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مقاله اصلی

تأثیر حیاط پویا بر رشد حرکتی کودکان  ۸تا  ۱۲ساله
تاریخ دریافت -۱400/۱0/۱۱ :تاریخ پذیرش۱400/۱۱/۲3 :

خالصه
باباخانی1

مراد
مهدی نمازی زاده*2
سید کاظم موسوی ساداتی3
افخم دانشفر4

مقدمه :توسعه توانایي حرکتي و مهارتهای پایه در طفولیت و کودکي و متعاقب آن نوجواني و
بزرگسالي بر رشد و بالیدگي تمام جنبههای رشدی تأثیر ميگذارد .پژوهش حاضر با هدف تأثیر حیاط
پویا بر رشد حرکتي کودکان  8تا  12ساله انجام شد.
روش کار :پژوهش حاضر نیمه تجربي با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود30 .
دانشآموز پسر  8تا  12ساله سالم که در سال تحصیلي  99-98در شهرستان کرمانشاه مشغول به تحصیل

 1دانشجوی دکتری تربیتبدني -رفتار حرکتي ،واحد علوم و

بودند به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه گواه و تجربي قرار گرفتند.

تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران

ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد .برای ارزیابي مهارت حرکتي از آزمون رشد حرکتي-

 2دانشیار رفتار حرکتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد

درشت نسخه سوم اولریخ ( )2016استفاده شد .گروه تجربي به مدت  8هفته و هر هفته  5روز در برنامه

خوراسگان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)

تمریني مالک شرکت کردند و گروه گواه فقط به انجام فعالیتهای روزمره پرداختند .بعد از پایان

 3استادیار رفتار حرکتي،گروه تربیت بدني و علوم ورزشي،
واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران
 4دانشیار رفتار حرکتي ،گروه رفتار حرکتي ،دانشكده علوم
ورزشي ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

مداخله ،از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد .دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس در سطح
خطای  0/05با نرم افزار  SPSS-19بررسي شدند.
نتایج :نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه در پس آزمون مهارتهای حرکتي درشت
تفاوت معناداری وجود داشت ( )P ˂0/001و گروه تجربي در هر همه متغیرها عملكرد بهتری نسبت
به گروه گواه داشتند.

Email: drmnamazi@yahoo.com

نتیجه گیری :به نظر مي رسد که در پسران  8تا  12ساله سالم ،ميتوان با استفاده برنامه حیاط پویا
بهبود معناداری در رشد حرکتي آنها ایجاد کرد.
کلمات کلیدی :حیاط پویا  ،رشد حرکتي ،مهارت حرکتي
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مقدمه
نقش تربیتبدني در برنامه درسي مدارس ،کمک به دانش

نهفته در یک فعالیت را درميیابند برای رسیدن به موفقیت تالش

آموزان برای کسب صالحیتهای الزم است تا بتوانند فعالیت

کرده و احساس خود ادراکي و شایستگي حرکتي بیشتری

بدني منظم را در زندگي خود بگنجانند ( )1چرا که امروزه صنعتي

ميکنند .در همین راستا دایل ،دانش آموزان را بهعنوان

شدن کشورها و زندگي آپارتمان نشیني ،موجب افزایش

شرکتکنندگان فعال در نظر ميگیرد و این نكته را ميپذیرد که

بيتحرکي و به یكي از نگرانيهای مهم تبدیلشده است ،و

نگرشها و تجربههای گذشته آنها و همچنین عقاید آنها در

کودکان غیرفعال و بيتحرک بیشتر در معرض خطر افزایش وزن،

مورد خودشان بهعنوان یاد گیرنده ،بر چگونگي واکنش آنها در

چاقي و دیابت هستند ( .)2پژوهشها نشان دادهاند که فعالیت

طول آموزش و سپس زندگي تأثیرگذار است .بر همین اساس ،در

جسماني در بسیاری از کودکان کمتر از میزان توصیهشده بوده و

انگلستان اهدافي توسط سازمان ورزش جوانان این کشور پیشنهاد

با افزایش سن ،رو به کاهش ميگذارد ( .)3این کمبود و عدم

شد که شامل سه ساعت در هفته فعالیت بدني بیرون از منزل همراه

اجرای فعالیتهای جسماني مناسب در دوران کودکي عواقب

با دو ساعت شرکت در کالسهای ورزشي بود؛ البته این اهداف

جبرانناپذیری را ميتواند در رشد مهارتهای حرکتي کودکان

برای کودکاني تعریف شد که شرایط الزم برای انجام فعالیت

داشته باشد .تأثیراتي که ابعاد مختلف رفتارهای حرکتي روزمره و

بدني روزمره را دارند .غیر از کالسهای آموزشي ،حیاط مدرسه

همچنین سواد بدني آنان را در سالهای بعدی عمر تحت شعاع قرا

نیز فضایي است که کودکان ميتوانند در آن به انجام فعالیت بدني

خواهد داد (.)2

بپردازند ( .)7این در حالي است که اخیرا در کشورمان (ایران)

کودکاني که در مهارتهای حرکتي پایه ضعیف باشند،

فضای ،حیاط اکثر مدارس بهعنوان یكي از محیطهای مهم در

متعاقبا سبک زندگي بيتحرکي را انتخاب ميکنند تا از در

جهت ارتقاء سواد بدني و توسعه سواد حرکتي (مهارتهای

معرض دید قرار گرفتن این مشكالت حرکتي جلوگیری کنند

حرکتي) کودکان در نظر گرفتهشده است و تحت عنوان حیات

( .)4این در حالي است که الگوهای بنیادی به واسطه محیط و رشد

پویا برنامههای ویژهای را برای آن طراحي و تدوین کردهاند.

تحت تأثیر قرار ميگیرند ،از این رو ،تعیین شاخصهای حضور

حیاط پویا در واقع زمینهای بازی است که با استفاده از

کودکان در فعالیتهای بدني برای طرحریزی برنامههای

اشكال هدفمند بر روی زمین (به منظور اجرای مهارتهای

مداخلهای اثر بخش دارای اهمیت زیادی است و رشد مهارتهای

حرکتي بنیادی) با هدف ارتقا رفتارهای حرکتي ،سواد حرکتي و

بنیادی برای کسب تبحر در بازیها و ورزشها الزامي است (.)5

همچنین توسعه آمادگي جسماني و تندرستي دانش آموزان،

از سویي دیگر پژوهشها نشان ميدهند افرادی که در دوران

طراحيشده و پس از آموزش توسط دانش آموزان اجرا ميشوند.

کودکي فعال هستند ،احتمال اینكه در بزرگسالي نیز فعال باشند

اینگونه زمینهای بازی یا حیات پویا در کنار حمایت مربیان زمینه

بیشتر خواهد بود ( .)1اخیرا یک الگوی مفهومي توسط استودنو

را برای فعالیت بدني کودکان فراهم ميکند و در ادامه برای

همكاران اهمیت مهارتهای بنیادین حرکت در مشارکت

عملكرد سیستم قلب و عروق ،ترکیب بدن و سالمت استخوان

مادامالعمر فعالیت بدني را تبیین کرده است که در قلب این الگوی

مفید ميباشد ( .)8همچنین ،مطالعات اخیر نشان ميدهد که

ارتباطي دوطرفه و پویا ،میان شایستگي حرکتي و فعالیت بدني

اجرای اینگونه فعالیتهای بخصوص در حیاط مدارس ميتواند

یک رابطه وجود دارد ()6؛ شایستگي حرکت در واژههای معمول

فعالیت بدني کودکان دبستاني را افزایش دهد ( .)8عالئم و

مهارتهای بنیادی حرکت تعریفشده است ،بهویژه در الگوهای

تابلوهای نصبشده در زمینبازی توجه محققان و دستاندرکاران

حرکتي جابجایي و دستكاری .بنابراین دانشآموزاني که ارزش

را در زمینه فعالیت بدني به خود جلب کرده است (.)8

مراد باباخانی و همكاران
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بهطوریکه ،اخیرا در یكي از مطالعات  12ماهه روی  470کودک

عالئم و تابلوها در زمینبازی) تقویت ميشود ،یا خیر؟ با

دبستاني از  26مدرسه انگلیس ،مشخص شد که نصب تابلوها و

پاسخگویي به سؤال مذکور ميتوان گام بزرگي در جهت طراحي

عالئم جدید در زمینبازی با  1/4درصد فعالیت بدني بیشتر در

و برنامهریزی برای این محیط از فضای مدارس با اهداف چندگانه

وقت ناهار ارتباط دارد .در یک جامعه آماری کوچکتر با

در حیطههای رشدی بخصوص بعد رواني – حرکتي و جسماني

کودکان  5تا  7ساله ،نصب تابلوها و عالئم جدید در زمینبازی با

برداشت.

افزایش  35درصدی مصرف انرژی و افزایش  6درصدی نرخ
مصرف انرژی در زمان بازی ارتباط داشت .درحاليکه این
افزایش بیشتر از گزارشات ریدجرز ،فلرکال و استراتون ()2010
بود( )8 ,7اما این نتیجه یک تأثیر کوتاهمدت را نشان ميدهد .به
هرحال شواهدی نشان ميدهند که وجود عالئم و تابلوها یعني
زمینهای بازی در مدارس و به عبارت دیگر حیات پویا ،مدت
انجام فعالیت بدني متوسط تا شدید را در طول مدرسه افزایش
ميدهد( .)9بنابراین مطابق با پژوهشهای انجامشده روشن است
که عالئم و تابلوها در زمین بازی ميتواند فعالیت بدني را در
کودکان دبستاني افزایش دهد.
تحقیقات اولیه نشان داد که عالئم نصبشده در زمینبازی
ميتواند به فعالیت بدني کودکان ،بهبود نگرش آنها نسبت به
مدرسه و تحصیل و تأثیر آنها بر سالمت رواني و جسمي ،حرکتي
و بهویژه خود ادراکي کمک کند .بهعالوه مطالعات نشان دادند
که مداخلههای فعالیت بدني ميتواند تغییرات مثبت و معناداری
را در خود ادراکي کودکان به وجود آورد ( .)9بنابراین
ازآنجایيکه در کشورمان مطالعهای وجود ندارد که تأثیر
بازیهای حیاط پویا را بر خود ادراکي جسماني و رشد حرکتي
ارزیابي کند ،ازاینرو ما در این پژوهش قصد داریم تا با در نظر
گرفتن تحقیقات پیشین که بیشتر بر روی تأثیر حیات پویا بر ابعاد
فیزیولوژیكي دانش آموزان بوده است و با توجه به اهمیت چند
بعدی اثرات پایهای حیاط پویا در حیطههای مختلف رشد به
بررسي نشانهها و چگونگي تأثیر این نوع فعالیت بدني در مدارس
را بر خود ادراکي جسماني و رشد حرکتي دانش آموزان  8تا 12
ساله بپردازیم .بر همین اساس سؤال پژوهش این است که آیا رشد
حرکتي کودکان  8تا  12ساله از بعد جسمانيشان بهطور معناداری
بعد از یک دوره برنامه تمرین از برنامههای حیات پویا (نصب

روش کار
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربي بود که به صورت میداني
اجرا شد .طرح تحقیق شامل پیشآزمون  -پسآزمون با گروه
گواه و اعمال  8هفته بازیهای منتخب حیاط پویا برای کودکان
عادی بود .جامعه مورد مطالعه تمامي دانشآموزان  8تا  12ساله
پسر بودند که از بین آنها تعداد  30دانش آموز از شش مدرسه
پسرانه شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلي  98-99به شكل
داوطلبانه وارد مطالعه شدند .تعیین حجم نمونه با استفاده از نرم-
افزار تعیین حجم نمونه جي پاور نسخه ) (3.0.10انجام گرفت.
بر اساس فرا تحلیل انجام گرفته توسط پلس و کاریسون حداقل
اندازه اثر برای تمرین مهارتهای درشت (تمرین گروهي) به
منظور بهبود تبحر حرکتي افراد  0/54است .بنابراین نمونه  12نفر
برای هر گروه الزم بود تا توان آماری  0/8با سطح آلفای 0/05
به دست آید( .)10معیارهای ورود به تحقیق شامل داشتن سن
تقویمي در دامنه  8تا  12سال ،نداشتن نشانگان بیش فعالي و
کمبود توجه بر اساس مقیاس عالئم مرضي کودکان ()CSI - 4
و نداشتن مشكالت حاد عصبشناختي ،اسكلتي و عضالني،
سیستم دهلیزی به تشخیص پزشک و متخصص فیزیوتراپي و
معیار خروج از تحقیق پنج روز غیبت در جلسات تمرین بود.
برای ارزیابي رشد حرکتي کودکان از آزمون رشد حرکتي
درشت -نسخه سوم استفاده شد .هدف این آزمون که در سال
 2016توسط اولریخ ،طراحي شده ،ارزیابي مهارتهای حرکتي
درشت در کودکان  3تا  11سال است .سیزده مهارت حرکتي را
که به دو خرده آزمون مهارتهای جابجایي و مهارتهای توپي
تقسیم ميشوند را مورد سنجش قرار ميدهد .این آزمون ابتدا در
ایاالت متحده امریكا مورد استفاده قرار گرفت و روایي آن از
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طریق تحلیل عاملي مورد تایید قرار گفت و ضریب پایایي آزمون

هفته  5روز به انجام برنامه تمریني مالک که در جدول  1آمده

– باز آزمون  0/95بدست آمد ( .)11مهارتهای جابجایي شامل

است ،پرداخت و گروه گواه فقط به انجام فعالیتهای روزمره

خرده آزمونهای دویدن ،یورتمه رفتن ،ليلي کردن ،سكسكه

پرداختند.در پایان هر دو گروه در پسآزمون شرکت کردند.

دویدن ،پرش افقي و سر خوردن و مهارتهای توپي شامل خرده

نكته قابل تأمل در این پژوهش طراحي برنامههای تمرین مبتني

آزمونهای ضربه زدن دو دستي به یک توپ ایستا ،ضربه فورهند

بر حیاط پویا و تمرینات و بازیهای قابل اجرا در حیاط مدرس

به یک توپ که توسط خود فرد رها شده ،دریبل ایستا با یک

بود .هدف اصلي حیاط پویا ارائه انواع فعالیتهای بدني مبتني بر

دست ،گرفتن دو دستي ،ضربه به یک توپ ایستا با پا ،پرتاب از

مدرسه است که به کلیه دانشآموزان امكان ميدهد هر روز

باالی دست و پرتاب از پایین دست هستند .سیستم نمره دهي ساده

حداقل سه زنگ تفریح فعالیت بدني متوسط تا شدید داشته باشند.

شده امكان اجرای انفرادی آزمون را در حدود  15تا  21دقیقه

محقق و آزمودني در انتخاب نوع فعالیت کامال آزاد هستند .در

فراهم ميکند .برگه نمرهدهي آزمون عملكرد مرتبط با هر

برنامه حیاط پویا مالک تمرین خاص با تكرار و یا شدت معین

جابجایي و مهارتهای توپي ارزیابي شده را فهرست ميکند .اگر

نیست بلكه هدف درگیر کردن شاگرد به فعالیت بدني در زنگ-

کودک عملكرد مالک را نشان دهد ،امتیاز یک ،و در غیر این

های تفریح است .برای رعایت اخالق پژوهشي ،در مورد روش

صورت صفر ثبت ميشود .نمرات خام به دست آمده برای

اجرای پژوهش و اهداف آن و حقوق شرکت کنندگان به والدین

محاسبه نمرات استاندارد ،نمرات درصدی و بهره حرکتي درشت

و مدیر مدرسه توضیحاتي داده شد و فرم رضایت نامه از والدین

استفاده ميشود .محمدی در پژوهشي با هدف بررسي روایي و

دریافت گردید .ضمن اینكه در تمام مراحل اجرای پژوهش این

پایایي آزمون رشد حرکتي درشت -نسخه سوم در کودکان سه تا

اجازه به شرکت کنندگان داده ميشد تا در صورت عدم تمایل

 10سال شهر اهواز ،پایایي همساني دروني خرده آزمونهای

به ادامه شرکت در برنامههای تمرین به علت درد ،ناراحتي یا عدم

جابجایي ،توپي و کل آزمون را به ترتیب  0/85 ،0/85و  0/91و

عالقه از شرکت در پژوهش انصراف دهند .هیچ کدام از

پایایي آزمون – باز آزمون  0/94 ،0/92و  0/95گزارش کرد.

آزمایشهای ارائه شده در این پژوهش به منظور جمع آوری

همچنین برای ارزیابي روایي سازه ،طرح دو عاملي اولریخ از

اطالعات از روشهای تهاجمي استفاده نميکرد .برنامههای

طریق تحلیل عاملي تاییدی ،تایید شد ( .)12دانشآموزان بعد از

مداخله تمریني همزمان با تعطیلي مدارس به علت سردی یا

شرکت در مرحله پیش آزمون ،به صورت تصادفي در دو گروه

آلودگي هوا ،اجرا نميشد.

تجربي و گواه توزیع شدند.گروه تجربي به مدت  8هفته و هر
جدول  .1پروتکل تمرینی برای گروه تجربی
مولفه

شرح فعالیت

ایستگاه نشانه گیری

زدن توپ بسكتبال یا والیبال ،به دیوار و دریافت مجدد آن .فاصله آزمودني از دیوار  1/5متر ،شعاع دایره  25سانتي متر .در این تمرین

روی دیوار

هر یک از نفرات تیم ،به مدت  20ثانیه توپ را به دایره مشخص شده در روی دیوار روبرو مي زند و دوباره مي گیرد.
دانش آموزان به گروه های  1تا  6نفری تقسیم شدند و هر گروه در یک نمودار قرار ميگرفتند .دانش آموزان روی نمودارها ابتدا روی

ایستگاه لي لي

پای راست و سپس روی پای چپ لي لي ميکردند .بعد از رسیدن به انتهای مسیر دانشآموزان به سمت عقب حرکت را تكرار ميکردند.

ایستگاه دویدن

دانشآموزن با سرعت در یک مسیر مارپیچي که بر روی زمین ترسیم شده بود ميدویدن و در انتهای مسیر تغییر جهت داده و برمي-

مارپیچ

گشتند.

ایستگاه مار

همانند بازی مار و پله ،تمرینات به صورت گروهي اجرا مي شد .این ایستگاه با هدف حفظ و شناسایي فضای شخصي و همچنین عكس

و پله

العمل و دقت دانش آموزان بود.

مراد باباخانی و همكاران
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دانش آموزان پشت سر هم تمرین انواع پرش به طرفین جفت ساده جمع باز و لي لي حرکت مي کردند که هدف از این تمرینات
ایستگاه نردبان

هماهنگي عصب و عضله ،آموزش حرکات ریتمیک و باال بردن آمادگي جسماني و قدرت عظالني آن ها بود.

چابكي
ایستگاه چابكي عمل

چابكي عمل و عكس العمل که دانش آموز بدون استفاده از وسیله روی دایره ها بصورت جفت لي لي پریدن های مختلف حرکت مي

و عكس العمل

کند.

از آمار توصیفي برای تعیین میانگین و انحراف معیار دادهها و از

نرم افزار آماری  SPSSنسخه  19انجام شد .سطح معناداری

آزمون شاپیرو ویلک ،لوین و تحلیل کوواریانس به ترتیب برای

0/05در نظر گرفته شد.

بررسي پیشفرض نرمال بودن توزیع دادهها ،همگني واریانسها

نتایج

و همساني شیب رگرسیون استفاده شد .در سطح آمار استنباطي

میانگین و انحراف معیار متغیّرهای سن ،قد و وزن دو گروه به

پس از بررسي و تایید پیشفرضها ،مقایسه دو گروه با استفاده

همراه آزمون تي مقایسه دو گروه مستقل در جدول( )2نشان داده

از آزمون تي مقایسه دو گروه مستقل و تحلیل کوواریانس با

شده است.

جدول  .2مقایسه شاخص های دموگرافیک آزمودنیها در دو گروه
متغیر
سن (سال)
قد ()Cm
وزن

گروه

انحراف
میانگین±معیار

df

T

مقدار احتمال

گواه
تجربی
گواه
تجربی
گواه

1/18±9/53
1/20±9/20
5/87±138/13
5/88±137/93
4/23±39/60

28

0/76

0/45

28

0/09

0/92

28

1/74

0/09

36/80 ± 4/57

تجربی

همانطور که در جدول ( )2مشاهده ميشود ،نتایج آزمون تي

آزمون ،در هر دو گروه گواه و تجربي نرمال بود و واریانس داده-

مقایسه دو گروه مستقل تفاوت معنيداری میان دو گروه از نظر

های پیش آزمون و پس آزمون بین دو گروه گواه و تجربي برابر

سن ،قد ،وزن و  BMIنشان نداد و فرض تساوی میانگین متغیرها

بود؛ همچنین اثر متقابل گروه و مرحله در مدل خطي رگرسیون

در دو گروه رد نشد .برای تعیین نرمال بودن توزیع دادهها و

معنادار نشد از این رو فرض همساني شیب خطوط رگرسیوني نیز

همگني واریانس ،به ترتیب از آزمون شاپیرو ویلک و آزمون لوین

رد نشد .با توجه به برقراری مفروضههای آزمون کوواریانس ،از

استفاده شد .نتایج نشان داد توزیع دادههای پیش آزمون و پس

آزمون مذکور برای بررسي اختالف نمرات پس آزمون گروه
گواه و تجربي استفاده شد که نتایج آن در جدول  3آمده است.

جدول  .3شاخصهای توصیفی خرده آزمونها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و گواه به همراه نتایج آنالیز
کوواریانس
خرده آزمون

گروه

پیش آزمون

پس آزمون

F

مقدار احتمال

Et a2
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حرکتی جابجایی
حرکتی کنترل
شی
حرکتی مجموع

بهمن-اسفند ،1400شماره  ، 6سال 64

گواه
تجربی
گواه
تجربی
گواه

انحراف
میانگین±معیار
2/11±18/20
2/54± 17/73
2/37±20/93
1/52±21/20
3/62±39/13

انحراف
میانگین±معیار
2/44±19/46
3/25±31/20
3/97±22/66
2/35±35/46
5/64±42/13

تجربی

2/96±38/93

3/63±66/66

224/02

>0/001

0/89

197/90

>0/001

0/88

336/52

>0/001

0/92
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براساس یافتههای جدول  ،3همانطورکه نتایج تحلیل

مجدد نمایههای حرکت در قشر حرکتي ایجاد شده و به دنبال

کوواریانس نشان داد پس از تعدیل نمرات پیش آزمون بر

آن بهبود مهارتهای حرکتي دیده ميشود ،همخواني دارد

روی نمرات پس آزمون  ،اختالف معناداری بین دو گروه در

( )14از طرفي در تبیین یافتهها تحقیق حاضر ميتوان عنوان

همه متغیرهای تحت بررسي وجود داشت؛ بنابراین برنامههای

کرد که انجام فعالیت بدني در قالب بازی باعث افزایش

تمرین مبتني بر حیاط پویا باعث بهبود رشد حرکتي کودکان

اطالعات حسي پیكری ،بینایي و دهلیزی در افراد شده که

 8-12ساله شد .از طرفي مجذور سهمي اتا برای متغیرهای

خود ميتواند سبب بهبود یكپارچگي حسي حرکتي در

تحت بررسي نزدیک به  0/90بود که نشان داد حدوداً 0/90

سیستم عصبي مرکزی شود .این مسئله باعث هماهنگي و

از تغییرات نمرات متغیرهای تحت بررسي ناشي از اجرای

فعال شدن فرآیند حرکتي شده و نهایتا افزایش هماهنگيهای

روش تمریني بود.

مناسب عضالني و کنترل حرکتي را به همراه دارد (.)15
ایجاد فرصت کافي برای ورزش و نیز مشارکت در مدرسه در

بحث ونتیجه گیری

طرح بازیهای حیات پویا ،تبحر حرکتي دانشآموزان را باال

هدف از انجام این پژوهش بررسي تاثیر بازیهای حیات پویا

برده و موفقیت و تجربه حرکتي ،و عزت نفس را افزایش مي-

بر رشد حرکتي دانش آموزان  8تا  12ساله بود .یافتههای این

دهد .این مسئله منجر به افزایش تحرک در کودکان شده و

پژوهش نشان داد که هشت هفته برنامه بازیهای حیات پویا

خطر شیوع اضافه وزن و چاقي در آینده را در آنها کاهش

باعث بهبود رشد حرکتي کودکان در خرده مقیاسهای

ميدهد ( .)16 ,13این یافتهها با نتایج تحقیق ماتوینكو و

جابجایي ،کنترل شي و نمره کل ميشود .در تفسیر این نتایج

همكاران(، )2010که نشان داد با انجام فعالیت بدني پیشرفت

ميتوان بیان داشت مشارکت در ورزش تأثیر مثبتي بر سیستم

قابل توجهي در مهارت حرکتي کودکان دبستاني به وجود

حرکتي ،قلبي عروقي ،تنفسي ،هورموني ،سیستم ایمني و

ميآید ،همخواني دارد.

عصبي و بهبود اکسیژن رساني و تأمین مواد مغذی برای مغز

از جمله محدودیتهای تحقیق حاضر ميتوان به عدم

دارد .بنابراین ،بلوغ نواحي حرکتي در مغز را تحریک مي-

همكاری برخي از دانش آموزان در تكمیل برنامه تمریني،

کند ،که به نوبه خود بر رشد حرکتي و بهبود مهارتهای

همچنین دخالت سایر دانشآموزان احتیاط در تعمیم دادن

حرکتي تأثیر ميگذارد( .)13تمرین مهارتهای حرکتي مي-

نتایج تحقیق حاضر به سایر گروههای سني اشاره کرد .پیشنهاد

تواند منجر به سازگاریهای عملكردی و ساختاری (انعطاف-

ميشود این پژوهش روی آزمودنيهای دختر نیز انجام شود

پذیری) نواحي مختلف حرکتي مثل عقدههای قاعدهای و

تا تاثیر آن در دختران نیز مشخص شود .از طرفي با توجه به

هسته قرمز شوند .همچنین ،اکتساب حرکات ماهرانه باعث

تاثیر عامل رشد ،نتایج تكرار پژوهش در گروههای سني دیگر

سازماندهي مجدد مدار عصبي درون قشر حرکتي ميشود.

ميتواند مفید و جالب توجه باشد.

این نتایج با یافته های تحقیق ادکینز و همكاران ( ،)2006که

نتایج این تحقیق نشان داد که در پسران  8تا  12ساله  ،ميتوان

نشان ميداد به دنبال انجام فعالیت بدني و اکتساب مهارتهای

با استفاده برنامه بازیهای حیات پویا بهبود معناداری در رشد

حرکتي تولید و نیرومند ساختن سیناپسها و سازماندهي

حرکتي آنها ایجاد کرد .با توجه به نتایج این تحقیق ميتوان

بهمن-اسفند ،1400شماره  ، 6سال 64
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از برنامه بازیهای حیات پویا در زنگهای تفریح ،زنگ

اجرای تحقیق یاری مان کردند ،اعالم ميکنیم .همچنین در

ورزش و فوق برنامه استفاده کرد تا مشكالت ناشي از کم

تدوین مقاله حاضر ،بین نویسندگان تضاد منافع وجود ندارد.

تحرکي را در دانش آموزان برطرف کرد.
تشکر و قدردانی
پژوهش حاضررر برگرفته از رسرراله دکتری گرایش رفتار
حرکتي در دانشرررگاه آزاد اسرررالمي واحد علوم و تحقیقات
است .ما پژوهشگران بدینوسیله مراتب قدرداني و تشكر خود
را از آزمودني های تحقیق و خانواده های محترم آنها که در

تعارض منافع
این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.

مراد باباخانی و همكاران
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Abstract
Introduction: The development of motor skills and basic skills in childhood
and adolescence and subsequently adolescence and adulthood affect the
growth and development of all aspects of development. The aim of this study
was to evaluate the effect of dynamic yard on motor development of children
aged 8 to 12 years.
Methods: The present study was quasi-experimental with pretest and posttest
design with control group. 30 healthy 8 to 11 year old male students who were
studying in Kermanshah in the academic year of 1998-99 were selected
voluntarily and randomly divided into two groups of control and
experimental. First, pre-tests were performed for both groups. The third
edition of Ulrich (2016) was used to assess motor skills. The experimental
group participated in the standard training program for 8 weeks and 5 days
per week, and the control group performed only daily activities. At the end of
the intervention, post-test was performed for both groups. Data were analyzed
using analysis of covariance at the error level of 0.05 with SPSS-19 software.
Results: The results of covariance analysis showed a significant difference
between the two groups in the post-test of large motor skills and the
experimental group performed better than the control group in all variables.
Conclusion: It seems that in healthy 8 to 12 year old boys, using the dynamic
yard program can significantly improve their motor development.
Keywords: Dynamic Yard, Motor Development, Motor Skills
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