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  آموزان پسردانشدر  هاي تربیت بدنی در مدارس بر رشد کمی و کیفی ضربه با پا فعالیت یرتأث

   4محمد رستمی، 3زهرا شاکرمی، 2فرشید طهماسبیدکتر ، 1مجید محمدي

 چکیده

محیط و  راهی جهت جستجوي که براي کودك،دهندیورزشی را تشکیل م يهاحرکتی بنیادي اساس رشد مهارت يهامهارت هدف:مقدمه و 

هارت بنیادي ممی و کیفی رس بر رشدکتربیت بدنی در مدا هايیتفعال یرهدف از انجام این پژوهش مطالعه تأث.کسب دانش در دنیاي پیرامون است

 .باشدیآموزان پسر مقطع اول ابتدایی مضربه با پا در دانش

مشغول  91-92ه در سال کیر ورزشکار، پایه اول ابتدایی شهرستان کرج غآموزان پسر سالم و کنندگان در این مطالعه از کلیه دانششرکت روش:

د. در شس استفاده در دستر يهابا توجه به حجم وسیع جامعه مورد پژوهش براي انتخاب نمونه از روش نمونه .استتشکیل شده  بودندتحصیل 

ولریخ رکتی درشت اهاي فردي از مدرسه ابتدایی حکیم انتخاب، و پس از انجام پیش آزمون رشد حیژگیوپرسشنامه  پس از تکمیلنفر 30نهایت 

 گروه ،تربیت بدنی مدرسه را انجام دادند هايیتفعالاي دقیقه 45ي جلسه16گروه اول در ي شدند. همتا ساز، به صورت تصادفی در سه گروه 2000

 -گلموگرف هاياز روش براي آزمون فرضیه نپژوهشی.در ادادند و گروه سوم (کنترل) فعالیتی نداشتهاي آزاد انجام میيدر این مدتباز دوم

  نظر گرفته شد. >P 01/0ي تفاوت آمار شده براي نشان دادن. سطح انتخابو تحلیل کواریانس استفاده شداسمینرنوف 

 فاوت معناداريتضویت گروهی ع بر حسبها یپا آزمودن با نمرات ضربه ماندهیبین میانگین باقنتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد  :هایافته

بیت بدنی در مدارس بوده است، هاي تر) براي گروه فعالیت40/0یفی (رشد ک) و در 52/0یر در رشد کمی (تأث. میزان این )>01/0P(وجود دارد 

 هاي آزاد با کنترل معنادار نبود. يبازهمچنین تفاوت بین گروه 

ه است، که ي بنیادي را در پی داشتهارتمهابا درگیر کردن کودکان در فرایندهاي زیربنایی حرکت، رشد ي مداخلههابرنامهگیري:یجهنت بحث و

ي بنیادي هامهارتتوان فرصت رشد یمسازي محیط آموزشی یغن. بنابراین با شودیافته در آینده میهاي سازماناین خود منجر به شرکت در فعالیت

  ي ورزشی هستند فراهم نمود.هامهارتکه اساس رشد 

  

 .سازي محیطی،  ضربه با پا، غنیفی، رشد کمی و ک در مدارس تربیت بدنیهاي فعالیت:کلیدي يهاواژه
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  مقدمه

. رشد گرددیرفتار انسان را شامل م يهاو تمامی جنبه یابدیرشد یک فرآیند مداوم است که با تشکیل سلول تخم آغاز و تنها با مرگ خاتمه م

بدون دردسر از زندگی است ی). دوران کودکی دوره1(گیردیحرکتی را فرام يهاحرکتی فرآیندي است که کودك طی آن الگوهاي حرکتی و مهارت

 هايیتاقتصادي و سطوح فعال -ویک کودك طبیعی هیچ نگرانی جز بازي ندارد. عملکرد جسمانی کودك وابسته به سن، جنس، وضعیت اجتماعی 

عنصر اصلی ). 4،3حرکتی و فعالیت جسمانی در کودکان وجود دارد ( يها). یک ارتباط همیشگی بین مهارت2ورزشی در مهدکودك و مدارس است (

شوند و اساس رشد تقسیم می 2يدستکارو  1ي جابجاییهامهارتبه دو گروه عمده یعنی  هامهارتي بنیادي هستند این هامهارترشد حرکتی 

شوند، به طوري که فقدان رشد الگوهاي بالیده در حرکات بنیادي پیامدهاي مستقیمی بر یمي ورزشی محسوب هامهارتزندگی و ه حرکات روزمر

اس رشد حرکتی بنیادي اس يهاکودکی دوره ظهور الگوي حرکات بنیادي است مهارتي حرکتی بعدي دارد. هامهارتهاي فرد در انجام توانایی

این مهارت مانند آجرهاي ساختمانی حرکات کارآمد و موثر هستند که براي کودك راهی جهت جستجوي  دهندیورزشی را تشکیل م يهامهارت

ان تا به طور مستقل با محیط خود در ارتباط باشند. شواهد نش دهدیها به کودکان اجازه م). توسعه آن5(محیط و کسب دانش در دنیاي پیرامون است

  . )6(داشته باشد یسالنقش مهمی براي جلوگیري از کم تحرکی در بزرگ تواندیدر کودکی م 3FMSبنیادي ي هارشد مهارت دهدیم

معرفی، و در قالب نیازهاي تکلیف، محیط  و فرد  5هامحدودکننده یر) رشد الگوهاي حرکتی را تحت تأث1986(  4نیوویلدر همین راستا      

. به طوري که تجارب آیدیبر رشد الگوهاي حرکتی، محیط به حساب م یرگذارتأث يهاکرد. یکی از محدود کننده يبندساختاري) گروه(کارکردي و 

کند. از حرکتی بنیادي بازي می يهامحیط نقش مهمی در توسعه مهارت سازيییادگیري فرد، براي یادگیري بعدي او بسیار موثر هستند بنابراین غن

در  یینقش بسزا تواندی، محیط غنی در این دوره مباشدیبنیادي م يهادوره در رشد مهارت ینترقبل از مدرسه و مدرسه مهم يهاسالآنجا که 

  ). 6،5،3رسیدن فرد به سطح تبحر داشته باشد(

). مطالعات 6،5به حساب آورد (سازي محیط یغنجهت عوامل  ینترتوان جزء مهمرا می یريگآموزشی مناسب و قابل اندازه يهاارائه برنامه     

به  اندها به سنین قبل از مدرسه توجه کردهبنیادي انجام شده است که بیشتر آن يهابر رشد مهارت 6ياهاي مداخلهبرنامه یرفراوانی در زمینه تأث

به بررسی نقش برنامه هاي  )2011شیخو همکاران( ،)2009، رابینسون و همکارن ()2006رایلیو همکاران(، )2006آموي( عنوان مثال در مطالعات

اي هاي مداخله). با این وجود مطالعات کمی در مورد اثر برنامه11،10،9،8،7( مداخله بر رشد مهارتهاي بنیادي در کودکان پیش دبستانی پرداخته اند

مداخله مورد استفاده در مطالعات اولیه به صورت عمومی بوده، که در  يهابرنامه ).13،12بنیادي در سنین مدرسه وجود دارد ( يهابر رشد مهارت

 ).12بنیادي نشوند ( يهاها ممکن است باعث یادگیري در مهارتشرکت در این برنامه شدندیهاي آزاد تشویق مها کودکان به شرکت در فعالیتآن

همطالع دراند. یدهرسبه نتایج متناقضی  پرداختند کهي بنیادي هامهارترشد  به صورت مجزا به بررسی اثر فعالیت بدنی برهمچنین تنها دو مطالعه 

. نتایج تفاوت معناداري بین پرداخت دبستانییشپ در کودکان پریدن بنیادي مهارتد رش بر مداخله برنامه هفته10اثر بررسی )به1990وهانسون(یای

 و کردن پرتاب يادیبن يهامهارت رشد بر یآموزش يهابرنامه نقش یبررس )به2000( 7نیبرجر). همچنین 14گروه کنترل و آزمایش را نشان ندادند (

، نتایج با استفاده از رویکرد کل بدن نشان داد که گروه برنامه مداخله پرداخت دبستانییشپ کودکان از ينفر36 ينمونه کی در 8پا با زدن ضربه

  ).7( داشته است هامهارتعملکرد بهتري در اجراي این 

. هر چه کودك فعالیت بدنی بیشتري داشته باشد، کنندیهاي بدنی، رشد مهارت حرکتی را هدایت ماولیه کودکی، احتماالً الگوي فعالیت يهاسال     

یک تفسیر غلط در رابطه با مفهوم رشدي الگوهاي حرکتی بنیادي، این عقیده است ). 2(هاي بنیادي خواهد داشت شانس بیشتري براي رشد مهارت

، پیشرفت و ماهرشدن در یک رفتار به دو 9پویا يمطابق نظریه سیستم هایر بالیدگی است اما تأثو تحت  خودخودبهبه صورت  هامهارتکه رشد این 

). بنابراین تغییرات هماهنگی در 15مرحله دوم کارآمدي در سیستم هاي یادگیرنده است (. مرحله اول سازماندهی و شودیتقسیم م آمیزیتمرحله موفق

). 6تکلیف هستند ( مختص تواند باشد و این تغییرات به طور آشکارپارامترهاي مختلف درون حرکات مجرد و مداوم به عنوان یک نتیجه از تمرین می

بدنی وجود  هايیتیک ارتباط همیشگی بین تبحر حرکتی و شرکت در فعال ،ان داده شده استسیستم هاي پویا نش یهدر مطالعات انجام شده بر پا

ها نیازمند تمرین بالیدگی قرار بگیرد اما یادگیري این مهارت یربه طور طبیعی و تحت تأث FMS). بنابراین اگرچه ممکن است رشد 11،10،9،8،7دارد (

ها در جهت توسعه این مهارت شدهیزيرحرکتی باید داراي آموزش مناسب و برنامه يهامداخله در مهارتهاي ). بنابراین برنامه16،17و تجربه است (

حرکتی در  يهاباشند. معرفی یک برنامه حرکتی با طراحی مناسب و متناسب با سطح رشد کودکان یکی از بهترین راهکارها جهت توسعه مهارت

  ). 19،18سنین اولیه است(

 

1. Locomotor movement skill 
2. Manipulitve movement skill 
3. fundamental movement skills 
4.Newell  
5. constraints  

6. interventions program 
7. Berjerin 

8. kicking  

9. Dynamic systems approach  



 113 آموزان پسرکیفی ضربه با پا  در دانش هاي تربیت بدنی در مدارس بر رشد کمی وتأثیر فعالیت

موثر  یزيرامهمنظور برن ) بهیفیحرکتی(کمی و ک يهاارزیابی مهارت .ي رشد حرکتی در این زمینه استهامداخلهرزیابی اثرات موضوع بعدي روش ا

مداخله تاکید  يهابرنامه ه بیشتر بر نتیجه یا محصولرسد.مطالعات گذشتها ضروري به نظر میو کارآمد، و تشخیص نقاط ضعف و قوت این برنامه

دهنده سطح انمی به تنهایی نشولی رکوردهاي ک آوردیراهم مفکمی اطالعاتی در مورد مقایسه رشد حرکتی کودك  يهااند هرچند که اندازهداشته

 طح عملکرد استس شناسایی هتري برايبمداخله براي کودکان کم سن و سال ارزیابی کیفی روش  يهامهارت در کودکان نیستند. بنابراین در برنامه

)21،20،5.(  

حال  مقدماتی در نیادي درسه مرحلهبتکامل این مهارت  استسازمان یافته  يهادر ورزشیک مهارت بنیادي دستکاري مورد نیاز ضربه با پا      

ساالن گعادل در بزرضربه با پا در ارتباط با ت یکیومکانیمل بشده در این راستا به نقش عوامطالعات انجامردیگیمرشد و پیشرفته شکل 

گ در حرکات الگوهاي هماهن يریگي آن در شکلو پرطرفدار و نقش کلید افتهیسازمان يها). با توجه به اهمیت ضربه با پا در ورزش22اند(پرداخته

با توجه به  .گرفته است یادي صورتیري این مهارت بندر رشد و یادگ و نقش عوامل محیطی آموزشی يهابرنامه ریپا، مطالعات کمی در مورد تأث

آموزان پس یادي در دانشاین مهارت بنکمی و کیفی بر رشد  ی در مدارس راي تربیت بدنهاتیشده در پژوهش حاضر اثر یک دوره فعالارائهمطالب 

  گیرد.د بررسی قرار میمقطع اول ابتدایی مور

  

  تحقیق یشناسروش

  ره ن اثر یک دوآکاربردي است، که در  يها. این پژوهش با توجه به هدف تحقیق از نوع پژوهشباشدینیمه تجربی متحقیق حاضر از نوع 

مورد  ابتدایی ر مقطع اولپس آموزاندانشدر  مهارت بنیادي ضربه با پا کمی و کیفی را بر رشد مدارس و بازي هاي آزاد هاي تربیت بدنیفعالیت

  دهیم.یبررسی قرار م

  عه آماري و نمونه تحقیق جام

  صیل مشغول تح 91 -92ل آموزان پسر سالم و غیر ورزشکار، پایه اول ابتدایی شهرستان کرج که در ساجامعه آماري این پژوهش از کلیه دانش

نفر  30هایت نه شد. در اددر دسترس استف يهابا توجه به حجم وسیع جامعه مورد پژوهش براي انتخاب نمونه از روش نمونه شده،یلباشند تشکمی

زن، سابقه قبلی فعالیت بدنی وو سطح رشدي، سن،  2000رشد حرکتی درشت اولریخ  که متناسب با اهداف تحقیق بودند بر اساس نمره پیش آزمون

  شدند. دهجاي داهاي آزاد، کنترل) يبازهاي تربیت بدنی، یتفعال(نفره  10گروه 3وبه صورت تصادفی در ،انتخاب و راست پا بودن

  

  هادادهیآورابزار جمع

  فردي هايیژگیپرسشنامه و

، یر آزمودني، پاي برتابقه بیمارسهاي فردي که شامل سواالتی از قبیل سن، وزن، پرسشنامه ویژگیاز ها جهت گردآوري اطالعات اولیه آزمودنی

رضایت والدین از  ایت یا عدمپایان رض ، درتوپی، استفاده  شد هايیتمیزان درآمد و تحصیالت والدین، سابقه ورزشی قبلی، انگیزش نسبت به فعال

سشنامه و ها بر اساس سواالت پریودنآزم، تعدادي از هاپرسشنامهي آورجمعپس از شرکت فرزندانشان در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

یی هاآناالي داشتند، د، درآمد بباالتر بو کارشناسی ارشد و هاآناهداف طرح، از تحقیق کنار گذاشته شدند، براي مثال کودکانی که تحصیالت والدین 

  ي ورزشی شرکت داشتند.هاکالسکه در 

  )2000( 1آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ

) 1985اراولریخ (بین آزمون را اولین حرکتی درشت است ا يها) یکی از ابزارهاي معتبر براي ارزیابی رشد مهارت2000ریخ (آزمون رشد حرکتی اول

ه آن براي خرد یایی./. و پا 96ایی آنساله آمریکایی گزارش کرد، رو 10تا  3حرکتی تهیه و پایایی و روایی آن براي کودکان  يهابراساس مهارت

و  ییجابهاي نمره جادرونی بر یی و همسانضریب پایای کهرسیده است  ییدست. همچنین روایی و پایایی آن در داخل کشور به تأ./. ا87هاآزمون

ربه با پا یک مهارت دستکاري است با توجه به اینکه ض ).1./.گزارش شده است ( 80./.، 74./.، 78کنترل شی و همچنین نمره مرکب کل به ترتیب 

هاي قیاسمیین خرده اپه در سطوح آموزانی ک_ي دستکاري، دانشهامهارتی درشت مربوط به رشد حرکتتدا با استفاده از آزمون در این تحقیق اب

 دستکاري قرار داشتند براي نمونه تحقیق انتخاب شدند.

 چک لیست الگوي ضربه با پا

ن بر اساس ي امتیازدهی آحوهنرسید.  ییدمحتوائی و صوري آن توسط متخصصین به تأ ییبوده که روا 2000این چک لیست بر مبنایآزمون اولریخ 

دهد یمبراي زمانی که کودك معیار مورد نظر را نشان  1شود. نمره یمي گذارارزش 1و0که به صورت باشد ي بدن میرویکرد قطعه یلتجزیه و تحل

شود و نمره مهارت در یمدهد. هر مهارت دو بار اجرا یمثبات انجام  یبدهد یا آن را یمنبراي زمانی است که معیار مورد نظر را نشان  0و نمره 

ها یآزمودني جراابار ر طی دو دها به صورت حداکثر مسافت ضربه با پا زمودنیشود. همچنین نمرات اجراي کمی آیمپایان با جمع نمرات معیار داده 

 ).7( شدیمبا استفاده از متر نواري ثبت 

 

1. test gross motor development 
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  ي تحقیقروش اجرا

حرکتی درشت اولریخ به عمل آمد که در آن آزمون دو بار  يهاپس از انتخاب نمونه مورد مطالعه، پیش آزمون رشد حرکتی توسط آزمون رشد مهارت

بر اساس کودکان رفت. مورد تحلیل قرار گ مهارت بنیادي ضربه با پاتهیه و با استفاده از چک لیست  یهایفیلم ،مهارت یو براي نمره ده شدتکرار 

گروه همگن شدند.گروه اول  3در  به صورت تصادفی نمره پیش آزمونو سطح رشدي، سن، وزن، سابقه قبلی فعالیت بدنی و راست پا بودن،

که به  باشدیدقیقه م 45جلسه اجرا کردند. هر جلسه شامل  16جلسه و در مجموع 2که هر هفته شامل ،هفته 8را در هتربیت بدنی مدرس هايیتفعال

 10جابجایی و دستکاري و  يهادقیقه تمرینات مربوط بهمهارت 25گرم کردن و  هايیتاول مربوط به فعال يیقهدق 10. شدیبخش تقسیم م 4

انه اي اجرا کرد. ینبواقعرا در مدارس مختلف به طور  هاآنتوان یمهایی است که یتفعالاین برنامه شامل باشد.ي آخر مربوط به سرد کردن میدقیقه

  اند.شدهیلتعدیرفعال و تمرینات خشک در این برنامه از بین رفته یا غهاي يبازهمچنین 

  

  این برنامه شامل دو نوع فعالیت کالسی است:

  عروقی، است –ي جابجایی که هدفشان توسعه قدرت و استقامت عضالنی، استقامت قلبی هامهارتالف) تمرین 

). این برنامه که در تحقیقات 10،9با ورزش است( مرتبطي هامهارتي دستکاري که هدفشان توسعه عمومی هاهارتمب) تمرینات مربوط به 

ي حرکتی در سطوح باالي هامهارت، برنامه وسیعی است که براي رسیدن به اهدافی مانند افزایش آمادگی بدنی و قرارگرفتهمختلفی مورد استفاده 

  فعالیت طراحی شده است.

دادند و گروه یماي انجام یقهدق  45هاي توپی بود در جلسات يبازي فعال و هاواکنشهاي آزاد که شامل ورزش، بازي، يدوم،در این مدت بازگروه 

  گروه پس آزمون به عمل آمد و نتایج ثبت گردیدند. 3، در نهایت از هر کنترل در این مدت فعالیتی نداشت

 آماري یلتجزیه و تحل

مرکزي و  هاي آمار توصیفی براي محاسبه شاخصاز خام از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.  يهاتجزیه تحلیل آماري دادهبراي بررسی و 

و سپس از  .شدبررسی  هایعنرمال بودن توز K_S، ابتدا با استفاده از آزمون یآمار استنباطاز کمی و رسم نمودارها و جداول، و  هايیاسپراکندگی، مق

 افزارنرمدر نظر گرفته شد براي محاسبات از  p<o/o1سطح معناداري آمارياستفاده شد.  هاگروهکواریانس براي تعیین اختالف میانگین تحلیل 

  استفاده شد. spss 17آماري 

  هاي تحقیقیافته

  الگوي بنیادي ضربه با پاپیش آزمون و پس آزمون کمی  اریمیانگین و انحراف مع)1(جدول

  وهرگ

 آزمون                                      پس آزمونپیش 

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  730/0  10/5  827/0  20/5  کنترل

  8390/0  12/6  741/0  40/5  ي آزادهايباز

  31/1  23/7  636/0  35/5  تربیت بدنی در مدارس

  10/5، و در مرحله پس آزمون  20/5شود میانگین نمرات در مرحله پیش آزمون براي گروه کنترل یممشاهده )1(که در جدول گونههمان     

در مرحله پس آزمون می باشد. همچنین براي گروه تربیت بدنی در مدارس  12/6در مرحله پیش آزمون و  40/5هاي آزاد يبازباشد. براي گروه یم

  باشد.یمپس آزمون در مرحله  23/7در مرحله پیش آزمون و  35/5

  

  ضربه با پا الگوي بنیاديپیش آزمون و پس آزمون کیفی میانگین و انحراف معیار نمرات )2(جدول

  گروه
 پیش آزمون                                پس آزمون          

  انحراف معیار   میانگین   انحراف معیار   میانگین 

  15/1  30/4  737/0  4  کنترل 

  788/0  80/4  816/0  15/4  آزادي هايباز

  666/0  00/6  803/0  10/4  تربیت بدنی در مدارس
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باشد. براي یم 30/4و در مرحله پس آزمون   4شود میانگین نمرات در مرحله پیش آزمون براي گروه کنترل مشاهده می )2(که در جدول گونههمان

در مرحله  10/4باشد. همچنین براي گروه تربیت بدنی در مدارس مرحله پس آزمون میدر  80/4در مرحله پیش آزمون و  15/4هاي آزاد يبازگروه 

  باشد.یمدر مرحله پس آزمون  6پیش آزمون و 

از تحلیل  هایآزمودنتفاوت وجود دارد، براي مهار اثرات نمره پیش آزمون بر پس آزمون  هاگروهبا توجه به اینکه در نمرات پیش آزمون      

  تفاده شد که نتایج آن در زیر آمده است.کواریانس اس

  

  پا  در  سه گروه با ضربه  کمی عضویت گروهی  بر میزان نمرات رینتایج تحلیل کو واریانس تأث)3(جدول

  ن تآثیر     توان آماريمیزا      (P)معناداري                    Fرها       درجه ازادي                  میانگین مجذورات متغی

  997/0  436/0  /001  58/21  73/11  1  پیش آزمون

  1  528/0  /001  56/17  02/10  2  عضویت گروهی

تربیت بدنی در و  ي آزادهايبر حسب عضویت گروهی ( سه گروه کنترل، باز  هاینمرات ضربه پا آزمودن ماندهی، بین میانگین باقدهدینشانم)3(جدول

  .درصد بوده است  52 براي گروه تربیت بدنی در مدارس ری). میزان این تأث>01/0Pشود() تفاوت معناداري مشاهده میمدارس

  

  هاپا بر حسب گروه با ضربه ات کمیاختالف میانگین نمر)4(جدول

  ختالف میانگین              سطح معناداريا                                                     گروه                                          

  ي آزادهايگروه کنترل   باز

  ي تربیت بدنیهاتیگروه کنترل  فعال

663/ -  

99/1 -  

054/  

001/  

  /001  33/1  ي آزادهايبازي تربیت بدنیهاتیفعال

ي آزاد و کنترل هايبازتفاوت بین نمرات  کمی ضربه با پا گروه تربیت بدنی در مدارس با گروه  شودیممشاهده )4(که از جدول همان طور     

  معنادار است.

  

  پا  در سه گروه با ضربه کیفیعضویت گروهی  بر میزان نمرات  رینتایج تحلیل کو واریانس تأث)5(جدول

  توان آماري  میزان تاثیر  )Pمعناداري(  میانگین مجذورات  درجه آزادي  متغییرها

  117/0  042/0  296/0  809/0  1  پیش آزمون

  970/0  401/0  /001  86/7  2  عضویت گروهی

در مدارس) تیو ترب ي آزادهايبر حسب عضویت گروهی (گروهکنترل، باز  هاینمرات ضربه پا آزمودن ماندهی، بین میانگین باقدهدینشان م)5(جدول 

  .درصد بوده است 40براي گروه تربیت بدنی در مدارس ریمیزان این تأث). >01/0Pشود(تفاوت معناداري مشاهده می

  

  هاپا بر حسب گروهبا ضربه  ات کیفیاختالف میانگین نمر)6(جدول

  تالف میانگین               سطح معنادارياخ                                                                           گروه ها              

  ي آزادهايگروه کنترل   باز

  ي تربیت بدنیهاتیگروه کنترل  فعال

478/ -  

72/1 -  

244/  

001/  

  /005  - 12/1  ي تربیت بدنیهاتیفعال  ي آزادهايباز

ي آزاد و کنترل معنادار هايبازتفاوت بین نمرات  کیفی ضربه با پا گروه تربیت بدنی در مدارس با گروه  شودیممشاهده )6(همانطور که از جدول

  .است

  

    گیريیجهنتبحث و 

شوند. گروه یمیفی مهارت بنیادي ضربه با پا و کهاي تربیت بدنی در مدارس منجر به رشد کمی یتفعالدهد که نتایج به دست آمده نشان می

تربیت بدنی با ایجاد تحرك هاییتفعالهاي آزاد و کنترل داشته است، بنابراین يبازهاي تربیت بدنی در مدرسه عملکرد بهتري نسبت به گروه یتفعال
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زش و عالوه براین، کیفیت آمویفی الگوي بنیادي ضربه با پا را در پی داشته است و کسازي محیط، رشد کمی یغنو انگیزه در کودکان و همچنین با 

هاي حاصل از این یافتهباشد که در مداخالت باید به آن توجه شود. یکودکانمحرکات رشد ي نوع برنامه مورد استفاده از عوامل مهم در زمینه

بررسی  ، که به)2011شیخو همکاران()، 2009، اکبري و همکارن ()2006رایلیو همکاران(، )2006آموي(،  )2003ایگودیوبرنتا(هاي پژوهش با یافته

 هابرنامهو به این نتیجه رسیدند که این  اندپرداختهي خالق هابرنامهي بنیادي  با استفاده از حرکات هدفمند و هامهارتمداخله بر رشد  عواملنقش 

ی بنیادي، این عقیده یک تفسیر غلط در رابطه با مفهوم رشدي الگوهاي حرکتبا این وجود شوند همخوانی دارد. یمي بنیادي هامهارتمنجر به رشد 

. برخی گیرندیتقاضاهاي تکلیف و عوامل محیطی قرار م یرو خیلی کم تحت تأث شوندیبالیدگی مشخص م یلهها به وساست که این مهارت

صرفاً به  اند و این عقیده که کودکان این حرکات را به طور طبیعی ونوشته هايمتخصصان رشد کودك مکرراً در مورد رشد طبیعی حرکات و باز

اگرچه بالیدگی در رشد الگوهاي حرکتی بنیادي نقش دارد،نباید به عنوان تنها عامل اثرگذار  اما .دهند وجود داردینمو (بالیدگی) رشد م یلهوس

  ). 5( کندیایفا م کنندیها رشد مکه این مهارت يانگریسته شود. شرایط محیطی نقش مهمی را در درجه

ي هامهارتهاي آزاد بر رشد يباز)، که به بررسی نقش 2009هاي مطالعه رابینسون و همکاران (هاي این پژوهش با یافتهعالوه بر این یافته     

پس ي دستکاري ندارند همخوان است. هامهارتیري بر رشد تأثها يبازدبستانی پرداختند و نتایج نشان داد که این یشپبنیادي دستکاري در کودکان 

یر بیشتر تجارب تأثهر کودك پی برد. یکی از دالیل مهم  جانبههمهتوان به اهمیت فراهم ساختن تجارب حرکتی متنوع و متناسب براي رشد یم

هاي حرکتی ییتواناهاي آزاد، داشتن فرصت تمرینی هدفمند است. کودکان براي رشد و اصالح يبازي حرکتی نسبت به هامهارتحرکتی و آموزش 

در همین راستا، نیوول د به تشویق، فرصت تمرین و آموزش، محیط غنی و محرك و کیفیت آموزش در محیط بوم شناختی نیاز دارند. خو

 يها. یعنی مهارتپذیردیتکلیف، ارگانیسم و محیط صورت م هايیتبر مبناي تعامل بین محدود FMS) نشان داده است که رشد 1986،1984(

 شوند.هاي معین دریک محیط ویژه اجرا مییک فراگیر با ویژگی یلهسیستمِ پویاي دربرگیرنده یک تکلیف خاص و به وس حرکتی بنیادي، درون یک

کند و ایجاد تمرینات متناسب با نیازهاي کودکان یکی از یمي بنیادي ایفا هامهارتنقش بسزایی در رشد  محدودکنندهبنابراین محیط به عنوان یک 

  شود.یمسازي محیط محسوب یغنبهترین راهکارها جهت 

هاي آزاد با توجه يبازهاي آزاد با کنترل یافت نشد، با اینکه يبازهاي تحقیق بیان شد تفاوت معناداري بین گروه که در بخش یافته همان طور     

 يهاها ممکن است باعث یادگیري در مهارتبرنامه ینشرکت در اآید، اما  یمسازي محیط به حساب یغندکان راهی جهت به نیازهاي فطري کو

هاي آزاد بر يباز، که به بررسی نقش )2004کالرك(،)2000برجرین(، )1993روتلدجی(هاي هاي این بخش از پژوهش با یافتهیافته .بنیادي نشوند

ي مداخله در هابرنامهي بنیادي را در پی دارد همخوانی ندارد. هامهارتها رشد يبازرداختند و به این نتیجه رسیدند که این ي بنیادي پهامهارترشد 

هاي حرکتی به منظور همچنین ارزیابی مهارت، ها باشنددر جهت توسعه این مهارت شدهیزيرهاي حرکتی باید داراي آموزش مناسب و برنامهمهارت

تواند در ایجاد هاي کمی و کیفی حرکات کودکان میاست. ارزیابیها ضروري موثر و کارآمد، و تشخیص نقاط ضعف و قوت این برنامه یزيربرنامه

، بنابراین نیاز به اندگرفتهي متناسب با نیاز کودك موثر باشد، با این وجود مطالعات گذشته فقط یک جنبه از رشد حرکت را در نظر بهترین برنامه

  ).5(شود یمیري را داشته باشد احساس گاندازهي که قابلیت هر دو نوع ابرنامه

میزان ساعات آموزش مربوط به جلسات و اجزاي مهارت به صورت مجزا و همچنین ایجاد تنوع در حرکات موضوع بعدي در مداخالت رشدي      

هاي نشده است، ارتباط بین مدت زمان صرف شده در مداخالت و رشد مهارتدر نظر گرفته  شدهانجام. عاملی که در بیشتر مداخالت استکودکان 

کنند شاید این تجربه به شناسایی را تجربه مییرقابلغبحرانی مقطعهیک در کودکانهاي مداخله رسد برنامهمی به نظر). 21بنیادي بسیار متغیر است (

هاي اي که به صورت اختصاصی به بررسی نقش محیط و برنامهاشد.بنابراین وجود برنامههاي مورد استفاده در این مداخالت بخاطر یکنواختی برنامه

ها، با افزایش سطوح انگیزش ). حرکات هدفمند و تمرینات تخصصی مربوط به مهارت21ها بنیادي در کودکان بپردازد الزامی است(آموزشی بر مهارت

-یافته در آینده میهاي ورزشی سازمانرا در پی داشته که این خود منجر به شرکت در فعالیتو لذت از فعالیت بدنی، رشد حرکات بنیادي درکودکان 

ي هابرنامهو در قالب  هاآني مداخله براي کودکان متناسب با سطح رشدي هابرنامهشود که یمیشنهاد پ. با توجه به نتایج تحقیق حاضر شود

  پایه باشد.آموزشی وِیژه و حرکات خالق در جهت رشد الگوهاي 

  

  تشکر و قدردانی

ی که ما را در اجرایی این پژوهش یاري دادند، آموزاندانشدر نهایت از مدیریت محترم مدرسه ابتدایی حکیم واقع در شهرستان کرج و کلیه 

  شود.یمسپاسگزاري 
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