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Abstract
Introduction: The increase in immobility in all sections of society, especially children and
adolescents, has become one of the most important concerns in the health status of this age
group.
Aim: The main purpose of this study was to investigate the effect of watching models of
teaching physical activity on cognitive-motor components and physical competence among
children.
Method: The current research was a semi-experimental study with two experimental and control
groups. The statistical population included all 8-10 year-old boy students of Khoi city in the
academic year of 2021-2022. 30 males with aged 8-10 years were voluntarily selected and
randomly divided into two experimental groups and one control group. To data collection, we
used the Canadian Physical Literacy Assessment Tool (CAPL), Physical Fitness Scale,
Progressive Aerobic Fitness Test, Health-Related Physical Fitness Test and Basic Physical
Education Training. Univariate and multivariate analysis of covariance were used to compare the
groups using SPSS-20.
Results: The results of the covariance test showed that virtual education using watching video
models and teaching the basic concepts of physical activity have a significant positive effect on
the physical competence and cognitive-motor dimensions among children aged 8 to 10 years
(P<0.05). Also, the results showed that the group effect is significant (P=0.001, Eta square=0.70,
F=56.65). Therefore, the amount of cognitive-motor dimension in the post-test has a significant
difference.
Conclusion: Based on the results, the virtual education using watching video models and
teaching the basic concepts of physical activity increases cognitive-motor function, physical
literacy and physical activity among children. Therefore, researchers, teachers and parents of
children are recommended to use this method of education to improve the level of physical
activity and cognitive-behavioral components of children.
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مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت
سال نهم ،شماره 1441 ،4
صفحات93-25 :

تأثیر تماشای مدل های آموزش مفاهیم فعالیت بدنی بر مولفههای
شناختی -حرکتی و شایستگی جسمانی کودکان
بهزاد صادقی ،1فرشاد تجاری ،2زهرا انتظاری ،3مرضیه باللی

.1دانشجوی دکتری ،گروه رفتار حرکتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .5استاد ،گروه مدیریت ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (مولف مسئول) .ایمیلFar.Tojari@iauctb.ac.ir :
 .9استادیار ،گروه رفتار حرکتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1441/45/44 :

تاریخ پذیرش مقاله1441/42/40 :

چکیده
مقدمه :افزایش بیتحرکی در همه اقشار جامعه بخصوص گروه کودک و نوجوان به عنوان یکی از نگرانیهای مهم در وضعیت
سالمت این گروه سنی تبدیل شده است.
هدف :هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تماشای مدلهای آموزش مفاهیم فعالیت بدنی بر مولفههای شناختی -حرکتی و
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شایستگی جسمانی کودکان بود.
روش :پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با دو گروه آزمایش و کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان پسر  8تا
گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند .برای گردآوری اطالعات از ابزار ارزیابی سواد بدنی کانادایی ( ،(CAPLمقیاس
شایستگی جسمانی ،آزمون آمادگی هوازی پیشرونده ،آزمون آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت و آموزش مفاهیم اولیه فعالیت بدنی
استفاده شد .جهت تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  54استفاده
شد.
یافتهها :نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مجازی با استفاده از مشاهده مدلهای ویدئویی و آموزش مفاهیم اولیه
فعالیت بدنی بر بعد شایستگی جسمانی و بعد شناختی -حرکتی کودکان  8تا  14ساله تأثیر مثبت معنیداری دارد ( .)P<4/42همچنین
نتایج نشان داد اثر گروه معنیدار است (=4/04 ،P=4/441مجذور اتا .)F=20/02 ،لذا میزان بعد شناختی -حرکتی در پسآزمون در
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 14ساله پسر شهرستان خوی در سال تحصیلی  1444-1441بود 94 .پسر  8تا  14سال به طور داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی در دو

گروه کنترل و گروه آزمایش دارای تفاوت معنیداری است.
نتیجهگیری :براساس نتایج بدست آمده آموزش مجازی با استفاده از مشاهده مدلهای ویدئویی و آموزش مفاهیم اولیه فعالیت بدنی
میشود از این روش آموزش جهت ارتقای سطح فعالیت بدنی و مولفههای شناختی -رفتاری کودکان استفاده نمایند.
کلیدواژهها :دانشآموزان ،آموزش مجازی ،شایستگی جسمانی ،مولفه شناختی -حرکتی
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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باعث افزایش عملکرد شناختی -حرکتی ،سواد بدنی و فعالیت بدنی کودکان میشود .لذا به محققان ،معلمان و والدین کودکان پیشنهاد

 41تأثیر تماشای مدل های آموزش مفاهیم فعالیتبدنی بر ...

بسیاری را به وجود آورده است که یکی از آنها افزایش

یادگیری را تسهیل نماید (رسولی ،نمازی زاده و شمس،

بیتحرکی در همه اقشار جامعه بخصوص گروه کودک و

1441؛ روحبان فرد و پروتو.)5411 ،

نوجوان است و به عنوان یکی از نگرانیهای مهم و جدی

بهطورکلی ،دو دیــدگاه برجســته در یــادگیری از طریﻖ

در وضعیت سالمت این گروه سنی تبدیل شده است؛

مشــاهده وجــود دارد :اولــین دیــدگاه ،نﻈریه شــناختی

چراکه کودکان غیرفعال و بیتحرک ،بیشتر در معرض

اجتمــاعی باندور ا )1380( 2است که بیان میکند،

خطر افزایش وزن ،چاقی و دیابت هستند (ولدی و

مشـاهده کننـده اطالعـات مهـارت را هنگـام مشـاهده بـه

حمیدی1933 ،؛ گلد بوم .)5419 ،1پژوهشها نشان

صـورت نمـادین رمزبندی میکند .یادگیرنده سپس می-

دادهاند که فعالیت جسمانی در بسیاری از کودکان کمتر

تواند از این اطالعات رمزبنـدی شـده بـرای راهنمـایی

از میزان توصیه شده بوده و با افزایش سن ،رو به کاهش

اعمـال انجـام شـده استفاده کند .براساس این تئوری

میگذارد (شمس ،هاردی ،5وامقی ،لوویس 9و شمسی

الگودهی ،استفاده از نمایش به عنوان وسیله انتقال

پور دهکردی .)5455 ،لذا این کمبود و عدم اجرای

اطالعات ،درباره چگونگی اجرای مهارت است (شمس و

فعالیتهای جسمانی و یادگیری مهارتهای حرکتی

فاضلی .)5418 ،اما در طیف مقابل این نﻈریه ،دیدگاه

مناسب در دوران کودکی عواقب جبرانناپذیری را

ادراک مستقیم بینایی قرار دارد که توسط اسکالی و

میتواند در رشد مهارتهای حرکتی کودکان داشته

نیوول )1382( 0رویکرد متفاوتی را ارائه دادند ،آنها بیان

باشد؛ تأثیراتی که ابعاد مختلف رفتارهای حرکتی روزمره

کردند سیستم بینایی به طور مستقیم اطالعات حرکتی

و همچنین سواد بدنی آنان را در سالهای بعدی عمر

ثابتی در مورد ارتباط بین قسمتهای مختلف بدن را

تحت شعاع قرار خواهد داد (ولدی و حمیدی.)1933 ،

دریافت میکند و قادر است ویژگیهای خاص حرکتی

ازاینرو ،تعیین شاخصهای حضور کودکان در

را از نمایش تشخیص دهد (هارس و هالملس5440 ،0؛

فعالیتهای بدنی برای طرحریزی برنامههای مداخلهای

رحیمپور و همکاران.)5455 ،

اثربخش دارای اهمیت زیادی است (وکلجا ،وونگ و

یادگیری از طریﻖ مشاهده یا الگودهی ،8تکنیکی است

چن.)5455 ،4

که در تدریس مهارتهای حرکتی به طور رایج مورد

امروزه تحقیقات گستردهای نشان دادهاند که یادگیری

استفاده قرار میگیرد .مربی به این دلیل مهارت را نشان

مشاهدهای جزء عواملی است که بر یادگیری مهارتهای

میدهد که باور دارد شاگرد از این طریﻖ نسبت به توضیح

حرکتی تأثیر گذاشته و همچنین اجرای مهارتهای

کالمی ،اطالعات بیشتری را در زمان کوتاهتری دریافت

1

5

2

6

- Goldbaum
- Hardy
3
- Loovis
4
- Vukelja, Wong & Chen
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- Bandura
- Scully & Newell
7
- Hars & Calmels
8
- Observation or Modeling
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البته بحران جدید بیماری کرونا آسیبها و صدمات

فضایی -زمانی را تعیین کند و به این طریﻖ میتواند

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1401.9.4.11.8

امروزه صنعتی شدن کشورها و زندگی آپارتماننشینی ،و

برای مشاهدهکننده فراهم میکند تا جنبههای کلیدی

] [ DOI: 10.32598/shenakht.9.4.39

مقدمه

حرکتی را بهبود میبخشد .درواقع مشاهده ،فرصتهایی

فرشاد تجاری و همکاران

45

یادگیری مشاهدهای ،تأثیر میگذارد .اگرچه ارائه الگو

عرف تبدیل شده (کولی و همکاران5411 ،؛ لو و

توسط مربی یا هر شخص دیگر در مقابل روشهای

همکاران5414 ،؛ النگمویر و ترملی )5410 ،و در

ویدئویی ،ازجمله روشهای مرسوم در کالسهای

کشورهای درحالتوسعه نیز روبه افزایش میباشد (ترملی

آموزشی تربیت بدنی و مراکز توانبخشی است ،اما نتایج

و همکاران؛  .)5414سطح سواد بدنی کمتر از حد مطلوب

مطالعات اخیر ،مشخص کرد که روش ویدئویی به مراتب

بوده و بیشتر سیر نزولی پیدا کرده است؛ بنابراین برای

از مشاهده واقعی حرکت ،نتیجه بهتری را به دنبال دارد

شناخت روشهای موثر تقویت سواد بدنی جمعیتهای

(استی ماری.)5415 ،9

مختلف در طول عمر نیاز به پژوهش و مطالعات بیشتری

بر این اساس ،در مطالعهای وبستر و همکاران ( )5451به

میباشد (النگمویر و ترملی.)5410 ،در سالهای اخیر

این نتیجه رسیدند که در پی شیوع کووید ،13-آموزش

مفهوم سواد بدنی بشدت مورد توجه سیاستهای بین

فیزیکی آنالین 4نقش بسزایی در پایداری فعالیت بدنی

المللی قرار گرفته است ،بطوری که این مفهوم با

دانشآموزان دارد و بستری را فرهم میکند برای مربیان و

سیاستهای تربیتی و ورزشی تلفیﻖ شده است (جورباال،0

معلمان تربیت بدنی تا بتوانند آموزش فیزیکی آنالین را

 .)5412طبﻖ پیشنهادات ،سواد بدنی بر نتایج سالمت اعم

در آن پیش ببرند و از مزایای آموزشی و سالمت عمومی

از تناسب سیستم قلبی -عروقی ،قدرت ،مهارتهای

برنامههای تربیت بدنی با کیفیت باال بهرهمند گردند.

حرکتی و چاقی تأثیر دارد و با طیف وسیعی از متغیرهای

کرون )5451( 2نیز ،تحقیقی برای پاسخ به این سوال انجام

رفتاری ،روانشناختی ،اجتماعی و جسمی ارتباط دارد

داد که آیا رویکردهای تمرینی مختلف از یادگیری

(ادواردز 0و همکاران .)5410 ،بالطبع برخی محققان و

مشاهدهای به طور متفاوتی بر نتایج عملکرد تأثیر می-

مدیران نﻈام آموزشی پیشنهاد دادند که سواد بدنی به

گذارند؟ نتایج این مطالعه نشان داد که اگرچه عملکرد

اندازه سواد و شمارش اعداد برای رشد و پیشرفت

حالت نهایی بین فراگیران همزمان و غیر همزمان تفاوت

کودک مهم است (دالنی و دونلی5448 ،8؛ یونگکانگ

معناداری ندارد ،اما کاهش چشمگیر کیفیت عملکرد از

و قیانقیان.(5455 ،3

تقلید تا همانندسازی مستقل برای نوآموزان همزمان نشان

همانطور که ذکر شد ،بیشتر تحقیقات به طور جداگانه به

داده شد .در مجموع ،نتایج نشان داد که فراگیران همزمان

اثربخشی یادگیری مشاهدهای ،در یادگیری مهارتها و

به یک روند نگاشت بیدرنگ بین ورودی بصری از

نیز بازیهای ویدئویی بر سواد بدنی و همچنین به اهمیت
لزوم بررسی روشهای مختلف یادگیری در راستای

1

- Lago-Rodríguez
- Wulf
3
- Ste-Marie
4
)- Online physical education (OLPE
5
- Crown
2
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6

- Jurbala
7
- Edwards
8
- Delaney & Donnelly
9
- YongKang & QianQian
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ولف .)5414 ،5شرایط و عوامل متفاوتی در اثربخشی

امروزه سالم زیستن در کشورهای توسعهیافته به یک

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1401.9.4.11.8

یادگیری ،نمایش مهارت است (الگو رودریگز5414،1؛

میکنند و این به ضرر یادگیری است.
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میکند و بدون شک یکی از مهمترین عوامل اثرگذار در

متخصص و بازخورد ذاتی بصری و ادراکی خود تکیه

 49تأثیر تماشای مدل های آموزش مفاهیم فعالیتبدنی بر ...

شده است .ولی تاکنون تأثیرآموزش مجازی با استفاده از

بود.

مشاهده برنامههای آموزشی ویدئویی که بر پایه آموزش

بعد از دریافت معرفینامه از دانشگاه و کسب مجوز از

مهارتهای حرکتی بنیادی و آمادگی جسمانی و حتی

سوی آموزشوپرورش شهرستان خوی و هماهنگی با

آموزش دانش و آگاهیهای مربوط به فعالیت بدنی و

مدیران مدارس ،و کسب رضایت آگاهانه از اولیاء دانش-

ورزش (بهصورت آنالین و در محیط منزل ) بررسی نشده

آموزان مقرر شد که کودکان منتخب در زمان تعیین شده

است .همچ نین ،با توجه به شرایط فعلی بیماری کرونا و

بصورت مجازی از طریﻖ تماس تصویری گروهی

لزوم استفاده از شبکههای آنالین آموزشی (نﻈیر :شبکه

اسکایپ (ویدیو کنفرانس) در جلسات حضور یابند .در

شاد) در درس تربیت بدنی مدارس ،این پژوهش به

جلسه مقدماتی ،پس از برقراری پژوهشگر با

بررسی تأثیر آموزش مجازی با استفاده از مشاهده

شرکتکنندگان ،به سواالت دانشآموزان پاسخ و نحوه

مدلهای ویدئویی و آموزش مفاهیم اولیه فعالیت بدنی بر

تکمیل آزمون ارزیابی سواد بدنی مورد نﻈر توضیح داده

سطح سواد بدنی ،شایستگی جسمانی و مولفههای

شد .پس از اجرای پیشآزمون در مورد تاریخ جلسات

شناختی -حرکتی کودکان  8تا  14ساله پرداخت.

بعد توافﻖ حاصل شد و به صورت تصادفی  94کودک 8
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توسعه سواد بدنی پرداختهاند که شواهد و مستنداتی ارائه

نهایت آسیبهای جسمانی حین اجرای پروتکل تحقیﻖ

تا  14ساله که دارای مالکهای ورود بودند در  5گروه

روش
آزمون -پسآزمون و دو گروه آزمایش و کنترل بود.
جامعه آماری این پژوهش ،کلیه دانشآموزان  8تا 14
ساله پسر شهرستان خوی در سال تحصیلی 1444-1441
بود .از بین این دانشآموزان ،تعداد  94نفر از آنها که
داوطلب همکاری با طرح بودند و معیارهای ورود به
مطالعه را داشتند بصورت در دسترس انتخاب و به طور
تصادفی در دو گروه  12نفری آزمایش (آموزش مجازی)
و کنترل گمارده شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل:
داشتن سن  8تا  14سال ،عدم وجود ناتوانی جسمی-
وعروقی ،فشارخون ،دیابت ،آنمی و رضایت آگاهانه و
داوطلبانه بودن شرکت در جلسات بود .معیارهای خروج
نیز شامل :عدم تمایل دانشآموز یا والدین جهت شرکت
در تحقیﻖ ،خستگی و بی انگیزه بودن دانشآموز و در

تقسیم شدند .سپس گروه تجربی به مدت  4هفته و در 15
جلسه  42دقیقهای فعالیتهای تعریف شده از قبیل
آموزش مفاهیم فعالیت بدنی (مثل تعاریف فاکتورهای
آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت و تندرستی ،مرتبط با
اجرای مهارت) که متناسب با فهم و سواد خود بچهها در
قالب تصویر و شکل بصورت کالمی بیان شد ،و همچنین
مشاهده مدلهای ویدیویی منتخب (شامل مهارتهای
حرکتی بنیادین و جسمانی) را بصورت آنالین انجام
دادند ،در حالی که گروه کنترل تکالیفهای عادی
روزمره را انجام میدادند ،و تمامی آموزشهای مذکور
بصورت مجازی و آنالین از طریﻖ برنامه اسکایپ انجام
گرفت و تمامی مطالب آموزشی در قالب پاورپوینت و
همراه با تصاویر ارائه شد .برای شرکتکنندگان گروه-

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت ،سال نهم ،شماره 93-25 ،1441 ،4
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حرکتی ،نداشتن بیماریهای خاص نﻈیر بیماریهای قلبی

ویدئویی و آموزش مفاهیم اولیه فعالیت بدنی) و گواه
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پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربی با طرح پیش-

 12نفر آزمایشی (آموزش مجازی :مشاهده مدلهای

فرشاد تجاری و همکاران

44

شد .در همان روز از طریﻖ برنامه واتساپ تکالیف خانگی

میکند (فرانسیس و همکاران .)5410 ،9ابزار ارزیابی

آزمودنیها به پژوهشگر ارسال و در جلسات بعدی

سواد بدنی کانادا برای کودکان  8تا  15سال طراحی

بررسی شد .پس از اتمام جلسات آموزشی ،پسآزمون

شده است .سیستم امتیازدهی همچنین امکان محاسبه نمره

شامل ارزیابی سواد بدنی کانادایی ،شایستگی جسمانی،

کل سواد جسمانی را برای همه کودکان ،با تفسیرهای

آمادگی هوازی پیشرونده ،و آمادگی جسمانی مرتبط با

پیشنهاد شده براساس سن و جنس را فراهم میکند.

سالمت در هر  5گروه (گروه آزمایش و کنترل) مورد

السبورگ ،ملبی و کورتالز )5451( 4روایی و پایایی این

اندازهگیری قرار گرفت .الزم به یادآوری است که برای

ابزار را در کودکان دانمارکی  4/88گزارش نمودند.

رعایت اصول اخالقی پژوهش پس از اینکه از هر  5گروه

مقیاس شایستگی جسمانی  :این مقیاس توانایی حرکتی

پسآزمون به عمل آمد ،آموزشهای مذکور بخاطر

افراد را برای مشارکت در فعالیتهای جسمانی ارزیابی

بیماری کرونا و حفظ سالمت کودکان بصورت مجازی

میکند .این مقیاس به وسیله مولفههای عبور از موانع،

طراحی و برای گروه کنترل ارسال شد.

ترکیب بدنی ،آمادگی هوازی پیشرونده وآمادگی

تحلیل دادههای این پژوهش از طریﻖ روشهای آمار

جسمانی مرتبط با سالمت مورد اندازهگیری و سنجش
0

ویلک جهت تعیین نرمال بودن توزیع دادهها ،از آزمون

( )5454اعتباریابی شده است .این محققان روایی و پایایی

لوین جهت تعیین برابری واریانسها و از آزمون تحلیل

ابزار را به ترتیب  4/35و 4/83گزارش نمودند .نمره-

کوواریانس تک و چند متغییره برای مقایسه گروههای

گذاری این مقیاس شامل امتیازات حاصل از تمامی

مورد پژوهش استفاده شد .برای محاسبه و تجزیهوتحلیل

مولفههای آن است به طوری که نمره کلی آنها شامل

آماری اطالعات خام و ترسیم نمودارها از نرمافزار

میزان شایستگی جسمانی فرد است .مولفههای این مقیاس

 SPSSنسخه  54استفاده شد

شامل موارد ذیل میباشند.
 )1عبور از موانع :به سنجش مهارتهای حرکتی و چابکی

ارزیابی سواد بدنی کانادایی :(CAPL( 1این ابزار در سال
 5410توسط محققان کانادایی ارائه و با تعریف فعلی

میپردازد ؛ الف) مهارتهای حرکتی بنیادی (پریدن،
سرخوردن ،گرفتن ،پرتاب کردن ،لی لی کردن)؛ ب)
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توصیفی و استنباطی انجام گرفت .از آزمون شاپیرو-

قرار میگیرد .این آزمون توسط متیس ،هسل و پتر

ابزار
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های آزمایش ،تکالیف خانگی مرتبط با هر جلسه ارائه

اعتمادبه نفس و یک نمره کلی سواد بدنی را ارزیابی

مهارتهای ترکیبی (تعادل ،پایداری مرکزثقل،

سواد بدنی توسط انجمن بین المللی سواد حرکتی
حوزه سواد بدنی را به صورت جداگانه شامل :شایستگی
جسمانی ،رفتار روزانه ،دانش و درک و انگیزش و

(هماهنگی چشم و دست ،حرکات ریتمیک ،افزایش
وکاهش شتاب) .امتیازدهی در این آزمون هم براساس
3

. Francis
. Elsborg, Melby, Kurtzhals
5
.Physical Competence
6
Matthijs, Hessel , Peter
4

1

). Canadian Asesement Physical Literacy (CAPL
. Dutil

2
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مطابقت دارد ) دوتل 5و همکاران .)5410 ،این ابزار چهار

هماهنگی ،توازن و دقت ) و ج) ترکیب بین اندامی

 42تأثیر تماشای مدل های آموزش مفاهیم فعالیتبدنی بر ...

آیتمها است .زمان و امتیاز مهارتی دارای وزن مشابه

چنگ زدن شاخصی از قدرت باالتنه محسوب میشود،

هستند ،به طوری که فرد دارای سواد بدنی باالتر قادر به

ج) ارزیابی انعطافپذیری (آزمون نشستن و رساندن(،

یافتن نسبت بهینه بین سرعت و دقت در اجرای آزمونها

هدف از اندازهگیری آن سنجش انعطافپذیری تنه و

است.

عضالت همسترینگ است و فلسفه این ارزیابی هم این

 )2ترکیب بدنی :بر پایه شاخص ترکیب بدنی و امتیاز دور

است که انعطافپذیری یک جز مهمی است که در

کمر محاسبه میشود .شاخص توده بدنی=وزن)برحسب

شایستگی و رقابتهای جسمانی افراد نقش مهمی دارد.

کیلوگرم /بر مجذور قد (برحسب مترمربع) است .در این

فعالیت بدنی روزانه :1ارزیابی فعالیت حرکتی روزانه به

پژوهش و با توجه به دستورالعمل ابزار سواد بدنی ،داده-

طورکلی شامل اندازهگیری و سنجش سطح فعالیت

های خام بدست آمده از شاخص توده بدنی را بر حسب

جسمانی کودکان و سطح رفتارهای بیتحرکی آنها

سن و جنسیت به امتیازات  zتبدیل شد .زیرا ترکیب

است )النگمیر و همکاران .)5410 ،این مقیاس از سه

بدنی با رشد و بالیدگی بچهها تغییر میکند .برای

خرده مقیاس و آزمون تشکیل شده است به طوری که

محاسبه امتیازات  zشاخص توده بدنی دانشآموزان بر

 -1فعالیت بدنی به طور مستقیم و با استفاده از گام شمار

وبسایت

سنجیده میشود ،در واقع به وسیله گام شمار دیجیتال

 http://reference.medscape.comکه بر پایه

میزان تحرک و فعالیت افراد در طی یک روز ) از زمان

حسب

سن

و

جنسیت

از

 )9آمادگی هوازی پیشرونده  15الی  20متر :هدف از ارزیابی

یک هفته ثبت میگردد .یک امتیاز ثبت شده معتبر

این آزمون اندازهگیری و سنجش استقامت قلبی تنفسی

توسط گام شمار در یک روز باید دارای ویژگیهای

پیشرونده است .اساس اجرا و اندازهگیری آن برای فهم

زیر باشد :الف( تعداد گامهای ثبت شده در هر روز باید

این است که آیا کودکان استقامت الزم و ضروری برای

بین  1444تا  30000گام باشد .ب) حداقل باید 10

مشارکت در بازیهای فعال را دارند یا خیر.

ساعت در روز گام شمار به فرد متصل باشد .ج( حداقل

 )4آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت:

این آزمون به وسیله

باید دادههای سه روز توسط گام شمار در برگه ثبت

الف) آزمون پالنک ،هدف از ارزیابی این آیتم سنجش

ثبت نادرست آنها از یک رویکرد آماری برای برآورد

مقاومت و استقامت عضالنی است و فلسفه اندازهگیری

و تخمین تعداد گامها استفاده میشود -5.فعالیت بدنی به

و سنجش آن این است که مقاومت و قدرت نیم تنه با

طور غیرمستقیم هم توسط سؤال  19پرسشنامه سواد

سالمت کمر ،ثبات و تعادل بدن و عملکرد بخش فوقانی

بدنی مورد سنجش قرار میگیرد .روایی و پایایی این

تنه و پایین تنه ارتباط دارد ،ب) آزمون قدرت پنجه،

آزمون توسط النگمیر و همکاران ( )5410مورد ارزیابی

هدف از اجرای این آزمون سنجش قدرت چنگ زدن
- Daily Physical Activity
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آزمونهای ذیل ارزیابی میشود:

دادهها ،ثبت گردد .در صورت عدم شمارش گامها یا
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سازمان بهداشت جهانی است ،استفاده شد.

بیدار شدن فرد تا هنگام خواب شبانه( و متعاقب آن در
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کیفیت اجرای مهارتها و هم براساس زمان اجرا کل

است و فلسفه ارزیابی این آیتم این است که قدرت

فرشاد تجاری و همکاران

40

قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد این ابزار دارای

حرکتی بنیادین و جسمانی) را به صورت آنالین انجام

روایی ( )4/80و پایایی ( )4/89مطلوبی است.

دادند.

مشاهده مدلهای ویدئویی و آموزش مفاهیم اولیه

(آموزش مفاهیم فعالیت بدنی و مدلهای ویدیویی

اطالعات دموگرافیک آزمودنیهای این مطالعه نشان داد

منتخب) در  15جلسه و هر جلسه به مدت  42دقیقه و به

سن آزمودنیهای گروه آزمایش  3±4/04سال و گروه

مدت  4هفته در روز و ساعات مشخص آموزش داده شد.

کنترل  3±4/24سال بود .همچنین قد آزمودنیها در گروه

برای کودکان فعالیتهای تعریف شده از قبیل آموزش

آزمایش  192±4/59سانتیمتر و در گروه کنترل

مفاهیم فعالیت بدنی (مثل تعاریف فاکتورهای آمادگی

 190±4/42سانتیمتر بود .در نهایت وزن آزمودنیها در

جسمانی مرتبط با سالمت و تندرستی ،مرتبط با اجرای

گروه آزمایش  99±9/21کیلوگرم و در گروه کنترل

مهارت) که متناسب با فهم و سواد خود بچهها است در

 94±2/15کیلوگرم بود .در جدول  1نتایج توصیفی

قالب تصویر و شکل بصورت کالمی بیان شد ،و همچنین

متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده است.

مشاهده مدلهای ویدیویی منتخب (شامل مهارتهای
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فعالیت بدنی :برای گروه آزمایش ،آموزش مجازی

یافتهها

جدول  1نتایج توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
متغیر

مرحله

سواد بدنی
پسآزمون
پیشآزمون
شایستگی جسمانی
پسآزمون
پیشآزمون
شناختی -حرکتی

پسآزمون

کنترل

90/45

0/04

آزمایش

90/35

8/44

کنترل

98/95

0/41

آزمایش

41/49

8/82

کنترل

99/04

14/49

آزمایش

92/40

0/04

کنترل

94/09

3/00

آزمایش

44/29

8/92

کنترل

41/29

11/20

آزمایش

93/40

14/50

کنترل

45/44

11/43

آزمایش

44/40

14/34

در پس آزمون در گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل

بررسی همگنی واریانسها از آزمون لون استفاده و نتایج

بود .همچنین براساس این اطالعات ،میانگین شایستگی

در جدول  5ارائه شده است.

جسمانی و مولفه شناختی -حرکتی در پسآزمون در
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براساس نتایج ارائه شده در این جدول میانگین سواد بدنی

گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل بود .در ادامه برای

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1401.9.4.11.8

پیشآزمون

گروه

میانگین انحراف معیار

 40تأثیر تماشای مدل های آموزش مفاهیم فعالیتبدنی بر ...
جدول  2آزمون لون جهت همگنی واریانس خطای متغیرهای وابسته در گروه کنترل و آزمایش
متغیر وابسته

F

درجه آزادی 1

درجه آزادی2

سطح معنیداری

شایستگی جسمانی پسآزمون

9/400

1

58

4/431

شناختی -حرکتی پسآزمون

9/800

1

58

4/423

بودن سطح معنیداری آزمون لون از  4/42پیشفرض

المبدای ویلکز استفاده و نتایج در جدول  9ارائه شده

همگنی واریانس خطای متغیرهای وابسته برقرار است.

است.

جدول  3نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه مولفههای شایستگی جسمانی و شناختی-حرکتی
منبع تغییر
گروه

مقدار المبدای

F

4/439

21/418

ویلکز

درجه آزادی

درجه

سطح

مجذور

فرضیه

آزادی خطا

معنیداری

اتا

4

51

4/441

4/340

براساس نتایج ارائه شده در جدول  ،9پس از تعدیل

معنیداری وجود دارد .لذا جهت بررسی دادههای

نمرات پیشآزمون ،میانگین ترکیب وزنی مولفههای سواد

پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده و نتایج در

بدنی (شایستگی جسمانی و بعد شناختی -حرکتی) در

جدول  4ارائه شده است.

جدول  4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای مقایسه مولفههای شایستگی جسمانی ،شناختی-حرکتی
منبع تغییر
گروه
خطا

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

شایستگی جسمانی پسآزمون

111/12

1

111/12

91/413

رفتار حرکتی پسآزمون

149/01

1

149/01

20/048

شایستگی جسمانی پسآزمون

82/338

54

9/289

رفتار حرکتی پسآزمون

04/845

54

5/292

متغیر وابسته

F

سطح

مجذور

معنیداری

اتا

4/441

4/204

4/441

4/045

میشود که اثر گروه در سطح احتمال  33درصد معنیدار

کنترل ( )m=41/13است .بنابراین آموزش مجازی

میباشد (=4/04 ،p=4/441مجذور اتا .)F=20/02 ،یعنی

(مشاهده مدلهای ویدئویی و آموزش مفاهیم اولیه

پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،میزان بعد رفتار حرکتی

فعالیت بدنی) بر افزایش بعد رفتار حرکتی کودکان  8تا

در پسآزمون در گروه کنترل و گروه آزمایش دارای

 14ساله تأثیر مثبت معنیداری داشت.

تفاوت معنیداری میباشد .از طرفی میانگینهای تعدیل

بحث

شده حاکی است که میزان بعد رفتار حرکتی در گروه
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با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول  2مالحﻈه

آزمایش ( )m=42/08بطور معنیداری بیشتر از گروه

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1401.9.4.11.8

پسآزمون در دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2022-12-06

براساس نتایج ارائه شده در جدول  5و با توجه به بزرگتر

برای تحلیل آزمون تحلیل کوواریانس از رویکرد
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حرکتی و شایستگی جسمانی کودکان بود .نتایج تحلیل

قبیل لذت و مشارکت فعالیت بدنی در بین جوانان

کوواریانس نشان داد آموزش مجازی با استفاده از

مرتبط است (آرمان و همکاران .)1938 ،بررسیهای

مشاهده مدلهای ویدئویی و آموزش مفاهیم اولیه فعالیت

ولدی و حمیدی ( )1933بیانگر این است که

بدنی بر بعد شایستگی جسمانی کودکان  8تا  14ساله تأثیر

دانشآموزان  8تا  15ساله در کشور از سطح سواد بدنی

مثبت معنیداری دارد .نتیجه بدست آمده با نتایج پژوهش

بویژه بعد شایستگی جسمانی قابل قبولی برخوردار نیستند،

منﻈری توکلی و همکاران ( )1444مبنی بر اینکه

بطوریکه در این روزهای کرونایی دانشآموزان ابتدایی

بازیهای بومی محلی و حیاط پویا بر افزایش کارکرد

از داشتن سبک زندگی فعال و سالم فاصله دارند و در

شناختی ،سواد بدنی و پیشرفت تحصیلی کودکان  8تا 15

صورت جدی نگرفتن این مسئله ممکن است سالمت این

ساله تاثیر مثبتی داشت و جورج و همکاران ( )5410که

قشر از جامعه را با خطرهای متفاوت جسمی ،روانی و

عنوان کردند تأثیر مثبتی از مداخله چندرسانهای بر

حرکتی در آینده روبهرو شود .بسیاری از دولتهای ملی

مؤلفههای سواد بدنی وجود دارد و مصرف رسانهای بر

اقدامات متقابلی را برای مقابله با این بیماری کووید 13-و

دانش و درک ،ارتباط با دیگران و اعتمادبهنفس

جلوگیری از عفونتها ارائه کردهاند ،از جمله سیاست-

دانشآموزان تأثیر مثبت و معناداری دارد همسو است.

های فاصلهگذاری اجتماعی ،تعطیلی مدارس ،مغازهها و

همچنین ،با نتایج مطالعات ریهاتنو نوراینی ( )5451و

فرصتهای اوقات فراغت ،محدودیتهای تماس ،و منع

ماکای الت 1و همکاران ( )5451همسو است که نشان

رفت و آمد .در حالی که این محدودیتها به طور مؤثری

دادند استفاده از تلفن همراه بر رشد سواد بدنی کودکان

گسترش ویروس را کاهش داد و بیماری را مهار کرد ،اما

در سنین پایین تأثیر دارد و فعالیت بدنی میتوانند سواد

با اثرات منفی همراه بود زیرا افراد مجبور به ماندن در

فیزیکی را در جمعیت بزرگسال بهبود بخشد.

خانه شدند ،که خطر انزوای اجتماعی را افزایش داد
5

جسمانی به توانایی انجام مهارتهای حرکتی مختلف

نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش مجازی با

(مانند دویدن ،ضربه زدن و پریدن) به صورت ماهرانه

استفاده از مشاهده مدلهای ویدئویی و آموزش مفاهیم

اطالق میگردد و پایهای برای حرکات تخصصیتر سایر

اولیه فعالیت بدنی بر بعد شناختی -حرکتی کودکان  8تا

ورزشها و فعالیتهای بدنی محسوب میشود .بطوریکه

 14ساله تأثیر مثبت معنیداری دارد .نتیجه بدست آمده با

شایستگی حرکتی ادراک شده اغلب به عنوان یک

نتایج مطالعات لی و همکاران ()5451؛ دانا و همکاران

متغیر میانجی که سبب دستیابی به سایر پیامدهای مطلوب

( )5451و گائو و همکاران ( )5454مبنی بر اینکه آموزش

از قبیل فعالیت جسمانی یا تداوم تمرینی میشود ،تلقی

مجازی ورزش نقش بسزایی در افزایش فعالیت بدنی
- Hwang

1

- McKay Lat
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در تبیین این یافته پژوهشی میتوان گفت که شایستگی

(هوانگ و همکاران.)5454 ،

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2022-12-06

آموزش مفاهیم فعالیت بدنی بر مولفههای شناختی-

تاثیر گذاشته و با پیامدهای شناختی ،عاطفی و رفتاری از

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1401.9.4.11.8

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تماشای مدلهای

میگردد و بر رفتارهای مرتبط با سالمتی در کودکان

 43تأثیر تماشای مدل های آموزش مفاهیم فعالیتبدنی بر ...

(مانند افزایش توانایی حرکتی ،کاهش چاقی) ،شناختی،

توده بدنی و سطح سواد حرکتی دانشآموزان بود (امینی

نتایج روانشناختی ،خودمختاری ،انگیزه دارد و نیز با نتایج

و همکاران1935 ،؛ ماکای الت و همکاران5451 ،؛ استر

مطالعات جورج و همکاران ( )5410و پاپاستریجیو و

و همکاران.)5451 ،

آموزان) تاثیر مثبتی دارد همسو است.

برنامههای آموزشی ویدئویی که بر پایه آموزش

در تبیین این یافته پژوهشی میتوان گفت که عدم

مهارتهای حرکتی بنیادی و آمادگی جسمانی و حتی

تمرینات ورزشی و سبک زندگی بیتحرک نقش مهمی

آموزش دانش و آگاهیهای مربوط به فعالیت بدنی و

در بسیاری از مشکالت سالمتی ایفا میکند .به عالوه

ورزش بود ،نقش بسزایی بر مولفههای شناختی -حرکتی

متخصصان اظهار کردهاند کودکانی که توانایی عملکرد

و شایستگی جسمانی در پسران  8تا  14ساله داشت .بر این

حرکتی و سواد بدنی بهتری دارند نسبت به کسانی که

اساس ،آموزش مذکور ،سبب افزایش تواناییهای

دارای فقر توانایی و سواد جسمانی هستند ،بیشتر در

عملکرد حرکتی ،سواد جسمانی و میزان فعالیت بدنی

فعالیت بدنی مشارکت دارند و کمتر احتمال دارد که

کودک (با استفاده از گام شمار و تعداد روزهای هفته

کم تحرک باشند (شمسی پور و همکاران.)5455 ،

که کودک درگیر فعالیتهایی است که به دنبال آن

موری 1و همکاران ( )5410و نیومن 5و همکاران ()5418

تنفس عمیﻖتر و ضربان قلب بیشتر میشود) میگردد و

معتقدند بهکارگیری آموزش مجازی میتواند موجب

کودکان حرکت خود را در مسیر کسب رفتار روزانه

پیشرفت در نتایج فیزیولوژیکی ،روانی و اجرای

مورد نیاز برای سبک زندگی فعال بدنی آغاز کرده و

حرکتی شود .بطوریکه ،یادگیری و تمرین مهارتهای

لذت بیشتری از انجام فعالیت بدنی میبرند و با تالش

حرکتی بنیادین مبنای توسعه سواد حرکتی هستند .سواد

برای افزایش فعالیت بدنی روزانه و نیز با کاهش زمان

حرکتی ابزار مورد نیاز را برای کودکان در جهت توسعه

بیتحرکی و نشستن ثابت ،سالمت خود را بیشتر حفظ

موفقیتهای ورزشی و دستیابی به سبک زندگی سالمتر

میکنند؛ از این طریﻖ ،در این روزهای کرونایی ،کودکان

فراهم میکند .نتایج تحقیقات نشان میدهد بدون توسعه

 8تا  14ساله ،سبک زندگی سالم و فعال در پیش می-

سواد حرکتی ،کودکان در زمانهای اوقات فراغت از

گیرند .با توجه به موثر بودن روش آموزش ویدویی به

فعالیتهای بدنی دور میشوند و سرگرمیها و بازیهای

روش مجازی پیشنهاد میشود این روش روی دختران

غیرفعال را انتخاب میکنند (دانا و همکاران.)5451 ،

دانشآموز نیز اجرا شود .همچنین پیشنهاد میشود در

نتایج مطالعات مختلف حاکی از اثربخشی برنامه های

دوران قرنطینه و اوج کرونا از این روش مجازی در

آموزش مجازی بر افزایش میزان فعالیت بدنی و نمایه

مدارس بهره گرفته شود .از محدودیتهای پژوهش تک
جنسیتی بودن آن بود ،بنابراین در تعمیم یافتههای آن به

1

- Murray
- Neumann

2
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حرکتی ،آمادگی جسمانی ،رفتارهای فعالیتی دانش-

در این پژوهش ،آموزش مجازی از طریﻖ مشاهده

] [ DOI: 10.32598/shenakht.9.4.39

چندرسانهای بر مؤلفههای سواد بدنی (مهارتهای

نتیجهگیری

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2022-12-06

گرودیموس ( )5419که عنوان کردند مداخله

[ DOI: 10.32598/shenakht.9.4.39 ]
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 همچنین.دختران باید احتیاط بیشتری به عمل آورد
 اجتماعی دانشآموزان و نوع و نگرش-وضعیت اقتصادی
.والدین دانشآموزان به فعالیت بدنی کنترل نشده بود
سپاسگزاری
پژوهش حاضر برگرفته از رساله دکترای تخصصی
IAUCB.REC.1400.2134 نویسنده اول با کد اخالق

.از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی میباشد
بدین وسیله از تمامی کودکان و والدین آنها جهت
.شرکت در این مطالعه تشکر و قدردانی میشود
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