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تربيت بدني عمومي ) (١مورد استفاده ﻗرار گيرد تا بدين وسيله گامي موثر در جهت حفظ و گﺴترش ميرات
نياكان و اجدادمان هم برداشته باشيم.
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مقدمه
پيشرفت فناوري و مدرن شدن جوامﻊ موجب آن شده كه سطﺢ فعاليت و تحرك انﺴان
ها در دهه هاي اخير بﺴيار كاهش يابد .تبعات و پيامدهاي منفي اين روند ،گﺴترش
بيماري هاي ناشي از فﻘر حركتي است كه عامل بﺴياري از بيماري هاي همچون؛ ضعف
دستگاه هاي ﻗلبي عروﻗي و تنفﺴي و كاهش ﻇرفيت حياتي ريه است و سﻼمت انﺴان را
بهطور مﺴتﻘيم و غيرمﺴتﻘيم به خطر مي اندازد و زندگي را براي انﺴان ناخوشايند مي
سازد .نتايﺞ پژوهش هاي اخير نشانگر اين است كه فعاليت هاي بدني را بايد در آغاز به
عنوان يك عامل پيشگيري و مبارزه با شيوع بيماري ها معرفي كرد و سپﺲ آن را در
ﻗالب يك برنامه روزانه جهت كﺴب سﻼمت افراد جامعه مد نظر داشت ) . (١١ورزش و
فعايت هاي بدني يكي از پايه هاي اساسي پيشرفت بهداشت جامعه به شمار مي رود كه
همانا از كارها و فعاليت هاي بيهوده و اتﻼف هزينه ها )مانند؛ دارو و درمان( براي مداواي
بﺴياري از بيماري ها مي كاهد؛ بيماري هايي كه زندگي ماشيني به بشر تحميل كرده
است ) .(٢٤بديهي است كه امروزه توجه و تشويﻖ مردم به فعاليت جﺴماني براي كﺴب
فوائد تندرستي بيش از هر زمان ديگري ضرورت و اهميت دارد و بايﺴتي به گونه اي
آموزش و سياست گذاري شود تا بتواند فعاليت هاي بدني را به بخشي از روند زندگي
روزمره همه اﻗشار جامعه مبدّل سازد ) .(٢٥از سويي ،دانشجويان يكي از اﻗشار بﺴيار مهم
هﺴتند كه به لحاظ سني در بهترين شرايط كﺴب آمادگي جﺴماني ﻗرار دارند و همچنين
ﻗبول مﺴﺌووليت هاي اجتماعي و اجرايي جدي تر در آينده نزديك ،ضرورت فعاليت
بدني و كﺴب بهترين و مطلوب ترين وضعيت جﺴماني را امري بديهي جلوه مي دهد .به
عنوان مثال ،نتايﺞ پژوهش دكتر طالب پور ) (١٣٨٨كه با عنوان ارتباط بين زندگي فعال
و كيفيت زندگي مرتبط با تندرستي در دانشجويان انجام گرفته ،نشان مي دهد كه بين
شركت در فعاليت هاي ورزشي و سﻼمت جﺴماني دانشجويان ارتباط معنا داري وجود
دارد و دانشجوياني كه به فعاليت هاي ورزشي مي پردازند  ،مشكﻼت مرتبط با سﻼمت
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جﺴماني و رواني آنها به شكل معناداري كاهش مي يابد و اين افراد از نظر وضعيت
سﻼمت عمومي در شرايط خوبي به سر مي برند). (١٥
با پذيرش اين هدف كه برنامههاي حركتي و ورزشي آثار مفيد و سازندهاي بر تندرستي و
سﻼمت جﺴماني و رواني دانشجويان دارد ) (٣٠،٣،٢٨،٢٧بر اساس مصوبات شوراي عالي
انﻘﻼب فرهنگي  ،واحد تربيتبدني عمومي ) (١در برنامههاي درسي تمامي رشتههاي
دانشگاهي در مﻘطﻊ كارداني و كارشناسي گنجانيده شده و در اين باره چنين گفته شده:
"به دليل آنكه تندرستي و ﻗابليت جﺴماني دانشجويان ) ،كه آينده سازان و مدافعان
جمهوري اسﻼمي هﺴتند( ،مورد توجه است  ،لذا ﻻزم است افرادي سالم و پويا تربيت
شود و بدين منظور بايد بيشترين زمان هر جلﺴه از تربيت بدني عمومي ) (١به تشكيل
كﻼس هاي آمادگي جﺴماني و تﻘويت عمومي بدن اختصاص يابد").(٨
لذا چگونگي انجام دادن واحدهاي تربيت بدني عمومي در سطﺢ دانشگاه هاي كشور
همواره مورد توجه پژوهشگران رشته تربيت بدني بوده و مطالعاتي در اين زمينه انجام
شده است  ،كه بيشتر اين پژوهش ها به صورت توصيفي بوده است ،مثﻼً در مورد  ،در
ارتباط با بررسي سطﺢ آمادگي جﺴماني دانشجويان و تهيه نٌرم امتحاني )، ( ٨،١٧،٧،٤
كمبود وسايل ورزشي و امكانات )  ،(١٢،١٣،٩نارضايتي به دليل مناسب نبودن تعداد
دانشجويان و فضاي آموزشي ) (١٤پژوهش هاي بﺴياريي صورت گرفته است  ،اما
مطالعات اندكي در مورد نوع برنامه و روش تمريني مداخله اي كه بتواند بر ميزان آمادگي
جﺴماني دانشجويان در كﻼس تربيت بدني غمومي ) (١تاثير گذار باشد در دسترس است.
به طور مثال ،امينيان رضوي ) (١٣٧٩و طهمورث نورايي ) (١٣٦٩تاثير تمرين هاي يك
جلﺴه در هفته را بر عوامل آمادگي جﺴماني دختر و پﺴر بررسي كردند و نتايﺞ آنان
نشان مي دهد كه تمرين هاي مذكور به طور معني داري سبب توسعه استﻘامت ﻗلبي
عروﻗي ،چابكي ،استﻘامت عضﻼني و نيروي عضﻼني دانشجويان شده است).(١٨،٦
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آﻗاملك ) (١٣٨٠تاثير دو روش فعاليت بدني بر ميزان سطﺢ آمادگي جﺴماني دانشجويان
در واحد تربيت بدني  ١را مورد بررسي ﻗرار داده و نتايﺞ او نشان مي دهد كه بين آزمون
نهايي چابكي  ،توان بي هوازي و استﻘامت ﻗلبي -عروﻗي و استﻘامت عضﻼت شكم در
برنامه مداخله اي ارائه شده اختﻼف معناداري وجود دارد).(١
همچنين در نتايﺞ پژوهش جواديان صراف ) (١٣٨٧كه تاثير تمرين ايروبيك ،يوگا و
ايروبيك – يوگا بر آمادگي جﺴماني دانشجويان دختر شركت كننده در كﻼس هاي
تربيت بدني عمومي ) (١را مورد مطالعه ﻗرار داده است ،نشان داد كه تمرين هاي مداخله
اي آنان بر روي فاكتورهاي آمادگي جﺴماني در كﻼس مذكور تاثير گذاربوده است).(١٠
از سوي ديگر ،برنامه هاي تمريني پيشنهادي ارائه شده در پژوهش هاي گذشته براي
تدريﺲ در واحد تربيت بدني عمومي ) (١نياز به فضا و اماكن خاص ورزشي دارد و
استادان و مربيان ويژه ،اين تمرين هاي مداخله اي را به اجرا گذاشته اند كه بيشتر اين
فعاليت هاي بدني خارج از محيط كﻼس و دانشگاه به سختي مي تواند دانشجويان را به
فعاليت بدني تشويﻖ كند .لذا ،به انجام پژوهش هايي نياز داريم كه بتوانند به بررسي،
پيش بيني و برنامه ريزي اهدافي بپردازند تا ارائه واحد درس تربيت بدني عموي به شيوه
هاي علمي و آسان در كوتاه مدت عموميت يابد .يكي از موثرترين روش ها پرداختن به
فرهنگ  ،سنن  ،آداب و رسوم مردم  ،جامعه و سليﻘه هاي ذاتي مردمي است كه در آن
جوامﻊ به آنها پرداخته و آنها را تجربه كرده اند .بازي هاي بومي و محلي از گذشته در
سرزمين پهناور و كهنﺴال ايران با وجود تنوع آب و هوا و گوناگوني ريشه هاي فرهنگي،
رايﺞ بوده است .اين بازيها كه آكنده از ارزشهاي انﺴاني و اخﻼﻗي و ابزاري براي انتﻘال
عﻘايد ،فرهنگ و تمدن از نﺴلي به نﺴل ديگر بودهاند ،در سالهاي اخير با صنعتي شدن
زندگي به فراموشي سپرده شدهاند).(٢٠،١٦

نتايﺞ پژوهش اصﻐري نكاح ) (١٣٨٨نشان مي دهد كه بازي هاي بومي ايران داراي انواع
و سطوح گوناگوني هﺴتند كه هر كدام به شيوه اي دستگاه عصبي را فعال و درگيري مي
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سازند و از اين راه ،ضمن ايجاد نشاط و آمادگي عصبي ،موجب برانگيختگي و تعامل
بخش هاي حﺴي  -ادراكي و تصميم گيري مي شدند و به طور كلي ،زمينه نوعي
يكپارچگي حﺴي  -حركتي را فراهم مي سازند .برمبناي اين پژوهش با كمي دﻗت در
بازي هاي بومي ايراني مي توان پي برد كه اين فعاليت هاي جﺴماني با به كارگيري
مناسب دست ها و پاها و ديگر اعضاي بدن ،موﻗعيت هاي مناسبي را براي اجراي حركت
ها فراهم مي سازند و بدين ترتيب سوخت و ساز كلي بدن را افزايش مي دهند .ماهيچه
ها و مفاصل را به كنش و واكنش وا مي دارند ،دستگاه دهليزي ) مربوط به تعادل ( را
تحريك و مناطﻖ مختلفي از ﻗشر حﺲ حركتي مﻐز را با تحريك روبه رو مي سازند).(٢
اكبري ) ،(١٣٨٥در پژوهشي " تاثير بازي هاي بومي و محلي بر رشد مهارت هاي بنيادي
پﺴران  ٧تا ٩سال " را مورد بررسي ﻗرار داده و به اين نتيجه رسيد كه بازي هاي بومي و
محلي به طور معني داري بر رشد مهارت هاي بنيادي كودكان موثر بوده است). (٥
اين گروه از فعاليت هاي جﺴماني به جهت انطباق با عﻼيﻖ ملي ،ذوق  ،هنر مردمي و
سرانجام فرهنگ جامعه مي تواند به خوبي توسعه يابد و مورد پذيرش دانشجويان ﻗرار
گيرد .اين ورزش ها و بازي ها مي تواند با امكانات ساده و موجود اوليه  ،فارغ از هر
محدوديتي در سن  ,جنﺲ و مكان به ساده ترين شيوه و راه ،ﻗشر گﺴترده و بزرگي از
دانشجويان را تحت پوشش ﻗرار دهد) .(٢٠،١٦،٢،٥با توجه به اهميت حفظ و رشد بازي
هاي بومي محلي و همچنين توسعه و افزايش فعاليت هاي جﺴماني در بين دانشجويان ،
اكنون اين پرسش مطرح ميشود كه آيا بازيهاي بومي و محلي به عنوان يك تجربة
حركتي بر فاكتورهاي آمادگي جﺴماني دانشجويان مﺆثر هﺴتند؟
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روش شناسي پژوهﺶ
پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي است .اين پژوهش ،حاصل طرح پژوهش هاي مصوب
دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد اسﻼمشهر بوده كه به تأييد كميتة اخﻼق آن دانشگاه نيز
رسيده است .براي انجام دادن اين پژوهش در آغاز ،پﺲ از مطالعة مﻘدماتي دربارة
بازيهاي بومي و محلي ،تعدادي از اين بازي را كه ممكن بود بر فاكتورهاي آمادگي
جﺴماني تأثير داشته باشد،انتخاب برگزيدند .سپﺲ پنچ تن از استادان متخصص علم
تمرين و فيزولوژي ورزش ،روايي محتواي اين بازيها را تأييد كردند كه تعدادي از اين
بازيها عبارتند از :هفت سنگ  ،طناب كشي ،وسطي ،گرگم به هوا و زوبازي .سپﺲ
پرسشنامة ويژگيهاي فردي را در بين دانشجويان پﺴر غيرورشكاري توزيﻊ كردند كه
واحد تربيت بدني عمومي ) (١را در نيمﺴال اول تحصيلي  ١٣٨٩-٩٠گرفته بودند .پﺲ از
جمﻊآوري اين پرسشنامهها با توجه به اهداف پژوهش  ٦٠تن از ميان نمونههاي
همگن)همگن شده با پرسشنامه از نظر ويژگيهاي اﻗتصادي،اجتماعي و فرهنگي و ديگر
ويژگيهاي مﺆثر بر آمادگي جﺴماني( به صورت تصادفي برگزيده شدند .در مرحلة بعد ،از
اين ٦٠تن پيش آزمون به عمل آمد .پيش آزمون شامل  ٤آزمون از فاكتورهاي آمادگي
جﺴماني مرتبط با سﻼمتي ،با عنوان استﻘامت ﻗلبي – عروﻗي ،انعطاف پذيري ،چابكي،
ﻗدرت عضﻼني و استﻘامت عضﻼني بود .براي ارزيابي عوامل آمادگي جﺴماني از آزمون پله
آستراند-ريمينگ براي برآورد توان هوازي ،آزمون نشﺴتن و رساندن اصﻼح شده با
استفاده از جعبه انعطافسنﺞ براي اندازهگيري انعطافپذيري ،آزمون  ٤*٩متر براي اندازه
گيري چابكي و آزمون درازونشﺴت در يك دﻗيﻘه براي ارزيابي استﻘامت عضﻼني استفاده
شده است.
با توجه به نتايﺞ به دست آمده از پيش آزمون تﻘﺴيمِ آزمودنيها به شيوة همتاسازي به
دو گروه بازيهاي بومي و محلي سن ) ٢٠/٤±١/٢٤سال( و گروه كنترل سن )± ٢/١٧

 ٢١/٢سال( انجام گرفت؛ سپﺲ به مدت  ١٤هفته و هر هفته يك جلﺴه به مدت ٧٥
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دﻗيﻘه ،بازيهاي بومي و محلي اجرا شد .محتواي برنامه شامل گرم كردن ،متن اصلي
برنامه و سرد كردن از طريﻖ بازيهاي مذكور است كه براي گرم و سرد كردن بازيهاي
سادهتر و حركات كششي مورد استفاده ﻗرار گرفت .در اين مدت گروه كنترل در كﻼس
هاي نظري و تﺌوري آمادگي جﺴماني شركت كردند و در انتهاي هفته چهاردهم پﺲ
آزمون از دو گروه به عمل آمد.

روشهاي آماري
براي بررسي و تحليل آماري دادهها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد .آمار
توصيفي براي محاسبهء شاخصهاي مركزي و پراكندگي مﻘياسهاي كمي و رسم جداول
مورد استفاده گرفت .بهمنظور،آزمون توزيﻊ دادهها از آزمون كالموگروف-اسميرنوف و براي
مﻘايﺴه تﻐييرات بين گروهي و درون گروهي به ترتيب،از آزمون  tمﺴتﻘل)نمرات افزوده(و
tهمبﺴته استفاده شد و نتايﺞ با ضريب اطمينان ) %٩٥آزمون دوسويه(،مورد ارزيابي ﻗرار
گرفت.همة عمليات آماري با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام گرفت.

يافﺘه هاي پژوهﺶ
آزمون كالموگروف-اسميرنوف نشان داد كه دادههاي پژوهش از توزيﻊ طبيعي برخوردار
بودند.در جدول  ،١توصيف ويژگي هاي جمعيت شناختي آرمودني ها در دو گروه بازي
هاي بومي محلي و كنترل ارائه شده است.

٤٠
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جدول  .١ويژگي هاي جمعيت شناختي آزمودني ها
گروه

سن )سال(

قد )سانتي متر(

وزن )كيلوگرم(

باري هاي بومي محلي

٢٠/٤±١/٢٤

١٧٢/٣ ± ٨/٣

٦٨/٢± ٤/٣

كنترل

٢١/٢ ± ٢/١٧

١٧٦/٩ ± ٥/١

٧٥/٦ ± ٤/٣

در جدول ،٢نتايﺞ آزمون هاي آمادگي جﺴماني و حركتي ارائه شده است.همان طور كه
نشان داده شده ،توان هوازي ) (P< ٠/٠٥در هر دو گروه و انعطاف پذيري )،(P< ٠/٠٥
استﻘامت عضﻼني ) ،(P< ٠/٠٥چابكي ) ،(P< ٠/٠٥و نيروي عضﻼني ) (P< ٠/٠٥ﻗﻘط در
گروه بازي هاي بومي محلي افزايش معني دار داشته است .همچنين ،با توجه به جدول
 ،٢بين متﻐييرات انعطاف پذبري ،استﻘامت عضﻼني ،چابكي ،و نيروي عضﻼني در گروه
تجربي و كنترل تفاوت معني داري ) (P< ٠/٠٥وجود داشته است.
جدول  :٢نتايج آزمون  tوابسته و مستقل در متغير هاي آمادگي جسماني و حركتي در گروه
هاي بازي هاي بومي محلي و كنترل
پيش ازمون
M ± SD

پﺲ آزمون
M ± SD

P
)درون گروهي(

P
)بين گروهي (

اماره
استﻘامت عضﻼني
)تكرار (

گروه بازي هاي بومي محلي

٢٨/٣٢±٤/٣

٣١/٥±٧٦/١

*٠/٠٠٧

*٠/٠١٢

گروه كنترل

٣٠/٤٣±٥/٠٢

٣٢/٩٢±٥/١٧

٠/٥١

چابكي ) ثانيه(

گروه بازي هاي بومي محلي

٩/٩٢±١/٠٩

٨/٢٩±٠/٧٥

*٠/٠٠٢

گروه كنترل

٩/٨٥±١/٣١

٩/٧٤±١/٠١

٠/٠٢١

گروه بازي هاي بومي محلي

٠/٢١ ± ١/٩٨

٠/٣١±٢/٦٢

*٠/٠٠١

گروه كنترل

٠/٣٨ ±١/٧٢

٠/٤٤±٢/٤٣

*٠/٠٠٠

گروه بازي هاي بومي محلي

٢١/٧±٥/٣

٢١/١±٤/٩

*٠/٠٤٣

گروه كنترل

١٩/٩±٦/٣

٢٢/٣±٣/٩

٠/٤٤٥

متﻐيير

توان هوازي )دﻗيﻘه(
انعطاف پذيري ) سانتي
متر(

*٠/٠٣٨
٠/٨٢
*٠/٠٠٢
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بﺤث و نﺘيﺠه ﮔيري
بر اساس يافته ها به دست آمده از پژوهش در مورد گروه بازي هاي بومي محلي و گروه
گواه ،مﻘايﺴه نمره هاي پيش آزمون و پﺲ آزمون درون گروهي ،نشان داد كه ميزان
تﻐييرات اكﺴيژن مصرفي بيشينه هم در گروه تجربي ) (P= ٠/٠٠٠و هم گروه گواه
) (P=٠/٠٠٠معنادار است .از طرفي ،مﻘايﺴه توان هوازي پيش و پﺲ از بازي هاي بومي و
محلي در دو گروه نشان داد كه بين ميزان تﻐييرات توان هوازي در گروه تجربي و گواه،
تفاوت معني داري ) (P=٠/٨٣وجود ندارد .به اين معني كه افزايش  VO2maxمربوط به
بازي هاي بومي و محلي نمي شود .به نظر مي رسد كه معني دار بودن تﻐييرات درون
گروهي اكﺴيژن مصرفي بيشينه در گروه تجربي و گواه ،به علت آثار يادگيري بر آزمون
پله آستراندريمينگ باشد .يادگيري در آزمودني ها سبب مي شود كه به هنگام اجراي
تﺴت ،استرس كمتري داشته ،در نتيجه ضربان ﻗلب آنها كاهش يابد و چون ،ضربان ﻗلب
يكي از مواردي است كه در محاسبه اكﺴيژن مصرفي بيشينه به كار مي رود؛ در نتيجه
كاهش آن با توجه به معادله باعﺚ افزايش اكﺴيژن مصرفي بيشينه مي شود) .(٦اين يافته
با نتايﺞ پژوهش هاي ويليامر (٢٠٠٠) ٥و اندرسون (١٩٩٩) ٦همخواني داشته )،(٣١،٢١
كه هر دو با وجود تفاوت در نوع تمرين ها و آرمودني ها ،مشاهده كردند كه فعاليت بدني
با شدت كم تا متوسط منﻘطﻊ ،اثري بر توان هوازي ندارد .از طرفي نتايﺞ به دست آمده از
پژوهش هاي امينيان رضوي ) (١٣٧٩و نورايي ) (١٣٦٩مﻐاير است) .(١٨،٦چون آنها
نشان دادند كه برنامه هاي تمريني باعﺚ بهبود توان هوازي آزمودني ها مي شود؛ يكي از
علل مﻐاير بودن اين پژوهش با پژوهش هاي فوق ،تفاوت در تعداد و مدت تمرين است.
در برخي پژوهش ها نيز اشاره شده كه با افزايش تعداد و مدت تمرين ،توان هوازي
آزمودني ها افزايش مي يابد ) .(٦بنابراين،باتوجه به افزايش توان هوازي در هر دو
گروه)تﻐييرات درون گروهي(و نداشتن اختﻼف در تﻐييرات بين دو گروه )تﻐييرات بين
1. Williams
2. Anderson
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گروهي(،به نظر مي رسد كه اين تﻐييرات به دليل بازي هاي بومي و محلي نبوده و
احتماﻻً دﻻيل ديگري دخيل هﺴتند.
يافتههاي پژوهش در مورد استﻘامت عضﻼني حاكي از آن است كه ميزان تﻐييرات
استﻘامت عضﻼني تنها در گروه تجربي ) (P=٠٠٧معنا دارد؛ همچنين ،بين ميزان تﻐييرات
استﻘامت عضﻼني در گروه بازي هاي بومي و محلي و گروه گواه تفاوت معني دار
) (P=٠١٢وجود دارد .در واﻗﻊ معناي آن اين است كه نه تنها شركت در بازي هاي بومي
محلي بر استﻘامت عضﻼني تاثير گذار بوده بلكه با مﻘايﺴه نمرات پيش و پﺲ آزمون در
دو گروه تجربي و گواه استﻘامت عضﻼني در گروه بازي هاي بومي و محلي افزايش داشته
است .نتايﺞ اين پژوهش در مورد استﻘامت عضﻼني با يافته هاي پژوهش هاي امينيان
رضوي ) ،(١٣٧٩نورايي) ،(١٣٦٩و آﻗاملك ) (١٣٨٠همخواني دارد ) ،(١٨،٦،١ولي با
پژوهش هاي اراآي (٢٠٠٤)٧و اندرسون ) (١٩٩٤مﻐايركه نشان مي دهند ،فعاليت بدني
در افزايش استﻘامت عضﻼني موثر نيﺴت ) .(٢٢،٢١در واﻗﻊ به نظر مي رسد كه شركت در
بازي هاي بومي و محلي با توجه به ويژگي بازي آنها شدت ﻻزم را براي اثر بخشي بر
استﻘامت عضﻼني دار است.
يافتههاي پژوهش در مورد تﻐييرات درون گروهي انعطافپذير ي نشان داد كه ميزان
تﻐييرات انعطافپذيري در گروه تجربي ) (P=٠٤٣معنيدار ميباشد ،ولي در گروه گواه
) (P=٤٤٥معنادار نيﺴت.از طرفي ،با مﻘايﺴه دو گروه مشخص شد كه بين ميزان تﻐييرات
انعطافپذيري در گروه گواه و تجربي تفاوت معنيداري ) (P=٠٠٢وجود دارد؛ به عبارتي
شركت در بازي هاي بومي و محلي اثري بر روي انعطافپذيري دانشجويان پﺴر در
مﻘايﺴه با گروه كنترل داشته است .همچنين ،اين نتايﺞ با يافته ها پژوهش يوسفي
) (١٣٨١همخواني داردكه در پژوهش خود از برنامه تك جلﺴه اي و دو جلﺴه اي درس
تربيت بدني )شامل نرمش هاي كششي( براي بررسي تﻐييرات انعطاف پذيري استفاده

1. Ara I
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كرد ) ،(١٩و با پژوهش هاي فيگن بائوم (٢٠٠٥)٨و باكوئت (٢٠٠٤)٩مﻐاير است؛ زيرا به
اين نتيجه رسيدند كه تمرين هاي مﻘاومتي و اينتروال اثري بر انعطاف پذيري ندارد
) .(٢٦،٢٣البته نكتة شايان ذكر اين است كه در پروتوكل تمريني اين پژوهش در گرم
كردن و سرد كردن از حركات كششي به منظور جلوگيري از آسيب آزمودني ها استفاده
شده است و اين را مي توان از محدوديت هاي پژوهش بر شمرد كه بدون گرم و سرد
كردن همراه با حركات كششي جزو پروتكل تمريني هر جلﺴه است.
يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد كه بين ميزان تﻐييرات چابكي در گروه گواه و تجربي
تفاوت معني داري ) (P=٠٣٨وجود دارد .اين يافته با نتايﺞ پژوهش هاي ،امينيان رضوي
) ،(١٣٧٩نورايي) ،(١٣٦٩و آﻗاملك ) ،(١٣٨٠كه اثر تمرين هاي يك جلﺴه در هفته را بر
جابكي مورد ارزيابي ﻗرار داده اند ،همخواني دارد ) .(١٨،٦،١به نظر مي رسد ،با توجه به
ماهيت چابكي كه تركيبي است از تمامي عوامل آمادگي حركتي و با توجه به نﻘش
سرعت در چابكي،بيشتر بازي هايي كه ماهيت سرعتي دارند،باعﺚ توسعه چابكي
ميشوند.به عبارتي،چابكي از طريﻖ بازي هاي بومي و محلي؛ بهبود مي يابد زيرا عوامل
آمادگي حركتي در آنها نﻘش پررنگتري دارد.،

نتايﺞ نشان مي دهد كه يك جلﺴه تمرين در هفته در دو گروه تمريني بازي هاي بومي
محلي و فعاليت هاي معمول در كﻼس تربيت بدني عمومي  ،برعوامل آمادگي جﺴماني
چابكي ،نيروي عضﻼني ،انعطاف پذيري و استﻘامت عضﻼني دانشجويان پﺴر غيرورزشكار
تاثير داشته است .اين نتايﺞ با پژوهش هاي امينيان رضوي ) ، (١٣٧٩نورايي )،(١٣٦٩
آﻗاملك ) (١٣٨٠و جواديان صراف ) (١٣٨٧كه تاثير تمرين هاي يك جلﺴه اي بر افراد
غيرورزشكار را در درس تربيت بدني عمومي  ١بررسي كرده اند ،همخواني داشته
است) .(١٨،١٠،٦،١اما نتايﺞ اين پژوهش در زمينه تاثير برنامه حركتي بر فاكتور استﻘامت
ﻗلبي – عروﻗي با پژوهش هاي ياد شده همخواني ندارد.
1. Faigenbaum
2. Baqet
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به طور كلي ،نتايﺞ پژوهش حاضر نشان داد كه يك جلﺴه تمرين مداخله اي در طول يك
ترم درس تربيت بدني عمومي تاثير مثبت و معني داري بر فاكتورهاي آمادگي جﺴماني
به جز عامل آمادگي ﻗلبي -عروﻗي دانشجويان پﺴر غيرورزشكار دارد واين تﻐيرات در گروه
بازي هاي بومي محلي ديده شده است .اكنون با توجه به فوائد چشمگير و مشروحة ذيل،
پيشنهاد مي شود كه از بازي هاي بومي و محلي بيشتر استﻘبال شود :تاثير اين گروه از
بازي ها بر عوامل آمادگي جﺴماني ،سهل و آسان انجام شدن اين فعاليت ها در همة
مكان هاي حتي در شرايطي كه افراد با كمبود فضاهاي ورزشي روبه رو هﺴتند ،البته در
چنين شرايطي بهتر است از بازي هاي بومي و محلي در كﻼس تربيت بدني عمومي به
طور خاص ويا به صورت تعاملي و تركيب با انواع تمرين هاي معمول استفاده كرد؛ چرا
كه هدف اصلي رشد و توسعه آمادگي جﺴماني و افزايش كمي و كيفي ورزش همگاني در
ميان دانشجويان است.
بازي هاي بومي و محلي به دليل تنوع و سهل و اسان انجام شدن به گونه اي پيدايش و
ﻇهور يافته اند كه مي تواند جايگزين مناسبي براي سليﻘه ها و انگيزه هاي جوانان ايران
زمين باشد و به عﻼوه اين دسته از فعاليت هاي بدني توانايي اين را دارد كه دانشجويان با
آموزش مناسب بتوانند در بين اعضاي خانواده و دوستان به خوبي در حفظ و نگهداري
ميراث كهن نياكان ما نﻘش ارزنده اي را بر عهده داشته باشند.
در پژوهش هاي آينده پيشنهاد مي شود با مطالعه ميداني گﺴترده تر در بيشتر حوزه
هاي تربيت بدني تاثير اين گروه از فعاليت هاي بدني را بر فاكتور هاي رايﺞ سنجيده
شود؛ مانند مهارت هاي بنيادي در كودكان ويا رشد مهارت هاي اداركي حركتي تا بتوان
اين بازي هاي برگرفته از فرهنگ و عﻼﻗه هاي ملي جايگزين مناسبي براي ديگر فعاليت
هاي غير بومي شوند.

٤٥

نشريه علمي -پژوهشي ،فصلنامه علوم ورزش ،سال هشتم ،شماره بيست و سوم ،پاييز ١٣٩٥

منابع
 .١آﻗاملك ،نﺴرين) .(١٣٨٠مﻘايﺴه تاثير دو روش فعاليت بدني مختلط و هوازي بر ميزان
افزايش سطﺢ آمادگي جﺴماني دختران دانشجوي دانشگاه تهران .حركت.١٠٢-٩٣ ،(٨) ،
 .٢اصﻐري نكاح ،سيد محﺴن) .(١٣٨٨كاربردهاي آموزشي  -ترميمي بازي هاي بومي ايران در
آموزش و توان بخشي كودكان داراي نيازهاي ويژه .تعليم و تربيت استثنائي.١١-٣ ،(٩٠) .
 .٣اصفهاني ،نوشين) .(١٣٨١تاثير ورزش بر سﻼمت رواني در بعد جﺴماني ،اضطراب و اختﻼل
خواب ،كاركرد اجتماعي و افﺴردگي دانشجويان الزهرا)س( .حركت .٧٥-٨٦, (١٢).
 .٤افضل پور ،محمد اسماعيل .مير كاﻇمي ،سيده عذرا ) .(١٣٨١ارزيابي وضعيت جﺴمي و تهيه
نورم آمادگي جﺴماني دانشجويان دانشگاه بيرجند .المپيك.١٠٤-٩٥ ،(٢١)،
 .٥اكبري ،حكيمه) .(١٣٨٥تاثير بازي هاي بومي و محلي بر رشد مهارت هاي بنيادي پﺴران ٧
تا ٩سال .حركت.٢٣-١٢ ،(٣٤) ،
 .٦امينيان رضوي ،توراندخت .جعفري حجين ،افﺴر) .(١٣٧٩مﻘايﺴه تاثير دو برنامه تمريني يك
و دو جلﺴه اي در هفته بر آمادگي جﺴماني عمومي دختران دانشجوي دانشگاه تهران .حركت،(٥) ،
.٢٣-٥
 .٧بروجردي ،سعيد صادﻗي ) .(١٣٨٢توصيف وضعيت جﺴماني دانشجويان دانشگاه كردستان و
تهيه نورم استاندارد .طرح پژوهشي دانشگاه كردستان.
 .٨بنيان ،عباس  .كاشف ،مجيد) .(١٣٨٣بررسي محتوا و شيوه ارزشيابي واحد تربيت بدني
عمومي ) (١دانشگاههاي كشور .پژوهش در علوم ورزشي.٢٦-١٥ , (٥) ,
 .٩جﻼلي فراهاني ،مجيد) .(١٣٨٤بررسي نﻘاط ﻗوت و ضعف برگزاري واحد هاي عمومي ١و ٢
تربيت بدني در دانشگاه تهران .طرح پژوهشي.
 .١٠جواديان صراف ،نصراﷲ ) .(١٣٨٧تاثير تمرين ايروبيك ،يوگا و ايروبيك -يوگا بر آمادگي
جﺴماني دانشجويان دختر شركت كننده در كﻼس هاي تربيت بدني عمومي) .(١پژوهش نامه علوم
ورزشي.٧٦-٦٣ ،(٧) ،
 .١١سﻼمي ،فاطمه ) .(١٣٨١بررسي تﻐييرات عوامل آمادگي جﺴماني ،حركتي در طول نيمﺴال
اول در دانشجويان دختر دانشگاه تربيت معلم .نشريه علوم حركتي و ورزش.٤٧-٦٠ ،(٤) .
 .١٢ﻗنبرزاده ،محﺴن ) .(١٣٧٠بررسي چگونگي اجراي درس تربيت بدني عمومي  ١و  ٢در
دانشگاه هاي كشور .دانشگاه تربيت معلم ،پايان نامه ارشد.

٤٦

تاثير بازي هاي بومي محلي بر فاكتورهاي آمادگي جسماني دانشجويان پسر غيرورزشكار

 .١٣سيارنژاد ،جمشيد) .(١٣٨٦مظفري سيدامير احمد :وضعيت آموزش ,نيروي انﺴاني ,امكانات
,تأسيﺴات و بودجه براي ارائة دروس تربيت بدني عمومي )١و ( ٢در واحدهاي دانشگاه آزاد اسﻼمي
منطﻘة  ٣كشور از ديدگاه مديران گروه ,مدرسان و دانشجويان ،مجله حركت.٥٦-٤١ ،(٣١)،
 .١٤شعباني بهار ،غﻼمرضا ) .(١٣٧٥بررسي نﻘطه نظرات دانشجويان دختر و پﺴر دانشگاه تربيت
معلم تهران در خصوص اجراي واحد تربيت بدني عمومي  ١و  .٢پايان نامه تحصيلي كارشناسي
ارشد.
 .١٥طالب پور ،مهدي ) .(١٣٨٨ارتباط بين زندگي فعال و كيفيت زندگي مرتبط با تندرستي در
دانشجويان .نخﺴتين همايش علمي آمادگي جﺴماني و ايروبيك با تأكيد بر زندگي شهري و سﻼمت.
 .١٦كاشف ،مير محمد) .(١٣٧٨پژوهشي پيرامون بازيهاي بومي و محلي آذربايجان غربي.
حركت.٦٦-٥٣ ،(٢) ،
 .١٧محرم زاده ،مهرداد .محمد زاده ،حﺴن) .(١٣٧٩بررسي سطﺢ آمادگي جﺴماني دانشجويان
دانشگاه اروميه و تهيه نورم امتحاني .حركت.١١٧-١١٤ ،(٤) ،
 .١٨نورايي ،طهمورث) .(١٣٦٩تاثير تربيت بدني عمومي بر آمادگي جﺴماني دانشجويان پﺴر
دانشگاه هاي كرمان .دانشگاه كرمان ،پايان نامه كارشناسي ارشد.
 .١٩يوسفي ،تورج ) .(١٣٨١مﻘايﺴه دو برنامه تك جلﺴه اي و دو جلﺴه اي درس تربيت بدني
در هفته بر عوامل وابﺴته به تندرستي دانش آموزان پﺴر غيرورزشكار .پايان نامه كارشناسي ارشد،
دانشگاه تهران.
 .٢٠نيكبخت ،محمد) .(١٣٨٨نﻘش بازي هاي بومي محلي در حفظ فرهنگ .مجله رشد آموزش
تربيت بدني.٦١-٦٠ ،(٣٠) ،
21. Anderson LB. (1994) Changes in physical activity are reflected in
changes in fitness during late adolescences. A 2-year follow-up study: J Sports
Med Phys Fitness, Des; 34(4):390-7.
22. Ara I, Vicente-Rodriguez G, Jimenez-Ramirez J, Dorado C, SerranoSanchez JA, Calbet JA. (2004). Regular participation in sports is associated with
enhanced physical fitness and lower fat mass in prepubertal boys: Int J Obes
Relat Metab Disord, Dec; 28(12):1585-93.
23. Baquet G. Guinhouya C. Dupont G. noury C. Berthoin S. (2004). Effect
of a short-term interval training program on physical fitness in prepubertal
children:nJ Strength Cond, Res.18: 708-713.
24. Bouchard, C., Blair, S. N., & Haskell, W. L. (2012). Physical activity and
health: Human Kinetics Publishers.

٤٧

١٣٩٥  پاييز، شماره بيست و سوم، سال هشتم، فصلنامه علوم ورزش، پژوهشي-نشريه علمي

25. De Vries, N., Van Ravensberg, C., Hobbelen, J., Olde Rikkert, M., Staal,
J., & Nijhuis-van der Sanden, M. (2012). Effects of physical exercise therapy on
mobility, physical functioning, physical activity and quality of life in
community-dwelling older adults with impaired mobility, physical disability
and/or multi-morbidity: a meta-analysis. Ageing research reviews, 11(1), 136149.
26. Faigenbaum A.D, Milliken L, Moulton L, Westcott W.L. (2005). Early
muscular fitness Adaptations in children in response to two different resistance
training regimens: Pediatric Exerc Sci: 17, 237-248.
27. Karimi, M., & Eshrati, B. (2012). The effect of health promotion modelbased training on promoting students’ physical activity. Journal of Kermanshah
University of Medical Sciences, 16(3), 192-200.
28. Omrani, H. R., Raeisi, D., Seyedzadeh, A., Akbari, R., Tavasoli, M., &
Safari-Faramani, R. (2013). Quality of Life and It’s Determinant in hemodialysis
patients in Kermanshah in 2010. Journal of Kermanshah University of Medical
Sciences, 16(8).
29. Raeisoon, m., mohammadi, y., bijari, b., & Mogharrab, M. (2012).
Comparison of mental health in athletic and non-athletic male students in
Birjand Payam-e-Noor University (2010-2011). [Systematic Review]. 2, 9(4),
310-316.
30. Solgi, Z., Saeedipoor, B., & Abdolmaleki, P. (2009). Study of
psychological well-being of physical education students of Razi university of
Kermanshah. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences, 13(2).
31. Williams, C. A., N. Armstrong, and J. powell. (2000). Aerobic responses
of prepubertal boys to two modes of training: Br. J. Sports Med. 34: 168-173.

٤٨

