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 همایش ملی تازه هاي پژوهش در علوم ورزشی 

  خالقیت حرکتیتحلیلی بررابطه بین بازي و 

  3، علیرضا شیرینی2 جمال فاضل کلخوران، 1محمدباقرعالی

  دانشجوي ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران -1

 تربیت بدنی دانشگاه تهراندانشکده یاراستاد -2

 دانشجوي ارشد تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی -3

  چکیده

در رفتــار انســانی، بــازي فعــالیتی اســت  این تحقیق تحلیلی بر تاثیر بازي به خالقیت حرکتی کودکان است.هدف از 

آنکــه داراي  منطبق بر قواعد قراردادي که غالبا سهم قابل مالحظه اي از شانس یعنی اتفاق را در بر مــی گیــرد بــدون

ن درباره بدن و قابلیــت هــاي حرکتــی آن، مــی بازي کودکان نخستین وجهی است که به واسطه آ. بازده واقعی باشد

آموزند. همچنین عالوه بر اینکه وسیله اي مهم براي رشد و مهارت هــاي ظریــف و درشــت مــی باشــد، بــه عنــوان 

تسهیل کننده اي مهم در نمو شناختی و عاطفی اطفال به کار می رود. اطفال با بازي به طور فعــال و از طریــق شــیوه 

همــان گونــه کــه حرکــت از اساســی تــرین عوامــل  .ي مهارت هاي شناختی در گیر می شوندهاي متفاوت، در ارتقا

اســت فرایند ذهنــی  خالقیتزندگی انسان است پس  نقش مهمی در رشد عمومی و به خصوص رشد حرکتی دارد. 

جدیــد که شخص را به حل مساله، ایده ها، تصورات، فرمهاي ذهنی، تئوري ها و محصوالتی که منحصــر بــه فــرد و 

حرکت یعنی زنده بودن و زندگی کردن. تمام رفتارهاي نهان و پنهان ما در حرکــت جلــوه  .هستند رهنمون می سازد

خالقیت حرکتی توانایی ایجاد یک حرکت جدید و حل مشکالت حرکتی در یک موقعیــت یــا تکلیــف  گر می شود.

البته با توجه به راههایی که بدن، فضــا  حرکتی خاص است. به بیان دیگر خالقیت حرکتی یک نوع حل مساله است،

الت را درگیــر مــی کنــد، اســتفاده و ابزار می تواند براي تفریح و لذت بردن در بازي هایی که گروه زیــادي از عضــ

بدیهی است ارزیابی وضعیت حرکتی کودکــان امــري الزم و  .مقاله توصیفی تحلیلی است روش تحقیق در این شود.

ابی ممکن است به کارشناسان تربیــت بــدنی، متخصصــان رشــد و پزشــکان کمــک کنــد تــا مفید می باشد. این ارزی

کودکانی را که به توجه ویژه نیاز دارند شناسایی کنند و نمودار فردي و گروهی از پیشرفت آنهــا را ترســیم نماینــد و 

 پیشرفت تحصــیلیبازي با  بین پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی رابطه وظایف تربیتی مناسب براي آنها تعیین کنند.
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