
Sport Psychology Studies                           Volume 10, No 35, 2021, Page 187-214 

Research Paper 

Identify Children's Play Club Indices with Sport Psychology 
Approach1 

 

Nafiseh Golshirazi1, Marjan Saffari2, Mehdi Namazizadeh3, and 
Mohamad Ali Nadi4 

  

1. Department of Physical Education, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic 
Azad University, Isfahan, Iran  
2. Department of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 
(Corresponding Author)  
3. Department of Movement Behavior, Tehran University, Tehran, Iran 
4. Department of Educational Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, 
Islamic Azad University, Isfahan, Iran  
 

Abstract 
By the play, athletes' thoughts and ideas can be developed from 
childhood and help them to progress physically, mentally, 
emotionally and socially in the future. The purpose of this study 
was to identify the indicators of child play club with play and 
maturity approach. In order to identify, analyze and report 
patterns in the data that play a key role in the activities of the 
child club, a qualitative method and thematic analysis strategy 
were used. To them analysis and achieving valuable indicators, 
in-depth interviews were conducted with 20 experts in this 
field. The findings suggested that six themes, including the 
development of operational programs with a balanced growth 
approach, physical activity, maturity measurement, 
developmental assessment, painting analysis, and qualified and 
expert trainers, could be used as psychological indicators to 
create the desired situation. Consider covering the balance of 
soul and body. In general, the obtained indicators show that 
creating a good children's club, by employing qualified 
educators, can increase children's cognitive activities and 
minimize children's psychological changes and play an effective 
role in promoting a healthy lifestyle for children. 
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Extended Abstract  
Abstract 
The aim of this study was to identify 
practical indicators of children’s play 
club based on sport psychology 
approach, indicating the development 
as the most appropriate framework for 
examining children's social and 
psychosocial experiences in sport. This 
theoretical approach provides the best 
understanding of children's athletic 
behaviors through focusing on changes 
in cognitive abilities that help describe 
individuals’ behavioral changes (Best, 
2010). From Masters (2008) and Best’s 
(2010) point of view, it is inferred that 
improving the mental development 
framework of children via play can be 
effective in promoting mental 
development in sports activities. 
Therefore, according to the topic of the 
present study emphasizing the child; 
play and physical activity are more 
meaningful from the perspective of 
sports psychology and encourage 
researchers to identify practical 
indicators of children's play and sports 
clubs . 

Materials and Methods 
In this qualitative study, the used 
strategy was content analysis consisting 
of six stages: familiarizing yourself with 
your data (transcribing data, reading 
and re-reading the data, and noting 
down the initial ideas), generating 
initial codes (coding interesting 
features of the data in a systematic 
fashion across the entire data set, 
collecting data relevant to each code), 
searching themes (collecting codes into 
potential themes, gathering all data 
relevant to each potential theme), 
reviewing themes (checking if the 

themes work in relation to the coded 
extracts (level 1) and the entire data set 
(level 2), generating a thematic ‘map’ of 
the analysis), defining and naming 
theme (ongoing analysis to refine the 
specifics of each theme, and the overall 
story the analysis tells, generating clear 
definitions and names for each them), 
producing the report (selection of vivid, 
compelling extract examples, final 
analysis of the selected extracts, 
relating the analysis to the research 
question and literature, producing a 
scholarly report of the analysis)  (Brown 
& Clark, 2006) . 
In order to carry out the content 
analysis process, in-depth interviews 
were conducted with 20 experts. 
Interviewees were in four groups of 
university professors experienced in 
scientific and executive activities, 
planner experts in the field of children, 
managers with coaching experience (in 
some cases with two roles: coach and 
manager) and competent educators. 
After recording and conducting the 
interviews, the key points were 
extracted and analyzed thematically 
under the title of initial codes. 
Moreover, the codes were obtained 
based on the study of literature and 
documents related to the pioneer 
countries in this field. The current study 
was conducted based on purposeful 
and snowball sampling method. 
Sampling was gradually continued until 
data saturation. Reliability of the 
interviews was confirmed using Holsti 
method (1969) of 89%. Validity of the 
study was analyzed base on the views of 
Maycut and Merhoos (1994), quoted by 
Biabangard (2013) like transferability, 
member checking and triangulation. 
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Findings 
According to the results of the ongoing 
study, there were 6 themes: 1) 
development of action plans with a 
balanced development approach 
(activities based on balanced 
development in social, cognitive, 
emotional and physical dimensions of 
the child, designing programs for 
maturation, categorization of classes 
based on developmental stages, 
designing activities based on 
characteristics of the child's age, 
designing activities based on children's 
individual differences, developing 
programs based on children's needs, 
having a variety of activities, 
appropriate  play time, classifying 
classes based on children's ability, 
designing activities in all body axes), 2) 
physical activity (child and play-based 
activities, play rooted in culture, 

children's sports, purposeful play 
design, play in nature, design enjoyable 
plays, types of plays (exploratory, 
intellectual, emotional , adventurous, 
irregular, electronic, ..)), 3) 
measurement of maturity (genetics, 
measurement of motor development, 
fitting exercise with the nervous status, 
muscular and skeletal situation), 4) 
Developmental measurement 
(measurement of physical ability, 
measurement of physical health), 5) 
painting analysis (painting as a means of 
recognizing symbols and values, 
painting as a means of global 
communication in sharing ideas and 
feelings) painting as a method to 
identify children's problems, painting to 
show children's personality), and 6) 
competent and professional trainers 
(educators 'mental health, educators' 
internship, desirable personality, 
educating educators in related fields).

 

Table 1- Themes’ categories of children's clubs 

The main themes Sample interviewer codes 

Editing operational plans with a balanced 
development approach 

Universally, when you want to 
work with a child, you have to 
consider all four aspects to 
develop. Biological, physical, 
psychological, sociological and 
scientific cognition of these 
should be developed together 
in four pillars. 
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Table 1- Themes’ categories of children's clubs 

The main themes Sample interviewer codes 

Physical activity 

Children do not use upper 
extremities as much. The 

movements that children use 
are mostly flexion extensions, 
and we rarely use abduction 

and adduction. Rotation is also 
not be used as much. The 

design should be in a way that 
you can have movement in 

frontal/coronal plane 

Maturity measurement 

In connection with the 
development of motor skills in 
young children, environmental 
and genetic factors affect the 
development of children. 

Growing measurement 
Every week changes of the 
children's growth should be 
measured accurately. 

Painting analysis 
Painting is children's language 
to share their inner feelings 
and emotions. 

Competent and professional trainers 

Trainers must take a scientific 
and operational course like an 
academic discipline and have 
knowledge in the field of 
psychology and physical 
education.  

 

Conclusion 
Healthy children as the social capital of 
a society can have a significant impact 
on improving the structures of their 
environment. For this reason, 
purposeful design of activities and 
definition of useful function in 
children's club nurtures a more fertile 
and creative child. The present study 
was conducted to identify valuable 
criteria to promote children's club 
activities. The practical indicators of 
children's club were obtained using 

content analysis method based on the 
previous research of the researchers 
and the interviews in the current study. 
However, what needs to be considered 
is how to place these indicators in the 
structure of the club; hence, the 
appropriate activities can be designed. 
In general, the obtained indicators 
suggested that creating a desirable 
children's club through the use of 
qualified educators was effective in 
increasing children's cognitive 
activities, minimizing children’s 
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psychological changes and promoting 
their healthy lifestyle. It is noteworthy 
that these indicators are based on 
interviews and existing studies so  

future research can achieve different 
indices. 

Keywords: Club, Play, Child, 

Psychology, Maturation  
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 مقالة پژوهشی

شناسی های کاربردی باشگاه بازی کودک با رویکرد روانشاخصشناسایی 

 ورزشی
 

 4علی نادیمحمد و ،3زاده، مهدی نمازی2، مرجان صفاری1شیرازینفیسه گل

 

 ، اصفهان )خوراسگان(، ایران دانشگاه آزاد اسالمیواحد اصفهان، مدیریت ورزشی،  وهگر ،بدنی تربیتدکتری . 1
 مسئول(نویسندۀ )تهران، ایران مدرس، دانشگاه تربیتگروه علوم ورزشی، استادیار، . 2
  ، تهران، ایراندانشگاه تهران گروه رفتار حرکتی،دانشیار، . 3
  ، ایراناصفهان )خوراسگان( ،دانشگاه آزاد اسالمیواحد اصفهان،  گروه علوم تربیتی،دانشیار، . 4

   

 چکیده
توان فکر و اندیشه ورزشکاران را از کودکی رشد داد و به او کمک از طریق بازی می

کرد تا در آینده از نظر جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی پیشرفت کند. پژوهش حاضر 
شناسی های کاربردی باشگاه بازی کودک با رویکرد روانبا هدف شناسایی شاخص

که در هایی زارش الگوهای موجود در دادهتحلیل و گشناسایی، انجام شد. در جهت 
کیفی و از استراتژی تحلیل  های باشگاه کودک نقش کلیدی دارند، از روشفعالیت

های ارزشمند، تحلیل مضمون و دستیابی به شاخصبه منظور  استفاده گردید. مضمون
 ها حاکی از آن بود که ششمتخصص این حوزه مصاحبه عمیق انجام شد. یافته 20با 

بدنی، سنجش های عملیاتی با رویکرد رشد متعادل، فعالیتمضمون شامل تدوین برنامه
به عنوان  توانبالیدگی، سنجش نمو، تحلیل نقاشی و مربیان شایسته و متخصص را می

شناسی، در جهت ایجاد وضعیت مطلوب به طوری های کاربردی با نگاه روانشاخص
دست ههای بنظر گرفت. به طور کلی شاخصکه تعادل روح و جسم را پوشش دهد در 

با بکارگیری مربیان شایسته،  دهند ایجاد یک باشگاه مطلوب کودک،آمده نشان می
شناختی کودکان های شناختی کودکان را افزایش دهد و تغییرات روانتواند فعالیتمی

 باشد.را به حداقل برساند و در ارتقاء سبک زندگی سالم کودکان نقش مؤثری داشته 
 

 مقدمه
شوند از این رو محسوب می جامعه ۀنبض آیند کودکان

ریزی در جهت شکوفایی هو برنام کودکاننگاه به دنیای 
از جمله در همه ابعاد رشد ها آنو حفظ سالمت  استعدادها
 به طور کلی  آید.های هر جامعه به شمار میمسئولیت

دبستانی بر سه حوزۀ هدف آموزش کودکان پیش
 الف( رشد جسمی و حرکتی؛ ب(عمومی متمرکز است: 

شناختی. -رشد زبانی ج(رشد اجتماعی و هیجانی؛ 
های قابل توجهی اشاره به بازی و جنبه هایپژوهش

شناسی رشد و یادگیری دارد که شامل کار در حوزۀ روان

تاریخ دریافت: 

12/03/1399       
 

تاریخ پذیرش: 

10/06/1399 
 
 

  :هاهواژکلید 

 بازی، باشگاه،
 کودک،

 شناسی،روان
 بالیدگی
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شناسی و شناسی، علوم اعصاب، مردمرشد، انسان
 مطالعات آموزشی است )وایتبرد و همکاران،1 2017(.
یادگیری و رشد کودکان وقایع منفعل نیستند. در عوض، 

آموزان و محیط آنها، منجر یچیده بین زبانیک پویایی پ
که حاصل  دشوها میگیری رشد آنبه شکل

، اجتماعی، آموزشی و شخصی جسمیدستاوردهای 
برنامه  تدوینمحققان بر . (2010 2)فیتزگرالد، است

های مختلف رشد زمینهدهی جهت پوششعملیاتی در 
پیما، معتمدی، زاده، راهکریم ترجمة ،تأکید دارند )کلیک
 در کودکان مشارکت (.2018جانی، طهماسبی و ولی

 شایستگی، اصلی، درک عامل پنج واسطههب ورزش
 هایمهارت یادگیری بردن، والدین، لذت و سرگرمی

 شود. عالوهمی مشخص همساالن، و دوستان و جدید
 اجتماعی-و بافت فرهنگی شناختیروان این عوامل بر

 در آنها هایانگیزه بر کنندمی بازی آن که کودکان در
 و رفتارها که است گذارد؛ مهممی تأثیر مشارکت
 باشد داشته ها مطابقتآن نیازهای با مربیان عملکرد

  (.2013 3،و پرسی کوپه ،یبایل)
ها در پیشرو در حوزۀ کودک سیاستگذاریدر کشورهای 

های های فعال و شیوهاوایل کودکی، در جهت بازی
 4،زندگی سالم بنا شده است )آژانس ملی آموزش فنالند

بدنی محققان چگونگی بهبود سالمت با فعالیت .(2016
کاهش احساس جمله های مختلف از بیماری در مهاررا 

کنترل وزن، کمک به افسردگی و اضطراب، کمک به 
 ها، عضالت و مفاصلایجاد و حفظ سالمت در استخوان

اند ، منتشر کردهبهبود و تقویت سالمت روان و
 زادهیمیزاده، رحگوزل ی،دانا، چهارباغ ترجمة 5،گراهام)

 یک مقایسه بین کودکان (.2019 ی،احمدو سلطان
وقت نشان داد وقت در مقایسه با نیمهتمام هایمهد

                                                           
1. Whitebread & et al 

2. Fitzgerald 

3. Bailey, Cope & Pearce  

4. Finnish National Agency for 

Education 

5. Graham, Holt and Parker  

 کمتری 6بدنیتودۀشاخص وقت ازکودکان تمام
 داشتند، بازی برای بیشتری زمان بودند، برخوردار
 در مشارکت باالتری رتبه و بیشتر بدنیفعالیت جلسات
همچنین کمتر به تماشای . با والدین داشتند ورزش

  .(2017 7لی،گاتفرد و پرداختند )تلویزیون می
بدنی نشان دهنده بالیدگی مشارکت کودک در فعالیت

مطلوب کودک است. در واقع بالیدگی تغییراتی است 
 7تا  2بدنی کودکان در بازۀ سنی که در الگوی فعالیت

ها بتوانند در هر بازۀ سنی سال باید درنظر گرفت تا آن
 8)باشرین،هایی متناسب با رشد خود بپردازند به فعالیت

گیری در اندازۀ بدن رشد به تغییرات قابل اندازه (.2015
 درو ترکیب بدن و سیستمهای مختلف بدن اشاره دارد، 

بالیدگی اشاره به پیشرفت به سمت وضعیت  کهحالی
بلوغ را دارد؛ در جریان بالیدگی نسبت به افزایش تودۀ 

 یابد و استفادهافزایش می هافعالیت هورمون ،عضالنی
ها و کتی، بازیهای حرروزانه کودکان از فعالیت

ای از دهد مجموعهها اجازه میبدنی به آنآموزش
 .(2014 9،نادست آورند )مانههای حرکتی را بمهارت

که چگونه کودکان در طول دوران کودکی درک این
کنند، نیازمند بررسی عوامل مختلفی تغییر و رشد می

گذارد و روانی تأثیر می جسمیاست که بر رشد 
 و یا ورزش بدنیبازی به نوعی فعالیت (.2005 10،)کندلر

در  کودکی اوایل در شود که تکرار آنمحسوب می
است  تأثیرگذار روانی و اجتماعی جسمی، سالمت بهبود

 ،شناسیاز دیدگاه روان (2019 11،)ماتا و همکاران
 برای نتایج باشد؛ این همزمان تواندمی بازی و یادگیری
 یادگیری و بازی ادغام دنبال به که مربیانی و محققان
ها نسبت به آن بر اعتقادات زیرا است، مهم بسیار هستند

6. BMI 

7. Gottfried & Le 

8. Bashrin 

9. Manna 

10. Kendler 

11. Maatta & et al 
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گذار اثر تواندمیموضوع یادگیری و بازیگوشی کودکان 
  .(2020 1،باشد )لتومیو و سبل

در ایجاد رفتارهای مطلوب نقش مهمی  و فضاها اماکن
نژاد، صفاری و خطیبی، کنند )حیدری، حیدریایفا می
رفتار  ۀدهندشکل به عنوان مکانفضای بازی (. 2019

در بین ؛ استای برخوردار نیز از اهمیت ویژه کودکان،
ترین فاکتورهای محیطی، از مهمدوازده متغیر محیطی، 

شده مطرح  در دسترس بودن فضای باز و اندازۀ آن
به خصوص  .(2016 2،، جونز و آکلی)تانجی است

فعالیت در فضای باز بر رفتار بازی و شادی کودکان 
از تغییرات در  %71طوری که تأثیر معناداری داشته به

از تغییرات در شادی کودکان تحت  %98رفتار بازی و 
ه است در فضای باز طبیعی بود آنهاتأثیر فعالیت 

  (.2020زمانی، رضایی، کشاورز و حجت)فتحی
برای  تعبیه شده فضاهایجمله از باشگاه کودک 

در جایگاه نقش کلیدی  3باشگاه کودک .استکودکان 
ها و ای برای مهددر رشد کودک، واژه

های های منحصر بفرد که دارای زمیندبستانیپیش
های رقص، هنر و صنایع دستی ورزشی، اردوگاه، کالس

 (.2018 4،فورستتعریف شده است )تمند هست

اهمیت دیدگاه کودک در درک از مفاهیم با توجه به 
مختلفی را برای  هایپژوهش کارشناسانمحیطی 

، به عنوان های کودکانکردن معنا و تفسیر نقاشیروشن
مشاهده  از طریق روند معتقدند اند وها انجام دادهزبان آن

توان بینش را کودکان، می هایو تجزیه و تحلیل طرح
در رشد اجتماعی/ عاطفی، جسمی و فکری هر کودک 

  .(2011 5،)فرخی و هاشمیتخمین زد 
ارائه مراکز بازی در کشورهای مختلف خدمات متفاوت 

کودکان شاید از در انگلستان به طور مثال  ؛کنندمی

                                                           
1. Letourneau & Sobel  

2. Tonge, Jones & Okely 

3. Kidsclub 

4. Themeforest 

5. Farokhi & Hashemi 
6. Kay 

بازی برای تمرین مکالمات و روابط، از حل منازعه 
کند تا در ها کمک میکردن با آناستفاده کنند. صحبت

مورد نحوۀ استفاده از زبان در مکالمه و همچنین نحوۀ 
یاد بگیرند را های عملی یا بدنی همکاری در فعالیت

همچنین مربیان با استفاده از حرفة  .(0200 6،)کای
مربیگری، ارزیابی مناسبی از نیازهای فعلی، جاری و 

والدین  .(72011،دهند )برسیلکودکان انجام میآیندۀ 
ی الکترونیکی محدود هاکودکان را در استفاده از رسانه

کنند ها را به فعالیت بیشتر تشویق میکنند و آنمی
. مسئولیت مربیان (2018 8،)سالمتی فعال کودک

ترویج همکاری، کارگروهی و بازی عادالنه، تقویت 
گروه، ارائة یک محیط سهم همة کودکان در یک 

های فردی دادن حساسیت به تفاوتحمایتی و نشان
ریزی های مختلف را برنامهاست؛ مربیان باید فعالیت

ها قرار دهند و در کنند، زمانی را برای یادگیری مهارت
های رشد، نظر داشته باشند که متناسب با دوره

 ها تغییر خواهند کردهماهنگی و مهارت
 فرد به منحصر برنامه اورگرین .(9201 9،آیواس)اسپرت
 که دهدمی ارائه 10بریک ورکساورگرین در را کودکان

 .قرار دارد تورنتو سبزتر مناطق کشف و کاوشدر جهت 
 درگیر جدید هایمحیط در را کودکان که هنگامی

 فراهم آنها آینده موفقیت برای را هاییفرصت کنیم،می
 هایمحیط در 11یهای دستبازی طریق از. کنیممی

 و نفس به اعتماد تا کنیممی کمک کودکان به طبیعی
 در را مهارت پیشرفت و سازنده مسئله حل همدلی،
 شهرهای تا کندمی کمک آنها به که بگیرند آغوش

 ؛ اصول این برنامه شامل،را ایجاد کنند آینده شکوفای
 تمرکز طریق از دانش اساس و پایه ایجاد) محورمکان

 فراهم) اکولوژیک(، محلی جامعه و فرهنگ طبیعت، بر

7. Bercial 

8. Active Health Kids 

9. SportAus 

10. Evergreen Brick Works  

11 . Handy Play 
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(، کارهای طبیعت با کودکان مستقیم تماس آوردن
 از یادگیری وادارکردن برای ای زمینه )خلق دستی
 متحرک و فعال(، مستقیم و حسی چند تجربیات طریق

 تزریق هنر(، ذهن درگیرکردن برای بدن دادن حرکت)
 طریق از یادگیری به زندگی کشیدن نفس) شده

(، هنری هایفعالیت و کنندهقانع هایروایت خالقیت،
 مضامین طریق از مهارت و دانش بافندگی) یکپارچگی
به  .(2019 1،)اورگرین (جذاب هایتجربه و اکولوژیکی

های کانادا بر رشد کودک در سنین طور کلی باشگاه
د و به دنبال آموزش نمختلف از طریق بازی تأکید دار

های نیوزلند باشگاه .ندهستمربیان در راستای یک مدل 
بر یادگیری فعال تأکید دارند، از معلمان متخصص و از 

 تبازی به عنوان ابزاری برای یادگیری، تقویت تعالمال
کنند. های حرکتی روزانه استفاده میاجتماعی و فعالیت

ن واجد دارای خدمات اختصاصی هستند و از مربیا
ها دائماً در حال ارزیابی نکنند. آشرایط استفاده می

های باشگاه هستند، برای کودکان زیر دو سال به برنامه
کودک یک مربی و کودکان باالی دو سال  4هر ی زاا

اند؛ فضای بازی بینی کردهربی پیشکودک یک م 8هر 
و محیطی ارزشمند  متناسب با سن متفاوت خواهد بود

برای بهترین شروع زندگی از طریق معلمان متخصص 
 2،برای رشد و کاوش کودکان فراهم شده است )لسمایلز

های درمانی مانند درمان بر برخی روش تمرکز .(2018
هداف درمانی از دیگر اشناختی و بازیرفتاری
. به (2018 3،کیدز  های نیوزلند است )ایکسپاتباشگاه

های نیوزلند اهداف متعددی را از طور کلی باشگاه
کنند و تالش بر به روزرسانی ها دنبال میطریق بازی

های آموزشی برنامههمچنین دانش مربیان دارند. 
)وگمانز و  کودکان بر سبک زندگی فعال تأکید دارند

 بهزیستی سیستم به نگاهی . اگر(2018 4،همکاران

                                                           
1. Evergreen 

2. Les mills 

3. Expat Kids 

4. Weggemans 

 هایمراقبت جهانی مانند، خدمات انداخته شود، کودک
 ورزشی هایکلوپ و کودک روزانه مراقبت سالمتی،

 هااین دارد. وجود هاخانواده و همة کودکان برای
 پاسخ و مشکالت از پیشگیری برای مهمی هایمکان

 خدمات هدف. است تربیت مورد در متداول تسئواال به
 جلوگیری و فرزندان تربیت و رشد سازیبهینه جهانی،

 ، لیندن، کوجماناست )بات فعلی مشکالت بدترشدن از
افزایش آمادگی ولی در ایران . (2011 5،کامباتینگو 

های بدنی محور برنامهجسمانی کودکان بازی و فعالیت
ریزی برنامهقرار گرفته و   کودک هایآموزشی، باشگاه

ی یدر راستای تولید شادی و نشاط، کمک به شکوفا
خالقیت، پاسخ به نیازهای کودکان، مبارزه با فقر 
حرکتی، کمک به کودکان برای ایجاد تعادل روحی 

 استقرار گرفته زش درس زندگی روانی و آمو
های به طور کلی در ایران باشگاه. (2018مانوشهر، )

نای اهداف واحدی قرار ندارند و با توجه به کودک بر مب
اقدام به انتخاب  ،رویکردهای مدیریتی متفاوت و باورها

اما آنچه بسیار مشهود است فضای  .کننداهداف می
های کودک در نظر گرفته مورد نظر متناسب با فعالیت

توان انتظار داشت کودک در بنابراین نمینشده است. 
نی، عاطفی و اجتماعی( به همه ابعاد رشد )جسمی، ذه

 حد مطلوب برسد.
کردن کمک و ه تنظیمهنگامی که مربیان ب

شان متناسب با نیازهای کودکان هایراهنمایی
پردازند، احتمال خودراهبرتر شدن کودکان در زمینه می

بینی کرده است گونه که ویگوتسکی پیشبازی به همان
. (2011 6،دیزیرگاتاسمیت و تراویکیابد )افزایش می

کاربردی است که پیشنهاد  ةمربیگری مؤثر یک برنام
دهد مربیان با توجه به تغییر نیازهای مخاطبان، از می

فردی و ای، بینهای مختلف دانش )حرفهزمینه

5. Baat, Linden, Kooijman & 

Combating  

6. Trawick- Smith&Dziurgot 
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های مربیان، توانایی .مند باشندفردی( بهرهدرون
دهد شود، اجازه می رچه اعمالهنگامی که به روش یکپا

نیازهای خاص کودکان  ها نقش خود را بهتر ایفا کنند،آن
ارزیابی مناسبی از ، ورزش، درک کنند ۀرا در حوز

 ،کودکان انجام دهند ۀنیازهای فعلی، جاری و آیند
نیازهای آموزشی در  های آموزشی را با توجه بهفرصت

آل را به طور تصویری از یک مربی ایده ،نظر گیرند
هند و یک فرهنگ بهبود شفاف به کودک نشان د

مستمر، که منجر به ایجاد مشخصاتی ممتاز برای 
 .شود در روند مربیگری را دنبال کنندمربیان کودک می

کند تا مربیگری کودک تالش می ةفلسف همچنین
دستاوردهای در حال توسعه را که بر گرفته از فرهنگ 

 .ست و با ورزش ارتباط دارد به حداکثر برساندا محلی
ه خوبی هنگامی که مربی به وظایف خود ب راینبناب

کل فرد  ةتواند از توسععمل کند، شرکت در ورزش می
پشتیبانی کند و زمانی که نیست، منجر به رفتارهای 

 . (2011، )برسیل منفی شود
تربیت را و گیری در تعلیم ایج سنجش و اندازهتفسیر نت

گردآوری یک رشته ای برای عنوان وسیلهتوان بهمی
های رفتار کودک و تجزیه اطالعات منظم دربارۀ ویژگی

و تحلیل این اطالعات به عنوان پایه و اساس یک 
نژاد های خاص تعریف کرد )همتیگیریسلسله تصمیم

روان  المتس ةنامپرسشاز جمله  (.2014 نیا،و رحمانی
 2توسط جلینک، مورفی و بورنزکه  1ایاسپی کودکان

های تهیه شده است. آزمون چک لیست تصویری نشانه
 35 ةنامکودکان یک پرسش التمربوط به مشک

نامه کلی حاصل از این پرسش ۀی است که نمرسئوال
اجتماعی -روانی التکودک به مشک البیانگر احتمال ابت

در یک جامعه  (.1986، برنزو  ،مورفی)جلینک است
چهار روش انسانی وضعیت تغذیه کودکان بر اساس 

ها به گردد. در صورتی که این روشبررسی می
استاندارد جهانی نزدیک باشند آن جامعه از سالمت 

                                                           
1. Pediatric Symptom Checklist  

( آمار 1ها عبارتند از: ای برخوردار است: این روشتغذیه
( 4( روش آزمایشگاهی و 3( عالئم بالینی، 2حیاتی، 

های آزمون (.2013 جیحونی،سنجی )کشفی و خانیتن
های حرکتی گواهی بر وجود تفاوت جسمی و مهارت

میان سن تقویمی و سن زیستی افراد است )مهجور، 
2016 .) 

تغییرات ساختار شهری و کمبود فضای بازی، شهر را 
کند؛ بنابراین نیاز ملزم به پاسخ به این نیاز کودکان می

های کودک و طراحی به فضایی متناسب با فعالیت
انداز رشد متعادل کودک چشمها در قالب بازی با فعالیت

. (2016، و همکاران تانجیرسد )ضروری به نظر می
های سنی مختلف تواند برای ردهمی ه کودکباشگا

سال به این دلیل که حافظه  7تا  2باشد اما کودکان 
های خوبی برای مفاهیم ملموس دارند، دستورالعمل

های سازمان ها و بازیپذیرند، به ورزشبازی را می
 بندی پیاژه در مرحلةپردازند و در تقسیمیافته می

، به عنوان (2015)باشرین، عملیاتی قرار دارند پیش
  .اندگروه هدف در این پژوهش انتخاب شده

های انجام شده مراکز کودک متعددی با توجه به بررسی
اما آیا این مراکز  .دنهستخدمات  ةدر کشور در حال ارائ

کنند؟ عوامل ریزی میدر مسیر رشد کودکان برنامه
بسیاری در پرورش کودکان تأثیرگذار است که اختالل 

تواند نتیجه نامناسبی در برداشته باشد. در آنها بعضاً می
کودک منجر  ۀرسد عدم وجود متولی در حوزبه نظر می

به نفوذ سالیق و تفکرات متعددی در این عرصه 
مباحث همچنین در برخی از این مراکز  ردیده است.گ

درآمدزایی از تولید محتوای مناسب پیشی گرفته است. 
سایر با الهام از مراکز کودک برخی از این مراکز هم 

دایر شده بدون توجه به فرهنگ و تمدن ایرانی کشورها 
مطالب  دادهمچنین مطالعات در این زمینه نشان .است

انتشار ارتباط با باشگاه کودک ی در بسیار اندکپژوهشی 
های با توجه به وجود چنین سرمایهاست.  یافته

2. Jellinek, Murphy & Burns 
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 ی غنیمحتواتولید ریزی صحیح و ، برنامهیاجتماع
به اهمیت چنین و نظر گردد؛ امری ضروری تلقی می

 آید کهبه ذهن می یسئوال ،در رشد کودک هاییباشگاه
تواند میهایی چه شاخص با رویکرد بازی و بالیدگی

تا بتواند  باشدمطلوب باشگاه کودک  معرف یک
  ؟کودکان سالمی را در جامعه پرورش دهد

موضوعات قابل تأمل در این حوزه آمار دیگر از 
که بنابر نظر  بودا بهزیستی در ارتباط با کودکان مهده

نفر  1کودک در اصفهان  9از هر  حوزه کارشناس آن
علت اصلی این مبالغ باالی این مراکز  رود.مهد میبه 

نداشتن متولی واحد در این حوزه موضوع بوده است. 
منجر به تولید محتواهای متفاوت شده اما سیستم 

آیا مشخص کند در کشور نیست که  ایکنندهارزیابی
تا  دهنددر همه ابعاد کودک را رشد میاین مراکز 

؟ چه مواردی باید معیارهای کودک سالم پرورش یابد
لویت وتواند اه مواردی میلویت اول و چومهم و در ا

علمی  هایپژوهش؟ قرار گیرد هاباشگاهدوم در این 
بازی کودک هم در کشور انگشت  انجام شده در حوزۀ

 روند پژوهشکه در طی شمار است. از معضالت مهمی 
 با علوم متعدد،مربیان در این حوزه باید  مشخص شد،

شناسی ورزشی، رشد و تکامل رشد، روان شناسیروان
حرکتی، رفتار حرکتی، فیزیولوژی کودکان، سنجش و 

فلسفه و  شناسیگیری، مدیریت کودکان، جامعهاندازه
اما در حال حاضر اکثر مربیان فعال  .باشندآشنا  کودک،

که به اند ها تحصیل کردهدر این حوزه در سایر رشته
که  با توجه به این. شودنظر ضعف بزرگی محسوب می

سالگی دنبال  7 بعد آموزش و پرورش روند یکسانی را از
تجربه کودکان  ی راکند پرورش ناهماهنگ و متفاوتمی
. از طرفی گرددمنفی میمنجر به نتایج کنند که می

لید تو برای پرورش کودکان محتوای مناسبیچنانچه 
 رددگشکوفا نمیهای کودکان استعدادها و قابلیت نشود

                                                           
1. Paidia 

2. Ludus 

3. Play 

وری نیروی انسانی در آینده با مشکل مواجهه و بهره
قطب  ؛بازی دارای دو قطب اصلی است .خواهد شد

)پرورش قوای جسمانی و افکار عالیه(، شامل  1پایدیا
بازی، شادی، نشاط، خوشدلی و خالقیت و قطب دیگر 

)باقاعده و کنایه از سازمان یافتگی( نامیده  2لودوس
شود که طبعاً محدودیت در عملکرد و استقالل فرد می

را به دنبال دارد. بازی کودک از مرحله پایدیا آغاز 
زی برای کودکان کم سن و شود و به همین دلیل بامی

سال، بی قاعده و بسیار شیرین و جذاب است. خالقیت، 
های دوران های مهم بازینشاط و تقلید از ویژگی

خردسالی است. حرکت به سمت لودوس باعث آشنایی 
شود و حرکت فرایند کودک با قوانین و مقررات می

کند. به عبارتی در اجتماعی شدن کودک را تسریع می
شروع  3بازی های اختیارید تکامل بازی از فعالیتفراین
 5،)مسترز شودختم می 4های ورزشیشود و به بازیمی

2008) . 
ترین مناسبیک رویکرد نظری، رشد را به عنوان 

چارچوب به منظور بررسی تجربیات روانی اجتماعی 
ن چشم انداز با کودکان در ورزش پیشنهاد می کند. ای

های شناختی که به در توانایی تغییراتتمرکز بر 
کند، بهترین توصیف تغییرات رفتاری در افراد کمک می

کند درک از رفتارهای ورزشی کودکان را فراهم می
 بست( و 2008) مسترز از دیدگاه .(2010 6،بست)
ارتقاء چارچوب گردد که گونه استنباط میاین (،2010)

تواند در ارتقاء کودکان از طریق بازی میروانی رشد 
 .باشدورزشی تأثیرگذار  هایرشد روانی در فعالیت

شناختی ورزشی تجزیه و تحلیل محتوا از تحقیقات روان
دهد تعداد کمی از انجام شده بر روی کودکان نشان می

سنی که مبتنی بر معیارهای  گروهبر روی این مطالعات 
 لذا .باشد، انجام شده است رشد بنیادی-شناختی

رشد ابعاد پتانسیل انجام بیشتر تحقیقات مرتبط با 

4. Game 
5. Masters 

6. Best 
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کودکان را به  تا بتوان رسدر میکودکان ضروری به نظ
و  به لحاظ سالمت روانی کهای پرورش داد گونه

د مطلوب قرار گیرند و بعد از گذر از دوران در ح جسمی
انجام  عملکرد بهینهبا بدنی را هایکودکی، فعالیت

شناسی ورزشی مطالعه چگونگی تأثیر روان دهند.
ورزش و شناسی در ورزش، عملکرد ورزشی، روان

لذا با توجه به  .( 2017 1،ینگلبدنی است )ادفعالیت
، بازی دارد کودکپژوهش حاضر که تأکید بر  موضوع

شناسی ورزش بیشتر معنا بدنی از دیدگاه روانو فعالیت
 و مفهوم خواهد داشت.

های با توجه به موارد ذکر شده توجه خاص به شاخص 
تا از این کاربردی باشگاه کودک امری ضروری است 

های اجتماعی آینده کشور طریق بتوان در حفظ سرمایه
انداز نزدیک شدن به چشمنقش فعالی داشت و در 

 گام مهمی برداشت. واالی کشور 
 

 شناسی پژوهشروش
های کاربردی پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص

 ورزشی شناسیروانباشگاه بازی کودک با رویکرد 
استراتژی استفاده  و این پژوهش کیفیروش  انجام شد.

که در واقع تالش و کوششی است شده تحلیل مضمون 
محسوب  اندیشمندانه برای معنادار کردن واقعیات

های ساده و یکی از روش تحلیل مضمون. شودمی
های پراکنده و متنوع که داده تحلیل کیفی است کارآمد

مرحلة  ششو شامل  کندهای غنی تبدیل میرا به داده
ها و خواندن )بازخوانی مکرر داده هاآشنایی با داده

ها به صورت فعال به منظور جستجوی معانی و داده
)استخراج کدها که در واقع  ، ایجاد کدهای اولیهالگوها(

، جستجوی کند(ها را معرفی مییک ویژگی از داده
بندی کدهای مختلف در قالب )شامل دسته مضامین

های خالصه داده ةکردن همکدهای گزینشی و مرتب
)شامل دو مرحله،  ، بازبینی مضامینکدگذاری شده(

                                                           
1. Adling 

2. Braun & Clarke 

های کدگذاری شده اول بازبینی در سطح خالصه ةمرحل
دوم اعتبار مضامین فرعی در رابطه با  ةو در مرحل

)مضامین  نتعریف نامگذاری مضامی، ها(مجموعه داده
بازبینی اصلی برای تحلیل ارائه شده تعریف و مورد 

و  (گرفتنها مورد تحلیل قرار های داخل آنمجدد و داده
تهیه گزارش از تجزیه و تحلیل نهایی و انتخاب 

ن و و)برا استهای منتخب و مرتبط با تحقیق نمونه
به منظور انجام فرایند تحلیل  .(2006 2،کالرک
. شد انجام عمیق ةنفر از نخبگان مصاحب 20 با ،مضمون

مصاحبه شوندگان در سه گروه اساتید دانشگاهی دارای 
سابقه فعالیت علمی و اجرایی در زمینه کودک، 

ریز در حوزه کودک در سطوح کارشناسان برنامه
ای که دارای تجربه مربیگری باسابقهمدیران  ،کشوری

 مراکز موفق مدیر( و جزء)بعضاً دارای دو نقش مربی و 
پس از ضبط . و همچنین مربیان برگزیده بودندکودک 
نکات کلیدی تحت عنوان  هاسازی مصاحبهو پیاده

کدهای اولیه استخراج و مورد تحلیل مضمون قرار 
کدهایی نیز بر اساس مطالعه ادبیات و  همچنین گرفت.

رو در این حوزه حاصل اسناد مربوط به کشورهای پیش
روش  نمونه به صورت هدفمند و به در این پژوهششد. 
گیری به صورت نمونهبرفی انتخاب شده است. گلوله

های تکراری که داده)زمانی تدریجی و تا سرحد اشباع
پژوهش پایایی ادامه یافت. سنجش  آمد(دست میبه

روش بین دو کدگذار  ةبا استفاده از فاصل حاضر
 4،)فریزبی نشان دادرا  %89عدد ( 1969) 3هولستی

رواسازی پژوهش بنابر نظر منظور به. (95: 2016
 (2013) بیابانگردبه نقل از ( 1994کات و مرهوس )می

افزایش حساسیت نظری، مشارکت ) از درگیری طوالنی
کنندگان برای ارزیابی عملی و ارتباط با مشارکت

ازرسی مجدد مسیر کسب ، ب(های محققبرداشت
انجام بازرسی ادواری اطالعات و کدهای به ) اطالعات

دست آمده به جهت پیشگیری از سوگیری و اطمینان 

3. Holsti  

4. Frisby 
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از صحت، توسط محقق و یک همکار )دانشجوی 
 سازیمثلث و (دکتری( آشنا به موضوع مورد پژوهش

ادبیات و مبانی  ،هامصاحبه، چند گروه منابع )استفاده از
ها و ها، کتابنامهنظری شامل مقاالت، پایان

  است.استفاده شده  (های متنیگزارش
 

 هایافته
در این بخش محقق به منظور دستیابی به سئوال 

ها و سازی کدهای حاصل از مصاحبهپژوهش به پیاده

با توجه به روش استفاده شده در ادبیات پرداخته است. 
کنندگان ها در دفتر کار مشارکتمصاحبهاین پژوهش 
 130دقیقه تا  35ها از زمان مصاحبهو  صورت گرفت

ها به طول ساعت مصاحبه 25به طور کلی  .دقیقه بود
فرعی مضمون  27 استخراج شده درمضامین انجامید. 

نتایج  .تنظیم گردید اصلی مضمون 6و در نهایت 
ها در جداول ذیل ارائه کدگذاری متون و مصاحبه

)م(، مخفف کد )ک( مخفف مصاحبه شونده  گردد.می
 ت(، در نظر گرفته شده است.و مخفف متون )م

 

 های شناسایی شده باشگاه کودکمقوله -1جدول 

کد مصاحبه 

 یا متون شونده
 فراوانی شوندگاننمونه کدهای مصاحبه

مضامین 

 فرعی

مضامین 

 اصلی

م  ، 1کد 4م 
، 15ک3، م 61ک4

 8، م7ک 14م
، 36ک7، م 3ک

 ک2، م 36ک 5م
، 5 ک1ت  ، م31
 6 ، م10 ک1ت م 

 ک16، م 11ک
29، 

: از حیث متخصصین از جنبه یونیورسال یعنی 4م
خواهید کار کنید هر که وقتی با بچه میاین

چهار جنبه را باید برای رشد در نظر بگیرید. 
شناختی شناختی، جامعهزیستی و جسمانی، روان

ها را باید با هم در چهار و شناخت علمی این
 رشد داد. ستون

 

12 

ها بر فعالیت
مبنای 

ابعاد ) متعادلشدر
اجتماعی، 

شناختی، عاطفی 
و جسمانی 

 کودک(

 

کد  7 ، م7کد 3م 
 4، م  25کد7م  ،9

 ،1کد

: این دغدغه را باید برای اندیشمندان بوجود 3 م
هایی بالنده ها بچهچکار کنیم این بچهآوریم که 

شناسان شوند و از تربیت امن که مورد نظر روان
 هست برخوردار شوند.

4 
ها طراحی برنامه

 در جهت بالیدگی
 

م ، 22کد  1م ت 
م ت  ،1کد 12

 1م ت  ،45کد1
، م 6کد 2م  ،19کد

 ،6کد 18

. بازی در مراحل تکامل حرکتی کودکان 1 م
های صحیح ورزشی را به همراه کسب مهارت

 دارد.
6 

رشد کودک با 
 بازی و ورزش
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  کودک باشگاه شده شناسایی هایمقوله -1 جدول ادامة 

کد مصاحبه 

 شونده یا متون
 فراوانی شوندگاننمونه کدهای مصاحبه

مضامین 

 فرعی

مضامین 

 اصلی

 2، م 7کد 2م 
، م 2کد 3، م 33کد

 5، م 13کد 9
 ،34کد

. در سنین مختلف از نظر کالمی از نظر 2م 
انتزاعی از نظر حسی حرکتی، یک بچة دو ساله 

ساله مدام در حال تغییر است از  3با یک بچة 
 هایی که باید کسب کند.نظر توانمندی

5 

بندی طبقه
ها بر کالس
مراحل مبنای 

 رشد

 

 2، م 2کد 10م 
 7، م 1کد 3، م 8کد
، 6کد 1، م ت 9کد

 ،23کد 1م ت 

های . در طراحی بازی باید نسبت به ویژگی10م 
 سنی طراحی کرد.

6 

ها طراحی فعالیت
مطابق با 

های سن ویژگی
 کودک

تدوین 
های برنامه

عملیاتی با 
رویکرد 

 متعادلرشد
 7م  ،3کد  12م 

کد  2، م 28کد 
کد  1م ت ، 14

44، 

ها با یکدیگر متفاوتند و هرکدام از . بچه12 م
گیرند کنند یاد میچیزی لذت ببرند که حس می

 شوند.و قدرتمند می
4 

ها طراحی فعالیت
بر مبنای 

های فردی تفاوت
 کودکان

 

 4کد 4م  ،7کد  7م
 ، م30کد  17، م 
کد  5، م31کد 10
 ،9 کد 11 ، م 11

پاسخ دهیم نه به  نیازهای کودک. ما باید به 7م
 انتظارات خودمان

6 
ها با تدوین برنامه

توجه به نیازهای 
 کودکان

 

 20م  ،45کد 9م 
 ،45کد 9 م ،10کد 

سازند و کودکان با هرچیزی بازی می .9 م
 دوست ندارند همیشه یک مدل بازی کنند.

  هاتنوع فعالیت 3

، م ت 24کد  21م
 1، م ت 31کد  1

 57کد 

ها . کودکان انرژی محدودی برای فعالیت20م
ها در دارند، باید زمان طالیی برای این فعالیت

 شودنظر گرفته 
3 

زمان بازی 
 مناسب

 

 2م  ،9 کد 12م 
کد  12، م  38کد
، م  28کد12 ، م9

 ،10کد 6

در اهداف باشگاه باید توانمندسازی  .12 م
کودکان تدوین شود و سطح بندی بر مبنای آن 

 صورت گیرد.
5 

بندی طبقه
ها بر کالس

مبنای توانمندی 
 کودک
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  کودک باشگاه شده شناسایی هایمقوله -1 جدول ادامة 

کد مصاحبه 

 شونده یا متون
 فراوانی شوندگاننمونه کدهای مصاحبه

مضامین 

 فرعی

مضامین 

 اصلی

 ، م92کد  4م 
 ،10کد 18

ها از اندام فوقانی بسیار کم استفاده . بچه4م 
کنند کنند حرکاتی که بچه ها استفاده میمی

اکثراً فلکشن اکستنشن است و بسیار کم از 
کنیم. روتیشن را آبداکشن و آداکشن استفاده می

هم کم استفاده می کنیم باید دیزاین طوری 
 باشد که در صفحه فرونتال هم حرکت ببینید.

 

2 
ها طراحی فعالیت

در تمام صفحات 
 بدن

 

 6، م 8کد  13م 
 17، م  13کد

 8کد 21، م  47کد
 9، م 8کد 13، م 

 ،20کد

ازی نقش . کودک باید خود در ساخت ب13م 
 داشته باشد.

6 
کودک و بازی 

 هامحور فعالیت
 

، م 55کد  1م ت 
 1، م ت55کد 1ت 

 ،21کد 

. بازی در مراحل تکامل حرکتی کودکان 1م 
های صحیح ورزشی را به همراه کسب مهارت

 دارد.
  ورزش کودک 3

  9م  ،6 کد 1 ت م
 ،47کد

های فرهنگی از طریق بازی انتقال ارزش. 1ت م
یکی از شواهد تأکید بر بازی در آموزش نیز 

 است.
2 

بازی ریشه در 
 فرهنگ

 

 2م  ،33کد  5م 
 37کد 17، م 17کد
، م ت  26کد 10، م

 ،22کد 1

ها در جهت پیشبرد اهداف طراحی بازی .5 م
 شود.

5 
طراحی هدفمند 

 بازی
 

 20م ،3کد  16م 
، 3کد 16، م 25کد
ت  م ، 2کد 18م 

 ، 8کد  1

مصنوعی، ماسه و آب سه عنصر . چمن 16م
 دهند.های کودک را تشکیل میاصلی بازی

4 
بازی در طبیعت 
)چمن، ماسه، آب 

).. 
 بدنیفعالیت
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  کودک باشگاه شده شناسایی هایمقوله -1 جدول ادامة 

کد مصاحبه 

 شونده یا متون
 فراوانی شوندگاننمونه کدهای مصاحبه

مضامین 

 فرعی

مضامین 

 اصلی

 9، م 7کد  15م 
، 12کد 4، م  24کد

 ، 13کد 4م 

. کودکان به دنبال اتفاقات آینده نیستند 15م 
شناسند و لذت بردن از آنها فقط زمان حال را می

 آن زمان برایشان مهم است.
4 

ها طراحی بازی
بر مبنای لذت در 

 زمان حال
 

 ، م34کد  20م 
کد  3، م 16کد11
، م 2کد 12، م 80

 65کد  1ت 

اندازی سازمان تخصصی بازی، تئاتر و . راه20م 
تواند به حوزۀ کودک غنا سرگرمی سازنده می

 بخشد.
3 

انواع بازی 
)اکتشافی، 

فکری، هیجانی، 
ماجراجویی، 

قاعده، بی
 الکترونیکی،..(

 

، م 14کد  1م ت 
 ،13کد  1ت 

های حرکتی مهارتدر ارتباط با توسعه . 1م ت
در کودکان نوپا فاکتورهای محیط و ژنتیک بر 

 روی رشد کودکان تأثیر دارند.
  ژنتیک 3

 2، م 36کد  2م 
کد 14، م  36کد
، م 17کد 14، م 16

 21، م 8کد20
 ، 28کد

اگر بخواهیم به مسئله به طور علمی نگاه  .2م 
ها منجر به کنیم شاید سنجش یک سری مهارت

تواند ساله می 3این شود که بگوییم بچه 
ساله را داشته باشد. البته  4های بچه توانمندی

گاهی نقص در یک اندام داخلی منجر به کاهش 
شود، که آن هم جای توانمندی در کودک می

 بحث دارد.

6 
سنجش رشد 

 های داخلیاندام
سنجش 
 بالیدگی

کد  4کد ، م  14م 
 ،30کد 21، م 66

ها متناسب با عضالت ریز و درشت . بازی14م 
 و میزان هماهنگی عصب و عضله طراحی شود.

3 

تناسب تمرین با 
وضعیت عصبی، 

عضالنی و 
 استخوانی

 

 3م  ،15کد  14م 
 22کد 4، م  10کد
 4، م 13کد  12، م 

 16، م  110کد 
 1، م ت  21کد

 ،12کد

تغییرات رشد کودک باید هفته به هفته و . 14 م
 3آزمون بیلی  گیری شود.خیلی دقیق اندازه

خیلی مهم است از یک ماهگی رشد حرکتی 
 سنجد.بچه را خیلی دقیق می

7 
رشد سنجش 

 های بیرونیاندام
سنجش 

 نمو
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 کودک باشگاه شده شناسایی هایمقوله -1 جدول ادامة

کد مصاحبه 

 شونده یا متون
 فراوانی شوندگاننمونه کدهای مصاحبه

مضامین 

 فرعی

مضامین 

 اصلی

 1، مت 11کد  4م 
 79ک 

درصدی که مشکل دارند  3. نباید سراغ 4م 
سراغ افرادی بروید که درصد باالیی سالم 

بگیرند اما به ها باید قاطی یاد هستند.بچه
های های فردی آنها توجه شود. اما بچهتفاوت

توان با استثنایی که خیلی خوب هستند را می
بقیه در نظر گرفت ولی آنهایی که خیلی بد و 
ضعیف هستند نیاز به تمرینات خاص دارند. که 

 باید از این جامعه کنار گذاشته شوند.

3 
سنجش سالمت 

 جسمی
 

، م 65کد 1م ت 
، م ت 76کد  1ت 

 72کد 1

طراحی به کودک در درک نمادها و  .1م ت 
بیند و توسعه ها که در بیرون از خانه مینشانه

 کند.زبان کمک می
3 

ای نقاشی وسیله
در شناخت 
 هانمادها و ارزش

 

، م ت 16کد  17م 
 1، م ت 62کد  1

 75کد 

نقاشی زبان کودکان در به اشتراک  .17م 
 گذاری احساسات و عواطف درونی کودک است.

3 

نقاشی وسیله 
ارتباطی جهانی 

در به 
گذاری اشتراک
ها و ایده

احساسات 
 کودکان

 

، م 64کد  1م ت 
 66کد  1ت 

 مشکل شناسایی در مهمی نقش نقاشی .1م ت 
 حل و درمان دارد. راه کردن پیدا و کودکان

2 
نقاشی روشی 
برای شناسایی 
 مشکالت کودک

تحلیل 
 نقاشی

، 63کد  1م ت 
، م 69کد  1مت 
 70کد  1ت 

نقاشی یک راه مؤثر برای نشان دادن  .1م ت 
عزت نفس، احساسات، شایستگی اجتماعی و 

 های پنهان است.دیگر شخصیت
3 

نقاشی نشان 
دهنده شخصیت 

 کودک
 

 18م  ،13کد  13م 
 ،21کد 

مربیان باید سابقة کار با کودک باالیی . 13م 
داشته باشند و به لحاظ روانی از سالمت روانی 

 برخوردار باشند.
2 

سالمت روان 
 مربیان

مربیان 
شایسته و 
 متخصص
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 کودک باشگاه شده شناسایی هایمقوله -1 جدول ادامة

کد مصاحبه 

 شونده یا متون
 فراوانی شوندگانمصاحبهنمونه کدهای 

مضامین 

 فرعی

مضامین 

 اصلی

 13، م 19کد  8م 
 19، م 14کد 

 14ک
 

. مربی باید بتواند با بچه ارتباط بسیار خوبی 8م 
برقرار کند به لحاظ لحنی و گفتار افرادی که 

سابقه کار ندارند اما تحصیالت مرتبط دارند باید 
 شوند.یک سال به عنوان کارورز مشغول به کار 

 کارورزی مربیان 3

 
 
 
 
 

 8، م 12کد  10م
 33کد 

هیجانی و شخصیت . مربیان باید هوش10م
 خوبی داشته باشند.

2 
شخصیت 

 مطلوب
 

 3، م 41کد  5م 
کد  17، م34کد 

، م 29کد  7، م 48
 10کد  21

مربیان باید یک دورۀ علمی و عملیاتی را  .5م 
مانند یک رشتة دانشگاهی بگذرانند. باید در 

بدنی اطالعات داشته شناسی و تربیتزمینه روان
 باشند.

5 
آموزش مربیان 

های در حوزه
 مرتبط

 

 

 گیرینتیجهبحث و 
یک  اجتماعی هایسرمایهبه عنوان کودکان سالم 

شان تأثیر توانند در ارتقاء ساختارهای محیطجامعه می
از این جهت طراحی هدفمند  قابل توجهی داشته باشند.

ها گونه باشگاهدر این مفید و تعریف کارکرد هافعالیت
این  دهد.میپرورش  یترکودک بارورتر و خالق

د ارتقاء پژوهش در راستای شناسایی معیارهای ارزشمن
نتایج  .گردیدکودک انجام های باشگاه فعالیت ۀدهند

در دارای رتبه باال ایران با کشورهای مطالعه بین 
فعالیت در  ۀنشان داد حوز بازی شاخص رویکرد

های کودک در ایران محدودتر از سایر کشورها باشگاه
)کای،  کنندی را دنبال میتراهداف جامع هاو آن است

؛ اورگرین،  2018؛ ایکسپات، 2018؛ لسمایلز، 2000
2019 .) 

انداز کشورها نشان داد در دو کشور همچنین چشم
های کودک مبتنی بر آموزش انگلستان و هلند فعالیت

تأثیر سالم و فعال قرار گرفته و سبک زندگی 
وگمانز و چشمگیری در سالم زیستی کودکان دارد )

رسد این روش کودکان (. به نظر می2018همکاران، 

 کند. لید میتری را در جامعه توتر و پرتوانسالم
در سطح تحلیل های کاربردی باشگاه کودک شاخص

دست انجام شده بههای پژوهشبر اساس  مضمون،
ان توجه کرد چگونگی قرار آنچه باید بد اما آمده است.

ها در ساختار باشگاه است به نحوی که بتوان در دادن آن
طراحی نمود.  یهای مناسباقدامی شایسته فعالیت

مضمون به دست آمده عبارت  6پژوهش،مطابق با نتایج 
های عملیاتی با رویکرد رشد ( تدوین برنامه1است از: 

متعادل در ابعاد ها بر مبنای رشدفعالیتمتعادل )
اجتماعی، شناختی، عاطفی و جسمانی کودک، طراحی 

ها بر بندی کالسطبقه، ها در جهت بالیدگیبرنامه
ها مطابق با احل رشد، طراحی فعالیتمبنای مر

ها بر مبنای طراحی فعالیت، های سن کودکویژگی
ها با توجه به تدوین برنامه، های فردی کودکانتفاوت

، زمان بازی مناسبها، تنوع فعالیت، نیازهای کودکان
، ها بر مبنای توانمندی کودکبندی کالسطبقه

( 2ها در تمام صفحات بدن(، طراحی فعالیت
ها، بازی ریشه بدنی )کودک و بازی محور فعالیتفعالیت

بازی ، طراحی هدفمند بازی، کودک ورزشدر فرهنگ، 
ها بر طراحی بازی، در طبیعت )چمن، ماسه، آب ..(
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انواع بازی )اکتشافی، فکری، ، مبنای لذت در زمان حال
( 3(، ..(.قاعده، الکترونیکیهیجانی، ماجراجویی، بی

تناسب ، سنجش رشد حرکتی، ژنتیکبالیدگی )سنجش 
( 4، تمرین با وضعیت عصبی، عضالنی و استخوانی(

سالمت  سنجش توانایی جسمی، سنجشسنجش نمو )
ای در شناخت ( تحلیل نقاشی )نقاشی وسیله5(، جسمی

نقاشی وسیله ارتباطی جهانی در به ها، نمادها و ارزش
، نقاشی ها و احساسات کودکانگذاری ایدهاشتراک

روشی برای شناسایی مشکالت کودک، نقاشی نشان 
( مربیان شایسته و 6، (دهنده شخصیت کودک

)سالمت روان مربیان، کارورزی مربیان،  متخصص
های شخصیت مطلوب، آموزش مربیان در حوزه

 مرتبط(.

های تدوین برنامه ،اصلی اولین مضمون

بنابر نظر  .بود عملیاتی با رویکرد رشد متعادل

رشد به ظهور تدریجی اشاره دارد و با الگوهای قان محق
کردن و تفکر، درک، حرکت، صحبت ۀپیچید ۀفزایند

معلمان و  (.2010)فیتزگرالد،  فهمیدن مرتبط است
ای را که در رشد دبستان باید محور پیوستهمراقبان پیش

کودکان از نوپا تا سن مدرسه تداوم دارد، بشناسند و 
برمبنای آن در مورد رشد کودکان قضاوت کنند و اعمال 

بنابراین عوامل  .خود را متناسب با آن تنظیم نمایند
فیزیکی، اجتماعی، آموزشی و شخصی در رشد 

ها توجه ها باید به آنو در طراحی فعالیتتأثیرگذارند 
پیما، معتمدی، زاده، راهکریم ترجمة، کلیک) داشت

نارسایی رشد در  هرگونه .(2018جانی،طهماسبی و ولی
بینی سنین کودک، نقص عملکرد در بزرگسالی را پیش

  (.2000 1،کند )راب، کتاماراجو، هاگمی
و رعایت شیب  آنهانیازهای  میزان رشد کودکان و درک

و  )میزان قدرت و سرعت( افزایشی درجه شدت
در  پذیری()ترکیب حرکات و میزان انعطاف پیچیدگی

های مقاومتی کودکان را در ها، چالشطراحی فعالیت

                                                           
1. Raab, Kotamraju & Haag 

2. Guo, Liu & Liu 

، خطر صدمات را به انجام فعالیت کمتر خواهد کرد
در اجرای  ترخود را توانمندکودکان و  رساندحداقل می

و در نتیجه عملکرد بهتری خواهند خواهند دید حرکت 
نفس داشت، این عملکرد بهینه، در افزایش عزت

 .(2018 2،، لیو و لیوگیو) کودکان تأثیر قابل توجهی دارد
 های فردیمتناسب با تفاوت هان برنامهتدویاز طرفی 

شناخت بهتری نسبت ، که یک اصل مهم آموزش است
سازگاری اجتماعی و تشخیص  کنترل احساساتبه 

کودکان و میزان هوش  گرایی(گرایی و درون)برون
تواند می گراییگرایی و درون. برونکندایجاد می

های انفردای و انتخاب کودک در بازی بینی کنندۀپیش
های همساالن در انتخاب گروه این امر. باشدیا گروهی 

و انتخاب وسایل  های گروهیبازیبه منظور انجام 
های مناسب به تداوم مؤثر است. انتخاب گروه مناسب

و کار گروهی  بازی و رضایت از آن کمک خواهد نمود
 ارزیابی .(2016 3،)الماگد نمایدرا در کودکان تقویت می

، همچنان به عنوان ابزاری برای انتخاب شخصیت
ای در ایاالت های حرفهبرای تیم دارآینده ورزشکاران

 چنانچه .(2016 4،راگلین) شودمتحده استفاده می
بر نیازهای کودک طراحی  با تأکید هاطراحی فعالیت

با فعالیت تناسب داشته  و زمان فضا شود، الزم است
کد  4 شوندهیکی از نکات مهمی که کد مصاحبهباشد. 

ی سفانه در طراحمتأ)) به آن اشاره نمود این بود که 92
بدن توجه  ها به حرکت در تمام صفحاتبازی
به منظور رشد جسمی متعادل همه  بنابراین ((.شودنمی
ای در نظر گرفته شود که ها به گونهباید بازی هااندام

  تمام صفحات بدن را پوشش دهد.

دی منتشر بندی کالسی کودکان نظرات متعددر تقسیم
( معتقدند تهیة 2011شده است اما بات و همکاران )

مقیاس و برآورد سطح توانایی کودک به لحاظ جسمی 
تری را تأیید بندی قابل قبولتواند تقسیمو روانی می

 کند.

3. Elmagd 

4. Raglin 
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 شود برنامة عملیاتیبر مبنای مضمون اول پیشنهاد می
منعطفی تدوین گردد. به این دلیل که بتواند مطابق با 

و وسایل با  نیازهای کودک قابلیت تغییر داشته باشد
این برنامه نیاز به ابعاد بدن کودک همخوان باشد. 

نهاد مرتبط با بازی و ورزش  چنانچهنظارت دارد 
کودکان در ایران برنامه عملیاتی رشد در جهت ارتقاء 

به وضعیت  ودکان را تدوین نماید وآینده ک روان
های کودک به طور سال فعال در باشگاه 6کودکان زیر 

را  آنهاو بتواند عملکرد مستقیم دسترسی داشته باشد 
تواند به ور میعالوه بر نظارت از راه د، ارزیابی نماید

ها، پیشنهادها و انتقادات و یا علل عدم رعایت برنامه
برد و مطابق اکز موجود پیها از مرعدم استفاده خانواده

ا توجه به های خود را بریزیاطالعات برنامهبا این 
 .اقتضائات روز، به روزرسانی نماید

بازی  بدنی بود،فعالیت ین مضمون اصلیدوم

کودکان و حرکتی  ةهای پایرشد مهارتتواند در می
ها در آینده تأثیرگذار باشد. های خاص ورزشی آنمهارت

و بر  ها بر یادگیری و رشد متمرکز استاین برنامه
ها و ها و استحکام استخوانسالمت جسمی، رشد اندام

 (.2019)ماتا و همکاران،  رشد عاطفی تأثیرگذار است
دکان بازطراحی تواند مناسب کومیحرکات ورزشی 

مختلف بدن را در شود و عضالت متعدد در محورهای 
  گیرد.بر

به کند دنی به کلیت بهزیستی کودک کمک میبفعالیت
ی فعال که کودک از نظر جسماین دلیل که هنگامی

روندهای شناختی و کند و است آندروفین آزاد می
پرویا، یرا، لیگرو، اشیبخشد )دیحافظه را بهبود می

ها الزم است با توجه در طراحی بازی( 2019 1،لیگرودی
فضای مناسب، تناسب با  ،به اهداف مورد نظر بازی

 فرهنگ و لذت بخش بودن آن در نظر گرفته شود
جذابیت فضای بازی و  (.2013، )بایلی و همکاران

وسایل قابل دسترس برای کودکان محرکی برای جذب 

                                                           
1. Di liegro, Schiera, Proia & Di liegro  

آنها به فعالیت خواهد بود و به تبع آن عالقه آنها را در 
اجرای بازی افزایش خواهد داد و آنها از بازی کردن 

که با ایجاد  ،های ریتمیکبازی ،از جملهبرند. لذت می
فرصت  تحرک و نشاط به همراه موسیقی و ریتم، این

دهد تا توانایی خود را در را در اختیار کودکان قرار می
پذیری، دهی، انعطافریزی و سازمانهای برنامهمهارت

هنروری و صفایبازداری و فراشناخت تقویت کنند )
بخش های لذتطراحی بازی. (2019حقیقی، مشکبید

کند و یش انگیزه کودکان در اجرا کمک میبه افزا
. ایجاد انگیزه در کودکان بردا را باال میهقدرت روانی آن

هیئت ) باعث رضایتمندی و افزایش یادگیری خواهد شد
  .(2012 2 ،ملی آموزش فنالند

الب قدر  ی آموزشیهاانجام فعالیت رسدبه نظر می
 شدن استعدادهاساز شکوفازمینه بدنیو فعالیت بازی
در  و بستر مناسب های متعددکردن فرصت. فراهمشود

های ها و طراحیمطابق با آئین ،فضای سربسته و باز
طور واقعی نه بههای شغلی را هدفمند که بتوان مهارت

ها به کودک آموزش شرایط مصنوعی، از طریق بازی
اهد وهای کودک خویژگی متمایزی برای باشگاهداد 
والدین به طور  الزم است در چنین باشگاهی بود.

شان در انجام تیک از میزان توانمندی کودکانسیستما
شوند تا با دریافت اطالعات و بینش، ها مطلع فعالیت
. های مثبتی در جهت رشد کودک اتخاذ کنندتصمیم

ها و استخراج نکات مثبت آموزشی که در بطن بازی
بر مبنای ها های قدیمی قرار دارد و طراحی بازیداستان

مواردی است که الزم است در ، از دیگر لذت
 .وجه قرار گیردها مورد تریزیبرنامه

 به طور هاشود بازیبر مبنای مضمون دوم پیشنهاد می

و از طراحی شود  های ورزشیبر مبنای رشته هدفمند

 کودکانو قدرت روانی این طریق استعدادهای ورزشی 

هایی الزم است چنین ورزشبررسی شود.  در انجام آنها

، بدنیتربیترا با نظر متخصصان مجرب که در 

2. Finnish National Board of Education 
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 نظر هستندحبرشد و تکامل حرکتی، صا و شناسیروان

 .نمود های کودک اجراباشگاهدر 

  بنابر نظر .است مضمون سوم سنجش بالیدگی

رسد، آنچه تأثیرات محیطی به نظر می (2005) کندلر
 همچنین ژنتیک باشد.ممکن است بازتاب تأثیر 

در واقع عامل تعیین  ،پیشرفت به سمت وضعیت بلوغ
ها و رشد ای در اجرای حرکات، درک از فعالیتکننده

نا )مان به تناسب نیاز رشته ورزشی است ،روانی مطلوب
که الزم است متخصصان این امر در  (،2014،

مضمون هوشمندانه رفتار کنند تا بتوانند سازی این پیاده
 صحیحیمت جسم و روان کودکان را در مسیر سال

 هدایت کنند.
ها در تمام ادوار زندگی بشر و اینکه با توجه به تأثیر ژن

ها، محیط زیست و تعامالت بین این دو نیرو تعیین ژن
کنند که چگونه کودکان از لحاظ فیزیکی و ذهنی می

الزم است به لحاظ ژنتیکی  .(2005رشد کنند )کندلر، 
کودکان مورد بررسی قرار گیرند و اطالعاتی که 

را بینی کنندۀ مسیر پیشرفت رشد کودکان پیش
  کند در اختیار والدین قرار گیرد.مشخص می

ی حرکتی بستگی به سطح آمادگی هایادگیری مهارت
. شناختی دارد، یعنی آمادگی فیزیولوژیکی و روانفرد

وژیکی در کودکان ایجاد قدرت، یزیولآمادگی ف
ری و استقامت الزم و همچنین توسعة پذیانعطاف
اندام است تا آنها بتوانند های مختلف سیستم
 های حرکتی مورد نیاز فعالیت را انجام دهندمهارت

در  ، کهسازی مخچهفعالاز جمله  .(2017ادینگ، )
انجام حرکات پیچیده و هماهنگ نمودن و در نهایت 

(. اگر در 2010اجرایی بسیار مهم است )بست،  عملکرد
توان از عملکرد این بخش اختالل ایجاد شود، نمی

کودک انتظار حرکات مطلوب را داشت و در غفلت از 
 .یابداین مسئله احتمال اتفاقات ناگوار افزایش می

که در توانایی انجام در صورتیمربیان باید دقت کنند 
 ،چشمگیری احساس شودهای کودک کاهش فعالیت

های داخلی اطمینان بایستی نسبت به نرمال بودن اندام
  حاصل شود.

در شروع هر  شودبر مبنای مضمون سوم پیشنهاد می
ترم به طور مستمر کودک مورد معاینه قرار گیرد و 

او مورد  روانی ها با میزان آمادگیتناسب فعالیت
رشد سنجش که با توجه به اینسنجش قرار گیرد. 

های داخلی نیاز به پزشک متخصص داخلی اندام
حضور پزشک در مراکز بازی  دارد بنابراین کودکان

رغم اهمیت باالی علی رسد.کودک ضروری به نظر می
دهد این موضوع در ایران این شاخص شواهد نشان می

فرم راهنمای شود مهجور مانده است. لذا پیشنهاد می
برای مربیان تنظیم شود و آگاهی آنها را  مربیگری،

و همچنین حد و مرز انجام  هانسبت به عالئم بیماری
 مشکوک افزایش داد تا در صورت بروز عالئم هافعالیت

  کودک را به پزشک ارجاع دهند.

-هچهارمین مضمونی بود که ب سنجش نمو

( 2014) نیانژاد و رحمانیبنابر نظر همتی دست آمد.

گیری در تعلیم تفسیر نتایج سنجش و اندازهبا استفاده از 
 را دراطالعات قابل قبولی توان و تربیت می

از جمله . کار گرفتهبگیری یک موضوع خاص تصمیم
و آزمون چک  روان کودکان المتس هاینامهپرسش
اجتماعی کودکان -انیمشکالت رو دوانتمی کهلیست 

همچنین  (.1986)جلینک و همکاران،  درا شناسایی کن
توان وضعیت تغذیه های متعدد میبا استفاده از روش

جیحونی، کشفی و خانی)مشخص کرد کودکان را 
ها هایی که در طراحی برنامهاز دیگر آزمون (.2013

سن تقویمی و سن تفاوت میان  نقش مهمی دارد
تقویمی بررسی سن  .(2016)مهجور، زیستی افراد است 

و همچنین های استاندارد زیستی از طریق آزمون و سن
فردی هر کودک را بر  ۀتواند پروندعوامل وراثتی می

 ةمبنای معیارهای واقعی رقم زند و کارشناسان را در تهی
طور به یک برنامه اصولی با کمترین خطر هدایت کند.

به  ،کننددر ورزش شرکت می فعاالنه کلی کودکانی که
سبک جسمی دارای رشد بهتری خواهند بود و لحاظ 
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در نتیجه به لحاظ روانی هم  .تری دارندزندگی سالم
 . (2019 لیگرو و همکاران،دیتر هستند )سالم

 در شودیم شنهادیپ چهارم مضمون با ارتباط در
باشگاه مشخص گردد که این باشگاه در  تیمأمور

هایی را راستای خدمت رسانی به کودکان چه گروه
کند. به نظر پوشش خواهد داد و چه خدماتی ارائه می

رسد کودکان در بدو ورود به این باشگاه باید به می
سنجش سالمت لحاظ جسمی مورد ارزیابی قرار گیرند. 

متخصصان های جسمانی با نظر و تشخیص ناهنجاری
پذیرد. این امر سطح طب فیزیک و توانبخشی انجام می

کند و آنها ها از باشگاه را نیز مشخص میتوقع خانواده
کمتر با دیگران مورد کنند کودک خود را سعی می

 مقایسه قرار دهند.

حاصل از این پنجم مضمون  تحلیل نقاشی

اذعان داشتند باید  مصاحبه شوندگان که پژوهش بود

باشگاه  ساختارهم محتوا و دید کودک هم  ةزاویاز 
 ی( نقاش1998) 1یادیمالچمطالعات  در .بررسی گردد

نفس، احساسات، دادن عزتیک راه مؤثر برای نشان
های پنهان است و اجتماعی و دیگر شخصیتشایستگی

کردن نقش مهمی در شناسایی مشکل کودکان و پیدا
. طراحی به کودک در راه حل و درمان برای آنها دارد

بیند و ها که در بیرون از خانه میدرک نمادها و نشانه
مراقبان ممکن است یک  ؛کندزبان کمک می رشد
ریزی کردن بخشی از برنامهنقاشی را برای پر ةتجرب

اند نقاشی قرار دهند، اما بیشتر آموزگاران کشف کرده
تقال بسیار بیشتر از یک فعالیت ساده است. در واقع، ان

ها، بیان احساسات، چگونگی استفاده از ایده
حواس،کشف رنگ، فرآیند کشف و نتایج و ایجاد آثار و 

بنابر بیانیه گریو و  .دهدتجارب زیبایی را نشان می
شود: از دیدگاه غرب درک می(، ))1990) 2هیوجز

خواهند بگویند در بیان آنچه می فرهنگ سراسرجهان...
ها تغییر کنند از یک کشور مشابه است. ممکن است فرم

                                                           
1. Malchiodi 

)فرخی و ماند.(( باقی می به دیگری، اما در قلب آنها
گونه استنباط با توجه به موارد فوق این .(2011هاشمی، 

توان از تصاویر نقاشی کودک به گردد که میمی
از باشگاه و افراد  شانراتدر ارتباط با انتظا هاآن یهاایده

 .دست یافتفضای بازی مرتبط با او و شرایط مطلوب 
کالت عاطفی به مشتوان میاز طریق تحلیل از طرفی 

با استفاده  وبرد پی، ناامیدی،.. کودکان مانند افسردگی
  د.ها تعریف نمواقدامات درمانی برای آن پزشکاز روان

در ارتباط با مضمون پنجم، به این دلیل که گویای 

احساسات درونی کودکان است باید نقاشی کودکان 

های انفرادی و مورد تحلیل و مبنای طراحی بازی

کودک  هایکه باشگاهبا توجه به اینگروهی قرار گیرد. 

شود، تحلیل نقاشی به های بزرگساالن ایجاد میبا ایده

ین طریق کند تا از اها کمک میهسسان این باشگامؤ

به منظور کمک به برند و های کودکان پیبه خواسته

افزاری و کودکان تغییرات الزم را به لحاظ سخت

 در باشگاه اعمال کنند. افزاری نرم

 متخصصشایسته و آخرین مضمون مربیان 

مربیان از ارکان اصلی یک  مطرح شده است.

ها آیند و لذا آموزش و پرورش آنمی شمارباشگاه به
ها رود. همچنین سالمت روان آنار میامری مهم به شم

از مواردی است که در شرایط فعلی جامعه از اهمیت 
سازی از راستای آگاهی درای برخوردار است. ویژه

ها نآسالمت  وضعیت سالمت کارکنان و مربیان و ارتقاء
در کشور الزم است  و با توجه به اتفاقات ناشایست اخیر

شخصیت، سالمت عمومی و سالمت روان مربیان و 
همچنان که دانشمندان پرسنل مورد ارزیابی قرار گیرد. 

سوابق سالمت هر کارمند باید حفظ شود و معتقدند، 
، باید استاگر به آزمون جسمانی قبل از استخدام نیاز 

ای از آن آزمون در پرونده قرار گیرد. الزم است خالصه
ای تحت کارکنان مراقبت از کودک به صورت دوره

2. Grieve & Hughes 
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نتایج این آزمون باید در پرونده ؛ آزمایش سل قرار گیرند
در اکثر سازی در برابر هپاتیت ب ایمنی، نگهداری شود

تمام همچنین ، شودهای آموزشی توصیه میمحیط
بار در سال با استانداردها مقایسه و کارکنان حداقل یک

پیما، زاده، راهکریم ترجمة، کلیک) شوند ارزیابی 
 ایاصول پایه(. 2018جانی،معتمدی، طهماسبی و ولی

برنامه مربیگری ورزشی جامعه که بر اساس باورها 
شکل گرفته است شامل: توجه به نیازهای مخاطبان، 
کمک به حفظ ورزش مردم، پرورش جامعه سالم و 

لند، )جامعه مربیگری ورزش نیوزباشد جوانان می ةتوسع
ای و حامی کودک باشد تا مربی باید حرفه(. 2012

بتواند نیازهای خاص ورزش کودکان را درک کند 
(. در نیوزلند مربیان به دو گروه مبتدی 2011)برسیل، 
اند و متناسب با رشد کودک ای تقسیم شدهو حرفه

نگاه جامع به  .(2018دهند )لسمایلز، مربیان را تغییر می
تواند حساسیت کار مربیان های این کشورها میفعالیت

ی است کودک را در ایران دوچندان نماید و ضرور
بنابراین  .ها طراحی شودریزی جامعی برای آنبرنامه

استفاده از مربیان شایسته و متخصص در پرورش 
کودکان سالم و توانمند در باشگاه کودک نقش مؤثری 

نشان دادند تمرکز بر آموزش بهداشت  تحقیقات .دارد
تری در سالمت روان ج مطلوبروان از کودکی نتای

شناسی آینده آنها دارد و الزم است معلمان دانش روان
دست آورند و در آموزش خود به این ورزشی را به

های ورزشی چرا که ایجاد قدرت ؛اصالحات توجه کنند
 شودروع میشسالمت فرد از کودکی به  با ارزش نهادن

ز که مربیان ابا توجه به این. (2018گیو و همکاران، )
 وای متفاوت هستند نظر کارایی به طور قابل مالحظه

معلم یا مربی مجبور است رویکرد خود را با توجه به 
الزم است در  ،ماهیت تک تک افراد تغییر دهد

 افزایی مربیان تدابیری اندیشیده شود.دانش
شود در راستای بر مبنای این مضمون پیشنهاد می 

زیر  ها و اهداف باشگاه یک گروه متخصصمأموریت
تشکیل گردد  نظر مرکز بازی و ورزش کودکان کشور

در سه سطح مقدماتی،  مربیگری هایو سرفصل
که مربیان ای تدوین گردد. به طوریپیشرفته و حرفه

های هدفمند، ارائه بازیای قادر به تولید در مرحله حرفه
به  مات و اداره بهینه باشگاه باشند.های نو در خدروش

رسد مربیانی که به طور عملیاتی در لحظه باید نظر می
در مرواده با کودک تصمیم صحیح اتخاذ کنند شایسته 

استفاده  ،از منابع آماده شده توسط دیگران صرفاً نیست
را در هدایت درست بلکه باید هنر خالقانه خود  ؛نمایند

پیش از ورود به دوره مربیگری، کودکان بکار گیرند. 
الزم است مربیان دارای کارت سالمت روان از انجمن 

شناسان ایران باشند. پس از اتمام دوره، در مدت روان
مشخص شده به کارورزی بپردازند و در صورت کسب 
 امتیاز واجد شرایط، کارت مربیگری به آنها تعلق گیرد

هر ساله عملکرد مربیان بررسی و کارت آنها تمدید  و
که پیشنهاد شده است مربیان دوره با توجه به این گردد.

کارورزی طی کنند الزم است یک راهنمای مربیگری 
 شغلی برای مربیان تدوین و در اختیار آنها قرار گیرد.

پژوهشی همچنین با توجه به اهمیت کودک الزم است 
با یکدیگر  را الگوهای مربیگری المللیدر سطح بین

  نماید.و الگوی بهینه از آنها استخراج  ندک مقایسه
ها درک ما از رشد کودک در طول سالکه با توجه به این

تغییر کرده است. کودکان اغلب به سادگی به عنوان 
های کوچک از بزرگساالن مورد توجه قرار نسخه

ها در آن پیشرفتد و توجه کمتری به گیرنمی
های شناختی، استفاده از زبان و رشد جسمی توانایی

والدین و بزرگساالن، بدون توجه به دیدگاه  شود.می
های کودک را رنامهکودکان بر طبق نظر خودشان ب

های کودک بدون تطبیق کنند و باشگاهتنظیم می
ترین بخش شوند. مهممحتوا با فضای مناسب ایجاد می

ارزیابی و بازخورد مخاطبان است و تأثیری یک باشگاه 
هایشان خواهد که در بلندمدت بر کودکان و خانواده

سفانه مغفول بحثی که در جامعه کنونی ایران متأ داشت.
ای با ساختارهای خشک و بعضاً سلیقه مانده است.

توانند در پروررش رشد محتوای تکراری چگونه می
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کودکان تأثیرگذار باشند؟. هر چند الگوسازی برای 
مراکزی که سالها در حال فعالیت هستند کار سختی 

گذاردن به نمایشاست اما طراحی سایت معتبر و 
 در جهت بندی آنهاو امتیاز خدمات مراکز مختلف

ساز تغییر در مراکز تواند زمینهمعرفی به شهروندان می
 کودک باشد.

های بدنی امری جدانشدنی از فعالیتبازی و فعالیت 
در هر کشوری متناسب با اقتضائات کودک است. اما 

تواند با توجه به گیرد. باشگاه کودک میشکل می
 ه تعریف گردد:نشرایط ایران بنابر نظر محقق اینگو

بر اشگاهی است که بدون تمرکز به کودک، باشگا))
در جهت رشد کودک در یک فضایی فعالیت تخصصی 

بخش مطابق با فرهنگ جامعه به بهزیستی کودک لذت
 کمک کند((.

ایجاد  ،رسد با توجه به شرایط فعلی کودکانبه نظر می
تواند در پرورش مطلوب میهدفمند های کودک باشگاه

ارائه شده این  مضامیندر کودکان تأثیرگذار باشد. 
کودک  سعی شد ابعاد مختلف مرتبط با حوزۀپژوهش 

به  کودک چنانچه. بنابر مطالعه انجام شده تفسیر شود
تواند به طور متعادل در همه ابعاد رشد کند در آینده می
راین نیاز عنوان یک سرمایه اجتماعی محسوب شود. بناب

تر از آن دانش مفید ماست در گام اول اطالعات و مه
نقطه عطف  که ؛آوری گرددشده جمعو کارشناسی

شناسایی متون برجسته و  شود.محسوب مینیز باشگاه 
تحوالت علوم و ایجاد ساختار منعطف در باشگاه، 

الزم است کند. تر میدن به اهداف را سهل الوصولرسی
تدوین  طبق با رشد متعادل کودکاهداف عملیاتی من

، فضای الزم برای فعالیت موجود نیست حتی اگرگردد. 
از فضاهای دیگر به عنوان مکمل  فعالیت حذف نشود و

گام مهمی در عبور رعایت این استراتژی  .استفاده گردد

. همچنین مربیان از دخالت در امور از موانع خواهد بود
دمات پزشکی و خبین پزشکی اجتناب نمایند و مرز 

ایجاد در واقع خدمات کارشناسان باشگاه مشخص شود. 
سازی چنین باشگاهی نیاز به حمایت دولت و فرهنگ

نسبت به  در عمل چرا که نگرش مسئولین ؛ملی دارد
ای در چنین جامعه .ای استحوزه کودک دیدگاه فقیرانه

تغییر نگرش باید به طور عمقی بررسی و اقدامات الزم 
همچنین با توجه به  .در این خصوص صورت پذیرد

متخصصان این حوزه شود، پیشنهاد میاهمیت موضوع 
های مجازی معتبر سطح آگاهی از طریق رسانه و شبکه

  افزایش دهند.نسبت به فضاهای سالم شهروندان را 
شایسته مورد  آموزش و پرورش منابع انسانی به منظور 

شود یک رشته پیشنهاد می استفاده این باشگاه،
دانشگاهی ایجاد شود و سرفصل این دروس توسط 

 یکهمچنین  اساتید مسلط به این حوزه تدوین گردد.

نهاد مستقل در حوزۀ کودک ایجاد و چتر همه نهادهای 
متخصصان  گیرد. همچنینفعال و مرتبط با کودک قرار

هایی که در حوزه ورزشکاران انجام شده و به پژوهش
مسائل روانی آن ریشه در کودکی دارد توجه بیشتری 
کنند و برنامه مطلوبی در جهت ارتقاء روان افراد از 

 گذاری نمایند.کودکی پایه
برخی های این پژوهش این بود که از جمله محدودیت 

که در مصاحبه این پژوهش شرکت  اساتید دانشگاهیاز 
 و در پی کسب درآمدزاییداشتند دارای مراکز کودک 

 کردند.لیکن از ارائه برخی مطالب خودداری می بودند،
ها بر مبنای مصاحبه که این شاخصنکته قابل توجه این

حقیقات آتی ، تاست دست آمدهو مطالعات موجود به
هایی متفاوت از این موارد به دست شاخص توانندمی

آورند.
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