تسه دادند.انجام می
فقط با استفاده از تجربه کاری خود در این زمینه ایمنی 

کردند و در صورت نیاز به سؤاالت کودکان را حفظ می
مربیان  دادند.پاسخ میغیر مستقیم کودک به روش 
کودکان نداشته و بیشتر مراقبت بازی  دخالت چندانی بر

 .به عهده داشتند ،آسیب جلوگیری ازاز آنها را به دلیل 
های مدنظر را در فضای سرپوشیده گروه دوم، فعالیت

مهدکودک فضایی سرپوشیده  .مهدکودک انجام دادند
هایی مانند نقاشی مترمربع بود که فعالیت 80وسعت به 

 ا الگودهی، کاردستی، بازی با لگو و استخر توپ،ب
های نگاره، قرآنآموزش دروس تعیین شده مانند 

آموزشی، کتاب کار کودک و آشنایی با مفاهیم اولیه 
و کف با چیدمان میز و صندلی  ... را در اتاقی ریاضی و

طبق زمانبندی از پیش تعیین شده پوش سرامیکی و 
گروه سوم، گروه کنترل بود انجام دادند. توسط مربیان 

و نه در مهدکودک فعالیت  که نه در مدرسه طبیعت
های آموزشی را نیز شرکت در کالسسابقة نداشتند و 

کنترل آزمایشی این گروه براساس عدم شرکت  نداشتند.

2. Natural School 
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در طول دوره ها در مهدکودک و مدرسه طبیعت آن
سابقه  گونهکه این گروه هیچطوریهبود. بشان زندگی

صورت ههای مهدکودک را نداشتند و بشرکت در کالس
کت نکرده رسمی در هیچ ارگانی برای آموزش شر

 بودند.

 ابزارهای پژوهش
 در دبستانیپیش کودکان رفتار نامه مقیاسپرسش. 1

( 1988) کوپلن و رابینتوسط نامه : این پرسش 1بازی
 در بازی )بازی دبستانیرفتار کودکان پیشبرای ارزیابی 
طراحی و  (منفعل هدفمند، بازی انفرادی فعال، بازی

گردد. این تدوین شده است و توسط مربی تکمیل می
باشد و بر اساس بعد می 3سوال و  13پرسشنامه دارای 
ای لیکرت با سواالتی مانند ) به طیف پنج گزینه

کند، بدون آنکه کند یا نگاه میهای دیگر گوش میبچه
 کودکان سنجش رفتارها بازی کند( به سعی کند با آن

( 1390خوشبخت )می پردازد.  بازی در یدبستانپیش
نامه را با استفاده از آلفای پایایی و روایی این پرسش

 . برآورد کرده است 7/0باالی کرونباخ 
در  نامه: این پرسش 2نامه شادکامی آکسفوردپرسش. 2

شده  ساخته کراسلند و مارتین آرجیل، توسط 1989سال 
عبارت  4گویه و هر گویه شامل  29دارای  که است

است که عبارت اول نمره صفر، عبارت دوم نمره یک، 
گیرد. عبارت سوم نمره دو و عبارت چهارم نمره سه می

آورد که به دست می 87تا  0ای بین در نهایت فرد نمره
آرجیل و لو است.  نمره باالتر نشانه شادکامی بیشتر

د، فارنهایم وبرونیک درص 90( ضریب آلفای 1998)
( آلفای 1381درصد و نوری ) 87( ضریب آلفای 1999)

اند. در ایران نیز دست آوردهدرصد را به 84کرونباخ 
( روایی و پایایی این 1387باال )پور و نورعلی

برآورد  93/0نامه را با استفاده از آلفای کرونباخ پرسش
 .اندکرده

                                                           
1. Preschool Play Behavior Scale 

(PPBS)  

 روش اجرا
ابتدا فهرست تمامی مهدکودک برای انتخاب نمونه در 

و مدرسة طبیعت شهر تبریز تهیه شد و سپس از بین 
گیری هدفمند یک ها با استفاده از روش نمونهآن

مهدکودک و یک مدرسة طبیعت انتخاب شد. در 
کودک و در مدرسة طبیعت نیز  32مهدکودک از میان 

کودک دختر و پسر به  15ساله،  4-6کودک  38از بین 
فی به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب صورت تصاد
مدرسة طبیعت توسط تسهیلگران تحت  شدند. گروه

)بازی آزادانه، بدون دخالت روش اکتشافی مداخلة 
ودک نیز توسط مربیان/معلمان و گروه مهدکمربیان( 

در طول  )روش دستوری مستقیم( روش تکلیفی تحت
 15نیز  کنترلساعته قرار گرفتند. گروه  4جلسة  12

ساله بودندکه طبق گزارش والدین  4-6دختر و پسر 
این کودکان در طول یک سال گذشته در هیچ ارگان 
رسمی شرکت نکرده و در مدت زمان انجام پژوهش نیز 
قصد ثبت نام و فعالیت در مدرسة طبیعت و مهدکودک 
را نداشتند. داوطلب بودن برای شرکت در پژوهش، عدم 

های ورود از مالک داشتن مشکالت رفتاری و حرکتی
به پژوهش حاضر بود. همچنین مالک خروج نیز غیبت 

های اکتشافی مدرسة طبیعت جلسه در فعالیت 2بیش از 
 های تکلیفی مهدکودک بود.و فعالیت

 هاروش پردازش داده
تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آمار توصیفی و 

تی در مورد استنباطی انجام گرفت. آمار توصیفی اطالعا
 پژوهشمتغیرهای میانگین، درصدها، انحراف استاندارد 

را فراهم کرد. در ادامه با استفاده از آزمون شاپیروویلک 
ها پرداخته شد. از روش به بررسی نرمال بودن داده

برای متغیرهای رفتار  4×3×2تحلیل واریانس مرکب 
بازی )بازی فعال، بازی هدفمند انفرادی، بازی منفعل 

رفتار بازی کل( در سه گروه )فضای باز طبیعی،  و

 Oxford Happiness Inventory (OHI).2 
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فضای سرپوشیده و کنترل( در دو عامل زمان )پیش 
 2×3آزمون و پس آزمون( و تحلیل واریانس مرکب 

زمان  شادی در سه گروه مذکور و دو عامل برای متغیر
 1با نرم افزار اس.پی.اس.اس 05/0در سطح معناداری 

                                          استفاده شد.  22نسخه 
 

 هایافته
های آماری برای بررسی نرمال پیش از انجام تحلیل

ویلک -ها از آزمون آماری شاپیروبودن توزیع داده
ها جهت استفاده شد. بعد از تأیید نرمال بودن داده
 آزمون ازبررسی وجود یا عدم وجود تفاوت در پیش

تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. با توجه به عدم 
ها در متغیرهای وابسته تفاوت معنادار در پیش آزمون

آزمون و تحقیق، جهت بررسی تفاوت بین پیش
آزمون در هر سه گروه )فضای باز طبیعی، فضای پس

آزمون تحلیل  سرپوشیده و گروه کنترل( از روش
برای متغیرهای رفتار بازی  4×3×2واریانس مرکب 

انفرادی هدفمند، بازی منفعل  )شامل بازی فعال، بازی
برای  2×3و رفتار بازی کل( و تحلیل واریانس مرکب 

متغیر شادی استفاده گردید. با توجه به نتایج آزمون لون 
ها و و آزمون باکس، پیش فرض برابری واریانس

ها نیز رعایت شده است. میانگین و انحراف سکوواریان
آزمون استاندارد چهار عامل رفتار بازی در پیش و پس

فضای سرپوشیده و کنترل  سه گروه فضای باز طبیعی،
ارائه شد. 4و عامل شادی در شکل  3و  2، 1در شکل 

  

مون و پس آزمون گروه میانگین و انحراف استاندارد چهار خرده مقیاس رفتار بازی در پیش آز -1شکل 

  فضای باز طبیعی
 

                                                           
 1. Spss  
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4

بازی فعال بازی هدفمند انفرادی بازی منفعل رفتار بازی کل

گروه فضای باز طبیعی

پیش آزمون پس آزمون
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میانگین و انحراف استاندارد چهار خرده مقیاس رفتار بازی در پیش آزمون و پس آزمون گروه  -2شکل 

 فضای سرپوشیده
 

میانگین و انحراف استاندارد چهار خرده مقیاس رفتار بازی در پیش آزمون و پس آزمون گروه  -3شکل  

 کنترل
 

 

 
میانگین و انحراف استاندارد متغیر شادی در پیش آزمون و پس آزمون گروه فضای باز، فضای  -4شکل

     سرپوشیده و کنترل
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                                    بررسی رفتار بازی  

 4×3×2دست آمده از تحلیل واریانس مرکب هتایج بن
های درون آزمودنی اثر اصلی نشان داد که در عامل

 p ،04/33 =(42= 0001/0زمان )پیش و پس آزمون( ) 

 ( 2و42)= p ،54/12= 0001/0ها )(، اثر اصلی گروهF(1و 
F( اثر اصلی رفتار بازی ،)05/0 =p ،13/3 =(41 2و)F ،)

 = p ،85/33= 0001/0ان )اثر تعاملی بین گروه و زم

، p= 0001/0(، اثر تعاملی رفتار بازی و زمان )F(2و42)
(، اثر تعاملی بین گروه و رفتار بازی F(2و 41)= 37/294

(0001/0 =p ،40/16 =(84 4و) F و در آخر اثر تعامل )
سه عامل یعنی زمان در گروه و رفتار بازی معنادار بود 

(0001/0 =p ،29/19 =(844و) F .) در ادامه با توجه
زمان، گروه و رفتار بازی به بررسی  داری اثر تعاملامعن

(. براساس نتایج 7و 6لجدو)اثرات آنها پرداخته شد 

در هر چهار عامل رفتار که توان گفت می 6جدول 
با گروه فضای سرپوشیده و  بازی، بین گروه فضای باز

که طوریهگروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده شد ب
کودکانی که در فضای باز  ،با توجه به مقادیر میانگین

مدرسه طبیعت فعالیت داشتند نسبت به کودکانی که 
درفضای سرپوشیده مهدکودک و گروه کنترل بودند، 
نمرات بیشتری را کسب کردند. همچنین بر اساس 

توان گفت که در هر چهار عامل رفتار بازی، نتایج می
شیده هم تفاوت بین گروه کنترل و فضای سرپو

که با توجه به مقادیر طوریبه ،معناداری وجود دارد
میانگین کودکانی که در مهدکودک بودند نسبت به 
کودکان گروه کنترل نمرات بیشتری را کسب 

                                             د.کردن

 واریانس سه اثر اصلی )گروه، زمان و رفتار بازی( و تعامالت این سه اثرآمار تحلیل  -5جدول 
متغیرها           مجموع         درجات آزادی        میانگین       سطح معناداری         آمارۀ اف            

 مقدار اتا           توان آزمون

 مجذورات                          مجذورات           
                  04/33               0001/0*               28/1                 42و1                28/1زمان                         

44/0                   1 
                  54/12                0001/0*               12/6                 42و2               42/12گروه                        

37/0                 99/0 
                   28/3                    02/0*              97/0                 126و3                92/2رفتار بازی                  

07/0                74/0 
                  85/33                0001/0*               32/1                  42و2                63/2زمان                 ×گروه

62/0                  1 
                 43/199               0001/0*               19/4                 126و3               56/12زمان         ×رفتار بازی

83/0                  1 
                   19/41                0001/0*             25/12                 126و6                50/73گروه       ×رفتار بازی 

66/0                 1 
                  99/153                0001/0*              23/3                 126و6               39/19زمان  ×گروه×رفتار بازی

88/0                1 

*P≥0/05 
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کنترل در چهار عامل رفتار مقایسه دو به دوی گروه مدرسه طبیعت، گروه مهدکودک و گروه  -6جدول 

 بازی در مرحله پس آزمون

 (jگروه ) (iگروه ) هامهارت
تفاوت 
 (i-jمیانگین )

خطای 
 استاندارد

سطح معنی 
 داری

 0001/0* 11 57 مهدکودک مدرسه طبیعت بازی فعال

 0001/0* 11 51/2 کنترل   

 0001/0* 11 65 کنترل مهدکودک  

بازی انفرادی 
 هدفمند

 01/0* 22 57 مهدکودک طبیعتمدرسه 

 0001/0* 22 23/1 کنترل   

 004/0* 22 67 کنترل مهدکودک  

 0001/0* 18 -31/1 مهدکودک مدرسه طبیعت بازی منفعل

 0001/0* 18 -84/1 کنترل   

 005/0* 18 -53/0 کنترل مهدکودک  

 0001/0* 9 37 مهدکودک مدرسه طبیعت رفتار بازی کل

 0001/0* 9 63 کنترل   

 008/0* 9 26 کنترل مهدکودک  

*P≥0/05 
 

نتایج نشان داد کودکانی که در ، 7جدول  با توجه به
فضای باز )مدرسه طبیعت( فعالیت داشتند بین 

آزمون در هر خرده مقیاس رفتار بازی آزمون و پسپیش
که در سه عامل طوریمعناداری را نشان دادند. بهتفاوت 

)بازی فعال، بازی انفرادی هدفمند و رفتاری بازی کل( 
آزمون مشاهده شد ولی در عامل بازی بهبود در پس

آزمون و منفعل عالرغم تفاوت معنادار بین پیش
آزمون مشاهده شد. آزمون کاهش مقدار در پسپس

دهد که در گروه مدرسه نتایج اثر تعاملی نشان می
= 98/0= توان آزمون، 1فعال )طبیعت، در بازی 

2ηpartial  ،0001/0 =p ،65/1720 =(421و)F بازی ،)
 partial= 51/0= توان آزمون، 1انفرادی هدفمند )

2η ،0001/0 =p ،47/44 =(421و) F( بازی منفعل ،)1 =
، 2ηpartial  ،0001/0 =p= 93/0توان آزمون، 

( و همچنین در رفتار بازی کل تفاوت F (1و 42)= 567

= 71/0= توان آزمون، 1معناداری وجود دارد )
2ηpartial  ،0001/0 =p ،65/100 =(42 1و) F .)

توان گفت می7همچنین با توجه به نتایج جدول 
کودکانی که در فضای سرپوشیده )مهدکودک( فعالیت 

کدام از آزمون در هیچآزمون و پسداشتند بین پیش
ا نشان خرده مقیاس رفتار بازی تفاوت معناداری ر

که در گروه مهدکودک در بازی فعال طوریبه ندادند.
، 2ηpartial  ،55/0 =p= 09/0= توان آزمون، 52/0)

= توان 05/0(، بازی انفرادی هدفمند )F (1و 42)= 22/4
= 2ηpartial  ،000/1 =p ،0001/0= 0/0آزمون، 

= 04/0= توان آزمون، 25/0(، بازی منفعل )F (1و 42)
2ηpartial  ،19/0 =p ،75/1 =(42 1و) F و در رفتار )

= توان 05/0بازی کل تفاوت معناداری وجود ندارد )
 (1و 42)= 2η partial  ،88/0 =p ،02/0= 0/0آزمون، 

F .) کودکانی که در گروه  دهد،نشان می 7نتایج جدول
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کدام از آزمون هیچآزمون و پسکنترل بودند بین پیش
تفاوت معناداری نداشتند. رفتار بازی  خرده مقیاس

= 02/0= توان آزمون، 17/0که در بازی فعال )طوریبه
2ηpartial  ،31/0 =p ،05/1 =(42 1و) F بازی ،)

 partial= 0/0= توان آزمون، 05/0انفرادی هدفمند )
2η ،000/1 =p ،0001/0 =(42 1و) F بازی منفعل ،)
، 2ηpartial  ،19/0 =p= 04/0= توان آزمون، 25/0)

آزمون ( و در رفتار بازی کل بین پیشF (1و 42)= 75/1
= 06/0آزمون تفاوت معناداری مشاهده نشد )و پس

= 2ηpartial  ،82/0 =p ،05/0= 0/0توان آزمون، 

توان (. بنابراین براساس مقادیر اثر اندازه میF (1و 42)

 از تغییرات %51ات در بازی فعال، از تغییر %98گفت 
از تغییرات در بازی  %93ی هدفمند، در بازی انفراد

از تغییرات در رفتار  %71منفعل )در جهت کاهش( و 
ها در فضای باز بازی کودکان تحت تاثیر فعالیت آن
تغییرات در  %9که طبیعی و بصورت آزادانه بود در حالی

 %4تغییرات در بازی انفرادی هدفمند،  %0بازی فعال، 
از تغییرات در رفتار  %0از تغییرات در بازی منفعل و 

بازی کل مربوط به فعالیت کودکان در فضای 
از تغییرات  %2سرپوشیده مهدکودک بوده و همچنین 

 %4از تغیرات بازی هدفمند انفرادی،  %0در بازی فعال، 
از تغییرات در رفتار بازی  %0از تغییرات بازی منفعل و 

 باشد.کل مربوط به گروه کنترل می
 

مدرسه آزمون گروه مقایسه دو به دوی چهار خرده مقیاس رفتار بازی در پیش آزمون و پس -7جدول 

 طبیعت، گروه مهدکودک و گروه کنترل

 (jزمان ) (iزمان ) مهارت گروه

تفاوت 

میانگین   

(i-j) 

انحراف  

 استاندارد

سطح 

 معنادار

مدرسه 

   طبیعت

 0001/0* 4 -69/1 پس آزمون پیش آزمون بازی فعال

بازی انفرادی 
 هدفمند

 0001/0* 9 -6/0 پس آزمون پیش آزمون

 0001/0* 5 2/1 پس آزمون پیش آزمون بازی منفعل

 0001/0* 4 -36/0 پس آزمون پیش آزمون رفتار بازی کل

  مهدکودک

 55 4 -01/0 پس آزمون پیش آزمون بازی فعال

انفرادی 
 هدفمند

 0/1 9 88/8 پس آزمون پیش آزمون

 19 5 7 پس آزمون پیش آزمون بازی منفعل

 88 4 -01/0 پس آزمون پیش آزمون رفتار بازی کل

 گروه کنترل

 31 4 -04/0 پس آزمون پیش آزمون بازی فعال

بازی انفرادی 
 هدفمند

 0/1 9 0 پس آزمون پیش آزمون

 19 5 7 پس آزمون پیش آزمون بازی منفعل

 82 4 -01/0 پس آزمون پیش آزمون رفتار بازی کل

 

*P≥0/05
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 بررسی شادی
با توجه به نتایج تحلیل واریانس یک راهه، تفاوت 

دست آزمون شادی بهمعناداری بین سه گروه در پیش
(. در ادامه نتایج F(2و42)= P ،68/1=19/0نیامد )

دست آمده از تحلیل واریانس مرکب نشان داد که اثر به
، P=0001/0آزمون( )آزمون و پساصلی زمان )پیش

(، اثر اصلی گروه )گروه اکتشافی، F(1و42)= 10/714
( و F(2و42)= P، 87/115=0001/0)تکلیفی و کنترل( 

همچنین تعامل بین گروه و زمان معنادار بود 
(0001/0=P، 34/643=(422و)F در ادامه با توجه به .)

معنادار بودن اثر دوره تمرین و همچنین تعامل بین سه 
ها به بررسی اثرات آن 9گروه و شرایط تمرین در جدول 

فت بین توان گپرداخته شد. با توجه به جدول می
آزمون گروه مدرسه طبیعت تفاوت آزمون و پسپیش

= توان آزمون، 1که )طوریبهمعناداری وجود دارد 
0001/0=P ،98/0= 2 ƞ partial   ،02/82 =(421و)F  )

% از تغییرات در شادی کودکان به دلیل فعالیت  98
فضای که در گروه خودانگیخته در طبیعت بوده، در حالی

و کنترل تفاوت معناداری بعد از دوره  سرپوشیده
از تغییرپذیری شادی  %1آموزشی مشاهده نشد و تنها 

= توان 14/0کودکان به دلیل فعالیت در مهدکودک )
= P ،01/0=2η partial  ،84/0=37/0آزمون، 

= توان آزمون، 10/0( و گروه کنترل  بود )F(1و42)
50/0=P ،01/0= 2η partial  ،45/0 =(421و)F .) پس
آزمون در پس فضای باز طبیعیتوان گفت که گروه می

فضای عملکرد بهتر و معناداری را نسبت به گروه 
دهند. بنابرین بازی آزادانه و کنترل نشان می سرپوشیده

های طبیعت نسبت به  فعالیت و خودانگیخته در
مهدکودک در فضای سرپوشیده بر شادی کودکان تأثیر 

                                    مثبتی داشته است. 

 ثرآمار تحلیل واریانس سه اثر اصلی )گروه، زمان و شادی( و تعامالت این سه ا -8جدول 

 مقدار اتا    توان آزمونآمارۀ اف    مجموع     درجات آزادی   میانگین    سطح معناداری     متغیرها   

 مجذورات                                  مجذورات   

   1               94/0             11/714               0001/0*             2/1895         42و1         2/1895     زمان 
 1               85/0                 87/115                0001/0*             3/2146        42و2        6/4292گروه     

 1               97/0                 34/643                0001/0*            41/1707    42و2   82/3414    زمان×گروه

*P≥0/05 
 شادیآزمون دوی سه گروه در پیش و پسبهمقایسه دو -9جدول

 (        خطای استاندارد        سطح معناداریi-jتفاوت میانگین )     jگروه       iشرایط تمرین    گروه 

 0001/0*                      59/0                       -60/26 مدرسه طبیعت           پیش             پس                  
 37/0                        59/0                        -53/0مهدکودک               پیش             پس                     
 50/0                        59/0                         -4/0کنترل                   پیش             پس                      

 

 *P≥0/05 

 گیریبحث و نتیجه
ازی خودانگیخته تأثیر بپژوهش حاضر با هدف بررسی 

بر رفتار بازی و شادی کودکان  در فضای باز طبیعی
های پژوهش حاضر نشان اجرا شد. یافته پیش دبستانی

داد که کودکان مدرسه طبیعت در هر سه خرده مقیاس 



 1399بهار ، 31، شماره 9وره ورزشی ، د شناسیروان مطالعات                                               16

 

 

                                                                        

 

رفتار بازی )بازی فعال، بازی هدفمند انفرادی، بازی 
منفل( و رفتار بازی کل نسبت به گروه مهدکودک و 

. این نتایج با گروه کنترل بهبود معناداری را نشان دادند
و همکاران  2دولنسکی(، 2004) 1فیورتافت تحقیقات

و  4(، واندرلو2012و همکاران ) 3(، راستروپ2011)
( 2015و همکاران ) 5( و گری2013همکاران )

( به این نتیجه رسید 2004. فیورتافت )همخوانی داشت
کودکانی که در محیط طبیعی و به دور از مداخالت 

پردازند در توانایی حرکتی والدین و مربی به فعالیت می
ای را نشان افزایش قابل مالحظهبدنی تو فعالی

( و 2012راستروپ و همکاران )همچنین  .دهندمی
نشان دادند که بازی فعال ( 2013واندرلو و همکاران )

های کودکان، زمانی که در خارج از منزل و در محیط
برابر بیشتر از زمانی است که  3/3تا  2/2طبیعی هستند 

لنسکی و همکاران در داخل منزل هستند. همچنین دو
( نشان دادند کودکانی که یک ساعت یا بیشتر 2011)

برابر  4/4در خارج از منزل و در محیط طبیعی هستند، 
زمان استراحت کمتری دارند. به عبارتی بازی منفعل 

گری و یابد. کودکان در محیط طبیعی کاهش می
( در تحقیق خود نشان دادند که بین 2015همکاران )

ها ر فضای طبیعی و میزان فعالیت آنزمان بودن د
ها بیان کردند که رابطه معناداری وجود دارد. آن

کودکان هر چقدر زمان بیشتری را در محیط طبیعی 
های دستکاری، بگذرانند، عملکردشان در مهارت

ها بر این یافته شود.زدن و پرتاپ توپ بهتر میکف
ند رشد کند فرآیخالف نظریه بالیدگی است که بیان می

از طریق عوامل درونی )ژنتیکی( و نه خارجی )محیطی( 
در میزان  شود و عوامل محیطی تأثیر کمیکنترل می

                                                           
1. Fjortoft  

2. Dolinsky  

3. Raustorp 

4. Vanderloo  

5. Gray 
6. Piaget 

رشد دارد و عوامل ارثی در نهایت کنترل رشد را بر 
ها با (. این یافته2006 عهده دارد )گاالهو و ازمون،

مطابقت دارد؛ وی معتقد است فراگیر باید  6پیاژهنظریة 
در محیط فعال باشد و احساس نکند یک کشتی خالی 
است. در واقع سازگاری از طریق همانندسازی و 

سازی وقایع جدید با دانش موجود اتفاق یکپارچه
افتد. برهمین اساس محیط طبیعی بستری برای می

 همچنینکند. یکپارچه سازی وقایع جدید ایجاد می
کند که کودکان ( در نظریه خود بیان می1882) 7فروبل

گیرند و زمانی که مشغول می در طی بازی فعاالنه یاد
ها های وانمودی یا تجسمی هستند، یادگیری آنبازی

وود و گچل، )هیدر مؤثرترین وضعیت قرار دارد 
قابل ذکر است که نتایج پژوهش حاضر با  (.2009
ناهمخوان است. او نشان داد  (2012) 8های اسکاالیافته

که تفاوتی بین بازی فعال در خارج از منزل و داخل 
منزل وجود ندارد. هر چند که ممکن است کودکان 

ستادن و مشارکت در یزمان بیشتری را برای راه رفتن، ا
های ورزشی صرف کنند. این عدم ناهمسویی کالس

ان بازی گیری میزتواند به دلیل تفاوت در ابزار اندازهمی
توان گفت براساس نظریه بنابراین می فعال باشد.

( محیط نیرویی 2005زیست بوم شناختی برون فنبرنر )
طور یکسان تحت تأثیر قرار هراکد نیست که افراد را ب

است )کریمی مونقی و  دهد، بلکه همیشه پویا و متغیر
همچنین نتایج  پژوهش حاضر نشان  (.2014همکاران، 

ن مدرسه طبیعت در متغیر شادی نسبت داد که کودکا
و ودک و گروه کنترل بهبود معنادار به گروه مهدک

های . این نتایج با یافتهگیری را نشان دادندچشم
( 2015) 11(، سینگر2014) 10(، شریف2012) 9گلداستین

7. Froebel  

8. Escola 

9. Goldstein 

10. Sharif 

11. Singer  
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( در 2012( همخوانی دارد. گلداستین )2018) 1و ایزاتی
ها مطالعه خود به این نتیجه رسید که همه انواع بازی

از بازی فعال تا بازی انفرادی و نمادین، نقش مهمی در 
رشد کودکان دارند؛ زیرا بازی یک لنز است که کودک 

برد و با فراهم کردن فضای بازی مناسب از آن لذت می
ها را برای کودکان بهترین فرصتاز طرف بزرگساالن، 

تر را تبدیل شدن به افرادی شادتر، کارآمدتر و سالم
( در پژوهش 2014آورند. همچنین شریف )دست میبه

خود بیان کرد که بازی در فضای باز برای کودکان 
 کننده است و باعث ایجاد احساساتفعالیتی سرگرم

مثبت، تقویت همدلی، بهبود سالمت دراز مدت و 
اجتماعی، شناختی و  -شادکامی شده و رشد روانی

( در مطالعه خود 2015شود. سینگر )حرکتی را باعث می
شناختی و بازی کردن را یک نیاز بیولوژیکی، روان

داند که برای توسعه و رفاه افراد و جوامع اجتماعی می
مهم است. از نظر وی، جایی که عناصر بازی طبیعی 

نین و ریتم خاصی در آن بازی بوده و کودکان بدون قوا
کنند این نوع از بازی باعث لذت، احساس آزادی و می

( نیز در پژوهش خود به 2018شادکامی است.  ایزاتی )
ترین ساله محبوب 4-6این نتیجه رسید که در کودکان 

فعالیت، بازی است و برای این کودکان مفهوم داشتن 
زی در خوشبختی، احساسات مثبت و هیجان هنگام با

ها با مکانی به دور از نظارت والدین است. این یافته
( همخوانی دارد، وی معتقد 1952) 2نظریه ویگوتسکی

مند شوند توانند از بازی بهرهبود کودکان بدان جهت می
ها درگیر و قادر به انجام شود آنکه بازی موجب می

پذیر نیستند. در هایی شوند که در واقعیت امکانفعالیت
رشد کودکان نشان  مطالعات در زمینةین راستا، هم
دهد که سطح بهینه رشد تنها با وجود محیطی می

شود حاصل میای قوی کننده و پشتیبانی زمینهتحریک
بسیاری از محققان معتقدند همچنین . (2012)گابارد، 

                                                           
1. Izzaty 

2. Vygotskys 

که آن کودکی که آزادی دویدن در فضاهای طبیعی را 
اطراف سرک خواهد کشید. او داشته باشد فوراَ به 

کند تا ببیند ها را ارزیابی میهای داخلی بوتهچارچوب
جا به عنوان سرپناه استفاده کرد یا نه. توان از آنآیا می

این  اینجاست که تنها از طریق تجربة نکته مهم
فضاهاست که کودک، امکان درک عمیق هر چیزی را 

صص طراحی (. مور که یک متخ2008کند )لو، پیدا می
فضاهای بازی و آموزشی است، معتقد است که وجود 

کودک ضروری است  عناصر طبیعت برای رشد سالم
انگیزند و بازی و حواس کودک را برمی ها همةزیرا آن

آمیزند و به تکوین الگوهای یادگیری را درهم می
کنند؛ حرکتی و بینایی او کمک می -شناختی، حسی

یده خیلی کم اتفاق چیزی که در فضاهای سرپوش
افتد. به این ترتیب، فضاهای طبیعی به عنوان می

ای برای رشد قدرت تخیل، خالقیت و شادکامی واسطه
 (.2000)مور،  کنددر هر گروه سنی از کودکان عمل می

میزان  ( نیز در این رابطه،2003) و همکارانش 3ولز
وجود عناصر طبیعی در داخل و خارج خانه کودکان 

گیری کردند و دریافتند کودکانی که را اندازه روستایی
شان طبیعت بیشتری دارند و از آن برای در اطراف خانه

برند در مقایسه با کسانی که بازی و فعالیت بهره می
ها بیشتر کنند و فعالیت آنطبیعت کمتری را تجربه می

گیرد از نظر معیارهای در سطوح سفت انجام می
دگی در وضعیت بهتری قرار سالمتی، اضطراب و افسر

شان دارند. همچنین این افراد در مقایسه با همتایان
)ولز،  تری نسبت به خود و دیگران دارندحس مثبت

2003 .) 
هایی نیز مواجه بود. یکی پژوهش حاضر با محدودیت

ها نداشتن نظارت کافی بر گروه کنترل از این محدودیت
ت بدنی در فضای گونه فعالیکه هیچبود  مبنی بر این

باز و سرپوشیده نداشته باشند، که خارج از کنترل ما بود. 

3. Wells  
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که در زمینه تأثیر بازی خودانگیخته در با توجه به این
طبیعت بر رفتار بازی و شادی  کودکان پیش دبستانی 
پژوهش چندانی صورت نگرفته، الزم است که در این 

شود زمینه تحقیقات بیشتری انجام شود. پیشنهاد می
در طبیعت و تأثیر  صورت بازیی بههای دیگرپژوهش

ای، توجه و ادراک کودکان انجام شود. آن بر رفتار تغذیه
 شود تحقیقاتی با همین متغیرها وهمچنین پیشنهاد می

بر روی  متغیرهای مرتبط دیگر با حجم بیشتر آزمودنی
بنابراین دبستانی صورت بگیرد. کودکان بعد از پیش

کردن محیط طبیعی  فراهم نتیجه گرفت کهتوان می
که کودکان بتوانند به صورت خودانگیخته و آزادانه به 

تواند بر رفتار بازی و شادی بازی و تجربه بپردازند می
 سزایی بگذارد. ها تأثیر بهآن

از تمامی کودکان، والدینشان و  تشکر و قدردانی:

انجام پرسنل مدرسه طبیعت و مهدکودک که ما را در 
 این تحقیق یاری رسانند، کمال سپاس را داریم.
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