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 چکيده

تاوا  ههیای    های حرکتی درشت کودکاا  کا    مهارت محلی بر رشد -های بومی هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر بازی

پذیر از مرکز ساازما  بهزیتاتی شهرساتا  مریاوا  باا       توا  ههیی تربیت کودک ک  30پذیر بود. به همین میظور  تربیت

گیاری هدممیاد ملاه اه شادند. از هما        باا رو  نموناه   61/33±81/7سال و ضریب هوشی 8/12±12/1میانگین سیی 

عیوا  گروه مداخلاه و کیتارل در    صورت تصادمی به دو گروه تقتی  و به ها به رمته شد، سپس نمونهآزمو  گ کودکا  پیش

 -های حرکتی درشت از آزمو  تبحر حرکتی بارونییسس  های مربوط به مهارت نظر گرمته شدند. در این پژوهش در بخش

دقیقاه و   60تا  50تمرین، هر جلته  جلته 32محلی توسط گروه آزمایش طی  -های بومی شد. بازی استفادهاوزرتتسی 

هاای   عما  آماد. بارای بررسای مرضایه      آزمو  باه  جلته تمرین از هر دو گروه پس 32روز در هفته تمرین شد. پس از  4

هاای آمااری    ( بهره گرمتاه شاد. نتاایز آزماو     SPSS16های ناپارامتریک ویلساکتو  و یومن ویتیی ) پژوهش از آزمو 

. گاروه مداخلاه    (˂05/0Pهاای آزماایش و کیتارل ن اا  داد )     آزمو  ماابین گاروه   های پس رهتفاوت م یاداری را در نم

کاررمته در تحقیق حاضار   شود که برنام  تمرییی به آمده چیین برداشت می دست های بی تری کتب کرد. از نتایز به نمره

 .است پذیر میاسب توا  ههیی تربیت های حرکتی درشت در کودکا  ک  برای بهبود مهارت

  

 های کليدیواژه

 های حرکتی درشت. توا  ههیی، کودکا ، مهارت محلی، ک  -بازی بومی

                                                           
                                    Email : hb.baghande13568@gmail.com 09332630433:نويسنده مسئول : تلفن *
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 مقدمه

گیری دورۀ  بیدی زبا ، تفسر و شیاخت در شس  اصوالً زیربیای رشد مراییدهای عقالنی حتی سازما 

ی یک نوع (. بدو  توجه به شرایط اجتماعی، تمام امراد در رشد حرکت23حرکتی ری ه دارد ) -حتی

گذارند، اما گاهی عوام  مت ددی از جمله متائ  ژنتیسی، عفونت، ضای ات ناشی از  تواهی را پ ت سر می

شود که در این مرایید  هیجانی موجب می -ضربه، کمبود اکتیژ  و از طرف دیگر محرومیت حتی

حرکتی جریا   های حرکتی درشت و ظریف، همچیین هماهیگی م سالتی ایجاد شود و در نتیجه مهارت

طبی ی خود را طی نسید و کودک به اهگوی کارامد حرکتی دست نیابد. کودک اهگوهای حرکت کارامد را 

اند؛ ی یی کودکا  کیفیت حرکات را بهبود  کید. این تغییرات کیفی گام کتب می به از نظر مسانیسی گام

ر حال رشد، مهارت و محیط که بخ ید. این امر ان ساسی است از ت ام  پیچیدۀ موجود در کودک د می

کید.  های میاسب برای تمرین این ت ام  را تتهی  می شام  مضا و وسای  در دسترس است. مرصت

اندرکارا   کیید. دست طور خودکار اهگوهای حرکت ماهرانه را کتب نمی کودکا  تیها در نتیج  رشد و به

یید و با ایجاد مضا و ارائ  انواع وسای  مورد های تمرییی را مهیا ک توانید مرصت رشد حرکتی کودکا  می

  (.23رو کیید ) نیاز، کودکا  را با اهداف میاسب مختلف روبه

 بروز نوجوانی از قب  که است رشد دورا  حرکتی -ادراکی های ناهیجاری از یسی ههیی توانی ک 

 رمتارهای برخی و شیاختی سازوکارهای در که شود می اطالق کودکانی به م خص طور به و کید می

 این روانی های اختالل آماری و ت خیصی راهیمای و آمریسا ههیی توا  ک  انجمن. دارند نقص 1سازشی

 توا  خفیف، ک  ههیی توا  دیرآموز، ک  یا مرزی ههیی توا  ک  دسته؛ کودکا  چهار در را ناهیجاری

 میزا  نیز اهمللی بین و ملی ارهایآم(. 5،1)اند  عمیق، مهرست کرده توا  ههیی پذیر و ک  تربیت ههیی

 75 - 90 حدود در که( 6 ،17 ،18)اند  کرده برآورد درصد 5 – 13 را کودکا  در ناهیجاری این شیوع

 ههیی توا  ک  کودکا  (.6)پذیرند  درصد آنها تربیت 7پذیر)دیرآموز و خفیف( و حدود  آموز  آنها درصد

 و شیاختی رشد در که م سالتی سبب به اما گذارند، می سر پ ت را جتمانی نمو اصلی مراح  اغلب

 و محیلی اطالعات سازی یسپارچه متتلزم که حرکتی – ادراکی های توانایی در دارند، حرکتی -روانی

 در ههیی توا  ک  کودکا (. 3 ،7)دارند  ض یفی است، عملسرد ویژه عم  یک اجرای برای گیری تصمی 

 را ها مهارت این و کیید می کتب تری پایین های نمره عادی رادام به نتبت پایه حرکتی های مهارت

                                                           
1. Adaptive Behaviors 
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( 2011و همسارا  ) 1(. وستن دراپ14)گیرند  می یاد کیدتر را آنها همچیین دهید، می انجام تر ناباهیده

توا  ههیی، به این  های درشت کودکا  ساه  با کودکا  ک  در تحقیق خود در زمیی  مقایت  مهارت

های حرکتی درشت نمرۀ بهتری را نتبت به کودکا   کودکا  ساه  در تمام مهارتنتیجه رسیدند که 

 از بتیاری ،2دالکاتو مانید حرکتی، رشد متخصصا  برخی اعتقاد به (.28دست آوردند ) توا  ههیی به ک 

 یا بارداری های عفونت ژنی، عوام  اثر بر که است هایی نابتامانی حاص  یادگیری م سالت

 در گفت که توا  می بیابراین(. 22)شود  می ایجاد عصبی سیتت  در رشد، دورا  محیلی های محرومیت

 های دوره ویژه به و رشد مرایید طول در حرکت و ادراک بین میاسب ارتباط ههیی توا  ک  کودکا 

 و حرکت م تقدند 6پیاژه ژا  و گزل ،5بار  ،4گتمن ،3کفارت مانید برخی. است نگرمته شس  حتاس

عملسردهای میاسب مغز انتا  متتلزم این است که از  (.19)است  ادراکات تمام مبدأ حرکتی ییادگیر

حرکتی دورا  کودکی  -های محیلی تحریک شود. اهمیت این تحریسات برای رشد حتی طریق محرک

 -های ادراکی توا  گفت که تمرییات حرکتی و مهارت (. بیابراین می28خوبی تأیید شده است ) به

علت  توانا  ههیی به کییدگی را برای سیتت  عصبی ایفا کید. اهبته ک  تواند نقش تحریک میحرکتی 

وقفه یا کمبود رشد ههیی در شرایط عادی قادر به سازگاری اجتماعی و تلبیق با محیط نیتتید و از 

ف ادراک مبانی و مفاهی ، قدرت استدالل، قضاوت صحیح و توانایی دقت و یادگیری به درجات مختل

اند. عدم  های حرکتی درشت و ظریف نیز مواجه (. این کودکا  با تأخیر در رشد مهارت25اند ) محروم

سازی و پرداز  اطالعات یسی از عوام  مه  در م سالت حرکتی این کودکا  است. رویسرد  یسپارچه

ات یسپارچگی حتی از طریق بهبود کارکرد سامان  عصبی مرکزی در پرداز  و یسپارچگی اطالع

پذیر م ادل  توا  ههیی تربیت (. توانایی امراد ک 23تواند موجب بهبود رشد حرکتی آنا  شود ) می

های دیگر  های مردی در میا  آنها کمتر از گروه های اول دبتتا  است. تفاوت توانایی یک کودک در سال

 -های واضح حتی یتوا  ههیی است. این گروه م موالً دارای اختالالت هو ، همراه با ناهیجار ک 

های خاص توانبخ ی قادر خواهید بود امور شخصی خود را  (. آنا  با استفاده از رو 25اند ) حرکتی

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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گیرد. از آنجا که آنا   ورت میتوانبخ ی این گروه با صرف وقت زیاد و متتمر و شسیبایی بتیار ص

برند، بیابراین مداومت و تسرار در آموز  آنا  امری ضروری  سرعت از یاد می شده را به ملاهب آموخته

 (.25است )

ای را  عیوا  یسی از ابزارهای مه  و کارامد در زمیی  توانبخ ی اجتماعی م لوال  جایگاه ویژه بازی به

قع اهمیت بازی و ورز  برای م لوال  با توجه به ویژگی آنا  دوچیدا  وا به خود اختصاص داده است. به

توانا  ههیی  (. متأسفانه ک 20کید ) است و موجبات رمع آثار و عوارض ناشی از ناتوانی را مراه  می

های ورزشی کیار گذاشته شده  پذیر مت اقب شدت باالی ناتوانی و نیز نگر  میفی به آنها از برنامه تربیت

شود. چیین موانع عمدی یا  شا  ض یف شده و با تأخیر اجرا می سازی حرکتی های غیی نامهو بر

های حرکتی در این  (. با توجه به ض ف مهارت25ک اند ) تحرکی می غیرعمدی، این امراد را به سمت بی

عملسرد  های بدنی به سالمت جتمانی، بهبود ها و با توجه به اییسه م اهیت کودکا  و اهمیت این مهارت

شود، احتماالً تمرییات بدنی بتواند مزایای  می عقالنی، ادراک رمتار و احتاسات و شخصیت مرد میجر

همراه داشته باشد. با بررسی م سالت این کودکا  و ملاه    زیادی برای این قبی  کودکا  به

نظر  اندک است، بهگرمته که اهبته در گروه کودکا  با ناتوانی ههیی شدید بتیار  های انجام پژوهش

اند که  های بی تری نیاز دارند. ملاه ات ن ا  داده شا  به بررسی رسد این کودکا  در رشد حرکتی می

توا  تا حدودی این کودکا  را به روند  های میاسب تمرییی می سازی محیط رشد و ایجاد مرصت با غیی

دهی  ک  بود   پذیر به وا  ههیی تربیتت خصوص در زمیی  کودکا  ک  (. به20عادی زندگی ا  برگرداند )

تجارب اجتماعی آنها به دالی  مرهیگی و اجتماعی، بازی در گروه همتاالن ا  که شرایط م ابهی با آنها 

شود. از موارد  دارند، موجب غیی شد  تجارب حرکتی و اجتماعی آنا  برای ادام  متتق  زندگی ا  می

پذیری کودکا  در  وجود آورد، قابلیت اصالح ی محقق بهشایا  توجه که این متئل  اساسی را برا

توا  تجارب  های رشدی )جتمانی، عاطفی، شیاختی...( است که با ارائ  تمرییات حرکتی میظ  می زمییه

حرکتی این کودکا  را تحت تأثیر قرار داد و تا حدودی از م سالت ثانویه که در اثر سلح آمادگی 

 کاست.شود،  جتمانی پایین ایجاد می

(. 27)است  کودکا  زندگی اصلی عوام  جمله از بازی که اند دریامته کودک رشد متخصصا  امروزه

 های برنامه و ها کالس از گریز احتاس جمله از مختلف دالی  اغلب به ههیی توا  ک  نوجوانا  و کودکا 

 بازی به نتبت خاصی یشیفتگ شود، می میجر نقادی و ارزیابی به م موالً که جدی های م اهیت و درسی

 رو ازاین. گذارند می نمایش به بازی حال در را خود انرژی و توا  بی ترین و دهید می ن ا  خود از
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 کودکی طور م مول به(. 3)باشید  داشته مه  امر این به خاصی توجه همواره مربیا  و اوهیا است شایتته

 و ها محرک و ها داده تفتیر و ت بیر و دراکیا های توانایی در است، ههیی توا  ک  ادراکی نظر از که

 ادراکی یادگیری تجارب و حرکت هرچه(. 10)دارند  ای عمده م س  اصلی، های داده با آنها مقایت 

 های موق یت به پذیر ان لاف پاسخ یک رشد و ادراکی ا حرکتی همتایی مرصت باشد، بی تر کودک

 مراه  کودک برای را حرکت امسا  که است عواملی هجمل از بازی(. 13)شود  می بی تر حرکتی مختلف

 حتی پذیری تحریک مختلف، های رو  و کمک وسای  با است الزم ههیی توا  ک  کودک در .سازد می

 او ههن در را کودک حتی های خاطره آنها تسرار و میاسب های محرک ارائ  با و ببری  باال را کودک

 اند، انگیزه ماقد توا  ههیی ک  امراد از بتیاری اییسه بر ناظرند اه پژوهش از ب ضی طرمی از. کیی  تقویت

 ایجاد های راه از یسی بازی. داد امزایش را انگیزه بتوا  طریق بدا  که باشد هایی راه دنبال به باید م ل 

 است، کودک شیاختی رشد عام  ترین اصلی بازی 1ویگوتتسی و پیاژه نظریات براساس. است انگیزه

 کودکا  آ  قاهب در که است خردساال  برای دسترسی قاب  مسری های رو  ترین پاک از یسی همچیین

 های محیط با مغز اگر(. 4)یابید  می دست ت ادل به شخصی های مهارت کیترل و ها واق یت درک با

 تر غیی با(. 21)دهد  می ن ا  امزایش نمره بیتت تا مرد هوشی بهرۀ شود، ک یده چاهش به مت ددی

(. 24)کید  می ایجاد را بی تری ان  اب دندریتی، های شاخه و شود می تر ضخی  مغز ق ر محیط، د ش

 موجب عاطفی و ادراکی اجتماعی، های محرک امزایش طریق از محیط سازی غیی شده  م خص عالوه به

 (.4)شود  می محیلی مقر از حاص  رشدی های ماندگی عقب کاهش

 و دارد بوم و مرز این پی یییا  اندی ی نیک خالقیت و در ری ه که ایرا  محلی -بومی های بازی 

 امسانات و حداق  از بهییه استفادۀ توانتته با است، گرمته شس  مرهیگی -اجتماعی بامت میاسب در

 موجب امراد توانایی با متیاسب کرده و ایجاد را حرکتی کیش و عصبی -حتی حداکثر تحریک مضا،

 و انواع دارای ایرا  بومی های بازی .شود آنها هیجانی -و شیاختی حرکتی -ادراکی توانایی امزایش

 و کیید می درگیر و سازند می را م ال عصبی دستگاه نحوی به هرکدام طور کلی به که اند مختلفی سلوح

 و ادراکی -حتی های ت ام  بخش و برانگیختگی موجب عصبی، آمادگی و ایجاد ن اط ضمن راه این از

 (؛2آورند ) مراه  می را حرکتی -حتی یسپارچگی نوعی زمیی  طور کلی به شوند و می ریگی تصمی 

. است قرار گرمته توجه مورد اجتماعی -مرهیگی اب اد از حدودی تا ایرا  بومی های بازی تاکیو  هرچید

 الالتاخت که آنجا از و شده گرمته نادیده کودک حیل  در آ  ترمیمی -آموزشی و کارکردهای درمانگری
                                                           

1. Piage & Vigotsky 
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 عصبی، نوعی به و چیدب دی هایی پدیده ویژه، نیازهای دارای کودکا  به مربوط متائ  و کودکا 
 دستگاه اختالالت بروز در و نابهیجار رشد نظر از چو  و اند مرهیگی و اجتماعی هیجانی، شیاختی،
 درمانی و موزشیآ های برنامه گتتر  هزوم بیابراین، کیید، می ایفا مهمی نقش مغز ویژه به و عصبی
 چیدگان  های ظرمیت به توجه با و یابد می اهمیت نیز بومی و مرهیگی شرایط از برخاسته محور بازی
 و درمانی غیی نیمرخ ارائ  و شیاختی روا  عصب تحلی  اوهویت و ضرورت زمین، ایرا  بومی های بازی

 ما گاهی که آشیاست و ساده دی  به یبوم های بازی های نام و ها شود. عیوا  می آشسار نیز آنها آموزشی
 از آنها بررسی و بومی های بازی در ت مق اما دارد. بازمی آنها اثرهای و کارکردها در دقت و تفسر از را

 شیاختی -عصبی باالی های ظرمیت م اهیت، هر در درگیر شیاختی و حرکتی -حتی های مؤهفه میظر

 و آموزشی های برنامه اجرای و طراحی برای را مراوانی های ایده و سازد می آشسار را آنها در نهفته
 با عبارتی به یا م اهیت تحلی  با سازد. می متبلور ههن در محلی -بومی های بازی از برخاسته توانبخ ی
 یک دهیدۀ ت سی  های م اهیت خرده گرمتن نظر در با و دهیده ت سی  های گام و اجزا به بازی شستتن

 .(2دریامت ) را بومی های بازی در موجود شیاختی و حرکتی -حتی ایه مؤهفه توا  می بازی
 در که برخوردارند، سؤاهی ای ه  ساده قوانین و ک  پیچیدگی از ها که بازی اهمیت این به توجه با 

 و ها م اهیت ای برای انجام این کرد  زمییه مراه  با توا  می آیا که است این شود می ملرح زمییه این

 کرد؟ مراه  را آنها بهیجار رشد زمیی  کودکا  از دسته این برای حرکتی -تیح تجربیات

 

 بررسی روش

سال و ضریب 8/12±12/1با میانگین سیی  کودک 30 جربی،ت  نیمه پژوهش این در کییدگا  شرکت

 به مریوا  شهرستا  بهزیتتی سازما  پوشش تحت کودکا  بین از که بودند 61/33±81/7هوشی 

 بر کودکا  تمامی بین از نظر مورد های مالک دارای کودکا  از مهرستی ابتداد: شدن ابانتخ زیر شرح

شیاس با تتت  شا  )بر مبیای ارزیابی روا  هوشی سلح از آگاهی میظور به آنها پزشسی ۀپروند مبیای

 و دییامر اخالقی، مالحظات رعایت میظور به سپس .شد تهیه ای زمییه های بیماری و وکتلر و وایلید(

 ملاه ه این در بررسی کاندید و شرایط واجد که کودک 43 واهدین اطالع به کام  طور به پژوهش اهداف

، در نهایت سیزده کودک شد نخواهد آنها کودک متوجه خلری هیچ که شد داده اطمییا  د.رسی بودند،

 حرکتی های مهارت ب د  مرحل در علت عدم رضایت واهدین حاضر به شرکت در برنام  تمرییی ن دند. به
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 قرار سیجش مورد یاوزرتتس -برونییسس حرکتی تبحر آزمو  از استفاده با کودک 30 و ظریف درشت

شده در این پژوهش تأکید بر انجام  محلی انتخاب -های بومی دهی  اییسه ماهیت بازی ، اما بهگرمت

های   ادل و ...(، صرماً دادههی، ت های درشت بود )هی حرکات و عضالت درشت و مت اقباً درگیری مهارت

 از اطمییا  میظور وتحلی  شد. به ( تجزیه1،2،3،4های  آزمو  های حرکتی درشت )خرده مربوط به مهارت

مبیای ضریب  بر کییده شرکت کودک 30 کیترل، و مداخله گروه دو در ها نمونه یستا  و همگن توزیع

 ها گروه از یسی. شدند تقتی همگن  گروه دو بهصورت تصادمی  آزمو  و به های پیش هوشی و نمره

 هر در دختر 7 و پتر 8د )شدن گرمته نظر در کیترل گروه عیوا  به دیگری و مداخله گروه عیوا  به

 در روز 4 و جلته 32 مداخله گروه دادند. می ادامه را زندگی ا  عادی روال هما  کیترل گروه (.گروه

 مربی حرکات از تقلید با و گروهی صورت به را محلی و بومی یها بازی دقیقه 60 تا 50 جلته هر و هفته

 دو از مجدداً دوره پایا  از پس د.ش برگزار نیز جبرانی  جلت 4 تا غایبا  از ب ضی برای(. 9د )دادن انجام

 .مدآ عم  به آزمو  پس گروه

 های مهارت برای مرج ی هیجار حرکتی مقیاس رتتسی،زاو -برونییسس حرکتی تبحر آزمو 

 کودکا  تا کید می کمک  امحقق به آزمو  این .است ساهه5/14 تا 5/4 کودکا  ظریف و درشت حرکتی

 مرم است و زمو  آ خردهه ت  شام  مقیاس این .کید شیاسایی حرکتی اختالل با کودکا  از را بهیجار

 در و% 87 والنیط مرم در آزمو  این ماییزبازآ پایای ضریب. دارد ماده 14 آ  کوتاه مرم و 46 طوالنی

 آزمو  خرده سه درشت، حرکتی های مهارت آ  زمو  آ خرده چهار ت.اس شده گزار % 86 کوتاه مرم

 آزمو  این سیجد. می را حرکتی های مهارت دو هر آزمو  خرده یک و ظریف حرکتی های مهارت دیگر

 این به ورود های مالک .است شده هیجاریابی ایرا  در( 1384ی )موسو واعظ محمدکاظ  دکتر توسط

 نیز خروج های . مالک50تا  20بهرۀ هوشی  واهدین، رضایت و بود  داوطلب: از بودند عبارت ملاه ه

 وجود شدید، ت یز های اختالل وجود جلته، پیز حداکثر در تمرین ۀدور در شرکت عدم :از بود عبارت

 .باشد شد  بتتری به نیاز که بیماری به کودک ابتالی و ریویا  قلبی اختالالت

محلی میاطق  -های بومی شده که میتخبی از بازی انتخاب محلی -بومی های بازی کلی اهداف

 عضالنی،- عصبی هماهیگی تقویت عمقی، حس تقویت گیری، مهارت در هدف شام  مختلف ایرا  است،

ی و پذیری، توجه و تمرکز، تحریک دستگاه دهلیز ان لاف ت،قدر امزایش و دوطرمه هماهیگی تقویت

هوا، پرتابه )گویزا (  به گرگ  ،سیگ هفت شام  کلی صورت شده به انتخاب های بازی مهرستت ادل است. 

 (.8و شش خانه )شخ ا ( است )



 1395  پاييز، 3شمارة ، 8دورة ورزشی،  _رشد و يادگيری حرکتی                                             

 

404 

و بهبود  گیری ن انههمساری، تقویت و مهارت در   ایجاد روحی این بازی کلی سیگ: هدف هفت

عیوا   کدام یسی از بازیسیا  خود را به و هر شوند میامراد به دو گروه متاوی تقتی   است، سرعت

، که روی ه  چیده سیگ  هفتم ییی از مح   ماصل . یک گروه در گزییید برمیسردسته و رهبر 

گروه دوم نیز در ؛ و بزنید دهیدرا هدف قرار  ها سیگتا به نوبت با توپ تییس  گیرند میقرار  اند، شده

برخورد  سیگ هفت توسط گروه اول به  شده پرتابوپ گاه ت تا هر اند نتیجهمیتظر  سیگ، هفت پ ت 

ه  زد، توپ را  جای ا  را با آ  گروه عوض کیید. وهی اگر برخورد کرد و آرایش آنها را بربالماصله نسرد، 

س ی کیید نفرات گروه اول را با توپ بزنید که اگر اصابت کید، از  گیری هدفو  داد  بردارند و با پاس

 ها سیگبه سراغ  ،دست آورند همچیین نفرات گروه اول در هر مرصتی که به .شوند میدور بازی اخراج 

م خص است که برای انجام چیین کاری، یسی از  .نها را روی ه  بچییید و یک امتیاز بگیرندآتا  روند می

  ه این نفرو یار  را در مقاب  ضربات توپ پوشش دهد و چیانچه  بییدازدخود را به خلر  ددوستا  بای

وهی اگر دیگر بازیسیی  رساند، میمورد ضرب توپ قرار گرمت و از بازی اخراج شد، دیگری کار را به اتمام 

امتیاز  7در پایا ، گروهی که زودتر  .شود عوض می ها گروهنقش  ،تمام و در دور ب دی بازی نمانده باشد،

 .برنده است ،دکیرا کتب 

 جمع بازی مح  در بازیسیا  ابتدا هاست. در این بازی م اه  عسس و ها عم  هوا: هدف بهبود به گرگ 

 که را بازیسیا  سایر کید می تال  او. شود می م رمی گرگ عیوا  به قرعه قید به آنها از یسی و شوند می

 در گرگ دست از موق ی ها بچه اهبته. کید همس دست با پ ت از و ت قیب اند، پراکیده بازی محوط  در

 باشید، گرمته را یسدیگر دست نفری دو بایتتید یا گرگ به نتبت بلیدتری جای که در هتتید اما 

 از یسی امتد، خلر به زمین از ای گوشه در و گیرد قرار گرگ ت قیب تحت آنها از یسی که هیگامی ی یی

 گرگ توسط مردی چیانچه کید. پس کمک او به و برود سویش به خلر استقبال با تواند می دوستانش

 انجام گرگ جای به یا شود می برکیار یا ورز  م ل  یا مربی نظر بیابر شد، خارج محدوده خط زا یا همس

 در بازی گیرند. این می اخلار مربی سوی از باشید، ه  کیار در همواره بازیسن دو اگر و کید می وظیفه

 را آنها از یسی گرگ، وقتی که صورت بدین. شود می اجرا تر به شس  ساده کمی و تفاوت با جاها، ب ضی

 شسار به اصلی گرگ م یت در و گذارد می شده همس ناحی  روی را دستش بازیسن، آ  زد، یا کرد همس

 و یابد می ادامه نفر آخرین تا بازی و شود می امزوده ها گرگ ت داد بر بازی ادام  در .پردازد می سایرین

ست )در این پژوهش از این شس  ساده ا متابقه برندۀ ببرد، بدر ساه  جا  مهلسه این از که مردی

 استفاده شد(.
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 قرار براساس بازیسیا  از هر یک گیرد. می انجام باز مضای و در گروهی صورت به بازی پرتابه: این

 ت داد به ی یی ه  کیار گردو عدد سه یا دو داد  قرار با دارند، دست در گردو ت دادی که درحاهی قبلی

 از تر گردو، بزرگ عدد یک بازیسیا  از هر یک است هکر شایا  دهید. می رقرا ه  کیار در گردو بازیسن

 گردوهای به زد  ضربه جهت گویید، شقه می آ  به در اصلالح که بازی میدا  در شده چیده گردوهای

 ایتتاده گردوها گرمتن قرار مسا  متری 5 تا 4 ماصل  در که بازی کییدۀ شروع دارند. دست در شده چیده

 ضربه با را گردوها توانتت کید. اگر می شروع دارد دست در که ای شقه با گرمتن ن انه با را زیبا است،

 برندۀ ی یی کید، می تصاحب را گردوها تمامی کید، خارج شده، چیده گردوها که ای دایره داخ  از زد 

 مرحله این رد چییید می بازی مسا  داخ  را خودشا  گردوی مجدداً امراد و شود می گردوها تمامی

 از بی تر جفت یک داد، می قرار بازی میدا  داخ  بازیسیا  دیگر با همراه که گردویی بر عالوه بازی برندۀ

 مرحله هر در است. بازی آغازکییدۀ بازی برندۀ نیز مرحله این در چیید. می بازی مسا  در بازیسیا  دیگر

 .دهید می ادامه را بازی ترتیب به ب دی و نفرات ماند می باقی بازی مسا  در گردوها از ت دادی بازی از

 را گردو های جفت ت داد کیید می س ی بازی از دوره هر در بازی بخ ید  هیجا  سبب به بازیسیا 

 را گردو بی ترین که بازیسیا  از یسی بازی پایا  در .کید می پیدا ادامه بازی ترتیب بدین کیید. بی تر

 ت.اس بازی برندۀ آورده، دست به

 انجام بتته چ   با که ای مرحله در و پا عضالت تقویت و ت ادل حفظ سبب بازی خانه: این شش

 برای گچ تسه یک و سیگ تسه یک  به بازی این اجرای شود. برای می محیط شیاسایی تقویت و گیرد، می

 را ای خانه شش شس  یک که است صورت به این بازی اجرای شیوۀ .نیازمیدی  زمین روی خط ک ید 

 ب د و بییدازند اول خان  در را سیگ تسه  یک باید بازیسیا  کیی . می گذاری شماره ترتیب به را آنها و رس 

 به سیگ تسه آ  اییسه بدو  دهید، انتقال ب دی های خانه به آ  را هی کرد ( پا )به شس  هی یک با

 ترتیب همین به و دهد می قرار یک شمارۀ خانه در اول مرحل  در را سیگ بازیسن کید. برخورد خلوط

 سر پ ت مومقیت با را خانه شش  که هیگامی و برسد آخر خان  به تا دهد می انتقال دیگر های خانه به

گیرد،  انجام خلا بدو  اگر ترتیب همین به کید. می شروع دو شمارۀ خانه از ب د مرحل  در گذاشت،

 ب د و پایی را چید مرتب  اول دو بازی این توا  بازی می کرد  تر رساند. با آسا  می پایا  به را خود بازی

  .رو  استفاده شد(  یک پا انجام داد )در این پژوهش از این با
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 روش آماری

ها و ت یین شاخص مرکزی )میانگین( و شاخص بیدی و تیظی  دادهاز آمار توصیفی برای طبقه

-شده از آزمو  گیریهای اندازهیع همتا  دادهدهی  عدم توز پراکیدگی )انحراف م یار( استفاده شد. به

وتحلی   عیوا  آمار استیباطی استفاده شد. تجزیه دو به پارامتریک ویلساکتو ، یومن ویتیی و خیهای نا

 انجام گرمت. 16نتخ   SPSSامزار  ها با استفاده از نرمداده

 

 های تحقیقنتایج و یافته

پتر( و  8دختر و  7نفری آزمایش ) 15پذیر در دو گروه  ربیتتوا  ههیی ت کودک ک  30در این ملاه ه 

، P=71/0دار )دو حاکی از عدم تفاوت م یا پتر( قرار گرمتید. نتایز آزمو  خی 8دختر و  7کیترل )

13/0= χ2های حرکتی درشت  های مهارت ( بین دو گروه در جیتیت بود. میانگین و انحراف م یار مؤهفه

 ن ا  داده شده است.  1آزمو  در جدول  آزمو  و پس رین طی پیشدر دو گروه کیترل و تم

حرکتی درشت در دو گروه کنترل و  های مهارت های مؤلفهمعيار  و انحراف. توزيع ميانگين 1دول ج
 آزمون پسو  آزمون پيشتمرين طی 

 مؤلفه
 گروه تمرين گروه کنترل

 آزمون پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش

 20/3±08/1 93/0±22/1 06/2±86/1 86/1±92/1 چابسی سرعت دوید  و

 53/6±35/2 73/3±05/2 46/3±80/1 13/3±68/1 ت ادل

 93/1±88/0 26/1±96/0 93/0±79/0 93/0±79/0 هماهیگی دوسویه

 00/9±56/2 06/8±78/2 26/8±37/2 00/8±44/2 قدرت

 

محلی،  -های بومیدوره بازیکیید، گروه تمرییی پس از یک م اهده می 1طورکه در جدول  هما 

برای  .های درشت را کتب کردند های مهارتمقیاس آزمو ، پی رمت در هر یک از خرده در مرحل  پس

های حرکتی درشت از آزمو  ویلساکتو   محلی بر رشد مهارت -های بومین ا  داد  تأثیر بازی

 ارائه شده است.  2استفاده شد. نتایز این آزمو  در جدول 
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 آزمون پستا  آزمون پيشمحلی از  -های بومی. نتايج آزمون ويلکاکسون برای نمايش اثر بازی2جدول 
 در گروه تمرين

 داریسطح معنا Z آزمون پس آزمون پيش مؤلفه

 001/0 -32/3 20/3±08/1 93/0±22/1 سرعت دوید  و چابسی

 001/0 -32/3 53/6±35/2 73/3±05/2 ت ادل

 008/0 -64/2 93/1±88/0 26/1±96/0 هماهیگی دوسویه

 000/0 -50/3 00/9±56/2 06/8±78/2 قدرت

 

های سرعت دوید  و چابسی  محلی بر مهارت -های بومیدهد بازی ن ا  می 2طورکه جدول  هما 

(001/0=P) ت ادل ،(001/0=P) هماهیگی دوسویه ،(008/0=P ) و قدرت(000/0=P) داری تأثیر م یا

بین گروه تمرییی و کیترل  ها شده است. برای م خص کرد  تفاوت ارتداشته و موجب بهبود این مه

ویتیی  آزمو  محاسبه و سپس از آزمو  من آزمو  تا پیش های پس پس از مداخله، در ابتدا اختالف نمره

 ارائه شده است. 3ویتیی در جدول  برای بررسی بین این دو گروه استفاده شد. نتایز آزمو  من

 ويتنی برای نمايش تفاوت بين گروه کنترل و تمرين پس از مداخله ون من. نتايج آزم3جدول 

داریسطح معنا Z مؤلفه  

-99/3 سرعت دوید  و چابسی  000/0  

-99/3 ت ادل  000/0  

-84/2 هماهیگی دوسویه  004/0  

-29/3 قدرت  001/0  

 

ی سرعت دوید  ها شود بین گروه کیترل و تمرین در مهارتم اهده می 3طورکه در جدول  هما  

تفاوت  (P=001/0)و قدرت ( P=004/0)، هماهیگی دوسویه (P=000/0)، ت ادل (P=000/0)و چابسی 

 داری وجود دارد.م یا

 

 یریگ جهینتبحث و 

های  های یادگیری و محیط های حرکتی، مراه  بود  مرصت یسی از عوام  محیلی مه  در رشد مهارت

ویژه دورا  کودکی است  های حتاس رشدی، به تی در دورهم ال برای کتب تجربیات ادراکی و حرک

توا  با  (. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش انجام گرمت که آیا می13)
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های حرکتی گروه خاصی از  ماندگی محلی عقب -های بومی مراه  کرد  شرایلی خاص مانید انجام بازی

پذیر را جبرا  کرد و موجب ارتقای عملسرد آنها شد. نتایز ن ا  داد که  توا  ههیی تربیت کودکا  ک 

برند، از شدت برخی  توا  با مراه  کرد  شرایلی برای شرکت کودکانی که از ناتوانی ههیی رنز می می

 رشد به کمک بازی مواید از یسی توا  گفت می پژوهش نتایز تبیین درهای حرکتی آنها کاست.  اختالل
 به که است هدممید بدنی م اهیت یک بازی است. دیده آسیب و عادی کودکا  حرکتی -انیرو و جتمی

 اند، حرکتی خام نوعی دچار ههیی توا  ک  که کودکا  آنجا از (.2شود ) میجر می کودک جانب  همه رشد
 آنا  و شود می کودکا  حرکتی -روانی های تقلید مهارت اهگوگیری و موجب گروهی های بازی آموز 
 کودکا  این های توانایی با میلبق ها بازی این اییسه دهی  به کیید. می پیدا را ها مهارت این انجام مرصت
 ناامیدی یا شستت تحمی  بدو  های ا ، مهارت پرور  و ها بازی این انجام به آنها رو، ازاین است،
 تمرین هفته ه ت تأثیر بررسی به تحقیقی در( 2010)1ویس و چاموویتز هوتا  شوند. می ت ویق

 این که رسیدند نتیجه این به پرداختید و ههیی توا  ک  اختالل به مبتال بزرگتاال  روی جتمانی

های پژوه ی  یامته (.26)است  داشته تمرین گروه قلب ضربا  میزا  بر داری م یا تأثیر تمرییات

های  بر رشد مهارت حرکتی -( نیز سودمیدی تمرییات یسپارچگی حتی1392پور و همسارا  ) قاس 

های این پژوهش با نتایز  (. یامته12پذیر را ن ا  داد ) توا  ههیی تربیت حرکتی ظریف کودکا  ک 

( همتوست. مغانلو با مقایت  دو نوع 11( و غیجی )15(، مغانلو )16(، موسوی )21سورتچی و همسارا  )

توا  ههیی  کتی درشت پترا  ک های حر های بتستبال بر بهبود مهارت برنام  حرکتی اسپارک و من

پذیر به این نتیجه رسید که م ارکت در برنام  حرکتی اسپارک و تسییک بتستبال موجب بهبود  آموز 

شود. همچیین با م اهدۀ میانگین  پذیر می توا  ههیی آموز  های حرکتی درشت در کودکا  ک  مهارت

های  م  حرکتی اسپارک نتبت به تسییکهای اسپارک و بتستبال م خص شد که برنا شده گروه ت دی 

حمیدرضا غیجی و  .توا  ههیی دارد های حرکتی درشت پترا  ک  بتستبال تأثیر بی تری بر مهارت

های م مول بر رشد  محلی و بازی -های بومی اثر بازی»( در پژوهش خود با عیوا  1392همسارا  )

این نتیجه رسیدند که دو گروه به شس   به« پذیر توا  ههیی آموز  های دستساری پترا  ک  مهارت

محلی به شس   -های بومی های دستساری پی رمت داشتید، اما پی رمت گروه بازی داری در مهارت م یا

 گفت توا  می تحقیق، این نتایز و براساس نظر محققا های م مول بود.  داری بی تر از گروه بازی م یا
 حرکتی -روانی های توانایی متفاوت اب اد های زیرساختی عام  بر تیوع، داشتن هی  د به گروهی های بازی

                                                           
1. Lvtan Chamvvytz & Voice 
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 به و شیوۀ صحیح به که درصورتی حرکتی کودکا ، های توانایی با متیاسب گروهی های بازی و دارد تأثیر
کودکا   های حرکتی مهارت توس   و بهبود در بتزایی نقش توانید می شوند، داده تمرین میاسب میزا 

 ها ویژگی با گروهی های بازی که هیگامی گفت توا  می باشید. همچیین داشته پذیر یتتوا  ههیی ترب ک 
 از بود خواهد قادر کودک شود، داده ملابقت ههیی توا  ک  کودکا  جمله از کودکا  های توانمیدی و

 اشتهد ای نهفته مهارت اگر ترتیب بدین و کید استفاده است، بازی نوع با متیاسب که خود های توانمیدی
 به شود. کمک مراه  ها مهارت گتتر  و رشد شرایط باشد، مهارت ماقد اگر و دهد بروز را آنها باشد،
 های بازی و ها م اهیت دهد اجازه او به که بدنی میاسب های موق یت و میاسب ابزار یامتن برای کودک
  وخیز جتت پرد، یم بازی در کودک که زمانی شود. می میجر کودک رشد به کید، تجربه را مختلف

یسی از دالی   شود. می آنا  درشت حرکتی های مهارت رشد موجب ها م اهیت این رود، می هی هی کید، می

های حرکتی درشت، متیاسب بود  این نوع  حرکتی بر مهارت -ی تمرییات ادراکیاثربخ اساسی 

زما  و ت ویق میاسب، نقش . عواملی مانید امسانات، تجهیزات، استتمرییات با نیازهای این کودکا  

های  های حرکتی دارند. بتیاری از مرصت های تمرییی کودکا  برای ارتقای مهارت اساسی در مرصت

دهی  نبود  امسانات و تجهیزات از دست بروند. عدم ت ویق میاسب را ه   تمرییی ممسن است به

شود،  ینممیا  ت ویق و هدایت توا  به این عوام  امزود. کودکی که به گون  میاسب از طرف اطرا یم

امسانات کامی،  واقع دررا از دست بدهد.  ها مرصتید شود و ناامممسن است با اوهین تجرب  نامللوب 

یازهای ویژه، ندر کودکا  با  خصوص های حرکتی به تجهیزات، زما  و ت ویق برای رشد مهارت

برای کودکا  ایجاد کیید؛ بدو  داشتن برنام   توانید موجبات رشد حرکتی را یی نمیتیها بهاند؛ اما  یاتیح

یسی از  (. بیابراین13شوند ) ینمهای حرکتی باهیده  میاسب رشدی بتیاری از کودکا  هرگز در مهارت

 های بازی و حرکتی های برنامه گرمتن نظر ها تا حد امسا ، در یکاستجبرا  این  یی هز ک ی ها راه

های حرکتی  بر رشد مهارت محلی -بومی های بازی تأثیر در گردی . عام استو باکیفیت رشدی  میاسب

توا   ملابق با این اص  می .است حرکتی اعمال یادگیری در تسلیف اجزای میا  م ابهت اص  درشت

 کهاند  پرداخته از حرکات یا مجموعهتسرار  و تمرین به محلی -بومی های یباز نتیجه گرمت که گروه

 یامتن ابزار برای کودک کمک به .اند داده ن ا  بهتری اجرای مهارتی، وینیاز اهگ با م ابهت علت به

 به کید، تجربه را مختلف های یباز و ها یتم اهدهد  اجازه او به که بدنی میاسب های یتموق  و میاسب

هکرشده  به دالی  محلی بومی های یباز رسد می نظر به میلقی شود. بیابراین یم میجر کودک رشد

 با .حاضر میجر شوند تحقیق های یآزمودن بین در های حرکتی درشت مهارت بی تر به رشدد ان توانتته
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این پژوهش  است، مواجه هایی محدودیت با مداخالتی و انتانی علوم های پژوهش بی تر اییسه به توجه

ها  تی نمونههای حرک توا  به متغیر بود  میزا  توانایی های همراه بود که از آ  میا  می نیز با محدودیت

توا  ههیی  کییده در پژوهش همگی مبتال به ک  دهی  اییسه امراد شرکت اشاره کرد. در ضمن به

 پی یهاد همچیینهای ناتوانی نیتت.  آمده قاب  ت می  به سایر گروه دست پذیر بودند، نتایز به تربیت
با توجه به  گیرد. صورت ها ناتوانی دیگر و رشدی دیگر های جیبه بر عیوا  این با پژوه ی شود می

شود که با طراحی تمرییات حرکتی و اجرای گروهی و متتمر آ  در مراکز  های تحقیق توصیه می یامته

 های حرکتی کاست. توانبخ ی و بهزیتتی از م سالت این کودکا  در اجرای مهارت
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