
* Corresponding Author: Samira Hekmatnejad. M.Sc., Motor Behavior, Kharazmi University, Tehran, Iran 
Email: Samirahekmatnjd@gmail.com 
 
 

Journal of Motor and Behavioral Sciences 3 (2020) 391-400 

 

Journal of Motor and Behavioral Sciences 

Journal homepage: http://www.jmbs.ir/ 

 
 

Original Research 

The effect of free play and game design on basic motor skills, self-efficacy, 
pleasure and motivation of preschool children 

Samira Hekmatnejad, Rasoul Yaali، Abbas Bahram 

Master of Motor Behavior, Department of Sport Management and Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Kharazmi 

University, Tehran, Iran 

Assistant Professor, Department of Sport Management and Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Kharazmi 

University, Tehran, Iran. 

Professor, Department of Sport Management and Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Kharazmi University, 

Tehran, Iran. 

A R T I C L E    I N F O  

 

A B S T R A C T 

Received: 2020/12/04 
Reviewed: 2021/01/15 
Revised: 2021/01/28    
Accepted: 2021/02/16 

Introduction & Purpose: The aim of this study was to determine the 
effect of free play and designed game on basic motor skills, self-
efficacy, pleasure and motivation of preschool children. For this 
purpose, 45 children with an age range of 4 to 6 years were selected as 
a sample. 
Methodology: After selecting the sample of basic motor skills pre-test 
(TGMD3 test), enjoyment of physical activity (Moore et al., 2001), self-
efficacy (Wood et al., 2007) and motivation (CMMQ questionnaire) were 
performed. Participants were then divided into three groups: free play, 
planned play and control. The intervention protocol for the experimental 
groups included 16 45-minute training sessions. During this period, the 
control group was not active and after the last training session, a post-test 
was performed and the results were recorded. 
Results: The results of analysis of covariance showed that there was a 
significant difference between the mean scores of basic motor skills, 
self-efficacy, motivation and enjoyment of physical activity in terms of 
group membership (experimental and control groups). Also, the 
results of Bernafroni post hoc test showed that the purposeful and free 
game group performed better. 
Conclusion: According to the research results, play can be used as a 
useful intervention to help children's motor and mental development. 
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هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر بازی آزاد و بازی  طراحی شده بر مهارت های حرکتی  مقدمه و هدف:

کودک با  14بنیادی، خود کارآمدی، لذت و انگیزه کودکان پیش دبستانی بود. به همین منظور تعداد 

 .سال بعنوان نمونه انتخاب شدند 2تا  1سنی  دامنه

(، لذت TGMD3آزمون مهارت های حرکتی بنیادی )آزمون پس از انتخاب نمونه پیش  روش شناسی:

( و انگیزش 6002(، خودکارآمدی )وود و همکاران، 6004)مور و همکاران،  از فعالیت بدنی

گروه بازی آزاد، بازی برنامه ریزی شده ( بعمل آمد. سپس  شرکت کنندگان به سه CMMQ)پرسشنامه

دقیقه ای   14جلسه تمرینی  42و کنترل  تقسیم شدند.  پروتکل مداخله برای گروه های تجربی شامل 

بود. در این مدت گروه کنترل فعالیتی نداشت و بعد از آخرین جلسه تمرینی پس آزمون به عمل آمد و 

 نتایج ثبت گردید.

بین میانگین باقیماندة نمرات مهارت های  آزمون تحلیل کواریانس نشان داد،نتایج حاصل از  نتایج:

ها بر حسب عضویت گروه )دو حرکتی بنیادی، خودکارآمدی، انگیزش و لذت از فعالیت بدنی آزمودنی

همچنین نتایج آزمون تعقیبی برنفرونی نشان داد  گروه تجربی و کنترل( تفاوت معنی داری وجود دارد.

 ازی هدفمند و آزاد عملکرد بهتری داشته اند.که گروه ب

توان از بازی به عنوان مداخله سودمند جهت کمک به رشد با توجه به نتایج پژوهش می نتیجه گیری :

 حرکتی و روانی کودکان استفاده کرد.

 کلید واژگان 
 یباز

 یمهارت حرکت

 زشیانگ

 یخودکارآمد
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 مقدمه

یک فعالیت سرگرم کننده و لذت بخش است کودکان بازی برای 
، دویدندر حال اکثر اوقات آنها (. 6042، 4)وایت برد و همکاران

ست. اسرگرم کننده  رایچرخش و جهش هستند ز ز،یجست و خ
 ینجسما یتجربه ها جادی، ایعالقه و باز نیرابطه مثبت بهمچنین 

وجود دارد )وایت فراهم کردن استقالل کودکان  نیهمچنو مثبت 
 آزاد، یهاتیانتخاب انواع فعال یبرا(. کودکان 6042برد و همکاران، 

د. از نشو قیبه طور خاص در داخل و خارج از مدرسه تشو دیبا
 دهدرآین یحیتفر یهاتیآزاد با مشارکت در فعال بازیکه  ییآنجا

مختلف  یهاتیهمراه است، مهم است که مشارکت در فعال
. (6042، 6)باومن و همکاران میکن قیو تشو تیرا حما یجسمان
کودک  یاز رشد کل یعنصر ضرور کی بنیادی یحرکت یهامهارت

کودکان   یو روان یروح ،یدر سالمت جسم یباشد و نقش مهمیم
به  بنیادی یحرکت یهامهارت .(6042، 3بریمر و همکاران) دارد

د را خو طید تا بدن خود را کنترل کنند، محنکنیکودکان کمک م
در  ریدرگ یحرکت یو الگوها دهیچیپ یکنند و مهارت ها یدستکار

)داویز و  دهند لیرا تشک یحیتفر یهاتیفعال ریورزش و سا
 تیحرک یهامهارت و بهبود شرفتی. عدم پ(4994، 1همکاران

 زیرا است مهم اریبس ییو ابتدا یدبستان شیپ یدر دوره ها بنیادی
ر د ژهیو حرکتی به شرفتیعدم پباعث  و  دیاغلب کودکان را ناام

 فیکه عملکرد ضع یمعن نیبد .شودیم یو بزرگسال یدوران نوجوان
 جسمانی یها تیممکن است فعال بنیادی  یحرکت یهامهارتدر 

 دیابی بنیادی حرکت یهامهارت ن،ی. بنابراندازدیرا به خطر ب ندهیآ
 باشد زندگی هیاول های بدنی در سال هایفعالیت یتمرکز اصل

 (. 6046، 4)گاالهو و همکاران
 یکرد که مهارت ها شنهادیپ (،4922) لوویندر همین راستا    

قرار  طیو مح فرد ،تکلیفها  تیمحدود نیتعامل ب یبر مبنا یحرکت
 کیدر  های حرکتی بنیادیمهارت گر،ی. به عبارت دردیگمی
شوند میخاص است، انجام  تکلیف کیکه متشکل از  ایپو ستمیس
شود. یخاص ظاهر م طیمح کیدر فردی  یهایژگیبا توجه به و و

گیزه مانند ان (رندهیادگی) فردیعوامل درون  ،پویا ستمیس دگاهیدر د
 گذاردیم ریتأث یحرکت یبر توسعه مهارت ها و لذت از فعالیت

 یدنب تیکننده شروع فعال ینیب شیدو پ(. 6003، 2)گودوی و برنتا
 خودکارآمدی بااست.  یبدن تیو لذت بردن از فعال خودکارآمدی

 فردار رفت وتوانند انگیزه نگرش درک شده افراد مرتبط است که می
تحقیقات پیشین نشان می   بر محیط اجتماعی کنترل کنند. را

                                                           
1 with bord et al 
2 bavmen et al 
3 beraimer et al 
4 dapes et al 

دهند که خودکارآمدی ارتباط معنی داری با فعالیت بدنی دارد )لی 
(، به 6046(. برای مثال در تحقیقی که باومن )6042، 2و همکاران

ن ییعوامل تع ایارتباطات انجام داد که در آن  کیستماتیسصورت 
 افتیکرد و در حیدر کودکان و نوجوانان را تشر یبدن تیکننده فعال

. همراه است یبدن تیفعال شیهمواره با افزا خودکار آمدیکه 
و مدل  یاجتماع یشناخت هی)نظر یه هانظر واز مطالعات  یاریبس

 دیمکه خودکارآ رسیدندکلی به این نتیجه ارتقاء سالمت( به طور 
 تیعالبا شدت فلکه ب ی ارتباط داردبدن تینه تنها نسبت به فعال

نده کن ینیب شیپ نیتر یقوهمچنین مرتبط است، نیز  یبدن
-یو روان یشناخت یرهایتغم گریبا د سهیدر مقا یبدن تیفعال

ای )ت (نیوالد تیحما ای)مانند لذت بردن  ی در کودکان استاجتماع
درک  کیبه  زشیانگ(. عالوه بر این 6002، 2رانموری و همکا

 کند که اهدافیاشاره م تیمربوط به فعال یتیموقع یروانشناخت
(، بر 6009در مطالعه که ژان گا در سال ) کند.یم تیعمل را هدا

کودک انجام داد به این نتیجه رسید  302،  لذت و رضایت شانگیز
که انگیزه کودکان با لذت و همچنین فعالیت بدنی کودکان در 

 تیکننده فعال نییعامل تع کیلذت بردن به عنوان تعامل است. 
-تیفعال ریحال، تأث نیکودکان و نوجوانان است. با ا انیدر م یبدن
 کشف نشده است یادیحد ز بر لذت کودکان تا یمختلف ورزش یها

و لذت بردن  یرسد که بازیبه نظر م .(6003)کارولل و رابینسون، 
 یاتیححرکتی  تدر فعالیکودک و ادامه حضور رشد  یبرا تیاز فعال
 یاتیعامل ح کیدهد که تجربه لذت بردن ینشان م اتقیتحق. است
لی ) است یورزش هایفعالیتو ادامه مشارکت در  زهیانگ نییدر تع

( که در مطالعات رشدی انجام شده مورد توجه 6042و همکاران، 
قرار نگرفته است. طبق تحقیقات گذشته که در جامعه جوانان و 

( انجام شده است لذت 6002بزرگساالن )تای موری و همکاران، 
بردن با انگیزه و خودکارآمدی در تعامل است و بر یکدیگر تاثیر گذار 

ود شاعث افزایش سطح فعالیت جسمانی میهستند که این عوامل ب
این ارتباط هنوز به درستی در مورد کودکان مشخص حال،  نیبا ا

 زهیمطلوب، منجر به انگ یآموزش تیفعال کی یی کهاز آنجانیست.  
این حضور  شود.یم مه حضورمشارکت درازمدت و ادا جهیدر نتشود 

های تمرین دراز مدت در فعالیت های جسمانی باعث ایجاد فرصت 
 یحال، برا نیبا اشود. و توسعه مهارت های حرکت بنیادی می

 یفضا درآزاد  ها بازی شرکت درجسمانی کودکان  تیبهبود فعال
کان ،  زیرا کودشده است شنهادیکودکان پبه  یباز، به عنوان فرصت

5 gallhue et al 
6 gudvei et al 
7 lee et al 
8 tai mory et al 
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در بازی آزاد به صورت فعال تری درگیر هستند و آزادانه حرکت 
شود لذت بیشتری ببرند )ولفندین، اعث میمیکند، و همچنین ب

تواند در مهارت های رسد بازی و فعالیت بدنی می(. به نظرمی6042
حرکتی بنیادی، انگیزه، لذت و خودکارامدی نقش مهمی داشته 
باشد. با این حال در مطالعات قبلی این عوامل تاثیر گذار مورد 

رینی های تمی برنامهآزمایش قرار نگرفته اند با توجه به اینکه طراح
های حرکتی بنیادی جز مهترین ضروریات در جهت بهبود مهارت

باشد، بنابراین ما در نظر داریم که در این مطالعات رشدی می
پژوهش مقایسه اثر دو روش بازی آزاد و بازی طراحی شده را بر 

های حرکتی بنیادی، انگیزه، لذت و خودکارامدی کودکان مهارت
 بررسی کنیم.پیش دبستانی 

 شناسیروش 
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و راهبرد نیمه تجربی با طرح پیش 

پس آزمون می باشد که با استفاده از گروه کنترل و  –آزمون 
روش بالینی و پرسشنامه اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر 

های منطقه دو شهر سال  پیش دبستانی  2تا 1شامل کودکان 
تهران  بود. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس 

دختر پیش دبستانی بدون  14استفاده شد که در نهایت تعداد 
نقص حرکتی انتخاب و در سه گروه گروه بازی آزاد، بازی برنامه 

ه برای گرو پروتکل مداخلهریزی شده و کنترل  تقسیم شدند. 
بود که دو   یا قهیدق 14 ینیجلسه تمر 42 شامل های تجربی

بدین صورت  آزادبازی  هشد. برنامه گروجلسه در هفته انجام می
ه ب بود که کودکان در فعالیت های روزانه شرکت می کردند یعنی

در فعالیت های مورد عالقه خود شرکت تا داده شد کودکان اجازه 
 یها یآزاد، اسباب باز یدر فضابدین صورت که کودکان . کنند

 اربدون ساخت آزاد یباز آسان سازی یبرا تجهیزات نرمفراوان و 
 شدند.  گروه بازیمشغول می داشتند و آنها به فعالیت های دلخواه

طراحی شده طبق برنامه از قبل طراحی شده  در جلسات تمرینی 
شرکت کردند: بدین صورت که دو هفته اول بر روی تعادل)با 

 یها، حلقه ها فیسبد، ق مکت،یسبک، ن یها سهیکاز  استفاده
(، هفته های سوم و چهارم بر روی کوچک یها لهیو م یکیپالست

جا به جایی)با استفاده از کیسه ای سبک و حلقه های پالستیکی(، 
بد، سهفته پنجم و ششم بر روی کنترل شی ) با وسیله های مانند 

، (فوم و حلقه ها یبلوک ها نگ،یبول یها نیسبک، پ یها سهیک
هفته های هفتم و هشتم به صورت مختلف ترکیبی از سه برنامه 

شی بود. در این مدت گروه کنترل  لتعادل، جابجایی و کنتر
فعالیتی نداشت و بعد از آخرین جلسه تمرینی مطابق پیش آزمون 
از هر سه گروه پس آزمون به عمل آمد و نتایج ثبت گردید. در 

 فعالیت خودکارآمدی مقیاس گیری ازهجهت انداین تحقیق 
 ،(6002همکارن ) ورد سؤالی 2اصالح شدة  جسمانی، از نسخۀ

روایی و پایایی (، 6000) کارانمه و متل این، پیش از استفاده شد
ارزشی  4شیوه نمره گذاری آن. کرده بودند این ابزار را تأیید

شده کامال مخالفم تعریف تا  ملیکرت و در طیفی ازکامال موافق
 باشد.می 10و باالترین نمره  2است. کمترین نمره در این مؤلفه

 ،(CMMQ)حرکتی کودکان  پرسشنامۀ انگیزشعالوه بر این از 
این پرسشنامه توسط شهرام  جهت بررسی انگیزش استفاده شد

شیوه ت. طراحی و تدوین شده اس(، 6042نظرپوری و همکاران )
کامال تا  مفی ازکامال موافقارزشی لیکرت و در طی 4نمره گذاری آن

لذت  اسیمقبرای بررسی لذت از  همچنین .می باشدمخالفم 
استفاده شد که توسط  (،6004) مور در کودکان یبدن تیفعال

پایایی و روایی این پرسش  6042منصوره مکبریان و همکاران 
ارزشی لیکرت  4 شیوه نمره گذاری آن، نامه تایید گردیده است.

ه عالو .کامال مخالفم تعریف شده استتا  مازکامال موافقو در طیفی 
برای جمع آوری  3-اولریخ آزمون رشد حرکتی درشت بر این از

داده های مهارت های حرکتی کودکان در مرحله پیش و پس 
 -در این پژوهش ابتدا از آزمون شاپیرو آزمون استفاده گردید.

س جهت بررسی ویلک جهت نرمال بودن داده ها استفاده شد و سپ
فرضیه ها از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی توکی 
استفاده گردید. همچنین سطح معناداری آماری برای فرضیه های 

 ( در نظر گرفته شد. p< 04/0پژوهش )

 یافته ها
جابجایی  دهد، بین میانگین باقیماندة نمراتنشان می -4جدول 
اوت ( تفتجربی و کنترل گروه دو) ها بر حسب عضویت گروهآزمودنی

درصد  92میزان این تاثیر  (.>04/0P) شودداری مشاهده می یمعن
/، حاکی از دقت آماری بسیار باالی 996توان آماری برابر با ، بوده است
جهت مقایسه جفتی گروه ها  است. و کفایت حجم نمونه این آزمون

ارائه شده  6 از آزمون برنفرونی استفاده گردید که نتایج در جدول
 است.

نتایج آزمون تعقیبی برنفرونی برای مقایسه جفتی گروه  -6در جدول 
ها ارائه شده است با توجه به نتایج مشخص می شود که تفاوت بین 
گروه بازی هدفمند و آزاد با کنترل معنادار می باشد و این دو گروه 

آزاد  اعملکرد بهتری داشته اند. همچنین تفاوت گروه بازی هدفمند ب
 از  لحاظ آماری معنادار نیست.

یورتمه  دهد، بین میانگین باقیماندة نمراتنشان می 3جدول 
تجربی و  گروه دو) ها بر حسب عضویت گروهآزمودنیرفتن 
(. میزان >04/0P) شودداری مشاهده می ی( تفاوت معنکنترل

/، حاکی 902توان آماری برابر با ، درصد بوده است 32این تاثیر 
 .است دقت آماری بسیار باالی این آزمون و کفایت حجم نمونه از

جهت مقایسه جفتی گروه ها از آزمون برنفرونی استفاده گردید 
 ارائه شده است. 1که نتایج در جدول 
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سه  گروه در مقایسه با یکدیگر در مهارت های حرکتی جابجایی نتایج تحلیل کوواریانس   -9جدول   

 متغیر ها
درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F معنا داری(P) توان آماری میزان تاثیر 

 241/0 634/0 /004 433364 443362 4 پیش آزمون

 996/0 496/0 /004 423133 49،133 6 عضویت گروه

 
نتایج آزمون تعقیبی برنفرونی برای مقایسه جفتی گروه ها -2جدول   

 (P)معنا داری تفاوت میانگین ها گروه

 922/0 400/0 آزاد -هدفمند

 004/0 100/6 کنترل –هدفمند 

 004/0 30/6 کنترل -آزاد

 
سه  گروه در مقایسه با یکدیگر در مهارت های توپی نتایج تحلیل کوواریانس  - 3جدول   

 درجه آزادی متغیر ها
میانگین 
 مجذورات

F معنا داری(P) توان آماری میزان تاثیر 

 144/0 422/0 /001 23144 403634 4 پیش آزمون

 902/0 320/0 /003 23222 42،431 6 گروهعضویت 

 
نتایج آزمون تعقیبی برنفرونی برای مقایسه جفتی گروه ها- 0جدول   

 (P)معنا داری تفاوت میانگین ها گروه

 00/4 664/0 آزاد -هدفمند

 004/0 222/4 کنترل –هدفمند 

 043/0 426/4 کنترل -آزاد

 
سه  گروه در مقایسه با یکدیگر در خودکارآمدی نتایج تحلیل کوواریانس  -5جدول   

 درجه آزادی متغیر ها
میانگین 
 مجذورات

F معنا داری(P) توان آماری میزان تاثیر 

 241/0 146/0 /044 23634 423229 4 پیش آزمون

 224/0 414/0 /004 493221 33،146 6 عضویت گروه

 
جفتی گروه هانتایج آزمون تعقیبی برنفرونی برای مقایسه  6-جدول   

 (P)معنا داری تفاوت میانگین ها گروه

 442/0 221/0 آزاد -هدفمند

 004/0 41/6 کنترل –هدفمند 

 004/0 40/6 کنترل -آزاد

نتایج آزمون تعقیبی برنفرونی برای مقایسه  1در جدول 
ها ارائه شده است با توجه به نتایج مشخص می جفتی گروه

شود که تفاوت بین گروه بازی هدفمند و آزاد با کنترل 
بهتری داشته اند. معنادار می باشد و این دو گروه عملکرد 

همچنین تفاوت گروه بازی هدفمند با آزاد از  لحاظ آماری 
 معنادار نیست.

 دهد، بین میانگین باقیماندة نمراتنشان می 4جدول 
 گروه دو) ها بر حسب عضویت گروهآزمودنیخودکارآمدی 

 شودداری مشاهده می ی( تفاوت معنتجربی و کنترل
(04/0P< میزان این تاثیر .)توان ، درصد بوده است 41

/، حاکی از دقت آماری بسیار باالی این 22آماری برابر با 
جهت مقایسه جفتی گروه  است. آزمون و کفایت حجم نمونه
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 2ها از آزمون برنفرونی استفاده گردید که نتایج در جدول  
 ارائه شده است.

نتایج آزمون تعقیبی برنفرونی برای مقایسه  2در جدول    
ها ارائه شده است با توجه به نتایج مشخص می هجفتی گرو

شود که تفاوت بین گروه بازی هدفمند و آزاد با کنترل 
معنادار می باشد و این دو گروه عملکرد بهتری داشته اند. 
همچنین تفاوت گروه بازی هدفمند با آزاد از  لحاظ آماری 

 معنادار نیست.

گیزه ان نمرات دهد، بین میانگین باقیماندةنشان می 2جدول 
 (تجربی و کنترل گروه دو) ها بر حسب عضویت گروهآزمودنی

(. میزان این >04/0P) شودداری مشاهده می یتفاوت معن
/، حاکی از 22توان آماری برابر با ، درصد بوده است 20تاثیر 

 دقت آماری بسیار باالی این آزمون و کفایت حجم نمونه
جهت مقایسه جفتی گروه ها از آزمون برنفرونی  است.

 ارائه شده است. 2استفاده گردید که نتایج در جدول 
نتایج آزمون تعقیبی برنفرونی برای مقایسه  2در جدول 
ها ارائه شده است با توجه به نتایج مشخص می جفتی گروه

شود که تفاوت بین گروه بازی هدفمند و آزاد با کنترل 

شد و این دو گروه عملکرد بهتری داشته اند. بامعنادار می
همچنین تفاوت گروه بازی هدفمند با آزاد از  لحاظ آماری 

 معنادار نیست.

ت لذ دهد، بین میانگین باقیماندة نمراتنشان می 9جدول 
 (تجربی و کنترل گروه دو) ها بر حسب عضویت گروهآزمودنی

 فرض (. لذا>04/0P) شودداری مشاهده می یتفاوت معن
توان ، درصد بوده است 29. میزان این تاثیر شودصفر رد می

/، حاکی از دقت آماری بسیار باالی این 99آماری برابر با 
جهت مقایسه جفتی گروه  است. آزمون و کفایت حجم نمونه

 40ها از آزمون برنفرونی استفاده گردید که نتایج در جدول 
 ارائه شده است.

تعقیبی برنفرونی برای مقایسه نتایج آزمون  40در جدول 
ها ارائه شده است با توجه به نتایج مشخص می جفتی گروه

شود که تفاوت بین گروه بازی هدفمند و آزاد با کنترل 
باشد و این دو گروه عملکرد بهتری داشته اند. معنادار می

همچنین تفاوت گروه بازی هدفمند با آزاد از  لحاظ آماری 
 معنادار نیست.

 

 
 

سه  گروه در مقایسه با یکدیگر در انگیزه نتایج تحلیل کوواریانس  -7جدول   

 درجه آزادی متغیر ها
میانگین 
 مجذورات

F معنا داری(P) توان آماری میزان تاثیر 

 234/0 329/0 /064 23122 423142 4 پیش آزمون

 229/0 204/0 /004 493364 32،214 6 عضویت گروه

 
 

نتایج آزمون تعقیبی برنفرونی برای مقایسه جفتی گروه ها-8جدول    
 (P)معنا داری تفاوت میانگین ها گروه

 463/0 -214/0 آزاد -هدفمند

 004/0 29/4 کنترل –هدفمند 

 004/0 92/4 کنترل -آزاد

 

 
سه  گروه در مقایسه با یکدیگر درلذت فعالیت نتایج تحلیل کوواریانس - 1جدول   

 درجه آزادی متغیر ها
میانگین 
 مجذورات

F معنا داری(P) توان آماری میزان تاثیر 

 214/0 492/0 /004 423144 313621 4 پیش آزمون

 992/0 292/0 /004 693241 23،631 6 عضویت گروه

 
 

مقایسه جفتی گروه هانتایج آزمون تعقیبی برنفرونی برای  -94جدول   
 (P)معنا داری تفاوت میانگین ها گروه
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 634/0 -029/0 آزاد -هدفمند

 004/0 64/6 کنترل –هدفمند 

 004/0 22/6 کنترل -آزاد

 
 

 بحث و نتیجه گیری

های حرکتی در دوره خردسالی یا چند سال نخست فرصت
حرکتی مهم هستند، زیرا وقتی های زندگی برای رشد مهارت

شود فقر حرکتی نیز به های حرکتی کودکان محدود میفرصت
از آنجایی که فعالیت جسمانی بخشی از  کند.دنبال آن بروز می

شود، وجود برنامه حرکتی به خوبی سالمت افراد را شامل می
های حرکتی مربوط به زندگی تواند به رشد مهارتشده، میطراحی

بازی برای   نفس کودکان کمک کند.و افزایش اعتمادبهروزمره، 
کودکان یک فعالیت سرگرم کننده و لذت بخش است )وایت برد 

(. آنها اکثر اوقات در حال دویدن، جست و خیز، 6042و همکاران، 
چرخش و جهش هستند زیرا سرگرم کننده است. همچنین رابطه 

نی مثبت و مثبت بین عالقه و بازی، ایجاد تجربه های جسما
همچنین فراهم کردن استقالل کودکان وجود دارد )وایت برد و 

های آزاد، (. کودکان برای انتخاب انواع فعالیت6042همکاران، 
باید به طور خاص در داخل و خارج از مدرسه تشویق شوند. از 
آنجایی که بازی آزاد با مشارکت در فعالیت های تفریحی درآینده 

های مختلف که مشارکت در فعالیتهمراه است، مهم است 
در همین راستا نتایج مطالعه  .جسمانی را حمایت و تشویق کنیم

حاضر نشان داد اثر بازی های آزاد و هدفمند بر رشد مهارت های 
های  معنی دار است و این دو گروه حرکتی بنیادی آزمودنی

عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشته اند.  نتایج این بخش 
(، در 6042لیندسی روچ  و همکاران )از پژوهش با مطالعات 

بررسی اثر بازی آزاد و طراحی شده و تاثیر انها بر روی مهارت 
(، در 6042های حرکتی بنیادی،  کارلوتا تورنتس و همکاران )

بررسی اثر بازی بر مشارکت ورزشی کودکان، که در مطالعات خود 
 کردند همخوانی دارد. سودمندی بازی را برای کودکان گزارش

های از دالیل نتیجه به دست آمده با توجه به مدل محدودیت
های نیوول ممکن است عامل محیط باشد. یکی از محدودکننده

ه آید بهای حرکتی، محیط به حساب میتأثیرگذار بر رشد مهارت
طوری که تجارب یادگیری فرد، برای یادگیری بعدی او بسیار موثر 

(. در واقع، تجارب گذشته کودکان نقش 6046و، هستند )گااله
های آموزشی ها دارند. ارائه برنامهمهمی در یادگیری آینده آن

ترین عامل توسعه توان مهمسازی محیط را میمناسب جهت غنی
های حرکتی کودکان در نظر گرفت )محمدی و همکاران، مهارت
عوامل مهم (. کیفیت آموزش و نوع آموزش مورد استفاده از 6042

باشد که در ی رشد شایستگی حرکتی کودکان میدر زمینه
مداخالت باید مورد توجه قرار گیرد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر 

(، ببرسلین جی و 6042با نتایج مطالعات آدامز و همکاران )

(،  که در مطالعات خود نشان 4392(، حاتمی )6046همکاران )
به رشد مهارت های بنیادی می دادند برنامه های حرکتی منجر 

همانطور که در بخش یافته های پژوهش شوند همخوان است. 
بیان شد اثر بازی های آزاد و هدفمند بر تمامی مولفه های مهارت 
های بنیادی، انگیزش و خودکارآمدی و لذت از فعالیت کودکان 
 معنادار بود اما تفاوتی بین آنها مشاهده نشد که این نشان از ایجاد

فرصت تمرین گروه های مداخله می باشد.در فرصتهای تمرینی، 
کنند که عبارت هستند از: سه عامل نقش اساسی را بازی می

های تمرینی به امکانات، تجهیزات و زمان. از سوی دیگر، فرصت
تواند رشد حرکات را در بیشتر کودکان به همراه داشته تنهایی نمی

رشدی، بسیاری از کودکان  باشد و بدون داشتن برنامه مناسب
شوند: بنابراین، مسأله هرگز در مهارتهای حرکتی بالیده نمی

دیگری که در اینجا مطرح می شود، محیط غنی و محرک برای 
افزایش تجارب حرکتی کودکان و رشد مهارتهای حرکتی است 
لذا، به نظر می رسد شرکت کودکان در بازیهای مختلف توانسته 

ارتقای برخی ابعاد رشد حرکتی آنها فراهم  است محرکی را برای
 نماید. 

ه های پویا، بدلیل نتیجه بدست آمده با توجه به سیسستم
ا های پویا رشد رعلت داشتن فرصت تمرین است. نظریه سیستم

ویا های پداند. براساس سیستمحاصل تعامل بالیدگی و محیط می
 پی ندارد، عواملهای بنیادی را در بالیدگی به تنهایی رشد مهارت

ها دارند. مطابق ای در رشد این مهارتمحیطی نقش تعیین کننده
این نظریه پیشرفت و ماهر شدن در یک رفتار به دو مرحله 

شود. مرحله اول سازماندهی و مرحله دوم آمیز تقسیم میموفقیت
 6042های یادگیرنده است )گابارد، کارآمدی در سیستم

ین تغییرات هماهنگی در پارامترهای (. بنابرا6009رابینسون، 
مختلف درون حرکات مجرد و مداوم به عنوان یک نتیجه از تمرین 

تواند باشد. همانطور که اشاره شد در گروه های تجربی بعد از می
شرکت در برنامه مداخله انگیزه و لذت از فعالیت بهبود معنی داری 

وند ریتی به شمار میها، کلید انجام هرکار و فعالپیدا کرد.  انگیزه
توانند رفتارهای افراد را تحریک، تقویت و هدایت کنند یا یا می

ها در همه (. انگیزه6000باعث کنترل و توقف آن شوند )گیل، 
خورد، ولی میزان و نوع آن بسته های انسانی به چشم میفعالیت

به شرایط متفاوت است. آگاهی از اینکه چرا برخی افراد انگیزه 
یی برای دستیابی به اهداف خود دارند و برخی دیگر فاقد این باال

اند، اهمیت خاصی دارد. انگیزش یکی از مهمترین مباحث انگیزه
(. عموم روانشناسان 6000حیطۀ روانشناسی ورزشی است )گیل، 

اند که تنها یک عامل یا انگیزه سبب بروز رفتار ورزش بر این عقیده
های مختلف رکت ورزشی، انگیزهنیست. برای مثال در امر مشا
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نظیر تعامل اجتماعی، لذت و نشاط، پیشگیری و درمان، کاهش 
فشارهای روانی، کنترل وزن، روابط شغلی و زندگی، سالمتی و 

شود، در توجیح آمادگی جسمانی و ... باعث گرایش به ورزش می
یافته های این بخش از مطالعه می توان گفت که  بازی تجارب 

را ایجاد می کند و لذت ممکن است عامل کلیدی  لذت بخشی
برای ایجاد انگیزه در کودکان جهت شرکت دربازی و ادامه دادن 

 آن باشد. 
در سالهای اخیر روی  عالوه بر این یکی از عوامل شناختی که 

خودکارآمدی به عنـوان  کنند، خودکارآمدی است.آن تأکید می
عی مطرح شده است. یـک مفهـوم از مفـاهیم یادگیری اجتما

خودکارآمدی اطمینان خاطری اسـت کـه شـخص درباره انجام 
کنـد. ایـن مفهوم، میزان تالش و فعالیت خاص احساس مـی

سطح عملکرد فـرد را تحـت الشعاع قرار می دهد. در فرآیند تغییر 
رفتار، ارتقای خودکارآمدی بسیار قابل اهمیـت اسـت. تکـرار در 

ن و تقسیم نمودن یک کـار بـه مراحل کوچک، عملکرد، ساده کرد
توانـد در انجـام هـر مرحلـه از کــار، فــرد را خودکفــا کنــد می

و در نهایــت بــه خودکارآمــدی کامــل منجــر شــود. بـه 
گفتـه بنـدورا تجربیات موفق قبلی منبـع عمـده بـرای 

س و حس خودکارآمدی است بازی از طریق افزایش اعتماد بنف
موفقیت در کودکان می تواند خودکارآمدی را ارتقاء بخشد. بازی 

های آموزشی مناسب برای رشد جسمانی، حرکتی، یکی از برنامه
های بازی، تأثیر مثبت شناختی و عاطفی کودکان است. از ویژگی

ها بر رشد ذهنی، روانی و اجتماعی کودکان می باشد. هم چنین آن
سازی اجتماع، انسجام اجتماعی، تفاخر سالم توانند برها میبازی

ملی و پایبندی به اصول اخالقی و جوانمردی تأثیرمثبتی داشته 
باشند. بازی یک امر بدون حضور ذهن یا بدون ساخت نیست، 
بلکه بخش جدایی ناپذیری از زندگی ماست. وسیلۀ کار آمدی 

تی خبرای کارکرد بهینه، مؤثر در بزرگسالی و فراگیری رشد شنا
(. انجام بازی صرفاً عامل افزایش یادگیری 6002است )زمونگیلو، 

 هایو رشد هوشی نخواهد بود بلکه پیروی از قواعد، اصول و بازی
آموزشی و برای رشد هوشی الزامی است. عالوه بر این از طریق 
بازی کودکان هنجارهای اجتماعی را فرا گرفته و بازی رشد 

توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان دارد با اجتماعی را در پی
گفت که بازیهای آزاد و طراحی شده اثر مثبتی بر مهارت های 

 حرکتی، انگیزش، خودکارآمدی و لذت از فعالیت کودکان دارد.
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