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 یحرکت یماندگ عقب به مبتال کودکان در یادیبن یها تیفعال جبران بر نتونیبدم آموزش دوره کی ریتأث
 

 4، داود حومنیان3طلب ، رسول حمایت2، محمود شیخ1فرنوش فطروسی

 

 چکیده

گردد. با این وجود، رسیدن به  های حرکتی در کودکان با گذراندن مراحل رشد و نمو به بیشترین میزان ممکن برای پیشرفت در هر فرد نزدیک می مهارت :مقدمه

این عدم دسترسی به سطح پیشرفته  باشد؛ چرا که در کودکان ضروری می های بنیادی رو، توجه به فعالیت شود. از این این هدف به صورت خودکار حاصل نمی

های  ثیر مهارتأبررسی ت حاضر، مطالعه انجامد. هدف از گرد می تخصصی حرکاتدهد و مانع دستیابی به  های دوران کودکی را کاهش می ، فعالیتحرکات

 .بود نبنیادی در کودکا های ماندگی فعالیت جبران عقببدمینتون بر 

ماندگی حرکتی مواجه بودند، تشکیل داد. در ابتدا و انتهای تحقیق،  ساله شهر تهران که با عقب 11تا  7پژوهش را دختران  کنندگان این شرکت ها: روشمواد و 

( به عمل آمد. گروه آزمایش TGMD-1یا  1-Test of Gross Motor Development) Ulrichآزمون با استفاده از آزمون حرکات درشت  آزمون و پس پیش

 .های بدمینتون قرار گرفتند تحت آموزش مهارت هفته 11 به مدت

های روزمره نگهداشته شده  جایی، به مراتب عملکرد باالتری را نسبت به گروه شاهد که بدون تمرین در سطح فعالیت های جابه گروه آزمایش در مهارت :ها یافته

 .(P=  001/0های دستکاری نیز تکرار گردید که بیانگر تأثیر تمرین بود ) در رابطه با مهارتها  (. همچنین، یافتهP=  001/0بودند، نشان داد )

ماندگی  تأثیر مثبتی در جبران عقب ،های بدمینتون مهارتو آموزش  باشد ماندگی حرکتی در سنین مدرسه ضروری می تأکید بر لزوم جبران عقب گیری: نتیجه

 .دارد کودکان های بنیادی فعالیت

 حرکتی های بدمینتون، کارایی حسی حرکتی، ناهنجاری ها: کلید واژه
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 02/4/6331تاریخ پذیرش:  02/3/6331تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
های حرکتی در کودکان با گذراندن مراحل رشد و نمو، به بیشترین میزان  مهارت

گردد. با این وجود، رسیدن به این  ممکن برای پیشرفت در هر فرد نزدیک می
و الزم است تا چگونگی پیشرفت گردد  هدف به صورت خودکار حاصل نمی

در دوران حرکتی پایه رشد  بخشترین  مهم بنیادی که حرکتیهای  فعالیت
در حین  کودکان رها کردن به طوری که ؛(1)مورد توجه قرار گیرد ، است کودکی

هر  .گردد در انجام حرکات روزانه و معمول بدنی می رشد، منجر به بروز مشکل
. محیط گذارد میثیر أت های بنیادی فعالیتمحیط و عوامل ارثی بر عامل دو 

در رشد فیزیکی و عملکرد شناختی در نظر  یثرؤزیست به عنوان عامل بسیار م
های فیزیکی اضافی در افزایش عملکرد حرکت  فعالیت. (1، 2) شود میگرفته 

های بدنی، موجب عملکرد  ؛ تا جایی که افزایش فعالیتکودکان اثبات شده است

 .(3)گردد  میحرکتی بهتر و افزایش توانایی اجرای حرکات 
 با مرتبط اندام تناسب و یبدن تیفعال با ،کودکان یحرکت یها مهارت

های ورزشی  ؛ به این معنی که هرچه کودک فعالیتدارد یمثبت رابطه سالمت
سازی محیط  . غنی(4)تر خواهد شد  بیشتری انجام دهد، سالمتی او محتمل

ای  و پایه بنیادی های اجرای بهتر فعالیتو ی مهارتعملکرد  بهبود باعث ،کودک
ربیان ورزشی و معلمان در نتیجه، م شود. می همچون راه رفتن، دویدن و پریدن

ایه به دلیل حساس بودن این سن در فراگیری مدرسه به خصوص در سنین پ
داشته باشند. عالوه بر  ها این فعالیتباید دانش کاملی از  های بنیادی، فعالیت

 عوامل عوامل ارثیگذارد.  ثیر میأبر روی استعداد و ظرفیت فرد ت نیز این، ارث
که در رشد حرکتی کودکان تأثیرگذار است. با  دنشو محسوب می تغییرناپذیری

با  اماهای وراثتی وجود ندارد،  وجود این که امکان دخل و تصرف در ویژگی

 مقاله پژوهشی
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توان تا حدی در آن دخالت  حرکتی کودکان، میاثرات محیطی بر رشد  افزایش
بروند و به مراحل  های ابتدایی توانند فراتر از سطح مهارت که نمی ی. کودکاننمود

و ممکن است برای همیشه از  کنند می، سرخوردگی را تجربه تر برسند شرفتهپی
 .(5)کشند شرکت در ورزش کنار ب

های  ساختمانی برای فعالیتهای  بلوک ه منزلهب ،حرکتی بنیادیهای  فعالیت
 بهبوددبستانی و مدرسه برای  های پیش . دوره(6، 7)باشد  میپیشرفته حرکتی 
کسانی  ء. همه کودکان به جز(1، 9) های اساسی حرکتی ضروری است مهارت

که دارای اختالالت جدی در زمینه رشد هستند، توانایی بازی، رشد و یادگیری 
دهد،  شواهد نشان می .(2، 11) دنرا دار های حرکتی بنیادی فعالیتانواع الگوها و 

بنیادی  های فعالیتدر  ،دبستانی که فعالیت فیزیکی بیشتری دارند پیش کودکان
. تأثیر مثبت (11، 12)نمایند  عمل میکودکان در سنین مشابه دیگر بهتر از 

-15) بنیادی نیز در سطح مدرسه تأیید شده است های فعالیتفعالیت بدنی بر 
تمرکز  حرکاتحرکتی بنیادی بر بهبود  های فعالیتثیر أبر ت تحقیقات مذکور(. 13
 ها چگونگی جبران کمبود این مهارت کمی در زمینه های پژوهشند، اما ا هکرد

و همکاران در مطالعه خود، تأثیر مثبت خودپنداره بر  Barnett .انجام شده است
بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که بهبود تصور کودک از جبران حرکات را 

 .(16) شود خود، باعث انجام بهتر حرکات دستکاری توپ می
های بنیادی دچار ضعف  لحاظ فعالیتدر تحقیق حاضر کودکانی که به 

مانده حرکتی بودند، مورد توجه قرار  ها عقب بودند و به نوعی در این فعالیت
در این افراد  بنیادی های جبران فعالیتبدمینتون بر  اتتأثیر تمرینگرفتند و 

یک برنامه تمرینی ورزشی جهت  ثیرأتپیشین،  های بررسی گردید. در پژوهش
قرار گرفته ررسی های بنیادی مورد ب ماندگی فعالیت تعیین میزان جبران عقب

تأثیر تمرینات مینی بسکتبال در کودکان . فطروسی و همکاران (6، 15) است
و همکاران نیز  . اکبری(6)ند قرار داد بررسیمورد مانده حرکتی بنیادی را  عقب

 .(15)کردند های سنتی به عنوان یک مداخله استفاده  از بازی مطالعه مشابهی، در
Luz اما به جای استفاده از ندمشابهی انجام داد تحقیقات و همکاران نیز ،

برای اصالح  خاص های شناخته شده ورزشی، یک مدل جبرانی فعالیت
 .(17)پیشنهاد نمودند  بنیادی های فعالیت

های  ، از جمله رشتهبدمینتون یورزشبا در نظر گرفتن این موضوع که رشته 
باشد و حرکات موجود در این رشته نیز در  حرکتی مناسب میتنوع ورزشی با 

مختلف آمادگی جسمانی است و همچنین، به این دلیل که  های برگیرنده شاخص
در یک زمان  توسط بازیکنان پردازش اطالعات محیطی در مورد بازیامکان 
 العمل و قدرت بینایی موجب افزایش و بهبود سرعت عکسکه وجود دارد کوتاه 

، در مطالعه حاضر از آموزش این رشته به کودکان مبتدی (11)گردد  میها  آن
مناسب و یک بازی الزم به ذکر است که این ورزش به عنوان  استفاده گردید.

. یکی از فواید (19)شود  بخش برای رده سنی کودکان نیز در نظر گرفته می ذتل
بازی بدمینتون، افزایش توانایی شناختی است که تحقیقات پیشین نیز بر وجود 

رو، با توجه به  . از این(21)اند  های حرکتی تأکید نموده این نقش در مهارت
مطالب بیان شده در رابطه با اهمیت این موضوع در کودکان و نیز انجام 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر یک مطالعات اندکی در این زمینه تاکنون، 
انجام  ماندگی حرکتی در کودکان جبران عقب بر میزانبدمینتون  آموزش دوره

 شد و این سؤال مورد بررسی قرار گرفت که آیا تمرینات بدمینتون هم 
 های بنیادی در کودکان  ماندگی فعالیت تواند اثر جبرانی بر بهبود عقب می

 داشته باشد؟

 ها مواد و روش
های نیمه آزمایشی با طرح  شناسی، از جمله پژوهش این مطالعه از نظر روش

ه شهر سال 11تا  7 اندختر آزمون بود. جامعه آماری پژوهش را پس -آزمون پیش

تهران تشکیل دادند که طی فراخوان عمومی باشگاه شهید کشوری مبنی بر 

ها با  نام کردند. داده نفر ثبت 121احتمال مشکل حرکتی و کامالً داوطلبانه، 

نامه محقق ساخته که مورد تأیید چند تن از استادان گروه رفتار  استفاده از پرسش

نامه شامل  پرسشآوری گردید. اطالعات  حرکتی دانشگاه تهران بود، جمع

ها و همچنین، سؤاالتی به  مشخصات فردی از جمله سن، وزن و قد آزمودنی

های کودکان مبتال به  در رابطه با مشخصهعنوان معیارهای ورود به مطالعه 

 ماندگی حرکتی بود. معیارهای ورود شامل اختالالت هماهنگی و  عقب

  های تشخیصی و آماری اختالالت روانی بر اساس مالک عملکردی

(Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorders  یاDSM )

سال بود. برای اطمینان از اعتبار آزمون و حذف  11تا  7امنه سنی و د (21)

نفر ارزیاب متخصص و آشنا با  3سوگیری احتمالی فرد ارزیاب، طی یک جلسه، 

 اتغیبت در جلسها،  نامه گذاری کردند. عدم تکمیل پرسش مان نمره ز آزمون هم

ه عنوان معیارهای های مزمن و اختالالت روانی نیز ب و ابتال به بیماری آموزشی

 .(21)خروج در نظر گرفته شد 

نامه مورد استفاده با نظر چند متخصص و محقق در  روایی محتوای پرسش

منظور رعایت مالحظات   بهزمینه اختالالت حرکتی کودکان بررسی گردید. 

از دانشگاه آزاد  IR.IAU.S.REC.1396.6 و با اخذ کد اخالق به شماره اخالقی

نامه جهت  هماهنگی با والدین کودکان و اخذ رضایتواحد سبزوار و پس از انجام 

کننده اطمینان داده شد که  های شرکت به والدین آزمودنیشرکت این افراد، 

 گیرد. مینام مورد استفاده قرار  اطالعات به دست آمده به صورت محرمانه و بی

منظور حفظ اسرار شخصی و عدم تجاوز به حریم خصوصی افراد، نتایج در   به

در مورد عدم ضرر و زیان ناشی از شرکت در  د.ها گزارش ش میانگین گروه سطح

کنندگان آزاد بودند که هر زمان بخواهند از ادامه همکاری  ، شرکتتحقیق

 انصراف دهند. 

مسراوی و طری    طرور نفرر بره    41پس از غربالگری اولیه و تعیین نمررات،  

 نفرر( قررار    21) هدشرا و نفرر(   21) آزمرایش  دو گرروه سراده در   تصرادفی آرایش 

  Ulrichکننرررردگان آزمررررون حرکررررات درشررررت    از مشررررارکت گرفتنررررد.

(2-Test of Gross Motor Development  2یررا-TGMD  برره عنرروان )

نفرر بره عنروان     15در تحقیقات نیمه آزمایشری، تعرداد    آزمون به عمل آمد. پیش

هرا همره در    . آزمرون (22، 23)شود  حداقل نمونه الزم و مکفی در نظر گرفته می

در محل سالن چند منظوره باشگاه ورزشی شهید احمرد   12تا  9صبح بین ساعت 

 کشوری انجام شد.

دهی بهره حرکتی به  گیری و نمره جهت اندازه TGMD-2آزمون 
و  Reدر پژوهش  .(24)های حرکتی بنیادی مورد استفاده قرار گرفت  فعالیت
و  TGMD-2ان، عملکرد و تأخیر حرکتی دو روش متداول همکار

Körperkoordinationstest für Kinder (KTK جهت ارزیابی جبران حرکتی )
 ها به این نتیجه رسیدند که هر کدام از آزمون ها درشت مقایسه گردید. آن

 به TGMD-2کنند. بنابراین،  های مختلف کنترل حرکتی را مقایسه می جنبه
 یبند طبقه ماندگی حرکتی را عقب دارای کودکان شتریب یا مالحظه قابل طور

 .(25)های حرکتی دوران کودکی قرار دارد  و بیشتر تحت تأثیر تجربه است کرده
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هاشناسیآزمودنی.اطالعاتجمعیت1جدول

شاخصتوصیفی
شاخصآماری

فراوانی
وزن)کیلوگرم((مترقد)سانتیسن)سال(

انحرافمعیار±میانگینانحرافمعیار±میانگینانحرافمعیار±میانگین

 12/04 ± 14/3 02/603 ± 61/1 42/3 ± 22/0 02 شاهد گروه
 02/04 ± 23/4 02/632 ± 61/1 02/3 ± 62/0 02 آزمایش

 

تشکیل شده ء  جایی و کنترل شی از دو خرده آزمون جابه TGMD-2آزمون 
توانایی حرکتی بنیادی درشت را  12است که این دو خرده آزمون در مجموع 

های  جایی شامل خرده مقیاس . خرده آزمون جابهدهد مورد سنجش قرار می
لی، گام کشیده، پرش افقی، سرخوردن و خرده آزمون  دویدن، چهار نعل رفتن، لی

بت، گرفتن، ضربه با پا، پرتاب و شامل ضربه به توپ ثابت، دریبل ثاء  کنترل شی
دهد  سال را مورد ارزیابی قرار می 11تا  3باشد که کودکان  غلتاندن توپ می

و پایایی آن برای خرده  96/1. روایی این مقیاس در مطالعات خارجی (9، 26)
. (24)به دست آمده است  91/1و برای بهره حرکتی درشت نیز  17/1ها  آزمون

در ایران نیز روایی و پایایی این آزمون توسط سلطانیان و همکاران مورد تأیید 
و  71/1تا  61/1نان، پایایی همسانی درونی قرار گرفت. بر اساس مطالعه آ

جایی و  جابه های همچنین، ضریب همبستگی بازآزمایی برای خرده مقیاس
محاسبه شد  76/1گزارش گردید. روایی نیز  16/1و  19/1به ترتیب  ء کنترل شی

در تهران،  TGMD-2زاده و همکاران نیز پس از اعتباریابی آزمون  . زارع(27)
جایی و دستکاری و بهره حرکتی را به طور میانگین به ترتیب  پایایی نمرات جابه

درونی برای بیان کردند. در پژوهش آنان، پایایی همسانی  11/1و  74/1، 71/1
 و 65/1ای نیز بین  ضریب همبستگی بازآزمایی دامنه. دختران و پسران باال بود

. نتایج نشان داد که این آزمون (21)به دست آمد  95/1 از بیشتر روایی و 11/1
توان از آن جهت ارزیابی حرکات  گیری در سنین مختلف را دارد و می توان اندازه

 درشت و بنیادی در ایران استفاده کرد.
بر اساس اقالمی که در آزمون آورده شده است،  TGMD-2امتیازات در آزمون 

و  شود هایی تقسیم می در این آزمون، هر مهارت حرکتی به بخش گردد. ثبت می
نمرات بر اساس این که کودک آن معیار را نشان داده است یا خیر، به صورت صفر و 

 دهد ی. نمره یک برای زمانی است که کودک معیار مورد نظر را نشان مشود داده می 1
و یا آن  دهد و نمره صفر نیز برای زمانی است که کودک معیار مورد نظر را نشان نمی

دهد. هر مهارت دو بار اجرا شد و نمره مهارت در پایان با جمع  ثبات نشان می را بی
جایی در انتها با هم و نمرات  های جابه نمرات معیار به دست آمد. نمرات مهارت

نیز با هم جمع شد و در پایان نمرات بر اساس نمره استاندارد  ء های کنترل شی مهارت
 ثبت گردید. شود، موجود در آزمون که با توجه به سن آورده می

کورسازی در طول  ،به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی )سوگرایی(
مطالعه از تخصیص گروه  پذیرفت و افراد موردها انجام  آوری و ارزیابی داده جمع

فقط  بود؛ چرا که یک سوکور تحقیق حاضر از نوع. بودنداطالع  بی مطالعه

بودند. همچنین، به  اطالع بی مورد بررسیهای  کنندگان از تخصیص گروه شرکت
های روزمره  ها فقط در سطح فعالیت های آن منظور کورسازی گروه شاهد، فعالیت
 حاصل گردید. ها در باشگاه دیگر اطمینان نگهداشته شد و بابت عدم شرکت آن

  طیهفته  12 مدت ،گروه آزمایشهای بدمینتون در  دوره آموزش مهارت
هایی مانند  ها شامل حرکات و تکنیک مهارت این به طول انجامید.جلسه  36

حرکات پا، دراپ  ،زدن حرکات دستکاری توپ و راکت، سرویس بلند، تاس، آندرهند
پس از  تمرین مشارکت ننمودند.شاهد در گروه  که در حالیشات و درایو بود؛ 
 .مورد بررسی قرار گرفتند دوباره TGMD-2آموزان تحت آزمون  تمرین، تمام دانش

 و سپس تحقیق متغیرهای و ها آزمودنی به مربوط توصیفی های یافته ابتدا
 بررسی شد. تحقیق های فرضیه از یک هر با رابطه در استنباطی های یافته

ها با استفاده از آزمون  همگونی واریانس بین گروهها و  نرمال بودن داده
Levene  استفاده تحلیل کواریانس بررسی شد و پس از حصول اطمینان، از
آوری  تحلیل کواریانس، یکی از فنون کنترل آماری است که پس از جمعگردید. 

کند تا تأثیر یک یا چند متغیر دیگر که احتمال دارد با  ها به محقق کمک می داده
های آماری منظور نماید و  متغیر وابسته یا مستقل رابطه داشته باشد را در تحلیل

های نهایی  دار باشد، تأثیر متغیر کوواریت را از تحلیل چنانچه این رابطه معنی
های اولیه گروه در زمینه  تعدیل آماری تفاوت، هدف تحلیل کواریانس کنار گذارد.

در  اند و وابسته ربط دارند، اما کنترل نشدهکه به متغیر است یک یا چند متغیری 
 یعنی است؛ های گروه دار بین میانگین یافزایش احتمال یافتن تفاوت معن نهایت،

ها  داده ها را پیدا کند. های بین گروه تا تفاوتاست دار  یاحتمال کشف تفاوت معن
 (version 21, IBM Corporation, Armonk, NY) 21نسخه  SPSSافزار  در نرم

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 15/1داری  و سطح معنی
 

 ها یافته
 ارایه شده است. 1ها در جدول  شناسی آزمودنی اطالعات جمعیت

پس از تعیین نرمال بودن متغیرها، از آمار پارامتریک کواریانس جهت 
آزمون استفاده گردید. همچنین، همگونی  آزمون و پس تجزیه و تحلیل پیش

که گونه  آزمون مورد بررسی قرار گرفت. همان و پس آزمون پیش واریانس
آزمون گروه  آزمون و پس نشان داد، این مفروضه در پیش 2جدول  های داده

 ها تأیید گردید.  دار نبود و برابری واریانس جایی معنی تجربی در مهارت جابه

 

جاییهواریانساثراتگروهبرمهارتجابکنتایجتحلیل.2جدول

 Pمقدار F میانگینمجذوراتدرجهآزادی/مقدارمجموعمجذوراتمتغیرها
مجذور
 اتا

تستبرابریواریانس

F مقدارP 

 232/2 32/0 632/2 *226/2 20/24 12/884 0 20/000 آزمون پس -آزمون پيش
 - - - *226/2 28/81 34/6428 6 34/6428  گروه
 - - - - - 31/61 32 23/200 خطا

Wilks's lambda 84/2 0 - 24/3 233/2* - - - 
 15/1در سطح داری  معنی*
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اریانساثراتگروهبرمهارتدستكاریکونتایجتحلیل.3جدول

 Pمقدار F میانگینمجذوراتدرجهآزادی/مقدارمجموعمجذوراتمتغیرها
مجذور

اتا

تستبرابریواریانس

F مقدارP 

 032/2 21/2 632/2 *226/2 612/40 42/220 6 42/220 آزمون پس -آزمون پيش

 - - - *226/2 002/068 10/0216 6 10/0216 گروه

 - - - - - 00/66 32 32/423 خطا

Wilks's lambda 06/2 0 - 684/0 220/2* -  - 
 15/1در سطح داری  معنی*

 
با توجه به آماره آزمون برای گروه همچنین، نتایج حاکی از آن بود که 

ها در  داری میان آزمودنی تفاوت معنی ،(P ،17/54 = F = 111/1تجربی )
بدین معنی که آموزش بدمینتون در کودکان با  شت؛آزمون وجود دا پس

جایی در آنان گردید که  هموجب بهبود مهارت جاب بنیادی، ماندگی حرکتی عقب
 .باشد بهبود توانایی در این کودکان می بیانگراین امر 

 نتایج در مورد تأثیر آموزش بدمینتون در آزمون مهارت دستکاری 
(111/1 = P ،16/47 = F ) ارمقد (. همچنین،3نیز مورد تأیید قرار گرفت )جدول 

در  مایشآز وهگر اتنمر اتتغییر صددر 13که  ستا آن ههندد ننشا اتا ورمجذ
آزمون( ناشی از اجرای  ها در پس جایی و دستکاری )تفاوت گروه های جابه مهارت

 متغیر مستقل آموزش مهارت بدمینتون بود.
 

 بحث
های  مهارتیک دوره  آموزشثیر أبررسی تهدف از انجام مطالعه حاضر، 

 بهمانده حرکتی بود که  ن عقببنیادی در کودکا های جبران فعالیتبدمینتون بر 
 های در پژوهش مشارکت نمودند. بر اساس مبانی نظری، فعالیت داوطلبانه طور

جایی و دستکاری تقسیم شده است که در  به سه حیطه استواری، جابه بنیادی
جایی و دستکاری به دلیل اهمیتشان مورد بررسی قرار  پژوهش حاضر حیطه جابه

 محور محصول یشیآزما یها پروتکل ،طرح آزمایشی نیادر  مچنین،گرفت. ه
 از هدف. گرفت قرار استفاده مورد ییاجرا کامالً و( سن) رشدی سقف اثر بدون

 مناسب تیحساس و ینیع یابیارز اطمینان نسبت به کسب تنهاها،  آزمون انتخاب
های تحقیق  . یافته(29)بود  نیسن طول درو خبرگی  کفایت زانیم تمایز برای

مهارت  آزمون پس و آزمون پیش اتنمر بین داری معنی تفاوتحاضر نشان داد که 
مهارت آزمایش پس از یک دوره تمرین بدمینتون،  گروهشت و دا وجودجایی  هجاب
 اجرا نمودند. شاهدگروه بهتر از  داری را به طور معنیجایی  هجاب

های حرکتی و  روابط بین مدل و همکاران نیز Luz مطالعه نتایج
 تا  6، کودکان سنین ها در تحقیق آن داد.نشان  های حرکتی بنیادی را فعالیت

تکلیف حرکتی مشخص به عنوان مدل حرکتی جبرانی  9استفاده از سال با  14
تحت آزمایش قرار گرفتند و در نهایت، انجام این پروتکل که ترکیبی از 

های بنیادی و پیشرفت  آمادگی جسمانی بود، سبب بهبود فعالیت های شاخص
همچنین،  .(17)آزمون گروه تجربی نسبت به گروه شاهد شد  نمرات پس
Akinoglu  و همکاران در پژوهش خود که با هدف بررسی تأثیر تمرینات پایه

 های حرکتی درشت کودکان در کشور ترکیه طی  بسکتبال بر رشد مهارت
آزمون در  داری را در نمرات پیش ای انجام شد، تفاوت معنی دقیقه 91جلسه  12

آزمون گزارش نمودند. این کودکان پس از گذراندن جلسات تمرین  مقایسه با پس
داری بهبود یافتند  های حرکتی درشت به طور معنی بسکتبال، در اجرای مهارت

در  را تمرینات مینی بسکتبال دار معنی اتتأثیر. فطروسی و همکاران نیز (31)
بودند، بنیادی خود ضعیف  های فعالیتکه در  یبنیادی کودکان های بهبود فعالیت

و  های سنتی که بازی همکاران به این نتیجه رسیدند اکبری و. (6)دادند نشان 
 ی که دچار ضعف حرکتیکودکاندر بر بهبود حرکات بنیادی  محلی، -بومی

را با هدف  ای مطالعه و همکاران Simons. (15)داری دارد  هستند تأثیر معنی
سال با  11تا  7پذیر  توان ذهنی آموزش های بنیادی کودکان کم مهارت بررسی

که برنامه مداخله،  ندگیری کرد هجتینو  ندانجام داد TGMDمون استفاده از آز
های پژوهش حاضر با  . یافته(31) های بنیادی دارد داری روی مهارت یتأثیر معن

های آموزشی ارایه شده به کودکان، به طور  وجود یکسان نبودن مهارت
( 6، 15، 17، 31، 31شده )های تمامی تحقیقات ذکر  یافته باانگیزی  شگفت

 عنوان نمود توان یمبه دست آمده،  نتایج مشترک به توجه با .شتهمخوانی دا
 را یحرکت یها ییتوانا یتوجه قابل طور به ی،باز و یبدن تیفعال ورزش، که

 که داد نشان جینتا. شود حرکتی رشد به منجر تواند یم و دهد یم قرار ریثأت تحت
 را افرادجایی  های جابه مهارت تواند یمتخصصی  یجسمان یها تیفعال و نیتمر
 .دهد شیافزا

و همکاران  Hodgeهای مطالعه  از طرف دیگر، نتایج بررسی حاضر با یافته
ی ها گروه بین عملکرد در تفاوتی چمطابقت نداشت. در پژوهش حاضر هی (32)

مشاهده نشد.  دویدن یارد 41 پس از تمرین جایی مهارت جابهتجربی و شاهد در 
تشکیل داد  جنس دو هر افرادی از و همکاران را Hodgeهای تحقیق  نمونه

 دختران مقابل در پسران یعیطب طور به که داشت نظر در دیبارو،  (. از این32)
را  تواند نتیجه حاصل دارند که این عامل می یبهتر های درشت عملکرد مهارت

 به دنبال داشته باشد.
 نمره بین داری معنی تفاوتهمچنین، یافته دوم بررسی حاضر نشان داد که 

تجربی پس از گروه شت و دا وجود دستکاریمهارت  آزمون پس و آزمون پیش
اجرا  شاهدگروه بهتر از  داری را به طور معنی دستکاریمهارت یک دوره تمرین، 

( و دانشور 33) Brantaو  Goodwayهای مطالعات  یافتهبا نمودند که این نتایج 
توان عنوان نمود که  ( همسو بود. در راستای این نتیجه، می33و همکاران )

 مهارت نیازهای الگوی با مشابهت علت های بدمینتون به تمرین مهارت
 .شود مانده حرکتی می دستکاری، باعث بهبود عملکرد دستکاری در کودکان عقب

کوثری و همکاران  های مطالعه آمده از تحقیق حاضر با یافتهنتایج به دست 
که  خود در پژوهشو همکاران کوثری  ( نیز مشابهت نداشت.36) Wang( و 35)

 که برنامه تمرینیند ، گزارش کردندپذیر انجام داد توان آموزش بر روی پسران کم
پرتاب کردن  روی مهارت دستکاری گرفتن، ضربه زدن با پا و برداری  یتأثیر معن
 بر داری ثیر معنیأهای حرکتی ت برنامه نمود کهنیز مشاهده  Wang(. 35) نداشت

دالیل احتمالی ناهمسو  (.36ندارد )توان ذهنی  رشد الگوهای بنیادی کودکان کم
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را  Wang (36)و ( 35) و همکاران کوثری اتبا مطالع بررسی حاضرایج تبودن ن
تفاوت نوع برنامه تمرینی، وسایل و ابزارهای تمرین، تفاوت در فضا و به  توان می

 .نسبت دادها  پژوهش اینمدت زمان تمرین در 
های بدمینتون  مهارتبینی پیشین، تمرین  طبق انتظار و پیشبه طور کلی، 

 های بنیادی داشت و در نتیجه، منجر به در نمرات فعالیتثیر قابل توجهی أت
های  به حال در حرکت تا که یبنیادی در کودکان های فعالیت ماندگی جبران عقب

 تحت توان یمرا  آمده دست به جینتااند، گردید.  بوده رشدی خیرأت دچار خود
 ا،یپو یها ستمیس هینظر طبق. تبیین نمود ایپو یها ستمیس هینظر چارچوب

ها بیان  سیستم نظریه. است یحرکت یها مهارت رشد بر یمهم عامل «طیمح»
شود، شامل رابطه  می حرکتی رشد برکه باعث تأثیرگذاری  عواملیکند،  می

عوامل ) محیط و( وراثتی وزیستی  عوامل) فردی عوامل با تقابلی تکلیف حرکتی
 حرکتی های مهارتبر رشد قدرت،  عواملاین  وباشد  می( یادگیری وی تجرب

ی دستکاری حرکتهای  مهارت وهای حرکتی ظریف و درشت  ، مهارتجایی هجاب
 قیطر از کودکان یها مهارت رشد یتوجه قابل طور به محقق .(37)گذارد  تأثیر می
 یساز همگن قیطر از رشد ریثأت رساندن حداقل به و طرف کی از طیمح یدستکار

 .کند می دأییترا  ایپو یها ستمیس هینظر جینتا را بررسی نمود و ها گروه
 

 ها محدودیت
توان به امکان وجود تمرینات خارج از  می حاضرهای تحقیق  از جمله محدودیت

بر نتایج تحقیق تأثیر بگذارد.  ستتوان می برنامه در گروه شاهد اشاره کرد که
دشوار  کنند،به هیچ وجه تمرین دیگری نمبنی بر این که  آموزان کنترل دانش

آموزان در سایر  که دانش حاصل شدتهدید، اطمینان  این بود. برای کاهش
 .نام نکرده باشند ورزشی حتی در یک باشگاه ورزشی دیگر ثبت تمرینات
 

 پیشنهادها
مهدهای کودک برای در قالب بازی یک برنامه تمرینی دقیق به طور کلی، وجود 

 ،. همچنینماندگی کودکان در حرکات بنیادی شود مانع عقبتواند  می ،مدارسو 
استفاده از ، پژوهش حاضرمطالعات در این زمینه از جمله های  بر اساس یافته

های  حرکتی فعالیت ارزیابی های متفاوت به منظور های ورزشی و مهارت شیوه
ماندگی حرکتی در این  و جبران عقب در هنگام ورود به مدرسه بنیادی کودکان

رسد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر که تأثیر بدمینتون  افراد، ضروری به نظر می
های پیشین که تأثیر مینی بسکتبال و  همچنین، پژوهشرا بررسی نمود و 

ها را مورد سنجش قرار داد، شاید بتوان  محلی و دیگر فعالیت -های بومی بازی
های ورزشی و بسط این نظر به تمام  به نتیجه کلی در خصوص تأثیر بیشتر رشته

ند به توا باشد و می های بدنی رسید که البته نیازمند بررسی بیشتری می فعالیت

 .عنوان یک پیشنهاد پژوهشی برای تحقیقات آینده مد نظر قرار گیرد
 

 گیری نتیجه
ها،  با رها شدن کودکان و عدم توجه به چگونگی طی شدن مراحل رشدی در آن

های حرکتی  سطوح پیشرفته مهارتامکان دست نیافتن این گروه از افراد به 
فرد پیش از رسیدن به  وجود دارد؛ چرا که به طور طبیعی الزم است هر

 های حرکتی فعالیت. های بنیادی به تبحر برسد های تخصصی، در فعالیت مهارت
باشد و پیشرفت در آن باید  های حرکتی افراد می کل مهارتای برای  پایه ،بنیادی

در مدارس به عنوان جزیی از آموزش در نظر گرفته شود. آموزش کودکان برای 
بعدی و همچنین، افزایش اعتماد به نفس در  های حرکتی بهتر شدن مهارت

ها را در جهت عالقه بیشتر به شرکت  های بنیادی ممکن است آن زمینه فعالیت
 .های فیزیکی سوق دهد در فعالیت

 

 تشکر و قدردانی
، مصوب دانشگاه 1121-11مقطع دکتری با کد  نامه مطالعه حاضر برگرفته از پایان

ها و سایر افرادی  نویسندگان از کلیه والدین، آزمودنیباشد. بدین وسیله  تهران می
 .آورند که در انجام این پژوهش همکاری نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می

 

 نقش نویسندگان
 ها، داده تفسیر و تحلیل ها، نمونه رویبر  مطالعه طراحی، فطروسی، فرنوش
 یکپارچگی ولیتؤمس آمار، شده، نگارش نوشته دست بازبینی و نوشته دست تنظیم
 ،شیخ محمود، داوران به پاسخگویی ولیتؤمس ،انتشار تا آغاز از مطالعه انجام

 به پاسخ در راهنمایی ،طلب حمایت رسول، تخصصی نظر هایار با بازبینی ولیتؤمس
 .داشتند عهده به را مطالعه انجام خصوص در مشاوره ،حومنیان داود ،داوران

 

 منابع مالی
مقطع دکتری مصوب  نامه تحقیق حاضر بر اساس اطالعات مستخرج از پایان

بدون حمایت مالی  21/14/1395در تاریخ  1121-11دانشگاه تهران و با کد 
 .انجام گردید

 

 تعارض منافع
به عنوان  1392پژوهش حاضر توسط نویسنده مسؤول تنظیم شد که از سال 

دکتری گرایش رفتار حرکتی پردیس البرز مشغول به تحصیل دانشجوی مقطع 
 .باشند باشد. بنابراین، هیچ کدام از نویسندگان دارای تعارض منافع نمی می
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Abstract 
 

Introduction: Motor skills in children reach to their maximum degree by going through stages of development; but 

this progress does not happen automatically. Being unable to reach advanced levels of these movements, decreases 

childhood activities and prevents reaching the ability of specialized movements. The aim of this study was to 

investigate the impact of badminton skills on compensating fundamental activities for children. 

Materials and Methods: Girls, seven to twelve years old with lagging in movement, were participants of this study. 

Pretest and posttest were performed at the beginning and end of the study, using Test of Gross Motor Development 

(TGMD-2) method. The experiment group was trained badminton skills for 12 weeks. The control group took the 

same training after the tests. 

Results: There was a significantly higher performance in locomotor skills in the experimental group, compared with 

the control group which did not participated in any training (P = 0.001). Results were the same with the manipulation 

skills, indicating the impact of training (P = 0.001). 

Conclusion: It is necessary to pay attention to compensating motor lag in the early ages, whereas training badminton 

skills has positive impact on this compensation of fundamental activities in children. 

Keywords: Badminton, Psychomotor performance, Motor skills disorders 
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