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چکيده
اجتماعی شدن ،یکی از واالترین و مهم ترین اهداف هر برنامة رشدی است و دانشمندان تعلیم و تربیت برای استفاده از
ابزارهای الزم برای بهینه ساختن بستر مناسب به منظور ارتقای رشد اجتماعی کودکان در طول دوران رشد تالش می کنند .در
تحقیق حاضر تأثیر بازی های کودکانة سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی کودکان دختر اول ابتدایی ( 6و  7ساله) بررسی می شود.
پژوهش حاضر به روش آزمایشی با گروه های بازی های مدرن ،بازی های سنتی و گروه کنترل همراه با طرح پیش آزمون – پس
آزمون بر روی دانش آموزان دختر پایة اول ابتدایی در سال  8899-98در دو دبستان مناطق  88و  81شهر تهران انجام گرفت.
آزمودنیها  14دانش آموز دختر پایة اول ابتدایی بودند که به طور تصادفی و به تعداد برابر به  8گروه تقسیم شدند .گروه اول بازی
های سنتی و گروه دوم بازیهای مدرن را به مدت  84هفته ،هفته ای یک جلسه انجام دادند و گروه سوم نیز به عنوان گروه کنترل
بوده هیچ بازی را تجربه نکردند .برای اندازه گیری رشد اجتماعی افراد از پرسشنامة رشد اجتماعی واینلند ( )8848استفاده شد.
در این پژوهش از روش آماری تحلیل کوواریانس برای تحلیل دادهها استفاده شد .نتایج نشان داد بازیهای کودکانة سنتی و مدرن
هر دو بر رشد اجتماعی کودکان مؤثر بود و اختالف معناداری بین دو نوع بازی مذکور وجود نداشت ،ولی گروه بازی های سنتی
امتیاز بیشتری در رشد اجتماعی کسب کردند .در این زمینه می توان گفت که گنجاندن بازی های کودکانه در ساعات تربیت بدنی
مدارس برای توسعة رشد اجتماعی کودکان سودمند است.

واژههای کليدی:
رشد اجتماعی ،بازی سنتی ،بازی مدرن ،دانش آموزان دختر اول ابتدایی.

 - 3نويسندة مسئول  :تلفن 90304040499 :

Email: purshakuri@yahoo.com
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مقدمه
رشد کودک مجموعهای از تغییرات فیزیکی ،روانی ،اجتماعی ،احساسی و رفتاری است که از دورة جنینی تا
سال های نوجوانی اتفاق می افتد .این تغییرات کودکان را اشخاص منحصر به فردی می سازد .رشد بشر ،فرایندی
بی پایان در طول دوران زندگی از جنینی تا پایان زندگی است .بنابراین در مطالعات در زمینة رشد کودک نباید
فراموش کنیم که این دورة زمانی از جنینی تا نوجوانی بخش تکمیلی و نه مجزا از بقیة رشد انسان است .روابط
اجتماعی هنگام تولد آغاز می شود و در تعامالت روزانة بین نوزاد ،پدر و مادر و پرستار بارز است .کودکان
موجودات اجتماعی مجهز به مجموعه ای از رفتارهایی هستند که برای شروع و تسهیل تعامالت اجتماعی اهمیت
دارند (.)86
یکی از معضالت امروز جامعة بشری ،عدم تحرک کافی و ضعف روابط اجتماعی است که خالف فطرت
وجود هر انسانی است .فرایند اجتماعی شدن ،از مهم ترین مؤلفه های رشد و یکی از زیربنایی ترین محورهای
رشد شخصیت است ( .)86رشد اجتماعی مجموعة متوازنی از مهارت های اجتماعی و رفتارهای انطباقی فراگرفته
شده است که فرد را قادر می سازد با افراد دیگر روابط متقابل مطلوب داشته باشد ،واکنش های مثبت بروز دهد
و از رفتارهایی که پیامد منفی دارند ،اجتناب ورزد .وجود مهارت هایی چون همکاری ،مسئولیت پذیری ،همدلی،
خویشتن د اری و خوداتکایی ،از مؤلفه های رشد اجتماعی به شمار می روند ( .) 8رفتار اجتماعی پایه و اساس
زندگی هر فرد است و رشد اجتماعی نیز سبب اعتالی رشد عقالنی دیگر جنبه های رشدی فرد می شود .منظور
از رشد اجتماعی ،پختگی فرد در روابط اجتماعی است ،به طوری که بتواند با افراد جامعه اش هماهنگ و سازگار
باشد .به عبارت دیگر ،وقتی فرد را اجتماعی می خوانند که نه تنها با دیگران باشد ،بلکه با آنان همکاری کند
( .)88 ،88 ،81با توجه به نظریه های متخصصان رشد و تحول و نتایج تحقیقات انجام گرفته در مورد نقش
حرکت و فعالیت بدنی در رشد یکپارچة انسان ،به نظر می رسد استفادة صحیح از برنامة حرکتی و ورزشی
مناسب با ویژگی های ساختاری و روانشناسی انسان ،به ویژه در دورة کودکی و نوجوانی ،ضمن تأمین سالمت
جسم و روان ،فرد را برای زندگی در محیط اجتماعی آماده می سازد ( ) .اجتماعی شدن ،مستلزم بسیاری از
رفتاره ا مانند مهارت های اجتماعی ،مهارت های جسمی و حرکتی ،خلق و خوی ،ارزش ها ،معارف ،نگرش ها،
رفتار بهنجار و طبع و نظم است .اجتماعی شدن در زمینة رشد حرکتی بسیار مهم است ،زیرا تجارب حرکتی
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برای رشد و تکامل مهارت های حرکتی بسیار حیاتی است .کودکانی که از طریق تجارب حرکتی ،اجتماعی شده
اند ،مایلند مهارت های حرکتی را بیاموزند (.) 8
تربیت بدنی و ورزش به عنوان مقوله ای با ارزش در جهان امروز شناخته شده و خدمات گسترده و مفیدی
را به مخاطبان خود عرضه می دارد که آثار آن را در کلیة جنبه های زندگی فردی و اجتماعی به وضوح می توان
دید .از جملة این آثار می توان به سالمتی و تندرستی ،نشاط و شادابی ،پویایی زیستی و اجتماعی اشاره کرد.
البته تندرستی شامل ابعاد مختلف جسمانی ،ذهنی ،اجتماعی ،روحی یا روانی و هیجانی است که این عوامل در
مجموعة متقابل در وضعیت سالمت و تندرستی فرد تأثیر می گذارد ،بنابراین برای نیل به تندرستی مناسب و
همه جانبه توجه به امر تربیت بدنی و ورزش ضروری است (.)88
هر جا کالمی از تربیت بدنی برای اطفال به میان می آید ،با کلمة بازی همراه است .چون بازی اهمیت
کمتری از ورزش برای اطفال نداشته و غریزه و طبیعت آنهاست .یک کودک سالم را در جمع افراد یا تنها بدون
حرکت ،بدون سرگرمی و بیکار نمی توان یافت .اعضای بدن و فکر کودک عطش حرکت و فکر کردن دارند و به
دنبال چیزهای نو و تازه میگردند ( .)1بخش عمده ای از زندگی کودک در بازی و فعالیتهای اکتشافی در مورد
دنیای پیرامونش است .بازی دنیای کودک و مرکز توجه اوست و بخش عمدهای از ساعات زندگی روزانهاش را فرا
گرفته است .بازی موجب می شود کودک اطالعات بیشتری در مورد خود ،بدن و پتانسیل حرکتی اش بیاموزد.
بسیاری از مفاهیم احساسی – عاطفی بنیادی ریشه در دنیای آزاد و شاد بازی دارند (.) 8
بازی موجب می شود کودک رابطة صحیحی با دیگران برقرار ساخته و رفتارهای خود را متعادل کند،
همچنین همکاری در فعالیت های گروهی را بیاموزد .در عین حال اگر برای خود حقی قائل است ،برای دیگران
هم حقی قائل باشد .بازی های دورة دبستان کمک خوبی برای رسیدن به این اهداف خواهد بود .زندگی آتی
کودکان در اجتماع نیز تا حد زیادی به نوع این ارتباطها و فعالیتها وابسته است .بازی به عنوان یکی از ابتدایی
ترین رفتارهای حرکتی کودک مطرح است .کودک از طریق بازی به نتایج مهمی دست می یابد ،زیرا بازی های
ساده و ابتدایی جرقهای برای رسیدن به مهارتها و اجراهای ورزشی پیچیده اند و در نتیجه موجب پیشرفت رشد
حرکتی میشوند (.)88
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در مورد نقش ورزش ،بازی و اجتماعی شدن نظرهای متفاوتی وجود دارد .عده ای از محققان چون هی وود
( )8888و گاریتا و همکاران )8889( 8معتقدند که مشارکت کودکان در فعالیت های گروهی و بازی با همساالن،
موجب رشد اجتماعی افراد می شود ( .)81 ، 8درحالی که از نظر هارلوک (ترجمة رواندوست ،)8861 ،محیط
مدرسه بر خالف بازی آزادانه ،موقعیت های کمی را برای رفتار اجتماعی در اختیار کودک قرار می دهد (.) 1
تحقیقات رمضانی نژاد ( ،)8874بیتی )8881( 8و نوسی و شیم ) 114( 1نیز افزایش رشد اجتماعی از طریق
فعالیت بدنی را ضعیف میدانند (،7

 .)87 ،در این میان براساس گفتة اسمیت ،) 181( 4بازی بخش مناسبی

از زمان و بخش مهمی از رشد بسیاری از کودکان را فرا می گیرد .حتی اگر بازی به افزایش قدرت یا توسعة
خالقیت کمک کند ،کودکان برای بهبود عضالت و افزایش خالقیتشان بازی نمی کنند .کودک این فعالیت ها را
برای لذت بردن انجام میدهد ( .)1
به نظر تاکوچی ،)8881( 6بازی در همة جوامع بشری دیده میشود .کودکان تمام اوقات خود را صرف بازی
میکنند .بازی پدیدة مشترکی است ( ،)18درحالی که از نظر روپنارین و جانسون )8881( 7و کاروالهو و روبیانو

9

( ، ) 111اگر چه بازی در همة جوامعی که کودکان در آنها بررسی شده اند مشاهده شده است ،فرهنگ های
مختلفی وجود دارد .در هر فرهنگ بازی به روش متفاوتی است و بازی می توان به عنوان یک اثر فرهنگی
محسوب شود (.)11 ، 4
با توجه به پیچ یدگی روابط اجتماعی در جوامع امروزی ،لزوم پرداختن به خصایص اجتماعی دانشآموزان و
عوامل مرتبط با آن بیش از پیش احساس می شود (  .)8معلمان و مربیان در رشد اجتماعی دانش آموزان نقش
بسزایی دارند .در این مدرسه در انتقال هنجارها و ارزش های جامعه به دانش آموزان نقش حیاتی بر عهده دارد
(  .)8مدرسه می تواند با فراهم آوردن فرصت های گروهی برای آموزش مهارت های اجتماعی و ارتباطی به رشد
ارزشها ،هنجارها ،صالحیتها و رشد اجتماعی دانش آموزان کمک کند .آنها میتوانند از طریق برنامههایی چون
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طراحی و اجرای انواع فعالیت ها از جمله فعالیت های ورزشی متناسب ،انواع متنوعی از زمینه های رشد اجتماعی
را برای دانش آموز فراهم آورند (.)8
تحقیقات زیادی در زمینة رشد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در سطح دنیا انجام پذیرفته است .در پژوهش
های زیادی نیز ارتباط فعالیت های ورزشی و بازی با رشد اجتماعی بررسی شده است که به برخی از آنها اشاره
شد .بیشتر تحقیقات انجام گرفته در زمینة نقش ورزش در رشد اجتماعی توصیفی بوده است و به بیان تفاوتها
در مقادیر رشد اجتماعی ورزشکاران و غیرورزشکاران پرداخته اند .همین طور پژوهش های نادری در زمینة نقش
ورزش و بازی در رشد اجتماعی کودکان در سطح دنیا انجام گرفته است .بنابراین کمبود مطالعات تجربی در
زمینة نقش ورزش و بازی در رشد اجتماعی کودکان کم سن و سال کامالً احساس می شود .به همین دلیل این
تحقیق به بررسی تأثیر بازیهای کودکانة سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی کودکان دختر اول ابتدایی میپردازد.

روش تحقیق
روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است .پژوهش حاضر با سه گروه بازی های سنتی ،مدرن و گروه کنترل
همراه با طرح پیش آزمون – پس آزمون انجام گرفته است.
شرکت کنندگان :با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی رشد اجتماعی دانش آموزان دختر ابتدایی
در اثر  84هفته بازی های سنتی و مدرن بود ،جامعة آماری پژوهش دانش آموزان دختر پایة اول ابتدایی مناطق
آموزش و پرورش مناطق  88و  81شهر تهران بودند که در ابتدا دو مدرسه به صورت خوشه ای از بین مدارس
ابتدایی دو منطقة مذکور انتخاب شدند ،سپس از بین دانش آموزان این دو مدرسه 14 ،نفر به طور تصادفی
انتخاب شدند .دانش آموزان انتخاب شده به صورت تصادفی در  8گروه  84نفری (دو گروه آزمایشی و یک گروه
کنترل) جای گرفتند.
شیوة مداخله  :مداخله به این صورت بود که طی  84هفته و هفته ای یک جلسه روی یک گروه آزمایشی
بازی های سنتی و روی گروه آزمایشی دیگر بازی های مدرن انجام گرفت .بازی های سنتی و مدرن از کتاب
های معتبری از جمله بازی های محلی ایران نوشتة محمد پروین گنابادی ( )8844و بازی های مشارکتی نوشتة
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فرشته سبحانی ( ، )8891جمع آوری شدند و بازی هایی که جنبة گروهی و اجتماعی بیشتری داشتند ،مورد
توجه قرار گرفتند (.)8 ،8
بازی های سنتی مورد استفاده  :عمو زنجیر باف ،اتل متل توتوله ،کالغ پر ،گل و سنبل ،مجسمه حرکت ،هر
کی شکلک در آره ،اوستای زنجیر باف ،تخم مرغ گندیده ،سیب خوردن ،هر کسی کاری داره ،وسطی ،حمومچه،
گل یا پوچ ،آسیاب بچرخ ،باالبلندی ،اسب سواری  ،دستمال بازی ،خیال دست ،گرگم و گله می برم ،شلنگ بازی،
گردو بازی ،شیطان فرشته ،هفت سنگ ،مسابقهی سرعت و گرگم به هوا.
بازی های مدرن مورد استفاده  :قطار بازی ،مهمانی ،پرچم ،پشه را بزن ،خنده ،حباب صابون ،خرس و
شکارچی ،پا روی دم یکدیگر گذاشتن ،دوست من کمکم کن ،بازی شمع ،لی لی دسته جمعی ،قاشق و تخم مرغ،
قیافه ،آب – زندگی ،حمل توپ با عصا ،پاکت کاغذی ،توپ را بزن به زنگوله ،چهار راه ،بازی گل ،رد کردن توپ
از بین پاها ،حمل بادکنک ،تعادل کتاب و بازی با توپ های رنگین کمانی دست ساز.
ابزار پژوهش
به منظور اندازه گیری میزان رشد اجتماعی دانش آموزان از مقیاس رشد اجتماعی واینلند استفاده شد .این
پرسشنامه در سال  8848توسط دال 8تهیه و سپس در سال  8846تجدید نظر شد .این آزمون  887سؤال دارد
و برای تمام سطوح سنتی قابل اجراست .پرسشنامه دارای  9مؤلفه یا خرده مقیاس شامل خودیاری عمومی،
خودیاری در لباس پوشیدن ،خودیاری در غذا خوردن ،ارتباط با دیگران ،خود تنظیمی در رفتارهای خود،
اجتماعی شدن ،تحرک بدنی و حرفه و شغل است .مقیاس واینلند روی  6 1نفر شامل  81مرد و  81زن در هر
یک از گروه های سنی از تولد تا  81سالگی ،هنجاریابی شده است .ضریب پایایی با بازآزمایی  8 8نفر1/8 ،
گزارش شده است ،با این توضیح که فاصلة بازآزمایی از یک روز تا  8ماه بوده است ( .)84مقیاس رشد اجتماعی
واینلند توسط توکلی و همکاران نیز در سال  8878هنجاریابی شده است .این پژوهش نیز نشان داده است که
مقیاس رشد اجتماعی واینلند در ایران پایایی رضایت بخشی دارد (.)4

1 - Doll
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روش های تحليل دادهها
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی ،از شاخص های آماری توصیفی و در بخش آمار
استنباطی ،پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده ها و همچنین تجانس واریانس گروه ها ،از تحلیل کوواریانس
استفاده شد.

نتایج و یافتههای تحقیق
یافته های توصیفی این تحقیق ،شامل شاخص های آماری میانگین و انحراف معیار است .کلیة متغیرهای
مورد بررسی در این پژوهش در جدول  8آمده است.
جدول  _ 3توصيف ميانگين و انحراف معيار سه گروه مورد بررسی در آزمون رشد اجتماعی واينلند
شاخص
گروه

تعداد هر

پسآزمون

پيشآزمون

گروه

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

آزمايش (بازی های سنتی)

34

33/94

3/01

30/14

9/19

آزمايش (بازی های مدرن)

34

39/41

3/09

33/00

3/90

کنترل

34

39/04

3/19

33/13

3/10

جدول  8نمره های میانگین پیش آزمون و پس آزمون رشد اجتماعی کودکان را در سه گروه نشان
می دهد .براساس این اطالعات ،میانگین های امتیاز رشد اجتماعی گروه های آزمایشی در پس آزمون افزایش
چشمگیری یافته است.
جدول  _ 0نتايج تحليل کوواريانس تفاوت دو گروه در رشد اجتماعی
منابع تغييرات

مجموع

درجة

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

Eta

توان آزمون

پيش آزمون

31/11

3

31/11

39/74

9/999

9/43

9/09

گروه

7/91

3

7/91

0/01

9/994

9/01

9/94

خطا

30/39

07

9/73
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نتایج جدول

نشان می دهد با در نظر گرفتن نمره های پیش آزمون به عنوان متغیر هم پراش (کمکی)،

مداخلة آموزشی (بازیهای سنتی) به تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و کنترل منجر شده است (.)P =1/111
جدول  _ 1نتايج تحليل کوواريانس تفاوت دو گروه در رشد اجتماعی
مجموع

درجة

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

پيش آزمون

34/41

3

34/41

34/09

گروه

4/43

3

4/43

4/11

خطا

01/40

07

9/07

منابع تغييرات

Eta

توان آزمون

F

معناداری

9/07
9/10

9/999

9/17

9/901

9/37

نتایج جدول  8نشان میدهد با در نظر گرفتن نمره های پیشآزمون به عنوان متغیر هم پراش (کمکی)،
مداخلة آموزشی (بازیهای مدرن) به تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و کنترل منجر شده است (.)P=1/1 6

جدول  _ 4نتايج تحليل کوواريانس تفاوت سه گروه در رشد اجتماعی
مجموع

درجة

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

پيش آزمون

37/44

3

37/44

گروه

9/10

0

4/30

خطا

00/70

43

9/70

منابع تغييرات

Eta

توان آزمون

F

معناداری

9/00
9/94

04/97

9/999

9/17

4/79

9/991

9/00

براساس نتایج جدول  ، 1با در نظر گرفتن نمره های پیش آزمون به عنوان متغیر هم پراش (کمکی)،
مداخالت آموزشی (بازی های سنتی و بازی های مدرن) موجب تفاوت معنادار بین گروه های آزمایش و کنترل
شده است ( .)P=1/116همچنین توان آماری  1/88واحد و نشان دهندة کفایت حجم نمونه است.
برای مقایسة دو به دو میانگین های رشد اجتماعی گروه های آزمایش و کنترل از آزمون تعقیبی توکی
استفاده شد (جدول .)4
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جدول  _ 4آزمون توکی برای مقايسة دو به دو ميانگين رشد اجتماعی گروههای آزمايش و کنترل
گروه i
3
0
1

گروه j

سطح معناداری

0

9/04

1

9/93

3

9/04

1

9/91

3

9/93

0

9/91

نتایج جدول  4نشان میدهد بین میانگین گروه های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد ،ولی
بین میانگین گروه آزمایش بازیهای سنتی و مدرن تفاوت معناداری وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف عمدة تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر بازی های کودکانة سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی کودکان دختر
مقطع اول دبستان ( 6و  7سال) بود .بررسی نمره های به دست آمده از آزمون رشد اجتماعی وانیلند در سه گروه
و مقایسة آنها با هم نشان داد که بازی های سنتی و مدرن تأثیر معناداری بر رشد اجتماعی دانش آموزان دختر
اول ابتدایی دارد .پژوهش نشان داد که رشد اجتماعی دانش آموزانی که در گروه بازی های سنتی و مدرن قرار
داشتند ،به طور معناداری بیشتر از رشد اجتماعی دانش آموزان گروه کنترل بود .احتماالً این تفاوت به این دلیل
است که دانش آموزانی که بازی های کودکانه را در ساعات تربیت بدنی مدارس خود تجربه می کردند ،نسبت به
گروه کنترل در معرض تعامالت اجتماعی بیشتری با همکالسی های خود قرار داشتند .در واقع ،از بازی می تواند
به عنوان شیوة مناسب و مورد عالقة کودک به منظور برقراری تعامالت اجتماعی با همساالن و دوستان استفاده
کرد که موجب ارتقای رشد اجتماعی کودکان می شود .یافته های این پژوهش نتایج تحقیقات گذشته از جمله
فرازیانی ( ،)8899رمضانی نژاد و همکاران ( ،)8896امیرتاش و همکاران ( ،)8894کورپسای ،) 119( 8اسکاینز و

1 - Corapci
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همکاران ) 116( 8و محمدی ( )8877را تأیید می کند ( .)18 ، 6 ،87 ،81 ،6 ،8این پژوهشگران نیز فعالیت
بدنی و بازی را عامل مؤثری در رشد اجتماعی دانش آموزان دانستند .تحقیق اسکاینز ،راجر و باندی () 116
نشان داد که بازی عاملی کلیدی برای هر جنبهای از رشد شامل مهارتهای اجتماعی و توانایی حفظ درگیری در
فعالیت ،است ( )18و همان طور که اظهار شد ،به نظر کوراپسای ( ) 119در تحقیقات اخیر ،رابطة بین رشد
اجتماعی و بازی با همساالن نشان داده شده است ( .) 6این در حالی است که افرادی مانند هارلوک (ترجمة
رواندوست ،)8861 ،بست ،)8894( 8بیتی )8881( 1و رمضانی نژاد ( )8874اجتماعی شدن از طریق فعالیت
بدنی و ورزش را ضعیف می دانند و نتایج متناقضی با تحقیق حاضر ارائه کرده اند (، 1 ،7

 .) 8 ،البته هیچ

یک از این محققان تأثیر فعالیت بدنی و بازی بر رشد اجتماعی را رد نکرده اند و این تناقض ممکن است به دلیل
عواملی همچون تفاوت در ردة سنی یا تفاوت در سطح مهارت افراد مورد بررسی باشد.
براساس نتایج تحقیق بازی های سنتی تأثیر زیادی بر رشد اجتماعی دانش آموزان دارند .همان طور که در
تحقیقات زیادی عنوان شدهاست ،میتوان گفت که کودکان خردسال بازیهای کودکان بزرگتر را تقلید میکنند
و آنها نیز از بازیهای کودکان نسل قبل از خود تقلید کرده اند .به این ترتیب در هر فرهنگی یک نسل آن نوع
بازی را که برایش رضایت بخش تر است ،به نسل بعد منتقل می کند .نوع یک بازی که در یک فرهنگ ملی و
سنتی می شود ،به ارزش های آن فرهنگ بستگی دارد .به نظر جیمز و پروت ،)8881( 4کودکی به عنوان ساختار
اجتماعی درک شده است .کودکی هرگز نمی تواند به طور کامل از متغیرهایی همچون کالس ،جنسیت و قومیت
جدا باشد .بازی کودکان بخش مهمی از زندگی آنهاست که بخش زیادی از زمان و عالقه شان را اشغال میکند.
همة کودکان در جوامع بخصوصی متولد می شوند و رشد می کنند .هر یک از این جوامع شامل مجموعه ای از
اشخاص است که در ساختارهای قانونی ،سیاسی و اقتصادی سهیم می شوند .بخش مهمی از فرایند رشد برای
کودک کسب ادراک مناسب از این ساختارهاست ،به طوری که با فرا رسیدن زمان بزرگسالی وی قادر میشود تا
در این چارچوب اجتماعی به طور مناسبی عمل کند (.)88

1 - Skaines & et al
2 - Corapci
3 - Best
4 - Beaty
5 - James & Prout
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از نظر وایگوتسکی ،)8879 ،8877( 8بازی تأثیر چشمگیری در رشد دارد ،که این تأثیر هم در حیطة رشد
شناختی و هم رشد عاطفی – اجتماعی است .یکی از دالیل اهمیت بازی بر رشد ،جدا بودن تفکر از اعمال و
اشیاء و رشد آمادگی ذهنی و عملکرد نمادین است .وی بازی را فعالیت اجتماعی و فرهنگ معینی می داند .با
بازی کردن نقش های زندگی واقعی (مثالً مادر یا دکتر) ،کودکان به نشانة ذهنی در مورد نقش ها و قوانین
اجتماعی دست مییابند .اسباب بازیها و ژستهایی که کودکان در بازی دارند ،به نظر نشاندهندة موقعیتهای
فرهنگی و اجتماعی آنها باشد ،به طوری که در بازی ،کودکان در حال کسب ابزار و معانی مرتبط با فرهنگشان
هستند (.)16 ،14
عوامل متعددی رشد اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهند که از میان آنها مدرسه و متغیرهای مرتبط با آن،
به ویژه در آموزش مهارت های اجتماعی به عنوان شاخص رشد اجتماعی ،جایگاه و اهمیت بسزایی دارد .این
یافته ها نشان می دهد که یکی از عوامل تأثیرگذار در رشد اجتماعی ،بازی های کودکانه (اعم از سنتی و مدرن)
است که در ساعات تربیت بدنی مدارس ابتدایی قابل اجراست (.)9
نتایج نشان داد که بازی های سنتی و مدرن از لحاظ اثرگذاری بر رشد اجتماعی دانش آموزان تفاوت
معناداری ندارند .این نتایج به این معنی است که باید به بازی ،جدا از تفاوت در سنتی و مدرن بودن آن توجه
ویژه ای داشت .در واقع ،بازی یادگیری را برای کودکان لذت بخش می سازد .کودکان در هر ردة سنی به نوع
خاصی از بازی ،عالقة بیشتری نشان می دهند و در کودکان شش تا هفت ساله نیز به دلیل افزایش عالقه به
بازی های گروهی و قانونمند و همچنین تکامل بیشتر الگوهای حرکتی پایه ،قابلیت اجرای بازی های حرکتی
توسعه می یابد .بنابر نتایج تحقیق نوربخش و رضوانی اصل ( )8891با عنوان «تأثیر  81هفته بازی های دبستانی
بر برخی توانایی های ادراکی – حرکتی دانش آموزان دختر پایة سوم مدرسه های ابتدایی شهرستان ماهشهر»،
می توان گفت که بازی های دبستانی به دلیل داشتن تنوع ،بر عوامل زیرساختی ابعاد متفاوت توانایی های ادراکی
– حرکتی تأثیر دارد و بازی های دبستانی متناسب با توانایی های حرکتی کودکان ،در صورتی که به شیوة
صحیح و به مقدار مناسب تمرین داده شوند ،می توانند نقش بسزایی در رشد کودکان داشته باشند و موجب
برتری کودکان فعال نسبت به کودکان دارای فقر حرکتی شوند ( .)89البته با اینکه تفاوت معناداری بین گروه
1 - Vygotsky
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بازی های سنتی و مدرن از لحاظ تأثیرگذاری بر رشد اجتماعی دانش آموزان وجودنداشت ،در هر دو آزمون گرفته
شده میانگین نمره های رشد اجتماعی و مهارت های اجتماعی در دانش آموزان گروه بازیهای سنتی بیشتر بود
و امتیاز بیشتری کسب کردند .این تفاوت احتماالً به این دلیل است که بازی های سنتی که در گذشته انجام
می گرفته و برگرفته از فرهنگ و سنت ماست ،به دلیل نبود وسایل ارتباط جمعی زمان بیشتری از اوقات فراغت
کودک را پر می کرده و همین مسئله موجب فعالیت حرکتی و تبادالت کالمی بیشتری در کودکان می شده
است .درحالی که در دنیای امروز بخشی از اوقات فراغت کودک به رادیو ،تلویزیون ،کامپیوتر و  ...اختصاص یافته
است و این شرایط تحرک کودک و ارتباطات کالمی او را کاهش می دهد .در چنین شرایطی وظیفة ما به عنوان
معلم تربیت بدنی ،این است که با زی های مدرن و جدید را مطابق با دنیای امروز و نیازهای کودک امروز و
شرایطی که دارد ،طوری طراحی کنیم که به جنبة کالمی و حرکتی آن ها همچون بازی های سنتی توجه
بیشتری شود .همان طور که مشاهده شد ،بازی بخش وسیعی از رشد کودک را فراگرفته است .بازی می تواند در
مورد ا ینکه معلمان تربیت بدنی چگونه برنامه های مرتبط با کالس تربیت بدنی را طرح ریزی و از آن استفاده
کنند و محیط را مطابق با بازیهای مورد نظر سازماندهی و در موقعیتهای مختلف بازی رشد کودک را مشاهده
و ارزیابی کنند ،تأثیر بسیار زیادی داشته باشد.
براساس نظر رافائل و ناف )8888( 8و ریم – کافمن و پیانتا ( ،)8888توجه به اینکه چطور کودکان
توانایی های اجتماعی خود را در طول بازی در خانه و مدرسه نشان میدهند ،فرصت های بیشتری را برای تقویت
مهارتهای آشکار شدة آنها فراهم میکند .مدارس و کالسها به تعبیری ،محیطهای اجتماعی محسوب میشوند
( .)88 ،89در هر کالس ،دانش آموزان تعامالت اجتماعی دارند و با معلم ،دوستان صمیمی و دیگر همکالسی
هایشان روابط اجتماعی برقرار می کنند ( .)11کوته و همکاران 8در پژوهش خود در سال  118گزارش کردند
که اولین رفتارهای ضد اجتماعی در صورت بروز در طول اولین سال های دورة ابتدایی برای پسران و دختران به
میزان زیادی تداوم دارد ( .) 7این نتیجه نشان دهندة لزوم توجه فراوان به این دورة سنی به منظور ارتقای رشد
اجتماعی دانش آموزان است .منذر و فانتوز ) 118( 1در تحقیق در مورد صالحیت اجتماعی کودکان پیش
Raffaele & Knoff
Rimm – Kaufman & Pianta
Cote & et al
Mendez & Fantuzzo
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دبستانی در خانواده های کم درآمد آفریقایی ،ذکر کردند که صالحیت اجتماعی کودکان پیش دبستانی زمانی
آشکار می شود که ویژگی های فردی کودکان شامل خلق و خو ،قابلیت های زبانی و خودتنظیمی عاطفی –
هیجانی آنها به منظور ایجاد تعامل موفق در بازی با هم ترکیب شوند .زمینه های اجتماعی خلق شده در کالس،
عالوه بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی ،روی رشد فردی و رضایت دانش آموزان نیز اثر می گذارد ( .)81تعامالت
اجتماعی کودکان در مدرسه نیز اشکال مختلفی از جمله دوستی های صمیمانه و نزدیک ،روابط گروهی و
ادراکشان از قواعد همساالن بزرگتر است ( .) 1تحقیق منذر و فوگل ) 11 ( 8در مورد رابطة بین رفتار بازی،
قدرت بیان و مشکالت رفتاری ،نشان داد که مهارت های بازی با میزان درگیری در کالس مرتبط بودند .آنها
دریافتند کودکانی که به خوبی بازی می کردند ،تحریک ،توجه ،اصرار بر تمرین و نگرش مثبت بیشتری در مورد
یادگیری در محیط کالس در مقایسه با کودکانی که به خوبی بازی نمیکردند ،نشان دادند ( .)84به نظر دویالیرز
و پیرز ،صالحیت در تعامالت با دیگران به محدوده ای از مهارت های شناختی ،اجتماعی و کالمی نیاز دارد .در
حیطة اجتماعی ،کودکان باید رفتار را درک کنند .از جمله کسانی که به طور بالقوه نظرها ،اهداف و اطالعات
متفاوتی دارند ( ،) 9برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف ،به درک هدایتهای اجتماعی و تغییر راهبردهایشان
براساس بازخوردی که از دوست اجتماعیشان دریافت میکنند ،نیاز دارند ( .)8
با توجه به مهم بودن تأثیرات این بازیها در ابعاد گستردة رشد کودک به ویژه رشد اجتماعی و تأثیر آن بر
شکل گیری شخصیت کودک در بزرگسالی ،توجه و دقت در مورد این مرحله بسیار ضروری به نظر می رسد ،زیرا
تمامی فعالیت ها و توجهی که در این دوره به کودک مبذول می شود ،در آینده موجب ارتقای کیفیت رابطة
کودک با خودش و محیط اطرافش میشود .به همین دلیل پیشنهاد میشود با نگاهی دوباره به اهمیت بازیها به
ویژه بازی های سنتی که ریشه در فرهنگ کشور ما دارد ،تدابیر الزم به منظور کاربردی شدن آن در نظام
آموزشی مدارس اندیشیده شود .در همین راستا توجیه و آموزش مربیان متخصص تربیت بدنی ضروری به نظر
میرسد.

1 - Mendez & Fogle
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