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 Background and Purpose: The environment is an essential element for human development, and 

children are more affected by the environment other than age groups. Considering the importance of 

children's motor and social development and the type of teaching method on different aspects of 

development,, the present study was conducted to investigate the effect of task and exploratory 

teaching methods in outdoor space on motor and social development of pre-school children. 

Method: This research was semi-experimental with pre-test and post-test design and control group. 

The sample study consisted of 45 girls and boys aged 4-6 years old in Tabriz in 2018 that selected 

by purposeful sampling method and randomly assigned into two experimental and one control 

groups. Experimental groups received intervention in 12 sessions of 4 hours, while the control group 

did not receive the intervention. The dependent variables were measured using the Peabody Motor 

Development Test (1983) and the Social Skills Observation Matrix (Walker, Calvin & Ramsay, 

1995). To analyze the data, covariance analysis was used. 

Results: The results showed that the use of exploratory teaching method led to improvement of the 

gross (F= 22/34), fine (F= 47/70) and social development (F= 76/70) of pre-school girls and boys 

(P≤0.05). 

Conclusion: According to research findings, it can be concluded that the educational method and 

living environment play an important role in their development, and if the environment is richer and 

focuses on exploratory learning in the natural environment, this impact is greater and will improve 

children's motor and social development. 
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مقاله پژوهشی

 دبستانیروش تدریس تکلیفی و اکتشافی در فضای آزاد بر تحول حرکتی و اجتماعی کودکان پیش تأثیر
 

 2، سید حجت زمانی ثانی2، زهرا فتحی رضائی1*مینا کشاورز

 تحول حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد. 1

 رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، ایرانگروه  استادیار . 8

 

 مشخصات مقاله
 

 چکیده

 :هادواژهیکل

 روش تدریس تکلیفی،

 اکتشافی، تدریس روش

 اجتماعی، و تحول حرکتی

 کودکان

 

 

 
 

 
 
 

 14/10/79دریافت شده: 

 31/08/72پذیرفته شده: 

 16/18/72منتشر شده: 

ارند. با های سنی تحت تأثیر محیط قرار دمحیط یک عنصر ضروری برای تحول انسان است و کودکان بیشتر از سایر گروه زمینه و هدف: 

ی ، پژوهش حاضر با هدف بررسهای مختلف تحولابعاد و جنبهو نوع روش تدریس بر توجه به اهمیت تحول حرکتی و اجتماعی کودکان 

 انجام شد. دبستانیروش تدریس تکلیفی و اکتشافی در فضای آزاد بر تحول حرکتی و اجتماعی کودکان پیشتأثیر

دکان نفر از کو 44 شامل نمونه مورد مطالعه آزمون با گروه گواه بود.آزمون و پسآزمایشی و با طرح پیشاین پژوهش از نوع شبه روش: 

صورت تصادفی در دو گیری هدفمند انتخاب شده و بهبودند که به شیوۀ نمونه 1379ساله شهر تبریز در سال  4-6دختر و پسر در دامنه سنی 

، در حالی که گروه ساعته تحت مداخله قرار گرفتند 4جلسۀ  18های آزمایش به مدت گروه آزمایش و یک گروه گواه جایدهی شدند.گروه

های ( و ماتریس مشاهده مهارت1723. متغیرهای وابسته با استفاده از آزمون تحول حرکتی پی بادی )مداخله را دریافت نکردگواه این 

منظور . بهندگیری شداندازه آزمون در هر دو گروه آزمایش و گواه،آزمون و پس( در مراحل پیش1774اجتماعی )واکر،کالوین و رامسی، 

 متغیری استفاده شد.آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک ها ازوتحلیل دادهتجزیه

(، ظریف F=34/88درشت ) هاینشان داد که استفاده از روش تدریس اکتشافی منجر به بهبود مهارتها تحلیل دادهنتایج  ها:یافته

(90/49=F) ، و تحول اجتماعی(90/96=F )دبستانی شده است دختران و پسران پیش(04/0≥P.) 

ر تحول آنها نقش مهمی د ،توان استنباط کرد که سبک آموزش و محیط اطراف کودکانپژوهش می این هایبر اساس یافته گیری:نتیجه

مراتب بیشتر بوده و آورد آموزشی اکتشافی در محیط طبیعی باشد، این تأثیرگذاری بهرویتأکید بر تر و با داشته و هر چقدر این محیط غنی

 شود.ول حرکتی و اجتماعی کودکان میباعث بهبود تح
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 مقدمه
 اولین و زندگی اسااس کودک، تحول مرکزی کانون عنوانبه حرکت

 در واقع کودک، 1تحول حرکتی به توجه .است اطلاعات کسب وسیله

است. از این  و عاطفی، شناختی جسامانی، حرکتی، هایمهارت به توجه

فرایندی مداوم و مرتبط با سااان در تغییرات و نیز تحول حرکتی باه منظر 

ت و تکلیفی که منجر به این تغییرا ،ها بین افراد، محیطتعاامل محدودیت

های جدی جهت مطالعه تحول اولین تلاش(. 1) دشااومیگفته  شااوند،می

صاااورت گرفات، وی در دیادگاه بالیدگی خود  8گزلحرکتی توساااط 

قد سایساتع عصبی ارتباط داد و معتچگونگی تحول انساان را به بالیدگی 

هااای در ساااال(. 8بود کااه محیط نقش ناااچیزی در فراینااد تحول دارد )

تحول حرکتی را در یک مدل سااااعت شااانی  4زمونوو ا 3گاالااهواخیر

موازات زمان پیش  به ،اناد کاه هر مرحله یا فاز از تحولتوصااایف کرده

و آنها توساااط  تأثرگذار هساااتندرود. وراثت و محیط بر روی تحول می

 (. 3اند )شده های شنی تحول به تصویر کشیدهدانه

کنندۀ تحول نظریاۀ مهمی کاه درک قاابل توجهی را از عوامل تعیین

اسااات. این دیدگاه هنگام شاااناختی بومدهناد، دیدگاه حرکتی ارائاه می

های حرکتی در طول عمر، به بیان علت بسیاری از مشااهدۀ تحول مهارت

پردازد که بر اسااااس آن تحول ن و خارج از بدن میهای دروسااایساااتع

(. طبق مطالعات انجام 8های زیادی اساات )حرکتی تحت تأثیر ساایسااتع

کی های بنیادی در دوران کودگرفته، بیشترین پیشرفت در اجرای مهارت

های اخیر، پژوهشاااگران مختلف تحول (. در ساااال1) گیردصاااورت می

 های مختلف مورد مطالعه قرار دادهحرکتی کودکان را در سنین و قومیت

ول ها تحو بیماری ،و باه این نتیجاه رسااایدند که عوامل محیطی، وراثتی

(. از طرف دیگر، نتایج 4د )ندهحرکتی کودکاان را تحات تأثیر قرار می

ها بیانگر این اساات که تحول حرکتی در طول عمر، بساایاری از پژوهش

برخی (. 4گذارد )اعی میتاأثیرات عمیقی بر رفتارهای شاااناختی و اجتم

یافتگی متقابل کودک با را در قالب سااازش 4اجتماعی رفتار متخصااصااان

ی و آن را فرایندکنند تعریف میمحیط اجتماعی و در رابطه با همسااالان 

ساااازد تا رفتار دیگران را درک و ناد کاه کودک را قادر مینکتلقی می

                                                           
1. Motor development 

2. Gesell 

3. Gallahue 

4. Ozmun 

 جتماعی خود را تنظیعو تعااملاات ا مهاار،بینی کرده، رفتاار خود را پیش

(. در واقع اجتماعی شاادن عبارت اساات از فرایند دوگانۀ تعامل و 6) کند

ه گیرند چه کسانی هستند و چگونمی ها یادتحول، که به وسیلۀ آن انسان

(. 9کنند ارتباط برقرار کنند )با جامعۀ پیرامون خود که در آن زندگی می

ال اول زندگی، مرحله اند که شاااش ساااها نشاااان دادههمچنین پژوهش

و تعامل اجتماعی  ،گیری شاااخصااایت، تحول هوشحسااااس در شاااکل

کودک اسااات که در این دوره، کودک برای اولین بار با محیط اطراف 

اند نشااان دادهها پژوهش در دهۀ گذشااته (.2کند )خود ارتباط برقرار می

و  یدگی،تنهای فیزیکی، کاهش کاه تمااس باا طبیعت بر ساااطی فعالیت

دانیع طور که می(. همان7ود رفتار اجتماعی تأثیر مثبتی داشااته اساات )بهب

شاناسای امروز محسوب شده ها در روانترین زمینهیادگیری یکی از مهع

 ؛کاه یک ضااارورت مهع زندگی و پایه و اسااااس رفتار انساااان اسااات

کاه زنادگی هر فرد در زمینااۀ اجتمااعی، عقلاانی، عااطفی و تااا طوریباه

حدودی جسامانی، مربوط به قدرت یادگیری و وابساته به تغییراتی است 

در همین راستا (. 4آورد )که وی از طریق یادگیری در خود به وجود می

 یرتواند تأثیکی از عوامل اساااساای یادگیری روش تدریس اساات که می

 (. 10های کودکان داشته باشد )رورش تواناییدر پزیادی 

ای از رفتارهای قابل شاااناخت معلع/مربی سااابک تدریس، مجموعه

اساات که تحت تأثیر الگویی از تصاامیماتی قرار دارد که از قبل، حین، و 

های (. متخصااصااان تعلیع و تربیت روش3اند )بعد از تدریس گرفته شااده

(. 11کنند )و مستقیع تقسیع می تدریس را به دو دساته اصالی غیرمساتقیع

، 1760های تدریس غیرمستقیع در آمریکای شمالی در اوایل دهه سابک

محور برای تدریس تأکید های کودککه بر استفاده از روش شدمرسوم 

هااایی کااه کودک را در کااانون فراینااد یااادگیری قرار روش ؛کنناادمی

تقیع تدریس های غیرمساااز جمله ساابک 6(. روش اکتشااافی1دهند )می

محور و فعال بوده که در آن معلع موقعیتی را اساات که روشاای یادگیرنده

آورد تاا کودکاان با تلاش فردی  و گروهی در فرایند یادگیری فراهع می

یکی از مدافعان  9(. برونر4و مفاهیع مورد نظر را دریابند )کرده  شااارکت

رتباط فعال ریق اکند که افراد باید از طاصاالی یادگیری اکتشااافی بیان می

5. Social behavior 

6. Exploratory method 

4. Brunner 
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موضاااوع مورد نظر را یاد بگیرند و از این راه دانش عملی را برای  ،خود

(. در این راساااتاا کریمی مونقی و همکاران در 18) کننادخود کشاااف 

های آموزشااای فعال سااابب کارگیری روشای نشاااان دادند که بهمطالعه

شی، شناسان پرورروانبر اسااس دیدگاه  (.13شاود )افزایش یادگیری می

ارکت سازی و مشیادگیری زمانی بهتر و ماندگارتر خواهد بود که با فعال

(. همچنین مطالعات 14هر چه بیشاتر فراگیر در امر یادگیری همراه باشد )

و ماجراجویی در فضاهای طبیعی به  ،د که مشاهده، اکتشافندهنشان می

 ده،شاجتماعی موجب گسترش روابط ند و نکشاناختی کمک میحول ت

ن، ای بر ند. علاوهنکفرصااات همکاری با دیگران در جامعه را فراهع می و

فیزیکی و مهارتی کودکان با توجه  هایتحول مهارتگونه مناطق، در این

توان گفت بنابراین می(. 14یابد )بهبود میشاااان طبیعی هاایباه تواناایی

ه ب با توجه نجکاوانهصاااورت آزادانه و ککودکانی که در فضاااای باز به

با  شااانیادگیری برایفرایند کنند، شاارایط محیطی و اهدافشااان فعالیت می

 (.16) شودسهولت بیشتری انجام می

های ارزش یآموزشان تخصاصامطالعاتی ذکر شاده، معلاوه بر نتایج 

(. بر 19زیادی به یادگیری از طریق تجربۀ مستقیع در طبیعت قائل هستند )

عنوان کلید تحول شدت به عوامل محیطی به به 1برونفن برنرهمین اساس 

ی های سنتهای تدریس مستقیع، روشدر مقابل، سبک(. 8کند )تأکید می

(. یکی از 1شود )و قدیمی هستند که توسط بسیاری از مربیان استفاده می

که یک روش سنتی  نام دارد 8روش تکلیفهای تدریس مساتقیع، روش

( و 12منفعل است ) ،یان مداخلهآموزش و تمرین اسات و شااگرد در جر

رفداران ط اسااات.نگر یاین روش تدریس مبتنی بر نظریه یادگیری رفتار

ع چطور یک دانیبر این باورند به دلیل آنکه ما قبلاً مینگر یدیدگاه رفتار

مهارت حرکتی باید انجام شاود، این مسالولیت معلع است که به کودک 

انتظارات و ، در روش تکلیف (.3تاا مهاارت را یااد بگیرد )کناد  کماک

های بزرگ کاربرد اهداف برای شااااگردان روشااان اسااات و در کلاس

 شااود و پاساا های فردی در نظر گرفته نمیتری دارد، اما تفاوتمناسااب

(. هیلیارد، ژیلساا ی و لیتی  17نهایی، فقط پاساا  مورد نظر معلع اساات )

اساااساااً  در پژوهش خود بیان کردند که چون در ساابک دسااتوری، فرد

این روش پیشرفت قابل توجهی  ،دهدرفتار نشاان نمیمهارگری  نیازی به

مطالعات انجام شاااده، بر اسااااس (. 80ها را نخواهد داشااات )در مهارت

                                                           
1. Brenner 

کودکان از بازی اکتشااافی و بدون نظارت در فضااای های امروزه فعالیت

های سااااختاری و نظارتی که عمدتاً در داخل خانه باز به سااامت فعالیت

های شدید در مورد (. نگرانی81شاوند، در حال حرکت اسات )اهر میظ

هاا، باندها و خطرات عنوان مثاال صااادماات، غریباهایمنی کودکاان ) باه

داشااته اساات  از جمله عواملی اساات که کودکان را در خانه نگه دیگر(

در  سااارعت باه عبارتی تجارب کودکان در محیط باز و طبیعی به ؛(88)

این پدیدۀ قطع ارتباط با جهان طبیعی به تغییرات در  حال کاهش اساات و

نتیجه این که این موضوع (. 83کیفیت زندگی کودکان منجر شده است )

ر صااورت غیرمستقیع بمهع اسات که از فواید طبیعت و آموزش به بسایار

ظور منآگاهی داشاااته باشااایع تا محیطی را به ،تحول و تکاامال کودکان

(. با توجه به موارد ذکر شده، 84ا ایجاد کنیع )برآورده کردن نیازهای آنه

وش ردهی به این سؤال اساسی است که آیا پژوهش حاضر به دنبال پاس 

تدریس تکلیفی و اکتشاااافی در فضاااای باز بر تحول حرکتی و اجتماعی 

ها از روش یک گذارد یا خیر؟ و اثر کدامدبستانی تأثیر میکودکان پیش

 بیشتر است؟ 

 روش

طرح پژوهش حاضر از نوع  :کنندگانطرح پژوهش و شررکتالف( 

ساله  4-6آماری شامل کودکان دختر و پسر آزمایشای است. جامعه شابه

ت. برای انتخاب نمونه در بوده اس 1376-79شاهر تبریز در سال تحصیلی 

ها و مدارس  طبیعت شااهر تبریز تهیه تمامی مهدکودکاز ابتدا فهرساات 

گیری هدفمند یک ا اساااتفاده از روش نمونهشاااد و سااا س از بین آنها ب

مهدکودک و یک مدرسااه طبیعت انتخاب شااد. در مهدکودک از میان 

 14سااااله،  4-6کودک  32کودک و در مدرساااه طبیعت نیز از بین  38

 عنوان نمونه مورد نظر انتخابصاورت تصادفی بهکودک دختر و پسار به

 ریس روششاادند. گروه مدرسااه طبیعت توسااط تسااهیلگران تحت تد

و گروه مهدکودک نیز توساااط مربیان/معلمان تحت تدریس  ،اکتشاااافی

 14گواه نیز ساعته قرار گرفتند. گروه  4جلساۀ  18روش تکلیفی در طول 

این کودکان در  ،که طبق گزارش والدین ساااله بودند 4-6دختر و پساار 

یک سااال گذشااته در هیگ ارگان رساامی شاارکت نکرده و در مدت ی ط

نام و فعالیت در مدرسه دیگر را نداشتند. زمان انجام پژوهش نیز قصد ثبت

2. Task method 
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داوطلب بودن برای شارکت در پژوهش، عدم داشتن مشکلات رفتاری و 

های ورود به پژوهش حاضر بود. همچنین ملاک خروج حرکتی از ملاک

های اکتشاااافی مدرساااه طبیعت و ساااه در فعالیتجل 8نیز غیبت بیش از 

 های تکلیفی مهدکودک بود.    فعالیت

 ب( ابزار

برای بررسی تحول حرکتی از آزمون : 1آزمون تحول حرکتی پی بادی. 1

های و مهارتبوده کاه یک آزمون میزان شاااده باادی تحول حرکتی پی

ماااهگی  23تولااد تااا  حرکااات درشاااات و ظریف کودکااان را از باادو

کند، اسااتفاده شااد. این آزمون توسااط فولیو و فیوول در گیری میاندازه

ال بادی دانشگاه وندربیلت در سدانشکده جرج پیتوانی ذهنی کعسسه ؤم

حرکتی درشت و ظریف  منتشار شاد. آزمون متشکل از دو مقیاس 1723

و  سطی سنی 19است که به گویه  190حرکات درشات شامل  که اسات

هایی مانند شاااود. این آزمون مهارتدر هر ساااطی تقسااایع میگویه  10

شود. جایی، گیرش و رانش اشایا را شااامل می، تعادل، ثبات، جابهبازتاب

سااانجد و دارد کاه چهاار مهارت را میگویاه  72بخش حرکتی ظریف 

چن  زدن، مهارت اسااتفاده از دساات، هماهنگی چشااع و  :اند ازعبارت

ها در نمرات خام آزمودنی تمامیریف انگشتان دست. و مهارت ظ ،دست

د موجوهای لیستهر یک از حرکات درشت و ظریف با استفاده از چک

دسااات آوردن نمرات خام  دسااات آمد. پس از به باادی بهاز آزمون پی

ها، با اساااتفاده از جداول مهارت درشااات و ظریف هر یک از آزمودنی

بنادی شاااده تبادیل نمرات مقیااسموجود در آزمون، باه  یحولر تهنجاا

و  Zهای اساااتاندارد شااادناد. در ادامه با اساااتفاده از جداول تبدیل نمره

بناادی شااااده، نمره بهره تحول حرکتی و نمرات معااادل سااانی مقیاااس

 های حرکتی درشت و ظریف  برای هر آزمودنی به دست آمد.مهارت

داد و را نشاااان  77/0برای کل آزمون ضاااریب ها بپایایی بین ارزیا

و برای  764/0ضاارایب در موارد جداگانه برای مقیاس حرکتی درشاات 

تعیین شاااد. پایایی بازآزمایی که با فاصااالۀ  74/0مقیاس حرکتی ظریف 

برای هر دو  77/0کودک تعیین شاد، ضریب  32کمتر از یک هفته برای 

 20/0 ، وبرای مقیاس حرکتی درشاات و ضااریب 74/0مقیاس، ضااریب 

دساات آمد. اعتبار محتوایی آزمون توسااط ظریف بهبرای مقیاس حرکتی 

نجۀ و محتوا با استفاده از سمطالعه قرار گرفت مورد  دیگر متخصاصان نیز

(. نسخه 84حرکتی( تأیید شد ) -بندی حوزۀ روانی)رده 8بندی هاروورده

                                                           
1. Peabody development motor scales 

2. Harrow 

راد در شهرهای تهران و شیراز یک این آزمون توساط دالوند و درخشاان

رسا )در دامنه له( و در شهر تهران توسط رحمانیساا 4-9)در دامنه سانی 

 (. 86است ) ساله( هنجاریابی شده 0-8سنی 

های : ماتریس مشاااهدۀ مهارت3های اجتماعیماتریس مشاااهده مهارت. 8

است. ساخته شده  1774اجتماعی توسط والکر،کالوین، و رامسی در سال 

های اجتماعی، مشابه سیاهه مهارت ارساایی دراین پرساشانامه مربوط به ن

های اجتماعی برنامه تربیت بدنی تطبیقی ویرجینیا اساات و شااامل مهارت

ساؤال است که بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت تنظیع شده است  13

و  49بیشاااترین امتیاز این پرساااشااانامه . خیلی ماهر( -4تا غیرمااهر  -1)

اخ آلفای کرونب ار با اسااتفاده ازاعتبار این ابزاساات.  81کمترین امتیاز آن 

دساات آمد. به   r= 20/0و روایی بازآزمایی با ضااریب همبسااتگی  28/0

های تحولی سازندگان این پرسشنامه در شمال کلمبیا برای بررسی تفاوت

های اجتماعی کودکان و بزرگسااالان با اسااتفاده از همسااانی بین مهارت

، مقدار از روش دو نیمه کردنو باا اساااتفااده  23/0اعتباار آن را  ،درونی

 (.89دست آوردند )به  24/0

در پژوهش حاضر دو نوع مداخله صورت گرفت.  :ایج( برنامه مداخله

 18مداخله اول، روش تدریس اکتشااافی در مدرسااه طبیعت بود که طی 

سااعته برای کودکان اجرا شد. مدرسه طبیعت فضایی به وسعت  4جلساۀ 

ی از های مختلفشااامل فضاااهایی برای فعالیتچهارهزار متر مربع بود که 

بازی، تعامل با حیوانات، نجاری، های تعادلی، آببازی، بازیقبیل ماساااه

و نقاشااای در فضاااای طبیعی و آزاد بود. این گروه تمامی  ،آمیزیرنا 

بندی اختیاری خود کودک و به ها را بر اسااااس تمایل و در زمانفعالیت

. این نوع برنامه مداخله بر اساس مبانی نظری دادندشکل آزادانه انجام می

های تدریس است؛ بدین ترتیب که هدف اصلی ارائه روش تدریس شیوه

های جدید، کاوش، حل العملتجربیاات و عکسگساااترش اکتشاااافی، 

و یادگیری در فضاای عمل واقعی در کودکان است. همچنین در  ،مسالله

و یا گروهی به تعامل با جریان این مداخله کودکان در یک کاوش فردی 

ناس ای توسط یک کارشعناصار مختلف طبیعت پرداختند. برنامه مداخله

3. Social skills observation matrix 
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بادنی کاه دارای گواهی گاذراندن دوره تساااهیلگری در  تحول تربیات

مدرسه طبیعت بوده، اجرا شده است. مداخله دوم، روش تدریس تکلیفی 

جرا سااااعته برای کودکان ا 4جلساااه  18در مهدکودک بود که به مدت 

مترمربع بود که  24شاااد. مهدکودک فضاااایی سااارپوشااایده به وساااعت 

ده را و دروس تعیین ش ،هایی مانند نقاشای با الگودهی، کاردساتیفعالیت

پوش سااارامیکی و بر اسااااس در اتاقی با چیدمان میز و صاااندلی و کف

شاااد، انجام دادند. همچنین هدف بندی که از طرف مربیان داده میزمان

مداخله آموزش مفاهیع اجتماعی، ایجاد بستری مناسب در اصلی این نوع 

جانبۀ کودکان مشاااتمل بر ابعاد جسااامانی، عاطفی، راساااتای تحول همه

اخلاقی و... اسااات. در جریان مداخله، کودکان تحت آموزش مساااتقیع 

ای از محتوای خلاصاااه 8و  1مربیاان مهادکودک قرار داشاااتند. جدول 

 دهد.را نشان می جلسات در مدرسه طبیعت و  مهدکودک

 

 
 : برنامه جلسات مداخله روش تدریس اکتشافی در مدرسه طبیعت1 جدول

 محتوای جلسه جلسه

 های جمعیکودکان از طریق بازی و فعالیتیافتگی اجتماعی ها و سازشبهبود مهارت 1

 های بنیادی کودکان از طریق بازی خودانگیختهافزایش مهارت 8

 گانه و آزمودن و خطااستفاده از حواس پنج 3

 بالا بردن مهارت دست از طریق کار کردن با چوب، گِل، شن و ... 4

 شدنتقویت مهارت جسمانی با پریدن، دویدن، غلت زدن و معلق  4

 صورت عملیتوانایی حل مسلله و یادگیری به 6

 لمس حیواناتی مانند مرغ، خرگوش و آشنایی با ساختمان فیزیولوژیکی آنها 9

 آشنایی با مفاهیمی چون سفتی، نرمی، سنگینی و سبکی از طریق لمس عناصر موجود در طبیعت 2

 آشنایی با صداهای موجود در محیط طبیعی 7

 مزه، رن ، بو، گرمی و سردی اشیا موجود در طبیعتآشنایی با  10

 صورت مستقیعها بهها و میوهاحساس رایحه گل 11

 بازیطی  پرورش خلاقیت کودکان از طریق استفاده از عناصر طبیعی در 18

 

 : برنامه جلسات مداخله روش تدریس تکلیفی در مهدکودک2جدول 

 محتوای جلسه جلسه

 کردن در مورد روابط اجتماعی، گفتن داستانی مرتبط با آن بندی کلاس، صحبتگروه 1

 و دیدن ،گانه، لمس اشیا، چشیدن، بوییدن، شنیدنتدریس حواس پنج 8

 درست کردن کاردستی از طریق الگودهی 3

 و نحوۀ مراقبت ،تدریس در مورد گیاهان، نیاز آنها، محل تحول 4

 بندی اشیا بر اساس فرم و شکلطبقهصحبت کردن در مورد مفاهیع ساده ریاضی و  4

 طراحی بازی و حرکت 6

 تدریس در مورد حیوانات، محل زندگی و غذای آنها 9

 آشنایی با مفاهیمی چون سفتی، نرمی، سنگینی و سبکی از طریق عناصر موجود در کلاس 2

 تدریس کردن در مورد صداها و شنیدن انواع صداها از طریق پخش آن 7

 با مزه، رن ، بو، گرمی و سردی اشیا موجود در کلاسآشنایی  10

 کشیدن نقاشی موضوع مورد نظر مربی 11

 آموزش شعر و سرود به کودکان 18
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برای اجرای پژوهش حاضر پس از کسب مجوز از  : د( روش اجرا

های لازم با مدیریت مدرسه طبیعت و و هماهنگیدانشگاه تبریز 

مهدکودک، نمونه مورد مطالعه بر حسب شرایط ورود به پژوهش انتخاب 

شدند و مداخله روش تدریس اکتشافی در مدرسه طبیعت و روش تدریس 

ساعته اجرا شد. شایان ذکر است  4جلسه  18تکلیفی در مهدکودک طی 

منظور رعایت ملاحظات اخلاقی در پژوهش حاضر قبل از اجرای برنامه به

صورت رسمی دعوت شدند و در جریان یای کودکان به، اولمداخله

مداخله آموزشی قرار گرفتند و به آنها گفته شد که هدف این برنامه هع 

بهبود مهارت حرکتی و اجتماعی کودکان و هع یک مطالعه پژوهشی است 

کننده همچون نام و نام خانوادگی و اطلاعات شخصی افراد شرکت

. به کودکان نیز قبل از اجرای پژوهش ماندمی صورت محرمانه باقیبه

تن و داشصورت داوطلبانه و آگاهانه بهه آنها و هماطلاعات کافی داده شد 

 کردند.شرکت  در پژوهش کامل رضایت

ار آمهای روشوتحلیل آماری با استفاده از در پژوهش حاضر، تجزیه

حلیل تاستنباطی  ؛ و روشانحراف استاندارد و توصایفی میانگین، درصد،

افزار بااا نرم 04/0در ساااطی معناااداری ماتاغایاری کاوواریاااناس تااک

 استفاده شد.، 88اس.پی.اس.اس نسخه 

 هایافته
آزمون متغیرهااای پس -آزمونمایااانگین و انحراف معیااار نمرات پیش

ارائه شااده  3و گواه( در جدول  ،پژوهش سااه گروه ) اکتشااافی، تکلیفی

 ویلکز برای بررسی -اسات. همچنین در این جدول نتایج آزمون شااپیرو

ها گزارش شاده است. با توجه به این نرمال بودن توزیع متغیرها در گروه

 ؛ویلکز برای تمامی متغیرها معنادار نیساات -جدول نتایج آزمون شاااپیرو

 این متغیرها نرمال است. توان نتیجه گرفت که توزیعمیبنابراین 

 
  (54آزمون در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه )تعداد: پس -آزمونهای توصیفی نمرات پیششاخص :3جدول 

 متغیرها هاگروه

 هانرمالیتی داده آزمونپس هانرمالیتی داده آزمونپیش

 میانگین زویلک -شاپیرو P Value انحراف معیار میانگین
انحراف 

 معیار
P Value ویلکز-شاپیرو 

 اکتشافی

 

 

 تکلیفی

 

 

 گواه

 

 

 مهارت درشت

 مهارت ظریف

 مهارت اجتماعی

 مهارت درشت

 مهارت ظریف

 مهارت اجتماعی

 مهارت درشت

 مهارت ظریف

 مهارت اجتماعی

43/309 

40/807 

29/82 

20/879 

60/809 

89/33 

29/307 

33/818 

89/33 

78/1 

04/8 

46/1 

78/1 

04/8 

46/1 

78/1 

04/8 

46/1 

172/0 

179/0 

109/0 

319/0 

160/0 

324/0 

072/0 

113/0 

398/0 

781/0 

780/0 

703/0 

734/0 

714/0 

740/0 

716/0 

710/0 

737/0 

89/383 

80/819 

73/44 

40/301 

29/809 

09/33 

69/310 

49/818 

00/33 

39/4 

08/8 

63/1 

39/4 

08/8 

63/1 

39/4 

08/8 

63/1 

810/0 

192/0 

166/0 

366/0 

137/0 

194/0 

108/0 

109/0 

328/0 

784/0 

716/0 

716/0 

737/0 

711/0 

719/0 

712/0 

703/0 

747/0 

 

های توصاایفی در سااطی اسااتنباطی از برای بررساای تفاوت شاااخ 

راهاه اساااتفااده شاااد کاه قبال از ارائاه نتایج، تحلیال کوواریاانس یاک

پارامتریک مورد سااانجش قرار گرفت. نتایج  هایهای آزمونفرضپیش

ها های وابسااته در گروهآزمون لوین برای بررساای همگنی واریانس متغیر

(، ظریف F(8و48)=P ،08/1=39/0نشاان داد که واریانس مهارت درشت )

(18/0=P ،03/8=(488و)F)، (  84/0و مهارت اجتماعی=P ،28/1=(488و)F )

تایج آزمون بررسااای همگنی شااایب هاا برابر اسااات. همچنین ندر گروه

، P=118/0آزمون مهااارت درشاااات )آزمون و پسرگارسااایون پیش

   ( و مهااارت اجتماااعی  F(8و37)=P ،38/8=23/8(، ظریف )F(8و37)=38/8

(82/0=P ،38/1=(378و)F در دو گروه آزمایش و گروه گواه، نشان داد  )

ج تحلیل نتای 4که شایب رگرسیون در هر سه گروه برابر است. در جدول 

واه گ های آزمایش ومتغیری برای بررساای تفاوت گروهکوواریانس تک

و مهااارت  ،آزمون متغیر مهاارت درشااات، ظریفآزمون بااا پسدر پیش

 اجتماعی گزارش شده است.
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 و اجتماعی ،مهارت درشت، ظریفمتغیری برای بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و گواه در نتایج تحلیل کوواریانس تک:5جدول 

 اندازه اثر سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات گروه متغیر

 

 مهارت درشت

 

 

 مهارت ظریف

 

 

 مهارت اجتماعی

 آزمونپیش

 عضویت گروهی

 خطا

 آزمونپیش

 عضویت گروهی

 خطا

 آزمونپیش

 عضویت گروهی

 خطا

43/983 

87/1219 

44/1669 

72/8343 

87/498 

27/844 

19/913 

62/161 

27/844 

1 

8 

41 

1 

8 

41 

1 

8 

37 

43/983 

64/702 

69/40 

72/8343 

07/826 

77/4 

19/913 

24/826 

31/7 

97/19 

34/88 

 

24/370 

90/49 

 

49/49 

90/96 

*001/0 

*001/0 

 

*001/0 

*001/0 

 

*001/0 

*001/0 

30/0 

48/0 

 

70/0 

90/0 

 

30/0 

66/0 

 

آزمون مهارت درشااات در پس Fآماره  4جدول  نتایج توجاه باه باا

دهد که معنادار است و این نشان می 001/0( اسات که در ساطی 34/88)

بین ساااه گروه در میزان مهاارت درشااات تفاوت معناداری وجود دارد. 

دهد که این تفاوت در جامعه بزرگ اساات. نیز نشااان می 48/0اندازه اثر 

( اسااات که در ساااطی 97/19هارت درشااات نیز )آزمون مپیش  Fآماره 

آزمون تأثیر دهد که پیشها نشاااان میمعناادار اسااات. این یاافتاه 001/0

آزمون دارد. نتایج تحلیل کوواریانس نشاااان داد معناداری بر نمرات پس

(، 67/46ر مهارت درشاات گروه اکتشااافی )ه دکه میانگین تصااحیی شااد

در سطی  Fه با توجه به آماره ( است ک02/43و گواه ) ،(88/43تکلیفی )

ون آزممعنادار است. در ادامه برای بررسی تفاوت سه گروه در پس 001/0

که نتایج آن در  دوی آنها پرداخته شااادمهارت درشااات به مقایساااه دوبه

  گزارش شده است. 4جدول 
 

 آزمون مهارت درشتدوی سه گروه در پیش و پسمقایسه دوبه :4جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد (i-jتفاوت میانگین ) jگروه  iگروه  متغیر

 مهارت درشت

 اکتشافی

 

 تکلیفی

 تکلیفی

 گواه

 گواه

49/13 

61/13 

14/0 

37/8 

33/8 

48/8 

*001/0 

*001/0 

74/0 

 

نتایج نشااان داد که بین گروه اکتشااافی با گروه  4بر اساااس جدول 

واه که بین گروه گ حالی در ،تکلیفی و گواه تفاوت معناداری وجود دارد

ها و گروه تکلیفی تفااوت معناداری مشااااهده نشاااد. با توجه به این یافته

توان گفت فعالیت در مدرساااه طبیعت با روش اکتشاااافی نسااابت به می

 های درشااات کودکانکلیفی بر مهارتفعالیت در مهدکودک با روش ت

 .داشته است تأثیر مثبتی

آزمون مهارت ظریف در پس Fآماره  4باا توجاه به جدول همچنین 

دهد که معنادار است و این نشان می 001/0( اسات که در ساطی 90/49)

بین سه گروه در میزان مهارت ظریف تفاوت معناداری وجود دارد. اندازه 

 Fدهد که این تفاوت در جامعه بزرگ است. آماره نیز نشان می 90/0اثر 

 001/0( اسااات کااه در ساااطی 24/370آزمون مهااارت ظریف نیز )پیش

ر آزمون تأثیر معناداری بدهد که پیشها نشااان میمعنادار اساات. این یافته

آزمون دارد. نتاایج تحلیل کوواریانس نشاااان داد که میانگین نمرات پس

(، تکلیفی 46/819گروه اکتشاااافی ) در شاااده مهارت ظریف تصاااحیی

در ساااطی  F( اسااات کاه باا توجه به آمارۀ 02/810و گواه ) ،(78/807)

ون آزممعنادار است. در ادامه برای بررسی تفاوت سه گروه در پس 001/0

که نتایج آن در  دوی آنها پرداخته شااادمهاارت ظریف به مقایساااه دوبه

 گزارش شده است.  6جدول 
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 آزمون مهارت ظریفدوی سه گروه در پیش و پسمقایسه دوبه :6جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد (i-jتفاوت میانگین ) jگرو iگروه  متغیر

 مهارت ظریف

 اکتشافی

 

 تکلیفی

 تکلیفی

 گواه

 گواه

69/9 

47/9 

14/0- 

70/0 

70/0 

78/0 

*001/0 

*001/0 

29/0 

 

نتایج نشاااان داد که بین گروه اکتشاااافی با گروه  6بر اسااااس جدول 

واه که بین گروه گ حالی در ،تکلیفی و گواه تفاوت معناداری وجود دارد

ها و گروه تکلیفی تفااوت معناداری مشااااهده نشاااد. با توجه به این یافته

به  اکتشاااافی، نسااابتتوان گفت فعالیت در مدرساااه طبیعت با روش می

ن های ظریف کودکافعاالیات در مهدکودک با روش تکلیفی، بر مهارت

 داشته است.زیادی  تأثیر

در  Fآماره  4با توجه به جدول باالااخره در بخش مهاارت اجتماعی 

معنادار است و این نشان  001/0( اسات که در ساطی 90/96آزمون )پس

ماعی تفاوت معناداری دهاد کاه بین ساااه گروه در میزان مهاارت اجتمی

دهاد که این تفاوت در جامعه نیز نشاااان می 66/0وجود دارد. انادازه اثر 

( است که 49/49آزمون مهارت اجتماعی نیز )پیش Fبزرگ است. آماره 

آزمون دهد که پیشها نشااان میمعنادار اساات. این یافته 001/0در سااطی 

شااان حلیل کوواریانس نآزمون دارد. نتایج تتأثیر معناداری بر نمرات پس

، 11/49داد که میانگین تصحیی شده مهارت اجتماعی در گروه اکتشافی 

بود کااه باا توجاه بااه   38/ 49و در گروه گواه ، 81/31در گروه تکلیفی 

معنادار اسات. در ادامه برای بررسی تفاوت سه  001/0در ساطی  Fآماره 

ی آنها پرداخته دوآزمون مهارت اجتماعی به مقایساااه دوبهگروه در پس

 گزارش شده است. 9که در جدول  شد
 

 آزمون مهارت اجتماعیدوی سه گروه در پیش و پسمقایسه دوبه :7جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد (i-jتفاوت میانگین ) jگرو iگروه  متغیر

 مهارت اجتماعی

 اکتشافی

 

 تکلیفی

 تکلیفی

 گواه

 گواه

27/14 

63/14 

84/0- 

12/1 

19/1 

14/1 

*001/0 

*001/0 

82/0 

 

نتایج نشاااان داد که بین گروه اکتشاااافی با گروه  9اسااااس جدول  بر

واه که بین گروه گ حالی در ،تکلیفی و گواه تفاوت معناداری وجود دارد

ها افتهیتفاوت معناداری مشااااهده نشاااد. با توجه به این ، و گروه تکلیفی

توان گفت فعالیت در مدرساااه طبیعت با روش اکتشاااافی نسااابت به می

ان های اجتماعی کودکفعالیت در مهدکودک با روش تکلیفی بر مهارت

 تأثیر مثبتی داشته است.

 گیریبحث و نتیجه
مداخله روش تدریس تکلیفی و اکتشافی پژوهش حاضر با هدف بررسی 

اجرا  یدبسااتاناجتماعی کودکان پیشدر فضااای آزاد بر تحول حرکتی و 

های کوواریانس نشاااان داد که ها و تحلیلشاااد. نتایج بررسااای فرضااایه

های حرکتی درشاات نساابت به گروه کودکان گروه اکتشااافی در مهارت

این  .گیری را نشاااان دادندبهبود معنادار و چشاااع ،تکلیفی و گروه گواه

(، مارتین، رادسیل و هاستیه 12والنتینی و رادیسیل )های ها با پژوهشیافته

در همین  .همسو است( 7( و آرجیو و همکاران )14(، سام بروسکی )18)

والنتینی و رادیساایل نشااان دادند که روش غیرمسااتقیع آموزش بر راسااتا 

جایی )حرکات هاای جااباهباه تاأخیر تحولی در مهاارت کودکاان مبتلاا

پژوهش ران نیز در مارتین و همکا (.12تأثیر مثبتی دارد )آنهاا، درشااات(

حور مخود به مقایسه اثر شش هفته مداخله تحول حرکتی با روش کودک

آورد اکتشاااافی در فضاااای مادرساااه بر روی کودکااان و مبتنی بر روی

مهدکودکی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که روش اکتشافی اثر مثبتی 

بیان  سااام بوروسااکی(. همچنین 18های بنیادی جابجایی دارد )بر مهارت

های بازی بیشااتر باشااد و از ساابک کرد که هرچقدر تنوع زیسااتی زمین

مساتقیع اساتفاده شاود، کیفیت تجربه کودکان بیشااتر شده و آموزش غیر

پذیری های بیشاااتری را برای عملکرد حرکتی بهتر و مسااالولیتفرصااات
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دیگر آرجیو و همکاااران بااه این نتیجااه ساااویی (. از 14کنااد )فراهع می

عالیت در محیط طبیعی و اکتشاااف فعال در آن باعث بهبود رساایدند که ف

های بنیادی و افزایش تحول حرکتی سااالاامات روان، تسااالط بر مهارت

یان اساات که بنظریه بالیدگی ها بر خلاف (. این یافته7شااود )کودکان می

کنااد فراینااد تحول از طریق عواماال درونی )ژنتیکی( و نااه خااارجی می

عوامال محیطی تاأثیر کمی در میزان تحول  شاااود ومی ، مهاار )محیطی(

(. از 8د )نکنترل تحول را بر عهاده دار د و عوامال ارثی در نهاایاتنادار

عتقد م. این دانشااامند مطابقت داردنظریه پیاژه ها با طرف دیگر، این یافته

اسات فراگیر باید در محیط فعال باشاد و احساس نکند یک کشتی خالی 

 سااازیز طریق همانندسااازی و یک ارچهیافتگی ادر واقع سااازش ؛اساات

(. برهمین اسااااس محیط 3افتد )وقاایع جادیاد با دانش موجود اتفای می

دید ایجاد سازی وقایع جبساتری برای یک ارچه ،طبیعی با روش اکتشاافی

تی برون بوم شناختوان گفت بر اسااس نظریه زیسااتکند؛ بنابراین میمی

ت تأثیر طور یکسااان تحراد را بهمحیط نیرویی راکد نیساات که اف ،فنبرنر

زمون و گالاهو و(. گودوی، ا8که همیشااه پویا و متغیر اساات ) قرار دهد،

کننده لعنوان تسهیصاورت فعال و کاوشاگرانه بهنیز معتقدند که بازی به

های حرکتی درشت و ظریف و مهارت ،مهع در تحول شاناختی، عاطفی

 (.1کند )ایفای نقش می ،کودک

نشاان داد که گروه اکتشافی نسبت به  همچنیننتایج پژوهش حاضار 

های حرکتی ظریف بهبود معنادار گروه تکلیفی و گروه گواه در مهاارت

(، گری و 83برگ )های پژوهش گیری را نشان دادند. این نتایج باو چشع

های ( همخوانی دارد و با یافته84و دالی و بلوگلوفساکی ) (88همکاران )

طوری که برگ به( ناهمخوان است. 10رابینساون، وبستر و باربر ) لوگان،

 سااطی فعالیت ،در پژوهش خود نشااان داد که کودکان در محیط طبیعی

زادانه صورت اکتشافی و آهای تفریحی که بهبدنی زیادی دارند و فعالیت

های بنیادی کودک از جمله شاااود که مهارتدهناد بااعث میانجاام می

گری و همکاران (. 83و حرکات ظریف بهبود یابد )مهارت دساااتکاری 

 بودن در فضااایقرار گرفتن و خود نشااان دادند که بین زمان  پژوهشدر 

رابطه معناداری وجود دارد. آنها بیان  ،های حرکتی اولیهمهارت بااطبیعی 

کردند که کودکان هرچقدر زمان بیشاااتری را در محیط طبیعی بگذرانند 

و پرتاپ توپ بهتر  ،ی دساااتکاری، کف زدنهاعملکردشاااان در مهارت

های (. همچنین دالی و بلوگلوفساااکی بیان کردند که زمین88شاااود )می

ند چرا کنهای مختلف حمایت میبازی طبیعی از تحول کودکان در زمینه

ونه گپردازند. اینکاه کودکاان بر اسااااس تماایلاات خود باه فعالیت می

ی حرکتی کودکان از جمله هاهاا بااعث توساااعه و تکامل مهارتمحیط

ی هماهنگ ،شود. همچنین با بهبود مهارت دستکاریمهارت دستکاری می

ها با دیدگاه (. این یافته84شاااود )چشاااع و دسااات کودکان نیز بهتر می

 های پویا( قابل تبیین است که تحول را حاصل)شاخه سیستعشاناختی بوم

ر عمر ( در ساارتاسو تکلیف ،تعامل عوامل ژنتیکی و محیطی )فرد، محیط

ه نشان دادند ک نیز های لوگان و همکاران(. از طرف دیگر یافته1داند )می

أثیر ت ،ء در محیط اکتشاااافیای دساااتکاری شااایهفتهاثر یک مداخله نه

(. 10های ظریف دارند )های دستکاری به ویژه مهارتیکسانی بر مهارت

مداخله در آن که  باشااد این عدم همخوانی ممکن اساات به دلیل فضااایی

صااورت گرفته اسااات،چرا که در پژوهش لوگان و همکاران مداخله در 

که پژوهش حاضاار هع فضااای در حالی ،فضااای ساارپوشاایده انجام گرفته

  سرپوشیده و هع فضای باز را مورد بررسی قرار داده است.

نشااان داد که تحول اجتماعی کودکانی که در نتایج پژوهش حاضاار 

بهبود  ،داشااتند نساابت به گروه تکلیفی و گروه گواهگروه اکتشااافی قرار 

ج نتایحاضاار با مطالعه  هایدهد. یافتهگیری را نشااان میمعنادار و چشااع

و گری و همکاران  ،(6(، کوراپسااای )3وود و گچال )هیهاای پژوهش

زاده، مختاری و عمارتی، نمازینتاایج پژوهش ( همخوانی دارد و باا 88)

وود معتقد است که مشارکت کودکان در هی اسات. ( مغایر9محمدیان )

ب موج ،های گروهی و بازی با همساااالان به شاااکل خودانگیختهفعالیت

(. کوراپسی هع رابطه بین تحول اجتماعی 3شود )تحول اجتماعی آنان می

در همین راسااتا (. 6و بازی با همسااالان در فضاااهای باز را گزارش کرد )

رف شاااده در محیط طبیعی و گری و همکااران دریاافتناد که زمان صااا

یت کننده فعالبینیترین پیشحماایات اجتمااعی از طرف دوساااتان، قوی

اضر در مورد تحول اجتماعی پژوهش ح (. نتایج88بدنی کودکان است )

ه بر اساس طوری کبه، قابل تبیین استشناختی بندورا  -اجتماعیبا نظریه 

د اثرگذار اسااات، این نظریاه، یکی از مواردی کاه روی خودتنظیمی افرا

توان (. بر همین اساس می1محیط زندگی و چگونگی فعالیت آنهاسات )

ت تواند موقعیگفات کاه یاک محیط بازی مانند حیاط یا زمین سااابز می

اجتماعی و محیطی که کودک جهت مشاارکت در فعالیت جسمانی نیاز 

(. از طرف دیگر عماارتی و همکااران در پژوهش 3دارد را تاأمین کناد )
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های دبسااتانی منتخب بر تحول اجتماعی کودکان تأثیر معنادار بازیخود 

(. این احتمااال وجود دارد کااه این تناااقضاااات از 9)نکردنااد  را گزارش

 آورد اکتشاااافی برعواملی همچون مؤثرتر بودن فضاااای طبیعی بااا روی

ول گیری تحاجتماعی شاادن کودکان و یا ابزار مورد اسااتفاده برای اندازه

د نده. از طرفی، مطالعات در زمینۀ تحول کودکان نشان میاجتماعی باشد

بانی کننده و پشاااتیکاه ساااطی بهینه تحول تنها با وجود محیطی تحریک

توان نتیجه طور کلی میبنابراین به(؛ 3شاااود )ای قوی حاصااال میزمیناه

ت فعال و صااورگرفت، فراهع کردن محیط طبیعی که کودکان بتوانند به

واند بر تحول تاکتشاااافی به بازی و تجربه ب ردازند میآورد مبتنی بر روی

ق بگذارد. به عبارتی کودکان از طریزیادی  حرکتی و اجتماعی آنها تأثیر

عنوان شااانااساااناد و باازی باهباازی، بادن و تواناایی حرکتی خود را می

های و همچنین مهارت ،کنندۀ مهع در تحول شاااناختی، اجتماعیتساااهیل

، دوره براینکند. علاوهحرکتی ظریف و درشت کودکان، ایفای نقش می

زماان مناسااابی را برای تحول و پالایش دامنه وسااایعی از کودکی اولیاه 

ه محیط بو چنانچه کودکان در این ساانین  کندتکالیف حرکتی فراهع می

های شتر، مهارتلال بیالا، استقخود ب باشند اعتماد بهطبیعی دسترسی داشته 

 و علائع اختلال توجه کمتری خواهند داشت. ،حرکتی بهتر

توان به نداشتن نظارت کافی بر های پژوهش حاضر میاز محدودیت

اثر  بررساای ماندگاری نتایج در بلندمدت جهت، عدم پیگیری گواهگروه 

ه راشا غیر از پرساشنامه، درمانی و عدم اساتفاده از ساایر ابزارهای موجود

ع نتایج امکان تعمی ،گیری غیرتصااادفیکرد. همچنین به دلیل شاایوه نمونه

ه که در زمینبه ساااایر کودکان با محدودیت همراه اسااات. با توجه به این

مداخله روش تدریس تکلیفی و اکتشافی در فضای آزاد بر تحول حرکتی 

م پژوهش چندانی صورت نگرفته، لاز ،دبساتانیو اجتماعی کودکان پیش

نهاد پیشهمچنین بیشاتری انجام شود. های پژوهشت که در این زمینه اسا

با همین  های این مطالعهی با رفع محدودیتهای دیگرشاااود پژوهشمی

ودکان و ادراک ک ،ای، توجههای تدریس و تأثیر آن بر رفتار تغذیهسبک

های با همین متغیرها و متغیرمطالعاتی شود انجام شود. همچنین پیشنهاد می

های و با اساااتفاده از ابزار و روش مرتبط دیگر باا حجع بیشاااترآزمودنی

سااطوح مختلف ساانی و تحصاایلی، انجام  مکمل دیگر بر روی کودکان

تواناد مااندگاری پژوهش را براین وجود دوره پیگیری میعلااوهشاااود. 

س شااود که روش تدریپیشاانهاد میکار بسااته به تضاامین کند. در سااطی

ش تدریس تکلیفی برای پرورش و تقویت تحول اکتشاااافی در کناار رو

حرکتی و اجتمااعی کودکاان هع در مدارس و هع در مهدکودک مورد 

 توجه قرار گیرد.

ایااان پاااژوهاااش باااا کاااد اخااالاااای تشررررکررر و یرردردانرری: 

IR.TBZMED.REC.1398.055 نامه کارشااناساای ارشد برگرفته از پایان

خانع مینا کشااورز در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش تحول حرکتی 

دانشاااگاه تبریز اسااات. همچنین مجوز اجرای آن بر روی افراد نمونه از ساااوی 

صااادر شااد. بدین  10/9/1379در تاری   8/186دانشااگاه تبریز با شااماره مجوز 

د نمونه که در اجرای این پژوهش مشاااارکت داشاااتند و وسااایلاه از تمامی افرا

 شود.تشکر و قدردانی می ،همچنین استاد راهنما و مشاور این پژوهش

در این پژوهش هیگ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان گزارش  تضاد منافع:

 نشده است.
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