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. 1دانشجوی دکتری يادگيری حرکتی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران  .2دانشيار دانشکدة
تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران ،تهران ،ايران .3دانشجوی کارشناسیارشد تربيت بدنی گرايش رفتار
حرکتی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

چکيده
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر بازیهای بومی -محلی بر رشد مهارتهای حرکتی درشت کودکاا کا تاوا ههیای
تربیتپذیر بود .به همین میظور  30کودک ک توا ههیی تربیت پذیر از مرکز ساازما بهزیتاتی شهرساتا مریاوا باا
میانگین سیی 12/8±1/12سال و ضریب هوشی  33/61±7/81باا رو

نموناه گیاری هدممیاد ملاه اه شادند .از هما

کودکا پیشآزمو گرمته شد ،سپس نمونهها بهصورت تصادمی به دو گروه تقتی و بهعیوا گروه مداخلاه و کیتارل در
نظر گرمته شدند .در این پژوهش در بخشهای مربوط به مهارتهای حرکتی درشت از آزمو تبحر حرکتی بارونییسس-
اوزرتتسی استفاده شد .بازیهای بومی -محلی توسط گروه آزمایش طی  32جلته تمرین ،هر جلته  50تا  60دقیقاه و
 4روز در هفته تمرین شد .پس از  32جلته تمرین از هر دو گروه پسآزمو باهعما آماد .بارای بررسای مرضایههاای
پژوهش از آزمو های ناپارامتریک ویلساکتو و یومن ویتیی ( )SPSS16بهره گرمتاه شاد .نتاایز آزماو هاای آمااری
تفاوت م یاداری را در نمرههای پسآزمو ماابین گاروههاای آزماایش و کیتارل ن اا داد ( . )P˂0/05گاروه مداخلاه
نمرههای بی تری کتب کرد .از نتایز بهدستآمده چیین برداشت میشود که برنام تمرییی بهکاررمته در تحقیق حاضار
برای بهبود مهارتهای حرکتی درشت در کودکا ک توا ههیی تربیتپذیر میاسب است.

واژههای کليدی
بازی بومی -محلی ،ک توا ههیی ،کودکا  ،مهارتهای حرکتی درشت.

* نويسنده مسئول  :تلفن09332630433:

Email : hb.baghande13568@gmail.com
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مقدمه
اصوالً زیربیای رشد مراییدهای عقالنی حتی سازما بیدی زبا  ،تفسر و شیاخت در شس گیری دورۀ
حتی -حرکتی ری ه دارد ( .)23بدو توجه به شرایط اجتماعی ،تمام امراد در رشد حرکتی یک نوع
تواهی را پ ت سر می گذارند ،اما گاهی عوام مت ددی از جمله متائ ژنتیسی ،عفونت ،ضای ات ناشی از
ضربه ،کمبود اکتیژ و از طرف دیگر محرومیت حتی -هیجانی موجب میشود که در این مرایید
م سالتی ایجاد شود و در نتیجه مهارتهای حرکتی درشت و ظریف ،همچیین هماهیگی حرکتی جریا
طبی ی خود را طی نسید و کودک به اهگوی کارامد حرکتی دست نیابد .کودک اهگوهای حرکت کارامد را
از نظر مسانیسی گامبهگام کتب میکید .این تغییرات کیفیاند؛ ی یی کودکا کیفیت حرکات را بهبود
میبخ ید .این امر ان ساسی است از ت ام پیچیدۀ موجود در کودک در حال رشد ،مهارت و محیط که
شام مضا و وسای در دسترس است .مرصتهای میاسب برای تمرین این ت ام را تتهی میکید.
کودکا تیها در نتیج رشد و بهطور خودکار اهگوهای حرکت ماهرانه را کتب نمیکیید .دستاندرکارا
رشد حرکتی کودکا میتوانید مرصتهای تمرییی را مهیا کیید و با ایجاد مضا و ارائ انواع وسای مورد
نیاز ،کودکا را با اهداف میاسب مختلف روبهرو کیید (.)23
ک توانی ههیی یسی از ناهیجاریهای ادراکی -حرکتی دورا رشد است که قب از نوجوانی بروز
میکید و بهطور م خص به کودکانی اطالق میشود که در سازوکارهای شیاختی و برخی رمتارهای
سازشی 1نقص دارند .انجمن ک توا ههیی آمریسا و راهیمای ت خیصی و آماری اختاللهای روانی این
ناهیجاری را در چهار دسته؛ کودکا ک توا ههیی مرزی یا دیرآموز ،ک توا ههیی خفیف ،ک توا
ههیی تربیتپذیر و ک توا ههیی عمیق ،مهرست کردهاند ( .)1،5آمارهای ملی و بیناهمللی نیز میزا
شیوع این ناهیجاری در کودکا را  5 – 13درصد برآورد کردهاند ( )6 ،17 ،18که در حدود 75 - 90
درصد آنها آموز پذیر(دیرآموز و خفیف) و حدود  7درصد آنها تربیتپذیرند ( .)6کودکا ک توا ههیی
اغلب مراح اصلی نمو جتمانی را پ ت سر میگذارند ،اما بهسبب م سالتی که در رشد شیاختی و
روانی -حرکتی دارند ،در تواناییهای ادراکی – حرکتی که متتلزم یسپارچهسازی اطالعات محیلی و
تصمی گیری برای اجرای یک عم ویژه است ،عملسرد ض یفی دارند ( .)3 ،7کودکا ک توا ههیی در
مهارتهای حرکتی پایه نتبت به امراد عادی نمرههای پایینتری کتب میکیید و این مهارتها را

1. Adaptive Behaviors
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ناباهیدهتر انجام میدهید ،همچیین آنها را کیدتر یاد میگیرند ( .)14وستن دراپ 1و همسارا ()2011
در تحقیق خود در زمیی مقایت مهارتهای درشت کودکا ساه با کودکا ک توا ههیی ،به این
نتیجه رسیدند که کودکا ساه در تمام مهارتهای حرکتی درشت نمرۀ بهتری را نتبت به کودکا
ک توا ههیی بهدست آوردند ( .)28به اعتقاد برخی متخصصا رشد حرکتی ،مانید دالکاتو ،2بتیاری از
م سالت یادگیری حاص

نابتامانیهایی است که بر اثر عوام

ژنی ،عفونتهای بارداری یا

محرومیتهای محیلی دورا رشد ،در سیتت عصبی ایجاد میشود ( .)22بیابراین میتوا گفت که در
کودکا ک توا ههیی ارتباط میاسب بین ادراک و حرکت در طول مرایید رشد و بهویژه دورههای
حتاس شس نگرمته است .برخی مانید کفارت ،3گتمن ،4بار  ،5گزل و ژا پیاژه 6م تقدند حرکت و
یادگیری حرکتی مبدأ تمام ادراکات است ( .)19عملسردهای میاسب مغز انتا متتلزم این است که از
طریق محرکهای محیلی تحریک شود .اهمیت این تحریسات برای رشد حتی -حرکتی دورا کودکی
بهخوبی تأیید شده است ( .)28بیابراین میتوا گفت که تمرییات حرکتی و مهارتهای ادراکی-
حرکتی میتواند نقش تحریککییدگی را برای سیتت عصبی ایفا کید .اهبته ک توانا ههیی بهعلت
وقفه یا کمبود رشد ههیی در شرایط عادی قادر به سازگاری اجتماعی و تلبیق با محیط نیتتید و از
ادراک مبانی و مفاهی  ،قدرت استدالل ،قضاوت صحیح و توانایی دقت و یادگیری به درجات مختلف
محروماند ( .)25این کودکا با تأخیر در رشد مهارتهای حرکتی درشت و ظریف نیز مواجهاند .عدم
یسپارچه سازی و پرداز

اطالعات یسی از عوام مه در م سالت حرکتی این کودکا است .رویسرد

یسپارچگی حتی از طریق بهبود کارکرد سامان عصبی مرکزی در پرداز

و یسپارچگی اطالعات

میتواند موجب بهبود رشد حرکتی آنا شود ( .)23توانایی امراد ک توا ههیی تربیتپذیر م ادل
توانایی یک کودک در سالهای اول دبتتا است .تفاوتهای مردی در میا آنها کمتر از گروههای دیگر
ک توا ههیی است .این گروه م موالً دارای اختالالت هو  ،همراه با ناهیجاریهای واضح حتی-
حرکتیاند ( .)25آنا با استفاده از رو های خاص توانبخ ی قادر خواهید بود امور شخصی خود را
نتبتاً مرا گیرند ،به بتیاری از مفاهی ابتدایی زندگی دست یابید و استقالل بی تری داشته باشید.
1. vesten drap
2. delakato
3.kefart
4.getman
5. baresh
6.gesel & gean piage
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توانبخ ی این گروه با صرف وقت زیاد و متتمر و شسیبایی بتیار صورت میگیرد .از آنجا که آنا
ملاهب آموختهشده را بهسرعت از یاد می برند ،بیابراین مداومت و تسرار در آموز

آنا امری ضروری

است (.)25
بازی به عیوا یسی از ابزارهای مه و کارامد در زمیی توانبخ ی اجتماعی م لوال جایگاه ویژهای را
به خود اختصاص داده است .بهواقع اهمیت بازی و ورز

برای م لوال با توجه به ویژگی آنا دوچیدا

است و موجبات رمع آثار و عوارض ناشی از ناتوانی را مراه میکید ( .)20متأسفانه ک توانا ههیی
تربیت پذیر مت اقب شدت باالی ناتوانی و نیز نگر

میفی به آنها از برنامههای ورزشی کیار گذاشته شده

و برنامههای غییسازی حرکتیشا ض یف شده و با تأخیر اجرا میشود .چیین موانع عمدی یا
غیرعمدی ،این امراد را به سمت بیتحرکی میک اند ( .)25با توجه به ض ف مهارتهای حرکتی در این
کودکا و اهمیت این مهارتها و با توجه به اییسه م اهیتهای بدنی به سالمت جتمانی ،بهبود عملسرد
عقالنی ،ادراک رمتار و احتاسات و شخصیت مرد میجر میشود ،احتماالً تمرییات بدنی بتواند مزایای
زیادی برای این قبی

کودکا

بههمراه داشته باشد .با بررسی م سالت این کودکا

و ملاه

پژوهشهای انجامگرمته که اهبته در گروه کودکا با ناتوانی ههیی شدید بتیار اندک است ،بهنظر
میرسد این کودکا در رشد حرکتیشا به بررسیهای بی تری نیاز دارند .ملاه ات ن ا دادهاند که
با غییسازی محیط رشد و ایجاد مرصتهای میاسب تمرییی میتوا تا حدودی این کودکا را به روند
عادی زندگی ا برگرداند ( .)20بهخصوص در زمیی کودکا ک توا ههیی تربیتپذیر بهدهی ک بود
تجارب اجتماعی آنها به دالی مرهیگی و اجتماعی ،بازی در گروه همتاالن ا که شرایط م ابهی با آنها
دارند ،موجب غیی شد تجارب حرکتی و اجتماعی آنا برای ادام متتق زندگی ا میشود .از موارد
شایا توجه که این متئل اساسی را برای محقق بهوجود آورد ،قابلیت اصالحپذیری کودکا در
زمییههای رشدی (جتمانی ،عاطفی ،شیاختی )...است که با ارائ تمرییات حرکتی میظ میتوا تجارب
حرکتی این کودکا را تحت تأثیر قرار داد و تا حدودی از م سالت ثانویه که در اثر سلح آمادگی
جتمانی پایین ایجاد میشود ،کاست.
امروزه متخصصا رشد کودک دریامتهاند که بازی از جمله عوام اصلی زندگی کودکا است (.)27
کودکا و نوجوانا ک توا ههیی اغلب به دالی مختلف از جمله احتاس گریز از کالسها و برنامههای
درسی و م اهیتهای جدی که م موالً به ارزیابی و نقادی میجر میشود ،شیفتگی خاصی نتبت به بازی
از خود ن ا میدهید و بی ترین توا و انرژی خود را در حال بازی به نمایش میگذارند .ازاینرو
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شایتته است اوهیا و مربیا همواره توجه خاصی به این امر مه داشته باشید ( .)3بهطور م مول کودکی
که از نظر ادراکی ک توا ههیی است ،در تواناییهای ادراکی و ت بیر و تفتیر دادهها و محرکها و
مقایت آنها با دادههای اصلی ،م س عمدهای دارند ( .)10هرچه حرکت و تجارب یادگیری ادراکی
کودک بی تر باشد ،مرصت همتایی ادراکی ا حرکتی و رشد یک پاسخ ان لافپذیر به موق یتهای
مختلف حرکتی بی تر میشود ( .)13بازی از جمله عواملی است که امسا حرکت را برای کودک مراه
میسازد .در کودک ک توا ههیی الزم است با کمک وسای و رو های مختلف ،تحریکپذیری حتی
کودک را باال ببری و با ارائ محرکهای میاسب و تسرار آنها خاطرههای حتی کودک را در ههن او
تقویت کیی  .از طرمی ب ضی از پژوهشها ناظرند بر اییسه بتیاری از امراد ک توا ههیی ماقد انگیزهاند،
م ل باید بهدنبال راههایی باشد که بدا طریق بتوا انگیزه را امزایش داد .بازی یسی از راههای ایجاد
انگیزه است .براساس نظریات پیاژه و ویگوتتسی 1بازی اصلیترین عام رشد شیاختی کودک است،
همچیین یسی از پاکترین رو های مسری قاب دسترسی برای خردساال است که در قاهب آ کودکا
با درک واق یتها و کیترل مهارتهای شخصی به ت ادل دست مییابید ( .)4اگر مغز با محیطهای
مت ددی به چاهش ک یده شود ،بهرۀ هوشی مرد تا بیتت نمره امزایش ن ا میدهد ( .)21با غییتر
شد محیط ،ق ر مغز ضخی تر میشود و شاخههای دندریتی ،ان اب بی تری را ایجاد میکید (.)24
بهعالوه م خص شده غییسازی محیط از طریق امزایش محرکهای اجتماعی ،ادراکی و عاطفی موجب
کاهش عقبماندگیهای رشدی حاص از مقر محیلی میشود (.)4
بازیهای بومی -محلی ایرا که ری ه در خالقیت و نیکاندی ی پی یییا این مرز و بوم دارد و
در بامت میاسب اجتماعی -مرهیگی شس گرمته است ،توانتته با استفادۀ بهییه از حداق امسانات و
مضا ،حداکثر تحریک حتی -عصبی و کیش حرکتی را ایجاد کرده و متیاسب با توانایی امراد موجب
امزایش توانایی ادراکی -حرکتی و شیاختی -هیجانی آنها شود .بازیهای بومی ایرا دارای انواع و
سلوح مختلفیاند که بهطور کلی هرکدام بهنحوی دستگاه عصبی را م ال میسازند و درگیر میکیید و
از این راه ضمن ایجاد ن اط و آمادگی عصبی ،موجب برانگیختگی و ت ام بخشهای حتی -ادراکی و
تصمی گیری میشوند و بهطور کلی زمیی نوعی یسپارچگی حتی -حرکتی را مراه میآورند ()2؛
هرچید تاکیو بازیهای بومی ایرا تا حدودی از اب اد مرهیگی -اجتماعی مورد توجه قرار گرمته است.
کارکردهای درمانگری و آموزشی -ترمیمی آ در حیل کودک نادیده گرمته شده و از آنجا که اختالالت
1. Piage & Vigotsky
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کودکا و متائ مربوط به کودکا دارای نیازهای ویژه ،پدیدههایی چیدب دی و بهنوعی عصبی،
شیاختی ،هیجانی ،اجتماعی و مرهیگیاند و چو از نظر رشد نابهیجار و در بروز اختالالت دستگاه
عصبی و بهویژه مغز نقش مهمی ایفا میکیید ،بیابراین ،هزوم گتتر

برنامههای آموزشی و درمانی

بازیمحور برخاسته از شرایط مرهیگی و بومی نیز اهمیت مییابد و با توجه به ظرمیتهای چیدگان
بازیهای بومی ایرا زمین ،ضرورت و اوهویت تحلی عصب روا شیاختی و ارائ نیمرخ غیی درمانی و
آموزشی آنها نیز آشسار میشود .عیوا ها و نامهای بازیهای بومی به دی ساده و آشیاست که گاهی ما
را از تفسر و دقت در کارکردها و اثرهای آنها بازمیدارد .اما ت مق در بازیهای بومی و بررسی آنها از
میظر مؤهفههای حتی -حرکتی و شیاختی درگیر در هر م اهیت ،ظرمیتهای باالی عصبی -شیاختی
نهفته در آنها را آشسار میسازد و ایدههای مراوانی را برای طراحی و اجرای برنامههای آموزشی و
توانبخ ی برخاسته از بازیهای بومی -محلی در ههن متبلور میسازد .با تحلی م اهیت یا بهعبارتی با
شستتن بازی به اجزا و گامهای ت سی دهیده و با در نظر گرمتن خردهم اهیتهای ت سی دهیدۀ یک
بازی میتوا مؤهفههای حتی -حرکتی و شیاختی موجود در بازیهای بومی را دریامت (.)2
با توجه به اهمیت این بازیها که از پیچیدگی ک و قوانین سادهای ه برخوردارند ،سؤاهی که در
این زمییه ملرح میشود این است که آیا میتوا با مراه کرد زمییهای برای انجام این م اهیتها و
تجربیات حتی -حرکتی برای این دسته از کودکا زمیی رشد بهیجار آنها را مراه کرد؟

روش بررسی
شرکتکییدگا در این پژوهش نیمهتجربی 30 ،کودک با میانگین سیی 12/8±1/12سال و ضریب
هوشی  33/61±7/81بودند که از بین کودکا تحت پوشش سازما بهزیتتی شهرستا مریوا به
شرح زیر انتخاب شدند :ابتدا مهرستی از کودکا دارای مالکهای مورد نظر از بین تمامی کودکا بر
مبیای پروندۀ پزشسی آنها بهمیظور آگاهی از سلح هوشیشا (بر مبیای ارزیابی روا شیاس با تتت
وکتلر و وایلید) و بیماریهای زمییهای تهیه شد .سپس بهمیظور رعایت مالحظات اخالقی ،مرایید و
اهداف پژوهش بهطور کام به اطالع واهدین  43کودک که واجد شرایط و کاندید بررسی در این ملاه ه
بودند ،رسید .اطمییا داده شد که هیچ خلری متوجه کودک آنها نخواهد شد ،در نهایت سیزده کودک
به علت عدم رضایت واهدین حاضر به شرکت در برنام تمرییی ن دند .در مرحل ب د مهارتهای حرکتی
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درشت و ظریف  30کودک با استفاده از آزمو تبحر حرکتی برونییسس -اوزرتتسی مورد سیجش قرار
گرمت ،اما بهدهی اییسه ماهیت بازیهای بومی -محلی انتخابشده در این پژوهش تأکید بر انجام
حرکات و عضالت درشت و مت اقباً درگیری مهارتهای درشت بود (هیهی ،ت ادل و  ،)...صرماً دادههای
مربوط به مهارتهای حرکتی درشت (خردهآزمو های  )1،2،3،4تجزیهوتحلی شد .بهمیظور اطمییا از
توزیع همگن و یستا نمونهها در دو گروه مداخله و کیترل 30 ،کودک شرکتکییده بر مبیای ضریب
هوشی و نمرههای پیشآزمو و بهصورت تصادمی به دو گروه همگن تقتی شدند .یسی از گروهها
بهعیوا گروه مداخله و دیگری بهعیوا گروه کیترل در نظر گرمته شدند ( 8پتر و  7دختر در هر
گروه) .گروه کیترل هما روال عادی زندگی ا را ادامه میدادند .گروه مداخله  32جلته و  4روز در
هفته و هر جلته  50تا  60دقیقه بازیهای بومی و محلی را بهصورت گروهی و با تقلید از حرکات مربی
انجام دادند ( .)9برای ب ضی از غایبا تا  4جلت جبرانی نیز برگزار شد .پس از پایا دوره مجدداً از دو
گروه پسآزمو بهعم آمد.
آزمو تبحر حرکتی برونییسس -اوزرتتسی ،مقیاس حرکتی هیجار مرج ی برای مهارتهای
حرکتی درشت و ظریف کودکا  4/5تا 14/5ساهه است .این آزمو به محققا کمک میکید تا کودکا
بهیجار را از کودکا با اختالل حرکتی شیاسایی کید .این مقیاس شام ه ت خردهآزمو است و مرم
طوالنی  46و مرم کوتاه آ  14ماده دارد .ضریب پایای بازآزمایی این آزمو در مرم طوالنی  %87و در
مرم کوتاه  %86گزار

شده است .چهار خردهآزمو آ مهارتهای حرکتی درشت ،سه خردهآزمو

دیگر مهارتهای حرکتی ظریف و یک خردهآزمو هر دو مهارتهای حرکتی را میسیجد .این آزمو
توسط دکتر محمدکاظ واعظ موسوی ( )1384در ایرا هیجاریابی شده است .مالکهای ورود به این
ملاه ه عبارت بودند از :داوطلب بود و رضایت واهدین ،بهرۀ هوشی  20تا  .50مالکهای خروج نیز
عبارت بود از :عدم شرکت در دورۀ تمرین در حداکثر پیز جلته ،وجود اختاللهای ت یز شدید ،وجود
اختالالت قلبی ا ریوی و ابتالی کودک به بیماری که نیاز به بتتری شد باشد.
اهداف کلی بازیهای بومی -محلی انتخابشده که میتخبی از بازیهای بومی -محلی میاطق
مختلف ایرا است ،شام مهارت در هدفگیری ،تقویت حس عمقی ،تقویت هماهیگی عصبی -عضالنی،
تقویت هماهیگی دوطرمه و امزایش قدرت ،ان لافپذیری ،توجه و تمرکز ،تحریک دستگاه دهلیزی و
ت ادل است .مهرست بازیهای انتخابشده بهصورت کلی شام هفتسیگ ،گرگ بههوا ،پرتابه (گویزا )
و شش خانه (شخ ا ) است (.)8
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هفتسیگ :هدف کلی این بازی ایجاد روحی همساری ،تقویت و مهارت در ن انهگیری و بهبود
سرعت است ،امراد به دو گروه متاوی تقتی میشوند و هر کدام یسی از بازیسیا خود را بهعیوا
سردسته و رهبر برمیگزییید .یک گروه در ماصل م ییی از مح هفت سیگ ،که روی ه چیده
شدهاند ،قرار میگیرند تا به نوبت با توپ تییس سیگها را هدف قرار دهید و بزنید؛ گروه دوم نیز در
پ ت هفت سیگ ،میتظر نتیجهاند تا هر گاه توپ پرتابشده توسط گروه اول به هفت سیگ برخورد
نسرد ،بالماصله جای ا را با آ گروه عوض کیید .وهی اگر برخورد کرد و آرایش آنها را بر ه زد ،توپ را
بردارند و با پاس داد و هدفگیری س ی کیید نفرات گروه اول را با توپ بزنید که اگر اصابت کید ،از
دور بازی اخراج میشوند .همچیین نفرات گروه اول در هر مرصتی که بهدست آورند ،به سراغ سیگها
میروند تا آنها را روی ه بچییید و یک امتیاز بگیرند .م خص است که برای انجام چیین کاری ،یسی از
دوستا باید خود را به خلر بییدازد و یار

را در مقاب ضربات توپ پوشش دهد و چیانچه این نفر ه

مورد ضرب توپ قرار گرمت و از بازی اخراج شد ،دیگری کار را به اتمام میرساند ،وهی اگر دیگر بازیسیی
نمانده باشد ،بازی تمام و در دور ب دی ،نقش گروهها عوض میشود .در پایا  ،گروهی که زودتر  7امتیاز
را کتب کید ،برنده است.
گرگ بههوا :هدف بهبود عم ها و عسساه م هاست .در این بازی ابتدا بازیسیا در مح بازی جمع
میشوند و یسی از آنها به قید قرعه بهعیوا گرگ م رمی میشود .او تال

میکید سایر بازیسیا را که

در محوط بازی پراکیدهاند ،ت قیب و از پ ت با دست همس کید .اهبته بچهها موق ی از دست گرگ در
اما هتتید که در جای بلیدتری نتبت به گرگ بایتتید یا دو نفری دست یسدیگر را گرمته باشید،
ی یی هیگامیکه یسی از آنها تحت ت قیب گرگ قرار گیرد و در گوشهای از زمین به خلر امتد ،یسی از
دوستانش میتواند با استقبال خلر به سویش برود و به او کمک کید .پس چیانچه مردی توسط گرگ
همس یا از خط محدوده خارج شد ،بیابر نظر مربی یا م ل ورز

یا برکیار میشود یا بهجای گرگ انجام

وظیفه میکید و اگر دو بازیسن همواره در کیار ه باشید ،از سوی مربی اخلار میگیرند .این بازی در
ب ضی جاها ،با تفاوت کمی و به شس سادهتر اجرا میشود .بدین صورت که وقتی گرگ ،یسی از آنها را
همس کرد یا زد ،آ بازیسن ،دستش را روی ناحی همسشده میگذارد و در م یت گرگ اصلی به شسار
سایرین میپردازد .در ادام بازی بر ت داد گرگها امزوده میشود و بازی تا آخرین نفر ادامه مییابد و
مردی که از این مهلسه جا ساه بدر ببرد ،برندۀ متابقه است (در این پژوهش از این شس ساده
استفاده شد).
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پرتابه :این بازی بهصورت گروهی و در مضای باز انجام میگیرد .هر یک از بازیسیا براساس قرار
قبلی درحاهیکه ت دادی گردو در دست دارند ،با قرار داد دو یا سه عدد گردو کیار ه ی یی به ت داد
بازیسن گردو در کیار ه قرار میدهید .شایا هکر است هر یک از بازیسیا یک عدد گردو ،بزرگتر از
گردوهای چیدهشده در میدا بازی که در اصلالح به آ شقه میگویید ،جهت ضربه زد به گردوهای
چیدهشده در دست دارند .شروعکییدۀ بازی که در ماصل  4تا  5متری مسا قرار گرمتن گردوها ایتتاده
است ،بازی را با ن انه گرمتن با شقهای که در دست دارد شروع میکید .اگر توانتت گردوها را با ضربه
زد از داخ دایرهای که گردوها چیده شده ،خارج کید ،تمامی گردوها را تصاحب میکید ،ی یی برندۀ
تمامی گردوها میشود و امراد مجدداً گردوی خودشا را داخ مسا بازی میچییید در این مرحله
برندۀ بازی عالوهبر گردویی که همراه با دیگر بازیسیا داخ میدا بازی قرار میداد ،یک جفت بی تر از
دیگر بازیسیا در مسا بازی میچیید .در این مرحله نیز برندۀ بازی آغازکییدۀ بازی است .در هر مرحله
از بازی ت دادی از گردوها در مسا بازی باقی میماند و نفرات ب دی بهترتیب بازی را ادامه میدهید.
بازیسیا بهسبب هیجا بخ ید بازی در هر دوره از بازی س ی میکیید ت داد جفتهای گردو را
بی تر کیید .بدین ترتیب بازی ادامه پیدا میکید .در پایا بازی یسی از بازیسیا که بی ترین گردو را
بهدست آورده ،برندۀ بازی است.
ششخانه :این بازی سبب حفظ ت ادل و تقویت عضالت پا و در مرحلهای که با چ

بتته انجام

میگیرد ،تقویت و شیاسایی محیط میشود .برای اجرای این بازی به یک تسه سیگ و یک تسه گچ برای
ک ید خط روی زمین نیازمیدی  .شیوۀ اجرای بازی به این صورت است که یک شس ششخانهای را
رس و آنها را بهترتیب شمارهگذاری میکیی  .بازیسیا باید یک تسه سیگ را در خان اول بییدازند و ب د
با یک پا (به شس هیهی کرد ) آ را به خانههای ب دی انتقال دهید ،بدو اییسه آ تسه سیگ به
خلوط برخورد کید .بازیسن سیگ را در مرحل اول در خانه شمارۀ یک قرار میدهد و به همین ترتیب
به خانههای دیگر انتقال میدهد تا به خان آخر برسد و هیگامیکه شش خانه را با مومقیت پ ت سر
گذاشت ،در مرحل ب د از خانه شمارۀ دو شروع میکید .به همین ترتیب اگر بدو خلا انجام گیرد،
بازی خود را به پایا میرساند .با آسا تر کرد بازی میتوا این بازی را چید مرتب اول دو پایی و ب د
با یک پا انجام داد (در این پژوهش از این رو

استفاده شد).
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روش آماری
از آمار توصیفی برای طبقهبیدی و تیظی دادهها و ت یین شاخص مرکزی (میانگین) و شاخص
پراکیدگی (انحراف م یار) استفاده شد .بهدهی عدم توزیع همتا دادههای اندازهگیریشده از آزمو -
های ناپارامتریک ویلساکتو  ،یومن ویتیی و خیدو بهعیوا آمار استیباطی استفاده شد .تجزیهوتحلی
دادهها با استفاده از نرمامزار  SPSSنتخ  16انجام گرمت.

نتایج و یافتههای تحقیق
در این ملاه ه  30کودک ک توا ههیی تربیتپذیر در دو گروه  15نفری آزمایش ( 7دختر و  8پتر) و
کیترل ( 7دختر و  8پتر) قرار گرمتید .نتایز آزمو خیدو حاکی از عدم تفاوت م یادار (،P=0/71
 ) χ2=0/13بین دو گروه در جیتیت بود .میانگین و انحراف م یار مؤهفههای مهارتهای حرکتی درشت
در دو گروه کیترل و تمرین طی پیشآزمو و پسآزمو در جدول  1ن ا داده شده است.
جدول  .1توزيع ميانگين و انحراف معيار مؤلفههای مهارتهای حرکتی درشت در دو گروه کنترل و
تمرين طی پيشآزمون و پسآزمون
مؤلفه

گروه کنترل
پيشآزمون

پسآزمون

گروه تمرين
پيشآزمون

پسآزمون

سرعت دوید و چابسی

1/86±1/92

2/06±1/86

0/93±1/22

3/20±1/08

ت ادل

3/13±1/68

3/46±1/80

3/73±2/05

6/53±2/35

هماهیگی دوسویه

0/93±0/79

0/93±0/79

1/26±0/96

1/93±0/88

قدرت

8/00±2/44

8/26±2/37

8/06±2/78

9/00±2/56

هما طورکه در جدول  1م اهده میکیید ،گروه تمرییی پس از یک دوره بازیهای بومی -محلی،
در مرحل پسآزمو  ،پی رمت در هر یک از خردهمقیاسهای مهارتهای درشت را کتب کردند .برای
ن ا داد تأثیر بازیهای بومی -محلی بر رشد مهارتهای حرکتی درشت از آزمو ویلساکتو
استفاده شد .نتایز این آزمو در جدول  2ارائه شده است.
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جدول  .2نتايج آزمون ويلکاکسون برای نمايش اثر بازیهای بومی -محلی از پيشآزمون تا پسآزمون
در گروه تمرين
سطح معناداری

مؤلفه

پيشآزمون

پسآزمون

سرعت دوید و چابسی

0/93±1/22

3/20±1/08

Z
-3/32

0/001

ت ادل

3/73±2/05

6/53±2/35

-3/32

0/001

هماهیگی دوسویه

1/26±0/96

1/93±0/88

-2/64

0/008

قدرت

8/06±2/78

9/00±2/56

-3/50

0/000

هما طورکه جدول  2ن ا میدهد بازیهای بومی -محلی بر مهارتهای سرعت دوید و چابسی
( ،)P=0/001ت ادل ( ،)P=0/001هماهیگی دوسویه ( )P=0/008و قدرت ( )P=0/000تأثیر م یاداری
داشته و موجب بهبود این مهارتها شده است .برای م خص کرد تفاوت بین گروه تمرییی و کیترل
پس از مداخله ،در ابتدا اختالف نمرههای پسآزمو تا پیشآزمو محاسبه و سپس از آزمو منویتیی
برای بررسی بین این دو گروه استفاده شد .نتایز آزمو منویتیی در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3نتايج آزمون من ويتنی برای نمايش تفاوت بين گروه کنترل و تمرين پس از مداخله
مؤلفه

Z

سطح معناداری

سرعت دوید و چابسی

-3/99

0/000

ت ادل
هماهیگی دوسویه
قدرت

-3/99
-2/84
-3/29

0/000
0/004
0/001

هما طورکه در جدول  3م اهده میشود بین گروه کیترل و تمرین در مهارتهای سرعت دوید
و چابسی ( ،)P=0/000ت ادل ( ،)P=0/000هماهیگی دوسویه ( )P=0/004و قدرت ( )P=0/001تفاوت
م یاداری وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری
یسی از عوام محیلی مه در رشد مهارتهای حرکتی ،مراه بود مرصتهای یادگیری و محیطهای
م ال برای کتب تجربیات ادراکی و حرکتی در دورههای حتاس رشدی ،بهویژه دورا کودکی است
( .) 13با توجه به این موضوع ،پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش انجام گرمت که آیا میتوا با
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مراه کرد شرایلی خاص مانید انجام بازیهای بومی -محلی عقبماندگیهای حرکتی گروه خاصی از
کودکا ک توا ههیی تربیت پذیر را جبرا کرد و موجب ارتقای عملسرد آنها شد .نتایز ن ا داد که
می توا با مراه کرد شرایلی برای شرکت کودکانی که از ناتوانی ههیی رنز میبرند ،از شدت برخی
اختاللهای حرکتی آنها کاست .در تبیین نتایز پژوهش میتوا گفت یسی از مواید بازی کمک به رشد
جتمی و روانی -حرکتی کودکا عادی و آسیبدیده است .بازی یک م اهیت بدنی هدممید است که به
رشد همهجانب کودک میجر میشود ( .)2از آنجا که کودکا ک توا ههیی دچار نوعی خام حرکتیاند،
آموز

بازیهای گروهی موجب اهگوگیری و تقلید مهارتهای روانی -حرکتی کودکا میشود و آنا

مرصت انجام این مهارتها را پیدا میکیید .بهدهی اییسه این بازیها میلبق با تواناییهای این کودکا
است ،ازاینرو ،آنها به انجام این بازیها و پرور

مهارتهای ا  ،بدو تحمی شستت یا ناامیدی

ت ویق میشوند .هوتا چاموویتز و ویس )2010(1در تحقیقی به بررسی تأثیر ه ت هفته تمرین
جتمانی روی بزرگتاال مبتال به اختالل ک توا ههیی پرداختید و به این نتیجه رسیدند که این
تمرییات تأثیر م یاداری بر میزا ضربا قلب گروه تمرین داشته است ( .)26یامتههای پژوه ی
قاس پور و همسارا ( )1392نیز سودمیدی تمرییات یسپارچگی حتی -حرکتی بر رشد مهارتهای
حرکتی ظریف کودکا ک توا ههیی تربیتپذیر را ن ا داد ( .)12یامتههای این پژوهش با نتایز
سورتچی و همسارا ( ،)21موسوی ( ،)16مغانلو ( )15و غیجی ( )11همتوست .مغانلو با مقایت دو نوع
برنام حرکتی اسپارک و منهای بتستبال بر بهبود مهارتهای حرکتی درشت پترا ک توا ههیی
آموز پذیر به این نتیجه رسید که م ارکت در برنام حرکتی اسپارک و تسییک بتستبال موجب بهبود
مهارتهای حرکتی درشت در کودکا ک توا ههیی آموز پذیر میشود .همچیین با م اهدۀ میانگین
ت دی شده گروههای اسپارک و بتستبال م خص شد که برنام حرکتی اسپارک نتبت به تسییکهای
بتستبال تأثیر بی تری بر مهارتهای حرکتی درشت پترا ک توا ههیی دارد .حمیدرضا غیجی و
همسارا ( )1392در پژوهش خود با عیوا «اثر بازیهای بومی -محلی و بازیهای م مول بر رشد
مهارتهای دستساری پترا ک توا ههیی آموز پذیر» به این نتیجه رسیدند که دو گروه به شس
م یاداری در مهارتهای دستساری پی رمت داشتید ،اما پی رمت گروه بازیهای بومی -محلی به شس
م یاداری بی تر از گروه بازیهای م مول بود .براساس نظر محققا و نتایز این تحقیق ،میتوا گفت
بازیهای گروهی بهدهی داشتن تیوع ،بر عام های زیرساختی اب اد متفاوت تواناییهای روانی -حرکتی
1. Lvtan Chamvvytz & Voice
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تأثیر دارد و بازیهای گروهی متیاسب با تواناییهای حرکتی کودکا  ،درصورتیکه به شیوۀ صحیح و به
میزا میاسب تمرین داده شوند ،میتوانید نقش بتزایی در بهبود و توس

مهارتهای حرکتی کودکا

ک توا ههیی تربیتپذیر داشته باشید .همچیین میتوا گفت هیگامیکه بازیهای گروهی با ویژگیها
و توانمیدیهای کودکا از جمله کودکا ک توا ههیی ملابقت داده شود ،کودک قادر خواهد بود از
توانمیدیهای خود که متیاسب با نوع بازی است ،استفاده کید و بدین ترتیب اگر مهارت نهفتهای داشته
باشد ،آنها را بروز دهد و اگر ماقد مهارت باشد ،شرایط رشد و گتتر

مهارتها مراه شود .کمک به

کودک برای یامتن ابزار میاسب و موق یتهای میاسب بدنی که به او اجازه دهد م اهیتها و بازیهای
مختلف را تجربه کید ،به رشد کودک میجر میشود .زمانیکه کودک در بازی میپرد ،جتتوخیز
میکید ،هیهی میرود ،این م اهیتها موجب رشد مهارتهای حرکتی درشت آنا میشود .یسی از دالی
اساسی اثربخ ی تمرییات ادراکی -حرکتی بر مهارتهای حرکتی درشت ،متیاسب بود این نوع
تمرییات با نیازهای این کودکا است .عواملی مانید امسانات ،تجهیزات ،زما و ت ویق میاسب ،نقش
اساسی در مرصتهای تمرییی کودکا برای ارتقای مهارتهای حرکتی دارند .بتیاری از مرصتهای
تمرییی ممسن است به دهی

نبود امسانات و تجهیزات از دست بروند .عدم ت ویق میاسب را ه

میتوا به این عوام امزود .کودکی که به گون میاسب از طرف اطرامیا ت ویق و هدایت نمیشود،
ممسن است با اوهین تجرب نامللوب ناامید شود و مرصتها را از دست بدهد .در واقع امسانات کامی،
تجهیزات ،زما

و ت ویق برای رشد مهارتهای حرکتی بهخصوص در کودکا

با نیازهای ویژه،

حیاتیاند؛ اما بهتیهایی نمیتوانید موجبات رشد حرکتی را برای کودکا ایجاد کیید؛ بدو داشتن برنام
میاسب رشدی بتیاری از کودکا هرگز در مهارتهای حرکتی باهیده نمیشوند ( .)13بیابراین یسی از
راههای ک هزیی جبرا این کاستیها تا حد امسا  ،در نظر گرمتن برنامههای حرکتی و بازیهای
میاسب و باکیفیت رشدی است .عام دیگر در تأثیر بازیهای بومی -محلی بر رشد مهارتهای حرکتی
درشت اص م ابهت میا اجزای تسلیف در یادگیری اعمال حرکتی است .ملابق با این اص میتوا
نتیجه گرمت که گروه بازیهای بومی -محلی به تمرین و تسرار مجموعهای از حرکات پرداختهاند که
بهعلت م ابهت با نیاز اهگوی مهارتی ،اجرای بهتری ن ا دادهاند .کمک به کودک برای یامتن ابزار
میاسب و موق یتهای میاسب بدنی که به او اجازه دهد م اهیتها و بازیهای مختلف را تجربه کید ،به
رشد کودک میجر میشود .بیابراین میلقی بهنظر میرسد بازیهای بومی محلی به دالی هکرشده
توانتتهاند به رشد بی تر مهارتهای حرکتی درشت در بین آزمودنیهای تحقیق حاضر میجر شوند .با
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توجه به اییسه بی تر پژوهشهای علوم انتانی و مداخالتی با محدودیتهایی مواجه است ،این پژوهش
نیز با محدودیتهای همراه بود که از آ میا میتوا به متغیر بود میزا تواناییهای حرکتی نمونهها
اشاره کرد .در ضمن بهدهی

اییسه امراد شرکتکییده در پژوهش همگی مبتال به ک توا ههیی

تربیتپذیر بودند ،نتایز بهدستآمده قاب ت می به سایر گروههای ناتوانی نیتت .همچیین پی یهاد
میشود پژوه ی با این عیوا بر جیبههای دیگر رشدی و دیگر ناتوانیها صورت گیرد .با توجه به
یامتههای تحقیق توصیه می شود که با طراحی تمرییات حرکتی و اجرای گروهی و متتمر آ در مراکز
توانبخ ی و بهزیتتی از م سالت این کودکا در اجرای مهارتهای حرکتی کاست.
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