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مشارکت  زهیبر انگ یو روش سنت یکیتاکت یباز سیتدر کردیرو یاثربخش سهیمقا

 یرشد یاختالل هماهنگ یکودکان دارا یورزش

  *لوندیمحمد جل

 **عباس رژه

 چکیده
 یمنف یامدهایو پ فیضع یدارند که منجر به عملکرد حرکت یبدن یهاتیبه اجتناب از مشارکت در فعال لیتما یرشد یاختالل هماهنگ یکودکان دارا

 یراکودکان دا یمشارکت ورزش زهیبر انگ یو روش سنت یکیتاکت یباز سیتدر کردیرو یاثربخش سهی. هدف پژوهش حاضر مقاشودیها مدر آن یروان
صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. شهر کرمانشاه به یرشد یاختالل هماهنگ ینفر از کودکان پسر دارا 30تعداد بود.  یرشد یاختالل هماهنگ

 یتمرین برنامهقرار گرفتند.  یسنت نیو گروه تمر یکیتاکت یمدل باز ینینفره تمر 15شده و در دو گروه  یهمتاساز آزمونشیسپس بر اساس نمرات پ
انجام گرفت. ابزار  یکیتاکت یو باز یبه دو روش سنت ساعتهکیهفته و هر هفته سه جلسه  12 یدوره برنامه آموزش بسکتبال بود که ط کیشامل 

 سونکودکان هندر یحرکات جنبش یابی(، آزمون ارزDCDQ'07) لسونیو یرشد یاختالل هماهنگ پژوهش شامل پرسشنامه نیمورداستفاده در ا
(MABC-2 و )لیگ یمشارکت ورزش زهیانگ سمقیا (SPMQبود. نتا )همگنی و هادهنده نرمال بودن دادهنشان نیو لو لکیو رویشاپ یهاآزمون جی 

مدل  ینیکه گروه تمر دادپژوهش نشان  جی(. نتاP <05/0استفاده شد ) SPSSافزار در نرم انسیکووار لتحلی آزمون از هاداده لیبود. جهت تحل هاانسیوار
گفت استفاده از روش مدل  توانیم نیداشتند. بنابرا یمشارکت ورزش زهیانگ ازاتیرا در امت یمعنادار شیافزا یسنت نینسبت به گروه تمر یکیتاکت یباز
در  شودیم شنهادی. پشودیم یرشد یهماهنگ اللاخت یکودکان دارا یمشارکت ورزش زهیانگ شیباعث افزا سیتدر یسنت وهینسبت به ش یکیتاکت یباز

 استفاده شود. یکیتاکت یباز کردیاز رو یرشد یاختالل هماهنگ یبه کودکان دارا یورزش یهاآموزش مهارت

  :های کلیدیواژه

 .یرشد یاختالل هماهنگ یآموزش، کودکان دارا یسنت کردیرو ،یکیتاکت یباز کردیرو ،یمشارکت ورزش زهیانگ
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 مقدمه
یک اختالل حرکتی شایع در  1اختالل هماهنگی رشدی 

درصد در سراسر  10تا  6کودکان است که میزان شیوع آن بین 
(. اختالالت 2016و همکاران،  2شده است )فانگجهان گزارش

حرکتی این کودکان مانند تأخیر در دستیابی به نقاط عطف 
گری در اجرای حرکات، عملکرد ضعیف در حرکتی، ناشی

های روزمره زندگی و ورزش یا دست خط ضعیف بر فعالیت
پیشرفت تحصیلی این کودکان تأثیر منفی دارد و به همین 

ها موردتوجه زیاد طول سالدلیل این اختالل حرکتی رشد در 
پژوهشگران و پزشکان قرارگرفته است )موناستریدی، 

(. عالوه 2020، 3کاتارتزی، کونتو، کورتسیس و والکوپولوس
تر هستند بر این، کودکان دارای اختالل هماهنگی رشدی چاق

های مزمن مرتبط با چاقی و در معرض خطر ابتال به بیماری
(. با وجود مزایای 2014، 4ز و دیکرزقرار دارند )هندریکس، پرین

شده سالمتی مرتبط با فعالیت بدنی، کودکان دارای شناخته
اختالل هماهنگی رشدی نسبت به همساالن خود فعالیت بدنی 

(. 2019، 5کمتری دارند )اسمیت، بانول، وارد و ویلیامز
خوبی توانند بههای حرکتی بدون یادگیری و تمرین نمیمهارت

کنند و با توجه به آن، مداخالت اولیه که مهارت  توسعه پیدا
ویژه برای کودکان مبتال به اختالل دهند بهحرکتی را بهبود می

 (.2016و همکاران،  6هماهنگی رشدی اهمیت دارد )یو
بدنی شامل هر دو جنبه یک محیط یادگیری امن در تربیت

امنیت فیزیکی و عاطفی است. تأمین امنیت ممکن است 
سازی تجهیزات، نوع تجهیزات مورداستفاده، آمادهچگونگی 

چگونگی قرارگیری دانش آموزان در فضای مذکور و ایجاد 
شرایط انگیزشی مناسب برای دانش آموزان را شامل شود 

(. بر اساس نظریه 2016، 7)میشل و والتون فیسیت
شناختی اثر ( عوامل روان2000) 9دسی و رایان 8خودمختاری

های بدنی و ورزشی دارند افراد در فعالیت زیادی در مشارکت
های ورزشی ترین انگیزه افراد برای شرکت در فعالیتو مهم

یکی از سه مقوله نیاز به احساس شایستگی، نیاز به احساس 
استقالل و نیاز به برقرای ارتباط است. در این نظریه سه نوع 
انگیزش تعریف شده است که بر اساس میزان خودمختاری بر 

وی پیوستاری از انگیزش درونی )بیشترین میزان خودتنظیمی ر
پردازند و که در آن افراد به خاطر لذت بردن به فعالیت می

بنابراین دارای بیشترین میزان خودمختاری است(، انگیزش 

                                                           
1. Developmental Coordination Disorder 

2.Fong 

3. Monastiridi, Katartzi, Kontou, Kourtessis & Vlachopoulos 

4. Hendrix, Prins & Dekkers 

5. Smith, Banwell, Ward & Williams 

6.Yu 

7. Mitchell & Walton-Fisette 

بیرونی )که در آن شرکت در فعالیت به دلیل دریافت پاداش 
برای شرکت  ایگیرد( و بی انگیزشی )که فرد عالقهصورت می

در فعالیت ندارد( قرار دارند. طبق این نظریه انگیزش درونی و 
سطوحی از انگیزش بیرونی که ارادی و خودخواسته هستند در 
مقایسه با سطوح غیرارادی و ناخواسته انگیزش بیرونی و بی 

های بدنی انگیزشی اثرات مثبتی بر مشارکت افراد در فعالیت
مبتدی و باتجربه، نگرانی اصلی به دارند. برای تمامی مدرسین 

ها به مشارکت فعال و با انگیزش دانش آموزان و ترغیب آن
های حرکتی گردد تا فعالیتها برمیمیل و رغبت در فعالیت

سالی خود داشته ویژه در دوران بزرگزیادی در زندگی و به
(. اگرچه شرکت در 2016باشند )میشل و والتون فیسیت، 

شناختی را به ی آثار مثبت جسمانی و روانهای بدنفعالیت
کنندگان همراه دارد اما توجه نکردن به امنیت روانی شرکت

شناختی و جسمانی برای تواند سبب ایجاد آثار منفی روانمی
(؛ بنابراین 1391افراد باشد )احمدی، نمازی زاده و مختاری، 

 دهند باید بههای ورزشی را آموزش میمربیانی که فعالیت
شناختی در محیط آموزشی توجه ویژه داشته های روانویژگی

باشند. این مسئله هنگام کار با کودکان دارای اختالالت 
حرکتی مانند کودکان دارای اختالل هماهنگی رشدی اهمیت 
بیشتری دارد زیرا اکثر این کودکان تمایل کمتری به شرکت 

ران، های بدنی و ورزشی دارند )اسمیت و همکادر فعالیت
بدنی و آموزش های مختلفی برای تدریس تربیت(. روش2019
های ورزشی وجود دارد اما اغلب مربیان از روش سنتی مهارت

کنند. چارچوب مدل آموزش یا مستقیم تدریس استفاده می
ها با مستقیم شامل فعالیت مقدماتی، مرحله تمرین مهارت

ز تکنیک و هایی اتمرکز بر توسعه و بهبود تکنیک یا جنبه
(. هدف 2010، 10ازآن بازی است )فورد، یاتز و ویلیامزپس

است زیرا  "مهارت فنی"اصلی از این الگوی تدریس توسعه 
ها تأکید قبل از معرفی قوانین و بازی، ابتدا بر یادگیری مهارت

(. 2006، 11ها آموخته شوند )اولین و میچلکند تا مهارتمی
رویکردهای بازی محور  برخالف مدل دستورالعمل مستقیم،

مانند آموزش بازی برای فهمیدن و مدل بازی تاکتیکی ابتدا 
ها در دهند و تمرین مهارتیک فرم بازی اولیه را ارائه می

و  12شود )اسمیتمرحله دوم و در صورت لزوم انجام می
(. 2018، 13مارتی-؛ هادگز، ویک و فلورس2015همکاران، 

ه رویکرد آموزشی تدریس مدل بازی تاکتیکی نسخه ساده شد
شده و های اصالحبازی برای فهمیدن است که از بازی

8. self-determination 

9. Deci & Ryan 

10. Ford, Yates & Williams 

11. Oslin & Mitchell 

12. Smith 

13. Hodges, Wicke & Flores-Marti 
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های ورزشی های تمرینات معتبر برای آموزش مهارتشیوه
ها تسهیل توسعه حس بازی با کند و هدف کلی آناستفاده می

های شده و گروههای اصالحآموزان در بازیقرار دادن دانش
(. 2016، 1وندرمارس کوچک است )هاروی، سانگ، بک و

( دریافتند که معلمان ابتدایی با 2015اسمیت و همکاران )
استفاده از مدل بازی تاکتیکی سطح فعالیت بدنی کلی 

توجهی در مقایسه با رویکرد طور قابلآموزان خود را بهدانش
بخشند. اخیراً، هاروی، سانگ، بک و سنتی بهبود می

فعالیت بدنی  ( نشان دادندکه سطح2016وندرمارس )
کارگیری شیوه بازی تاکتیکی از آموزان با استفاده از بهدانش

سطح پیشنهادی فعالیت که توسط موسسه پزشکی امریکا در 
پیشنهادشده و داشتن فعالیت بدنی متوسط تا شدید  2013سال 

 بدنی است فراتر رفته است.در نیمی از زمان کالس تربیت

بدنی بر عوامل های تدریس تربیتها تأثیر روشبرخی پژوهش
اند. برای مثال یاعلی و شناختی کودکان را بررسی کردهروان

( تأثیر روش آموزش )خطی و غیرخطی( بر 1398همکاران )
بدنی را بررسی انگیزش مشارکت دانش آموزان در درس تربیت

ه آموزش غیرخطی در مقایسه کردند. نتایج نشان داد که گرو
با گروه آموزش خطی تأثیر بیشتری بر بهبود انگیزش مشارکت 

بدنی داشت )یاعلی، تیموری و باقری، ورزشی در ساعات تربیت
( 1396(. نوروزی سید حسینی و نوروزی سید حسینی )1398

نیز نشان دادند که استفاده از روش آموزش بازی برای فهم در 
تی باعث ارتقای انگیزش خودمختار و مقایسه با روش سن

یادگیری سرویس والیبال در دانش آموزان پسر شهر کرمانشاه 
( نشان داد اگرچه 2015شد. نتایج پژوهش اسمیت و همکاران )

دختران و پسران در شرایط مدل بازی تاکتیکی سطح باالتری 
از فعالیت بدنی را در جلسات تمرین فوتبال ثبت کردند اما 

کنندگان دو گروه رویکرد ناداری در انگیزه شرکتتفاوت مع
بازی تاکتیکی و رویکرد سنتی بعد از مداخله مشاهده نشد. 

( 2008) 2همچنین نتایج پژوهش ماندیگو، هولت و اندرسون
محور مانند نیز نشان داد که استفاده از رویکردهای بازی

آموزش بازی برای فهمیدن در مقایسه با روش مستقیم تدریس 
شده و لذت از فعالیت بدنی در بب افزایش شایستگی ادراکس

 آموزان مقطع ابتدای شد.دانش
کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی به دلیل کمبود 
ادراک شایستگی حرکتی یا داوری منفی والدین، معلمان و 

های تیمی همساالنشان تمایل به اجتناب از مشارکت در بازی
، 3ند )نوبره، والنتینی، رومالو و سارتوریهای بدنی دارو فعالیت

                                                           
1. Harvey, Song, Baek & Van Der Mars 

2 Mandigo, Holt & Anderson 

3. Nobre, Valentini, Ramalho, Sartori 

4. Launder & Piltz 

5. Bruner 

(. پرهیز از مشارکت در ورزش ممکن است فقط منجر 2019
شده کودکان نشود، بلکه همچنین به کاهش شایستگی ادراک

ممکن است منجر به خراب شدن سبب افت عملکرد حرکتی 
کودکان دارای اختالل هماهنگی رشدی به دلیل عدم تمرین 

شوند که ها درگیر یک چرخه منفی میشده و در نتیجه آن
اندام در کودکان داشته ممکن است پیامدهای منفی تناسب

(. در نتیجه کودکان 2020باشد )موناستریدی و همکاران، 
تر و دارای اختالل هماهنگی رشدی کیفیت زندگی پایین

اختالالت عاطفی بیشتری نسبت به کودکان طبیعی همسال 
های آموزشی (. مدل2019ران، خود دارند )اسمیت و همکا

مبتنی بر بازی مانند مدل بازی تاکتیکی به علت ایجاد محیطی 
بخش، سبب افزایش انگیزش و میزان فعالیت بدنی شاد و لذت

؛ 2013، 4شوند )الندر و پیلتزبدنی میکودکان در کالس تربیت
(. با استفاده از رویکرد تدریس بازی تاکتیکی 1983، 5برونر
عالقه کودکان به فعالیت بدنی و تمرین را افزایش داد توان می

ها در ورزش شد زیرا هدف اصلی و سبب مشارکت بیشتر آن
روش تدریس بازی تاکتیکی افزایش انگیزش افراد برای 

های بدنی و ورزشی است )میشل و والتون شرکت در فعالیت
های های حرکتی بخشی از فعالیت(. فعالیت2016فیسیت، 

حال، کودکان راغت روزانه در دوران کودکی است باایناوقات ف
مبتال به اختالل هماهنگی رشدی زمان بیشتر را تنها و فقط 

عنوان تماشاگر هستند و به دلیل توانایی حرکتی کم، از این به
ها ها مستثنا هستند که باعث آسیب به ادراکات آنفعالیت

ان دارای های حرکتی برای کودکشود. نیاز به فعالیتمی
اختالل هماهنگی رشدی و نیاز به توجه بیشتر برای انجام 

های تکالیف حرکتی امکان شرکت این کودکان در برنامه
عنوان فردی دهد و احتمال درک خود بهاجتماعی را کاهش می

ها خود را از سایر کودکان ناکارآمد را افزایش داده و درنتیجه آن
کارگیری (؛ بنابراین به2019 و همکاران، 6کنند )نوبرهجدا می

های ورزشی که سبب افزایش انگیزه های آموزش مهارتشیوه
مشارکت ورزشی کودکان دارای اختالل هماهنگی رشدی شود 

 بسیار حائز اهمیت است.
دهنده اثربخشی رویکرد ها نشاننتایج بعضی از پژوهش

شناختی کودکان است. تدریس تاکتیکی بر فاکتورهای روان
( اثربخشی رویکرد 2010) 7مثال جونز، مارشال و پترز برای

بازی تاکتیکی در مقایسه با روش سنتی تدریس بر خرده 
)درک عالقه، خودکارآمدی ورزشی،  8های انگیزه درونیمقیاس

میزان تالش، انتخاب فعالیت، احساس فشار و مفید بودن( در 

6. Nobre 

7. Jones, Marshall & Peters 

8. Intrinsic Motivation Inventory (IMI) 
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ه آموزان را بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان داد کدانش
استفاده از روش بازی تاکتیکی سبب بهبود همه خرده 

های انگیزش درونی شد. چاتزوپولوس، تسورباتزودیس مقیاس
( در پژوهشی به بررسی اثربخشی روش 2006) 1و دراکو

تدریس مبتنی بر بازی در مقایسه با روش مستقیم )سنتی( بر 
ساله پرداختند.  12-13عملکرد بازی و انگیزش کودکان 

جلسه به انجام تمرینات فوتبال  15کنندگان طی شرکت
پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که روش مبتنی بر بازی 
سبب افزایش معنادار در انگیزش درونی کودکان شد. گرای، 

( نیز به بررسی تأثیر روش بازی 2009) 2اسپرول و مورگان
تاکتیکی بر طرز فکر، لذت از فعالیت بدنی و عالقه کودکان 

اختند. نتایج پژوهش حاکی از افزایش میزان لذت از فعالیت پرد
بدنی و عالقه کودکان و بهبود حل مسائل تاکتیکی توسط 

ها با استفاده از رویکرد بازی تاکتیکی بود. با توجه به اینکه آن
های مختلف تدریس های گذشته تأثیر روشپژوهش
رای های حرکتی بر انگیزه مشارکت ورزشی کودکان دامهارت

اند هدف پژوهش اختالل هماهنگی رشدی را بررسی نکرده
حاضر مقایسه اثربخشی رویکرد تدریس بازی تاکتیکی و روش 
سنتی بر انگیزه مشارکت ورزشی کودکان دارای اختالل 

 هماهنگی رشدی بود.
 روش

آزمایشی با طرح روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع نیمه
آزمون بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را پس –آزمون پیش

ساله مبتال به اختالل هماهنگی  12تا  9تمامی کودکان پسر 
کودک مبتال به  30رشدی شهر کرمانشاه تشکیل دادند. 

-صورت در دسترس انتخاب و بهاختالل هماهنگی رشدی به

جربی گمارده شدند. نفره گواه و ت 15طور تصادفی در دو گروه 
که این افراد دارای اختالل هماهنگی برای اطمینان از این

اختالل  رشدی هستند، از ابزارهای غربالگری شامل پرسشنامه
( و آزمون ارزیابی حرکات 2009) 3هماهنگی رشدی ویلسون

( آزمون ارزیابی حرکات جنبشی 2007جنبشی کودکان )
ها سابقه بیماری نی(، استفاده شد. آزمود2007) 4کودکان

شان در این پژوهش شرکت خاصی نداشتند و با رضایت خانواده
کنندگان در رابطه با محرمانه ماندن کردند. همچنین به شرکت

های ورود شامل تشخیص مالکاطالعات اطمینان داده شد. 
از ابزارهای قطعی اختالل هماهنگی رشدی با استفاده 

( 2009ل هماهنگی رشدی )اختال غربالگری شامل پرسشنامه
(، عدم وجود 2007و آزمون ارزیابی حرکات جنبشی کودکان )

دیدگی جسمانی و عدم تجربه تمرینات بسکتبال بود. آسیب

                                                           
1. Chatzopoulos, Tsorbatzoudis & Drakou 

2. Gray, Sproule & Morgan 

3.Wilson Developmental Coordination Disorder Questionnaire 

غیبت بیش از دو جلسه و ایجاد شامل های خروج نیز مالک
مصدومیت احتمالی در تمرینات و عدم توانایی انجام تمرینات 

کنندگان زم و آشناسازی شرکتپس از اخذ مجوزهای ال .بود
شده پرسشنامه انگیزه با فرآیند پژوهش، ابتدا کودکان انتخاب

آزمون تکمیل کردند. عنوان پیشرا به 5مشارکت ورزشی
سال  15کنندگان زیر نظر مربی رسمی بسکتبال که شرکت

گری داشت به انجام تمرینات بسکتبال پرداختند. سابقه مربی
یک بسکتبال که سابقه آموزش و درجه عالوه از یک مربیبه

مربی در پژوهش عنوان کمکگری کودکان را داشت بهمربی
حاضر استفاده شد. با استفاده از پیشینه پژوهشی درزمینه 

های حرکتی برای آموزش بسکتبال، برنامه تمرینی و فعالیت
گروه بازی تاکتیکی و تمرین سنتی با تأکید بر الگوی اصلی 

مربیان تنظیم و اجرا شد. آموزشی و با کمک هایاین مدل
صورت تمرینات بسکتبال در گروه تمرین سنتی به

های آموزش مستقیم توسط مربی و با تأکید بر دستورالعمل
های بسکتبال اجرا شد. برنامه تمرین شامل یادگیری تکنیک

های دقیقه(، تمرین مهارت 15گرم کردن و حرکات کششی )
ف پاس )پاس یکدست، پاس دودست و پاس دریبل، انواع مختل

بالی با ارتفاع مختلف(، انواع شوت )شوت ثابت، شوت بیس
دادن و زدن، انواع پاسگام، شوت هوک(، گولجفت، شوت سه

ربایی و ریباند بسکتبال در قالب زدن با حضور مدافع، توپشوت
 30شده بسکتبال )های تعدیلهای متنوع و انجام بازیفعالیت

قه( بود. هنگام اجرای این تمرینات مربیان نقش اصلی را دقی
در هدایت کودکان با استفاده از بازخورد و راهنمایی داشتند و 

کردند. در انتهای های مربیان را اجرا میکودکان دستورالعمل
دقیقه به انجام بازی آزاد  15جلسات تمرینی کودکان به مدت 

وجه به الگوی پایه مدل بسکتبال پرداختند. از طرف دیگر با ت
آموزشی بازی تاکتیکی، برای گروه بازی تاکتیکی تأکید بر 
استفاده از شیوه پرسش و پاسخ و آموزش در قالب بازی بود. 
در گروه بازی تاکتیکی برنامه تمرینی شامل گرم کردن در 

دقیقه(، بازی اولیه همراه با پرسش  15قالب بازی با توپ )
های مربوط به شکل بازی، بازی هایسؤال، تمرین مهارت

دقیقه( و درنهایت بازی بسکتبال  30شده بسکتبال )تعدیل
هایی از بازی دقیقه( بود. نمونه 15همراه با پرسش سؤال )

های شبیه به شده شامل حفظ مالکیت توپ در موقعیتتعدیل
بازی با تغییر در تعداد بازیکنان مدافع و مهاجم، تغییر در ابعاد 

تعداد سبدها و تغییر در قوانین و اهداف بازی بسکتبال زمین و 
های دریبل، بود. محتوای تکنیکی جلسات نیز شامل مهارت

زدن، پاس دادن و شوت زدن با پاس دادن، پرتاب کردن، گول

4. Movement Assessment Buttery For Children 

5. Sport Participation Motivation Questionnaire 
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درجات مختلف شدت دفاع، توپ ربایی و ریباند بود که در 
های مربوط به شکل بازی تمرین شد و بخش تمرین مهارت

ها افزوده ه تدریج طی جلسات مختلف بر میزان پیچیدگی آنب
( و 2020) 1شد. پروتکل تمرینی از پژوهش دانیا و هاروی

 ( اقتباس شد.1398اسکندرنژاد و همکاران )
زه قبل از شروع تمرینات و پس از پایان آن، نمرات انگی 

آزمون آزمون و پسها به عنوان پیشمشارکت ورزشی آزمودنی
 ثبت شد.

  سنجشابزار 
اختالل هماهنگی رشدی ویلسون  پرسشنامه

(07DCDQ'):  پرسشنامه اختالل هماهنگی رشدی یک ابزار
مناسب جهت شناسایی اختالل هماهنگی رشدی در کودکان 

الدین و(. در این پرسشنامه از 2009است )ویلسون و همکاران، 
شود که عملکرد حرکتی کودکشان را نسبت به خواسته می

یسه ای لیکرت مقادرجه 5همساالن او با استفاده از مقیاس 
سون توسط ویل 2007جدید این پرسشنامه در سال  کنند. نسخه

شنامه سال تهیه شده است. این پرس 15تا  5برای افراد سنین 
شود. قسمت قسمت تقسیم می 3سؤال است که به  15شامل 

وان سؤال مرتبط به کنترل حرکتی بوده و با عن 6اول شامل 
کنترل در حین حرکت شناخته شده است. عامل دوم 

الی های دستخط و حرکت عسؤال و بیانگر کمیت 4دربرگیرنده 
ؤال س 5است و عامل سوم در رابطه با هماهنگی کلی و شامل 

است. در پژوهش حاضر از این پرسشنامه جهت غربالگری 
ی و کودکان دارای اختالل هماهنگی رشدی استفاده شد. مراد

أیید ت( روایی و پایایی این پرسشنامه را مورد 1398موحدی )
 اند.کرده گزارش

       آزمون ارزیابی حرکات جنبشی کودکان

(2-MABC):  این آزمون ابزاری جهت شناسایی اختالالت
ویژه تشخیص کودکان مبتال به اختالل هماهنگی حرکتی و به
(. آزمون 2007، 2باشد )هندرسون، ساگدن و بارنترشدی می

کردن های تعادل ایستا و پویا، دریافت و پرتاب مذکور مهارت
کند. دامنه نمره های کودکان را ارزیابی میو چاالکی دست

اختالل در خرده مقیاس مهارت چاالکی دستی که دارای سه 
است. نمره آزمون در مهارت  15خرده مقیاس از صفر تا 

 10دریافت و پرتاب کردن که دو خرده مقیاس دارد، از صفر تا 
ف است، از های تعادل که شامل سه تکلیو در خرده مقیاس

 40است؛ بنابراین دامنه نمره کلی آزمون از صفر تا  15صفر تا 
-شده به نمرات استاندارد تبدیل میمتغیر است. امتیازات کسب

های مذکور و یا شوند و افرادی که در هرکدام از خرده مقیاس

                                                           
1. Dania & Harvey 

2. Henderson, Sugden & Barnett 

کسب کنند، در  56در نمره کل مهارت، نمره استاندارد کمتر از 
عنوان افراد مبتال به درصدی قرارگرفته و به 5تر از نقطه پایین

شوند. هاشمی و همکاران اختالل هماهنگی رشدی معرفی می
 اند.درصد گزارش کرده 80( روایی آزمون حاضر را 1398)

 :(SPMQ)مشارکت ورزشی  ٔەپرسشنامه انگیز
مشارکت ورزشی توسط گیل، گروس و  ٔەپرسشنامه انگیز

 30ست. این پرسشنامه شامل شده ا( تهیه1983) 3هادلستون
ای )خیلی مهم تا بدون اهمیت( درجه 5سؤال با مقیاس لیکرت 

گرایی، خرده مقیاس موفقیت، جو گروهی یا گروه 8است و از 
عوامل موفقیت، آمادگی، رهایی انرژی، عوامل موقعیتی، 

یابی و تفریح تشکیل شده است. روایی این پرسشنامه دوست
خصصان حوزه علوم ورزشی موردبررسی با استفاده از نظر مت

درصد  82قرارگرفته و پایایی آن با استفاده از آزمون مجدد 
 (. 1399گزارش شده است )یاعلی و همکاران، 

ی هاها در سطح توصیفی از گرایشوتحلیل دادهبرای تجزیه
 مرکزی و پراکندگی استفاده شد. در بخش استنباطی، جهت

هت ز آزمون شاپیرو ویلک و جها ابررسی نرمال بودن داده
 ها از آزمون لوین استفاده شد وبررسی همگنی واریانس

افزار درنهایت از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره در نرم
spss23  جهت آزمون فرضیه پژوهش استفاده شد. در کلیه

 .(.>p/05در نظر گرفته شد ) 05/0مراحل سطح معناداری 
 هایافته

ها را های پیکر سنجی شرکت کنندهویژگی 1جدول شماره 
دهد. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت نشان می

های پیکر سنجی کودکان یک از ویژگیمعناداری در هیچ
دارای اختالل هماهنگی رشدی در دو گروه بازی تاکتیکی و 

روه از این نظر همگن بودند. تمرین سنتی وجود نداشت و دو گ
مشارکت انگیزه میانگین و انحراف معیار نمرات  2جدول 

 دهد.آزمون را نشان میآزمون و پسگروه در پیش ورزشی دو
میانگین نمرات انگیزش مشارکت  2با توجه به نتایج جدول 

آزمون بهبود آزمون هر دو گروه نسبت به پیشورزشی در پس
تیازات انگیزه مشارکت ورزشی در گروه یافته است. همچنین ام

آزمون تمرین تاکتیکی نسبت به گروه تمرین سنتی در پس
منظور تعیین طبیعی بودن طور چشمگیری بیشتر است. بهبه

ها از آزمون شاپیرو ویلک استفاده شد. بر اساس این توزیع داده
های ها طبیعی بود و امکان استفاده از آزمونآزمون، توزیع داده

ها وجود داشت. جهت بررسی پارامتریک جهت آزمودن فرضیه
ها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج در همگنی واریانس

 شده است.ارائه 3جدول 

3. Gill, Gross & Huddleston 
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 هافرض تساوی واریانسنتایج آزمون لوین برای بررسی پیش. 3جدول 

 سطح معناداری F 2درجه آزادی  1درجه آزادی  متغیر

 717/0 134/0 28 1 انگیزه مشارکت ورزشی

 
شده در آزمون لوین فرض محاسبه Pو  Fمقادیر با توجه به 

تمرینی در  های خطای بین دو گروهیکسان بودن واریانس
نمرات متغیرهای وابسته تأیید شد. در ادامه برای بررسی تأثیر 
متغیر مستقل بر متغیر وابسته از آزمون تحلیل کوواریانس با 

گزارش  4آزمون استفاده شد که نتایج در جداول کنترل اثر پیش
  است.شده 

 

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه انگیزه مشارکت ورزشی .4جدول 

 متغیر وابسته
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 ضریب

 اتا

انگیزه مشارکت 

 ورزشی
 800/0 001/0 010/108 016/513 1 016/513 گروه

 
، پس از حذف اثر 4تحلیل کوواریانس در جدول طبق نتایج 

میانگین نمرات ها در آزمون اختالف معناداری بین گروهپیش
( وجود داشت P <001/0آزمون انگیزه مشارکت ورزشی )پس

درصد از تغییرات نمرات انگیزش  80و با توجه به مجذور اتا، 
مشارکت ورزشی ناشی از تأثیر روش آموزش بوده است. 

عبارت دیگر مدل آمورشی بازی تاکتیکی در مقایسه با روش به
سنتی تأثیر بیشتری در بهبود انگیزه مشارکت ورزشی کودکان 

 داشت.دارای اختالل هماهنگی رشدی 

 گیریبحث و نتیجه

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مدل بازی تاکتیکی 
و رویکرد سنتی آموزش بر انگیزه مشارکت ورزشی کودکان 
دارای اختالل هماهنگی رشدی بود. نتایج پژوهش حاضر نشان 
داد مدل بازی تاکتیکی نسبت به روش آموزش سنتی تأثیر 

کودکان دارای  معناداری بر بهبود انگیزه مشارکت ورزشی
های اختالل هماهنگی رشدی داشت. این نتایج با یافته

( 1396پژوهش نوروزی سید حسینی و نوروزی سید حسینی )
همسو است. نوروزی سید حسینی و نوروزی سید حسینی 

( نشان دادند که استفاده از روش آموزش بازی برای 1396)
دمختار فهم در مقایسه با روش سنتی باعث بهبود انگیزش خو

آموزان پسر نوجوان شهر و یادگیری سرویس والیبال در دانش

 سنتیکنندگان در دو گروه بازی تاکتیکی و تمرین های پیکرسنجی شرکت: ویژگی1جدول 

 گروه
 BMI قد وزن سن

 میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار

 60/1±60/17 78/2±35/127 88/2±02/27 40/1±23/10 بازی تاکتیکی

 20/1 ±10/17 36/2±62/128 17/2±60/28 69/1±64/10 سنتیتمرین 

 
 آزمونآزمون و پسانحراف معیار نمرات انگیزه مشارکت ورزشی در مرحله پیشمیانگین و  -2جدول 

 متغیر وابسته

 

 

 گروه
 

 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 اتگیزه مشارکت ورزشی
 21/2 26/61 25/2 66/43 بازی تاکتیکی

 06/2 60/52 03/2 46/42 تمرین سنتی
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توان گفت بر اساس کرمانشاه شد. در تبیین دالیل این نتایج می
( شرکت کودکان در 2000تئوری خودمختاری دسی و رایان )

سازد یابی به لذت را فراهم میهای ورزشی که دستبرنامه
شود. مدل بازی می سبب بهبود انگیزه درونی در کودکان

تاکتیکی با تأکید بر انجام بازی و کمتر کردن اهمیت یادگیری 
های ورزشی در های ورزشی در ابتدای آمورش مهارتتکنیک

مقایسه با رویکرد سنتی که تأکید زیادی بر یادگیری 
های ورزشی قبل از های الزم برای اجرای مهارتتکنیک

بیشتری بر انگیزه مشارکت  پرداختن به بازی دارد، احتماالً اثر
ورزشی کودکان دارد زیرا بازی نیاز طبیعی کودکان است و 
باعث ایجاد تجربیات موفق و لذت بیشتر از فعالیت ورزشی 

(. جلسات مربیگری که بر 2015گردد )اسمیت و همکاران، می
تفریح و لذت بردن تمرکز دارند برای این گروه سنی مناسب 

تری با خصوصیات رشدی کودکان دارد. هستند زیرا ارتباط بیش
از سوی دیگر، مربیگری بسیار ساختاریافته مانند رویکرد سنتی، 

همراه دارد، اما ممکن است در ابتدا منافع عملکردی را به اگرچه
های حرکتی و مشارکت کودکان تأثیر منفی روی مهارت

شود )هادگز، ویک بگذارد و در این مرحله رشدی پیشنهاد نمی
ل مدس سااهایی که بر س(. کال2018مارتی، -لورسو ف

ی با فعالیتهاأم که توده مند بورساختار بسیاباشند میتکنیکی 
باشد میصلی تمرین اء اجزعنوان ارت بهمهاار تکردن و کرمگر

و در ند زی داربادر شرکت ای شانس کمی برزان موآنشو دا
شود ها میازحد بر تکرار زیاد فعالیتجلسات تمرین تأکید بیش

های بازی است )فورد، یاتز و ویلیامز، که خارج از واقعیت
2010.) 

کودکان دارای اختالل هماهنگی رشدی از نظر 
 تر هستندهای حرکتی نسبت به همساالن خود ضعیفمهارت

و به دلیل پایین بودن خودکارآمدی و احساس شایستگی 
و  های بدنیحرکتی انگیزه کمتری برای شرکت در فعالیت

ورزشی دارند. این موضوع نیز اثرات منفی بر سالمتی جسمانی 
ها دارد و باعث مشکالتی مانند چاقی و شناختی آنو روان

شود )موناستریدی و می  هاگیری در آناضطراب و گوشه
(. با توجه به مشکالت حرکتی کودکان دارای 2020همکاران، 

کتیکی در اختالل هماهنگی رشدی استفاده از مدل بازی تا
مقایسه با رویکرد سنتی که تأکید زیادی بر اجرای صحیح 

های ورزشی ها در ابتدای فرایند آموزش دارد و از بازیمهارت
شود تأثیر بیشتری بر انگیزه به میزان خیلی کمی استفاده می

( 1983مشارکت ورزشی این کودکان دارد زیرا طبق نظر برونر )
ه کودکان تمایل ذاتی به بخش است کبازی یک فعالیت لذت

یابی کودکان به تجربیات الزم برای آن دارند و منجر به دست

                                                           
1. Light, Kentel, Kehler & Atkinson 

(. همچنین 1983شود )برونر، موفقیت در زندگی آینده می
استفاده از رویکرد بازی تاکتیکی به دلیل تأکید بر بازی قبل از 

های اجرای مهارت، اضطراب فراگیران را در آموختن تکنیک
ها رد سنتی که تأکید بر اجرای صحیح مهارتمقایسه با رویک

دهد و تمرین را برای کودکان در ابتدای تمرین دارد کاهش می
الیت، ؛ 2015)اسمیت و همکاران، نماید تر میبخشلذت

 (.2010، 1کنتل، کلر و اتکینسون
از سوی دیگر استفاده از روش سنتی یا رویکرد مستقیم  

شده های ورزشی سبب کاهش شایستگی ادراکآموزش مهارت
شود )ماندیگو آموزان میو میزان لذت از فعالیت بدنی در دانش

(. کمبود ادراک شایستگی حرکتی در 2008و همکاران، 
اب کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی نیز منجر به اجتن

های بدنی های حرکتی و فعالیتها از مشارکت در بازیآن
شود که این عامل نیز اثرات منفی بر سالمت جسمانی و می

(. با استفاده از 2019روانی کودکان دارد )نوبره و همکاران، 
های آموزشی مبتنی بر بازی مانند مدل بازی تاکتیکی و مدل

افزایش انگیزش تبع آن بخش و بهایجاد محیطی شاد و لذت
ها در فعالیت بدنی را توان میزان مشارکت آنکودکان، می

(. نتایج حاصل از 2016افزایش داد )میشل و والتون فیسیت، 
( 2015این پژوهش با نتایج پژوهش اسمیت و همکاران )

همسو بود که نشان دادند تفاوت معناداری در انگیزه نا
تیکی و رویکرد سنتی کنندگان دو گروه رویکرد بازی تاکشرکت

توان به بعد از مداخله مشاهده نشد. از دالیل ناهمسویی می
های حرکتی زمان مداخله، سن و مهارتتفاوت در مدت

طورکلی نتایج پژوهش حاضر کنندگان اشاره کرد. بهشرکت
دهد که مدل بازی تاکتیکی روشی مناسب برای نشان می

ی اختالل های ورزشی به کودکان داراآموزش مهارت
هماهنگی رشدی است و باعث بهبود انگیزه مشارکت ورزشی 

گیری در دسترس، محدود شود. استفاده از شیوه نمونهها میآن
ساله و عدم اجرای  12تا  9بودن دامنه پژوهش به کودکان پسر 

آزمون پیگیری و سنجش ثبات مداخله در فواصل زمانی 
بنابراین پیشنهاد های پژوهش حاضر بود؛ مختلف از محدودیت

گیری های نمونههای آینده از شیوهشود تا در پژوهشمی
شود که در تصادفی استفاده شود. همچنین پیشنهاد می
کنندگان توجه تحقیقات آینده به جنسیت و دامنه سنی شرکت

شود و پژوهش حاضر بر روی دختران دارای اختالل هماهنگی 
عالوه برای شود. بههای سنی نیز اجرا رشدی و سایر گروه

های پیگیری در فواصل بررسی پایداری تأثیر مداخله از آزمون
 زمانی مختلف استفاده شود.
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Comparing the effectiveness of tactical game teaching approach and 

traditional teaching method on sport participation motivation of children with 

developmental coordination disorder 

Mohammad Jalilvand* 

Abass Rezheh** 

Abstract  

The aim of the present study was to compare the effectiveness of teaching tactical game approach and 

traditional teaching method on Sport Participation Motivation of children with developmental coordination 

disorder. The method of this study was quasi-experimental with pre-test-post-test design. The statistical 

population was all 9 to 12-year-old boys with developmental coordination disorder in Kermanshah City. 30 

boys with developmental coordination disorder in Kermanshah City participated in the study voluntarily. 

Then, they were matched based on the pre-test scores and divided into two training groups of tactical game 

model and traditional teaching method each consisting of 15 individuals. The training program consisted of a 

basketball training program that was performed during 12 weeks and three one-hour sessions per week in 

both traditional and tactical games groups. Assessment tools included the Wilson Developmental 

Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ'07), Sport Participation Motivation Questionnaire (SPMQ) and 

Movement Assessment Battery for Children Test (MABC-2). The results of Shapiro-Wilk and Levin tests 

showed that the data were normal and the variances were homogeneous. Analysis of covariance in SPSS 23 

software was used to analyze the data (P <0.05). The results showed that the training group of tactical game 

model had a significant increase in Sport Participation Motivation scores compared to traditional teaching 

method group. Therefore, it can be said that using tactical game model compared to the traditional teaching 

method, increases Sport Participation Motivation of children with developmental coordination disorder. It is 

recommended to use tactical game approach in teaching sports skills to children with developmental 

coordination disorder. 

Keywords: Sport Participation Motivation, Tactical Game Approach, Traditional Approach of Education, 

Children with developmental coordination disorder. 
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