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 چکیده  اطالعات مقاله       

    17/11/98 دریافت مقاله:

    14/12/98بازنگری مقاله: 

 5/1/99پذیرش مقاله:  

ر بحرکتی ای و مداخالت منتخب های بومی محلههدف این پژوهش مقایسه تأثیر بازی مقدمه و هدف:

 . دبستانی شهر تهران بودنفس دختران چاق پیشعزت

های کنترل، مداخله منتخب حرکتی دختر چاق به روش هدفمند انتخاب و به گروه 30 روش شناسی:

های بومی محلی تقسیم شدند. برای تعیین چاقی از نمودارهای سازمان بهداشت جهانی و برای و بازی

آزمایش به مدت نه هفته هر  فس کوپر اسمیت استفاده گردید. گروهایننفس از آزمون عزتسنجش عزت

 هفته دو جلسه و هر جلسه یک ساعت تمرین کردند.

در مقایسه  شگروههای آزمایمداخالت در  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و ال اس دی نشان داد.  نتایج:

اهم دیگر تفاوت معنادار نبود. مقایسه باما در  ؛اندنفس داشتهبا گروه کنترل تأثیر معناداری بر عزت

مؤثر از جمله بهبود عزت نفس رکتی بر کاهش مشکالت کودکان چاق حهای بومی محلی و منتخب بازی

 .است

باشد. البته این موضوع تأییدی بر نقش فعالیت بدنی بر کاهش مشکالت افراد چاق می نتیجه گیری :

 .داخالت گوناگون باهم مقایسه شوندبرای یافتن بهترین نوع تمرینی بهتر است م

 کلید واژگان 
 نفسعزت

 مداخالت منتخب حرکتی

 های بومی محلیبازی

 چاقی

 دختران

 مقدمه

ازحد است که با چاقی در کودکان به معنای داشتن چربی بیش

دوران کودکی یک بیماری جدی  وزن متفاوت است، چاقیاضافه

دهد و پزشکی است که کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر قرار می

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

. وزن زیاد فرد در (2017برجسته و  زارع ،اسری)ن نرمال باشد

گذارد و با سالی تأثیر میکودکی بر میزان چربی وزن او در بزرگ

 شودبط میهای دیابت، فشارخون باال و کلسترول باال مرتبیماری

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

توسعه در حال افزایش است و در شهر تهران نیز کشورهای درحال

درصد  99/10دبستانی شیوع چاقی در دختران سنین پیش

http://www.jmbs.ir/
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؛علی 12008وایله، ارهارت، پترسون و راونس) شده استگزارش

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

نفس کمتری های فیزیکی و روزانه اعتمادبهدر انجام دادن فعالیت

تحرکی در نسبت به کودکان عادی دارند و این مسئله باعث کم

همچنین  (2008و همکاران  2استودن)شود؛ این کودکان می

شده است کودکان چاق به دلیل تصویر بدنی که از خود نشان داده

کمتری دارند و کمتر در فعالیت بدنی  نفسعزتدر ذهن دارند 

دی )شود گیری در این افراد میکنند و این باعث گوشهشرکت می

های . طبق گزارش(2009 3هندت، دفورچ، بوردایتهوج و لنویر

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

ت اجتماعی و روانی فراوانی همراه است. درواقع کودکان مشکال

های منفی دیگران و تصویر بدنی نادرست از چاق به دلیل قضاوت

گیری و انزوا را شوند و معموالً گوشهخود دچار نوعی اضطراب می

شود این کودکان اسیر افکار واهی و گزینند و این باعث میبرمی

ای های غیرمنصفانهانی ارزیابیتفکرات خود باشند و خود را قرب

 (42005کارن) دهندها نسبت میاحساس کنند که دیگران به آن

 شود.ها مینفس پایین در آنباعث عزت و این

عنوان خوشنودی فرد نسبت به خود پنداره نفس بهعزت 

خویش یا ارزشی که فرد برای خود پنداره خویش قائل است 

 بگوییم تردقیق . اگر(2007 5کاپالن و سادوک) شده استتعریف

با  آمدن کنار و اندیشیدن در خود توانایی به نفس، اعتمادعزت

 زیستن، احساس شاد و موفقیت برای خود حقبه اعتماد ها،چالش

 هاخواسته و ابراز نیازها حق داشتن بودن، شایسته و ارزشمندی

کاپالن و ) است های خویشتنتالش ثمره از شدن برخوردار و

اجتماعی،  بعد به توانمی نفسعزت ابعاد . از(2007سادوک 

 اشاره کرد؛ عمومی نفسعزت و خانوادگی جسمانی، تحصیلی،

 عنوانبه مورد خود در فرد که است احساسی اجتماعی، نفسعزت

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

 و هاواکنش به او نسبت آیا و گذارند؟می احترام عقایدش

 ؟ کندمی رضایت دوستان احساس و باهم ساالن ارتباطاتش

 از جنبه این با شود،می اش برآوردهاجتماعی نیازهای که فردی

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

 بداند منطبق تحصیلی نفسعزت مطلوب با معیارهای را خود فرد

                                                           
1 . Wille, Erhart, Petersen and Ravens-Sieberer. 

2 . Stodden 

3 . D’Hondt, Deforche, De Bourdeaudhuij,  and Lenoir. 

4 . Crane 

 سازد، دارای برآورده را خود تحصیلی پیشرفت و استانداردهای

 رضایت بر نفس جسمانیاست، عزت مثبت تحصیلی نفسعزت

 که گونهآن خود های جسمانیقابلیت و فیزیکی وضعیت از فرد

 نفس،عزت خانوادگی یدارد، زمینه تأکید رسد،می نظر به

 منعکس خانواده از عضوی عنوانبه درباره خود را فرد احساسات

 باشد، دیگر افراد محبت و موردعالقه خانواده او در کند؛ اگرمی

است  مثبت او نفسعزت گفت توانمی و کندمی احساس امنیت

 که به است خود از تریعمومی ارزیابی عمومی، نفسو عزت

موکسنس، ) پردازدمی هازمینه تمام در خود از فرد ارزشیابی

 .(2010 6بایرنه و مولجورد، اسپنس

فراست،  گرایی،واقعیت عقالنی، رفتار با باال نفسعزت

 به تمایل تغییر، قبول توانایی پذیری،انعطاف استقالل، خالقیت،

 ، یادگیری مهارت حرکتیهمکاری خیرخواهی، اشتباهات اصالح

تار رف با پایین نفسعزت است؛ اما مستقیم ارتباط تعاون در و

 ترس از انعطاف، نداشتن ها،واقعیت به توجهیبی غیرعقالنی،

 امعقول،ن سرکشی یا و تناسببی سازگاری ناآشنا، و بدیع چیزهای

 شدهکنترل شدتهب رفتار ازاندازه یابیش سرسپاری تدافعی، رفتار

 یگراند با ارتباط از و شدهاغلب منزوی افراد دارد؛ این رابطه

 به تا کنندمی تالش ناامیدی در یا اینکه و کنندمی اجتناب

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

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

 این از بسیاری بروز از تواننفس میعزت افزایش و روانی آرامش

 کرد پیشگیری روانی و های عاطفیآشفتگی و مشکالت

 .(2010موکسنس و همکاران )

 در تواندمناسب می انطباق برای مؤثر راهبردهای از استفاده

 ظرفیت و مؤثر بوده چاق اجتماعی دانش آموزان تعامل بهبود

 روانی سالمت بهبود های تحصیلی،فعالیت بر تمرکز برای را هاآن

کرستینسن و ) دهدافزایش می مشکالت رفتاری کاهش و

ده برای درمان پیشنهادش ازجمله مداخالت .(2008 7تورگرسون

برایانت، دانکان، ) مداخالت حرکتی است کودکان چاقمشکالت 

. مطالعات مختلفی نیز اثر مثبت تمرینات (82015بریچ و جیمز

حرکتی را بر مشکالت روانی ازجمله اضطراب، افسردگی و سایر 

 .(1386 ی)دهکرد اندمشکالت شناختی و روانشناسی نشان داده

5 . Kaplan, and Sadock 

6 . Moksnes, Moljord, Espnes and Byrne 

7 . Kristensen and Torgersen 

8 . Bryant, Duncan, Birch and James 
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تأثیر تمرینات مقاومتی را بر خودپنداری  شده است کهنشان داده

 همچنین. (2010و مقدم  یماشاللهی،ری)قداست  کودکان مثبت

 دهشنفس پرستاران مثبت گزارشتأثیر تمرینات بدنی بر عزت

یر فعالیت در مطالعه دیگر تأث .(2014و همکاران  )سعادتاست 

)موستیدی  نفس کودکان نابینا مثبت گزارش شدورزشی بر عزت

تمرین پذیر بودن  ٔ  مطالعات دیگر درزمینه . (12018و ساتچیان

 رو.ازاین(2017)قدیری نفس نتایج مشابهی را گزارش کردند عزت

نفس نفس تمرین پذیر است اما این موضوع رسد عزتبه نظر می

شود و باید بررسی و ن چاق یک فرضیه محسوب میبرای کودکا

 تائید شود.

کودکان به دلیل پایین بودن سطح تفکر انتزاعی قادر به بیان 

هیجانات و احساسات خود نیستند و عدم مهارت در بیان 

ویژه از نوع منفی آن بهداشت روانی کودک را به احساسات به

. لذا بازی (2007 2رآی، اسچوتلکورب و تیسای) اندازدمخاطره می

رآی و ) کندواسطه آن خود را بیان میاست که کودک بهابزاری 

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

 بیان شفاهی در اغلب کودکان زیرا است، مشکالت کودک

وسینگتون و همکاران ) هستند مشکل دچار احساساتشان

کاهش داده  را موانعشان توانندمی کودکان بازی، از طریق .(2008

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

 شده او خارجی دنیای با کودک افکار درونی ارتباط موجب بازی

 خود درآورد تحت کنترل را خارجی اشیای بتواند شودباعث می و

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

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

 هایروش از مؤثرترین درمانی. بازی(2003اولندیک ) دهد نشان

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

 .کرد استناد پژوهشی هاییافته از برخی به نتایج توانمی نظر

درمانی کودک بازی تأثیر بررسی در و همکاران ازجمله دادستان

 کاهش درمانیدادند بازی نشان کودکان بیرونی مشکالت بر محور

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

رویی کودکان درمانی بر کمچنین تأثیر بازی. هم(2010و عسگری

حسین زاده، قلی زاده، ) مثبت بوده استبا اختالالت شنوایی 

صورت ها اگر به؛ اما باید دید این بازی(2017روشندل و نوری 

 حرکتی و تحرکی باشند نتایج چگونه خواهد بود؟

                                                           
1 . Mostaedy and Saatchian 

2 . Ray, Schottelkorb and Tsai 

های عنوان بازیهای بومی محلی بهدر این پژوهش از بازی

ای ایران که ریشه در های بومی محلهبازیشد. تحرکی استفاده 

اندیشی پیشینیان این مرزوبوم دارد و در بافت خالقیت و نیک

گرفته است و توانسته با استفاده مناسب اجتماعی فرهنگی شکل

بهینه از حداقل امکانات حداکثر تحریک حسی عصبی و کنش 

موجب های افراد حرکتی را ایجاد کرده و متناسب با توانایی

 حرکتی و شناختی هیجانی شود -های ادراکیافزایش توانایی

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

نوعی دستگاه عصبی را فعال، توانایی حرکتی را ارتقا هرکدام به

گیری بهتر دهد و همچنین با ایجاد نشاط موجب تصمیممی

ها در بهبود سالمت شود و از این نظر توجه به این نوع بازیمی

باغنده، عرب عامری و نیک نسب ) جسمانی اهمیت داردروانی و 

 -های حسیهای حرکتی عالوه بر تقویت مهارتلذا بازی .(2016

تواند بر سایر فرآیندهای شناختی و فراشناختی دارای حرکتی می

نفس ها بر عزت؛ اما تأثیر این نوع بازی(2014قربانزاده ) تأثیر باشد

رسد پژوهش در این رو به نظر میکودکان بررسی نشده است ازاین

نفس و به طبع آن در در کاهش مشکالت ناشی از عزت زمینه

 ایجاد جامعه سالم مؤثر خواهد بود.

های اخیر رواج زیادی سال مداخالت منتخب حرکتی در

پیداکرده است و در مطالعات گوناگون تأثیرگذاری آن بر 

الً در کودکان مورد تائید قرارگرفته است. مث متغیرهای گوناگون

ای را بر شایستگی حرکتی یک برنامه مداخلهتأثیر  ایدر مطالعه

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

های تأثیر مداخله تمرینی دیگری بر رشد مهارت مطالعه دیگر

 و نتایج مشابه را گزارش کردند شدحرکتی کودکان عادی بررسی 

وع تأثیر یک ن  (2017)و همکاران  انگل ،(2016و همکاران  )امل

مهارتهای   های بنیادی را بر فعالیت بدنی ومداخله حرکتی مهارت

رو در کودکان عادی اثرگذار گزارش کردند؛ ازاین حرکتی بنیادی

تی ای بر مهارت حرکرسد این نوع تمرین اثر تائید شدهبه نظر می

نفس که مشکل تواند بر عزتدارد اما آیا این روش تمرینی می

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

 نه مورد سؤال است.

ترین عوامل در که ورزش و فعالیت بدنی از اصلیبا توجه به این

کاهش مشکالت روانی و اختالالت شناختی است از طرف دیگر بازی 

3 .Olendik 

4 . Engel 
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شود ای در کاهش مشکالت روانی دارد فرض میکنندهننقش تعیی

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

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

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

صحت این فرضیه باهدف مقایسه  رو پژوهش حاضر در بررسیازاین

نفس های بومی محلی و مداخله منتخب حرکتی بر عزتتأثیر بازی

 دبستان با اختالل چاقی انجام شد.دختران پیش

 روش شناسی

 –آزمون ای با طرح پیشاین پژوهش از نوع تجربی و مقایسه

 آزمون بود.پس

 کنندگانشرکت

کتی دانشگاه رفتار حر بدنی، گروهاین پژوهش در دانشکده تربیت

خوارزمی تهران تصویب و تائید شده است. جامعه آماری این 

دبستان شهر تهران تشکیل پژوهش را کلیه دختران چاق پیش

دادند. برای انتخاب نمونه پژوهش از بین تمام مدارس دولتی 

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

 ود. برای تعیین چاقی در دختران قد این بازه سنی انتخاب شدن

شاخص توده گیری شد و با استفاده از فرمول،وزن کودکان اندازه

از  شاخص توده بدنبندی ی طبقهها محاسبه شد و براآن بدن

این نمودارها  استفاده شد. سازمان بهداشت جهانی نمودارهای

، قد برای سن، وزن برای سن  شاخص توده بدنمنحنی صدکهای 

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

مطابقت دارد  شت جهانیسازمان بهدادهد. این اصطالحات با می

شود. با استفاده الملل استفاده میو به همین خاطر در سطح بین

سنجی هر فرد در جای معین قرار های تناز صدکهای داده

ک را در توزیع طبیعی توان جایگاه تقریبی هر کودگیرد و میمی

روش تعیین کرد. از این نمودارها افراد جامعه با استفاده ازاین

مثال: الغری، چاقی، عنوانتوان برای تعیین وضعیت وزن بهمی

 ، استفاده کرد وده بدنشاخص توزن وزن نرمال از طریق اضافه

. در این پژوهش کودکان باالی (1983داشت جهانی سازمان به)

عنوان چاق در نظر گرفته و انتخاب شدند. عالوه بر به 95صدک 

اند این کودکانی که مشکالت و اختالالت حرکتی و ذهنی داشته

 ها در مدارس حذف شدند.با مراجعه به پرونده پزشکی آن

                                                           
1 . Coopersmith 

2 . Dummer, Connor-Kuntz and Goodway 

 ابزار 

 تدوین و تهیه 6719 سال در 1کوپر اسمیت نفسعزت پرسشنامه

است.  کاغذی-مداد ای خود گزارشیماده 58 مقیاس این .شد

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

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

 آخر معدل با آن هاینمره کردن همبسته طریق از آزمون این

 برای آمدهدستبه ضرایب و گردید محاسبهها آزمودنی سال

 این پایایی همچنین .بود 71/0 دختران برای و 69/0 پسران

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

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

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

باشد و در مطالعات گوناگون می مطلوب پایایی ضرایب بیانگر

 .(2016صفرزاده  و یمی)لو شوداستفاده می

 مداخالت مهارت حرکتی

برنامه مداخله حرکتی شامل یک برنامه مهارت حرکتی مخصوص 

. (1995 2دآمر، کانر کونتاز و گودوی) دبستان بودپیش کودکان

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

درصد کودکان  60شیوه انتخاب و دشواری مهارت طوری بود که 

ها شامل: توانستند آن را انجام بدهند. این مهارتکننده میشرکت

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

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

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

شده بود ریزیدقیقه( بود. جلسات تمرینی طوری برنامه 40درجا )

شدند و در جلسات ها گنجانده میکه در یک جلسه همه این برنامه

گارنهام، هولت و ) شدندبعد با شدت و تنوع بیشتری تکرار می

 .(2001 3پارکر

 ایهای بومی محلهمداخالت بازی

گیری، تقویت حسی عمقی، در هدفها مهارت اهداف این بازی

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

ای ایران های بومی محلهها که شامل منتخبی از بازیبازی

 .خانه بودهوا، پرتابه و ششبهسنگ، گرگماست شامل: هفت

 هوابهگرگم

 دکانهاست. در این بازی کوالعملها و عکسهدف بهبود عمل

3 . Graham, Holt and Parker 
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عنوان گرگ ها بهشوند و یکی از آندر یک محل جمع می

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

 ها را با دست لمس کندمحوطه قرار دارند را تعقیب و آن

 سنگهفت

هدف این مهارت ایجاد روحیه همکاری نشانه کیری و سرعت 

شوند وه تقسیم میو دقت است. در این بازی کوکان به دو گر

گیرد و گروه دیگر در فاصله ها قرار مییک گروه پشت سنگ

کنند اگر توپ به ها پرتاب میطرف سنگمعین توپ را به

ها را به هم بزند گروهی که ها برخورد کند و نظم آنسنگ

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

 .چینندبها را دوباره کند سنگمیبزنند گروه دیگر نیز سعی 

 پرتابه

ای جمع در این بازی کودکان گردوها را در یک محوطه

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

زنند هرکسی که توانست گردوهای درون محوطه ضربه می

 شودگردوها را از محوطه دور کند صاحب همه گردوها می

 خانهشش

شود. کودکان حفظ تعادل و تقویت عضالت پا می این بازی باعث

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

 .(2016 و همکاران باغنده) لی حرکت دهندصورت لیبه

 هاشیوه گردآوری داده

شده پس از هماهنگی و کسب رضایت والدین کودکان انتخاب

نفس را انجام دادند سپس به روش آزمون مربوط به عزتپیش

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

ازآن ای( تقسیم شدند و پسهای بومی محلهمهارت حرکتی و بازی

دو جلسه و هر جلسه هفته هر هفته  نهگروهای آزمایش به مدت 

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

های معمول خود را انجام داد. پس از پایان تمرینات مدت فعالیت

آزمون از هر سه گروه گرفته شد و نتایج گزارش شد. الزم نیز پس

به ذکر است که مداخالت حرکتی در سالن منافی زاده واقع در 

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

توسط دو نفر دانشجوی کارشناسی ارشد رشد حرکتی  17:00

های بومی محلی یک نفر که برای بازیطوریآموزش داده شد. به

شده بودند. و برای مداخالت منتخب حرکتی نیز یک نفر انتخاب

قسمت  قبل از شروع تمرین سالن ورزشی توسط مربیان به دو

شدند هایی از هم جدا میوسیله تشکشد و بهتقسیم می

ها هیچ دیدی نسبت به هم نداشتند. قبل و بعد که گروهطوریبه

دیدگی آسیباز تمرین گرم کردن و سرد کردن برای جلوگیری از 

 شد.احتمالی انجام می

 هاروش پردازش داده

برای وارد شدند.  1اس پی اس اسافزار ها در نرمابتدا داده

های پژوهش از دو شاخص میانگین و انحراف معیار توصیف داده

ویلکز نیز برای بررسی طبیعی  –استفاده شد. آزمون شاپیرو 

های کاربرده شد. برای آزمون فرضیهها بهبودن توزیع داده

پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس و بررسی تفاوت بین 

 .اس دی استفاده شد ها از آزمون تعقیبی الگروه

 نتایج

ها ویلکز نرمال بودن داده –در ابتدا با استفاده از آزمون شاپیرو 

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

استفاده از آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد به همراه سایر 

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

 هااطالعات توصیفی آزمودنی .1جدول 

 شاخص توده بدن قد وزن 

 30 30 30 تعداد

 54/22 33/123 93/33 میانگین

 27/3 77/5 514/5 انحراف استاندارد

 37/16 114 26 حداقل

 86/29 135 48 حداکثر

  3700 1018 مجموع

                                                           
1 .SPSS 
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برقرار  از اطمینان از پس نفسعزتبر  تمرین اثر بررسی در

 کوواریانس مشخص انجام تحلیل با آزمون، هایفرضپیش بودن

 بین عامل معنادار اثر آزمون،پیش نمرات تعدیل از شد. پس

 داشت. وجود های گروهآزمودنی

 آزمونآزمون به پسنفس از پیشنتایج آزمون تحلیل کوواریانس و تغییرات آزمون عزت .2جدول 

)انحراف آزمون میانگین پیش 
 استاندارد(

آزمون )انحراف میانگین پس
 استاندارد(

 اثر تمرین
 (افمعناداری )

 000/0(63/17)  3/33( 2/5) 10/20( 21/7) مداخالت منتخب حرکتی
 6/36( 25/12) 3/20( 12/6) های بومی محلیبازی

 9/21( 6/5)  4/21( 4/5) کنترل

 

آزمون از آزمون تعقیبی ها در پسبرای بررسی و تعیین تفاوت

 ال اس 

شده دی استفاده گردید که نتایج آن در جدول سه خالصهال سی  

 است.

 آزمونها در پسنتایج آزمون ال اس دی و تفاوت بین گروه .3جدول 

 آزمون(معناداری )پس 
 های بومیمنتخب حرکتی بازی نفسعزت

 محلی
2/0 

 000/0 منتخب حرکتی * کنترل

 000/0 های بومی محلی * کنترلبازی

 

آزمون در نمرات آزمون طور که مشخص است در پسهمان

های بومی محلی و مداخله منتخب بین گروه بازی نفسعزت

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

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

 بحث 

های بومی محلی و مقایسه تأثیر بازی حاضر باهدفپژوهش 

دبستان با نفس دختران پیشمداخله منتخب حرکتی بر عزت

های بومی محلی و اختالل چاقی انجام شد. نتایج نشان داد بازی

مداخالت منتخب حرکتی در مقایسه با گروه کنترل تأثیر 

های نفس کودکان داشت؛ اما تفاوت بین بازیمعناداری بر عزت

نفس دختران های بومی محلی بر عزتمنتخب حرکتی و بازی

 چاق معنادار نبود.

 ی،اکبر ،(2016)باغنده و همکاران  هایاین نتایج با پژوهش

های بومی که مزیت و تأثیرگذاری بازی؛ (2006)زاده شفیع  وخلج 

راستا است. محلی را بر زندگی فرد مثبت گزارش کرده بودند هم

 المل  ،2015و همکاران  برایانت تر با نتایج این نتایج در ابعاد کلی

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

عنوان روش تمرینی مؤثر برای بهبود منتخب حرکتی را به

ساالن معرفی کرده بودند موافق مشکالت در کودکان و بزرگ

نفس با نتایج تأثیر تمرین بر عزت ٔ  است. همچنین درزمینه

 (2013)سعادت و همکاران و  ( 2010) ی و همکارانریقدپژوهش 

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

 مغایر با این نتایج پیدا نشد.

توان از مدل استودن و کفایت برای تبیین این موضوع می

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

ها بر نقش کفایت و شایستگی مدل . در این(2008همکاران

شود. نفس تأکید میحرکتی بر شرکت در فعالیت بدنی و عزت

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

های فیزیکی شرکت کند و شود او در فعالیتبدنی فرد باعث می

یافته و فرد با ادامه فعالیت شایستگی یا کفایت حرکت فرد افزایش

نفس و صویر دوست و روشنی از خود خواهد داشت و اعتمادبهت

رو این مدل شود؛ ازایننفس او برای ادامه فعالیت بیشتر میعزت

نفس حاصله ناشی از فعالیت بدنی فرد را برای کند عزتعنوان می

تر و به طبع آن کاهش مشکالت روانی و جسمانی در زندگی فعال

. مداخالت منتخب حرکتی با دهدسالی سوق میکودکی و بزرگ

های حرکتی های حرکتی که در مهارتای از فعالیتمجموعه

برایانت و ) دهدبنیادی قرار دارد، تبحر حرکتی فرد را بهبود می

شروعی برای که تبحر حرکتی نقطه و ازآنجایی (2015همکاران 

رسیدن به ورزش قهرمانی و تخصصی است؛ این مداخالت با ارتقا 
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دهد و او را به شرکت در فعالیت نفس میتبحر حرکتی به فرد عزت

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

کند و این پس از مدتی فعالیت باعث خواهد شد که تشویق می

ز جامعه بداند و برای حل مشکالت کودک چاق خود را جزئی ا

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

ارزیابی  ها موردشوند آنکه کودکان متوجه میوقتیهمچنین 

تدریج گیری افراطی آنان از فعالیت بهیا تحقیر نیستند، کناره

؛ 2003؛ اولندیک 2008وسینگتون و همکاران ) شودبرطرف می

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

 . بازی(2007رآی و همکاران ) کندواسطه آن خود را بیان میبه

 کاهش موجب تواندمی است که مؤثر درمانی هایشیوه از یکی

 بر منفی آن تأثیرات کاهش درنتیجه و اجتماعی گیریگوشه

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

از قبیل  مشکالت اجتماعی که است کودکانی ایبر انتخاب بهترین

 دیگر کودکان حضور در هاآن مشکالت یا دارند نفسکمبود عزت

 طوربه کندکمک می کودک به درمانگر شود )چاقی(،ظاهر می

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

 احترام احساسات، ابراز خود شاهدی، مسئولیت یادگیری،

 چون رفتارهایی بهبود و دیگران و خود پذیرفتن گذاشتن،

اهداف  از افسردگی کاهش و خود حرمت های اجتماعی،مهارت

؛ اولندیک 2008وسینگتون و همکاران ) کلی این مداخله است

 .(2017؛ حسین زاده و همکاران 2003

ومی محلی با تحریک سیستم حسی حرکتی و های ببازی

شود بر واسطه فعالیت حرکتی که در آن ایجاد میهیجانی و به

ها مؤثر مشکالت حرکتی و شناختی تأثیر گذاشته و در بهبود آن

. (2016و همکاران  باغنده ؛2006و همکاران  ی)اکبر است

یاق و روحیه در کودکان فارغ از هرگونه مشکلی که دارند با اشت

های است کنند و لذتی که در این بازیها شرکت میاین بازی

دهد و فرد را ها را پوشش میمحدودیت ساختاری و شناختی آن

 ی)اکبر کندها تشویق میبرای پذیرش خود و استفاده از توانایی

 در خود توانایی به نفس، اعتماد. عزت(2006و همکاران 

 برای خود حقبه اعتماد ها،با چالش آمدن کنار و اندیشیدن

 بودن، شایسته و ارزشمندی زیستن، احساس شاد و موفقیت

 ثمره از شدن برخوردار و هاخواسته و ابراز نیازها حق داشتن

و با توجه به  (2007کاپالن و سادوک ) است های خویشتنتالش

های بومی محلی شیوه رسد بازیتایج این پژوهش به نظر مین

ها مناسبی برای ارتقا آن باشد. سطوح مختلف این نوع بازی

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

. بازی (2017اران و همک )باغنده کندمخصوصاً در جمع آماده می

رسد عامل مؤثری عنوان یک فعالیت شناختی حرکتی به نظر میبه

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

فعالیت بدنی بر  ٔ  ای مغایر با نتایج این پژوهش درزمینهمطالعه

رسد مطالعات آینده باید به دنبال نفس پیدا نشد به نظر میعزت

شیوه تمرینی باشند. تخصصی کردن تمرینات مختلف  بهترین

متغیرهای شناختی و جسمانی مختلف درمانگران و مربیان  یبرا

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

شود مطالعات های پژوهش حاضر بود و پیشنهاد میمحدودیت

ه کنند و آینده از مداخالت حرکتی و شناختی بیشتری استفاد

بهتر است از  نیبهترین روش تمرینی را معرفی کنند. همچن

های تمرینی بیشتری استفاده های جنسی مختلف و دورهگروه

رسد یک پژوهش طولی مثالً در طول یک سال کنند به نظر می

تحصیلی شیوه تمرینی مناسب را به بهترین شکل ممکن معرفی 

 کند.

 گیرینتیجه

رسد هم مداخالت های به نظر میاین پژوهشبا استناد به نتایج 

های بومی محلی بر کاهش مشکالت بازیمنتخب حرکتی و هم

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

نقش مثبت فعالیت بدنی بر مشکالت افراد خاص از قبیل کودکان 

خالت گیری از مداچاق است. متناسب با نتایج این پژوهش با بهره

 یابد و او در ابعادنفس کودکان چاق بهبود میشده عزتمطرح

عمومی  نفسعزت و خانوادگی جسمانی، اجتماعی، تحصیلی،

  بهبود و پیشرفت خواهد داشت.
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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 Self-
esteem 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 self-
esteem. 
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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