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 مقدمه
 کید،أت تصویب، درجة ارزش، احساس ،نفسهاعتمادب

 به نسبت شخص که است ارزشمندی و پذیرش

 و اجتماعی زندگی زاییدۀ نفساعتمادبه. دارد خویشتن
 ةروزان هایفعالیت تمامی در و است آن هایارزش
 ترینمهم از شکلدینب و است گرجلوه نوعیبه انسان

 رفتاریهای گیویژ کنندۀتعیین و شخصیت هایجنبه

 2کوپر اسمیت .(2017، 1هاردواج و تلسب) است انسان
شخصی از ارزشمندی  یقضاوتنفس را ( اعتمادبه1992)

صورت تجربة ذهنی موجود است و با که به داندفرد می
ایولی و مکشود. کالمی منتقل میرفتار کالمی و غیر

را ارزیابی مداومی که نفس اعتمادبهنیز ، (1992،)3کورنیا
کند. شخص نسبت به ارزشمندی خود دارد تعریف می

تعریف ای که اهمیت دارد، نکته در تعاریف یادشده،
شناسی ارزیابی است. عمدتاً در روان «ارزیابی»اصطالح 

عملکرد و  ، فردشود که در آنبه فرایندی اطالق می
ها و های خود را با توجه استانداردها، ارزشظرفیّت

 ییازآنجا. کنداش بررسی میرسیدن به اهداف غایی

 روانی رشد روند در عامل رینتقطعی نفساعتمادبه که

 جریان در ایبرجسته اثرهای ،شودمی محسوب فرد

 هایهدف و هاارزش الت،ـمایـت احساسات، فکری،

 نفساعتمادبه کسب در فرد که اندازه هر .دارد وی
 روانی تزلزل دستخوش اضطراب، شود، شکست دچار

احساس فقدان  و گریزیحقیقت خود، از گمانیبد و
 احساس از که . فردیشودمی زندگی از کفایت

-می راحتیبه ،است برخوردار باالیی ارزشمندیخود

 بدون زندگی آوراضطراب وقایع و هاتهدید با تواند

 مقابله روانی پاشیدگیازهم و منفی برانگیختگی بةتجر

رویکردهای نوین ازبین . (2017 ،و همکاران4ارتل ) کند

 بر 5بندورا نفس،اعتمادبه شناختی در رابطه باروان

                                                           
1. Bhardwaj & Telles  

2. Cooper Smith  

3. McAuley& Courneya 

 یادگیری .ورزدمی تأکید اجتماعی یادگیری رویکرد
 مستقیم، تقویت جایبه نـمـونه، یا مشاهده ازطریق
 ،بندورا رویکرد . دراست بندورا نظریة برجستة ویژگی

 ساختارهای و فرایندها از ایهمجموع خود شخصیت،
 .دنشومی مربوط ادراک و فکر به که است ایشناختی

 شخصی ییکارا و تقویت خود ،شخصیت مهم ةجنب دو
 ،شخصی ییکارا از منظور ،بندورا نظام هستند. در

 کنارآمدن در قابلیت وشایستگی، کفایت  هایاحساس
 خودباوری و نفسعزت ،نفساعتمادبه است. زندگی با

 شخصی ییکارا در ،بندورا اجتماعی نظام یادگیری در
 باالیی شخصی ییکارا که افرادی د.نشومی متجلی

 رایطیـش و مسائل با کهوقتی دارند اعتقاد ،دارند
 نتیجةبه  و کنندمی عمل موفق ،شوندمی روـهروب

 خود اطمینان هایتوانایی به و رسندمی مطلوبی
 ر این باور هستندب شناساننارو اغلب د.دارن بیشتری

 ایدوره در نفساعتمادبه و اتکا ،باوریخود ةروحی که
شامل  تقریباً که گیردمی شکل انسان تکامل و از رشد
 سنی دورۀ در .شودمینوجوانی  و کودکی سنین

 آغاز مدارس در را وپرورشآموزش افراد شده،رذک
در کودکان  نفساعتمادبهتقویت دلیل، همینبه کنند.می

یکی شود. ترین امور محسوب میو نوجوانان از ضروری
، کودکان نفساعتمادبهر در افزایش های مؤثاز راه

 ایجاد سبب ورزش. های فیزیکی هستندتفعالی

 به تواندمی که شودمی فرد کارایی کفایت و احساس

ت یکی از معضالشود. منجر نفس هباعتماد افزایش
دلیل جامعة ما این است که افراد خالق و مبتکر به

نفس کافی قدرت ابراز تفکرات بودن از اعتمادبهبهرهبی
 و فیزیکی فعالیتتازۀ خویش را ندارند.  هاینو و ابداع

 مانند افراد روانی هایجنبه مثبتی بر ثیراتتأ ورزش

اما با توجه به تعداد  ند؛دار خلق و اضطراب نفس،عزت
توان هر کم مدرسه نمی آموزان و امکاناتزیاد دانش

4. Ertl 

5. Bandura 
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تی را که به امکانات و منابع مالی زیادی نیاز نوع فعالی
توان با صرف هایی که میجمله فعالیت، اجرا کرد. ازدارد

 است لیوان چینی ،اجرا گذاشتههزینه و امکانات کم ب

لیوان  ،در جنوب کالیفرنیا 1980. در سال (2011،لی)
عنوان یک فعالیت تفریحی ظهور کرد. چینی به

اولین شخصی بود که این ورزش را  1 گادنیتوین
را بر آن نهاد. این « جام انباشته»و نام کرد اختراع 

وان یک ورزش انفرادی و تیمی عنفعالیت ورزشی به
است که در یک توالی فنجان پالستیکی  12ل از متشک

 12هایی شامل سه، شش و اختن هرمن شروع به سمعی
بدنی بسیاری از متخصصان تربیت ،کند. اخیراًفنجان می

افزایش  های آموزشی برایعنوان برنامهاز این ورزش به
از سال  .کنندهای حرکتی ابتدایی استفاده میمهارت
مدرسه درسراسر جهان این  20000، بیش از 2007

لیت بدنی های فعاعنوان بخشی از برنامهورزش را به
موجب  لیوان چینیت خود قرار دادند. محبوبی

، 2رها) شد لیوان چینیآمدن انجمن جهانی وجودبه
ت استفاده از هر دو عل. اعتقاد بر این است که به(2004

های برای بهبود مهارتطرف مغز و بدن، این ورزش 
آموزان قرار مناسبی را دراختیار دانش فرصتدوجانبه 

استفاده از هر دو دست همراه  ،لیوان چینیدر  .دهدمی
بیشتری از ترکیب هر دو با رشد روانی مغز، باالنس 

ند دهکند. مطالعات نشان میقسمت مغز ایجاد می
نظر احساسی ، ازدوگانه کار کنند مردمی که قادر هستند

بیشتر با  استقالل بیشتری دارند، بیشتر مصمم هستند،
قادرند مشکالت را بدون آیند و بیشتر موقعیت کنار می

زشی ، لیوان چینی ورنتیجهشدن حل کنند؛ درتسلیم
مهم فیزیکی  هایهارتبعدی نیست که تنها متک

افزایش نیز همانند هماهنگی بین چشم و دست و 

                                                           
1. Vin gadneit 

2.  Rhea 

3. Li & Coleman & Ransdell& Irwin 

4. Walters & Martin 
5. Coordination 

نفس، کار هبرا تقویت کند؛ بلکه اعتماد سرعت و تمرکز
 ورزشکارانه را نیز تقویت خواهد کرد گروهی و روحیة

راستا، دراین  .(2014 ،3کلمن، رانسدل و ایروین ،لی)
 ینهفته تمر 13 که اندکرده اثبات یشینپ هایپژوهش

 ورزشی فعالیت و( 2000 ،4مارتین و زوالتر) یهواز
شود یم آموزاندانش نفساعتمادبه بهبود موجب منظم

 (.2013 ،)کروژده
دهی، های حرکتی، الگوبه توسعة مهارت لیوان چینی

در بسیاری از توجه و هماهنگی حرکتی که تمرکز، 
. (2011لی ، ) کندکمک می شوند،استفاده می هاورزش

 5، هماهنگیهای اساسی تمام حرکاتاز ویژگی ییک
ضروری برای رسیدن به هدف  یهماهنگی عاملو  است

حرکت است. وقتی اندامی مانند دست برای گرفتن یک 
کند، بین عضالت، مفاصل درگیر در شیء حرکت می

حرکتی باید هماهنگی ظریفی  -حرکت و اعصاب حسی
 وجود داشته باشد تا فرد قادر به عمل گرفتن باشد

هماهنگی عبارت است از . (2002 ،6سویینن و کارسون)
که سبب ایجاد حرکت  عضالنی -ادغام سیستم عصبی

شود. یک دیدگاه سودمند صحیح، ظریف و هماهنگ می
درمورد هماهنگی این است که هماهنگی در سطوح 

)سطوح باالتر(  7شناختی -ادراکی ای از سطوحچندگانه
-یشکل م (ترپایین)سطوح  عضالنی -عصبی سطوح تا

  .(1997 و همکاران، 8سویینن) گیرد
 بیان طوراین هماهنگی از را خود تعریف( 1990) 9تروی

 در هااندام و بدن یابیطرح یعنی ؛هماهنگی ه است:کرد
 شامل تعریف این. محیطی رخدادهای و اشیا با ارتباط

. دارد اهمیت هریک به بیشتر توجه که است قسمت دو
 موجب هماهنگی که کندمی مشخص تعریف این

. شودمی هااندام و بدن حرکت الگوهای درگیری

6. Swinnen & Carson 

7. Perceptual- Cognitive Stat 

8. Swinnen 

9. Turvey 
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 که کنندمی قادر را فرد اندام، حرکت از معینی الگوهای
 دنبرس هدف به بهتر دیگر، الگوهای دادنانجام به نسبت

 این بیانگر تعریف دوم بخش. (2008، 1اشمیت و لی)
 رخدادهای و اشیا به مربوط بدن حرکت الگوی که است

 بررسی بهنیاز  بخش، این تاهمی دلیلبه. است محیطی
 که موقعیتی درمورد حرکتی مهارت هماهنگی مطالعة و

. شودمی مشخص است، شده اجرا آن در مهارت
 طوری را هااندام و بدن محیطی، شرایط هایویژگی

 به رسیدن تا کندمی محدود نمعی روش به عمل برای
 رفتنراه برای باید انسان ،مثال برای ؛شود رمیس هدف

 با را خود اندام و بدن حرکت الگوی مسیر، یک درطول
-به. (2008اشمیت و لی، ) کند تنظیم مسیر خصوصیات

و  2اطالعات پردازش برمبتنی هایدیدگاه ،طورکلی
 ییندر تب ایمالحظهقابل طوربه 3پویا هایسیستم

. هستند کنترل حرکات هماهنگ متفاوت یندهایفرا
آمیز یتموفق یپردازش اطالعات، اجرا یدگاهد براساس

حرکات هماهنگ به خودسازمانی و مشارکت بین 
گیری ساختارهای هماهنگ ها و شکلسیستمخرده

هدف بنابراین،  ؛بستگی داردتمرین و تجربه نتیجة در
ها و جو برای کشف محدودیتوها جستمشترک آن

میت )اش ستا هاعوامل اثرگذار در غلبه بر این محدودیت
 . (2008و لی، 

های باالی حرکات و اجرای روان و که قابلیتییآنجااز
حرکتی پیچیده در نوجوانی مستلزم  هایمهارتزیبای 

ت حرکتی در دوران کودکی است، اهمی هاییرشد توانای
ی، دخدادا) شودمییادگیری حرکتی در کودکی دوچندان 

 ه دو یا چند مهارت پایه و بنیادیکاین ه بهبا توج. (2004
د و عامل انتقال در ندهمهارت ورزشی را تشکیل می

یادگیری یک مهارت از تمرین و تجربة مهارت دیگر 
یی ابتداآید، شاید بتوان گفت که اگر از سنین دست میهب

بدنی مناسبی وجود برای همة کودکان برنامة تربیت

                                                           
1. Schmidt &Lee 

2. Information Process 

ترمیمی  هایآموزشبه  دیگر داشته باشد، این کودکان
مورد های بسیاری درویژه نیاز نخواهند داشت. پژوهش

 گی حرکات انجامنقش فعالیت بدنی بر بهبود هماهن
 بلیانی هایپژوهشبه  توانمیازجملة آن  اند.شده

اشاره کرد که نشان دادند  (2006) و امینی (1998)
 -فعالیت منتخب تمرینی موجب بهبود هماهنگی چشم

 .(2013پور، شهبازی و باقرزاده، قلیج) شوددست می
تأثیر  ( دربارۀ2004) 4و ساجندورف مایر، پژوهش ادرمان

در ها آنبر هماهنگی انجام شده است.  لیوان چینی
لیوان  هایمثبت پنج هفته تمرینپژوهش خود تأثیر 

نگی چشم و دست و زمان واکنش بر هماه چینی
، آدرمان و همکاران) نددوم را نشان داد آموزان پایةدانش
 هایکه تمریننتیجه گرفت نیز ( 2004رها ). (2004

موجب بهبود هماهنگی اندام فوقانی  لیوان چینی
ممکن است موجب موفقیت  لیوان چینی .دوشمی

برای همة کودکان سنین دبستان  های آکادمیفعالیت
مهارت هماهنگی چشم ویژه کودکانی که فقدان شود؛ به

ر انجام تکالیف مثل نوشتن، و دست یا تجربة مشکالت د
  .دارند کیهای خودادرافعالیت کردن ونقاشی

 که است هاییفعالیت از دودستی هماهنگی کهآنجاییاز
 زندگی در که داردنیاز  دست دو زمانهم حرکت به

 هایمهارت از ورزشی هایفعالیت از بسیاری و روزمره
 ،کودکان در هماهنگی این اهمیت دلیلبه و است اساسی
از  یکی ،ینچنهم .الزم است بیشتر هایبررسیانجام 

 ینبدر یینپا نفسهبمعضالت جامعة ما اعتماد
 نفساعتمادبه تقویتدلیل، همینبه. استآموزان دانش
 محسوب امور ترینضروری از نوجوانان و کودکان دربین

های فیزیکی با توجه به اینکه فعالیت بنابراین، ؛شودمی
 نفس در کودکان هستندبهاعتمادهای افزایش یکی از راه

تاکنون پژوهشی شده، های انجامبا توجه به بررسیو 
نفس بر اعتمادبه را لیوان چینیثیر که تأانجام نشده است 

3. Dynamic System 

4. Uderman & Mayer& Sagendorf 
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لیوان تأثیر شود این پژوهش سعی می. در اثبات کند
با انجام این  بررسی شود.نفس کودکان چینی بر اعتمادبه

که  رود به این پرسش پاسخ داده شودپژوهش انتظار می
گی بر عملکرد تکلیف هماهنتواند می لیوان چینیآیا 

وان چینی تأثیری بر آیا لیو  گذار باشد؟دودستی تأثیر
 کودکان دارد؟نفس بهبود اعتمادبه

 

 پژوهش شناسیروش
 ،فنوع هداز وتجربی حاضر ازنوع مطالعات نیمه پژوهش
طرح  .گیردمیقرار  کاربردی هایپژوهش ةدر دست

یک  آزمون باپس -آزمونصورت پیشپژوهش نیز به
 .بودگروه تجربی و یک گروه کنترل 

 کنندگانشرکت
تدایی طع چهارم تا ششم اباآموزان دختر مقهمة دانش

جامعة آماری پژوهش شهرستان قائمشهر  یدو منطقة

صورت ها بهنفر از آن 55 که دادند تشکیلحاضر را 
عنوان به( 13/11±81/1با میانگین سنی )تصادفی 

کنندگان براساس شرکت .انتخاب شدند پژوهشنمونة 
دست بودند و جزو افراد راست 1 گرادینگبونامة پرسش

ای رضایت خود را برای شرکت در نامهبا تکمیل پرسش
 اعالم کردند.  پژوهشاین 

 ابزار
استفاده در این پژوهش برای سنجش ابزار مورد

هماهنگی دودستی، دستگاه هماهنگی دودستی )مدل 
ساعت از  بود و( 2ساخت شرکت الفایت 32532

سنج برای ثبت زمان اجرا در هر کوشش استفاده زمان
)شکل شمارۀ  انجام داد. آزمونگر شمارش خطاها را شد
 .(یک

 

 

 
 الفايت( ساخت شرکت 32532. دستگاه آزمون هماهنگی دودستی )مدل 1شکل 

 

ه گونحین اجرا به فرد هیچدر برای اجرای تکلیف آزمون،
شد و فقط در پایان هر دستورالعمل و بازخوردی داده ن

                                                           
1. Edinburgh   

تعداد خطاها به فرد گفته میزان زمان اجرا و  ،کوشش
 اجرای این تجربة کننده یک از افراد شرکتشد. هیچ

 

2. Lafayett 



 3981بهار ، 27شناسی ورزشی، شمارة وانرمطالعات                                                                                    72

                                                                                                                         

 

شکل سنجش اجرا بدیننحوۀ  و قبل نداشتندتکلیف را از
گیری اجرا د در محلی که ازقبل برای اندازهافرابود که 

قرارگیری در دربارۀ نحوۀ قرار گرفتند و  ،بود آماده شده
ها توضیح داده شد؛ پشت دستگاه و طرز اجرا به آن

طور هماهنگ یک دست به هر دو حرکتکه صورتینبد
 جهت عکس )پادگرد و بالفاصله درصورت ساعتبار به

شد. حرکت گرد( روی طرح ستاره انجام میساعت
که یک  گررفتن نشانجهت باال و پایینها یکی دردست

حرکت متقارن و از عضالت مشابه از هر دو دست در 
مرحله( و دیگری شود )حالت درونیک زمان استفاده می

-ها بهکه دست رفتن نشانگردر حرکت چپ و راست

باشد )حالت زمان به سمت چپ یا راست میصورت هم
گر روی اشتن نشانمرحله( که هدف اصلی قراردبرون

کردن است. سیاه حرکت ارۀقسمت سیاه و در مسیر ست
نوان عگرد بهیک دور ساعتاجازۀ به فرد  ،قبل از اجرا

شایان کردن و آشنایی با دستگاه فرصت داده شد. گرم
در و است دارای اعتبار است که این دستگاه ذکر 

به نقل از ، 2003و همکاران ) 1پژوهش آرون کومار
استفاده  (2003، 2کانتریراس، آرکایوت و داولینگپناتور، 

مطالعة شده و ؛ بنابراین، با توجه به پژوهش یادشده است
، شدسنی گرفته  نفر و از سه ردۀ 19پایلوتی  که از 

گیری شد که اجرای فرد در پنج کوشش نتیجه
دقیقه استراحت  گیری شود و بین هر کوشش یکاندازه

ی میزان خطا نیز اندازه گیرنحوۀ  به هر فرد داده شود.
  ازطریق فرمول زیر محاسبه شد:

 

= میانگین امتیاز استاندارد
مجموع امتیاز پنج کوشش

5
     

امتیاز استاندارد برای هر کوشش   =

تعداد خطاها در هر کوشش−100

زمان هر کوشش
        

                                                           
1. Arunkumar    

 30 نامهپرسشاین  نفس آیزینگ:ابزار پژوهش اعتمادبه
ای تنظیم گزینهصورت سهبه هاسؤال دارد کهپرسش 

گذاری )؟( و خیر. روش نمره آری، عالمتگزینة  اند:شده
نامه که از پرسش هاییسؤالصورت است که به بدین

 ،دنسنجمی مقابل احساس حقارتنفس را دراعتمادبه
 این به آزمودنی اگر ،بنابراین گیرد؛می تعلق امتیاز یک

 و گیردمی امتیاز یک ،بدهد آری پاسخ هاسؤال
 مقابلدر حقارت که احساس نامهپرسش از هاییسؤال

 پاسخ کهدرصورتی سنجد،میرا  نفساعتمادبه احساس

 پرسش اگر. دگیر می قتعل امتیاز یک داده شود،خیر 

 یا شود خیر داده پاسخ بدهد، آری پاسخ باید که مثبت

 با که هاییگزینه به گیرد.نمی تعلق یامتیاز برعکس،

 5/0، است شده مشخص توسط آزمودنی سؤال عالمت
که  است مشخص ترتیباینبه گیرد ونمره تعلق می

 (1377مقدم )یزدانیاست.  30 آزمودنینمرۀ  بیشترین
و  84/0 برابر با کرونباخ ازطریق آلفایروایی آزمون را 

 ،مستعلمی) اندکرده تأیید 83/0 را برابر با پایایی آن
 عدد لیوان پالستیکی از شش ،همچنین .(2005

 استفاده شد. لیوان چینی مداخلة برای انجام مخصوص

 هاشیوة گردآوری داده
ای رضایت نامهکنندگان پس از تکمیل پرسششرکت

خود را برای شرکت در پژوهش اعالم کردند. بعد از 
 ارزیابی نامةآزمون هماهنگی دودستی و پرسشانجام 

 کنندگانشرکت ،آزمونپیشعنوان نفس بهاعتمادبه
( 28)تعداد= لیوان چینیبه دو گروه  یصورت تصادفبه
 لیوان مداخلةگروه  شدند. یمتقس( 27)تعداد= کنترل و

 30مدت به ینهفته تمر 12 ینیتمر پروتکلبا  ،چینی
تا  یکداده شدند. در  ینبار در هفته تمر سهو  یقهدق

 یادسه فنجان را  یدنچ یتوالها آن ،اول ةهفت چهار
. ردندک یدمانچ یشتریکم با سرعت بکم و گرفتند
و دست از د چطور گرفتند یادکنندگان شرکت ،سپس

2. Pennathur &Contreras & Arcaute & 

Dowling  
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و  ینندهم بچ یها را رواستفاده کنند و چطور فنجان
 هشتم، تاپنجم  هفتةاول برگردانند. در  یبدوباره به ترت

؛ ی را انجام می دهندتریچیدهپ ینکنندگان تمرشرکت
 یفهرم سه فنجان به دو و سه رد یکاز  کهصورتیبه

 یها و توالدقت دست برو تمرکز  رسیدسه فنجان هرم 
مورد کنندگان درکم شرکتکم .بودو زمان مهم ن بود

دوازدهم تا  نهم هفتة. در یافتند یآگاه یدنزمان چ

 رسیدعدد  ششها به و تعداد فنجان شددشوارتر  یفتکل
 ،و پس از چند جلسه بود مهم دقت فقط ابتدا در که

 هایهفتهدر پایان  .شد یدمانسرعت و دقت چ بر تأکید
 همانند آزمونپس ،هشتم و دوازدهمچهارم، 

 .()شکل شمارۀ دو آزمون انجام شدپیش
   

                                                            

 

 حال انجام تکلیف لیوان چینیآموزان در. دانش2 لشک
 

                                                                            آماری روش

 توصیف برای( معیار انحراف و میانگین) توصیفی آمار از

 برای 1ویلک -شاپیرو آزمون از .شد استفاده هاداده

با  .شد گرفته بهره هاداده توزیع بودنطبیعی بررسی

 پارامتری آزمون از هاداده توزیع بودنطبیعی توجه به

 و مرحله(شش  * گروهمرکب )دو  واریانس تحلیل

استفاده شد.  تکراری ایهاندازه با واریانس تحلیل

 تشخیص برای 2توکی تعقیبی آزمون ازهمچنین، 

 آزمون از گروه دو بین مقایسة برای و اختالف جایگاه

                                                           
1. Shapiro-Wilk  

2. Tukey 

 سطح در هاداده وتحلیلتجزیه. شد استفاده مستقل تی

 افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل و ≥05/0p معناداری

  اکسل با نمودارها رسم و 22 نسخة 3اس.اس.پی.اس

 .شد انجام 15 نسخة

 

 هایافته
دختر  آموزانکنندگان در پژوهش حاضر، دانششرکت

 13/11±81/1با میانگین سنی  شهرستان قائمشهر
پیش از اجرای دست بودند. بودند که همگی راست

ویلک  -های آماری مناسب، نتایج آزمون شاپیروروش

3. SPSS 
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ها نشان داد ها را در همة گروهبودن توزیع دادهطبیعی

(05/0≤P)مفروضة همگنی یید أبا ت ،چنین. هم
کارگیری آمار هب (P=123/0ها با آمارۀ لون )واریانس

 یک و شمارۀ دو،ول شمارۀ ادر جد تأیید شد. پارامتری
در دو عامل هماهنگی ها میانگین و انحراف معیار گروه

 اند.نشان داده شدهنفس بهو اعتماد
 

 آزمون هماهنگی دودستی در مراحل مختلف لیوان چینی نمرات عملکرد گروه. 1جدول 

 گروه  لیوان چینی مرحله تعداد میانگین انحراف استاندارد

 آزمونپیش 28 66/36 43/9

 هماهنگی دودستی
 چهارم هفتة 28 19/46 48/7

 هشتم هفتة 28 75/49 70/6

 دوازدهم هفتة 28 7/53 37/5

 
 نفسآزمون اعتمادبه در مراحل مختلفلیوان چینی نمرات عملکرد گروه . 2جدول 

 مرحله تعداد میانگین انحراف 
گروه لیوان 

 چینی                

 آزمونپیش 28 25 28

 نفسهباعتماد
 چهارم هفتة 28 28/25 48

 هشتم هفتة 28 27/5 17

 دوازدهمهفتة  28 28/73 17

 
( =430/0P) یموخل یتکرو ةمفروض یرشبا توجه به پذ

296/14(=14 )2x)، مرکب نشان  یانسوار تحلیل نتایج
عملکرد  یشرفتموجب پ لیوان چینیمداخلة که داد 

 p2η00005/0=sig=230/0) شد یدودست یهماهنگ
،837/15=256, 5F .)تر اثرگذاری برای بررسی دقیق

 یلآزمون تحل نتایج مداخله در مراحل مختلف نیز
عامل مرحله نشان  روی یتکرار یهااندازهبا  یانسوار

 مرحله معنادار بوداثر  لیوان چینیداد که در گروه 
(492/0=p2η00005/0=sig ،-168/26- 135/5F)؛ 

از  یعملکرد آزمودن یدودست یهماهنگ کهصورتبدین

چهارم  ة( تا هفت66/38±43/9) آزمونپیش
(48/7±19/46( )00005/0=P)،  هشتم ةهفتتا 

 (07/53±37/5) تا هفتة دوازدهمو ( 70/6±75/49)
(00005/0=Pبهبود معنادار )یچه ،حالینابا ؛یافت ی 

در گروه کنترل در مراحل مختلف  یدارمعنا ییرتغ

 (. P≥05/0) مشاهده نشد
اهده مش  سه شمارۀ شکل که درطوراین، همانبرعالوه

در را  یردااتفاوت معن نتایج آزمون تی مستقل شود،می
-بااین ؛(P=837/0) نشان ندادها بین گروه آزمونیشپ

 هشتمهفتة  (،P=009/0) چهارم ةدر هفتحال، 
(00005/0=P) دوازدهم و هفتة (00005/0=P) 

 مشاهده شد. ها گروه بین داریااختالف معن
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 ها در مراحل مختلفگروه دودستی هماهنگی هایمیانگین مقايسة .3 شکل
 .(است P≤001/0دهندۀ نشان و  P≤01/0دهندۀ نشان ) 

 

 همچنین، با توجه به پذیرش مفروضة کرویت موخلی
(001/0=P، 540/20(=5 )2x) ، لیوان که نتایج نشان داد

نفس شد موجب بهبود معنادار اعتمادبه  چینی
(387/0=η2p00005/0=sig 445/33=363/2, 3F.)  با

 ،P=001/0) بودن آزمون کرویت موخلیتوجه به معنادار
540/20(=5 )2x)، هایشاخص) F(  اثر به مربوط 

ر نتایج تحلیل واریانس با اندازه د هاوس گیزرگرین
تحلیل واریانس ج آزمون شد. نتای گیری تکراری گزارش

نفس در تمادبههای تکراری نشان داد که اعبا اندازه
 پیشرفت معناداری داشت لیوان چینیگروه 

(534/0=η2p00005/0=sig ،959/30=125.244،3F)؛ 
از  لیوان چینیگروه نفس بهکه اعتمادصورتبدین

هشتم  ةهفت ( تا 39/25±283/0آزمون )پیش

(57/2±25/28( )003/0=P) دوازدهم  ةهفت و
(171/0±50/28( )00005/0=Pب )بنابراین هبود یافت؛، 

شروع اثرگذاری بعد از این است که آنچه مشهود است 
با هماهنگی این بهبود  دورۀ دوماهه است و در مقایسه

 ر شده است.های بیشتر میسبا تمرین
در  آزمون تی مستقل نشان داد کههمچنین، نتایج 

ها تفاوت معناداری بین گروه ،(P≥032/0)آزمون یشپ
ة (، هفتP=00005/0) چهارم ةهفتاما  ؛مشاهده نشد

( P=00005/0دوازدهم ) ةهفت و (P=00005/0) هشتم
مشاهده شد و گروه   هاگروهداری بین امعناختالف 

ز خود نشان دادند نفس بیشتری ابهاعتماد چینیلیوان
 (. چهارشمارۀ  شکل)
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  ها در مراحل مختلفنفس گروههای اعتمادبه. مقايسة میانگین4شکل 

 .(است P≤001/0دهندۀ نشان )

 

 گیریبحث و نتیجه
 برنامة تمرینی ثیربررسی تأ ،پژوهشنجام این هدف از ا

اهنگی دودستی بود. هم نفس واعتمادبه بر چینی لیوان
هماهنگی نفس و اعتمادبهنتایج آزمون  منظور،بدین

. ندمقایسه شدچینی  لیواندودستی در گروه کنترل با 
 برچینی  لیوان هایکه اثر تمریننتایج نشان داد 

 دار است؛معنانفس و هماهنگی دودستی اعتمادبه
 نفس و اعتمادبهموجب بهبود چینی  لیوان، بنابراین

که تاکنون با توجه به این شود.هماهنگی دودستی می
بر  لیوان چینیاثر زمینة بررسی پژوهشی در

هایی نفس انجام نشده است، نتایج با پژوهشاعتمادبه
اند، که به بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر این متغیر پرداخته

توماس  مطالعات هایاین نتایج با یافتهشود. میمقایسه 
( و 2003(، کروژده )2000) ز و همکاران(، والتر1999)

گران بیان این پژوهشهمسو است. ( 2007)  غفاری
نفس هبت بدنی منظم موجب بهبود اعتمادفعالیکه  کردند

فته برنامة ه د تأثیر هشتغفاری در پژوهش خوشود. می
نفس دانشجویان دختر را ورزشی منظم بر اعتمادبه

                                                           
1. Thomas 

 ورزشی منظمبرنامة  که . نتایج نشان دادبررسی قرار کرد
، ی)غفار کنندگان را افزایش دادنفس شرکتاعتمادبه

ت خود تأثیر فعالی ( در مطالعة2007) . کروژده(2007
را پسر آموزان دانشنفس بهورزشی منظم بر اعتماد

فعالیت ورزشی منظم که  بررسی کرد. وی مشاهده کرد
 آموزان شدنفس دانشدار اعتمادبهمعناموجب بهبود 

 13 تأثیرنیز  (2000)و همکاران  ز. والتر(2007 ،کروژده)
آموز را دانش 80 نفساعتمادبه بر هوازی ورزش هفته

 هوازی هایکه تمرین ندبیان کرد هاند. آنبررسی کرد
 آموزان شدند.دانش نفساعتمادبه بهبود موجب

 افراد از گروهی ،(1999) 1توماس پژوهش در ،همچنین
 شرکت منظم هایتمرین در هفته هشت مدتبهکه  بالغ

 هوازی هایتمرین از بعد آنها نفساعتمادبه ،کردند
و  ، استوکیبرگمن ،دیلورنزو) داشت داریمعنا افزایش

-روان شده درزمینةهای انجامپژوهش .(1999 ،2راپ 

که د نکید دارأهمواره بر این نکته ت شناسی ورزشی
 هایویژگی های بدنی و ورزشی چنانچه ازفعالیت

ارتقای موجب  دنتوانند، میبرخوردار باش علمیی و اصول

2. DiLorenzo& Bargman & 

Stucky&Ropp  
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، این نظریهبراساس  ،واقعوضعیت روانی انسان شوند. در
با ایجاد احساس  انجام منظم و اصولی فعالیت بدنی

گرفتن و تقویت های شکلمطلوب و خوشایند، زمینه
-رشد توانایی کند.میشناختی را فراهم های روانمهارت

های روانی نیز موجب افزایش توانایی کلی فرد برای 

مدل شود. های زندگی میو بحرانمقابله با مشکالت 
بهداشت روانی فرد را در  بین عوامل ذکرشده زیر رابطة
 .(2007و شهیدی،  یاصالنخان) دهدنشان می

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 های شناختیة بین فعالیت بدنی و رشد توانايیرابط .5شکل 
 

استفاده از  لیوان چینیدر  که رسدنظر میبه ،بنابراین
هر دو دست همراه با رشد روانی مغز، باالنس بیشتری 

کند. مطالعات ز ترکیب هر دو قسمت مغز ایجاد میا
 ،دوگانه کار کنند هستند د مردمی که قادرندهنشان می

یشتری دارند، بیشتر مصمم نظر احساسی استقالل باز
قادرند آیند و بیشتر کنار می با موقعیت بیشتر، هستند

لیوان  ،نتیجهدر ؛شدن حل کنندمشکالت را بدون تسلیم
های مهم بعدی نیست که تنها مهارتتک یورزش چینی

همانند هماهنگی بین چشم و  ؛فیزیکی را تقویت کند
بلکه  ؛زایش سرعت و تمرکزافنیز دست و 

نه را نیز ورزشکارا ةنفس، کار گروهی و روحیبهاعتماد
  .(2014لی و همکاران، ) تقویت خواهد کرد

نتایج  بر هماهنگی نیز لیوان چینیخصوص بررسی اثر در
ها رمطالعات های این پژوهش با یافتهآمده در دستهب
، میالندردِ و ( 2004) و همکاران ادرمان، (2004)

گران این پژوهش .همسو است( 2014) 1پلسیس و رانت

                                                           
1. Milander& Plessis &Randt, 

-باعث بهبود هماهنگی می لیوان چینی بیان کردند که

 لیوان چینی هایپنج هفته تمرینثیر ( تأ2004شود. رها )
دام فوقانی و توانایی حرکتی بررسی را بر هماهنگی ان

کنترل بهتری  لیوان چینیگروه  وی بیان کرد که کرد.
و همکاران . ادرمان داشتندهماهنگی اندام فوقانی  بر
نیز به این نتیجه  (2014)و همکاران  میالندردِ ( و 2004)

موجب بهبود هماهنگی چشم و لیوان چینی که رسیدند 
هر فرد یکی مرۀ در زندگی روز ،شود. هماهنگیدست می
، هماهنگی عاملی اینبرعالوه. های مهم استاز توانایی

با توجه به  .ها استنیاز برای بسیاری از ورزشمورد
الکترومیوگرافی مغز گیری اندازه ،های پیشینبررسی

دهد که در انجام تکالیف هماهنگی هر دو نشان می
که ایگونهبه شوند؛مغز به یک میزان فعال مینیمکرۀ 

هماهنگی اکتساب ة اولیطول مراحل تعامل دو نیمکره در
 همچنین،. (1983پانیسی، ) دودستی بسیار مهم است

از  لیوان چینیدر که دهد نشان می 2انسفالوگرام ارزیابی

2. EEG 

. مجهزشدن به ابزار مقابله با 5
الزم  فشارهای روانی و کسب انگیزۀ
 برای انجام فعالیت بدنی

. فعالیت بدنی منظم1  

گرفتن توانایی . شکل4
 روانی

. ایجاد احساس 3
 خوشایند

. ارتقای سطح سالمت 2
 کلی فرد
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ه های دوجانبشود و مهارتهر دو طرف مغز استفاده می
رهای عصبی هر دو نیمکره طریق تحریک مسیرا از

. (2014، و همکاران میالندردِ ) بخشدبهبود می
هارچوب توان در چآمده را میدستهنتایج ب ،کلیطورهب

های پویا دانست. ویژگی مهم دیدگاه دیدگاه سیستم
های پویا، مفهوم خودسازمانی است. مفهوم سیستم

خودسازمانی هنگام کاربرد آن برای هماهنگی اندام 
مشخصة  یست که وقتی شرایط معینمعنی انسان بدینا

صوصی از رفتار خیک موقعیت باشد، الگوی پایدار به
حرکتی برنامة بر آنچه با گیرد؛ بنابراین، عالوهشکل می

ارچوبی از ه، عمل هماهنگ در چشودمشخص می
خود پویای شرایط محیطی و اندام، خودبه هایویژگی

ودسازمان از اصول یابد. این فرایند خسازمان می
بعد  .کندشده در دنیای مادی )فیزیکی( پیروی میتثبیت

های پویا به بخشی از رفتار سیستمنظریة ر مهم دیگ
شده مربوط است. طرفداران این نظریه معتقدند کنترل

رسد که دستگاه عصبی انجام میزمانی عمل ماهرانه به
دادن امعمالً همکاری عضالت و مفاصل ویژه را به انج

تا فرد بتواند عمل را متناسب  عملی مشترک محدود کند
ام دهد. فرد ممکن است این با ملزومات موقعیت انج

نگ نامیده های عملکردی را که ساختار هماههمکاری

د، نطور طبیعی وجود داشته باشاند و ممکن است بهشده
 .(1988اشمیت و لی، ) طی تمرین یا تجربه توسعه دهد

دانستیم و با توجه به آنچه تاکنون نمی درنهایت،
این است که  های این پژوهش به آن دست یافتیمیافته

هماهنگی دودستی بر تأثیر بر عالوه لیوان چینیورزش 
تواند بر عامل می ،های فردیعنوان یکی از تواناییهب

نیز اثرگذار باشد و نفس اعتمادبهشناختی نظیر روان
تواند اهمیت این پژوهش می آن شود. موجب ارتقای

را در ساعت ورزش مدارس نشان دهد.  لیوان چینیوجود 
مطالعة  گرانپژوهشپیشنهاد شده، با توجه به نتایج کسب

لیوان نقش  دی این است کهبع هایپژوهشبرای  حاضر
های حرکتی در تکالیفی که ر یادگیری مهارتد چینی

دیگر، عبارتبه بررسی شوند. ،تر دارندمیدانیجنبة 
ر شرایط واقعی و تکالیف ورزشی د لیوان چینیاستفاده از 

 .شودتوصیه میجمله پیشنهادهای دیگری است که از
ی مانند هایه به اینکه محدودیتبا توج ،نهایتدر

بررسی  نشدن امواج الکتروانسفالوگراف برایبررسی
هش وجود داشت، در این پژودقیق تغییرات هماهنگی 

یید تغییرات و فعالیت نواحی تأ ثبت امواج مغزی برای
-بهرهبا نیز لحاظ کاربردی شود. بهنظر پیشنهاد میمورد

هزینه در مدارس کم از این فعالیت دردسترس و مندی
 کرد. استفادهاز مزایای آن  توانمی  کشور
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of sport stacking on 

self-confidence and bimanual coordination of female students. 55 female 

students from 10 to 12 years old were randomly selected from schools in 

Qaemshahr. The tool used in this study was the Eysenck self-confidence 

questionnaire and the bimanual coordination system of the 32532 model 

developed by Lafayette company. Participants were divided into control and 

examination groups after pre-test. The examination group spent 36 sessions 

on the sport stacking exercises. At the end of the fourth, eighth and twelfth 

weeks, their self-confidence and bimanual coordination were evaluated as the 

pre-test. The results showed a significant improvement in self-confidence and 

bimanual coordination of the intervention group compared with pre-test and 

control group. Therefore, sport stacking is not a one-dimensional sport, which 

will only reinforce important physical skills such as coordination between the 

eyes and hands, but also self-confidence.  
 

Keywords: Dynamic interventions, Eysenck, Information Processing, 

Dynamic Systems 
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