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Abstract 

Introduction & Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of exergame and 
traditional games on the development of fundamental movement skills in 7-9 year old children 
with developmental motor delay in Yazd. 
Methodology: The experimental design of this study was pretest-posttest with control group. The 
study population consisted of all children aged 7–9 years of primary school in Yazd in the school 
year 97-98 who were randomly selected and participated in this study voluntarily. Finally, 60 
individuals were selected that fit the research objectives. After that the pre-test was performed 
using TGMD-2 and based on the scores obtained in these two tests, the volunteers were randomly 
divided into 3 equal groups (n = 20). The first group performed the Exergame program (athletics, 
bowling, and wrestling) for 8 weeks (2 sessions per week). The second group performed the 
traditional training program (sensory-motor training) in 8 weeks (2 sessions per week). The third 
group was the control group where the volunteers were organized without activity. 
Results: The results of the analysis of covariance showed that exergame and traditional exercises 
had a positive effect on fundamental movement skills of 7-9 years old children and there was a 
significant difference between traditional and exergame exercises in motor skills discussion of 7-
9 years old children. Does not exist. These two types of training programs were more effective than 
the control group (P <0.05). 
 Conclusion: by designing traditional and exergame games in the educational environment, it is 
possible to develop the fundamental movement skills. 
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 مقاله پژوهشی 

بررسی تاثیر بازی های اگزرگیم و سنتی بر رشد مهارت های حرکتی بنیادی کودکان دارای 

 ساله 7-9تاخیر حرکتی 

 2حسین صمدی ،2، محمد رضا صادقیان*1حمیده سلطانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتارحرکتی دانشگاه یزد. 1
 استادیار دانشگاه یزد. 2

 20/09/97پذیرش مقاله:          29/08/97بازنگری مقاله:        18/08/97دریافت مقاله: 

 چکیده

بازی های اگزرگیم و سنتی بر رشد مهارت های حرکتی بنیادی کودکان دارای تاخیر پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مقدمه و هدف: 

 ساله شهر یزد انجام شد. 7-9حرکتی 

ساله  7-9پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه مورد پژوهش تمام کودکان -طرح پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون روش شناسی:

نفر  60در نهایت  دند که به صورت تصادفی انتخاب و داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند.بو 97-98دبستانی شهر یزد در سال تحصیلی 
انجام گرفت  (TGMD-2)که متناسب با اهداف تحقیق بودند انتخاب شدند. پس ازآن پیش آزمون با استفاده از آزمون رشد حرکتی درشت 

اگرزگیم، سنتی و کنترل جای داده  (n =20)گروه مساوی  3و بر اساس نمره کسب کرده در این دو آزمون، داوطلبان به صورت تصادفی در 
ینی سنتی تمر جلسه( اجرا کردند. گروه دوم برنامه 2هفته )هر هفته  8اگزرگیم )دو و میدانی، بولینگ  وفوگپلی( را در  شدند. گروه اول برنامه

جلسه( اجرا کردند. گروه سوم گروه کنترل که در آن داوطلبان بدون فعالیت سازمان دهی  2هفته )هر هفته  8حرکتی( را در  –)تمرینات حسی 
 شده بودند.

له تأثیر سا 7-9نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که تمرینات اگزرگیم و سنتی بر مهارت های حرکتی درشت کودکان  یافته ها:

ساله تفاوت معنی داری وجود ندارد. این دو نوع برنامه  7-9مثبت دارد و بین تمرینات سنتی و اگزرگیم در بحث مهارت های حرکتی کودکان 
  .(>05/0Pی تمرینی نسبت به گروه کنترل تأثیر بیشتری داشتند )

توان فرصت رشد مهارت های حرکتی بنیادی را فراهم موزشی میبنابراین، با طراحی بازی های اگزرگیم و سنتی در محیط آ نتیجه گیری:

 نمود.

 اگزرگیم، سنتی، مهارتهای حرکتی درشتواژگان کلیدی: 
 

 

 

 یزد دانشگاه رفتارحرکتی ارشد کارشناسی دانشجوی ،سلطانی حمیده نویسنده مسئول:

 Hamidehsoltani @gmail.com آدرس الکترونیکی:

 

 ودکانک بنیادی حرکتی های مهارت رشد بر سنتی و اگزرگیم های بازی تاثیر بررسی ،حسین سلطانی حمیده، صادقیان محمدرضا، صمدی :ارجاع

 253-245صفحات ، 1397زمستان، سومدوره اول، شماره مجله علوم حرکتی و رفتاری،  ،ساله 7-9 حرکتی تاخیر دارای

.   
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 مقدمه

متفاوتی، بعضی از کودکان، تاخیراتی در رشد حرکتی دارند. به دالیل 

در بسیاری از موارد، تاخیرات  مربوط به ناتوانایی هایی همچون فلج 

،که نوعی اختالل عصبی است که بر درونداد مغز بروی 1مغزی

، که به طناب نخاعی آسیب 2اسپینا بیفادا عضالت تاثیر می گذارد،

که 3ا کامل می شود یا سندرم داونمی رساند و موجب فلج ناقص ی

نوعی اختالل ژنتیکی است که بر تنش و هماهنگی عضالت تاثیر 

(. بعضی کودکان بدون هیچ 2016می گذارد)پاین و ایساکس، 

ناتوانی جسمی یا عصبی آشکاری، تاخیرات حرکتی را به علت 

مشکالت مربوط به پردازش شناختی و توجه نشان می دهند که 

می  6و اوتیسم 5، اختالالت یادگیری4ت ذهنیشامل اختالال

(. اگرچه، ممکن است دالیل تاخیرات 2013باشد)ساگدن و کوک، 

حرکتی متفاوت باشد، برای مربیان تربیت بدنی، درمانگران، معلمان 

و والدین فهم و آگاهی پایه ای از تاخیرات حرکتی،  مهم می باشند 

(. کودکی که تاخیری حرکتی دارد، روندی 2011)ایساکس و پاین، 

کتی دنبال می کند اما در سطحی که پایین تر طبیعی را در رشد حر

از انتظار نسبت به سن کودک می باشد. همانند کودکی که هیچ 

نقص ساختاری معنی داری ندارد که مانع کسب الگوهای حرکتی 

و مهارتها را  7طبیعی شود، اما به دالیلی، کودک نقاط عطف حرکتی

اند، کسب  در همان دامنه ای که همساالن سالم او بدست آورده

نمی کند. برای مثال، بیشتر کودکان سندروم داون در حدود دو 

سالگی چگونگی راه رفتن را یاد می گیرند، در حالیکه کودکان 

نوعا در حدود یک سالگی راه رفتن را می  معمولی )بدون ناتوانی(

 (. 2006، 8آموزند)آمیو

ز ادر سال های اولیه کودکی، کودکان شروع به یادگیری گروهی 

 9(FMSهای حرکتی بنیادی)مهارتهای حرکتی موسوم به مهارت

می کنند، مهارتهایی که در واقع، زیربنای حرکات و فعالیتهای 

دوره "(. در رابطه با 2016جسمانی آینده را تشکیل می دهند)گابارد، 

کنند که ( بیان می2008و همکاران ) 10بارنت "الگوهای بنیادی

ای از حرکات متنوع است که گنجینه هدف کلی این دوره، ساختن"

طور توانند بامکان یادگیری اعمال انطباقی و ماهرانه بعدی را که می

                                                           
1 Cerebral palsy 
2 Spina bifida 
3 Down syndrome 
4 Intellectual disabilities 
5 Learning disabilities 
6 Autism 

انعطاف پذیر در زمینه حرکات خاص و مختلف مورد استفاده قرار 

(. رشد مهارتهای حرکتی 2013)ساگدن و کوک،  "بگیرند، می دهد

و رقص های  بنیادی برای دستیابی به تبحر در بازی ها، ورزشها

فرهنگی مختلف ضروری است. انها بعنوان بلوک های ساختمان 

برای حرکات کارآمد و موثر عمل می کنند. رشد مهارتهای حرکتی 

بنیادی باید به مثابه یادگیری حروف الفبا نگریسته شود. حروف 

مبنایی را برای کلمات )مهارتهای حرکتی ترکیبی( فراهم می کنند 

اجازه تولید کلمات و پاراگرافها ) مهارتهای که سپس، به کودکان 

تخصصی ورزشی و توالیهای رقص( را از طریق سازماندهی مجدد 

حروف در ترکیبات مختلف می دهد. اگر درک پایه از حروف حاصل 

نشود کودکان در رشد زبان ناتوان خواهد ماند. همینطور در رشد 

اولیه  لهایحرکتی، اگر کودک شایستگی حرکتی پایه را در طی سا

لطمه وارد  FMSکسب نکند، به توانایی حرکت آسان در ترکیبات 

 . (2000، 11می شود)برگن

مهارتهای حرکتی بنیادی درتمام طول زندگی مورداستفاده قرارمی 

گیرند ویکی ازاجزای مهم زندگی روزانه بزرگساالن وهمچنین 

یک تفسیر غلط  .(2012کودکان به حساب می آیند )گاالهوو ازمون، 

در رابطه با مفهوم رشدی الگوهای حرکتی بنیادی، این عقیده است 

که این مهارتها بوسیله بالیدگی مشخص می شوند و خیلی کم تحت 

تاثیر تقاضاهای تکلیف و عوامل محیطی قرار می گیرند. برخی 

متخصصان رشد کودک مکررا در مورد رشد طبیعی حرکات و بازیها 

عقیده که کودکان این حرکات را بطور طبیعی و  نوشته اند و این

و همکاران،  12صرفا بوسیله نمو )بالیدگی( رشد می دهند)بوتفلد

(. اما، اگرچه بالیدگی در رشد الگوهای حرکتی بنیادی نقش 2002

دارد، نباید به عنوان تنها عامل اثر گذار نگریسته شود. شرایط 

رتها رشد می کنند محیطی نقش مهمی را در درجه ای که این مها

(نشان داده است 1986،1984ایفا می کند. در همین راستا، نیوول)

برمبنای تعامل بین محدودیت های تکلیف، ارگانیسم  FMS که رشد

ومحیط صورت میپذیرد. یعنی مهارتهای حرکتی بنیادی، درون یک 

سیستمِ پویای دربرگیرنده یک تکلیف خاص و بوسیله یک فراگیر 

عین دریک محیط ویژه اجرا میشوند. برطبق نظریه باویژگیهای م

7 Motor milestone 
8 Amui 
9 fundamental movement skills  
10 Barnett 
11 Bergen 
12 Buttefeld 



 حمیده سلطانی، محمد رضا صادقیان، حسین صمدی

 
 

532-452 ، صفحات1397 زمستان، 3، شماره 1، دوره علوم حرکتی و رفتاریمجله     248 

سیستمهای( درونارگانیسم سیستم های پویا، عواملِ )خرده

)فراگیر(،بررشدمهارت حرکتی تاثیر خواهند گذاشت. برای مثال 

انگیزه، قدرت ورشدعصبی ممکن است که بر رشد حرکتی تاثیر 

 .(2011و همکاران،  1بگذارند)برنشتاین

ثیری ازشواهد نشان میدهدکه بسیاری ازکودکان متاسفانه، حجم ک

یابند های حرکتی بنیادی دست نمیبه سطوح تبحر در مهارت

ونیازمندی به کفایت حرکتی را ازخود نشان می دهند، تابتوانند این 

مهارت ها را در ورزش ها وبازی های دوران کودکی و نوجوانی به 

ر پاین و ایساکس (. بر اساس نظ2011کارببرند)پاین و ایساکس، 

 2سری محدودیتهای( کودکان در رشد حرکات بنیادی با یک 2012)

ها که کودک باید رشدی مواجه اند. از جمله مهمترین این محدودیت

در هنگام اجرای مهارتها بر آنها فائق آید عبارتند از قدرت عضالت، 

توان عضالنی و تعادل. برای مثال، محدودیت رشدی عمده در رشد 

دن، قدرت اضافی مورد نیاز برای به جلو راندن بدن در فضاست. پری

اما قدرت تنها عامل تعیین کننده نیست و عالوه بر آن توان عضالنی 

نیز یک جزء ضروری محسوب می شود. در طول چندین سال اخیر، 

تمریناتی به نام تمرینات مهارتهای حرکتی عالقه محققان را به خود 

عملکرد ناحیه مرکزی بدن، برای جلب کرده است و اهمیت 

پایدارسازی و تولید نیرو در همه انواع فعالیت ها به طور فزاینده ای 

(. در واقع، هدف از این 2006به رسمیت شناخته شده است )کیبلر، 

تمرینات فراهم سازی قدرت الزم درجهت دستیابی به تکلیف 

 حرکتی مورد نظر است. 

ادند که برنامه تمرینی اسپارک ( نشان د2013مستوفی و همکاران )

های حرکتی بنیادی داشته است. در همین تأثیر مثبتی بر مهارت

( به 2009(، اکبری و همکاران)2013)3راستا، تحقیق شیهان و کاتز

ی های حرکتنتایج مثبتی در بحث مداخالت رشد حرکتی بر مهارت

غله و مش اند. با این حال، برای بسیاری از کودکان با توجه بهرسیده

سبک زندگی شهری و زندگی آپارتمانی و فضای کم برای ورزش و 

های بدنی، مشکالتی نیز دارند. یکی استراتژی جدید بالقوه فعالیت

های برای بهبود آموزش حرکات درشت ممکن است استفاده بازی

 هایهای ایکس باکس کینکت( باشد. بازی)بازی4حرکتی-ایرایانه

                                                           
1 Bernstein 
2 Constraints 
3 Sheehan g katze 
4 Exergame  
5 Xbox Kinect games 
6 Wüest 

های نوین است که تفاده از یک فن آوریاس 5ایکس باکس کینکت

یک محیط تعاملی را جهت اجرای حرکات فرد بر روی صفحه 

تواند (. اجرا کننده می2017کند)ریباس و همکاران، نمایش ایجاد می

حرکتی مختلف با استفاده از یک کنترل بی  -ایهای رایانهبا بازی

را در سه بعد از سیم )از راه دور( در تعامل باشد که حرکت بازیکن 

د. شرکت کنطریق شتاب سنج و تکنولوژی سنسور نوری شناسایی 

گر کینکت را برای بازی کنسول ایکس باکس در مایکروسافت حس

 حرکتی-ایهای رایانه، با معرفی یک سری جدید از بازی2010سال 

ز تر راه اندازی کرد، با توجه به اینکه بازیکنان نیابا یک واسط طبیعی

(. در واقع، 2014و همکاران،  6مل هیچ کنترلی نداشتند)ووستبه ح

کینکت یک دستگاه ردیاب حرکت به سبک وب کم است که حرکت 

دهد گر تشخیص میرا در سه بُعد از طریق یک دوربین و حس

های رسد از آنجا که بازی(. به نظر می2017)ریباس و همکاران، 

حرکتی برای کودکان جذابیت دارد، بتواند در کمک به آنها  -ایرایانه

و رشد انگیزه برای فعالیت بدنی،  های حرکتیجهت کسب مهارت

حرکتی  -ایهای رایانه( گزارش داد که بازی2013) 7مؤثر باشد. سان

مانند کینکت ایکس باکس ممکن است برای کودکان ایجاد انگیزه 

کند و خودکارآمدی خاص مهارت را افزایش داده، و امکان کسب 

( نشان 2014) 8بر این، بارنت و کومیمهارت را افزایش دهد. عالوه 

 هایهای بدنی فعال مورد نیاز به وسیلۀ بازیدادند که درگیری

حرکتی یادگیری و تشکیل بازی کودکان را افزایش  -ایرایانه

هایی به لحاظ تجربه موفق، تقویت دهد. کودکان در چنین بازیمی

ق است سوبازخورد مثبت، از لذت عاطفی و دستاورد موفق، و ممکن 

های جدید را تقویت کند )بارنت و همکاران، دهی کودکان به تجربه

های ایکس ( نشان دادند که بازی2008(. بارنت و همکاران )2012

ر شود. دهای حرکتی درشت میباکس کینکت باعث بهبود مهارت

( نشان دادند که بازی های 2017)9این راستا اسکاتون و همکاران

ر های حرکتی دارد. در یک مرومثبتی بر مهارت ویدئویی فعال تأثیر

های ( به بررسی فواید بازی2016)10جامع پیروانو و همکاران

ویدئویی فعال بر توانبخشی کودکان مبتال به اختالالت حرکتی 

پرداختند. متناسب با تحقیقاتی که در زمینه اگزرگیم و تمرینات سنتی 

7 Sun  
8 Barnett g Chorney 
9 Schatton et al 
10 Pirovano et al 
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رینی تاثیرات دو سبک تمنتایج متفاوتی ارائه شده است که حاکی از 

بر مهارتهای حرکتی است. بنابراین پژوهش حاضر در صدد بررسی 

تاثیر و مقایسه دو نوع سبک تمرینی بر مهارتهای حرکتی کودکان 

    دارای تاخیر حرکتی می باشد.

 روش شناسی 

پس از انتخاب نمونه مورد مطالعه، پیش آزمون رشد حرکتی توسط 

آمد که در آن  کتی درشت اولریخ  بعمل های حرآزمون رشد مهارت

های تهیه و و برای نمره دهی مهارت، فیلمشد.  آزمون دوبار تکرار 

 با استفاده از چک لیست آزمون رشد حرکتی مورد تجزیه تحلیل قرار 

گرفت. بر اساس نمره پیش آزمون و سطح رشدی، سن، وزن، نمره 

 جسمانی  کودکان( سابقه قبلی فعالیت 25حرکتی کودک)نمره زیر 

. گروه اول تمرین منتخب که بر گرفته از شد در سه  گروه همگن 

های حرکتی های ویدئویی فعال در زمینه رشد مهارتبرنامه بازی

 های فعال برای کودکان است انجام شامل ورزش، بازی، و واکنش

داد. گروه دوم تمرینات سنتی را اجرا کرد و گروه سوم هیچ تمرینی 

جلسه و در  2هفته که هر هفته شامل  8ها در این برنامهنداشت. 

دقیقه بود که به  45شد. هر جلسه  باشد اجرا جلسه می 16مجموع 

دقیقه اول برنامه شامل گرم کردن، پس  15بخش تقسیم شده و  4

های حرکتی جابجایی، سپس ای بازی شامل مهارتدقیقه 10از آن 

دقیقه  10ستکاری و در آخر های حرکتی ددقیقه  شامل مهارت 10

 .بود سرد کردن 

یافته ها 

 آمار توصیفی متغیرهای دموگرافیک تحقیق .1 شماره جدول

 انحراف معیار±میانگین کمترین بیشترین تعداد متغیرها

 5/7±1 5 9 60 سن)سال(

 3/153±5 143 165 60 قد)متر(

 3/26±5/1 24 130 60 وزن)کیلوگرم(

 را نشان می دهد. آمار توصیفی مشخصه های جمعیت شناختی آزمودنی ها  1جدول 

 توصیف ابعاد متغیر مهارت حرکتی درشت .2شماره جدول 

 مرحله متغیر
 (n=20کنترل ) (n=20اگزرگیم ) (n=20سنتی )

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 مهارت

 جابه جایی

 72/11 15/17 87/8 15/16 18/8 17 قبل از مداخله

 27/11 55/18 94/8 20/30 24/9 40/28 بعد از مداخله

 مهارت

 کنترل شی

 70/10 00/17 29/7 35/14 74/6 20/16 قبل از مداخله

 69/9 20/16 36/8 70/26 25/9 40/27 بعد از مداخله

مشخصه های متغیرهای پژوهش را نشان می دهد. 2جدول 

 بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق. 3شماره  جدول

 مقدار-p شاپیرو ویلک گروه متغیر

 127/0 923/0 اگزرگیم مداخله از قبل جایی جابه مهارت

 065/0 910/0 اگزرگیم مداخله از قبل شی کنترل مهارت

 های هر دو متغیر نرمال می باشند. با توجه به سطح معنی داری حاکی از آن است که داده  3جدول 
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 های حرکتیجفتی برای بررسی تاثیر اگزرگیم بر رشد مهارت-tنتایج حاصل از آزمون . 4 شماره جدول

 مقدار-t pآماره  درجه آزادی تفاضل میانگین گروه متغیر

 >001/0 285/6 19 05/14 اگزرگیم های جابه جاییمهارت

 >001/0 645/5 19 35/12 اگزرگیم های کنترل شیمهارت

 >001/0 052/5 19 40/11 سنتی های جابه جاییمهارت

 >001/0 551/5 19 20/11 سنتی های کنترل شیمهارت

 

 است که بین دو گروه در مقادیر پس آزمون تفاوت وجود دارد. نتایج آزمون تی جفتی را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن  4جدول 

های مهارت های اگزرگیم و سنتی بر رشدنتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی تفاوت تاثیر بازی .5 شمارهجدول 

 حرکتی درشت )جابه جایی(

 1مجذور اتا مقدار -F pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 525/0 >001/0 621/20 839/1247 3 518/3743 مدل اصالح شده

 493/0 >001/0 425/54 329/3293 1 329/3293 عرض از مبدأ

 390/0 >001/0 865/35 285/2170 1 285/2170 قبل از مداخله )همپراش(

 334/0 >001/0 047/14 007/850 2 015/1700 بندیگروه

 --- --- --- 512/60 56 665/3388 خطا

 --- --- --- --- 60 46813 کل

 --- --- --- --- 59 183/7132 کل )اصالح شده(

 

بازیهای اگزرگیم و سنتی بر رشد مهارتهای کنترل . نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی تفاوت تاثیر 6جدول شماره 

 شی

 2مجذور اتا مقدار -F pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 512/0 >001/0 553/19 199/1077 3 596/3231 مدل اصالح شده

 421/0 >001/0 765/40 796/2245 1 796/2245 عرض از مبدأ

 349/0 >001/0 078/30 063/1657 1 063/1657 )همپراش(قبل از مداخله 

 380/0 >001/0 134/17 961/943 2 921/1887 بندیگروه

 --- --- --- 092/55 56 137/3085 خطا

 --- --- --- --- 60 39264 کل

 --- --- --- --- 59 733/6316 کل )اصالح شده(

 

است که تمرینات اگزرگیم و سنتی  حاکی از آن 6و  5نتایج جدول 

تاثیر مثبتی بر بهبود مهارتهای حرکتی بنیادی کودکان دارای تاخیر 

 حرکتی دارد.

 نتیجه گیری و بحث

                                                           
1 Partial Eta Squared 
2Partial Eta Squared 

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که گروه برنامه تمرینی 

اگزرگیم رشد بیشتری در مهارتهای حرکتی بنیادی نسبت به گروه 

داشته است. سازماندهی تمرین راهی جهت  تمرینات سنتی و کنترل

باشد های بنیادی در کودکان میغنی سازی محیط و رشد مهارت
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تواند رشد الگوهای پایه را درپی همچنین ایجاد فرصت تمرینی می

های آموزشی در کودکان باید در جهت رشد داشته باشد. برنامه

ند. محیط باشهای پایه و کمک به کودک برای ارتباط بهتر با مهارت

های های نیوول، یکی از محدود کنندهبا توجه به مدل محدودیت

ه آید بهای حرکتی، محیط به حساب میتاثیر گذار بر رشد مهارت

طوری که تجارب یادگیری فرد، برای یادگیری بعدی او بسیار موثر 

(. در واقع، تجارب گذشته کودکان نقش مهمی 2016هستند )گابارد، 

های آموزشی مناسب جهت ها دارند. ارائه برنامهآینده آندر یادگیری 

های توان مهمترین عامل توسعه مهارتغنی سازی محیط را می

(. کیفیت 2016حرکتی کودکان در نظر گرفت )پاین و ایساکس، 

آموزش، نوع و مدت زمان آموزش از عوامل مهم در زمینه رشد 

اخله های مدرسد برنامهباشند. بنظر میالگوهای پایه در کودکان می

نند کی بحرانی غیر قابل شناسایی را تجربه میدرکودکان یک نقطعه

ن های مورد استفاده در ایشاید این تجربه به خاطر یکنواختی برنامه

های پایه، با مداخالت باشد. تمرینات تخصصی مربوط به مهارت

د شافزایش سطوح انگیزش، تنوع حرکات و لذت از فعالیت بدنی، ر

خود پنداره جسمانی درکودکان را در پی داشته که این خود منجر به 

ر شود. هشرکت در فعالیت های ورزشی سازمان یافته در آینده می

ای می تواند مفید مهارت از اجزای خاصی تشکیل شده است برنامه

باشدکه تمام سطوح مهارت را شامل شود، تمرینات تصادفی 

 تا با پردازش متمایز بسط بیشتری را به کندیادگیرنده را مجبور می

کار گیرد به دلیل اینکه متغیرهای تکلیفی مختلف برای یادگرفته 

(. 1995مانند )شی و همکاران، شدن در حافظه کاری باقی می

سازماندهی تمرین با ایجاد فرصت تمرینی برای کودکان و غنی 

شتر سازی محیط منجر به هماهنگی در الگوهای پایه و رشد بی

شوند. نتایج حاصل از این تحقیق های بنیادی در کودکان میمهارت

(، آموی 2002(، گارسیا و همکاران  )2000با مطالعات برجرین )

(، رابینسون و 2008(،  گابارد )2007(، هوون و ویسکار )2006)

(، بارنت و 2011(،  گابارد  )2012(، شیهان و کاتز )2009همکاران )

(، که به بررسی نقش 2013جلسما و همکارن )(، 2012همکاران )

 هایهای بنیادی  با استفاده از برنامهعوامل مداخله بر رشد مهارت

تیجه اند و به این نهای ایکس باکس کینکت پرداختهرشدی و برنامه

وند شهای بنیادی میها منجر به رشد مهارترسیدند که این برنامه

دی مکرراً در مورد رشد طبیعی همخوانی دارد. بسیاری از علمای رش

اند و این عقیده که کودکان این حرکات را ها نوشتهحرکات و بازی

ش کنند را پیبه طور طبیعی و صرفاً حاصل بالیدگی کسب می

اند. اما اگرچه بالیدگی در رشد الگوهای حرکتی بنیادی نقش گرفته

رایط شود. شدارد، نباید از آن به عنوان تنها عامل اثرگذار نگریسته 

د کنها ایفا میمحیطی نقش بسیار مهمی را در بهبود این مهارت

 (.2011)گاالهو و همکاران، 

(، 2012های مطالعه بازنت و همکاران  )نتایج این پژوهش با یافته

 های ویدئویی فعال بر رشد مهارتهایکه به بررسی تاثیر نقش بازی

و همکاران در حرکتی درشت)جابجایی( ناهمخوان است. بازنت 

پژوهش خود که به بررسی بازی های ویدئویی فعال بر مهارتهای 

حرکتی جابجایی پرداختند و نتایج مثبتی را گذارش نکردند 

ناهمخوان است. در مطالعه بارنت و همکاران دوره مداخله که یک 

فاکتور کلیدی برای اثر گذاری است مغایر است و همچنین 

ر بحث که یک فاکتور کلیدی دیگر د اختصاصی بودن پرتکل تمرینی

توان به اهمیت فراهم اثر گذاری مداخله است مغایر است. پس می

 جانبه هرساختن تجارب حرکتی متنوع و متناسب برای رشد همه

کودک پی برد. یکی از دالیل مهم تأثیر بیشتر تجارب حرکتی و 

 های آزاد، داشتن فرصتهای حرکتی نسبت به بازیآموزش مهارت

خود  های حرکتیتمرینی هدفمند است. کودکان برای بهبود توانایی

به تشویق، فرصت تمرین و آموزش، محیط غنی و محرک و کیفیت 

آموزش در محیط بوم شناختی نیاز دارند. با توجه به آنچه از غنی 

سازی محیط در سیستم های پویا صورت گرفته است گاالهو و 

بر اساس تعدیل  مهارتهای حرکتی ( نشان داد که رشد1998اُزمون )

بین قیود امکان پذیر می شود. بنابراین مداخالت تمرینی با در نظر 

یادی های بنگرفتن هر کدام از سه قیود نقش بسزایی در رشد مهارت

ایفا کرده و ایجاد تمرینات متناسب با نیازهای کودکان یکی از 

بنابراین،  .شودسازی محیط محسوب میکارها جهت غنیبهترین راه

با غنی سازی محیط خانه، مدرسه، و و فراهم کردن شرایط ایده آل 

های حرکتی را چه در توان مهارتها و اماکن عمومی میدر پارک

موضوع بعدی در  .(2015کودکان بهبود بخشید)ورناداکس، 

مداخالت رشدی میزان ساعات آموزش مربوط به جلسات و اجزای 

چنین ایجاد تنوع در حرکات کودکان مهارت به صورت مجزا و هم

شده در نظر گرفته نشده است. عاملی که در بیشتر مداخالت انجام

است، ارتباط بین مدت زمان صرف شده در مداخالت و رشد 

(. حرکات 2016های بنیادی بسیار متغیر است )گابارد، ¬مهارت

ها، با افزایش ¬هدفمند و تمرینات تخصصی مربوط به مهارت
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یزش و لذت از فعالیت بدنی، رشد حرکات بنیادی در سطوح انگ

های کودکان را در پی داشته که این خود منجر به شرکت در فعالیت

یافته در آینده میشود. با توجه به نتایج تحقیق حاضر ورزشی سازمان

های مداخله برای کودکان متناسب با شود که برنامهپیشنهاد می

های آموزشی می تواند مهارت مهها و در قالب برناسطح رشدی آن

 های حرکتی بنیادی را بهبود بخشد.
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