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 چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین اثربخشی آموزش حرکات موزون ورزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی بود. اینن پنژوهش از ننو      

اری این پژوهش، شامل کلیه کودکان پیش دبستانی زیر نظر پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آم _نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون 

 13بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چنند مرحلنه ای تعنداد     3141_49آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی 

اجتمناعی ماتسنون بنرای     نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس پرسشنامه رشد 31کودک انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 

ساعته تحت آموزش حرکات موزون ورزشنی رنرار گرفتنند. داده    3313جلسه  8کودکان اجرا شد. بعد از تکمیل پرسشنامه ها گروه آزمایش 

هش و آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره و کواریانس آنناییز شندند. نتنایژ پنژو      spssهای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 

 حاضر نشان داد حرکات موزون ورزشی بر رشد اجتماعی پیش دبستانی تأثیر معناداری ندارد. 

 حرکات موزون ورزشی، رشد اجتماعی، کودکان کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 پیامبر که گونه نآ دوره این اگر و دهد می تشکیل را او شخصیت اساس و پایه دبستانی، پیش سنین یعنی کودک، زندگی اول سال هفت

 همراه کودکان عاطفی ارتدار و پذیری محبت خوشایند، احساسات فوران و غلیان همراهی، و همدیی مهرورزی و عطوفت با فرمودند خدا

 های سال (. نخستین3141)سیمین بهرامی، شود می ریزی پی شخصیت تکوین های ستون ترین متعادل و ترین سایم ترین، روی باشد،

پایه . (3141طلب، تقوی) است تر آماده آموزش و یادگیری رشد، برای دیگر زمان هر از بیش کودک که است زمانی بهترین ، کودک زندگی

های ریشه روانی و رفتار اجتماعی کودکان و احساس ایمنی و ارضای عاطفی در سال های نخستین کودکی پایه ریزی می گردد. اویین 

رشد اجتماعی  (.3143است که در آن شخصیت هر فرد پایه گذاری می شود)سینا، جویباری، نظریان، محیط اجتماعی برای انسان خانواده 

عبارت است از سازگاری با محیط زندگی با توجه به هنجارها و ارزش های حاکم بطوری که در عین حفظ استقالل شخصیتی فرد بتواند از 

؛ به نقل از 3138ران و برطرف کردن نیازهای خود را کسب کند)شرفی،یحاظ اجتماعی اعتبار و ارزش برای ایجاد ارتباط با دیگ

مهارت های اجتماعی، مجموعه ای از رفتارهای آموخته شده است که باعث آغاز کردن موفقیت و تداوم تعامالت اجتماعی (. 3143مقتدری،

دیگران، یاد می گیرند که چگونه رفتار، و چگونه کودکان در تعامل با (. 1333، 1؛ به نقل از بری و ارین3443، 3مثبت می شود)گریشام

رشد اجتماعی، تکامل روابط اجتماعی فرد است. رشد اجتماعی مستلزم هماهنگی با گروه  (.1333، 1رضاوت کنند)خرازی و دل گشایی

ضای آن و همکاری با اجتماعی و پیروی از هنجارها و سنت های آن است. احساس وحدت با گروه اجتماعی، درک روابط متقابل میان اع

دیگران از دیگر ملزومات رشد اجتماعی است. برای رسیدن به این مرحله از رشد اجتماعی کودک می بایست عالیق خود را دگرگون کرده، 

 یاجتماع روند(. 3143؛ به نقل از مقتدری، 3138شیوه های جدید رفتار را فرا گیرد و دوستان جدیدی را برگزیند)احدی و بنی جمایی، 

 در سال آنها ورزشی مشارکت و کودکی دوره در حرکتی و تکامل رشد موجبات و می گردد آغاز حرکتی اوییه های فعاییت کودکان با شدن

 میزان و همچنین همساالن. باشد اثرگذار کودکان شدن اجتماعی روند در تواند زندگی می مختلف های سبک. آورد می فراهم را بعد های

 313با بررسی  9استیونسون اجتماعی رشد زمینه در. شوند می محسوب کودک رشد اجتماعی در تأثیرگذار عوامل جزء نیز فرد تحرک

ارتباط است)به نقل از  در آنان اجتماعی رشد با مشخص مقررات و روانین ورزشی با برنامه های در کودکان شرکت که گرفت نتیجه کودک

(. ورزش از جمله روش های مهم تکامل جسمانی، روانی و اجتماعی محسوب می گردد، 3143عمارتی، نمازی زاده، مختاری، محمدیان، 

و  3433(. ازدهه ی 3143زیرا شرکت در فعاییت های ورزشی، افراد را از نظر فضایی و مکانی به هم نزدیک می نماید)یعقوبی و برادران، 

عاییت های ورزشی تالش بسیاری شده است. بررسی های میالدی برای تبیین جنبه های گوناگون شرکت در ف 3433اوایل دهه ی 

اجتماعی  در ورزش چند متغیر بهداشت روانی ، ویژگی شخصیتی ،عوامل اجتماعی شدن و مورعیت های اجتماعی شدن را به عنوان علت 

ی اجتماعی انتقال پذیر است یا عوامل تعیین کننده مورد توجه ررار داده اند. چنین پنداشته می شود که این تجارب به سایر جنبه ها

                                                           
1 - Gresham  

Berry & Erin -2  

Kharrazi & Delgoshaee -3  

4 - Stevenson 
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 اهمیت میزان نشانگر این موضو  و دارد ارتباط نفس به اعتماد و اجتماعی سازگاری با ورزش کردن(.  3143)رلتاش، صایحی، استواری،

 موزون حرکات(. 3183)نریمانی، آریاپوران، صادریه اهری، است نوجوانان اجتماعی سازگاری و سالمت روانی در بدنی فعاییت و ورزش

 اکتشافات به خودش و خودش بدن خصوص در آزمودنی شود می باعث درمانگر با ارتباطات و تمرینی یاران با تعامل طریق از اشتراکی،

(.  هر چند در جوامع پیشرفته، نقش اجتماعی ورزش بر 3143؛ به نقل از غنایی چمن آباد، کارشکی،1،1333کورسینیرسد )ب جدیدی

این موضو ، عامل اصلی پرداختن مردم به  ورزش است. پژوهشی در دانمارک نشان دادکه انگیزه ی مردم از  همگان روشن شده است و

نیست، بلکه تندرستی، نشاط  شرکت در فعاییت های ورزشی، رسیدن به درجات باال و رسیدن به شعارایمپیک )سریع تر، باالتر و روی تر (

 (. 3143؛ به نقل از رلتاش و همکاران، 3188ش است )کوشکی، و روابط اجتماعی از دالیل مهم شرکت در ورز

 به دوجانبه نقشهای ورزشهای گروهی، طول در که است آنچه مردم از بازی می دانند معتقد پژوهشی تحت عنواندر  (3431) اییس     

 .یافت کاهش خستگی و مالل احساس و افزایش یافتند خود بر تسلط و نفس به اعتماد شدند، می یکدیگر مربوط به گرایانه وارع نحو

( در پژوهشی تحت عنوان مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان مشارکت کننده در فعاییت های مدرسه با گروه 3483)3سینگر و سینگر  

ت حل غیر مشارکت کننده، دریافتند که فعاییت های گروهی، باعث افزایش مهارت های اجتماعی از جمله مسئوییت پذیری، رشد مهار

 مسایه، بهبود روابط بین فردی، تصمیم گیری و رشد اجتماعی در دانش آموزان شده است

 های  فعاییت در کننده مشارکت آموزان دانش که رسید نتیجه این به پژوهشی تحت عنوان جهان کودک از اعتقاد  در( 3483) سینگر  

 برخوردارند. انآموز دانش دیگر به نسبت بهتری اجتماعی رشد گروهی از و ورزشی

نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام داد که در آن به نقش خانواده، مدرسه و  43( در کشور مصر تحقیقی بر روی 3483) 3محمود  

گروه همبازی در رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی پرداخت. وی نتیجه گرفت که هر چه سن آزمودنی ها باال می رفت رشد اجتماعی آنان 

ر می شد و از بین عوامل سه گانه خانواده، مدرسه و گروه همبازی، نقش مدرسه و گروه همساالن در دوره ابتدایی از نظر تأثیر در بیشت

 فرایند اجتماعی شدن کودکان نسبت به خانواده برجسته تر است.

کودکستانی را مورد بررسی ررار داد  کودک 333( درپژوهشی تحت عنوان تحقیق خود تجارب اجتماعی و رشد اجتماعی 3441) 8مینوچین

آنها تدارک دیده شده بود شرکت داد، نتایژ حاکی از آن بود که  نفر از این کودکان را در برنامه ای که بعد از مدرسه برای 13و متعارب آن 

 .می کردند بیشتر داوطلببعد از مدرسه شرکت کردند، خود را در یک مصاحبه دوستانه و جامعه سنجی  نمونه هایی که در برنامه های

( در پژوهشی تحت عنوان تأثیر مراکز پیش دبستانی بر رشد شناختی و  اجتماعی 1333) 4یویب، بریدگس، باسوک، فویر و همکاران  

 کودکان، نتایجی از اثرات طوالنی مدت و شدت مشارکت در کودکان را نشان داد.

                                                           
5 - Korisni 
6 - Singer & Singer 
7 - Mahmoud 

8 - Minuchin 
9 - Loeb , Bredges , Bassok , Fuller & et al 
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ی ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتماعی در دانش آموزان دختر ورزشکار و ( در پژوهشی تحت عنوان بررس3183فرخی و سیدزاده)  

شهر تهران دریافتند که، ورزشکاران، اجتماعی تر از غیرورزشکاران بودند، ویی در رشد اجتماعی  3غیرورزشکار سوم راهنمایی منطقه 

در پژوهشی تحت عنوان مقایسه مهارت ( 3189نجفی ) و یورزشکاران انفرادی و گروهی تفاوت معناداری مشاهده نگردید.  نریمانی، خاتم

 و عی اجتما عملکرد در روانی)مخصوصا اختالل سالمت میزان اجتماعی و سالمت روانی ورزشکاران گروهی و انفرادی دریافتند که،

ی تحت عنوان بررسی رابطه در پژوهش( 3183)فخری زاده حسن .است بوده انفرادی از ورزشکاران بیشتر گروهی ورزشکاران در( افسردگی

 و رشد با ورزشی های فعاییت در شرکت ورزش با سازگاری اجتماعی و میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر دبیرستانی دریافت که،

 اجتماعی سازگاری و روانی سالمت در بدنی فعاییت و ورزش اهمیت بیانگر موضو  که این دارد ارتباط نفس به اعتماد و اجتماعی سازگاری

( در پژوهشی تحت عنوان تأثیر یک دوره تمرینات ورزشی منتخب بر رشد اجتماعی و سالمت 3183است. امیرنژاد، رضوی و منانی )

هفته تمرین ورزشی منتخب در شاخص رشد اجتماعی، عالیم جسمانی،  8عمومی دانشجویان پسر دریافتند، در گروه تجربی پس از 

( در 3143غنائی چمن آباد و همکاران )  اجتماعی و سالمت عمومی بهبودی معنی داری مشاهده گردید. افسردگی و اختالل در کارکرد

پژوهشی تحت عنوان تأثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانی دریافتند، با توجه به نمرات آزمون هوش گودیناف 

ون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایشی نمره هوشی افزایش در پس آزمون در پس آزمون و پیش آزمون می توان گفت اختالف پس آزم

( در پژوهشی 3143را نشان می دهد اما در گروه گواه نمره هوشی کاهش در پس آزمون را نشان می دهد.  غنایی چمن آباد و کارشکی)

دریافتند، نمرات پس آزمون مقیاس هوش تحت عنوان تاثیر آموزش حرکات موزون بر هوش و رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی 

 اجتماعی گروه آزمایش و شاهد از نظر مقدار تغییرات نسبت به پیش آزمون تفاوت آماری معنی داری داشتند. 

 دبستان از پیش دوره در فرد شخصیت اساس که آنجا از. باشد اومی رشد های دوره ترین مهم از یکی کودک زندگی آغازین های سال   

 به ؛1333، 33زیمرمن) است برخوردار حیاتی اهمیت از کودک بعدی رشد برای دوران این در بخش اثر های آموزش ارائه گیرد می شکل

آموزش کودکان در سایهای اوییه زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است. آموزش از طریق بازی به عنوان یکی از  (.3143مقتدری،  از نقل

های زندگی محسوب شده، که باعث می گردد کودکان یاد بگیرند چگونه خود را برای روبه رو شدن با  راه های مهم در یادگیری مهارت

مشکالت آینده و غلبه بر آنها و حل مشکل، آماده کنند. کودکان از طریق بازی با جهان اطراف آشنایی پیدا می کنند. آنها می توانند بین 

(. آموزش های مناسب می 1333ای خود را به خوبی درک کنند)مهدوی نیا و سماواتی، وارعیت و تخیل تفاوت رائل شوند تا توانایی ه

تواندنقش اساسی و ارزشمندی در رشد و شکوفایی توانمندی ها و مقابله سازگارانه، استرس ها و کشمکش های زندگی داشته باشد)صامت، 

زون ورزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی انجام یذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تبیین اثربخشی آموزش حرکات مو (.3181

 گرفت. 

 این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این فرضیه بود3

 حرکات موزون ورزشی بر رشد اجتماعی کودکان تأثیر دارد. (3

                                                           
1 - Zemerman 
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 روش پژوهش

اری این پژوهش شامل کلیه پژوهش حاضر، از نو  طرح های آزمایشی با طرح پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آم

بود. با استفاده از روش نمونه گیری  3141 -49کودکان پیش دبستانی زیر نظر آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی 

نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای جمع  31کودک انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه  13خوشه ای چندمرحله ای تعداد 

وری اطالعات ابتدا برای کودکان پرسشنامه رشد اجتماعی ماتسون اجرا گردید. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها تعدادی از افراد را که از آ

حد نصاب نمره پایین تر بودند به صورت هدفمند انتخاب، و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی ررار گرفتند. الزم به ذکر است 

ساعته   3313جلسه  8ونه را، از نظر عوامل دموگرافیک همتا ساخته ایم. سپس به گروه آزمایش، آموزش های مورد نظر، طی که گروه نم

 ارائه گردید و بعد از اجرای آموزش مجدداً پرسشنامه ها داده و تکمیل گردید، سپس نتایژ مورد تجزیه و تحلیل ررار گرفتند.

 اشد3بطرح جلسات آموزشی به ررار زیر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 شرح کل جلسات آموزشی حرکات موزون که اجرا خواهد شد:

 محتوای آموزش اهداف جلسه

 

 جلسه اول

آموزش حرکات پایدار از ربیل راه رفتن ، نشستن، دویدن، 

آموزش صحیح انجام حرکات ایستا و  -پریدن، ایستادن و ...

 پویا

 –تلفیقی از حرکات کششی ایستا و پویا -آشنایی با حرکات پایه

 ایستا حرکات رایب در کردن سرد -بازی رایب در حرکات اجرای

 

 جلسه دوم

هماهنگی عصب  -تسلط بر انجام حرکات پایه ایستا و پویا

 عضله در رایب حرکات موزون

اجرای حرکاتی -انجام حرکات ایستا و پویا  -مرور جلسه ربل

سرد  -جهت هماهنگی دست و پا همراه با موزیک های ورزشی

 کردن

 

 جلسه سوم

باالبردن  -آموزش و تکرار حرکات موزون در رایب مجموعه

 تمرکز و هماهنگی عصب و عضله

 -موزون ابتدایی حرکات انجام –گرم کردن و تکرار حرکات پایه 

 سرد -ورزشی موزیک با هماهنگ مجموعه رایب در حرکات تلفیق

 کردن

 

 جلسه چهارم
 کی و تمرکزباال بردن چاب -سرعت در انجام حرکات موزون

تکرار مجموعه ربل با اضاف کردن حرکات جدیدتر  -گرم کردن

 همراه با افزایش سرعت در انجام فعاییت ها

 

 جلسه پنجم
 سرعت عکس ایعمل و هماهنگی با بقیه اعضای گروه

تکمیل مجموعه با اضاف کردن حرکات جدید و  -گرم کردن

 گروه بقیه با هماهنگی –سخت تر 

 

 جلسه ششم

 هماهنگی افزایش –حرکات سخت تر و پیچیده تر آموزش 

 عضالنی ردرت و تمرکز

 در حرکات این انجام –آموزش حرکات پیچیده تر  -گرم کردن

 کردن سرد -گروه با هماهنگ و مجموعه رایب

 

 جلسه هفتم
 استقامت رلبی و عروری به همراه استقامت عضالت

آموزش حرکات پیچیده در رایب مجموعه و تکرار  -گرم کردن

رساندن فرد به ضربان  -حرکات برای کمک به استقامت افراد گروه

 سرد کردن بدن و بازگرداندن به حایت اوییه -رلب باال

 

 جلسه هشتم

تمرین و تکرار حرکات که باعث باال رفتن تمرکز و 

اد گروه و هماهنگی عصب و عضله و هماهنگ شدن با افر

 کودکان نشاط و شادابی –موزیک ورزشی 

هماهنگ شدن با موزیک  -تکرار مجموعه پیچیده تر -گرم کردن

سرد  -شادی و نشاط بعد از انجام حرکات-ورزشی و افراد گروه

 ریلکس کردن افراد و بازگشت به حایت اوییه -کردن

 ه آمادگی جسمانی و ایروبیک استان فارس()کمیت                                                  

 در این پژوهش از پرسشنامه زیر استفاده شد.

 3 33پرسشنامه رشد اجتماعی ماتسون

سال تدوین شده است. این مقیاس دارای  38تا9( برای سنجش مهارت های اجتماعی افراد 3481این مقیاس توسط ماتسون و همکاران)

درجه از نو  مقیاس ییکرت با  1کودکان را توصیف می کنند. پاسخ ها بر اساس یک شاخص  عبارت است که مهارت های اجتماعی 31

 نامگذاری می شوند. 1تا  3دامنه ای از نمره 

 مؤیفه یا خرده مقیاس فرعی که عبارتند از 3 1برای این مقیاس  

                                                           
Matson -1 
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ط دیداری با دیگران، مؤدب بودن و اشتیاق به تعامل ایف( عامل اول یا مهارت اجتماعی مناسب که رفتارهای اجتماعی از ربیل داشتن ارتبا

 با دیگران به گونه ای مفید و مؤثر را در بر می گیرد.

ب( عامل دوم با رفتارهای غیر اجتماعی که رفتارهایی مانند دروغ گفتن، خرده گرفتن بر دیگران، ایجاد صداهای نابهنجار و ناراحت کننده 

 .و زیر رول خود زدن را شامل می شود

ت( عامل سوم یا پرخاشگری و رفتارهایی از ربیل به آسانی عصبانی شدن، یجبازی کردن، دعوا و مرافعه راه انداختن، رلدری و کتک زدن را 

 در بر دارد.

به همه ث( عامل چهارم یااطمینان زیاد به خود داشتن و برتری طلبی که رفتارهایی نظیر3 خود را برتر از دیگران دیدن، پز دادن و تظاهر 

 چیز را شامل می شود.

؛ 3481ج( عامل پنجم یا رابطه با همساالن که در بردارنده تنهایی، حسادت، دوستی با بچه های دیگر می باشد)ماتسون و همکاران، 

تعیین نفر دانش آموز دختر و پسر شیرازی اجرا و  131(  بر روی3183(. در ایران این مقیاس توسط یوسفی و خیر)3183یوسفی و خیر، 

روایی و پایایی شده است. محققین مزبور روایی مقیاس یاد شده را با استفاده از روایی سازه ای و روش تحلیل عاملی و پایایی آن را با 

 بود. 83/3استفاده از روش آیفای کرونباخ وتنصیف انجام داده است که ضرایب آیفای کرونباخ وتنصیف برای کل مقیاس یکسان برابر

 و تحلیل اطالعاتروش تجزیه 

( استفاده گردید. در این تحلیل نمرات پیش آزمون کنترل گردید یعنی تأثیر آن از روی 31در این پژوهش، از تحلیل کوواریانس)مآنکوا

میانگین های پس آزمون برداشته شد و سپس میانگین های تعدیل شده مقایسه گردیدند. برای تعیین پایایی پرسشنامه های پژوهش، از 

 آیفای کرونباخ استفاده گردید. ضریب
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 یافته ها

 .میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطاایعه3جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 41/33 18/331 کنترل پیش آزمون رشداجتماعی

 91/33 31/334 آزمایش

 34/19 1/333 کنترل پس آزمون رشد اجتماعی

 31/19 8/333 آزمایش

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطایعه را در مرحله پیش آزمون و پس آزمون نشان می دهد.3-9جدول   

 

 یافته های استنباطی

 فرضیه 3  حرکات موزون ورزشی بر رشد اجتماعی کودکان تأثیر معنی دار دارد.

 مشاهده می شود. 1ا بررسی گردد که نتایژ در جدول شماره به منظور بررسی این فرضیه ابتدا الزم بود پیش فرض تساوی کوواریانس ه  

 3 نتایژ آزمون یوین در مورد پیش فرض تساوی نمرات رشد اجتماعی1جدول شماره  

 سطح معنی داری 1درجه آزادی 3درجه آزادی Fمقدار  شاخص

 /13 18 3 /91 پس آزمون رشد اجتماعی

  

واریانس رشد اجتماعی رد نمی شود . بنابراین می توان از تحلیل کوواریانس استفاده نشان می دهد پیش فرض تساوی  1نتایژ جدول    

  کرد.
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 هر دو گروه آزمایش و کنترل رشد اجتماعی3   نتایژ تحلیل کوواریانس 1جدول شماره  

مجمو   منابع تغییر

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

میزان معنی  Fمقدار 

 داری

 یتوان آمار ضریب اتا

 /38 /34 /33 91/3 31/1333 3 31/1333 رشد اجتماعی 

 /41 /33 /1 /19 13/133 3 13/133 گروه

 - - - - 31/933 13 39/31313 خطا

 - - - - - 13 413131 کل

نگر این (. این بیا< 1/3Pنشان می دهد که بین میانگین های رشد اجتماعی در دو گروه تفاوت معنی دار وجود ندارد) 1جدول شماره   

است که حرکات موزون ورزشی بر رشد اجتماعی کودکان تأثیر معنی نبوده است. بنابر این فرضیه پژوهشی دوم مورد تایید ررارنگرفت. 

 نشان دهنده این است که حجم نمونه کافی بوده است. 41توان آماری 

  

 روه آزمایش و کنترلدر دو گ 3 میانگین تعدیل شده  نمرات پس آزمون رشد اجتماعی9جدول شماره 

 میانگین گروه

 13/334 آزمایش

 81/331 کنترل

 

بوده است. 81/331و 13/334میانگین های تعدیل شده رشد اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل را نشان می دهد که به ترتیب  9جدول

یعنی میانگین گروه آزمایش به طور معنی داری همانطورکه مشاهده می شود تفاوت از نظر رشد اجتماعی به سطح معنی دار رسیده است. 

  کمتراز گروه کنترل بوده است.
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 بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر تبیین اثربخشی آموزش حرکات موزون ورزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی بود. نتایژ به دسنت آمنده   

(. این بیانگر اینن اسنت کنه حرکنات     < 1/3Pگروه تفاوت معنی دار وجود ندارد)نشان می دهد که بین میانگین های رشد اجتماعی در دو 

نشان  41موزون ورزشی بر رشد اجتماعی کودکان تأثیر معنی دار نبوده است. بنابر این فرضیه پژوهشی مورد تایید ررارنگرفت. توان آماری 

 دهنده این است که حجم نمونه کافی بوده است.

، یوینب،  (3483) (،  سنینگر 3441(،  میننوچین ) 3483(، محمنود  ) 3483نتایژ پژوهش های  سینگر و سنینگر )  یافته های این فرضیه با

، (3183)فخنری  زاده ، حسنن (3189نجفنی )  و (، نریمنانی، خناتمی  3183(، فرخی و سنیدزاده) 1333بریدگس، باسوک، فویر و همکاران )

 ( ناهمسو می باشد.3143(، غنایی چمن آباد و کارشکی)3183امیرنژاد  و همکاران )

رشد اجتماعی کودک مانند سایر جنبه هنای   و به طور طبیعی و ناخود آگاه فعال هستند در تبیین این فرضیه می توان عنوان کرد کودکان

 ، یذا ممکن است مدت دوره آموزش برای رشد در این حیطه ناکافی و کوتاه بوده باشد.رشدی او بتدریژ گسترش پیدا می کند

هایی که عمنل و تنأثیر    ( او یاد می گیرد در گروه3تکامل اجتماعی یک عده تغییراتی را در رفتار کودک شامل می شود از این ررار3  رشد و

ها توسنعه منی    ها و روابط اجتماعی خود را از مادر به سایر افراد خانواده و دوستان و گروه ( تماس1متقابل پیچیده ای دارند شرکت کند، 

( شناخت و تشخیص گسترده ای درباره ی نقش خود در روابط شخصی با 9های اجتماعی بیشتر پاسخ نشان می دهد،  حرک( به م1دهد، 

( سرانجام، می تواند مسئوییت هنای زینادی بعهنده بگینرد و دیگنران را      1ها بدست می آورد،  های بازی و کار و سایر گروه خانواده و گروه

عدم تشویق ها و  ، ماهیت و حدود شرکت اجتماعی کودک بیشتر تحت تأثیر تجربه پیشین او با پاداشمراعات کند و دوستشان بدارد. ایبته

 یذا ممکن است در شرایط آموزش کنونی این مورعیت فراهم نشده باشد. .در مقابل واکنش های اجتماعی ررار می گیرد ها

 جلنب  ررابت، دوستی، های ز نیا تأمین و اجتماعی رشد مثبت، یبدن تصویر هیجانات، ثبات و تعادل آمادگی جسمانی، و سالمت در ورزش

 اجتمناعی  شخصنیت)روانی،  تحنول  و رشند  بنه  کمنک  ورزش مهنم  کارکردهای از تأثیردارد. یکی گروهی ی روحیه و تقویت امنیت توجه،

 .شدمیبا فردی و اجتماعی مسؤوییت رشد به دستیابی تسهیل و جمعی معاشرت تحکیم جامعه، افراد وجسمانی(

با توجنه بنه کنم بنودن      ست بر کیفیت پژوهش تاثیر گذاشته باشد.ا روبرو بود که ممکن یهایپژوهشگر در روند تحقیق حاضر با محدودیت

 هنا  آمنوزش  پیگیری برای کودکان وایدین با مؤثر ارتباط امکان تعداد نمونه ، در تعمیم نتایژ به جامعه های بزرگتر باید احتیاط نمود. عدم

وجود منابع محدود در زمینه حرکات موزون ورزشی، به ویژه پژوهش های تجربی در داخل و خارج از کشور کنه امکنان مقایسنه     .منزل در

نتایژ پژوهش با سایر تحقیقات انجام شده به طور دریق وجود نداشت ، که از مهم ترین محدودیت های پژوهش حاضر است. این پژوهش با 
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روی کودکان پیش دبستانی شهر شیراز انجام گرفته، تعمیم پذیری آن به سایر جوامع و مقاطع تحصیلی  توجه به شرایط خاص فرهنگی بر

باید با احتیاط صورت گیرد. همچنین پیشنهاد می شود چنین برنامه آموزشی توسط مربیان متخصص و مجرب در این حوزه ، در کنار سایر 

شی به اجرا گذاشته شود. تهیه فیلم و تیزر ، تهیه تراکت آموزشی با محتوای حرکنات  مواد آموزشی در مهدکودک ها ، مدارس ، مراکز آموز

موزون ورزشی از سوی تمامی نهادهای کشوری با بهره گیری از توان علمی متخصصین در امر مشاوره، روانشناسان و ورزشکاران، می تواند 

ود. برگزاری کارگاه های حرکات موزون ورزشی در مدارس. اسنتفاده از  در توانمند سازی کودکان در برخورد با مشکالت زندگی مؤثروارع ش

موزیک های شاد و ورزشی در ورزش صبحگاه مدارس. استفاده از موزیک های ورزشی در بخشی از ساعت ورزش. اجرای تحقیق در زمیننه  

خشی آمنوزش حرکنات منوزون ورزشنی در     آموزش حرکات موزون ورزشی در سایر مقاطع سنی. انجام تحقیقات مشابه جهت ارزشیابی اثرب

بلند مدت، تا بدین وسیله ماندگاری اثر آموزش در آینده بررسی شود. با توجه به یافته های پژوهش و محدودیت های آن به نظر می رسند  

 شد.که پیشنهادات ذیل بتواند در جهت کاربردی ساختن اهداف پژوهش و افزایش کیفیت تحقیقات آتی در این زمینه مؤثر با

 منابع

(. تأثیر یک دوره تمرینات ورزشی منتخب بر رشد اجتمناعی و سنالمت عمنومی دانشنجویان     3183امیر نژاد، س؛ رضوی، س؛ منانی، م .)  

 پسر. مجموعه مقاالت چهارمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان.

 3-34امه روانشناسی و علوم تربیتی، صص (. آموزش خالق کودک محور. میگنا، دانشن3141بهرامی ، س . )

رینز در سنال.   دبستانی شهر نیهای اجتماعی و خالریت کودکان پیش(. تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت3141تقوی طلب، ز .)

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان.

ی رابطه عزت نفس و سالمت روانی با وایدین کودکان عادی و کودکان آمنوزش پنذیر.   (. بررس3143سینا، ح؛ جویباری، آ؛ نظریان، م .)

 روانشناسی خانواده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت. _دومین همایش ملی روانشناسی 

 (. آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان . نشریه جام جم .3181صامت ،ر.)

حرکتی و رشد اجتمناعی  -(. تأثیر بازی های دبستانی منتخب بر رشد ادراکی3143پ؛ محمدیان، ف.) عمارتی، ف؛ نمازی زاده، م؛ مختاری،

 )ویژه نامه(.1، شماره3سال. پژوهش در علوم توانبخشی، سال8-4دختران

نشناسنی و  (. تأثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانی. پژوهش های روا3143غنایی چمن آباد،  ؛ کارشکی، ح .)

 .338-333، صص3، شماره3مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد، سال

(. بررسی ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتماعی در دانش آموزان دختر ورزشنکار و غینر ورزشنکار سنوم     3183فرخی، ا؛ سیدزاده، س .)

 .43-81، صص 3شهر تهران. نشریه علوم حرکتی و ورزش، جلد اول، شماره 3راهنمایی منطقه

(. مقایسه بهداشت روانی و عملکرد تحصنیلی داننش آمنوزان ورزشنکار و غینر ورزشنکار. مجلنه        3143رلتاش،  ؛ صایحی، م؛ استواری،   .)

 .3-31، صص3روانشناسی تربیتی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن، سال دوم، شماره سوم، پیاپی
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کودکنان پنیش دبسنتانی بنر سنالمت روان و  رشند اجتمناعی آننان و         (. اثربخشی آمنوزش ارزش هنای زنندگی  بنه     3143مقتدری، ن .)

 خودکارآمدی وایدین آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.

(. اثربخشی آموزش ارزش های زندگی بر رشد اجتماعی کودکان و خودکارآمدی وایندین آننان. پنژوهش در    3143مقتدری، ن؛ رفاهی، ژ .)

 .93-14، صص13امه ریزی درسی، سال هشتم، دوره دوم، شمارهبرن

(. مقایسه خودپایی و سالمت عمومی در ورزشکاران گروهنی و انفنرادی و افنراد غینر     3183نریمانی، م؛ آریاپوران، س؛ صادریه اهری، س .)

 .334-389، صص1، شماره3ورزشکار، پایش، دوره

یسه مهارت اجتماعی و سالمت روانی ورزشکاران گروهی و انفرادی،پاینان نامنه کارشناسنی    (. مقا3189نریمانی، م؛ خاتمی، ش؛ نجفی، م .)

 ارشد،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد اردبیل.

(. همبسته های سالمت روانی3 شادکامی، ورزش و هوش هیجانی. فصلنامه پژوهش های ننوین روانشنناختی،   3143یعقوبی، ح؛ برادران، م .)

 .119-139، صص 11سال ششم، شماره 
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