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Abstract
The aim of the present study was to examine the
eight criteria (age, sex, safety, price, diversity,
application, appearance, culture and values of the
society) in choosing toys from the perspective of
the parents of children aged 4-6 in Sepahan city
of Isfahan. The research method is descriptive
survey in terms of target and data collection. The
statistical population includes the parents of
children aged 4-6, 13 kindergartens and preschool
children in Sepahan city of Isfahan in the
academic year of 2015-2016.Using cluster
sampling method, 200 were selected as samples.
The data gathering tool was a questionnaire made
by a researcher made of 32 questions. The
reliability of the Cronbach alpha test was
confirmed at 89%. The results of descriptive and
inferential statistics analysis using spss19
software were used in addition to frequency
distribution and percentage of Friedman test, one
way ANOVA and post hoc tests. The results
indicate that there is no significant difference
between the parents' view of education, different
occupations and the number of children in the
choice of toys for their children. However, the
views of parents of different age groups showed a
significant difference in 6 criteria of 8 criteria for
selecting toys for children. Also, the three main
criteria for selecting a toy are, respectively, the
fitting of playing equipment with the age and
gender of the child and the use of toys, and
considering the standard of culture and values of
society as a criterion that is often neglected by
parents in the choice of toy, was determined.
Keywords: toys, children, criteria
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چکیده
این پژوهش با ه ف بررسی معیارهای هشت گانه (تناسگ سگن و
 فرهنگ و اراشهگای، ظگاهر، کاربرد، تنوع، قیمت، ایمنی،جنس
 سگالة4-6 جامعه) در انتخاب اسبابباای اا دی گاه وال ین کودکان
 روش پگژوهش اا لحگا.سپاهانشهر اصفهان صورت گرفته است
.ه ف کاربردی و اا لحا گردزوری دادهها توصیفی پیمایشی است
 سالة همگة مهگ کود و4-6 جامعة زماری شامل وال ین کودکان
94 -95 پیشدبستانیهای سپاهانشهر اصفهان در سال تحصگیلی
 نفگر بگهعنگوان200  با استفاده اا روش نمونهگیری خوشگهای.بود
 ابگگرار گگگردزوری اطیعگگات بگگا اسگگتفاده اا. نمونگگه انتخگگاب ش گ ن
 پایایی پرسشگنامه.  سؤالی انجام گردی32 پرسشنامة محقق ساختة
 نتگای اصگل اا.  درصگ تأییگ شگ89 با ضری زلفای کرونبگا
تجریهوتحلیل زمار توصگیفی و اسگتنباطی بگا اسگتفاده اا نگرمافگرار
 عیوه بر شاخصهای توایع فراوانگی و درصگ اا زامگونSPSS19
 تحلیل واریانس یک راهه و زامونهگای تعقیبگی اسگتفاده،فری من
، نتای بیانگر این است که بین دی گاه وال ین با تحصگییت. گردی
مشاغل متفاوت و تعگ اد فرانگ ان در انتخگاب اسگباببگاای بگرای
 امگا دیگ گاههگای والگ ین،کودکانشان تفاوت معناداری وجود ن ارد
 معیار در8  معیار اا6 گروههای سنی مختلف تفاوت معناداری را در
 همچنگین سگه معیگار.انتخاب اسبابباای برای کودکان نشگان داد
 متناس بودن وسیلة بگاای، اصلی در انتخاب اسبابباای به ترتی
با سن و جنسیت کود و کاربرد اسبابباای است و توجه به معیار
فرهن و اراشهای جامعه نیر بهعنوان معیاری که بیشگتر توسگ
.  تعیین ش،وال ین در انتخاب اسبابباای مورد غفلت قرار میگیرد
 معیار، کودکان، اسبابباای:واژههای کلیدی
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مقدمه
کودکان گلهای بوستان ما و آیندهسازان کشورند .ملتی
در آینده موفق ،پرقروز و سقربلند هواهقد بقود کق بق
نرازهای جسمی و روانی کودکقان هقود جوجق برشقتری
داشت باشند .امروزه روان شناسان اعتقاد دارند ک بقرای
رسردن ب مراحل باالجر رشد باید پای های اولرة رشقد را
جدی گرفت و چنانچ اولرن مراحل رشد ب هوبی طقی
نشود کودک در مراحل بعدی دچار اهتالل هواهد شقد.
یکی از نرازهای مهم کودک نراز ب بازی و اسقاا بقازی
است .بازی یعنی هر نوع ورزش یقا فعقالرتی کق جوسق
کودکان ب منظور جنوع انجام میگررد .بازی برای کقودک
هماننققد آ اسققت بققرای مققاهی .کققودک بققدون بققازی
نمی جواند ب رشد و جعادل سازندهای برسد .اساا بقازی
شوق زیستن را در وجود کودک برمقیانگرقدد و موجق
پرورش قوای جسمی ذهنی روانی عاطفی و اجتمقاعی
کودک مقیشقود .مسقللة مهقم ایقن اسقت کق بقازی و
اساا بازی باید متناس با ویژگیهای سنی و جسمی و
روانی کودک باشد جا اثرات مفرد داشت باشد وگرن او را
دچار شکستهای متعدد و احساس حقارت میکنقد کق
در این صورت این اساا بازی برای کودک مضر هواهد
بققود .روانشققناس مشققهور «ژان پرققاژه  »piyajeجأکرققد
مققیکنققد کق والققدین در انت ققا اسقاا بققازی دقققت و
هوشراری الزم را داشت باشند چرا ک در شکل دادن ب
جمایالت عاطفی و روانی او نقش مهمقی ایفقا مقیکنقد و
چنانچ در انت ا آنها جوجق کقافی نشقود ناهواسقت
جمایالت کودکان ب گون ای شقکل مقیگرقرد کق مقورد
انتظار ناوده است ( .)Motahari,2010دیدگاهها و نظرات
متفاوجی در انت ا و هرید اساا بازی متناس با جغررر
و جحوالت فناوری در زندگی انسانها وجود دارد ازجمل
اینک در عصقر باسقتان وسقایل ابتقدایی بقرای آمقوزش
کودکان بشر اولر از سنگ و سنگریدههایی شقکلیافتق
اسقت وان حروانقات و طنقا هقایی از رودة حروانققات آن
زمققان ب ق هصققو مققاموتهققا و نققوعی از مققاهیهققای
عظققرمالجثقق درسققت مققیشققد و کودکققان بققا ایققن

اساا بازیها بازیهای گوناگونی انجام میدادنقد .الاتق
با پردایش اساا بازی در جفکقر و هالقرقت بشقر اولرق
نققوعی پرشققرفت بق وجققود آمققد ( Shafiei, Shkarae,
& Zaren.Moghadam Taherian, Mohebbi
 )1999 Soufirandبنابراین اساا بازی وسرل ای اسقت
برای بازی کردن ک ب وسرلة کودکان مورد استفاده قرار
میگررد و در رشد و شکوفایی استعدادهایشان بق آنهقا
کمک میکنقد .اسقاا بقازی در زنقدگی کقودک نققش
مؤثری دارد و جدئی از زندگی آنها را جشکرل مقیدهقد.
چنانچ ق اسققاا بققازیهققا بققا دقققت و بققر طاقق ،اصققول
روانشناسی و رشد کقودک و اهقدا آموزشقی انت قا
شققوند در زنققدگی اجتمققاعی و روانققی و رشققد فکققری و
جربرتی آنان بسرار مؤثر هواهد بود .ب همرن دلرل است
ک روان شناسقان و مربرقان مشقهوری چقون منتسقوری
( )Montessoriوالون ( )Walonکالپقارد ()Kelapard
دوبس ( )Doobsو هوشرار در این زمرن ب جفصرل بحث
کرده و بازی و عالقة آنها ب داشتن اساا بازی یکی از
عالئم سالمت عقل و کنجکاوی آنقان اسقت .بسقراری از
والدین میپندارند ک اساا بازی فقق بقرای سقرگرمی
کودکقققان درسقققت شقققده و بسقققراری از سقققازندگان
اساا بازیهقا نرقد فقق بق جناقة مصقرفی و ججقاری
اساا بازیها پرداهت انقد و از ایقن نکتق غافقلانقد کق
ش صرت و جفکر کودکان در سنرنی شکل میگرقرد کق
با اساا بازیها بازی میکنند و جناس اسقاا بقازی بقا
سن کودک نقش بسقدایی در رشقد همق جاناقة کقودک
هواهققد داشققت ( .)Ahmadvand,2002بقق طققور مثققال
فهرست اساا بازیهای مناس برای کودکقان  3القی 4
سال عاارتاند از :نردبان وسایل نجقاری (چکقش مقر
و )...وسقایل آشق دی (ظقر هققای کوچقک غققذاهوری و
آش دی و )...وسایل و اساا بازیهای حمقلونققل مثقل
واگن گاری دستی کقامرون جراکتقور جرثقرقل ققای،
هواپرما کشتی اجومارل انواع عروسقک قععقات کاغقذ
رنگققی مکع ق هققای چققوبی آهققنربققا قععققات آهققن
ظر های کوچک غذاهوری و آش دی جارو ج ت قوا
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عروسققک هانق عروسققک حروانققات گونققاگون ماشققرن
آجش نشانی االکلنگ سرسره جقا جلفقن سق چرهق
همرر بازی گقل رسس ماسق سق چرهق انقواع پقازل
وسایل نقاشی (مداد شمعی گچ آبرنگ).
فهرست اساا بازی های مناس برای کودکان  4الی
 5سال عاارتاند از :وسایل سادة هرقاطی (نق و سقوزن
کوبلن) انواع پقازل بقا  9جقا  15قععق کقاله مقأموران
آجش نشانی کاله افسر پلرس لاقاس پرسقتار و پدشقک
وسققایل بققرش و چسققااندن (چس ق قرچققی) لگققو یققا
بلوک های ساهتمان سازی وسایل نقاشی (مقداد رنگقی
گواش آبرنگ ماژیک) مهقره هقای رج شقونده وسقایل
سققادة نجققاری (چکققش اره کوچققک) طنققا بققرای
طنققا بققازی قععقق هققای چققوبی و پالسققترکی بققرای
هان سازی گاریدستی االکلنگ سرسره جا نردبقان
لااسهای مردان و زنان سق پایق و ج تق سقراه جلفقن
ظر های کوچک غذاهوری و آش دی وسایل بازیهقای
جقلردی وسایل باغاانی (برلچ شن کش و )...آهقنربقا
براده آهن جک آهن .بهترین اساا بازی برای کودک در
 5سالگی لگو یا بلوکها اسقت کق بقا آنهقا سقاهتمان
میسازد .قرچی کردن کاغذ فعالرتی است ک کقودک در
این دورة سنی نرد عالق نشان میدهد .بنابراین آمقوزش
چگونگی کار کردن با قرچی و کاغقذها در ایقن سقن بق
کودکان الزم است؛ زیرا کودک از سوراخ کردن بریقدن
چرن دادن کاغذ بق هصقو کاغقذهای رنگقی لقذت
می برد .سوراخ کردن کاغقذ فعالرقت دیگقری اسقت کق
کودک را سرگرم میکند بریدن عکقسهقا و چسقااندن
آن روی کاغذ نقاشی کقردن بقا مقداد رنگقی آبرنقگ و
ماژیک مدت زمان زیادی او را سرگرم مقیکنقد .در ایقن
دوره کققودک بق انجققام دادن کارهققای دسققتی بق ویققژه
بریدن دوهتن و چسااندن عالق دارد.
فهرست اساا بازیهای مناس برای کودکان  5جا 6
سال عاارت است از :مردجحریر و صندلی جعاق رنقگ و
وسایل نقاشی وسقایل باغاقانی (برلچق شقنکقش و...
فرفره طنا برای طنا بازی وسایل هراطی (سقوزن و

نق ) دوچرهق جققو بقا راکقت قرچققی و کاغقذ انققواع
عروسک (عروسک هرم ش بازی و )...گِل رس هاک و
شققن اسققت ( .)Naeyc,2017الاتق نگران قیهققایی ماننققد
معلو و محاو بودن اساا بازی هنگام هرید وسایل
بازی جوس والدین همرش مهم جرین چرقدی اسقت کق
ذهن والدین را آشفت میکند؛ اما آنچق بقرای برهقی از
والققدین در انت ققا اسققاا بققازی مهققم اسققت جهرقق
اساا بازی های محرک و جذا برای کودکانشان اسقت
( .)Asgarizadeh,2005در جحقرققققی کققق از والقققدین
کودکان  3جا  6سال انجام شده است اثرات مهم جناسق
کقاربرد و نققش وسقایل اسققاا بقازی بقا سقن و جققنس
کودکان را مواردی مانند ارجققا رشقد شقناهتی کقودک
ارجقا مهارت های زبانی فراهم کقردن اطالعقات و دانقش
نسات بق محقر فردیکقی کمقک بق رشقد اجتمقاعی
کودک جسهرل در رشقد نققش جنسقرتی کقودک برقان
کردهاند ( .)Goldstein,2012نتقایج جحقرققات الکقوردی
نرد برانگر این است ک از برن عوامل جمعرقتشقناهتی
جنسرت کودک نقش پررنگجری در انت ا اساا بقازی
جوس والقدین دارد ( .)Al kurdi,2017نتقایج جحقرققات
اعتمادمقدم ( )Etemad Moghadam, 2012برانگر ایقن
بود ک مردان آگاهی والدین در مورد اسقاا بقازی هقای
پرهعر اندک است و بر اساس آمارهای گقدارش شقده از
اورژانس های برمارستان هقای آمریکقا در سقال  2002از
حدود  240هدار و  144مقورد آسقر کودکقان بقر اثقر
استفاده از اساا بقازی  92/5درصقد از نقوع مکقانرکی
 6/4درصد با علل نامش ص یک درصد شرمرایی کمتر
از یک درصد الکتریکقی و آجقش سقوزی بقوده اسقت .در
زمرنة مدایای اساا بازی نظرات والدین کودکان متفاوت
است ازجمل اینک  95درصد سرگرمسقازی  90درصقد
رشققد هالقرققت و سققرگرم کققردن کققودک  90درصققد
لققذتب ققش بققودن  85درصققد رشققد جفکققر  82درصققد
یادگرری مهارتهای زندگی  69درصد کمک ب رشقد و
جکامل  48درصد آسقودگی مقادر و  32درصقد دکقوری
بققودن اسققاا بققازی را ب ق هققود اهتصققا داده اسققت.
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جحقرقات انجام شده در دانشگاه کماریج نرقد نشقان داد
ک اهمرت ظاهر اساا بازی با بدرگجقر شقدن کودکقان
برشتر و این جفاوت در کودکان کقم سقن و سقال کمتقر
میشود .الات جوج و گرایش ب عروسقک در دهتقران و
ماشرن در پسران در سنرن پایرنجر نرقد قابقل مشقاهده
است قابل شستشو بودن وسایل اساا بقازی در سقنرن
پایرنجقر کقودکی و گقران ناقودن و ایمنقی و شقرمرایی
ناودن جرکراات وسایل اساا بازی ازجمل دغدغق هقای
والقدین کودکققان برققان شققده اسقت ( & jadva,Hines
 .)Golombok,2010جحقرقی ک دهداری دانقشکهقن
نورافکن اسماعرلآبادی کلهقر و محمقودی (Dehdari
Kalhor nourafkan Esmaeelabadi Daneshkohan
 )Mahmoudi,2006در زمرنة مرقدان آگقاهی والقدین از
ایمنی اساا بازی ها در هنگام هرید انجام دادهاند برانگر
این بود ک  0/6درصد از والدین آگقاهی عقعرو و 93/2
درصد آگاهی هقو نسقات بق ایمنقی اسقاا بقازیهقا
داشتند و معرارهقای هریقد اسقاا بقازی ایمقن در 0/3
درصد از والدین ععرو و  24/4درصقد متوسق و 77/4
درصققد هققو گققدارش شققد .در جحقرقققی ک ق شققجاعی
( )Shojaei,2006در بررسققی وعققعرت اسققاا بققازی در
ایران و پرامدهای جربرتی آن انجام داده بق ایقن نترجق
رسرده است ک از لحقا کقارکرد آموزشقی و جفریحقی
 54/7درصد اساا بازی دارای هقر دو جناق هسقتند و
 44/3درصد فق سرگرمکننده و فق یک درصد جناقة
آموزشی داشت و نرد نشان داده ک دالیل پرفروش بودن
برهی اساا بازیها در شهر جهران ب ایقن شقر اسقت:
 94درصد آموزنده  73درصد ظقاهر زیاقا  58/3درصقد
ارزان بودن قرمقت  52/1درصقد نقوع بسقت بنقدی 48
درصد مرغوبرت جنس اساا بازی  48درصقد احسقاس
رعایت کودک از اساا بازی  46درصد استفاده از مقواد
نو در سقاهت اسقاا بقازی  44درصقد هقارجی بقودن
 33/3درصد سقرگرمکننقدگی  31/3درصقد اسقتفاده از
الگوهای هارجی  27/1درصد ایرانی بودن  27/1درصد
بهداشتی بودن  25درصد ایجاد کنجکقاوی در کقودک

 23درصد بادوام بودن اسقاا بقازی  23درصقد رعایقت
نکات ایمنی  21درصد کمک ب یقادگرری کقودک 19
درصد جناس اساا بازی با ویژگیهای رشد کودک 19
درصد بکار بردن اصول علمی در ساهت اساا بازی 17
درصد جالرغات و  21درصد جدید بودن اساا بقازی .در
جحقرققققق ،پورمققققققدس پرشقققققکار و کقققققاوهزاده
( )Pourmoghadas, Pishkar& Kavehzadeh,2006در
بررسی مقدار فلدات سقمی در برهقی اسقاا بقازیهقای
پالسترکی در شهر اصفهان برانگر این است ک برشترین
غلظت فلدات سمی مربوط ب سر و کمترین آن مربوط
ب ق کققادمروم اسققت و نرققد مقققدار ایققن فلققدات در ایققن
اساا بازیها بسرار کمتر از حد مجاز جوصر شده بقود و
باالجرین مرانگرن غلظت سر و کادمروم مربوط ب رنگ
سققاد و بققاالجرین مقققدار کققروم مربققوط بقق رنققگ زرد
اساا بازی های مورد معالع بود .جحقرقی دیگر در ایقن
زمرن نرد نشان داده ک آگقاهی  6/2درصقد والقدین در
مورد ایمنی اساا بازیها در حد هقو و آگقاهی 93/2
درصققد در حققد متوس ق و  0/6درصققد آگققاهی عققعرفی
داشت اند و  76درصد والقدین اسقاا بقازی هقای دارای
آهن ربا را هعرناک نمقیدانسقتند و  56درصقد والقدین
اساا بازیهای درون ج ممرغهای شکالجی را بقیهعقر
دانست اند .یافت های این پژوهش با وجود هعرناک بودن
بسراری از اساا بازیها برای کودکان فقق  76درصقد
والدین مورد بررسی همرش هنگام هرید اساا بازی بق
مقدار و نوع مادة شرمرایی نوشقت شقده در بروشقور آن
نگاه میکنند .ب طور کلی آگاهی والدین از عوامقل مقؤثر
بر ایمنی اساا بازی نساتاً عقعرو اسقت ( GLASSY,
 .)2003بررسقیهققای انجققام شققده در جحقرقق ،الکقوردی
برانگر این است ک هرید اساا بازی آنگون ک والدین
فکر میکنند عمل سادهای نرست و انت ا اساا بقازی
جوس والدین برشتر جابع جنسرت کودک اسقت و سقایر
عوامل در هنگام هرید اساا بازی هرلی کم یا اصقالً در
نظققر گرفت ق نم قیشققود .بققرای مثققال انت ققا وسققایل
اساا بازی موجوری آموزشی ورزشی برقی و مکقانرکی
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برای کودکان پسر ب منظور آشنایی و آمقادهسقازی آنقان
برای فعالرت های هارج از مندل است انت ا عروسقک
وسایل اساا بازی هان برای کودکان دهتقر بق منظقور
آمادهسازی فعالرتهای هان داری و بچ داری در اولویقت
انت ا است .نتایج این جحقر ،منجر ب ایجقاد مقدلی از
عوامل و معرارهای انت ا اساا بازی در هنگقام هریقد
جوس والدین گردید ک عاارت اند از :عوامل مربقوط بق
کاربرد اساا بازی عوامل وابست ب عواطو و هرجانقات
کودک عوامل وابست ب قرمقت و هدینقة اسقاا بقازی
عوامل وابست ب مسقائل آموزشقی بق کودکقان عوامقل
وابست ب اطالعات جمعرتشقناهتی کودکقان و والقدین
جعررن گردید .از برن اطالعات جمعرتشقناهتی والقدین
(سن جنی است مرقدان جحصقرالت نقوع شقغل) فقق
جنسرت والدین ب ایجقاد دیقدگاه متفقاوجی در انت قا
اساا بازی برای کودکان منجر شقد و نسقات بق سقایر
اطالعات جمعرتشناهتی جفاوت معناداری را ایجاد کقرد
( .)Al kurdi,2017بنابراین در این پژوهش با جوجق بق
پرشققرن و جحقرقققات کمققی کقق در بررسققی اکثریققت
معرارهای انت ا اساا بازی برای کودکان انجقام شقده
است عمن ب کارگرری معرارهای مورد استفاده در ایقن
پژوهشها و سایر معرارهای ب دست آمده از پرسشقنامة
بازپاس در این پژوهش معرارهای برشتری را در انت ا
اساا بازی ب عنوان معرارهای هشقتگانق متناسق بقا
کودکان  4-6سال بررسقی مقیکنقد کق عاقارتانقد از:
جناس سن کقودک بقا اسقاا بقازی جناسق جنسقرت
کققودک بققا اسققاا بققازی ایمنققی اسققاا بققازی قرمققت
اساا بازی جناس اساا بازی با فرهنقگ و ارزشهقای
جامع جنوع اساا بقازی کقاربرد اسقاا بقازی و ظقاهر
اساا بازی ک والدین در هنگام هرید ب آن جوج دارند
ک ب اجمال بران میشود:
اولرن معرار جناس سن کودک بقا اسقاا بقازی اسقت
ب طوری ک کودک با کمال مرل آن را ب ذیرد و از بقازی
با آن واقعاً لذت بارد و از نظر وزن و اندازه با ویژگیهای
فردیکی سن کودک سازگار باشد و نرد با جوانقایی ذهنقی

کودک هماهنگی داشت باشد ( .) Shojaei,2006دومرن
معرار جناس جنسرت کودک با اساا بقازی اسقت کق
باید ب دهتران و پسران بودن و صفات آنها و نرقد نقوع
اساا بازیهای آنها جفاوت قائل شد ک بر ایقن اسقاس
ابدارهققای مکققانرکی و وسققایلی از ایققن قارققل ازجملقق
اساا بازیهای محاو پسران و عروسکهای م تلو از
اساا بازی هقای محاقو دهتقران محسقو مقیشقود
( .)Deborah & Bodroa,2008سقومرن معرقار ایمنقی
اساا بقازی اسقت کق بایقد اسقاا بقازیهقای ایمقن و
بیهعر را در اهترقار کودکقان ققرار داد ازجملق اینکق
جنس اساا بازی هقا بایقد قابقل شسقتوشقو باشقد .در
اساا بازی های چوبی چو باید کامالً صقا باشقد جقا
جراش های آن در دسقت فقرو نقرود و اسقاا بقازیهقای
پالسترکی هم باید صا و بقرای لمقس کقردن مناسق
باشققند و از جققنس شققکننده نااشققند زیققرا در صققورت
شکستن لا های آن جرد و برنده میشود و نکات دیگری
ک باید در هنگام انت ا اسقاا بقازی رعایقت و لحقا
گققردد ( .)Shahraari,1983چهققارمرن معرققار قرمققت
اساا بازی است ک یکی از مهمجرین نگرانیهای والدین
است .پس هریدن یقک اسقاا بقازی ارزان غررمنعققی
نرست م صوصاً وقتی ک معرارهای الزم را داشت باشد
و باعث رشد ذهنی و رشقد جسقمانی و رشقد اجتمقاعی
کودک شود .لکن انت ا اساا بازی بقر اسقاس قرمقت
ارزان آن و نادیده گرفتن سایر معرارها میجواند آسقر زا
باشد ( .) Asgarizadeh,2005پنجمقرن معرقار جناسق
اساا بازی با فرهنگ و ارزشهای جامع است ک یکقی
از بهتققرین اهققدا و کارکردهققای اسققاا بققازی اسققت.
بنابراین در کشورهایی ک اساا بازی با اهدا فرهنگقی
ساهت شود یکی از اصلی جقرین معرارهقای آن جقویقت
ارزشهای فرهنگی ب کودکان است .اساا بازی طراحی
شده باید آدا و رسوم و سقاک و شقروه رفتقاری مقورد
قاول را در جامع جالرغ و از جرویج رفتارها و مقدلهقای
برگان جلوگرری کند .ششمرن معرار جنوع اسقاا بقازی
است .انسان دارای جوانمندی گوناگونی است ک هر یقک
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از آن ها برای شکوفایی و ظهور هود نرازمند راهکارهقای
متنوعی است؛ بنابراین جنوع اسقاا بقازی باعقث رشقد و
شققکوفایی اسققتعدادهای م تلققو در کودکققان و رشققد
هم جانا در آنان مقیشقود ( .)Shojaei,2006هفتمقرن
معرار کاربرد اساا بازی است ک از آن میجوانرم بقرای
جعلرم مفاهرم م تلو استفاده کقرد کق باعقث افقدایش
هدان قة لغققات و همققاهنگی عضققالت در سققنرن م تلققو
کودکی شده و فرصت آموهتن و دسترسی ب محقر را
برشتر مهرا میکند و از کاربرد جش رصی اساا بازی هم
می جوان برای جشق رص رشقد اجتمقاعی و ش صقرتی و
ذهنی کقودک و از کقاربرد درمقانی آن هقم بقرای حقل
مشققکالت رفتققاری و درمققان نققاجوانیهققا اسققتفاده کققرد
( .)Tabatabai Nia,1987هشققتمرن معرققار ظققاهر
اسققاا بققازی اسققت یعنققی جوج ق ب ق جققذابرت و نققوع
بست بندی و رنگ آن ک بایقد رنقگهقای شقاد انت قا
کنرم ن رنگهایی ک باعث افسردگی کودک مقیشقود
( .)Shojaei,2006لقققذا ایقققن پقققژوهش در نظقققر دارد
معرارهای هشتگانة انت ا اسقاا بقازی کودکقان 4-6
سال را از دیدگاه والدین بررسی نماید.
روش پژوهش
روش جحقر ،جوصقرفی-پرمایشقی اسقت .جامعقة مقورد
معالع شامل والدین کودکان  4-6سالة همة مهدکودک
و پققرشدبسققتانیهققای س ق اهانشققهر اصققفهان در سققال
جحصرلی  94-95بود ک با استفاده از روش نمون گرقری
هوشققق ای از  13مهقققدکودک و پقققرشدبسقققتانی 4
مهققدکودک و پققرشدبسققتانی از  4منعقققة متفققاوت
جغرافرایی س اهان شهر انت ا و در بقرن همقة والقدین
گروه سنی  4جا  6سال ک  200نفقر بودنقد پرسشقنام
جوزیع شقد و بعقد از یقک مقاه پرسشقنام هقا جکمرقل و
جمع آوری شد .ابدار جمعآوری اطالعات یک پرسشقنامة
محق ،ساهت بقود کق در مرحلقة اول بقرای شناسقایی
معرارهای انت ا اساا بازی با طر یک سؤال بازپاس
معرارهای انت ا اساا بازی از والدین و مربرقان هقارج

از نمون ق مققورد بررسققی جمققعآوری و ب ق همققراه سققایر
معرارهای موجود در جحقرققات کمقی کق در ایقن زمرنق
انجام شده بود در جهرقة پرسشقنام اسقتفاده شقد .بقرای
محاساة روایقی پرسشقنام از روایقی صقوری و محتقوایی
استفاده شد .ب منظور جأیرد روایی صقوری پرسشقنام در
اهترار هارگان و استادان علقوم جربرتقی ققرار گرفقت و از
آنها نظرهواهی شد و جغررراجی از لحا وعو جمالت و
کلمات انجام گردید .در روایی محتوایی پقس از شناسقایی
مالک و معرارهای انت ا اسقاا بقازی حاصقل از سقؤال
بازپاس ق والققدین و مربرققان و معالع قة ادبرققات پققژوهش
پرسشنامة اولر جهر و در اهترار هارگان قرار گرفقت .بقر
اساس نظرات اصالحی آنقان اصقالحات اولرق انجقام و بقا
بررسی مکقرر نهقایی شقد .ب قش اول پرسشقنام شقامل
اطالعات جمعرت شناهتی فردی والدین و کودکان شقامل
(سن کودک در دو گروه سنی  4جا  5و  5جا  6سال سقن
والدین نوع شغل جحصرالت و جعداد فرزنقدان والقدین) و
در ب ش دوم پرسشنام  32سؤال بسقت پاسق در چهقار
طرو لرکرت (زیاد متوس کم اصالً) و بقا نمقرهگقذاری
( )3-2-1-0جهر شد ک ابتدا ب صورت آزمایشی در بقرن
 25نفر از والدین کودکان مراکد آموزشی هقارج از نمونق
موردبررسی در پژوهش جوزیع گردید .بق منظقور سقنجش
پایایی پرسشنام از عری آلفای کرونااخ استفاده شد ک
برابر با 89درصد محاسا و جأیرد شد .برای ججدی وجحلرقل
داده ها از شاهصهای آماری جوصرفی و استنااطی شقامل
جوزیع فراوانی درصد آزمقون فریقدمن جحلرقل واریقانس
یک راه و آزمونهقای جعقراقی بقونفرونی بقا اسقتفاده از
نرمافدار  SPSS19استفاده گردید.
یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از یافت های آمار جوصرفی برانگر ایقن اسقت
ک گروه سنی  31-35برشقترین گقروه سقنی ( )44%از
والدین را ب هود اهتصا میدهقد (طاق ،جقدول )1
الات در یک نگاه کلی 71درصد از والدین در گروه سنی
 35-25سال و در گروه سنی والدین جوان ققرار دارنقد.
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سعح جحصرالت والدین بقر اسقاس جقدول  2در مقعقع
دی لم ( )39%/5کارشناسی ( )29%و زیقر دیق لم ()22%
دارای برشترین درصد فراوانی در برن والدین اسقت بق

عاارجی 68/5درصد از والدین دارای جحصرالت دیق لم جقا
کارشناسی و 90/5درصد از والدین دارای جحصرالت زیقر
دی لم جا کارشناسی هستند.

جدول  .1توزیع فراواني و درصد گروه نمونه بر اساس سن
شاخصهای آماری

فراوانی

درصد

سن
 30-25سال

54
88
35
23
200

 35-31سال
 40-36سال
 41سال و باالتر
مجموع

27/00
44/00
17/50
11/50
100

جدول  .2توزیع فراواني و درصد گروه نمونه بر اساس تحصیالت
شاخصهای آماری

فراوانی

درصد

میزان تحصیالت
زیر دیپلم
دیپلم
فوقدیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
مجموع

44
79
7
58
9
3
200

بر اساس جدول  62 3درصقد از والقدین هانق دار و
 38درصد شاغل هسقتند .از لحقا جعقداد فرزنقدان 34
درصد والدین یک فرزنقد  46درصقد دارای دو فرزنقد و
 15/5درصد س فرزند و  4/5درصد والدین  4جا  7فرزند
دارند؛ بنابراین  66درصد از والدین نمون مقورد بررسقی

22/00
39/50
3/50
29/00
4/50
1/50
100

برش از یک فرزند دارند (طاق ،جقدول  .)4همچنقرن از
جعداد  200کودک مردان اطالع و آگاهی والدین نسقات
ب معرارهای انت قا اسقاا بقازی در مقادران ()74%/5
نسات ب پدران ( )25%/5در نمون مورد بررسقی برشقتر
است (طا ،جدول .)5

جدول  .3توزیع فراواني و درصد گروه نمونه بر اساس نوع شغل
شاخصهای آماری
نوع شغل
خانهدار
شاغل
مجموع

فراوانی
124
76
200

درصد
62
38
100
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جدول  .4توزیع فراواني و درصد گروه نمونه بر اساس تعداد فرزندان
شاخصهای آماری

فراوانی

درصد

تعداد فرزندان
1

68

34/00

2

92

46/00

3

31

15/50

4

7

3/50

5

1

0/50

7

1

0/50

200

100

مجموع

جدول  .5توزیع فراواني و درصد والدین مطلع نسبت به معیارهای انتخاب اسباببازی
شاخصهای آماری

فراوانی

درصد

والدین
پدر
مادر
مجموع

بررسي سه پرسش اول پژوهش
 .1میزان اهمیت والدین نسبت به معیارهای هشتگانه
انتخاب اسباببازی چقدر است؟
 .2کدددام یددا از معیارهددای هشددتگاندده انتخدداب
اسباببازی بهعنوان سه اولویت اصلي والدین است؟
 3کدام یا از معیارهای هشتگانه انتخاب اسباببازی
بیشتر مورد غفلت قرار ميگیرد؟

برای بررسی پرسقشهقای اول جقا سقوم پقژوهش از
مقایس مرانگرن ها و مرانگرن رجا ها با استفاده از آزمون
فریقدمن ( )Friedman testدر جقدول  6اسقتفاده شقده
است .جرجر افدایش مرقانگرن رجاق هقا مشق صکننقدة
اولویت معرارهای انت ا اساا بازی برای والدین اسقت
ب گون ای ک اولویت اول متعل ،بق معرقار جناسق سقن
کودک (مرانگرن رجا ها= )5/47اولویت دوم متعلق ،بق
معرقار کققاربرد اسققاا بققازی (مرققانگرن رجاق هققا=)5/26
اولویت سوم متعل ،ب معرار جنسرت کقودک (مرقانگرن
رجا ها= )5/04اولویت چهقارم متعلق ،بق معرقار ظقاهر

51
149
200

25/50
74/50
100

اساا بازی (مرانگرن رجا ها= )4/65الویت پنجم متعل،
ب معرار ایمنی اساا بقازی (مرقانگرن رجاق هقا=)4/28
الویت ششم متعل ،ب معرار جنوع اساا بقازی (مرقانگرن
رجا ها= )4/07اولویت هفقتم متعلق ،بق معرقار قرمقت
اساا بازی (مرانگرن رجا ها= )3/90و اولویقت هشقتم و
آهققر متعلقق ،ب ق معرققار فرهنققگ و ارزشهققای جامع ق
(مرانگرن رجا ها= )3/32است ک در پاسق بق پرسقش
اول اولویتهای هشتگان ذکقر شقده مرقدان اهمرقت و
جوج والدین در انت ا معرارهای اساا بازی مشق ص
میشود؛ بنابراین س معرار اصلی در انت ا اساا بقازی
از دید والدین در پاس ب پرسش دوم ب جرجر  :جناس
سقن کققودک کققاربرد اسققاا بققازی و جناسق جنسققرت
کودک در نظر گرفت میشود .در پاس ب پرسقش سقوم
جوج ب جناسق اسقاا بقازی بقا فرهنقگ و ارزشهقای
جامع ب عنوان معراری ک مورد غفلت و بیجوجهی ققرار
میگررد جوس والدین جعررن شده است.
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جدول  .6اولویتهای انتخاب اسباببازی از دیدگاه والدین
معیار
شاخصهای
آماری
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین رتبهها
اولویت

سن
کودک

کاربرد
اسباببازی

جنسیت
کودک

9/41
2/11
5/47
1

9/30
2/32
5/26
2

9/13
2/64
5/04
3

تنوع
ایمنی
ظاهر
اسباببازی اسباببازی اسباببازی

پرسش چهارم :آیا بین دیدگاه والدین با سنین مختلف
در توجه به معیارهای هشتگانه در انتخاب اسباببازی
تفاوت معناداری وجود دارد؟

نتایج حاصل از آزمون آماری  Fدر جدول  7برانگر این
است ک برای معرارهای سن کودک کاربرد اساا بقازی
جنسققرت کققودک ظققاهر در سققعح  p<0/01و بققرای

معیار

8/57
2/24
4/28
5

8/93
2/12
4/65
4

8/46
2/17
4/07
6

قیمت
اسباببازی
8/11
2/67
3/90
7

فرهنگ و
ارزشهای
جامعه
7/51
2/46
3/32
8

معرارهای ایمنی و جنوع اسقاا بقازی در سقعح p<0/05

جفاوت معنادار را نشان مقیدهقد؛ بق عاقارت دیگقر بقرن
دیدگاه والدین در سنرن م تلو از نظر جوجق بق سقن و
جنسرت کودک و همچنرن ظاهر ایمنی جنوع و ظاهر در
انت ا نوع اساا بازی جفاوت معنادار وجود دارد.

جدول  .7نتایج تحلیل واریانس یا راهه برای بررسي تفاوت دیدگاههای والدین بر اساس سن آنها
شاخصهای آماری
معناداری
درجة آزادی مجذور میانگین
مجموع مجذورات
F

سن کودک

کاربرد اسباب بازی

جنسیت کودک

ظاهر اسباببازی

ایمنی اسباببازی
تنوع اسباببازی
قیمت اسباببازی
فرهنگ و ارزشهای جامعه
*p<0/05
**p<0/01

بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل
بین گروهی

35/56
850/82
886/38
66/31
1005/69
1072/00
89/32

درونگروهی
کل

1297/30
1386/62

بین گروهی

58/56

درونگروهی
کل
بین گروهی
درونگروهی
کل
بین گروهی
درونگروهی
کل
بین گروهی
درونگروهی
کل
بین گروهی
درونگروهی
کل

839/32
897/87
47/86
949/16
997/02
45/03
890/57
935/59
42/40
1381/18
1423/58
13/11
1192/89
1205/99

3
196
199

11/85
4/34

*2/73

3
196
199

22/10
5/13

**4/31

3
196
199

29/77

3
196
199
3
196
199
3
196
199
3
196
199
3
196
199

6/62

**4/50

0/04

0/01

0/01

19/52
4/28
15/95
4/84

**4/56

*3/29

15/01
4/54

*3/30

14/13
7/05

2/01

4/37
6/09

0/72

0/01

0/02
0/02
0/11
0/54
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برای بررسی دقر،جر جفاوت بقرن والقدین گقروههقای
سنی م تلو از نظقر جوجق بق معرارهقای هشقت گانق
انت ققا اسققاا بققازی در جققدول  8از آزمققون جعقراققی
بونفرونی (( )Bonferroniآلفا= )0/05اسقتفاده شقد .بق
دلرل جعداد زیاد مقایس های زوجی برای هر معرار جنهقا
نتایج جفاوتهای غررمعنقادار بقرای معرقار سقن و نتقایج
جفاوتهای معنقادار بقرای معرارهقای کقاربرد جنسقرت
ظققاهر ایمنققی و جنققوع گققدارش شققده اسققت .همچنققرن
مرانگرن نظرات والدین  30-25سال با مرانگرن نظقرات
والدین  40-36سال در مورد معرار کاربرد اسقاا بقازی

جفاوت معنادار دارد ( .)p<0/05مرانگرن نظقرات والقدین
 25-30سال نرد با مرانگرن نظقرات والقدین  41سقال و
باالجر نرد در مورد معرارهای کاربرد اساا بازی جنسرت
کودک ظاهر اساا بقازی ایمنقی و جنقوع اسقاا بقازی
جفاوت معنقادار دارد ( .)p<0/05همچنقرن نتقایج نشقان
میدهد کق مرقانگرن نظقرات والقدین  35-31سقال بقا
مرققانگرن نظققرات والققدین  41سققال و بققاالجر در مققورد
معرارهای ظاهر و جنوع اساا بازی جفقاوت معنقادار دارد
(.)p<0/05

جدول  .8نتایج مقایسههای چندگانه با آزمون تعقیبي بونفرني برای والدین گروههای سني مختلف
معیار

سن کودک

کاربرد اسباببازی
جنسیت کودک
ظاهر اسباببازی
ایمنی اسباببازی
تنوع اسباببازی

مقایسه

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

معناداری

 30-25سال با  31-35سال

0/520

0/360

0/903

 30-25سال با  40-36سال

1/049

0/452

0/128

 30-25سال با  41سال و باالتر

1/224

0/519

0/116

 35-31سال با  36-40سال

0/529

0/416

1/000

 35-31سال با  41سال و باالتر

0/704

0/488

0/904

 40-36سال با  41سال و باالتر

0/175

0/559

1/000

 30-25سال با  36-40سال

*1/381

0/492

0/033

 30-25سال با  41سال و باالتر

*1/677

0/564

0/020

 30-25سال با  41سال و باالتر

*2/155

0/641

0/006

 30-25سال با  41سال و باالتر

*1/898

0/515

0/002

 35-31سال با  41سال و باالتر

*1/412

0/485

0/024

 30-25سال با  41سال و باالتر

*1/589

0/548

0/025

 30-25سال با  41سال و باالتر

*1/622

0/531

0/015

 35-31سال با  41سال و باالتر

*1/372

0/499

0/039

پرسش پنجم :آیا بین دیددگاه والددین بدا تحصدیالت
مختلف در توجه به معیارهای هشت گانده در انتخداب
اسباببازی تفاوت معناداری وجود دارد؟

طا ،جدول  F 9مشاهده شده بقرای هقرچ کقدام از
معرارهای هشتگان در سعح  p<0/05معنقادار نرسقت؛
ب عاارت دیگر جحصرالت والدین جقأثرری در جوجق بق
معرارهای انت ا اساا بازی برای کودکانشان ندارد.
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جدول  .9نتایج تحلیل واریانس یا راهه برای بررسي تفاوت دیدگاههای والدین بر اساس سطح تحصیالت آنها
شاخصهای آماری
معیار
سن کودک

کاربرد اسباب بازی

جنسیت کودک

ظاهر اسباببازی

ایمنی اسباببازی
تنوع اسباببازی

قیمت اسباببازی

فرهنگ و ارزشهای جامعه

درجة آزادی

مجذور میانگین

مجموع مجذورات
بین گروهی

1/07

5

0/21

درون گروهی

885/31

194

4/56

کل

886/38

199

بین گروهی

3/99

5

0/80

درون گروهی

1068/01

194

5/50

کل

1072/00

199

بین گروهی

10/10

5

2/02

درونگروهی

1376/52

194

7/10

کل

1386/62

199

بین گروهی

23/00

5

4/60

درونگروهی

874/87

194

4/51

کل

897/87

199

بین گروهی

16/45

5

3/29

درونگروهی

980/57

194

5/05

کل

997/02

199

بین گروهی

10/45

5

2/09

درونگروهی

925/14

194

4/77

کل

935/59

199

بین گروهی

27/56

5

5/51

درونگروهی

1396/02

194

7/20

کل

1423/58

199

بین گروهی

25/48

5

5/10

درونگروهی

1180/51

194

6/08

کل

1205/99

199

پرسش ششم :آیا بین دیدگاه والدین شاغل و خاندهدار
در توجه به معیارهای هشتگانه در انتخاب اسباببازی
تفاوت معناداری وجود دارد؟

F

0/05

0/14

0/28

1/02

0/65

0/44

0/77

0/84

معناداری

0/99

0/98

0/92

0/41

0/66

0/82

0/57

0/52

نتایج حاصل از ججدیق وجحلرقل واریقانس یقک راهق
طا ،جدول  10جفاوت معناداری را برن والدین هانق دار
و شاغل بقرای هقرچ کقدام از معرارهقای هشقتگانق در
انت ا اساا بازی در سعح  p<0/05نشان نمیدهد.
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جدول  .10نتایج تحلیل واریانس یا راهه برای بررسي تفاوت دیدگاههای والدین بر اساس نوع شغل آنان
شاخصهای آماری

درجة آزادی

مجذور میانگین

مجموع مجذورات
بین گروهی

43/07

7

6/15

درون گروهی

843/31

192

4/39

کل

886/38

199

بین گروهی

53/28

7

7/61

درون گروهی

1018/72

192

5/31

کل

1072/00

199

بین گروهی

55/63

7

7/95

درونگروهی

1330/99

192

6/93

کل

1386/62

199

بین گروهی

29/78

7

4/25

درونگروهی

868/10

192

4/52

کل

897/87

199

بین گروهی

62/64

7

8/92

درونگروهی

934/56

192

4/87

کل

997/02

199

بین گروهی

41/76

7

5/96

درونگروهی

893/84

192

4/65

کل

935/59

199

بین گروهی

74/18

7

10/60

درونگروهی

1349/40

192

7/03

کل

1423/58

199

فرهنگ و ارزشهای

بین گروهی

72/15

7

10/31

جامعه

درونگروهی

1133/84

192

5/91

کل

1205/99

199

معیار

سن کودک

کاربرد اسباب بازی

جنسیت کودک

ظاهر اسباببازی

ایمنی اسباببازی

تنوع اسباببازی

قیمت اسباببازی

پرسش هفتم :آیا بین دیدگاه والدین با تعداد فرزنددان
متفاوت در توجه به معیارهای هشتگانده در انتخداب
اسباببازی تفاوت معناداری وجود دارد؟

معناداری

1/40

1/43

1/47

0/94

1/83

1/28

1/51

1/74

0/21

0/19

0/34

0/48

0/08

0/26

0/17

0/10

نتایج حاصل از ججدیق وجحلرقل واریقانس یقک راهق
طا ،جدول  11جفاوت معناداری را در والدین با فرزندان
متفاوت در جوج بق معرارهقای هشقتگانق در انت قا
اساا بازی در سعح  p<0/05نشان نمیدهد.
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جدول  .11نتایج تحلیل واریانس یا راهه برای بررسي تفاوت دیدگاههای والدین دارای تعداد فرزندان مختلف
شاخصهای آماری
درجة آزادی

مجذور میانگین

بین گروهی

18/51

1

3/70

درون گروهی

867/87

198

4/47

کل

886/38

199

بین گروهی

20/97

1

4/19

درون گروهی

1051/02

198

5/42

کل

1072/00

199

بین گروهی

35/52

1

7/10

درونگروهی

1351/10

198

6/96

کل

1386/62

199

بین گروهی

28/34

1

5/67

درونگروهی

869/54

198

4/48

کل

897/87

199

بین گروهی

33/59

1

6/72

درونگروهی

963/43

198

4/97

کل

997/02

199

بین گروهی

25/19

1

5/04

درونگروهی

910/40

198

4/69

کل

935/59

199

بین گروهی

18/71

1

3/74

درونگروهی

1404/87

198

7/24

کل

1423/58

199

فرهنگ و ارزشهای

بین گروهی

26/02

1

5/20

جامعه

درونگروهی

1190/30

198

6/08

کل

1205/99

199

معیار

سن کودک

کاربرد اسباب بازی

جنسیت کودک

ظاهر اسباببازی

ایمنی اسباببازی

تنوع اسباببازی

قیمت اسباببازی

مجموع مجذورات

بحث و نتیجهگیری
دوران کودکی و سالهقای ن سقترن زنقدگی کقودک در
محرعققی معلققو مققیجوانققد در شققادابی اسققتقالل و
مسلولرتپذیری کودک نقش بسقدایی ایفقا کنقد .بقازی

F

0/83

0/77

1/02

1/26

1/35

1/07

0/52

0/86

معناداری

0/53

0/57

0/41

0/28

0/24

0/38

0/76

0/51

ب شی از زنقدگی کقودک را جشقکرل مقیدهقد و نققش
سازندهای برای زندگی آیندة او دارد .هقد بقازی فقق
سرگرمی کودک نرست بلکق شناسقایی موقعرقت هقای
جدید و آموزشی فعالرتهای ذهنقی و عقاطفی کقودک
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نرد هست ک در این راستا اساا بازی جایگاه هاصقی را
ب هود اهتصا میدهد و با جوج بق اهمرقت بقازی و
اسققاا بققازی در زنققدگی کققودک مققیجققوان گفققت ک ق
اساا بازی یکی از نرازهای اساسی کودکان است و نرقاز
فعری بچ ها را ارعا میکند .همچنرن وسقرل ای اسقت
ک کودک با آن ش صرت هود را از لحا فکری و روانی
مققیسققازد و ب ق آن شققکل داده و آینققدة هققود را در آن
جستوجو میکند .اساا بازی نقش مقؤثری در زنقدگی
کودک دارد و جدئقی از زنقدگی او را جشقکرل مقیدهقد.
چنانچق ایققن اسققاا بققازیهققا بققا دقققت و طاقق ،اصققول
روان شناسی و اهدا آموزشی انت ا شقوند در زنقدگی
اجتماعی و روانی و رشد فکقری و جربرتقی آنهقا بسقرار
مؤثر هواهند بود .ب همرن دلرقل روانشناسقان در ایقن
زمرن ب جفضرل بحث کرده اند و بازی و اسقاا بقازی را
در رشققد فکققری و جربرققت قققوای عقالنققی کققودک مققؤثر
دانسققت انققد .کودکققان بقق هنگققام بققازی م صوصققاً بققا
اساا بازیهایی ک جناة فکقری و آموزشقی دارد بهتقر
میجوانند ب فعالرتهای م تلو ذهنی حرکتی و روانقی
ب ردازند .از نظر کارشناسان عرصة جعلرم و جربرت جمایقل
کودکان ب داشتن اساا بقازی یکقی از عالئقم سقالمت
عقل کنجکاوی و هوشراری آنان است .همچنرن بازی و
اساا بازی در رشقد همق جاناقة کودکقان مقؤثر اسقت.
بنابراین والدین هنگام هرید اساا بازی باید با آگقاهی و
برنام ریدی دقر ،در مقورد انت قا اسقاا بقازی اققدام
کنند جقا هقوش و هالقرقت را در کقودک هقود پقرورش
دهند بنابراین پژوهش حاعر با هد بررسی معرارهقای
هشتگان (جناس سن و جنسرت ایمنی قرمت جنقوع
کاربرد ظاهر فرهنگ و ارزشهقای جامعق ) در انت قا
اسققاا بققازی از دیققدگاه والققدین کودکققان  4-6سققالة
س اهانشهر اصفهان سعی دارد ب صورت جامعجر نسقات
ب جحقرقات قال عمن جعررن دیدگاه والدین نسقات بق
معرارهققای هشققتگان ق در انت ققا اسققاا بققازی بققرای
کودکققان  4-6سققال معرارهققای بااهمرققت و مغفققول در

طرققوهققای م تلققو سققنی جحصققرلی و شققغلی والققدین
کودکان را مورد بررسی قرار دهد.
یافت هقای حاصقل از پرسقش اول مانقی بقر جعرقرن
مردان اهمرت والدین نسات بق معرارهقای هشقتگانق
انت ا اساا بازی نشان داد ک اولویت اول متعلق ،بق
معرار جناس سن کودک اولویت دوم متعلق ،بق معرقار
کاربرد اساا بازی اولویت سوم متعل ،ب معرار جنسرت
کودک اولویت چهارم متعل ،ب معرار ظاهر اساا بازی
اولویت پنجم متعل ،ب معرار ایمنی اساا بازی اولویقت
ششم متعل ،ب معرار جنوع اساا بقازی اولویقت هفقتم
متعل ،ب معرار قرمت اساا بازی و اولویت هشتم و آهر
متعلقق ،بق معرققار فرهنققگ و ارزشهققای جامعق اسققت.
همچنرن با جوج ب اینک والدین در این جحقر ،نسقات
ب معرارهای هشقت گانق انت قا اسقاا بقازی آگقاهی
داشتند و این آگقاهی در مقادران در مقایسق بقا پقدران
برشتر بود لکن در هنگام هرید و انت قا اسقاا بقازی
این دققت و جوجق بسقرار کقم اسقت؛ بنقابراین انت قا
اساا بازی بدون در نظر گرفتن معرارهقای هشقتگانق
اساا بازی بسرار آسر زا هواهد بود و آگقاهی و جوجق
ب هر یک از معرارها نقش بسدایی در رشقد همق جاناقة
کودک دارد ک ب اجمال برقان مقیشقود :جناسق سقن
کودک با اساا بازی ب معنای سازگاری اساا بقازی بقا
ویژگیهای فردیکی و جواناییهای ذهنقی کقودک اسقت.
جوج ب معرار کاربرد اساا بازی نقش بسدایی در ایجاد
اصال و جقویت مهارتهقای فقردی و اجتمقاعی کقودک
دارد و جناس جنسرت کودک با اساا بقازی نرقد نققش
بسدایی برای ایفای نققش در بدرگسقالی و جمقرین بقرای
آینده و ورود ب جامع هواهد داشت .جوج ب فرهنگ و
ارزشهای جامع در انت ا اساا بازی ب کودک کمک
میکند جقا ققوانرن و قاعقده هقای جامعقة هقود را بهتقر
بشناسد و ب فرهنگ کشور هود احترام بگذارد .جوج ب
قابل شست وشقو بقودن شقکننده و هعرآفقرین ناقودن
وسرلة بقازی و جقوج بق جرکراقات و رنگ در ساهقت و
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جولرد وسایل برانگر جوجق بق معرقار ایمنقی در انت قا
اسققاا بققازی اسققت .نوشققت شققدن آدرس کارهانققة
جولردکننده و عالمت اسقتاندارد مقی جوانقد نشقانة سقالم
بققودن و ایمنققی اسققاا بققازی باشققد ولققی اگققر والققدین
اساا بازی های هعرناک بقرای کودکقان هقود انت قا
کنند ن فق باعث موفقرت کودک نشده بلک هعقرات
غررمنتظرهای هم میجواند برای آنان در برداشت باشقند.
قرمت اساا بقازی نرقد بق عنقوان یکقی از نگرانقیهقای
والدین باید در حدی باشد ک والدین بتوانند آن را جهرق
کنند و کودک هم بتواند آن را دستکاری کنقد بنقابراین
هرید اساا بازیهای گرانقرمقت کق جناقة جدئرنقی و
ویترینی دارد اثرات منفی روانی هواهد داشت .جوج بق
این نکت ک کودک دارای استعدادهای گونقاگونی اسقت
ک ق هققر یققک از آنهققا بققرای شققکوفایی هققود نرازمنققد
راهکارهای متنوعی است بنابراین جوج ب معرقار جنقوع
اساا بازی در شکوفایی استعدادهای م تلو کقودک را
مورد جوج ققرار مقیدهقد .جوجق بق جقذابرت و ظقاهر
اساا بازی و نوع بست بندی و همچنقرن رنقگ بق کقار
برده شده در اساا بازی نرد ب عنوان یکقی از معرارهقای
انت ققا اسققاا بققازی نرققاز بق دقققت و جوجق برشققتری
احساس میشود .جوج ب ظاهر اساا بقازی نرقد بسقرار
مؤثر است و عرورت دارد والدین اسقاا بقازی هقایی بقا
رنگ شاد انت ا کنند جا باعث شادی و نشاط در روحر
کودک شود و از انت ا اساا بازیهایی با رنگ کدر ک
اثرات منفی بر رو و روان کودک میگقذارد هقودداری
شود .الات در جحقرقات پرشرن انجام شده در این زمرن
یک یا چند معرار در انت ا اساا بقازی مقورد بررسقی
قققرار گرفت ق و هققرچ جحقرقققی جمققامی ایققن معرارهققای
هشتگان در این جحقر ،را مورد بررسی قرار نقدادهانقد؛
بنابراین نتایج جحقرقات گلدسقترن ()Goldstein, 2012
ک ب اهمرت س معرار جناسق سقن جقنس و کقاربرد
اسققاا بققازی جأکرققد دارد و جحقرقققات اعتمادمقققدم
( )Etemad Moghadam, 2012دهداری دانقشکهقن
نورافکن اسماعرلآبادی کلهر و محمودی ( & Dehdari
& Daneshkohan & nourafkan & Esmaeelabadi

 )Kalhor & Mahmoudi, 2006در جحقر ،پورمققدس
پرشقکار و کقاوهزاده ( & Pourmoghadas & Pishkar
 )Kavehzadeh, 2006و گلرسققی ( )Glassy, 2003ب ق
اهمرت ایمنی جأکرد دارند همچنرن جحقر ،اعتمادمقدم
( )Etemad Moghadam,2012بر کاربرد اسقاا بقازی و
جحقر ،جقادوا هرقنس و گلماقک ( & jadva & Hines
 )Golombok, 2010بق ظقاهر .جناسق سقن و جقنس.
ایمنی و قرمت جأکرد دارند و جحقر ،شجاعی ( Shojaei,
 )2006بر کاربرد ظاهر قرمت ایمنی فرهنقگ و جنقوع
جأکرد دارد نتقایج جحقرق ،الکقوردی ()Al kurdi, 2017
کاربرد اساا بقازی جناسق اسقاا بقازی بقا هرجانقات
کقودک قرمقت مسقائل آموزشقی جوجق بق اطالعققات
جمعرققتشققناهتی کققودک و والققدین را در انت ققا
اساا بازی مهم میداند اما در واقعرت جنسرت کقودک
و والقدین نقققش بسققدایی در انت ققا اسققاا بققازی ایفققا
میکند .نتایج این جحقرقات با نتایج این جحقر ،از لحا
درصققد اهمرققت هم ققوانی دارد لکققن از لحققا جرجر ق
اولویت و اهمرت معرار در انت ا اساا بقازی بقا نتقایج
این جحقر ،هم وانی ندارد.
یافت های پرسش دوم مانقی بقر جعرقرن سق معرقار
اصلی والدین از معرارهای هشتگان انت ا اساا بقازی
نشان داد ک جناس سن کودک کقاربرد اسقاا بقازی و
جناس جنسقرت کقودک سق معرقار اصقلی والقدین در
انت ا اسقاا بقازی بقرای کودکقان اسقت .نتقایج ایقن
جحقر ،با نتایج جحقرقات گلدسترن ()Goldstein, 2012
ک ب اهمرت س معرار جناسق سقن جقنس و کقاربرد
اسققاا بققازی جأکرققد دارد هم ققوانی دارد و معرارهققای
ایمنی ظاهر و جنوع اسقاا بقازی قرمقت و جناسق بقا
فرهنگ و ارزشهای جامع با جوجق بق آگقاهی والقدین
کمتر مورد جوج قرار میگررد ک با نتایج جحقر ،اعتماد
مقدم ( )Etemad Moghadam, 2012با جأکرد بر کاربرد
اساا بازی و جحقر ،جادوا هرنس و گلماک ( & jadva
 )Hines & Golombok, 2010با جأکرد بر ظاهر .جناس
سققن و جققنس .ایمنققی و قرمققت و جحقرقق ،شققجاعی
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( )Shojaei, 2006با جأکرقد بقر کقاربرد ظقاهر قرمقت
ایمنی فرهنگ و جنوع هم وانی ندارد؛ بنابراین با جوجق
ب اینکق جناسق سقن کقاربرد اسقاا بقازی و جناسق
جنسرت کودک با اساا بازی در این جحقرق ،بق عنقوان
اولویت اول جا سوم در انت ا اساا بازی جوس والقدین
جعررن شده است .با این وجود درصد کمی از والدین بق
هنگام انت ا اساا بازی ب معرار سن کاربرد و جناس
جنسرت جوج داشت اند ک برانگر بیجوج جدی والدین
نسات ب اثرات منفی این معرارها بقر کودکشقان اسقت.
جناس سن کودک با اساا بقازی بق معنقای سقازگاری
اساا بازی با ویژگیهای فردیکی و جوانقاییهقای ذهنقی
کودک است .جوج ب معرار کقاربرد اسقاا بقازی نققش
بسدایی در ایجاد اصال و جقویت مهقارتهقای فقردی و
اجتمققاعی کققودک دارد و جناس ق جنسققرت کققودک بققا
اساا بقازی نرقد نققش بسقدایی بقرای ایفقای نققش در
بدرگسالی و جمرین برای آینده و ورود ب جامعق هواهقد
داشققت کقق نرازمنققد ارائققة برنامقق هققای آموزشققی در
مهدکودک ها و پرش دبستانی ها برای والدین بق ویقژه در
زمرنة نقش و اثرات این س معرار در انت ا اساا بازی
برای کودکان است.
یافت های پرسش سوم مانی بر جعررن معراری کق از
مران معرارهای هشتگان برشقتر مقورد غفلقت و جوجق
قرار میگررد نتایج برانگر این است ک جوج ب جناسق
اساا بازی بقا فرهنقگ و ارزش هقای جامعق بق عنقوان
آهققرین معرققار جوس ق والققدین برشققتر مققورد غفلققت و
بیجوجهی بوده است .در حالی کق جوجق بق فرهنقگ و
ارزشهای جامع در انت ا اساا بازی ب کودک کمک
میکند جقا ققوانرن و قاعقده هقای جامعقة هقود را بهتقر
بشناسد و ب فرهنگ کشور هود احترام بگذارد ولقی در
صققورت رعایققت نکققردن ایققن نکققات در هنگققام انت ققا
اساا بازی می جواند پرامدهای منفی بق دناقال داشقت
باشند ازجمل اینک کودکقان بقا آدا و رسقوم لاقاس
ساک و شقروة زنقدگی و رفتقاری و فرهنقگ کشقورهای
دیگر آشنا مقی شقوند و رفتقار مقیکننقد چنانچق ایقن

اساا بازیها مانند «باربی» هم گرقر شقوند مقیجواننقد
قوانرن و قاعدههای فرهنگی و سنتی جامع را بشکنند و
فرهنگ جامعة ایرانقی را زیقر سقؤال بارنقد .نتقایج ایقن
جحقر ،با جحقر ،شجاعی ( )Shojaei, 2006ک جأکرد بر
اهمرت جوج ب فرهنقگ در انت قا اسقاا بقازی دارد
هم وانی ندارد .در سایر جحقرققات انجقام شقده مقولقة
فرهنگ در انت ا اساا بازی مورد بررسی و جوج قرار
نگرفت است.
نتایج حاصل از پرسش چهارم مانی بقر جفقاوت بقرن
دیدگاه والدین با سنرن م تلو در جوجق بق معرارهقای
هشتگان در انت ا اساا بازی برقانگر ایقن اسقت کق
برای معرارهای جناس سن کودک کاربرد اساا بقازی
جنسققرت کققودک ظققاهر در سققعح  p<0/01و بققرای
معرارهای ایمنی و جنوع اساا بقازی در سقعح p<0/05
جفاوت معنادار را نشان میدهد و والقدین در گقروههقای
سنی م تلو در  6معرقار (جناسق بقا سقن و جنسقرت
ظاهر ایمنی کاربرد و جنوع ) از  8معرقار مقورد بررسقی
این جفاوت وجود دارد .همچنرن مردان جوج و دققت در
انت ا معرارهای اساا بازی با افدایش سقن والقدین در
س معرار (ایمنقی کقاربرد و جناسق جنسقرت) برشقتر
میشود و جوج ب دو معرار جنوع و ظاهر اساا بقازی در
والدین با گروه سنی پایرنجقر برشقتر اسقت .نتقایج ایقن
جحقر ،با جحقرقات جادوا هنرس و گلماقک ( & jadva
 )Hines & Golombok, 2010جنها در دو معرار (ظقاهر
و ایمنی اساا بقازی) هم قوانی دارد و در چهقار معرقار
دیگقققر (جناسقق سقققن و جنسقققرت کقققاربرد و جنقققوع
اساا بازی) هم وانی ندارد .نتایج این جحقر ،با جحقر،
الکقوردی ( )Al kurdi, 2017جنهقا بقا معرقار جنسقرت
هم وانی دارد.
نتایج حاصل از پرسش پنجم مانی بر جفاوت معنادار
برن دیدگاه والدین با جحصقرالت م تلقو در جوجق بق
معرارهای هشتگان در انت ا اسقاا بقازی برقانگر ایقن
است ک برای هرچ کقدام از مقالکهقای هشقتگانق در
سعح  p<0/05جفاوت معنادار نرست؛ بنابراین جحصرالت
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والدین جأثرری در جوج ب معرارهای انت ا اساا بازی
برای کودکانشان نقدارد .نتقایج ایقن جحقرق ،بقا جحقرق،
الکوردی ( )Al kurdi, 2017مانقی بقر عقدم جفقاوت در
دیققدگاه والققدین بققا جحصققرالت م تلققو در انت ققا
اساا بازی هم وانی دارد .ب عاقارت دیگقر جحصقرالت
والدین جفقاوجی در جغررقر نگقرش والقدین در انت قا و
اهمرت قائل شدن در معرارهای انت ا اساا بازی برای
کودکانشان ندارد.
نتایج حاصل از پرسش ششم مانی بر جفاوت معنادار
بققرن دیققدگاه والققدین شققاغل و هان ق دار در جوج ق بقق
معرارهای هشقت گانق در انت قا اسقاا بقازی جفقاوت
معناداری را برن والدین هان دار و شاغل برای هرچ کدام
از مالکهای هشتگان در انت ا اساا بازی در سقعح
 p<0/05نشان نمیدهد .نتایج ایقن جحقرق ،بقا جحقرق،
الکوردی ( )Al kurdi, 2017مانی بر عدم جفاوت در نوع
انت ا والدین با مشاغل متفاوت در انت ا اساا بقازی
هم وانی دارد.
نتایج حاصل از پرسش هفتم مانی بر جفاوت معنقادار
برن دیدگاه والدین با جعداد فرزندان متفاوت در جوج ب
معرارهای هشتگان در انت ا اساا بازی برانگر جفاوت
معناداری را در والدین با فرزندان متفقاوت در جوجق بق
معرارهای هشتگان در انت قا اسقاا بقازی در سقعح
 p<0/05نشان نمیدهد .ب عاارت دیگر ججربة ش صقی
والدین با جعداد فرزند م تلو جفاوجی در دیدگاه والقدین
در انت ا اساا بازی ایجاد نمیکند .الاتق ایقن متغرقر
در جحقرقات پرشرن کمتر مورد جوج قرار گرفت است و
از مران اطالعات جمعرت شقناهتی والقدین جنهقا سقعح
جحصرالت نوع شغل جنسرت و سن والدین در بررسقی
دیدگاه والدین در انت ا اساا بازی مورد بررسقی ققرار
گرفت است ک از این مران در جحقرققات پرشقرن فقق
جنسرت والدین ب ایجاد دیدگاه متفاوجی در برن والدین
در انت ققا و جوجقق بقق معرققار هاصققی در انت ققا
اساا بازی برای کودکان منجر شده اسقت؛ بنقابراین بقا
جوج ب اینک هرید اساا بازی آنگون ک والدین فکقر

میکنند عمل سادهای نرست بنابراین عرورت جحقرقات
برشتر در این زمرن و انعکاس نتایج جحقرقات ب والقدین
معر میشود .همچنرن با جوج بق اهمرقت معرارهقای
هشت گان در انت ا اساا بقازی مناسق و بق منظقور
کاهش اثقرات بقیجقوجهی نسقات بق ایقن معرارهقا بقر
کودکان برگقداری جلسقات م تلقو در زمرنقة معرفقی
معرارهای مهم در انت ا اساا بقازی و بررسقی اثقرات
جوج و بیجقوجهی نسقات بق ایقن معرارهقا در رشقد و
پرورش هم جاناة کودکقان در مراکقد پقرشدبسقتانی و
مهدکودکها برای والدین کودکان برش از پرش عرورت
دارد.
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