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تأثيرفعاليتهای بدنی و بازی بر رشد توانايي های ذهنی پسران پيش 
دبستانی*

دكتر افسانه سنه1
دكتر زهرا سلمان2

دكتر محرم آقازاده3 

چکيده  
نی و بازی بر رش توانايي های ذهنی پسران پيش دبستانی مورد  در اين پ ژوهش تأثير فعاليت های ب
گان در اين پژوهش، ۶۰ کودک مه کودکی  و دورۀ آمادگی  بودن که  بررسی قرار گرفته  است. شرکت کنن
گان  . شرکت کنن ن اری می ش در سال تحصيلی۸۶ - ۸۵ در آموزش و پرورش منطقه ۲ شهر تهران نگه
پژوهش بر حسب سن به دو گروه ۴ سال و  ۳ ماهه تا ۴ سال و ۹ ماهه و ۵ سال و ۳ماهه تا ۵ سال و ۹ 
گان بر حسب  . سپس شرکت کنن گان  پيش آزمون به عمل آم ا از کل شرکت کنن . ابت ن ماهه تقسيم ش
 (N=۳۰) و آزمايش (N=۳۰) ه به صورت تصادفی در مه های مجزا به دو گروه کنترل سن تعيين ش
نی و بازی های آموزشی سازمان يافته به منظور  ت ۲ ماه به فعاليت ب . گروه آزمايش به م ن تقسيم ش
نی و بازی می توانن بر رش تواناييهای ذهنی (ادراک فضا  پاسخ گويی به اين سؤال که آيا فعاليتهای ب
. پس از طی اين دوره آموزشی، از هر دو گروه  ، پرداختن نی پسران پيش دبستانی مؤثر باشن و طرح ب
گان با استفاده از ۳ آزمون ترسيم آدمک و اشکال  . شرکت کنن کنترل وآزمايشی پس آزمون به عمل آم
تجمعی کپی و اشکال تجمعی از حفظ مورد مطالعه قرار گرفتن . نتيجه تحقيق نشانگر رش تواناييهای 
ذهنی کودکان گروه آزمايشی نسبت به کودکان گروه کنترل به طور معنادار است. از يافته های اين تحقيق 

. نی سبب تسريع رش تواناييهای ذهنی کودکان می شون می توان استنباط کرد که بازيها و فعاليتهای ب
نی، کودکان پيش دبستانی . کلي واژه ها: بازی، تواناييهای ذهنی، فعاليتهای ب

* تاريخ دريافت: 1386/11/3؛  تاريخ آغاز بررسی: 1386/12/9؛  تاريخ تصويب: 1387/7/15
نوآوريهای و  درسی  ريزی  برنامه  پژوهشی  مؤسسه  بهداشت.  و  بدنی  تربيت  درس  برنامه های  در  پژرهش  گروه  مدير   1ـ 
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مقدمه 
زندگی كشمكش دائمی با محيط و تالش برای شناخت و بهره مندی از آن است. در اين تالش 
شناخت  به  تا  می گذارد  او  اختيار  در  را  الزم  قابليتهای  كه  است  انسان  شناختی  روان  تواناييهای 
با  همزمان  كودك  حركتی  ظرفيت  يازد (پياژه1951،1).  دست  آن  دادن  تغيير  يا  اصالح  و  محيط 
تحولی  ميدان  به  كه  اطرافيان  با  تعامل  چگونگی  اساس  بر  همچنين  و  فيزيولوژيكی  يافتگی  رشد 
كودك نظم ، جهت و انسجام می دهد، متحول می شود. حركت شرايطی را برای كودك فراهم 
معتقد  جنسن2(2002)  بپردازد.  پيرامونش  دنيای  اكتشاف  به  تواند  می  آن  اساس  بر  كه  می سازد 
است كه فرد می تواند مجموع تواناييهای مغزی خود را  به ياری حركت مورد بهره برداری قرار دهد 
يا توانمنديهايی را به منصه ظهور برساند. از اين رو، در نظرگرفتن جنبه های حركتی و تحليل آنها، 

برای درك رشد تواناييهای ذهنی ضروری است (دادستان،1379).
تواناييهای حركتِی پايه جدا باشند . بنا براين، مطالعه اين  تواناييهای ذهنی امكان ندارد كه از 
گونه حركتها و فراهم ساختن امكان پرورش و رشد آنها سبب تقويت و حتی ترميم تواناييهای ذهنی 
می شود.از نظر پياژه، رشد كودك بستگی بسيار به دستكاری دخل و تصرف او در محيط و پيرامونش 
می شود(اسالوين،ترجمه  حاصل  اجرا  طريق  از  آگاهی  كه  است  معتقد  وی  دارد.  آن  با  تعامل  و 
سيد محمدی ،1385)، پس برای آموزش و تغيير تواناييهای ذهنی كودكان بايد به تقويت و غنی 
سازی محيط آنان قبل از ورود به دبستان مبادرت ورزيد، زيرا كودكان ضمن جستجو در محيط، با 
رويدادهايی روبه رو می شوند كه عالقه آنان را جلب می كند. آنها به ويژه تحت تأثير رويدادهايی 
قرار می گيرند كه نسبتا تازگی دارند، يعنی رويدادهايی كه با تجربه های قبلی آنان، كامال منطبق 
آغاز  در  كودك  زيرا   ، دانايی  تا  است  توانايی  افزودن  دبستانی  پيش  آموزش  وظيفه  پس  نباشند. 
فكر  مراحل  آن  كردن  سپری  طی  كه  آورد  فراهم  مراحلی  است  الزم  و  ندارد  منطقی  كامًال  انديشه 
كودك  باشد.  فعال  كه  يابد  می  تحول  خوبی  به  وقتی  كودك  ذهن  يابد.  گسترش  كودك  منطقی 
فقط چيزهايی را خوب فرا می گيرد كه از راه مشاهده ، تعمق ، تجربه و فعاليت شخصی آموخته 
بازيهای آزاد- نقشی  كودكان-بازيهای سازمان يافته و هدايت شده و  بازيهای  باشد. در اين ميان 
1968؛  اسميلنسكی3،  1964؛  كند(پياژه،  می  ايفا  تواناييهايشان  تقويت  و  تسريع  در  بی بديل 
1-  Piaget
2- Jensen
3- Smilansky
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ذهنی  رشد  برای  كننده  هدايت  منبعی  بازی  كه  است  معتقد  ويگوتسكی  الدز1، 1992).  و  پاپاليا 
كودكان پيش دبستانی است(ويگوتسكی به نقل ازكمپبل2008،2). چامسكی نيز معتقد است كه 
ساختارهای شناختی، از تالشهای كودك در برخورد با محيط و درك آن پديد می آيد(چامسكی به 

نقل ازكرين ترجمه خوی نژاد و رجايی،1384).
پژوهشگران معتقدند كه تكاليف متفاوت، تواناييهای كودكان را به شيوه های گوناگون پرورش        
باشد(گلمن2000،3؛  داشته  شگرف  تأثيری  رشد  آهنگ  بر  تواند  می  آنها  تجربه  و  می دهند 

اوورتون4، 1998).
اجتماعی  عاطفی-  رشد  اساس  حركتی  گوناگون  بازيهای  در  كودك  فعال  شركت  و  حركتی  رشد 
به  ها  جنبه  اين  تعامل  و  ارتباط  دهد(فالول1988،5).  می  تشكيل  را  او  شناختی  و  حركتی  روانی-   ،
سادگی در رفتار حركتی كودكان مشاهده می شود. نخستين خودشناسی و خودآگاهی كودك ، شناخت 
و  پايه   ، دبستانی  پيش  دوره  در  كودك  ادراكی   - حركتی  فعاليتهای  بنابراين  است.  حركاتش  و  بدن 
وسيله ای برای كشف دنيای پيرامون، برقراری روابط با اشيا و افراد وتعامالت عاطفی و هيجانی است 
(رمضانی نژاد،1382).  در واقع، می توان گفت كه آموزش و تجربه از جملۀ تعامالت اجتماعی هستند 
كه سبب تسريع رشد همه جانبۀ كودك می شوند( دو ريس6، 1997؛ فالول، ميلر و ميلر7، 1993). 
برنامه های حركتی و بازيهای هدفمند همراه با ساير فعاليتهای تربيتی و پرورشی بستری مناسب 
برای تمرين و تكرار برخی از مفاهيم ذهنی و شناختی در دوره پيش دبستانی است. حركت وسيله ای 
برای برقراری ارتباط و آموزش است وبا آن می توان مفاهيم اوليه مانند وزن ، جهت يابی ، شكل 
كميت و كيفيت ، زمان و مكان و در مجموع ادراك فضا را به كودكان آموزش داد، زيرا آموزش 
نيم  در  سنين  اين  كودكان  آنكه  ضمن  است،  كننده  خسته  دبستانی  پيش  سنين  كودكان  برای  نظری 
دوره پيش عملياتی هستند و درك مفاهيم نظری بدون عمل برای آنان ميسر نيست و زمان بر است. 
مورد   ، عمل  و  انديشه  يعنی   ، شناختی  حوزه  و  بدنی  فعاليت  ميان  ارتباط   ، گذشته  ساليان  طی 
1- Papalia &Olds
2- Campble
3- Gelman
4- Overton
5- Flavell
6- Devries
7- Miller &Miller
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توجه محققان قرار گرفته است و مشخص شده كه توانايی خوب انديشيدن تا چه حد در انجام دادن 
مهارتهای حركتی مؤثر است (جنسن،2002).      

امروزه، روانشناسان ديدگاه گسترده از جهان كودك و آنچه در آن می گذرد و تاكيدی خاص بر 
آموزش و پرورش دوران كودكی و نقش آن در آينده آنان دارند.  يافته های بلوم نشان می دهد، كه 
در حدود 50 ٪ از رشد هوشی كودك از بدو تولد تا چهار سالگی ، در حدود 30٪ از چهار سالگی 
(مهجور،  گيرد  می  شكل  سالگی  هجده  تا  هشت  فاصله  در  مانده  باقی  و ٪20  سالگی  هشت  تا 
اما  جزيی  ارتباطی   ، از 70  كمتر  بهر  هوش  با  كودكانی  در  كه  داده اند  نشان  مطالعات    . (1370
مثبت ميان هوش و توانايی حركتی وجود دارد. همچنين، ديده شده است كه شركت در فعاليتهای 
بدنی و بازی بر پيشرفت تحصيلی تأثير مثبت داشته است(آقازاده،1386). از اين گذشته، موفقيت 
كوششهای  در  موفقيت  جهت  بيشتر  تالش  برای  را  افراد  برخی  است  ممكن  حركتی  مهارتهای  در 
ديگری مانند كاوش ذهنی ، تحريك كند. بسياری از افراد ، به ويژه كودكان دبستانی ، تمايل بسيار 
به شركت در فعاليتهای بدنی از خود نشان می دهند. بنابراين ، وقتی كه فعاليتهای بدنی به عنوان 
موارد  ، عالقه  به   آموزشگاهی به  كار می روند  در اغلب   موضوعهای  آموزش  برای  وسيله ای 

ياد گرفتن  به ميزان  بسيار  افزايش  می يابد (آقازاده و تورانی، 1384). 
پژوهشگرانی مانند كفارت، هارتمن ، جين آيرز، حركت و فعاليت را اساس يادگيری و پايه 
ای برای تحول ذهنی می دانند. آنان تفكيك ناپذيری نيروهای روانی و جسمانی را در به اجرا در 
مورد  اساسی  اصل  يك  منزلۀ  به   ، آموزش  اوليه  مراحل  در  هم  آن  حركتی  الگوی  گونه  هر  آوردن 

تاكيد قرار می دهند (كفارت، هارتمن ، جين آيرز به نقل از مشرف جوادی،1367).
نقشهايی كه برای بازيها در نظر گرفته می شود، روشن می كند كه بازيها به هر صورت كه ارائه 
كودكان  عاطفی  زندگی  سازندگی  در  تأثير  اين  خواه  می گذارند،  كودكان  بر  مثبت  تأثيری  شوند 
باشد، خواه در رشد شناختی كودكان (مهجور، 1370) .بازی نه فقط بر رشد تواناييهای شناختی 
كودكان، بلكه بر ساخت فيزيولوژيكی مغز او نيز اثری غير قابل انكار دارد(پاپاليا و الدز، 1992؛ 

زيگلر1، 1998؛ كمپبل، 2008).  
همفری2 در تحقيقی نشان داده است كه هر گاه مفاهيم دستور زبان را از طريق بازيهای آموزشی 
1- Zigler
2- Humphery
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و غير آموزشی به كودكان بياموزيم ، آنها در مقايسه با گروهی كه همين مفاهيم را از طريق آموزش 
سنتی و رسمی می  آموزند، به طور معنادار پيشرفت بيشتری نشان می دهند. اين آزمايش بر اساس 
مفاهيم  يادگيری  در  آنها  انگيزش  سبب  بازيها  در  كودكان  شركت  كه  است  شده  طرح  فرضيه  اين 

خواندن و دستور زبان خواهد شد ( همفری به نقل ازمهجور، 1370).
اين  ابتدايی  مدارس  در  بدنی  تربيت  و  ورزش  عنوان  تحت  ديگر  تحقيقی  در  بانكر1(1991) 
در  نفس  به  اعتماد  و  نفس  عزت  پديدآمدن  سبب  بدنی  فعاليتهای  كه  است  كرده  عنوان  را  مطلب 
كودكان می شود. فعاليتهای جستجو گرايانه ، كودكان را برای گسترش مهارتهای حركتی كه در 7 
تا 10 سالگی اهميت دارند ، توانمند می كنند. بنابر اين معلمان بايد  فرصت تجربه كردن را برای 

همه كودكان فراهم آورند .
تقريبا در همۀ كشورهای دنيا، كودكان در حدود شش سالگی تحصيالت رسمی را آغاز می كنند، 
منظم  يادگيری  فعاليتهای  اجتماعی الزم برای  شناختی و  مهارتهای  معموًال به  زمانی است كه  اين 
نياز  آموزشهايی  نوع  چه  به  سال  پنج  از  كمتر  كودكان  اينكه  زمينۀ  در  همه،  اين  با  اند.  يافته  دست 
دارند يا اصًال به آن نياز دارند يا نه، توافق كمتر وجود دارد و در مورد انواع تجربه هايی كه كودكان 
پيش دبستانی قبل از ورود به مدرسه دارند، تنوع بسيار مشاهده می شود (شورای ملی تحقيقات، 

2002؛ فيتز جرالد، من، كابررا، و ونگ2003،2؛ گلمن3 و همكاران،2002).
مهمترين تمرينات دوران كودكی،  نوجوانان4  تربيت  و  تعليم  ملی  انجمن  نظريات  اساس  بر 
بازی است .بازی فعاليتی است كه در آن كودك رشد صحيح خويش را نشان می دهد و در بازی ها 
رشد و نمو كودكان در تمام زمينه ها به حركت در می آيد .انجمن ملی آموزش كودكان كم سن، 
استفاده وسيع از پروژه ها ،بازی ،كاوش ،كار گروهی ،مراكز يادگيری و موارد مشابه را توصيه 

كرده اند)اسالوين،ترجمه سيد محمدی.(1385) 
در اين تحقيق، سعی بر آن بوده است كه تأثير فعاليتهای بدنی و بازی بر رشد تواناييهای ذهنی 
پسران پيش دبستانی مورد بررسی قرار گيرد .برای رسيدن به اين هدف ،حركاتی كه در گسترش 
و تحول ادراك فضا مؤثر شناخته شده اند به كودكان چهار تا پنج سالۀ پسر به صورت عملی و 
1- Bunker
2- Fitzgerald ,Mann , Cabrera & Wong 
3- Goelman
4- National Association for the Education of Young Children (NAEYC)
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دادن حركات در قالب بازيهايی  با حضور پژوهشگر آموزش داده شد .آموزش معطوف به انجام 
مانند پرتاب توپ به درون اشكال مختلف هندسی بود؛ ضمن پرتاب كردن توپ به درون اشكال 
مختلف هندسی ، فاصله ( دوری و نزديكی) جهت( چپ و راست ، باال و پايين) و آشنايی با انواع 
مورد  اشكال هندسی ، بزرگ و كوچك بودن آنها ، آموزش داده شد .در اين تحقيق ، موضوع 
توجه اين است كه آيا فعاليتهای بدنی و بازيهايی كه با حركت همراه اند در تسريع رشد تواناييهای 
ذهنی كودكان تأثير دارند؟ آيا از طريق بازی  آموزشی سازمان يافته و فعاليتهای بدنی ، اكتساب 
مفاهيمی مانندكمّيت ، مسافت، شكل و جهات مختلف را می توان در كودكان تسريع كرد؟ و در 
نهايت اينكه چگونه می توان براساس بازيهای سازمان يافته ،به ادراك شدن فضا و آگاهی از بدن 

در سازمان روانی كودك دست يافت.

روش شناسی تحقيق
جامعه و نمونه آماری

كودك  مهد  درسه  كه  است  دبستانی   پيش  دورۀ  120پسر  شامل  آماری  جامعۀ  تحقيق  اين  در 
آموزش   85  -86 تحصيلی  سال  در  تهران  شهر  پرورش  و  آموزش   2 منطقه  در   واقع  آمادگی  و 
می ديدند.برای تعيين وي    ژگی بارز جامعه آماری، اين تعداد با توجه به عامل سن به صد نفر كاهش 
پيدا كرد. محدوده سنی جامعه آماری از 4:3 و  9 :4  و  3 : 5  و  9: 5 ماهه قرار داشت .از ميان 
تصادفی به عنوان  كودك شماره يك 30 نفر به صورت  تعيين شده در مهد  محدوده سنی  كودكان 
گروه آزمايش واز مهد كودك شماره 2 نيز 30 كودك به عنوان گروه كنترل انتخاب شدند. نحوه 

تقسيم افراد در هر گروه بر مبنای دو عامل گروه سنی و گروههای آزمايشی است (جدول1).

جدول۱. شمار افراد نمونه در هر گروه بر مبنای دو عامل گروههای آزمايش و سن

كنترلآزمايشگروههای سنی/آزمايشی
31515: 4  تا4:9
31515: 5  تا5:9
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متغيرهای تحقيق 
در اين پژوهش متغير مستقل"فعاليتهای بدنی و بازی" ومتغيرهای وابسته، تواناييهای ذهنی 
فرد  توانايی  فضا،  ادراك  از  منظور  تحقيق  اين  است.در  بدنی"  وطرح  فضا  ادراك  كودكان" 
فضايی  مختصات  وي  ژه  به  فضا  در  اجسام  موقعيت  و  جهتها  نظير  فضايی  مهارت های  درك  در 
اجسام است.همچنين طرح بدنی نيز تصوير ذهنی از اجزا بدن وهماهنگی ميان آنها است (ربر، 

.(1985

ابزار تحقيق
تجمعی  اشكال  و  گوديناف  آدمك  ترسيم  آزمونهای  از  ذهنی،  مهارتهای  رشد  بررسی  برای 
آندره ری (اشكال تجمعی كپی و اشكال تجمعی از حفظ) استفاده شد؛ و برای انجام دادن فعاليتهای 
بدنی و بازی، حلقه هوالهوپ ، طناب ، توپ در اندازه های بزرگ وكوچك، نردبان و صندلی 
، فضای آموزشی مناسب ، ميله بارفيكس، دارت بی خطر، توپ و راكت تنيس روی ميز مورد 

استفاده قرار گرفتند.

روش اجرا 
آزمون  از  استفاده  با   كودكان   ذهنی   تواناييهای  رشد  درباره  آزمون  پيش  های   داده  آوری  گرد 
اشكال  اينكه  به  توجه  با  گرفت.  انجام  آندره ری  تجمعی  اشكال  آزمون  و  گوديناف  آدمك  ترسيم 
تجمعی آندره ری شامل دو تصوير الف و ب است ، در اين تحقيق قسمت ب آزمون به اجرا درآمد؛ 
نمره گذاری  شيوه  می كرد.  رسم  حفظ  از  سپس  كپی برداری  را  ب)  (تصوير  تصوير  كودك  ابتدا 
ماده   51 شامل  كرد  شناسايی  را  آدمك  وجود  آنها  در  بتوان  كه  نقاشيهايی  آدمك:   ترسيم  آزمون 
می باشندكه به هر ماده يك نمره اختصاص داده می شود.برخی از اين مواد عبارتند از: وجود سر، 

پاها، بازوهاو......
شيوه نمره گذاری آ زمون اشكال تجمعی كپی واز حفظ :  شكلهای كپی و از حفظ كشيده 
شده برحسب 4 مالك تصحيح می شوند. هر يك از اين مالكها  دارای اجزايی بوده است كه 
به هر يك از آنها يك نمره اختصاص داده می شود.اين چهار مالك عبارتند از:1. اجزا رسم 
شده ( هر جز يك نمره) اجزا ی شكل از قبيل دايره ، مربع، مثلث و... هستند و 11 جز در 
اصلی:  سطح  چهار  نسبی  بزرگی   .2  .(11 نمرات  (جمع  است  شده  بينی  پيش  آزمون  اين 
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تساوی ميان دايره و مثلث ، تساوی ميان دايره و مثلث و مربع، تساوی ميان ضلع مربع وعرض 
مستطيل، تساوی چهار شكل هندسی (4 نمره) 3. روابط صحيح ميان چهار سطح اصلی (8 
نمره) 4. وضع عناصر ثانوی (8 نمره) . حداكثر نمره ای كه شركت كنندگان كسب كرده اند، 
31 نمره است. در تحقيق حاضر، عمل آزمايشی(بازيها و فعاليت بدنی) به مدت 2 ماه اجرا 
شد و طی انجام دادن بازيها و فعاليتهای بدنی، نكات عمده مورد نظر بر اساس ادراك فضا و 
طرح بدنی با كودكان تمرين شد. محتوای آموزش منظور شده، انجام دادن حركات در قالب 
بازيهايی مانند پرتاب توپ به درون اشكال مختلف هندسی(در ابعاد كوچك و بزرگ) بود كه 
و  پايين  و  باال  و  راست  و  چپ  نزديكی)،  و  (دوری  فاصله  رعايت  كردن،  پرتاب  ضمن  در 
آشنايی با انواع اشكال هندسی و كوچك و بزرگ بودن آنها بود. عالوه بر آموزش موارد ذكر 
شده، شناسايی قسمتهای گوناگون بدن در قالب حركات بدنی به صورت مهارتهای غير انتقالی 
كودكان آموزش داده شد.  مثًال، برای  و حركتی و دستی و نيز به صورت حركات موزون به 
شناسايی قسمتهای گوناگون بدن از كودكان خواسته شد كه دست چپ يا دست راست خود را 
باال نگه دارند يا توپ را جلو پای چپ خود بگذارند و ... برای پرورش مهارتهای غير انتقالی 
كه بيشتر به فعاليتهای تعادلی مربوط می شوند از كودكان خواسته می شد با قسمتهای گوناگون 
بدن خود فعاليتهای تعادلی از جمله شكلهای گوناگون پل زدن ، آويزان شدن از ميله و ... را 

اجرا كنند.
برای پرورش مهارتهای حركتی، از كودكان  درخواست می شد كه حركاتی مانند  راه رفتن 
و دويدن را به صورت آرام و سريع و در جهات متفاوت را انجام دهند. همچنين، مهارتهايی 
مانندپريدن (كوتاه و بلند  ودر جهات متفاوت) و فرود آمدن ، لی لی كردن،  پريدن به داخل 
و خارج از يك حلقه را همزمان با راه رفتن و دويدن اجرا كنند. در برخی از فعاليتها آنها بايد 
شكلهای مختلف هندسی مثل دايره، مثلث، مربع را درست می كردند. اجرای مهارت پريدن، 
گاهی با غلت زدن همراه می شد و نيز برای ايجاد تنوع برای غلت زدن ،كودكان می توانستند از 
داخل دايره يا از روی طناب غلت بزنند . برای مهارتهای دستی فعاليتهايی مثل مهارت پرتاب 
كردن توپ به داخل اشكال مختلف هندسی در نظر گرفته شده بود. بدين منظور انواع توپ و 
اشكال مختلف هندسی در اندازه های كوچك و بزرگ فراهم شده بود. كودكان برای پرتاب 
توپ به داخل دايره كوچك بايد توپ كوچك تر را انتخاب می كردند و برای پرتاب توپ به دايره 
بزرگ تر از توپ بزرگ تر استفاده می كردند. همچنين، گرفتن و پرتاب كردن توپ در فاصله 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

95تأثير فعاليت های بدنی و بازی بر رشد توانايی های ذهنی پسران پيش دبستانی

دور و نزديك ، تسلط كودكان را برای كنترل توپ بيشتر می كرد . برای اجرای حركات موزون 
و  سريع  حركات  اجرای  مانند  شد  بهره گيری  تمريناتی  از  هستند  مهم  حركات  آموزش  در  كه 
و  هماهنگ  باريتم  كه  كردن  لی لی  و  پريدن  و  دويدن  نيز  و  كوتاه  و  بلند  قدمهای  اجرای  يا  كند 
مهد  در  كه  كردند  دريافت  را  متداولی  آموزشهای  نيز   كنترل  گروه  باشند.  همراه  بايد  موزون 
كودكها با استفاده از "واحد كار" ارائه می شود.مشاهداتی كه پ    ژو هشگران  به صورت متمادی 
معموال  كه  داد  نشان  داشتند،  تحقيق  اين  در  كننده  شركت  كودكهای  مهد  در  آموزش  شيوه  از 
مفاهيم  آموزش  كه  شد  مشاهده  همچنين  افتد .  می  اتفاق  مستقيم  صورت  به  مفاهيم  آموزش 
همراه  باشد،  كودكان  بدنی  يا  ذهنی  فعاليت  نشانگر  كه  ديگر  فعاليت  هرگونه  يا  بازی  با  همراه 

نبوده است. 

روشهای آماری
برای مقايسه كردن رشد تواناييهای ذهنی(ادراك فضا، طرح بدنی)، كودكان دردو گروه كنترل 
و آزمايش از آزمون t دو گروه مستقل  و به منظور تأثير بازی  و فعاليت بدنی در قبل و بعد از آموزش 

( با تاكيد بر سن و گروه) از t همبسته ( زوجی)  استفاده شده است . 

نتايج 
و  آدمك  ترسيم  آزمونهای  پيش  در  تفكيك  به  آزمايش  و  كنترل  گروه  دو  هر  های  داده  بررسی 
ميان  كه  دهد  می  نشان  ساله  چهار  كودكان  برای  حفظ  از  تجمعی  اشكال  و  كپی  تجمعی  اشكال 
گروه  دو  ذهنی  توانايی  لذا  ندارد .  وجود  معنادار  تفاوت  آزمون  پيش  سه  اين  در  دوگروه  ميانگين 
آزمايش و كنترل در كودكان چهار ساله در اين سه آزمون در آغاز مطالعه يكسان بوده اند. همچنين 
بررسی داده ها ی پس آزمون نشان می دهد كه تفاوت معنادار ميان ميانگينهای آزمون ترسيم آدمك  

دو گروه كنترل و آزمايش اين گروه سنی وجود دارد ( جدول2) .
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جدول t .۲ دو گروه مستقل مرتبط با بررسی «آزمونهای توانايی ذهنی» در دو گروه 
کنترل و آزمايش (در پيش آزمون و پس آزمون پسران چهار ساله)

 انحرافميانگينسطوحخرده مقياسزمان اجرا
معيار

ميزان
t

 درجه
آزادی

سطح
معنا داری

پيش آزمون

ترسيم آدمك
9/063/30كنترل

0/27280/782
8/664/45آزمايش

اشكال تجمعی (كپی)
6/805/51كنترل

-1/30280/206
10/108/13آزمايش

اشكال تجمعی (از حفظ)
5/334/01كنترل

-0/10280/919
5/504/88آزمايش

پس آزمون

ترسيم آدمك
12/263/80كنترل

-3/33280/002
16/733/51آزمايش

اشكال تجمعی (كپی)
11/167/35كنترل

-1/30280/203
14/506/61آزمايش

اشكال تجمعی (از حفظ)
9/066/77كنترل

-0/70280/486
10/635/29آزمايش

آدمك و  ترسيم  های  آزمون  پيش  تفكيك در  آزمايش به  كنترل و  گروه  دو  داده های هر  بررسی 
اشكال تجمعی كپی و اشكال تجمعی از حفظ برای كودكان پنج ساله نشان می دهد كه ميان ميانگين 
دوگروه در اين سه پيش آزمون تفاوت معنادار وجود ندارد . لذا توانايی ذهنی دو گروه آزمايش و 
كنترل در كودكان پنج ساله در اين سه آزمون در آغاز مطالعه يكسان بوده اند. همچنين بررسی داده 
ها ی پس آزمون نيز نشان می دهد كه تفاوت معناداری ميان ميانگينهای آزمونها دردو گروه كنترل و 

آزمايش اين گروه سنی وجود ندارد ( جدول3). 
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جدولt .۳ دو گروه مستقل مرتبط با بررسی «آزمونهای توانايی ذهنی» در دو گروه 
کنترل و آزمايش (در پيش آزمون و پس آزمون پسران پنج ساله)

 انحرافميانگينسطوحخرده مقياسزمان اجرا
معيار

ميزان
t

 درجه
آزادی

سطح
معنا داری

پيش آزمون

ترسيم آدمك
14/603/97كنترل

0/24280/778
14/134/95آزمايش

اشكال تجمعی (كپی)
16/506/92كنترل

-0/49280/626
17/635/61آزمايش

 اشكال تجمعی
(از حفظ)

12/606/38كنترل
-0/04280/963

12/705/38آزمايش

پس آزمون

ترسيم آدمك
16/605/60كنترل

-1/59280/123
19/403/86آزمايش

اشكال تجمعی (كپی)
20/365/9كنترل

-0/57280/571
21/333/51آزمايش

 اشكال تجمعی
(از حفظ)

16/204/95كنترل
-1/67280/105

19/104/50آزمايش

بررسی داده های پيش آزمون و پس آزمون  هر سه آزمون ترسيم آدمك و اشكال تجمعی كپی 
ميانگينهای به دست  آمده  ميان  نشان می دهد كه  كنترل  تجمعی از حفظ در گروه  و آزمون اشكال 
پسران چهار ساله اختالف معنادار وجود دارد،اين اختالف می تواند ناشی از تحول ذهنی كودك 

باشد (جدول4).
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جدولt .۴ دو گروه همبسته مرتبط با بررسی «آزمونهای توانايی ذهنی» 
در پسران «چهار ساله» (گروه کنترل)

 انحرافميانگينسطوحآزمون
معيار

ميزان
t

 درجه
آزادی

سطح
معناداری

ترسيم آدمك
9/063/30پيش آزمون

-3/55140/003
12/263/80پس آزمون

اشكال تجمعی (كپی)
6/805/51پيش آزمون

-3/03140/009
11/167/35پس آزمون

اشكال تجمعی (از 
حفظ)

3/46140/004-5/334/01پيش آزمون
9/066/77پس آزمون

كپی  تجمعی  ترسيم آدمك و اشكال  بررسی داده های پيش آزمون و پس آزمون هر سه آزمون 
و اشكال تجمعی از حفظ پسران چهار ساله گروه آزمايش نشان می دهد كه اختالف معنادار ميان 
ميانگينها وجود دارد كه اين اختالف عالوه بر تحول ذهنی كودك ، می تواند ناشی از انجام دادن 

بازيهای آموزشی و فعاليت بدنی باشد (جدول5).

جدول٥. t دو گروه همبسته مرتبط با بررسی «آزمونهای توانايی ذهنی» 
در پسران «چهار ساله» (گروه آزمايش) 

 انحرافميانگينسطوحآزمون
معيار

ميزان
t

 درجه
آزادی

سطح
معنا داری

ترسيم آدمك
8/664/45پيش آزمون

-8/59140/001
16/733/51پس آزمون

اشكال تجمعی 
(كپی)

10/108/13پيش آزمون
-0/76140/001

14/506/61پس آزمون
اشكال تجمعی (از 

حفظ)
5/504/88پيش آزمون

-7/87140/001
10/635/29پس آزمون

ميان  كه  می دهد  نشان  كنترل  گروه  ساله  پنج  پسران  آدمك  ترسيم  آزمون  در  داده ها  بررسی 
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ندارد، اما اين تفاوت در  وجود  معنادار  تفاوت  گروه  اين  پس آزمون  و  پيش آزمون  ميانگينهای 
ميانگين آزمون اشكال تجمعی كپی و آزمون اشكال تجمعی از حفظ ديده شده است ( جدول6).

جدولt .۶ دو گروه همبسته مرتبط با بررسی «آزمونهای توانايی ذهنی» 
در پسران «پنج ساله» (گروه کنترل)

 انحرافميانگينسطوحآزمون
معيار

ميزان
t

 درجه
آزادی

سطح
معنا داری

ترسيم آدمك
14/603/97پيش آزمون

-1/60140/131
16/605/60پس آزمون

اشكال تجمعی (كپی)
16/506/92پيش آزمون

-3/49140/004
20/365/49پس آزمون

اشكال تجمعی (از 
حفظ)

12/606/38پيش آزمون
-3/02140/009

16/204/95پس آزمون

بررسی ميانگينهای پيش آزمون و پس آزمون ترسيم آدمك و اشكال تجمعی از حفظ و اشكال 
آنها  ميانگين  ميان  معنادار  اختالف  كه  می دهد  نشان  آزمايش  گروه  ساله  پنج  پسران  كپی  تجمعی 
بازيهای  دادن  انجام  از  ناشی  می تواند  كودك  ذهنی  تحول  بر  عالوه  اختالف  اين  كه  دارد  وجود 

آموزشی و فعاليت بدنی باشد (جدول7).

جدول٧. t دو گروه همبسته مرتبط با بررسی «آزمونهای توانايی ذهنی» 
در پسران «پنج ساله» (گروه آزمايش )

 انحرافميانگينسطوحآزمون
معيار

ميزان
t

 درجه
آزادی

سطح
معناداری

ترسيم آدمك
14/134/95پيش آزمون

-6/42140/001
19/403/86پس آزمون

اشكال تجمعی (كپی)
17/635/61پيش آزمون

-4/76140/001
21/333/51پس آزمون

اشكال تجمعی (از 
حفظ)

8/01140/001-12/705/38پيش آزمون
19/104/50پس آزمون
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آزمون  پس  و  آزمون  پيش  در  گروه  دو  از  يك  هر  عملكرد  تفاوت  از  حاصل  داده های  بررسی 
مورد نظر در گروه كودكان چهار و پنج ساله بيانگر آن است كه ميزان رشد عملكرد دانش آموزان 
گروه آزمايش ترسيم آدمك از ميزان رشد عملكرد دانش آموزان گروه كنترل بيشتر و تفاوت مشاهده 
معنادار است . اين تفاوت در دو آزمون ديگر نيز به نفع گروه آزمايش است ولی ميزان تفاوتها از 

نظر آماری معنادار نيست (جدول 8). 

جدول t .۸ دو گروه مستقل مرتبط با مقايسه اختالف ميانگين پيش آزمون و پس آزمون در «آزمونهای 
توانايی ذهنی» در دو گروه کنترل و آزمايش در پسران چهار ساله و پنج ساله

 انحرافميانگينسطوحخرده مقياسسن
معيار

ميزان
t

 درجه
آزادی

سطح
معناداری

4 
ساله

3/203/48-كنترلترسيم آدمك
3/74280/001

8/063/63-آزمايش

4/365/57-كنترلاشكال تجمعی (كپی)
0/01280/985

4/403/57-آزمايش
 اشكال تجمعی (از

حفظ)
3/734/16-كنترل

1/11280/275
5/132/52-آزمايش

5 
ساله

24/82-كنترلترسيم آدمك
2/19280/037

5/263/17-آزمايش

3/864/28-كنترلاشكال تجمعی (كپی)
-0/12280/903

3/703/01-آزمايش
 اشكال تجمعی (از

حفظ)
3/604/61-كنترل

1/95280/061
6/403/09-آزمايش

بحث و نتيجه گيری
فعاليتی است برساخته از سوی انسان، به ويژه كودكان كه  بازی به منزلۀ پديده ای فرهنگی و 
كاركردهای گوناگون دارد. اين پديده از نظر نقشی كه در زندگی دارد، مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته 
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وذكايی،1386؛جوركالندو  نبوی  مهجور،1370؛  گليتمن2004،2؛  است(وارگا1991،1؛ 
زندگی  گوناگون  وجوه  بر  كه  تأثيری  جنبۀ  از  را  بازی  پژوهشگران،  از  برخی  براون1998،3). 
ديگر  برخی  گليتمن،2004).  اند(وارگا،1991؛  داده  قرار  مطالعه  مورد  می گذارد،  اجتماعی 
آن را از منظر اثرگذاری بر رشد عاطفی مطالعه كرده اند(مهجور،1370) و گروهی نيز تأثير بازی 
كه  ازبازی  جنبه ای  داده اند.  قرار  كاوش  مورد  كودكان  شناختی  و رشد  روانی-حركتی  بر رشد  را 
كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است تأثير بازی و فعاليتهای بدنی بر رشد تواناييهای ذهنی 
كودكان پيش دبستانی، به ويژه تأثير آن بر رشد تواناييهای ذهنی پسران مراكز پيش دبستانی است.

سنی  گروه  دو  وآزمايش،در  كنترل  گروههای  آزمون  پيش  نمرات  بررسی  با  پژوهش  اين  در 
ذهنی  تواناييهای  نظر  از  معنادار  تفاوت  گروه،  دو  كنندگان  شركت  ميان  شدكه  روشن  مختلف، 
وجود ندارد، اما پس از گذراندن دورۀ آموزشی به مدت 2 ماه  و اجرای پس آزمون و مقايسه نتايج 
ترسيم  آزمونهای  از  شده  كسب  نمرات  ميان  كه   شد  مشخص  آزمون  پيش  از  حاصل  نتايج  با  آن 
آدمك، اشكال تجمعی از حفظ و اشكال تجمعی كپی گروه  كنترل و آزمايشی پسران چهار ساله 
تفاوت معنادار وجود دارد. اين نتيجه را می توان ناشی از رشد طبيعی كودكان شركت كننده در هر 
دو گروه دانست. با وجود اين، تفاوت موجود در نمرات پس آزمون و پيش آزمون در آزمون ترسيم 
آدمك گروه آزمايش پسران چهار ساله(8/06) بيش از تفاوت موجود در نمرات پس آزمون و پيش 
آزمون گروه كنترل (3/20) است ، همچنين تفاوت موجود ميان نمرات پس آزمون و پيش آزمون 
در آزمون اشكال تجمعی كپی و اشكال تجمعی از حفظ گروه آزمايش پسران چهار ساله (4/40 ، 
5/13) نيز بيش از تفاوت موجود در نمرات پس آزمون و پيش آزمون  اين آزمونها درگروه كنترل ( 
4/36 ، 3/73) است ،هر چند كه اين تفاوت معنادار نبوده است. اين يافته نشانگر آن است كه 
عالوه بر رشد طبيعی كودكان ، اين بازيهای آموزشی  و فعاليتهای بدنی بوده كه بر شركت كنندگان 
ذهنی  تواناييهای  رشد  در  مثبت  عاملی  بازيها  سخن،  ديگر  به  اند.  داشته  اثرمثبت  آزمايشی  گروه 

شركت كنندگان گروه آزمايشی بوده اند.
در اين تحقيق بررسی داده ها نشان داده است كه ميان نمرات كسب شده در پيش آزمون و پس آزمون، 
آزمونهای ترسيم آدمك، اشكال تجمعی از حفظ و اشكال تجمعی كپی گروه  كنترل و آزمايش در پسران 
1- Varga
2- Gleitman
3- Bjorklund , Brown

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 26، سال هفتم، تابستان 1387 102

پنج ساله تفاوت معنادار وجود دارد. اين نتيجه را می توان ناشی از رشد طبيعی كودكان شركت كننده 
در هر دو گروه دانست. با وجود اين، تفاوت موجود ميان نمرات پس آزمون و پيش آزمون در آزمون 
آزمون و  نمرات پس  ميان  موجود  تفاوت  بيش از  پنج ساله(5/26)  پسران  آزمايش  گروه  آدمك  ترسيم 
پيش آزمون گروه كنترل (2) است ، همچنين تفاوت موجود ميان نمرات پس آزمون و پيش آزمون در 
آزمون اشكال تجمعی كپی و اشكال تجمعی از حفظ گروه آزمايش پسران پنج ساله ( 3/70، 6/40) 
نيز بيش از تفاوت موجود ميان نمرات پس آزمون و پيش آزمون  اين آزمونها درگروه كنترل( 3/86 ، 
3/60) است ، هر چند كه تفاوت معنادار ميان نمرات آزمونهای اشكال تجمعی كپی و اشكال تجمعی 
اين  اما  است،  نشده  ديده  ساله  پنج  و  چهار  سنی  گروه  دو  هر  در  آزمايشی  و  كنترل  گروه  دو  حفظ  از 
احتمال وجود دارد كه اگر دورۀ آزمايشی چند ماه ديگر به طول می انجاميد،تفاوت به دست آمده نيز از 
نظر آماری معنادار می شد. اين يافته نشانگر آن است كه عالوه بر رشد طبيعی كودكان ، احتماًال بازيهای 
آموزشی  و فعاليتهای بدنی بر شركت كنندگان گروه آزمايشی اثر مثبت داشته اند. به ديگر سخن، بازيها 
عاملی مثبت در رشد تواناييهای ذهنی شركت كنندگان گروه آزمايشی بوده اند. چون از نظر طرح بدنی 
(آزمون ترسيم آدمك) تسريع رشد تواناييهای ذهنی در گروه آزمايشی نمايان است. اين واقعيت با نظر 
ويگوتسكی در اين زمينه همخوانی دارد، زيرا  ويگوتسكی اظهار می كند: بازی از ابزارهای فرهنگی 
و  بودروا  وينسلر1، 1995؛  و  دارد (برك  بسزا  اهميت  ذهنی  و رشد  ذهنی  ساز  و  ساخت  در  كه  است 
لئونگ2، 1996).  به باور ويگوتسكی برای آنكه بازی اثر گذار باشد بايد دارای ويژگيهای بارز باشد. 
او ويژگی بازی را در تخيلی و انگاره ای بودن و داشتن نقش و قاعده می داند. افزون بر اين، افرادی 
چون الكونين 3    ( 1977و 1978) و بودروا و همكاران(1999)  بازی را در دستيابی كودك به خود 
نظم جويی و رشد او مؤثر می دانند. بدين ترتيب می توان نتيجه گرفت كه بازی و فعاليتهای بدنی عالوه 
اين  از  باشد.  آنان  ذهنی  تواناييهای  تحول  عامل  می تواند  كودكان،  برای  سرگرمی  و  هيجان  ايجاد  بر 
رو الزم است چشم اندازی نو نسبت به بهره گيری  از بازيها داشت و آن آموزش بازيها و بهره گيری از 

فعاليتهای بدنی در مراكز پيش دبستانی است(شونكوف2000،4؛كنت و گينسبرگ2007،5). 

1- Berk & Winsler
2- Bdrova & Leong
3- Elkonin
4- Shonkoff
5- Kenneth & Ginsburg
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در نهايت اينكه آنچه كودكان در خانه يا كودكستان می آموزند، هنگام تكرار آنها در قالب بازيها 
و فعاليتهای بدنی در بارۀ آنها می انديشند و معانی بسيار از اين پديده ها دريافت می كنند. همچنين، 
در جريان بازی ويژگيهايی مانند دقت، حافظه، تصور، نظم و ترتيب، چاالكی، و مهارت و ...  
مسافت،  كميت،  مانند  مفاهيمی  ابتدا  از  كودك  ضمن  در  يابند .  می  توسعه  و  رشد  كودكان  در 
پيوند ميان  تقويت می كند. او  مستقيم خويش كسب و در خود  تجارب  فضا را از  اندازه، عدد و 
پديده ها را بهتر می شناسد و مسائل ذهنی ( مربوط به درك مفاهيم اوليه) را آسان تر و واقعيت را 
بهتر درك می كند . به هر روی، ارائه فعاليتها و حركتها در قالب بازيها و برانگيختن عالقه و انگيزه 
كودكان و در نتيجه افزايش قوه يادگيری آنها تأثير بسيار دارد ، به ويژه اگر بازيها با خواست و عالقه 
آنها مطابقت داشته باشد.نتايج پژوهش حاضر با نظريه پياژه نيز مطابقت دارد، زيرا پياژه بر اساس 
نسبت  كودكان  در  ذهنی  تحول  و  حركتی  روانی -  تحول  كه  است  كرده  ثابت  گسترده  پژوهشهای 
به همديگر تأثير متقابل دارند . در واقع در پرتو نظريۀ دقيق شناختی پياژه است كه مراحل تحول 
شناختی و تواناييهای شناختی كودك در هر يك از مراحل مشخص گرديده و اطالعات اوليه الزم 
برای برنامه ريزی تربيتی و آموزشی در اختيار برنامه ريزان قرار گرفته اند . آموزش و پرورش بر پايه 

روانشناسی پياژه آموزش و پرورشی است عملياتی برای تدوين برنامه های مدارس الزم است . 
با توجه به نتايج به دست آمده و تأثير مثبت بازيها و فعاليتهای بدنی  ، پيشنهاد می شود كه آموزش 
كودكان  زيرا  باشد،  بدنی  فعاليتهای  و  آموزشی  بازيهای  قالب  در  دبستانی  پيش  سنين  در  كودكان 
انگيزه و رغبت بسيار نسبت به بازی دارند و الزم است از انگيزه آنها نسبت به بازی بهره گيری شود 
و در آموزش مفاهيم اوليه از بازيهای آموزشی سازمان يافته و فعاليتهای بدنی استفاده شود تا هر چه 
سريع تر بتوان به اهداف آموزشی دست يافت. در ضمن بازيها بايد با هدفی معين ، يعنی بر اساس 
تواناييهايی كه بايد گسترش يابند، طرح ريزی شوند و تواناييهای پايه ای كودكان در طرح هر نوع 

فعاليت در نظر گرفته شود.  
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