مجله علمی علوم حرکتی و رفتاری103-112 )1399( 3 ،

مجله علمی علوم حرکتی و رفتاری
وب سایتhttp://www.jmbs.ir/ :

مقایسه تأثیر بازیهای بومی محلهای و مداخالت منتخب حرکتی بر عزتنفس دختران چاق سنین
پیشدبستان شهر تهران
فاطمه نخستین شام اسبی ،1بهزاد محمدی اورنگی* ،2رسول یاعلی ،3فرهاد

قدیری3

 .1کارشناس ارشد رشد حرکتی دانشگاه خوارزمی تهران
 .2دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی تهران .محل انجام پژوهش دانشگاه خوارزمی
 .3استادیار رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی تهران

اطالعات مقاله

چکیده

دریافت مقاله98/11/17 :
بازنگری مقاله98/12/14 :
پذیرش مقاله99/1/5 :

مقدمه و هدف :هدف این پژوهش مقایسه تأثیر بازیهای بومی محلهای و مداخالت منتخب حرکتی بر

کلید واژگان
عزتنفس
مداخالت منتخب حرکتی
بازیهای بومی محلی
چاقی
دختران

عزتنفس دختران چاق پیشدبستانی شهر تهران بود.
روش شناسی 30 :دختر چاق به روش هدفمند انتخاب و به گروههای کنترل ،مداخله منتخب حرکتی
و بازی های بومی محلی تقسیم شدند .برای تعیین چاقی از نمودارهای سازمان بهداشت جهانی و برای
سنجش عزتنفس از آزمون عزتنفس کوپر اسمیت استفاده گردید .گروهای آزمایش به مدت نه هفته هر
هفته دو جلسه و هر جلسه یک ساعت تمرین کردند.
نتایج :نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و ال اس دی نشان داد .مداخالت در گروههای آزمایش در مقایسه
با گروه کنترل تأثیر معناداری بر عزتنفس داشتهاند؛ اما در مقایسه باهم دیگر تفاوت معنادار نبود.
بازیهای بومی محلی و منتخب حرکتی بر کاهش مشکالت کودکان چاق از جمله بهبود عزت نفس مؤثر
است.
نتیجه گیری  :این موضوع تأییدی بر نقش فعالیت بدنی بر کاهش مشکالت افراد چاق میباشد .البته
برای یافتن بهترین نوع تمرینی بهتر است مداخالت گوناگون باهم مقایسه شوند.

مقدمه

کودکی بر میزان چربی وزن او در بزرگسالی تأثیر میگذارد و با

چاقی در کودکان به معنای داشتن چربی بیشازحد است که با

بیماریهای دیابت ،فشارخون باال و کلسترول باال مرتبط میشود

اضافهوزن متفاوت است ،چاقی دوران کودکی یک بیماری جدی

(نیاسر و همکاران  .)2017شیوع چاقی به شکل قابلتوجهی در

پزشکی است که کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر قرار میدهد و

کشورهای درحالتوسعه در حال افزایش است و در شهر تهران نیز

اینزمانی است که وزن کودک با توجه به سن او باالتر از مقدار

شیوع چاقی در دختران سنین پیشدبستانی  10/99درصد

نرمال باشد (نیاسر ،زارع و برجسته  .)2017وزن زیاد فرد در
نویسنده مسئول :بهزاد محمدی اورنگی ،دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی تهران .محل انجام پژوهش دانشگاه خوارزمی
آدرس الکترونیکیbehzadmoohamadi@gmail.com :
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گزارششده است (وایله ،ارهارت ،پترسون و راونس20081؛علی

و استانداردهای پیشرفت تحصیلی خود را برآورده سازد ،دارای

نژاد ،ساالری ،پیری و بیاتی  )2013کودکان چاق به دلیل مشکل

عزتنفس تحصیلی مثبت است ،عزتنفس جسمانی بر رضایت

در انجام دادن فعالیتهای فیزیکی و روزانه اعتمادبهنفس کمتری

فرد از وضعیت فیزیکی و قابلیتهای جسمانی خود آنگونه که

نسبت به کودکان عادی دارند و این مسئله باعث کمتحرکی در

به نظر میرسد ،تأکید دارد ،زمینهی خانوادگی عزتنفس،

این کودکان میشود؛ (استودن 2و همکاران  )2008همچنین

احساسات فرد را درباره خود بهعنوان عضوی از خانواده منعکس

نشان دادهشده است کودکان چاق به دلیل تصویر بدنی که از خود

میکند؛ اگر او در خانواده موردعالقه و محبت افراد دیگر باشد،

در ذهن دارند عزتنفس کمتری دارند و کمتر در فعالیت بدنی

احساس امنیت میکند و میتوان گفت عزتنفس او مثبت است

شرکت میکنند و این باعث گوشهگیری در این افراد میشود (دی

و عزتنفس عمومی ،ارزیابی عمومیتری از خود است که به

هندت ،دفورچ ،بوردایتهوج و لنویر .)2009 3طبق گزارشهای

ارزشیابی فرد از خود در تمام زمینهها میپردازد (موکسنس،

پژوهش مرادی ،امینی ،مالک و ممقانی ( )2006وزن زیاد با

مولجورد ،اسپنس و بایرنه.)20106

مشکالت اجتماعی و روانی فراوانی همراه است .درواقع کودکان

عزتنفس باال با رفتار عقالنی ،واقعیتگرایی ،فراست،

چاق به دلیل قضاوتهای منفی دیگران و تصویر بدنی نادرست از

خالقیت ،استقالل ،انعطافپذیری ،توانایی قبول تغییر ،تمایل به

خود دچار نوعی اضطراب میشوند و معموالً گوشهگیری و انزوا را

اصالح اشتباهات خیرخواهی ،همکاری ،یادگیری مهارت حرکتی

برمیگزینند و این باعث میشود این کودکان اسیر افکار واهی و

و تعاون در ارتباط مستقیم است؛ اما عزتنفس پایین با رفتار

تفکرات خود باشند و خود را قربانی ارزیابیهای غیرمنصفانهای

غیرعقالنی ،بیتوجهی به واقعیتها ،نداشتن انعطاف ،ترس از

احساس کنند که دیگران به آنها نسبت میدهند (کارن)20054

چیزهای بدیع و ناآشنا ،سازگاری بیتناسب و یا سرکشی نامعقول،

و این باعث عزتنفس پایین در آنها میشود.

رفتار تدافعی ،سرسپاری بیشازاندازه یا رفتار بهشدت کنترلشده

عزتنفس بهعنوان خوشنودی فرد نسبت به خود پنداره

رابطه دارد؛ این افراد اغلب منزویشده و از ارتباط با دیگران

خویش یا ارزشی که فرد برای خود پنداره خویش قائل است

اجتناب میکنند و یا اینکه در ناامیدی تالش میکنند تا به

تعریفشده است (کاپالن و سادوک .)20075اگر دقیقتر بگوییم

دیگران و خود نشان دهند که فرد الیقی هستند (طهماسبی و

عزتنفس ،اعتماد به توانایی خود در اندیشیدن و کنار آمدن با

فتح آبادی 2018؛ کاپالن و سادوک  .)2007با تأمین سالمت و

چالشها ،اعتماد بهحق خود برای موفقیت و شاد زیستن ،احساس

آرامش روانی و افزایش عزتنفس میتوان از بروز بسیاری از این

ارزشمندی و شایسته بودن ،داشتن حق ابراز نیازها و خواستهها

مشکالت و آشفتگیهای عاطفی و روانی پیشگیری کرد

و برخوردار شدن از ثمره تالشهای خویشتن است (کاپالن و

(موکسنس و همکاران .)2010

سادوک  .)2007از ابعاد عزتنفس میتوان به بعد اجتماعی،

استفاده از راهبردهای مؤثر برای انطباق مناسب میتواند در

تحصیلی ،جسمانی ،خانوادگی و عزتنفس عمومی اشاره کرد؛

بهبود تعامل اجتماعی دانش آموزان چاق مؤثر بوده و ظرفیت

عزتنفس اجتماعی ،احساسی است که فرد در مورد خود بهعنوان

آنها را برای تمرکز بر فعالیتهای تحصیلی ،بهبود سالمت روانی

یک دوست برای دیگران دارد؛ آیا دیگران او را دوست دارند؟ به

و کاهش مشکالت رفتاری افزایش میدهد (کرستینسن و

عقایدش احترام میگذارند؟ و آیا او نسبت به واکنشها و

تورگرسون. )20087ازجمله مداخالت پیشنهادشده برای درمان

ارتباطاتش باهم ساالن و دوستان احساس رضایت میکند ؟

مشکالت کودکان چاق مداخالت حرکتی است (برایانت ،دانکان،
جیمز.)20158

فردی که نیازهای اجتماعیاش برآورده میشود ،با این جنبه از

بریچ و

خود ،احساس راحتی خواهد کرد ،در مورد بعد تحصیلی نیز ،اگر

حرکتی را بر مشکالت روانی ازجمله اضطراب ،افسردگی و سایر

فرد خود را با معیارهای مطلوب عزتنفس تحصیلی منطبق بداند

مشکالت شناختی و روانشناسی نشان دادهاند (دهکردی .)1386

1 . Wille, Erhart, Petersen and Ravens-Sieberer.
2 . Stodden
3 . D’Hondt, Deforche, De Bourdeaudhuij, and Lenoir.
4 . Crane

5 . Kaplan, and Sadock
6 . Moksnes, Moljord, Espnes and Byrne
7 . Kristensen and Torgersen
8 . Bryant, Duncan, Birch and James
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نشان دادهشده است که تأثیر تمرینات مقاومتی را بر خودپنداری

در این پژوهش از بازیهای بومی محلی بهعنوان بازیهای

کودکان مثبت است (قدیری،ماشاللهی و مقدم  .)2010همچنین

تحرکی استفاده شد .بازیهای بومی محلهای ایران که ریشه در

تأثیر تمرینات بدنی بر عزتنفس پرستاران مثبت گزارششده

خالقیت و نیکاندیشی پیشینیان این مرزوبوم دارد و در بافت

است (سعادت و همکاران  .)2014در مطالعه دیگر تأثیر فعالیت

مناسب اجتماعی فرهنگی شکلگرفته است و توانسته با استفاده

ورزشی بر عزتنفس کودکان نابینا مثبت گزارش شد (موستیدی

بهینه از حداقل امکانات حداکثر تحریک حسی عصبی و کنش

و ساتچیان . )20181مطالعات دیگر درزمینهٔ تمرین پذیر بودن

حرکتی را ایجاد کرده و متناسب با تواناییهای افراد موجب

عزتنفس نتایج مشابهی را گزارش کردند (قدیری .)2017ازاینرو

افزایش تواناییهای ادراکی -حرکتی و شناختی هیجانی شود

به نظر میرسد عزتنفس نفس تمرین پذیر است اما این موضوع

(انگل 4و همکاران  .)2017این بازیها سطوح مختلفی دارد که

برای کودکان چاق یک فرضیه محسوب میشود و باید بررسی و

هرکدام بهنوعی دستگاه عصبی را فعال ،توانایی حرکتی را ارتقا

تائید شود.

میدهد و همچنین با ایجاد نشاط موجب تصمیمگیری بهتر

کودکان به دلیل پایین بودن سطح تفکر انتزاعی قادر به بیان

میشود و از این نظر توجه به این نوع بازیها در بهبود سالمت

هیجانات و احساسات خود نیستند و عدم مهارت در بیان

روانی و جسمانی اهمیت دارد (باغنده ،عرب عامری و نیک نسب

احساسات بهویژه از نوع منفی آن بهداشت روانی کودک را به

 .)2016لذا بازیهای حرکتی عالوه بر تقویت مهارتهای حسی-

مخاطره میاندازد (رآی ،اسچوتلکورب و تیسای .)20072لذا بازی

حرکتی میتواند بر سایر فرآیندهای شناختی و فراشناختی دارای

ابزاری است که کودک بهواسطه آن خود را بیان میکند (رآی و

تأثیر باشد (قربانزاده )2014؛ اما تأثیر این نوع بازیها بر عزتنفس

همکاران  .)2007بازی یک روش صحیح و درست در درمان

کودکان بررسی نشده است ازاینرو به نظر میرسد پژوهش در این

مشکالت کودک است ،زیرا کودکان اغلب در بیان شفاهی

زمینه در کاهش مشکالت ناشی از عزتنفس و به طبع آن در

احساساتشان دچار مشکل هستند (وسینگتون و همکاران

ایجاد جامعه سالم مؤثر خواهد بود.

. )2008از طریق بازی ،کودکان میتوانند موانعشان را کاهش داده

مداخالت منتخب حرکتی در سالهای اخیر رواج زیادی

و احساساتشان را بهتر نشان دهند (وسینگتون و همکاران )2008

پیداکرده است و در مطالعات گوناگون تأثیرگذاری آن بر

بازی موجب ارتباط افکار درونی کودک با دنیای خارجی او شده

متغیرهای گوناگون در کودکان مورد تائید قرارگرفته است .مثالً

و باعث میشود بتواند اشیای خارجی را تحت کنترل خود درآورد

در مطالعهای تأثیر یک برنامه مداخلهای را بر شایستگی حرکتی

(اولندیک .)2003 3بازی به کودک اجازه میدهد تا تجربیات

کودکان چاق مثبت گزارش شد (برایانت و همکاران  .)2015در

خود ،افکار ،احساسات و تمایالتی را که برای او تهدیدکننده است،

مطالعه دیگر تأثیر مداخله تمرینی دیگری بر رشد مهارتهای

نشان دهد (اولندیک  .)2003بازیدرمانی از مؤثرترین روشهای

حرکتی کودکان عادی بررسی شد و نتایج مشابه را گزارش کردند

درمانی برای درمان اختالالت رایج در کودکان است .در تائید این

(امل و همکاران  ،)2016انگل و همکاران ( )2017تأثیر یک نوع

نظر میتوان به نتایج برخی از یافتههای پژوهشی استناد کرد .

مداخله حرکتی مهارتهای بنیادی را بر فعالیت بدنی و مهارتهای

ازجمله دادستان و همکاران در بررسی تأثیر بازیدرمانی کودک

حرکتی بنیادی در کودکان عادی اثرگذار گزارش کردند؛ ازاینرو

محور بر مشکالت بیرونی کودکان نشان دادند بازیدرمانی کاهش

به نظر میرسد این نوع تمرین اثر تائید شدهای بر مهارت حرکتی

مشکالت بیرونی و پرخاشگری را سبب شده است (دادستان ،بیات

دارد اما آیا این روش تمرینی میتواند بر عزتنفس که مشکل

و عسگری .)2010همچنین تأثیر بازیدرمانی بر کمرویی کودکان

کودکان چاق به دلیل کمبود مهارت حرکتی است را رفع کند یا

با اختالالت شنوایی مثبت بوده است (حسین زاده ،قلی زاده،

نه مورد سؤال است.
با توجه به اینکه ورزش و فعالیت بدنی از اصلیترین عوامل در

روشندل و نوری )2017؛ اما باید دید این بازیها اگر بهصورت

کاهش مشکالت روانی و اختالالت شناختی است از طرف دیگر بازی

حرکتی و تحرکی باشند نتایج چگونه خواهد بود؟

3 .Olendik
4 . Engel

1 . Mostaedy and Saatchian
2 . Ray, Schottelkorb and Tsai
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نقش تعیینکنندهای در کاهش مشکالت روانی دارد فرض میشود

ابزار

تلفیق بازی با حرکت یا حرکت در قالب بازی (بازیهای بومی محلی)

پرسشنامه عزتنفس کوپر اسمیت1در سال  1967تهیه و تدوین

نتایج بسیار مؤثرتری در مقایسه با حرکت و فعالیت بدون اینکه شکل

شد .این مقیاس  58مادهای خود گزارشی مداد-کاغذی است.

بازی گونه داشته باشد (مداخله منتخب حرکتی) به همراه دارد.

محققین ضرایب باز آزمایی این آزمون را بعد از  35روز  0/88و

ازاینرو پژوهش حاضر در بررسی صحت این فرضیه باهدف مقایسه

بعد از سه سال  0/70گزارش کردند .در مطالعهای ضریب اعتبار

تأثیر بازیهای بومی محلی و مداخله منتخب حرکتی بر عزتنفس

این آزمون از طریق همبسته کردن نمرههای آن با معدل آخر

دختران پیشدبستان با اختالل چاقی انجام شد.

سال آزمودنیها محاسبه گردید و ضرایب بهدستآمده برای
پسران  0/69و برای دختران  0/71بود .همچنین پایایی این

روش شناسی

پرسشنامه با روش آلفای کرون باخ برابر  0/90و روش تصنیف

این پژوهش از نوع تجربی و مقایسهای با طرح پیشآزمون –

 0/88شد (کوپر اسمیت  .)1990در ایران برای تعیین پایایی

پسآزمون بود.

پرسشنامه عزتنفس برای کل پرسشنامه برابر با  0/90بود ،که

شرکت کنندگان

بیانگر ضرایب پایایی مطلوب میباشد و در مطالعات گوناگون

این پژوهش در دانشکده تربیتبدنی ،گروه رفتار حرکتی دانشگاه

استفاده میشود (لویمی و صفرزاده .)2016

خوارزمی تهران تصویب و تائید شده است .جامعه آماری این

مداخالت مهارت حرکتی

پژوهش را کلیه دختران چاق پیشدبستان شهر تهران تشکیل

برنامه مداخله حرکتی شامل یک برنامه مهارت حرکتی مخصوص

دادند .برای انتخاب نمونه پژوهش از بین تمام مدارس دولتی

کودکان پیشدبستان بود (دآمر ،کانر کونتاز و گودوی.)1995 2

منطقه  16شهر تهران به دلیل در دسترس بودن  30کودک در

این برنامه به مدت نه هفته هر هفته دو جلسه آموزش داده شد.

این بازه سنی انتخاب شدند .برای تعیین چاقی در دختران قد و

شیوه انتخاب و دشواری مهارت طوری بود که  60درصد کودکان

وزن کودکان اندازهگیری شد و با استفاده از فرمول،شاخص توده

شرکتکننده میتوانستند آن را انجام بدهند .این مهارتها شامل:

بدن آنها محاسبه شد و برای طبقهبندی شاخص توده بدن از

 1پرش با توپ ( 80دقیقه) ،گام بلند ( 80دقیقه) ،ضربه با پا (80

نمودارهای سازمان بهداشت جهانی استفاده شد .این نمودارها

دقیقه) ،گرفتن ( 80دقیقه) ،پرتاب از باالی شانه ( 80دقیقه)،

منحنی صدکهای شاخص توده بدن  ،قد برای سن ،وزن برای سن

دویدن ( 20دقیقه) ،جهیدن ( 40دقیقه) ،لیلی ( 40دقیقه) ،پرش

را با تفکیک جنس و سن برحسب ماه در افراد  20-2سال نشان

درجا ( 40دقیقه) بود .جلسات تمرینی طوری برنامهریزیشده بود

میدهد .این اصطالحات با سازمان بهداشت جهانی مطابقت دارد

که در یک جلسه همه این برنامهها گنجانده میشدند و در جلسات

و به همین خاطر در سطح بینالملل استفاده میشود .با استفاده

بعد با شدت و تنوع بیشتری تکرار میشدند (گارنهام ،هولت و

از صدکهای دادههای تنسنجی هر فرد در جای معین قرار

پارکر.)20013

میگیرد و میتوان جایگاه تقریبی هر کودک را در توزیع طبیعی

مداخالت بازی های بومی محله ای

افراد جامعه با استفاده ازاینروش تعیین کرد .از این نمودارها

اهداف این بازی ها مهارت در هدف گیری ،تقویت حسی عمقی،

میتوان برای تعیین وضعیت وزن بهعنوانمثال :الغری ،چاقی،

تقویت عصبی عضالنی ،هماهنگی دوطرفه تعادل و ...است .این

اضافهوزن وزن نرمال از طریق شاخص توده بدن  ،استفاده کرد

بازی ها که شامل منتخبی از بازی های بومی محله ای ایران

(سازمان بهداشت جهانی  .)1983در این پژوهش کودکان باالی

است شامل :هفت سنگ ،گرگمبه هوا ،پرتابه و شش خانه بود.

صدک  95بهعنوان چاق در نظر گرفته و انتخاب شدند .عالوه بر
این کودکانی که مشکالت و اختالالت حرکتی و ذهنی داشتهاند

گرگمبه هوا

با مراجعه به پرونده پزشکی آنها در مدارس حذف شدند.

هدف بهبود عمل ها و عکس العمل هاست .در این بازی کودکان

3 . Graham, Holt and Parker

1 . Coopersmith
2 . Dummer, Connor-Kuntz and Goodway
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در یک محل جمع می شوند و یکی از آن ها به عنوان گرگ

یک ساعت تحت مداخله تمرینی قرار گرفتند .گروه کنترل در این

معرفی می شود بنابراین او در تالش از تا بقیه کودکان که در

مدت فعالیتهای معمول خود را انجام داد .پس از پایان تمرینات

محوطه قرار دارند را تعقیب و آن ها را با دست لمس کند

نیز پسآزمون از هر سه گروه گرفته شد و نتایج گزارش شد .الزم
به ذکر است که مداخالت حرکتی در سالن منافی زاده واقع در

هفت سنگ

منطقه  16تهران روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت  15:30تا

هدف این مهارت ایجاد روحیه همکاری نشانه کیری و سرعت

 17:00توسط دو نفر دانشجوی کارشناسی ارشد رشد حرکتی

و دقت است .در این بازی کوکان به دو گروه تقسیم می شوند

آموزش داده شد .بهطوریکه برای بازیهای بومی محلی یک نفر

یک گروه پشت سنگ ها قرار می گیرد و گروه دیگر در فاصله

و برای مداخالت منتخب حرکتی نیز یک نفر انتخابشده بودند.

معین توپ را به طرف سنگ ها پرتاب می کنند اگر توپ به

قبل از شروع تمرین سالن ورزشی توسط مربیان به دو قسمت

سنگ ها برخورد کند و نظم آن ها را به هم بزند گروهی که

تقسیم میشد و بهوسیله تشکهایی از هم جدا میشدند

پشت توپ ایستاده اند باید یک یک نفرات گروه مقابل را با توپ

بهطوریکه گروهها هیچ دیدی نسبت به هم نداشتند .قبل و بعد

بزنند گروه دیگر نیز سعی می کند سنگ ها را دوباره بچینند.

از تمرین گرم کردن و سرد کردن برای جلوگیری از آسیبدیدگی

پرتابه

احتمالی انجام میشد.

در این بازی کودکان گردوها را در یک محوطه ای جمع

روش پردازش داده ها

می کنند و سپس هرکدام با گردویی که در دست دارند به

ابتدا داده ها در نرم افزار اس پی اس اس 1وارد شدند .برای

گردوهای درون محوطه ضربه می زنند هرکسی که توانست

توصیف داده های پژوهش از دو شاخص میانگین و انحراف معیار

گردوها را از محوطه دور کند صاحب همه گردوها میشود

استفاده شد .آزمون شاپیرو – ویلکز نیز برای بررسی طبیعی

شش خانه

بودن توزیع داده ها به کاربرده شد .برای آزمون فرضیه های

این بازی باعث حفظ تعادل و تقویت عضالت پا میشود .کودکان

پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس و بررسی تفاوت بین

باید یک تیکه سنگ را از خانه اول تا خانه ششم به یکپا و

گروه ها از آزمون تعقیبی ال اس دی استفاده شد.

بهصورت لیلی حرکت دهند (باغنده و همکاران .)2016

نتایج

شیوه گردآوری داده ها

در ابتدا با استفاده از آزمون شاپیرو – ویلکز نرمال بودن دادهها

پس از هماهنگی و کسب رضایت والدین کودکان انتخابشده

بررسی شد و نتایج این موضوع را تائید کرد (<0/05پی) .سپس با

پیشآزمون مربوط به عزتنفس را انجام دادند سپس به روش

استفاده از آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد به همراه سایر

تصادفی به سه گروه  10نفره؛ کنترل و دو گروه آزمایش (منتخب

اطالعات توصیفی به دست آمد که در جدول یک آورده شده است.

مهارت حرکتی و بازیهای بومی محلهای) تقسیم شدند و پسازآن
گروهای آزمایش به مدت نه هفته هر هفته دو جلسه و هر جلسه

جدول  .1اطالعات توصیفی آزمودنیها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل
حداکثر
مجموع

وزن
30
33/93
5/514
26
48
1018

1 .SPSS
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قد
30
123/33
5/77
114
135
3700

شاخص توده بدن
30
22/54
3/27
16/37
29/86
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در بررسی اثر تمرین بر عزتنفس پس از اطمینان از برقرار
بودن پیشفرضهای آزمون ،با انجام تحلیل کوواریانس مشخص

فاطمه نخستین شام اسبی و همکاران

شد .پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،اثر معنادار عامل بین
آزمودنیهای گروه وجود داشت.

جدول  .2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و تغییرات آزمون عزتنفس از پیشآزمون به پسآزمون
میانگین پیشآزمون (انحراف
استاندارد)
(20/10 )7/21
(20/3 )6/12
(21/4 )5/4

مداخالت منتخب حرکتی
بازیهای بومی محلی
کنترل

برای بررسی و تعیین تفاوتها در پسآزمون از آزمون تعقیبی
ال اس

میانگین پسآزمون (انحراف
استاندارد)
(33/3 )5/2
(36/6 )12/25
(21/9 )5/6

اثر تمرین
معناداری (اف)
(0/000)17/63

ال سی دی استفاده گردید که نتایج آن در جدول سه خالصهشده
است.

جدول  .3نتایج آزمون ال اس دی و تفاوت بین گروهها در پسآزمون
عزتنفس

منتخب حرکتی بازیهای بومی
محلی
منتخب حرکتی * کنترل
بازیهای بومی محلی * کنترل

معناداری (پسآزمون)
0/2
0/000
0/000

همانطور که مشخص است در پسآزمون در نمرات آزمون

است .همچنین درزمینهٔ تأثیر تمرین بر عزتنفس با نتایج

عزتنفس بین گروه بازیهای بومی محلی و مداخله منتخب

پژوهش قدیری و همکاران ( )2010و سعادت و همکاران ()2013

حرکتی (<0/05پی) تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما بین هر دو

هم راستا و موافق است؛ اما با توجه به پیشینه مطالعه پژوهشی

گروه آزمایش و با گروه کنترل تفاوت معنادار است (>0/05پی).

مغایر با این نتایج پیدا نشد.
برای تبیین این موضوع میتوان از مدل استودن و کفایت

بحث

حرکتی هارتر بهره برد (هارتر و یونیه 1987؛ استودن و

پژوهش حاضر باهدف مقایسه تأثیر بازیهای بومی محلی و

همکاران .)2008در این مدلها بر نقش کفایت و شایستگی

مداخله منتخب حرکتی بر عزتنفس دختران پیشدبستان با

حرکتی بر شرکت در فعالیت بدنی و عزتنفس تأکید میشود.

اختالل چاقی انجام شد .نتایج نشان داد بازیهای بومی محلی و

کلیات این مدل به این شکل است که شایستگی حرکتی و تصویر

مداخالت منتخب حرکتی در مقایسه با گروه کنترل تأثیر

بدنی فرد باعث میشود او در فعالیتهای فیزیکی شرکت کند و

معناداری بر عزتنفس کودکان داشت؛ اما تفاوت بین بازیهای

با ادامه فعالیت شایستگی یا کفایت حرکت فرد افزایشیافته و فرد

منتخب حرکتی و بازیهای بومی محلی بر عزتنفس دختران

ت صویر دوست و روشنی از خود خواهد داشت و اعتمادبهنفس و

چاق معنادار نبود.

عزتنفس او برای ادامه فعالیت بیشتر میشود؛ ازاینرو این مدل

این نتایج با پژوهشهای باغنده و همکاران ( ،)2016اکبری،

عنوان میکند عزتنفس حاصله ناشی از فعالیت بدنی فرد را برای

خلج و شفیع زاده ()2006؛ که مزیت و تأثیرگذاری بازیهای بومی

زندگی فعالتر و به طبع آن کاهش مشکالت روانی و جسمانی در

محلی را بر زندگی فرد مثبت گزارش کرده بودند همراستا است.

کودکی و بزرگسالی سوق میدهد .مداخالت منتخب حرکتی با

این نتایج در ابعاد کلیتر با نتایج برایانت و همکاران  ،2015المل

مجموعهای از فعالیتهای حرکتی که در مهارتهای حرکتی

و همکاران ( )2016و انگل و همکاران ( )2017؛ که مداخالت

بنیادی قرار دارد ،تبحر حرکتی فرد را بهبود میدهد (برایانت و

منتخب حرکتی را بهعنوان روش تمرینی مؤثر برای بهبود

همکاران  )2015و ازآنجاییکه تبحر حرکتی نقطه شروعی برای

مشکالت در کودکان و بزرگساالن معرفی کرده بودند موافق

رسیدن به ورزش قهرمانی و تخصصی است؛ این مداخالت با ارتقا

مقایسه تأثیر بازیهای بومی محلهای و مداخالت منتخب حرکتی...
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تبحر حرکتی به فرد عزتنفس میدهد و او را به شرکت در فعالیت

مناسبی برای ارتقا آن باشد .سطوح مختلف این نوع بازیها

بدنی و نادیده گرفتن تصویر بدنی بدی که در ذهن خود دارد

دستگاه عصبی را تحریک کرده و ذهن فرد را برای پذیرش خود

تشویق میکند و این پس از مدتی فعالیت باعث خواهد شد که

مخصوصاً در جمع آماده میکند (باغنده و همکاران  .)2017بازی

کودک چاق خود را جزئی از جامعه بداند و برای حل مشکالت

بهعنوان یک فعالیت شناختی حرکتی به نظر میرسد عامل مؤثری

ناشی از وزن زیاد تالش کند (گاالهو و همکاران .)2006

در کاهش مشکالت کودکان چاق باشد .البته با توجه به اینکه

همچنین وقتیکه کودکان متوجه میشوند آنها مورد ارزیابی

مطالعهای مغایر با نتایج این پژوهش درزمینهٔ فعالیت بدنی بر

یا تحقیر نیستند ،کنارهگیری افراطی آنان از فعالیت بهتدریج

عزتنفس پیدا نشد به نظر میرسد مطالعات آینده باید به دنبال

برطرف میشود (وسینگتون و همکاران 2008؛ اولندیک 2003؛

بهترین شیوه تمرینی باشند .تخصصی کردن تمرینات مختلف

حسین زاده و همکاران  . )2017بازی ابزاری است که کودک

برای متغیرهای شناختی و جسمانی مختلف درمانگران و مربیان

بهواسطه آن خود را بیان میکند (رآی و همکاران  .)2007بازی

را با دیدی بازتر برای حل مشکالت روبرو میکند .این موضوع از

یکی از شیوههای درمانی مؤثر است که میتواند موجب کاهش

محدودیتهای پژوهش حاضر بود و پیشنهاد میشود مطالعات

گوشهگیری اجتماعی و درنتیجه کاهش تأثیرات منفی آن بر

آینده از مداخالت حرکتی و شناختی بیشتری استفاده کنند و

زندگی کودک شود (حسین زاده و همکاران . )2017بازی گروهی

بهترین روش تمرینی را معرفی کنند .همچنین بهتر است از

بهترین انتخاب برای کودکانی است که مشکالت اجتماعی از قبیل

گروههای جنسی مختلف و دورههای تمرینی بیشتری استفاده

کمبود عزتنفس دارند یا مشکالت آنها در حضور کودکان دیگر

کنند به نظر میرسد یک پژوهش طولی مثالً در طول یک سال

ظاهر میشود (چاقی) ،درمانگر به کودک کمک میکند بهطور

تحصیلی شیوه تمرینی مناسب را به بهترین شکل ممکن معرفی

مناسب نحوه ابراز خود و هیجاناتش را بیاموزد .کمک به مشارکت

کند.

یادگیری ،خود شاهدی ،مسئولیت ابراز احساسات ،احترام

نتیجهگیری

گذاشتن ،پذیرفتن خود و دیگران و بهبود رفتارهایی چون
مهارتهای اجتماعی ،حرمت خود و کاهش افسردگی از اهداف

با استناد به نتایج این پژوهشهای به نظر میرسد هم مداخالت

کلی این مداخله است (وسینگتون و همکاران 2008؛ اولندیک

منتخب حرکتی و همبازیهای بومی محلی بر کاهش مشکالت

2003؛ حسین زاده و همکاران .)2017

کودکان چاق مؤثر است و این موضوع بار دیگر تأییدی براثر و

بازیهای بومی محلی با تحریک سیستم حسی حرکتی و

نقش مثبت فعالیت بدنی بر مشکالت افراد خاص از قبیل کودکان

هیجانی و بهواسطه فعالیت حرکتی که در آن ایجاد میشود بر

چاق است .متناسب با نتایج این پژوهش با بهرهگیری از مداخالت

مشکالت حرکتی و شناختی تأثیر گذاشته و در بهبود آنها مؤثر

مطرحشده عزتنفس کودکان چاق بهبود مییابد و او در ابعاد

است (اکبری و همکاران 2006؛ باغنده و همکاران .)2016

اجتماعی ،تحصیلی ،جسمانی ،خانوادگی و عزتنفس عمومی

کودکان فارغ از هرگونه مشکلی که دارند با اشتیاق و روحیه در

بهبود و پیشرفت خواهد داشت.

این بازیها شرکت میکنند و لذتی که در این بازیهای است
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ABSTRACT
Introduction & Purpose: Purpose of this study was to compare the
effects of Indigenous-Local play and selective motor interventions on
the Self-esteem of obese girls in pre-school ages in Tehran.
Methodology: 30 obese girls were selected in a targeted way and divided
into control groups, selective motion interventions and local native games.
World Health Organization charts for obesity and Cooper-Smith
questioner for Self-esteem were used. Experimental groups practiced two
sessions in week and per session one hour for nine weeks.
Results: The results of covariance analysis and LSD showed.
Intervention in experimental groups had a significant effect on the Selfesteem compared to the control group. But compared to each other,
the difference was not significant. Local native games and selective
motor interventions be effective in reducing obesity problem as selfesteem.
Conclusion: This confirms the role of physical activity; it is about
reducing the problems of obese people. Of course, to find the best
practice, it's best to compare different interventions
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