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Introduction & Purpose: The aim of this study was to investigate the 
effect of 8 weeks of group-based training on gross motor skills and 

motivation for sports participation in children with developmental 
coordination disorder aged 8-10 years. 
Methodology: 30 children with developmental coordination disorder 
were randomly divided into control and experimental groups and the 
experimental group participated in group-based exercise and play for 
8 weeks. Before and after 8 weeks, both groups of tidal motor growth 

test, which has two subscales of displacement and object control, and 
a sports participation motivation questionnaire were taken. 
Results: The results of t-test of difference scores showed that exercise 
and group-based play had a significant effect on both subscales of gross 
motor development and motivation for sports participation in children 
with developmental coordination disorder. 
Conclusion: It seems that the emphasis on group-centered exercise 
and play in children with developmental coordination disorders can 
improve their gross motor skills and increase their motivation to 
participate in sports. 
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 درشت حرکتی هایمهارت بر محور گروه تمرینات هفته 8 هدف این تحقیق بررسی تأثیر مقدمه و هدف:

 . ساله بود  10-8 رشدی هماهنگی اختالل به مبتال و انگیزه مشارکت ورزشی کودکان

شدی به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و کودک مبتال به اختالل هماهنگی ر 30 شناسی:روش

هفته در تمرینات ورزشی و بازی گروه محور شرکت نمودند.  8تجربی تقسیم شدند و گروه تجربی به مدت 

هفته، از هر دو گروه آزمون رشد حرکتی درشت الریخ که دارای دو خرده مقیاس جابجایی  8قبل و بعد از 

  گیزه مشارکت ورزشی گرفته شد. و کنترل شیء می باشد، و پرسشنامه ان

نمره های تفاوت نشان داد که انجام تمرینات ورزشی و بازی گروه محور، تاثیر   tنتایج آزمون  نتایج:

معنی داری بر هر دو خرده مقیاس رشد حرکتی درشت  و انگیزه مشارکت ورزشی کودکان مبتال به 

 . اختالل هماهنگی رشدی دارد

رسد تاکید بر گروه محور بودن تمرینات ورزشی و بازی در کودکان مبتال به به نظر می  گیری:نتیجه

اختالل هماهنگی رشدی، می تواند مهارت های حرکتی درشت آنان را ارتقا بخشده و انگیزه مشارکت 

 .ورزشی آنان را افزایش دهد

 کلید واژگان 
 کودکان

 اختالل هماهنگی رشدی

 مهارت حرکتی درشت

 شیانگیزه مشارکت ورز
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 مقدمه
به دلیل عدم وجود هماهنگی و رشد مهارتهای  DCDکودکان 

حرکتی در بسیاری از موارد در فعالیت های ورزشی شرکت نمی 
( و  2003کنند و یا شرکت داده نمی شوند)اسمیت و همکاران، 

چه بسیار مواقع مورد تمسخر دیگران واقع قرار می گیرند، پیامد 
از جمله ن فرار از اجتماع و عدم رشد اجتماعی خواهد بود.  آ

از قبیل  حرکتی هایییآنها ضعف در توانا حرکتی مشکالت
دویدن، جهیدن، پرتاب کردن، تعادل، آگاهی زمانی و مکانی، 

 باشد. به طور کلییروزمره م هاییتحرکات به پهلو، ورزش و فعال
 یاه، مهارتشودیداده م ها نسبتاز بارزترین مشکالتی که به آن

حرکتی ظریف است. به  یهاحرکتی درشت و همینطور مهارت
، در انجام: هماهنگی حرکتی درشت یهاعلت ضعف در مهارت

ایی فض-حرکتی درشت، طرح ریزی حرکتی درشت، ادراک بینایی
و در نتیجه در اجرا و فراگیری  درشت دچار نقایصی هستند

و  هایایه برای مشارکت در بازحرکتی پ یهابسیاری از مهارت
 تفریحی با مشکل مواجه هستند هاییتورزش و دیگر فعال

یادگیری و  و نقص درمشکل  (.1392؛ مغانلو، 1389)سامی، 
حرکتی پایه در خالل سالهای حساس کودکی،  یهااجرای مهارت

حرکتی پیشرفته در سالهای بعد را  یهاتوانایی یادگیری مهارت
 یحرکتی پایه تشکیل دهنده یهامهارت یرا:ز کندیمحدود م

تمام حرکات بدن هستند و از انجام یک حرکت ساده و روزمره تا 
اجرای یک مهارت پیچیده ورزشی در یک مسابقه حساس را در 

ها نقش بسیار مهمی را در یادگیری ، این مهارتگیرندیبر م
م مه ایهیادگیریکودکان ایفا نموده و زمینه را برای رشد سایر 

ه لذا هر گون کندیتحصیلی و اجتماعی فراهم م یهااز قبیل مهارت
حرکتی باعث بروز ضعف و مشکل  یهااختالل در فرایند مهارت

)پهلوانیان  شودیفردی کودک م یهادر یادگیری و کسب مهارت
(. بنابراین مساله ای که باید 1996؛ گاالهو، 1391، و همکاران

ن است که بهترین سن رشد و پیشرفت مورد توجه قرار گیرد ای
، 1996)گاالهو،  ها سنین کودکی و آغاز نوجوانی استاین مهارت

 یهامهارترشد  با توجه به اهمیت (.1983هابن و استریکر، 
، یکی در این مهارت ها DCDمشکالت کودکان حرکتی پایه و 

بهبود و توسعه  این کودکانتوانبخشی و کمک به  هاییوهاز ش
حرکتی پایه است. عوامل بسیاری در رشد و بهبود  یهامهارت
حرکتی پایه تأثیر دارند، یکی از عوامل بسیار مهم در  یهامهارت

ها، بازی و تمرینات حرکتی همراه با بازی است. رشد این مهارت
همراه با بازی یکی ازتمرینات مورد عالقه کودکان  هاییتفعال

به کسب تجربه در زندگی،  نتوایاست همچنین از مزایای بازی م
آشنایی با جامعه، مسئولیت پذیری و مهم تر از همه تحصیل 

 رسدیمر مهارت و کسب رشد مطلوب حرکتی اشاره کرد. به نظ
بازی هدفمند و برنامه ریزی شده با توجه به در برداشتن عناصر 

تسهیل در رشد مهارت  یهاحرکت، تفکر در رقابت، از بهترین راه
که به دلیل  DCDند. به خصوص در زمینه کودکان حرکتی باش

ها به دالیل فرهنگی و اجتماعی، کم بودن تجارب اجتماعی آن

ها دارند باعث غنی بازی با همساالنشان که شرایط مشابهی با آن
شدن تجارب حرکتی و اجتماعی آنان برای ادامه مستقل 

 (.با این وجود1391)کوثری و همکاران  شودیم شانیزندگ
متناسب با سن و وضعیت  یهااطالعات اندکی در زمینه برنامه

دلیل تحقیق حاضر در نظر  وجود دارد. به همین  DCDکودکان 
نقش  یدارد تا با استفاده از عنصر بازی به عنوان اولین تجربه

بتوانند  DCDپذیری اجتماعی کودکان راهی بیابد تا کودکان کم 
با قرار گرفتن در شرایط  و دهند تجارب حرکتی خود را افزایش

 نشایحرکت یهابازی هدفمند با قوانین ساده و قابل درک، مهارت
حرکتی را بهبود بخشند. حال  یهاو به تبع آن رشد تمامی جنبه

ر مبتنی بدر این تحقیق درصدد آن هستیم تا تأثیر تمرینات 
حرکتی درشت کودکان  یهارا بر مهارت فعالیتهای حرکتی

DCD   8 یندر سنآنها در فعالیتهای ورزشی  مشارکتگیزه ان و 
 سال بررسی کنیم. 10تا 

 شناسیروش 
ا پس آزمون ب-این تحقیق از نوع نیمه تجربی با روش پیش آزمون

نوجوانان پسر جامعه آماری تحقیق حاضر باشد.یگروه کنترل م
DCD سال قرار دارند و در  10-8یکه در دامنه سن باشندیم

که از این  باشندیبه تحصیل م تهران مشغول 6مدارس منطقه 
نفر به روش تصادفی انتخاب شدند و بر اساس  30جامعه تعداد 
، پرسشنامه انگیزش مشارکت  DCDQپرسشنامه پیش آزمون 

 .دندل تقسیم ش و قلمرو تحقیق به دو گروه تجربی و کنترورزشی 
و به  باشدیم DCD نوجوان پسر  15 یحجم نمونه گروه تجرب

ها نفر که از نظر سن با آن 15منظور کنترل بر تحقیق تعداد 
رنامه ب همگن شده بودند به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد.

تمرینی مهارت حرکتی درشت در این تحقیق برگرفته از برنامه 
پایه نوجوانان مربوط  یهامهارت رشدحرکتی اسپارک است که به 

 .فعال برای نوجوانان است ایهیتو شامل بازی و خالق شودیم
 شودیبخش اجرا م 4و در  شودیدقیقه انجام م 40این برنامه در 

بعدی  یقهدق 10دقیقه اول شامل گرم کردن،  10بدین صورت که: 
دقیقه دیگر بازی  10جابجایی و سپس  یهابازی شامل مهارت

دقیقه سرد کردن را  10پایان  دستکاری و در یهاشامل مهارت
الزم به ذکر است که تمام این تمرینات در قالب  .شودیشامل م

  گروهی صورت می گرفت.

 ابزار 
فردی: برای گرد آوری اطالعات اولیه از  هاییژگیپرسشنامه و-1

ها، پرسش نامه ای شامل سواالتی از قبیل سن، شرکت کننده
سالمت عمومی، تعداد فرزندان خانوده، میزان درآمد و تحصیالت 

حیط، میزان و نوع فعالیتی که کودک در طول روز به والدین، م
 .باشدیم پردازدیآن م

-DCD)پرسشنامه تشخیص اختالل رشد هماهنگی حرکت -2

Q) ( ارائه گردید و دارای اعتبار و روایی 2009که توسط ویلسون )
 (.2011قابل قبولی می باشد )آسونیتو و دیگران، 
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 ریخ ویرایش دومحرکتی درشت اول یهاآزمون رشد مهارت-2
(TGMD-2یکی از معتبرتر :)یهاابزارها برای ارزیابی مهارت ین 

است.  2000حرکتی درشت، آزمون رشدحرکتی درشت اولریخ 
حرکتی  یها( براساس مهارت1985این آزمون را اولین بار اولریخ )

سال گزارش  10تا  3تهیه و پایایی و روایی آن را برای کودکان 
است  %87 هایاسو پایایی آن برای خرده مق %96کرد. روایی آن 

 (.1388)زارع زاده، 

 روش تحلیل آماری
حرکتی  یهاپس از جمع آوری اطالعات مربوط به رشد مهارت

گین )میان درشت از طریق آزمون اولریخ با استفاده از آمار توصیفی

 هبرای توصیف اطالعات به دست آمده تحقیق و ب وانحراف معیار(
نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف  یبررسمنظور 

همگن بودن واریانس متغیرها از آزمون  اسمیرونوف و برای بررسی
نمرات بدست آمده از پس آزمون را از  استفاده شد. سپس لون

برای مقایسه تغییرات  مستقل Tواز نمرات پیش آزمون کم کرده 
رسی همبسته برای بر Tز پیش آزمون و پس آزمون گروه ها، ا
شد. کلیه ها استفاده اده اختالف پیش آزمون و پس آزمون د

انجام  SPSSو توسط نرم افزار α=%5آماری در سطح  یهاآزمون
 شدند.

  یافته ها 

 نتایج تی همبسته برای بررسی اختالف پیش آزمون و پس آزمون مهارت جابجایی. 3-4جدول 

 میانگین گروه

میانگین 
 tآماره  اختالفات

عدد 
 داریمعنی

 تجربی
 4/23 پیش آزمون

30/13- 29/15- **001/0 
 7/36 پس آزمون

 کنترل
 30/19 پیش آزمون

90/1- 86/6- **001/0 
 20/21 پس آزمون

 **01/0>P 

 مشاهده شد.داری در گروه تمرینی اختالف معنیمهارت جابجایی  بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون  3-4با توجه به نتایج جدول 

 آزمون نسبت به پیش آزموننتایج تی مستقل مربوط به تغییرات در مهارت جابجایی در مرحله پس 4-4جدول 

 گروه
 میانگین
 تغییرات

درجه  آزمون لون
 tآماره  آزادی

عدد 
 داریمعنی

F Sig 

 30/13 تجربی
717/3 070/0 

18 49/12 **001/0 

 001/0** 49/12 80/10 90/1 کنترل

         **01/0>P 

 های دو گروه وجود دارد .تجانس واریانس بین داده شود که و نتایج آزمون لون مشاهده می 4-4با توجه به جدول 

 نتایج تی همبسته برای بررسی اختالف پیش آزمون و پس آزمون مهارت دستکاری 5-4جدول 

 میانگین گروه

میانگین 
 tآماره  اختالفات

عدد 
 داریمعنی

 تجربی
 40/18 پیش آزمون

30/14- 97/15- **001/0 
 70/32 پس آزمون

 کنترل
 20/13 پیش آزمون

80/1- 51/5- **001/0 
 00/15 پس آزمون

 **01/0>P 
 ده شد.مشاهداری در گروه تمرینی اختالف معنیمهارت دستکاری  بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون  5-4با توجه به نتایج جدول 
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 آزمون نسبت به پیش آزموننتایج تی مستقل مربوط به تغییرات مهارت دستکاری در مرحله پس 6-4جدول 

 گروه
 میانگین
 تغییرات

درجه  آزمون لون
 tآماره  آزادی

عدد 
 داریمعنی

F Sig 

 30/14 تجربی
82/8 008/0 

18 12/13 **001/0 

 001/0** 12/13 35/11 80/1 کنترل

         **01/0>P 

 های دو گروه وجود ندارد .تجانس واریانس بین داده شود که و نتایج آزمون لون مشاهده می 6-4با توجه به جدول 

 نتایج تی همبسته برای بررسی اختالف پیش آزمون و پس آزمون مهارت دویدن 7-4جدول 

 میانگین گروه
 میانگین اختالفات

 داریعدد معنی tآماره 

 تجربی
 70/3 پیش آزمون

00/2- 24/4- **002/0 
 70/5 پس آزمون

 کنترل
 10/3 پیش آزمون

30/0- 96/1- 081/0 
 40/3 پس آزمون

                        **01/0>P 

 مشاهده شد .ی داردر گروه تمرینی اختالف معنیمهارت دویدن  بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون  7-4با توجه به نتایج جدول 

 آزمون نسبت به پیش آزموننتایج تی مستقل مربوط به تغییرات مهارت دویدن در مرحله پس 7-4جدول 

 گروه
 میانگین
 تغییرات

درجه  آزمون لون
 tآماره  آزادی

عدد 
 داریمعنی

F Sig 

 00/2 تجربی
224/9 007/0 

18 43/3 **003/0 

 006/0** 43/3 87/10 3/0 کنترل

         **01/0>P 
 های دو گروه وجود ندارد .تجانس واریانس بین داده شود که و نتایج آزمون لون مشاهده می 7-4با توجه به جدول 

 نتایج تی همبسته برای بررسی اختالف پیش آزمون و پس آزمون مهارت پریدن 8-4جدول 

 میانگین گروه

میانگین 
 tآماره  اختالفات

عدد 
 داریمعنی

 تجربی
 30/3 پیش آزمون

10/2- 55/5- **001/0 
 40/5 پس آزمون

 کنترل
 70/2 پیش آزمون

10/0- 00/1- 343/0 
 80/2 پس آزمون

                        **01/0>P 

 مشاهده شد .ی داردر گروه تمرینی اختالف معنیمهارت پریدن  بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون  8-4با توجه به نتایج جدول 

 آزمون نسبت به پیش آزموننتایج تی مستقل مربوط به تغییرات مهارت پریدن در مرحله پس 9-4جدول 

 گروه
 میانگین
 تغییرات

درجه  آزمون لون
 آزادی

 tآماره 
عدد 

 داریمعنی
F Sig 

 10/2 تجربی
20/11 004/0 

18 11/5 **001/0 

 001/0** 11/5 25/10 80/0 کنترل

         **01/0>P 
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 های دو گروه وجود ندارد .تجانس واریانس بین داده شود که و نتایج آزمون لون مشاهده می 9-4با توجه به جدول 

 نتایج تی همبسته برای بررسی اختالف پیش آزمون و پس آزمون مهارت لی لی 10-4جدول 

 میانگین گروه

 میانگین اختالفات

 داریعدد معنی tآماره 

 تجربی
 50/7 پس آزمون 001/0** -81/8 -60/2 90/4 پیش آزمون

 کنترل
 2/4 پس آزمون 037/0 -499/2 -40/0 80/3 پیش آزمون

                        **01/0>P 

 مشاهده شد.داری در گروه تمرینی اختالف معنیمهارت لی لی  بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون  10-4با توجه به نتایج جدول 

 آزمون نسبت به پیش آزموننتایج تی مستقل مربوط به تغییرات مهارت لی لی در مرحله پس 11-4جدول 

 گروه
 میانگین
 تغییرات

درجه  آزمون لون
 آزادی

 tآماره 
عدد 

 داریمعنی
F Sig 

 049/0 30/4 60/2 تجربی
18 35/6 **001/0 

 001/0** 35/6 75/13 40/0 کنترل

         **01/0>P 

 های دو گروه وجود ندارد.تجانس واریانس بین داده شود که و نتایج آزمون لون مشاهده می 11-4با توجه به جدول 

 نتایج تی همبسته برای بررسی اختالف پیش آزمون و پس آزمون مهارت یورتمه رفتن 12-4جدول 

 میانگین گروه

میانگین 
 tآماره  اختالفات

عدد 
 ریدامعنی

 تجربی
 30/6 پس آزمون 001/0** -58/7 -10/2 20/4 پیش آزمون

 کنترل
 90/3 پس آزمون 005/0** -67/3 -60/0 30/3 پیش آزمون

                        **01/0>P 

مشاهده شد.داری ینی اختالف معنیدر گروه تمرمهارت یورتمه رفتن  بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون  12-4با توجه به نتایج جدول 

 آزمون نسبت به پیش آزموننتایج تی مستقل مربوط به تغییرات مهارت یورتمه رفتن در مرحله پس 13-4جدول 

 گروه
 میانگین
 تغییرات

درجه  آزمون لون
 آزادی

 tآماره 
عدد 

 داریمعنی
F Sig 

 704/0 149/0 10/2 تجربی
18 67/4 **001/0 

 001/0** 67/4 58/14 60/0 کنترل

         **01/0>P 

 های دو گروه وجود دارد.تجانس واریانس بین داده شود که و نتایج آزمون لون مشاهده می 13-4با توجه به جدول 

 نتایج تی همبسته برای بررسی اختالف پیش آزمون و پس آزمون مهارت گام کشیده جهیدن 14-4جدول  

 میانگین گروه

میانگین 
 tآماره  تالفاتاخ

عدد 
 داریمعنی

 تجربی
 60/4 پس آزمون 001/0** -06/7 -40/2 20/2 پیش آزمون

 کنترل
 40/2 پس آزمون 343/0 -00/1 -10/0 30/2 پیش آزمون

                        **01/0>P 
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بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون  14-4با توجه به نتایج جدول 

 داری در گروه تمرینی اختالف معنیگام کشیده جهیدن مهارت 
 مشاهده شد .

 

 آزمون نسبت به پیش آزموننتایج تی مستقل مربوط به تغییرات مهارت گام کشیده جهیدن در مرحله پس 15-4جدول 

 گروه
 میانگین
 تغییرات

درجه  آزمون لون
 آزادی

 tآماره 
عدد 

 داریمعنی
F Sig 

 40/2 تجربی
64/13 002/0 

18 49/6 **001/0 

 001/0** 49/6 54/10 10/0 کنترل

         **01/0>P 

 های دو گروه وجود ندارد.تجانس واریانس بین داده شود که و نتایج آزمون لون مشاهده می 15-4با توجه به جدول 

 وردننتایج تی همبسته برای بررسی اختالف پیش آزمون و پس آزمون مهارت سر خ 16-4جدول 

 میانگین گروه

میانگین 
 tآماره  اختالفات

عدد 
 داریمعنی

 تجربی
 10/5 پیش آزمون

10/2- 68/6- **001/0 
 20/7 پس آزمون

 کنترل
 10/4 پیش آزمون

40/0- 45/2- *037/0 
 50/4 پس آزمون

                        **01/0>P 

 مشاهده شد.داری در گروه تمرینی اختالف معنیمهارت سر خوردن  ن پیش آزمون و پس آزمون بین میانگی 16-4با توجه به نتایج جدول 

 آزمون نسبت به پیش آزموننتایج تی مستقل مربوط به تغییرات مهارت سر خوردن در مرحله پس 17-4جدول  

 گروه
 میانگین
 تغییرات

درجه  آزمون لون
 آزادی

 tآماره 
عدد 

 داریمعنی
F Sig 

 10/2 ربیتج
728/1 205/0 

18 80/4 **001/0 

 001/0** 80/4 52/13 40/0 کنترل

         **01/0>P 

 های دو گروه وجود ندارد.تجانس واریانس بین داده شود که و نتایج آزمون لون مشاهده می 17-4با توجه به جدول 

 مون مهارت دریافت کردننتایج تی همبسته برای بررسی اختالف پیش آزمون و پس آز 18-4جدول 

 میانگین گروه

میانگین 
 tآماره  اختالفات

عدد 
 داریمعنی

 تجربی
 70/2 پیش آزمون

00/2- 48/5- **001/0 
 70/4 پس آزمون

 کنترل
 20/2 پیش آزمون

20/0- 50/1- 168/0 
 40/2 پس آزمون

                        **01/0>P 
 مشاهده شد.داری در گروه تمرینی اختالف معنیمهارت دریافت کردن  بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون  18-4 با توجه به نتایج جدول
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 آزمون نسبت به پیش آزموننتایج تی مستقل مربوط به تغییرات مهارت دریافت کردن در مرحله پس 19-4جدول 

 گروه
 میانگین
 تغییرات

درجه  آزمون لون
 آزادی

 tآماره 
عدد 

 دارییمعن
F Sig 

 00/2 تجربی
15/16 001/0 

18 63/4 **001/0 

 001/0** 63/4 35/11 20/0 کنترل

         **01/0>P 

 های دو گروه وجود ندارد .تجانس واریانس بین داده شود که و نتایج آزمون لون مشاهده می 19-4با توجه به جدول 

 ختالف پیش آزمون و پس آزمون مهارت پرتاب کردننتایج تی همبسته برای بررسی ا 20-4جدول 

 میانگین گروه

میانگین 
 tآماره  اختالفات

عدد 
 داریمعنی

 تجربی
 00/3 پیش آزمون

20/2- 57/7- **001/0 
 20/5 پس آزمون

 کنترل
 70/1 پیش آزمون

20/0- 50/1- 168/0 
 90/1 پس آزمون

                        **01/0>P 

 مشاهده شد.داری در گروه تمرینی اختالف معنیمهارت پرتاب کردن  بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون  20-4با توجه به نتایج جدول 

 آزمون نسبت به پیش آزموننتایج تی مستقل مربوط به تغییرات مهارت پرتاب کردن در مرحله پس 21-4جدول 

 گروه
 میانگین
 تغییرات

درجه  آزمون لون
 ادیآز

 tآماره 
عدد 

 داریمعنی
F Sig 

 20/2 تجربی
67/11 003/0 

18 25/6 **001/0 

 001/0** 25/6 63/12 20/0 کنترل

         **01/0>P 

های دو گروه وجود ندارد.تجانس واریانس بین داده شود که و نتایج آزمون لون مشاهده می 21-4با توجه به جدول 

 بسته برای بررسی اختالف پیش آزمون و پس آزمون مهارت ضربه زدن با دستنتایج تی هم 22-4جدول 

 میانگین گروه

میانگین 
 tآماره  اختالفات

عدد 
 داریمعنی

 تجربی
 50/3 پیش آزمون

90/2- 12/5- **001/0 
 40/6 پس آزمون

 کنترل
 30/3 پیش آزمون

40/0- 81/1- 104/0 
 70/3 پس آزمون

                        **01/0>P 

 مشاهده شد.داری در گروه تمرینی اختالف معنیضربه زدن با دست  بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون مهارت  22-4با توجه به نتایج جدول 

 آزمون نسبت به پیش آزموننتایج تی مستقل مربوط به تغییرات مهارت ضربه زدن با دست در مرحله پس 23-4جدول 

 گروه
 یانگینم

 تغییرات

درجه  آزمون لون
 آزادی

 tآماره 
عدد 

 داریمعنی
F Sig 

 90/2 تجربی
08/4 059/0 

18 11/4 **001/0 

 001/0** 11/4 68/11 40/0 کنترل

         **01/0>P 
 ود دارد .های دو گروه وجتجانس واریانس بین داده شود که و نتایج آزمون لون مشاهده می 23-4با توجه به جدول 
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 نتایج تی همبسته برای بررسی اختالف پیش آزمون و پس آزمون مهارت ضربه زدن با پا 24-4جدول 

 میانگین گروه

میانگین 
 tآماره  اختالفات

عدد 
 داریمعنی

 تجربی
 90/5 پس آزمون 001/0** -06/7 -90/1 00/4 پیش آزمون

 کنترل
 20/3 پس آزمون 015/0* -00/3 -50/0 70/2 پیش آزمون

                      **01/0>P 

 مشاهده شد.داری در گروه تمرینی اختالف معنیمهارت ضربه زدن با پا  بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون  24-4با توجه به نتایج جدول 

 زمون نسبت به پیش آزمونآنتایج تی مستقل مربوط به تغییرات مهارت ضربه زدن با پا در مرحله پس 25-4جدول  

 گروه
 میانگین
 تغییرات

درجه  آزمون لون
 آزادی

 tآماره 
عدد 

 داریمعنی
F Sig 

 129/0 54/2 9/1 تجربی
18 33/4 **001/0 

 001/0** 33/4 76/14 5/0 کنترل

         **01/0>P 

های دو گروه وجود دارد.انس بین دادهتجانس واری شود که و نتایج آزمون لون مشاهده می 25-4با توجه به جدول 

 نتایج تی همبسته برای بررسی اختالف پیش آزمون و پس آزمون مهارت دریبل 26-4جدول    

 میانگین گروه

میانگین 
 tآماره  اختالفات

عدد 
 داریمعنی

 تجربی
 50/5 پس آزمون 001/0** -80/7 -30/3 20/2 پیش آزمون

 کنترل
 00/2 پس آزمون 081/0 -96/1 -30/0 70/1 پیش آزمون

                       **01/0>P 

 مشاهده شد.داری در گروه تمرینی اختالف معنیمهارت دریبل  بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون  26-4با توجه به نتایج جدول 

 زمون نسبت به پیش آزمونآنتایج تی مستقل مربوط به تغییرات مهارت دریبل در مرحله پس 27-4جدول 

 گروه
 میانگین
 تغییرات

درجه  آزمون لون
 آزادی

 tآماره 
عدد 

 داریمعنی
F Sig 

 006/0 60/9 30/3 تجربی
18 67/6 **001/0 

 001/0** 67/6 31/11 30/0 کنترل

         **01/0>P 

 های دو گروه وجود ندارد .ریانس بین دادهتجانس وا شود که و نتایج آزمون لون مشاهده می 27-4با توجه به جدول 

 نتایج تی همبسته برای بررسی اختالف پیش آزمون و پس آزمون مهارت غلتاندن توپ 28-4جدول 

 میانگین گروه

میانگین 
 tآماره  اختالفات

عدد 
 داریمعنی

 تجربی
 00/3 پیش آزمون

00/2- 75/7- **001/0 
 00/5 پس آزمون

 کنترل
 60/1 مونپیش آز

20/0- 50/1- 168/0 
 80/1 پس آزمون

                        **01/0>P 

 مشاهده شد.داری در گروه تمرینی اختالف معنیمهارت غلتاندن توپ  بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون  28-4با توجه به نتایج جدول 
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 آزمون نسبت به پیش آزمونندن توپ در مرحله پسنتایج تی مستقل مربوط به تغییرات مهارت غلتا 29-4جدول 

 گروه
 میانگین
 تغییرات

درجه  آزمون لون
 tآماره  آزادی

عدد 
 داریمعنی

F Sig 

 00/2 تجربی
37/2 141/0 

18 19/6 **001/0 

 001/0** 19/6 48/13 20/0 کنترل

         **01/0>P 

 های دو گروه وجود دارد .تجانس واریانس بین داده شود که ه میو نتایج آزمون لون مشاهد 29-4با توجه به جدول 

 نتایج تی همبسته برای بررسی اختالف پیش آزمون و پس آزمون انگیزه مشارکت در ورزش 28-4جدول 

 میانگین گروه

میانگین 
 tآماره  اختالفات

عدد 
 داریمعنی

 تجربی
 63.65 پیش آزمون

34.61 12.65 **001/0 
 98.87 مونپس آز

 کنترل
 60.64 پیش آزمون

6.23 1.11 096/0 
 66.87 پس آزمون

                        **01/0>P 

بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون  28-4با توجه به نتایج جدول 
 داری انگیزه مشارکت در ورزش در گروه تمرینی اختالف معنی

 مشاهده شد.
  

 آزمون نسبت به پیش آزموندر مرحله پس ورزش در مشارکت مستقل مربوط به تغییرات انگیزه نتایج تی 29-4جدول   

 گروه
 میانگین
 تغییرات

درجه  آزمون لون
 آزادی

 tآماره 
عدد 

 داریمعنی
F Sig 

 34.61 تجربی
1.43 0.094 

18 8.28 **001/0 

 001/0** 8.098 48/13 6.23 کنترل

         **01/0>P 

شود که و نتایج آزمون لون مشاهده می 29-4وجه به جدول با ت
 های دو گروه وجود دارد.تجانس واریانس بین داده

 گیریو نتیجه  بحث
مهارت های حرکتی پایه، زیربنای تجربه های حرکتی فرد در 
سراسر زندگی اش است.در گذشته تصور می شد که مهارت های 

یابند اما امروزه  حرکتی تنها بر اساس بالیدگی توسعه می
پژوهش ها نشان می دهد مداخالت اولیه و آموزش در سالهای 
کودکی بر رشد مهارت های پایه تاثیر میگذارد. باتوجه به نتایج 
به دست آمده مشاهده شد که کودکانی که به انجام تمرینات 
مبتنی بر بازی پرداختند نسبت به کودکان گروه کنترل نتایج 

های جابجایی و کنترل شیء نشان دادند. در مهارت  بهتری را
نتایج مطالعه حاضر حاکی از وجود تفاوت معنی داری در نمرات 
خرده مقیاس دویدن بین گروه تجربی و کنترل است و نمرات 
گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در این خرده مقیاس بهتر 

(، دویدن را الزمه یک زندگی شاد 2010بود. استاپلس و رید )
کودکان می دانند و اگر در این زمینه کودکان دچار ضعف  برای

باشند بسیاری از بازی های آنها مختل می شود. به همین دلیل 
این کودکان به علت ضعف در دویدن، ممکن است گوشه گیر و 
انزوا را پیشه گیرند که نیاز است با یک برنامه تمرینی اصولی و 

ود و این موضوع باید علمی مهارت دویدن را در آنها تقویت نم
در مدارس استثنایی و سایر مراکز نگهداری این کودکان مورد 
توجه قرار گیرد. در خرده مقیاس یورتمه رفتن تفاوت معنی 
داری بین نمرات گروه کنترل و تجربی مشاهده شد.  داشتن 
فرصت تمرین و تجربیات حرکتی می تواند باعث بهبود این 

تن، کودکان باید حرکاتی از قبیل مهارت شود. برای یورتمه رف
خم کردن دست ها در زمان شروع حرکت، گام برداشتن پیوسته 
با حرکت عقب و جلو پاها )پریدن با هر دو پا( و حفظ الگوی 
موزون و متوالی برای چهار یورتمه را انجام دهند. با توجه به 
مبانی نظری تحقیق، عوامل موثر بر رشد شامل موقعیت 

محیطی و فرصت تمرین می باشد در خرده مقیاس  جغرافیایی و
لی لی کردن تفاوت معنی داری بین آزمودنی های گروه تجربی 
و گروه کنترل مشاهده شد و گروه تجربی بهبود بیشتری در 
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مهارت لی لی پیدا کرد. از آنجا که مهارت لی لی با حفظ تعادل 
ی توانایپویا همراه است، به نظر می رسد مهارت لی لی کردن به 

سیستم قامتی برای حفظ تعادل بدن روی یک اندام و همچنین 
به تولید نیروی کافی برای کندن بدن از زمین وابسته است که 
برنامه تمرینی مورد نظر در این تحقیق توانسته بهبود تعادل را 

را در پی داشته  DCDو در نتیجه بهبود مهارت لی لی کودکان 
یده جهیدن نیز بین گروه کنترل باشد.در خرده مقیاس گام کش

و تجربی تفاوت معنی داری مشاهده شد و گروه تجربی در این 
خرده مقیاس نسبت به گروه کنترل پیشرفت بیشتری را نشان 
داد. رشد این مهارت ها در کودکان، نیازمند برنامه تمرینی ویژه 
است که پژوهش حاضر توانسته با یک برنامه تمرینی منظم و 

این مهم دست یابد  یکی دیگر از خرده مقیاس هایی  منطقی به
که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت پرش طول بود. که 
در این خرده مقیاس نیز بین آزمودنی های گروه کنترل و تجربی 
تفاوت معنی داری مشاهده شد و گروه تجربی پیشرفت بیشتری 

فظ تعادل در را نشان داد.. پرش طول مهارتی است که نیاز به ح
شرایط ایده آل دارد و کودکان برای پرش طول به طور صحیح 
نیاز به هماهنگی ادارکی زیادی دارند، به همین دلیل این مهارت 
از جمله مهارت های سخت برای کودکان می باشد اما در تحقیق 
حاضر به نظر می رسد تنوع و محتوای برنامه تمرینی مورد نظر 

بود بخشد. در تحقیق حاضر تفاوت معنی توانسته پرش طول را به
داری بین نمرات گروه کنترل و گروه تجربی در خرده مقیاس 
سر خوردن مشاهده شد و گروه تجربی نسبت به گروه کنترل 
پیشرفت بیشتری را در این خرده مقیاس نشان داد. یافته های 

جلسه تمرین  12تحقیق حاضر نشان می دهد که پس از 
ی نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری منتخب، گروه تجرب

را در این خرده مقیاس داشته است و تمرینانی که در پژوهش 
حاضر برای مهارت سر خوردن به کودکان داده شده بود موجب 
شد تا آن ها این مهارت را به خوبی یاد بگیرند و ضعف خود را 
در این زمینه پوشش دهند.در خرده مقیاس دریبل درجا تفاوت 

عنی داری بین گروه کنترل و گروه تجربی مشاهده شد. بنابراین م
احتمال می رود که تمرینات مبتنی بر بازی و عالقمندی و انگیزه 
این کودکان به انجام مستمر آن و مدت تمرین که در این تحقیق 

جلسه بوده توانسته اند بر روی هماهنگی الزم برای انجام  12
یر گذار باشند  یافته های تحقیق مهارت دریبل درجا کودکان تاث

حاضر در خصوص خرده مقیاس دریافت کردن نشان دهنده 
تفاوت معنی داری بین گروه تجربی و کنترل است. به نظر می 
رسد زمان و نوع تمرین ارائه شده به آن ها برای رشد مهارت 
دریافت کردن کافی باشد و می توان از این تمرینات در مراکز 

ن برای رشد مهارت های حرکتی کنترل شیء نگهداری کودکا
آن ها استفاده کرد.  نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر در 
خصوص مقایسه مهارت پرتاب از باالی سر کودکان گروه تجربی 
و کنترل، تفاوت معنی داری را نشان داد و گروه تجربی در پس 
 آزمون پیشرفت بیشتری را نسبت به گروه کنترل نشان دادند. 

مهارت پرتاب از باالی سر در بین مهارت های آموزش داده در 
برنامه تمرینی پژوهش حاضر، از ساده ترین مهارت ها بوده 
بنابراین، به نظر می رسد برنامه تمرینی در مدت زمان ارائه شده 
و همچنین تنوع و بازی که در برنامه تمرینی مورد نظر در این 

ی خوبی داشته باشد و این تحقیق وجود داشت توانست اثر بخش
مهارت را به خوبی تقویت کند. نتایج تحقیق حاضر در خصوص 
تاثیر گذاری تمرین و بازی ارائه شده بر خرده مقیاس غلتاندن 
توپ از پایین از مهارت های حرکتی کنترل شیء نشان دهنده 
تاثیر گذاری این تمرینات مبتنی بر بازی بر مهارت های حرکتی 

می باشد و نتایج به دست آمده نشان  DCDدرشت کودکان 
داد که گروه تجربی پیشرفت بیشتری در این مهارت داشت این 
امر تایید بر مفید بودن این برنامه تمرینی از لحاظ مدت و نوع 
برنامه و رغبتی که کودکان برای انجام آن داشتند، است. یکی از 

تی بر رکنتایج منحصر بفرد تحقیق حاضر، اثرگذاری تمرینات ح
انگیزه مشارکت ورزشی کودکان پسر بود. نتایج آزمون تی نمره 
های تفاوت نشان داد که هشت هفته تمرین مبتنی بر بازی باعث 
پیشرفت معنی دار سطح انگیزه مشارکت ورزشی در کودکان 
پسر می شود. همانطور که نتایج تحقیقات مکس و دیگران 

د، انجام فعالیتهای ( نشان می ده1397( و زینی زاده )2018)
مفرح بازی باعث افزایش میل کودکان بهمشارکت بیشتر در 
فعالیتهای ورزشی و بازی می گردد. به عبارت دیگر در صورتی 
که طراحی بازی های مربوط به کودکان با خالقیت و مبتنی بر 
مهارتهای رشدی همرا با بازی صورت پذیرد، میل و رغبت آنها 

دی، به مراتب افزایش می یابد. برای شرکت در جلسات بع
( اعتقاد دارد، انگیزه مشارک ورزشی 1994چنانچه ویلسون )

کودکان با بزرگساالن بسیار متفاوت می باشد. انگیزه مشارکت 
ورزشی بزرگساالن، بیشتر بر مبنای دالیل سالمتی، جلوگیری از 
بی تحرکی و کاهش وزن می باشد. این در حالیست که حس 

ورزش، در کودکان بسیار پررنگ ترمیباشد. همه لذت بردن از 
نتایج به دست آمده از این پژوهش را می توان در چارچوب 
نظریه سیستم های پویا دانست. همانطور که در فصل دوم آوده 
شد نظریه سیستم های پویا محیط را عامل موثری را در رشد 

 مهارت های حرکتی می داند. 

 نتیجه گیری

خب به علت قرار دادن فرصت تمرینی مناسب برنامه تمرینی منت
در اختیار گروه آزمون، با ایجاد زمان، امکانات و تجهیزات مناسب 
از یک سو و داشتن برنامه ای که محتوای آن با رشد مهارت های 
حرکتی هماهنگ بوده که مبتنی بر بازی و تنوع است از سوی 

شد مهارت ر دیگر،توانسته نسبت به گروه کنترل تاثیر بیشتری بر
های حرکتی درشت گروه آزمون داشته باشد. با توجه به نتایج 
حاصل از این تحقیق می توان گفت که برنامه حاضر می تواند 
موجب بهبود رشد مهارت های حرکتی جابجایی و کنترل شیء و 

 در نتیجه مهارت های حرکتی پایه شود.
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