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Abstract  
The purpose of the present study was to examine the effect of game sense on improvement 

of basketball executive skills and non-practiced tasks in children with developmental 

coordination disorder. Forty female right-handed students among 56 elementary schools 

aged 10-12, were screened based on the criteria of the statistical and diagnostic guidelines 

for mental disorders among the students of Ardabil city. Children were randomly assigned 

to two groups: traditional and game sense. The measurements included were movement 

assessment battery for children second edition (MABC2), AAHPERD basketball skills 

test, game performance assessment instrument and handwriting problem check list. All 

measures were administered before and after an 8-week training program. This training 

lasted for 16 sessions and each session for 40 minutes. The results of multivariate 

covariance analysis showed that students were better in decision-making, support, passing 

and dribbling skills using game sense (p<0/05); however, there was no significant 

difference in other components.  In addition, in the examination of the handwriting skills 

of students with DCD, the game sense group was significantly better than the traditional 

group (p<0/01). In general, game sense pedagogy showed a better improvement in both 

practiced and non-practiced skills. According to the findings, it is suggested that game-

oriented and question-based approaches be used in teaching sports skills to such children. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
Developmental coordination disorder (DCD) is a motor disorder the prevalence 

of which has been reported between 6 and 10% worldwide (1). Considering that 

most children with DCD have less desire to participate in physical activities (2), 

therefore, it seems that creating a favorable environment is necessary for them. 

DCD children tend to avoid participating in physical activities due to the lack of 

perception of motor competence or the negative judgment of others (3). Various 

researches show that game-based methods such as game sense, due to the creation 

of a dynamic and enjoyable environment, increase the motivation of learners (4). 
Therefore, it is important to choose a method that increases the participation of 

DCD children in physical activity and at the same time, implicitly improves their 

academic skills. Hence, the present study aimed to evaluate the effect of game 

sense on improvement of basketball executive skills and non-practiced tasks in 

DCD children. 
 

Materials and Methods 
This study is semi-experimental with a pre-test-post-test design and control group. 

Forty female right-handed students among 56 elementary schools aged 10-12, 

were screened based on the criteria of the statistical and diagnostic guidelines for 

mental disorders from students of Ardabil city. The subjects were randomly 

divided into two equal groups: One group trained using traditional method (mean 

age 11.15 ± 0.74) and the other group trained using the game sense method (mean 

age 11.35 ± 0.68). This study used the measurements of movement assessment 

battery for children second edition (MABC2) (5), AAHPERD basketball skills 

test (6), game performance assessment instrument (7) and handwriting problem 

check list (8). All measures were administered before and after an 8-week training 

program. This training lasted for 16 sessions and each session for 40 minutes. 

To participate in the study, participants took part in the pre-test after completing 

the consent form. The first pre-test consisted of an AAHPERD basketball skill 

and a handwriting test. In the second pre-test, the participants competed in three-

on-three games in two ten-minute periods in half of the basketball court. Before 

each training session, information related to the lesson content of that session was 

announced to the training instructor. One day after the last training session, the 

post-test was administered. Since the measurement scale of recorded information 

was of interval type, parametric statistics tests were chosen as the statistical 

method of this research. In order to express the frequencies, descriptive statistics, 

mean and standard deviation of research variables were used. In the inferential 

statistics section, multivariate covariance analysis was used to check the research 
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hypotheses, as well as Box's M and Levene's test were used to check compliance 

with the basic prerequisites of using this analysis.  The data were analyzed into 

SPSS software version 22 and at a significance level of α ≤ 0.05 through 

parametric statistical tests. 

 
Table 1- Comparison of a Game Sense session vs a technical skill-and-drill session 

Game Sense Session Plan Technical skill-and-drill 

Session Plan 
Warm-Up: Multiple games of 3 v 3 soccer 

Tactical Focus: Attempt to maintain possession  

Freeze Play: Play analysis 

Warm-up: Running laps around 

the pitch, stretching, pairs 

passing 

Return to 3 vs 3 game Skill Focus: Passing 

Game Sense Game 1:3 vs 3 *go for goal". Player 

who scores must jog back and around own goals 

and re-enter game from the defensive end of the 

pitch. This creates an offensive 3 vs 2 at the restart 

after the goal. 

Freeze Play: Play analysis, skill practice if 

necessary 

 

Drill 1: Lane passing 

 

Drill 2:1 vs 1. Receive pass from 

teacher/ coach, attempt to return 

to teacher/coach under pressure 

from defender 

 Return to Game Sense Game 1 

Game Sense Game 2:3 vs 3 with through-pass 

attempts to a front runner 

Freeze Play: Play analysis, skill practice if 

necessary 

Drill 3:2 vs 1 "piggy in the 

middle", "keeping off" 

 

Drill 4: Shots on goal; coach pass 

- player control, sight, shoot 

Return to Game Sense Game 2 Concluding Activity: Game 

End Game: 3 vs 3 soccer 

 
Cool Down: Running laps 

around the pitch and stretching 
Conclusion: Game Sense discussion 

 

Findings 
Multivariate covariance analysis was used to test the research hypothesis. At first, the 

descriptive information related to the variables of decision-making strategies and skills 

and support in basketball were examined in two groups of traditional training and game 

sense group. According to the results, the mean of the groups in the pre-test showed no 

significant difference in the desired variables. However, in the post-test, a significant 

difference can be seen between the average of the two groups (p<0.05), indicating the 

difference in the effect of executive programs on the groups. 

Box's M test was used to check the homogeneity of variance. The results related 

to decision-making and support variables were: (sig: 0.013, F: 1.291, M: 12.145) 

and for technical skills were: (sig: 0.000, F: 1.61, M: 13.41). Levene's test 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib8Pe42c77AhUj7rsIHUsgB14QFnoECCYQAQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBox%2527s_M_test&usg=AOvVaw3KjvnngcsZXjoaN1oA00NR
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calculated for all investigated variables was not statistically significant (decision-

making, p=0.22>0.05 and F (1.38)= 1.223, support, p=0.530>0.05 and F (1.38)= 

0.641, shoot, p=0.472>0.05 and F(1.38)= 0.401, pass, p=0.66>0.05 and F(1.38)= 

2.194, dribbling, p=0.104>0.05 and F (1.38) = 2.424 and defense, p=0.053>0.05 

and F(1.38)= 2.168). The results of multivariate covariance analysis showed that 

the F values calculated for all six test indicators were significant at the 0.01 level. 

Therefore, it is clear that there is a significant difference between at least one pair 

of group averages in one of the variables; In order to understand this difference, 

the results of the analysis of covariance test in the text of MANCOVA were 

examined. The results showed that there is a significant difference between the 

two groups in decision making, support, passing and dribbling skills at the level 

of 0.05 and the subjects performed better in the game sense method. The effect of 

traditional basketball training is different from the game sense method, but no 

significant difference was observed in shooting and defense skills. Additionally, 

in examining the handwriting skills of students with DCD, the results of the 

covariance analysis  revealed that the effect of the pre-test is significant according 

to F=23.64 and p<0.001. Also, the difference between the two training groups is 

significant in terms of the effect of the trainings according to F=21.91 and 

p<0.001. The adjusted averages of handwriting showed that average of the game 

sense training group was significantly higher than the traditional training group, 

meaning that the game sense exercises have a greater effect on improving the 

handwriting of students with DCD. 
 

Conclusion 
The results revealed that children performed significantly better in game sense 

method than the traditional. Besides, exercises by game sense had a greater effect 

on improving students' handwriting. Therefore, choosing a suitable teaching 

method, like game sense, due to the participatory nature of these types of methods, 

can have a positive effect on creating interest and getting them to play and do 

physical activity, and subsequently, improve the problems of these children. One 

of the major limitations of the current study is that this study did not consider the 

group of children with normal development. This issue does not provide the 

possibility of comparing the motor skill of children with DCD after interventions 

with the healthy group. Moreover, the single-gender nature of the samples studied 

in this research was another limitation. Thus, this study needs to be replicated on 

a larger scale (e.g., use of a matched control group, larger sample size). 
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 مقالة پژوهشی

نشده در  های اجرایی بسکتبال و تکالیف تمرینحس بازی بر بهبود مهارت ریتأث

 1اختالل هماهنگی رشدی کودکان با 
 

 2زاده، بهروز قربان 1لیلی علیزاده

 

حرکتی .1 رفتار  ورزشی   -استادیار  علوم  روانشناسی،  گروه  و  تربیتی  علوم  مدنی    ،دانشکده  شهید  دانشگاه 

 )نویسنده مسئول(   ایران  ،تبریز  ،آذریایجان

 آذربایجان   مدنی  شهید  دانشگاه  روانشناسی،  و  تربیتی  علوم  دانشکده  ورزشی،  علوم  گروه  دانشیار .2
 

 22/12/1401تاريخ پذيرش:                                1401/ 16/06تاريخ دريافت:  
 

 چکیده 

نشده در کودکان  های اجرايی بسکتبال و تکالیف تمرين ثیر حس بازی بر بهبود مهارتبررسی تأ  ،هدف پژوهش حاضر

مدرسة ابتدايی    56از مجموع    دستراست  سال  12تا    10  دختر  آموزدانش  40بود. تعداد  با اختالل هماهنگی رشدی  

اردبیل،   آزمودنی شهرستان  غربال شدند.  روانی  اختالالت  تشخیصی  و  آماری  دستورالعمل  معیارهای  ها  براساس 

مرين پرداختند. تصادفی ساده در دو گروه سنتی و گروه حس بازی به تعداد مساوی تقسیم شدند و به ت  صورتبه

(، آزمون مهارتی بسکتبال ايفرد،  MABC-2)  2- کودکان حرکت ارزيابی آزمون  مجموعهبرای گردآوری اطالعات از  

هفته برنامة  هشت  ل و بعد از  ها قبدستخط استفاده شد. آزمون مشکالت ابزار سنجش عملکرد بازی و سیاهة بررسی

آموزان  دانش،  واريانس چندمتغیره نشان داد. نتايج تحلیل کُاجرا شد  دقیقه  40مدت  هر جلسه بهجلسه،    16آموزشی،  

-اما در مؤلفه  ،(P<0.05گیری، حمايت، پاس و دريبل به روش حس بازی بهتر بودند )های تصمیمدر يادگیری مهارت

تفاوت معناداری وجود نداشت. همچه اختالل هماهنگی    باآموزان  نین در بررسی مهارت دستخط دانشای ديگر 

 ،طورکلیبه (.P<0.01بود ) گروه تمرين سنتی از بیشتر معناداری طوربهگروه تمرينی حس بازی   رشدی، میانگین

مهارت توسعة  در  بهتری  کارآمدی  بازی  حس  بر  مبتنی  تمرينرويکرد  و  تمرينی  دادهای  نشان  ازايننشده    رو ؛ 

يند پرسش و پاسخ امحور و فراز رويکردهای بازی اين کودکان به ورزشی هایمهارت آموزش در ،شودپیشنهاد می

 .شوداستفاده   شدهتعديلهای در قالب بازی

 

 .گیری، اختالل هماهنگی رشدیحس بازی، دستخط، تصمیم کلیدی: گانواژ

 

1. Email: ipak65@gmail.com 

2. Email: behrouzghorbanzadeh@hotmail.com   
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 مقدمه 
 جهان سراسر در  آن شیوع میزان  که است کودکان در رایج حرکتی اختالل  ،1رشدی هماهنگی اختالل

 مانند کودکان این شده درمشاهده حرکتی (. اختالالت1است ) گزارش شده درصد  ده تا شش  بین

 یا ورزش در ضعیف عملکرد ورزشی، هایمهارت در یادگیری تأخیر حرکات، اجرای در کنترلنبود  

 بنابراین ؛گذاردمنفی می اثر کودکان این تحصیلی و زندگی روزمرة هایفعالیت بر نوشتن در ضعف

-(. واضح است که مهارت2است ) گرفته قرار پزشکان و پژوهشگران مدنظر بسیار  همواره اختالل این

زیرا اهمیت زیادی مدرسه سن کودکان در حرکتی ایه  هایمهارت اجرای برای یازینشی پ  دارد؛ 

اجتماعیفعالیت مشارکت  بر  و  است خاص ورزشی  تأثیر گروهی هایورزش و  بازی مثل فرد های 

 هاآن تطابق اجتماعی و نفسعزت بر حرکتی کودکان تبحر ،دهندمی  نشان ها(. پژوهش3گذارد )می

 هایفعالیت مانند کودکی دوران معمول هایفعالیت در مشارکت ارتقای ،این بر اثرگذار است. عالوهنیز  

 کودك خودپندارة رشد در کفش بند بستن مانند روزمره هایو فعالیت نوشتن فراغت، اوقات ورزشی،

 مفید رشدی هماهنگی اختالل باکودکان   در حرکتی هایمهارت توسعة بنابراین  ؛ (4دارد ) زیادی نقش

 ادامة به ،کند کفایت احساس کودك اگر ،2هارتر  کفایت انگیزش نظریة اساسر ب رسد؛ زیرامی نظر به

-فعالیت و مشارکت میزان باشد، داشته کفایت نبود  احساس اگر و کند می پیدا تمایل فعالیت حرکتی

 (. 5شود )می کموی   بدنی ایه

اینکه    ورزشی و بدنی هایدر فعالیت شرکت به رشدی هماهنگی اختالل  باکودکان   بیشتربا توجه 

 هایمهارت  یادگیری  و  آموزش  هنگام  مطلوب  محیط  ایجاد  که  رسد(، به نظر می6دارند ) کمتری تمایل

ر یادگیری و  بیکی از عوامل اثرگذار    ،ها ضروری است. در همین راستابدنی برای آنتربیت  در  ورزشی

های آموزشی، روش آموزشی و های ورزشی در مدارس و دیگر محیطآموزان در فعالیتدانششرکت  

-تربیت تدریس مختلف هایروش کارایی ارزیابی منظوربه  متعددی هایست. پژوهشاتدریس معلم  

تکنیک محور   یا سنتی تدریس هایاثربخشی روش بررسی با تحقیقات این از برخی اند.انجام شدهدنی  ب

از نظر   بودنصرفهبا  همچونهایی  رغم داشتن مزیتبهیادشده   هایروش که اندنتیجه رسیده این  به

از نظر ایمنی تدریس و    ناسب برای معلمان مبتدیتم  ،آموزان ضعیفثر برای تدریس دانشؤم،  زمانی

-محدودیت (، دارای7)  سطح مهارت عمومی پایین استآن  تدریس در کالسی که    راستایآموزش در  

 واقعی زمینة به مهارت نیافتنآموزان و انتقالهای فردی دانشمانند درنظرنگرفتن تفاوت اساسی ایه

 
1. Developmental Coordination Disorder 

2. Harter 



1401 زمستان، 50، شماره 14رفتار حرکتی، دوره                                                                                     78

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 ( ندارند  بازی  به  هیجانی  و  شور  هیچ  کودکان  همچنین  مدل (. کالس 8هستند.  براساس  که  هایی 

  ی اجزا   عنوانبهکردن و تکرار مهارت  های گرمفعالیتانجام  با    هستند،بسیار ساختارمند    اندتکنیکی

های شناختی الزم آموزان شانس کمتری برای شرکت در بازی دارند و مهارتدانش  اند،همراهاصلی  

بنابراین قرار نمی  مدنظربرای مشارکت مؤثر در بازی اغلب    درصدد ورزشی  علوم دانشمندان  گیرد؛ 

(. رویکرد آموزشی  9)  کنند برطرف را هامحدودیت این جدید آموزشی رویکردهای با خلق تا برآمدند

شناخته   1عنوان رویکرد حس بازی  با  ،دهد متفاوتی که بازی را از طریق بازی به نوآموزان آموزش می

بانکر   ،استرالیا  و در  است  (TGFU)  2ها برای فهمیدن آموزش بازی  مدل  تغییریافتة  شود که شکلمی

های ورزشی معرفی  جایگزینی برای رویکرد سنتی بر پایة مهارت، جهت آموزش مهارت  عنوانبه  و ثورب

 از   استفاده   با  که  است  آموزمحوردانش  روش  و یک  ایجاد شد  1990  سال  حس بازی در  .( 10)  کردند

را   محیط  ها، بازی افزایش   را  آموزاندانش  توانایی   و   کند می  جذاب  بسیار  آموزدانش  برای  آموزشی 

 و  دهد قرار مدنظر بیشتر را بازی آموزشی بخش تواندمی که معلم است  یاگونه به حس بازی. دهدمی

  کند،میبیان     3(. الیت 10کند )  فراهم  آموزاندانش  برای  را  ایو برانگیزاننده  چسبدل   یادگیری  تجربة

ها را به  شود تا آنآموزان تأکید میدر یادگیری از طریق رویکرد حس بازی، بر پرسش از طرف دانش

  کردن،و گرم  نرمش  شامل  آموزشی  قالب. این رویکرد بر یک  کنداندیشیدن و مشارکت ذهنی تحریک  

بسط  و    مجدد  بحث  ها وپرسش،  بحث درمورد بازی، تمرین مهارت در صورت نیاز  ها وپرسش،  بازی

 بیشتر بر  بازی روش حس از استفاده هنگام آموزش، سنتی روش (. برخالف11)  بازی مبتنی است

است.   تاکتیکی آگاهی و هامهارت زمانهم  توسعة بر آن شود و تمرکزمی تأکید بازی اجرای تقویت

 ورزشی  هایبازی و  ورزش به را  آموزاندانش نگرش  و عالقه که آن است این روش هدف همچنین

 (. 12دهد ) افزایش

 والدین، منفی داوری یا شایستگی حرکتی ادراك کمبود  دلیلبه  رشدی هماهنگی اختالل با کودکان

(.  13دارند ) تمایل  بدنی  هایفعالیت و تیمی هایبازی در مشارکت از اجتناب  به همساالنشان و معلمان

 هایروش با مقایسه  مانند حس بازی در بازیمبتنی بر   هایروش  ، دهندنشان می  های مختلفپژوهش

بخش باعث افزایش در انگیزش فراگیران و همچنین افزایش علت ایجاد محیطی پویا و لذتبه  سنتی،

افراد در کالس می تاًثیر آموزش 14)  شوددر میزان فعالیت بدنی  (. علیزاده و محمدزاده در بررسی 

روش به  )بسکتبال  غیرخطی  و  سنتی  مهارتGSو    TGFUهای  توسعة  بر  دختران (  اجتماعی  های 

 
1. Game Sense  

2. Teaching Games for Understand 

3. Light 
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بر  ، عالوهیی مانند حس بازیتوانند با استفاده از رویکردهامربیان آموزشی می،  اندنوجوان پیشنهاد کرده

به   بازی  مهارت  ،مؤثرتر  یاوهیشآموزش  افزایش  دانشدر  اجتماعی  نقش  آموزان  های  کنندنیز    ایفا 

گیری شناختی و  های تصمیمتوسعة مهارت»مکاران در پژوهشی با عنوان  و ه  1(. تئولدو دکاستا 15)

جلسة   25  ، نشان دادند  «حرکتی از طریق اصول تاکتیکی و رویکرد حس بازی در فوتبال نوجوانان

گیری  شناختی مرتبط با زمان تصمیم-های ادراکیآموزشی براساس اصول رویکرد حس بازی، مهارت

  کمتر از گیری ظاهراً با بهبود کارایی تاکتیکی بازیکنان  این بهبود زمان تصمیمبخشد که  را بهبود می

-انگیزة مشارکت کودکان در فعالیت،  کنندو همکاران بیان می   2کرنی  (.16سال نیز مرتبط است )  12

 ز یگبرانچالشکننده، جالب و  فعالیتی سرگرم  عنوانبهها از فعالیت بدنی  تاًثیر ادراك آنای بدنی تحته

بر مشارکت کودکان در کالس  اختالل هماهنگی رشدی ،  دهند (. تحقیقات نشان می17قرار دارد )

(.  18های بعدی آن است )و نگرانی  پیامدهد گذارد که مشکالت دستخط هم از  درس تاًثیر منفی می

ارزیابی    ازجملهبه دالیل مختلفی   اختالل هماهنگی رشدی  باعالوه بر این، ارزیابی دستخط کودکان  

شرکت  ،  نشان دادندو همکاران    3(. جونگمنز19رسد )گرفته ضروری به نظر میکارایی مداخالت صورت

های  حرکتی موجب بهبود مهارتدر یک برنامة گروهی ادراکی   اختالل هماهنگی رشدیبا  کودکان  

به بررسی    4فرهات  (.20شود )ها میآن دستخط پژوهشی که در آن  تأثیر یک دوره و همکاران در 

در بهبود عملکرد تکالیف تمرینی در کودکان مبتال    افتهی سازمانهای حرکتی  برنامة آموزشی مهارت

های بدنی با هدف بهبود  به این نتیجه رسیدند که انجام فعالیت  ،به اختالل هماهنگی رشدی پرداختند

د و ریزوندی در (. جلیلون19)  شودمیها  آن  دستخط  های حرکتی همچنین باعث بهبود آزمونمهارت

 در بدنی از فعالیت لذت بر  تاکتیکی بازی  روش و سنتی  روش  اثربخشی مقایسة»پژوهشی با عنوان  

 گروه در مقایسه با تاکتیکی بازی روش گروه  ،نشان دادند  «رشدی هماهنگی اختالل دارای کودکان

  همکاران   و   اسمیت  (. 21بدنی داشتند )  فعالیت از  لذت نمرات  در  معناداری افزایش سنتی  تمرین  روش

این.  کردند  بررسی  را  اول  کالس  آموزاندانش  برای  آموزشی مشارکتی  برنامة  تأثیر  تأثیر   تحقیق  در 

 متوسط و  ،کم   خوانایی   با   هایگروه  با  اول  کالس  آموزاندانش  بر  دستخط  و   نوشتن  برنامة مشارکتی

 نوشتن   روان  و   سرعت دستخط  و   خوانایی  افزایش  در   برنامه   این   ، داد  نشان   نتایج .  شد  بررسی  زیاد

  نگرش  علمی و پیشرفت خود، از تصور بر دستخط عملکرد که است شده گزارش .(12است ) سودمند

 
1. Teoldo da Costa 

2. Cairney 

3. Jongmansr 

4. Ferhat 
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که    شودمی  خاص باعث  با مشکالت  آموزاندانش  به  کمک  بنابراین  ؛(22)  گذاردمی  تأثیر  فرد  و رفتار

  باشند   داشته  بهتری  سازگاری  در جامعه  بتوانند  و  کنند  استفاده  شان توانایی  حداکثر  از  مدرسه  در

(23.) 

  ژهیوبههای مبتنی بر فرد  رویکردی جایگزین و جذاب بر آموزش  صورتبهتوانند  های گروهی میآموزش

کودکان   با  ارتباط  بهدر  )  مبتال  باشند  برینی 24اختالل  برنامه  1(.  تأثیر  بررسی  در  های  و همکاران 

،  های توانایی زیستی حرکتی نشان دادندآموزشی ترکیبی در مقابل آموزش مبتنی بر فرد بر سازگاری

ارتقا در  انفرادی  روش  با  معناداری  تفاوت  ترکیبی  مهارت  یروش  برخی  اجرای  ویژة  کیفیت  های 

شواهد در رابطه با استفاده از برنامة آموزشی   (. مروری بر ادبیات موضوع، کمبود25بسکتبال دارد )

بازی را  مهارت دهد. با توجه به اختالل نشان می  با در گروه کودکان    ژه یوبههای حرکتی مبتنی بر 

 احتمال و متعاقب آن اجتماعی های برنامه اختالل هماهنگی رشدی از شرکت در  باخودداری کودکان  

 افزایش   سبب  که  ورزشی  هایمهارت  آموزش   هایشیوه  کارگیریفردی ناکارآمد، به  عنوانبه  خود  درك

 که انتخاب روشی بنابراین  دارد؛  اهمیت  بسیار  ، شود  رشدی  هماهنگی   اختالل  با   کودکان  یبدن   تیفعال

زمان موجب بهبود  بدنی و هم فعالیت رشدی در هماهنگی اختالل با افزایش مشارکت کودکان سبب

  هدف  ،ذکرشده  مطالب  با تکیه بر  روازاین   ؛است خیلی مهم ،ها شودهای تحصیلی آنمهارتضمنی  

های اجرایی بسکتبال و تکالیف تأثیر آموزش به روش حس بازی بر بهبود مهارت  بررسی  حاضر  پژوهش 

 بود.   نشده در کودکان با اختالل هماهنگی رشدیتمرین
 

 روش پژوهش
پیش  با   میدانی   و   تجربینیمه  نوع  از  تحقیق  این  نحوة.  بود  کنترل  گروه   با  آزمونپس–آزمونطرح 

 اردبیل دخترانة دولتی شهرستان  مدارس ابتدایی فهرست  ابتدا  که بود این صورت  به هاآزمودنی انتخاب

 نقطة چهار  آموزشی مدارس  منطقة توجه به  با سپس و شد  استان گرفته پرورش  و  آموزش از اداره کل

)مجموع مدارس هر دو ادارة آموزش و پرورش ناحیة یک و ناحیة   شدند  تصادفی انتخاب طور به  شهر

  13683آموزان دختر این مدارس  مدرسه و تعداد کل دانش 56دو اردبیل در دورة دوم مقطع ابتدایی  

تی و های حرکمورد ویژگیرمدارس د مسئوالن و به معلمان کلی اطالعات  ارائه با آن از پس .نفر بود(

کنترل در اجرای حرکات، تأخیر در یادگیری   نبودرشدی مانند  هماهنگی اختالل  با کودکان شناختی

 ها بودندمنطبق با این ویژگی که آموزان دختری دانش عملکرد ضعیف در نوشتن،   و  های ورزشیمهارت

 
1. Brini 
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چهارمین راهنمای تشخیصی و آموزان با استفاده از معیارهای  کردن دانشغربال از پس شدند. غربال

  2  ،40(MABC-2)  2-مجموعه آزمون ارزیابی حرکت کودکان استفاده از با و  1آماری اختالالت روانی 

دختر  دانش بهار    دستراست (  ساله   12  تا  10)آموز  در  تحصکه  از   1399-1400  یلیسال  پس  و 

گیری ویروس کرونا مشغول به تحصیل  کردن همهدنبال فروکشهای آموزشی بهشدن کالسحضوری 

تحقیق   در  اولیاء  از  کتبی  نامةرضایت  کسب  با   و   شدند  تشخیص داده  رشدی  هماهنگی   اختالل  بابودند،  

تشخیص قطعی اختالل هماهنگی رشدی با  ،  به پژوهشها  آزمودنیهای ورود  مالك  . کردند  شرکت

تجربة تمرینات بسکتبال بود.   نداشتندیدگی جسمانی و  آسیب  نداشتناستفاده از ابزارهای غربالگری،  

غیبت بیش از دو جلسه، ایجاد شرایط پزشکی خاص و ایجاد مصدومیت احتمالی  نیزهای خروج  مالك

یک    . شدند  تقسیم  مساوی   تعداد  به   دو گروه   به   ساده   تصادفی   صورتبه  ها آزمودنی   در تمرینات بود. 

( و گروه دیگر به روش حس بازی )میانگین  سال  15/11  ±74/0گروه به روش سنتی )میانگین سنی  

 تدریس شیوة مانند گرمداخله ( به تمرین پرداختند. برای کنترل متغیرهایسال  35/11  ±68/0سنی  

از یک مربی بسکتبال با درجة مربیگری   تدریس تجربة و آموزاندانش و معلم انگیزة معلم، یکسان، 

 هفته برنامة آموزشی اجرا شد.   هشتها قبل و بعد از آزمونبرای هر دو گروه استفاده شد. سطح سه 

 شد: از ابزارهای زیر برای گردآوری اطالعات استفاده 

آزمونی استاندارد و  ، MABC-2آزمون  (:MABC-2) 2-مجموعه آزمون ارزیابی حرکت کودکان -الف

 رشدی متخصصان اختصاصی برای طوربه 2007در سال  و همکاران 3هنجارشده است که هندرسون 

کودکان کمک  منظور به آزمون بازنگری  حرکتی مشکالت با به  این  بخش   بخش  دو  کردند.  دارد: 

  شده استفاده آن  از  حاضر  در مطالعة که آزمون  عملکردی آزمون. بخش ستیلچک  بخش و  عملکردی

 .6تعادل همچنین  و    5دریافت و گیریهدف هایمهارت ،4چاالکی دستی   :دارد مقیاسخرده سه  ،است

ست و دارای سه ردة سنی متفاوت است: سه تا شش  مناسب ا  ها سالهاین آزمون برای سه تا شانزده

 سی تا بیست  حدود آزمون، اجرای برای الزم زمانمدتده سال و یازده تا شانزده سال.  سال، هفت تا

  یک  از  تفسیر نمرات  به  کمک   و   سهولت  برای  (، 2007)  آزمون  یدو  نسخة  هر نفر است. در  برای  دقیقه

 
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) 

2. Movement Assessment Battery for Children 

3. Henderson 

4. Manual Dexterity 

5. Aiming and Catching 

6. Balance 
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 ست یلچک  دو   هر  در  که  شودمی  قرمز استفاده  و  زرد  و  سبز  رنگ  سه  با  1راهنما  چراغ  با  مشابه  سیستم

-هر شرکت مربوط، هنجار اساس بر و عملکردی آزمون در  .است  شدنیاستفاده  عملکردی  آزمون  و

توجه و معنادار  ابلفردی با اختالل حرکتی ق   عنوانبهآورد،    به دستاستاندارد پنج را   نمرة که اینندهک

 عنوان به  15. نمرة استاندارد هفت، معادل رتبة درصدی شش تا  شودیم و در ناحیة قرمز در نظر گرفته  

  16رتبة درصدی    دارندة بیشتر ازو در ناحیة زرد و افراد    است  فردی با خطر احتمال مشکل حرکتی

-ویژگیهمکاران   اوجاری و.  دهدیمدر ناحیة سبز قرار    ،را که بعید است مشکل حرکتی داشته باشند

  .کرد  تأیید  را  آزمون  عاملی سه  ساختار  نتایج .  کردند   بررسی   را  ایرانی  امعةج  در  آزمون  یسنجروان  های 

  کلی  نمرة  برای  وبود    مطلوب  در دامنة  همة تکالیف  برای  آزمونگردرون  و  آزمونگربین  پایایی  همچنین

 ؛ ( 26) به دست آمد 99/0و  86/0ترتیب به  آزمون

های شکوت، پاس، دریبل مهارت  گیریاندازههدف آزمون   (:1966)  2آزمون مهارتی بسککتبال ایفرد  -ب

و پایایی آزمون برای هر    80/0. روایی آزمون برای هر چهار ماده  اسککتو حرکت دفاع بازی بسکککتبال  

تا سکنین دانشگاه، برای پسران و  سکاله   10گزارش شکده اسکت. این آزمون برای سکنین   90/0چهار ماده  

 ؛(27) است شدنیدختران استفاده

3) ابزار سنجش عملکرد بازی    -ج
GPAI :)  توسعهاین ابزار سنجش را    1998در سال  و همکاران    4اوزلین  

رفتارهایی که   ؛ گیری رفتارهای عملکرد بازی طراحی شده استبعدی برای اندازهچند  صورتبهو    دادند 

کارگیری هانتخاب و بدهندة فهم بازی و همچنین توانایی بازیکن در حل مسائل تاکتیکی از طریق  نشان

)از    گیریبرای مثال تصمیم  ،عملکردی بازی افراد  یتحلیلی از اجزا  GPAI.  استهای مناسب  مهارت

انتخاب درستی میهای آن مثل دانشویژگی پاس دادن  آزاد و بدون  کند، به همآموز هنگام  تیمی 

امتیاز موقعیت  ایجاد  برای  میمحافظ  پاس  حمایتآور  و  می)دانش  را  دهد(  تالش  در  آموز  تا  کند 

اش دریافت کند )مثل حرکت به جلو به سمت هدف( ارائه تیمیموقعیتی قرار بگیرد که پاس را از هم

اینمی را درزار گویهبا کند.  بازی ایدرجهپنج  طیف های مدنظر  و در حین  لیکرت   ارزیابی مشابه 

( امتیاز  معموالًعملکرد مؤثر )  همیشه( امتیاز پنج،این ترتیب که برای عملکرد خیلی مؤثر )  بهکند؛  می

)بعضی متوسط  مؤثر  عملکرد  )چهار،  ضعیف  عملکرد  سه،  امتیاز  برای ندرتبهاوقات(  و  دو  امتیاز   )

شود. اعتبار و پایایی آزمون از طریق دو عملکرد خیلی ضعیف )هرگز( امتیاز یک در نظر گرفته می

 
1. Traffic Light 

2. AAHPERD: American Association for Health, Physical Education, Recreation and 

Dance  

3. Game Performance Assessment Instrument (GPAI) 

4. Oslin 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO25ugvLjXAhUFKewKHVCJArcQFgiLATAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.motionfitness.com%2Faahperd-s%2F361.htm&usg=AOvVaw1V9LvT2PD83dQLZ0chmjVV
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO25ugvLjXAhUFKewKHVCJArcQFgiLATAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.motionfitness.com%2Faahperd-s%2F361.htm&usg=AOvVaw1V9LvT2PD83dQLZ0chmjVV
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گزارش شده    91/0و    86/0ترتیب  که به  سنجیده شده آموزان مقطع راهنمایی  مطالعة مجزا روی دانش

 ؛ (28) استمعتبر و پایا برای سنجش عملکرد بازی  یآزمون ،این ابزار .است

-شامل شکل که آموزاندانش دستخط مشکالت سیاهه در این دستخط: مشکالت بررسی سیاهة  -د

 صورتبه  نوشتن حروف کوچک، خیلی یا بزرگ خیلی صورتبه حروف نوشتن حروف، ضعیف هید

 ناتراز نوشتن  حروف، گذاری بینفاصله در ناهماهنگی دستخط، بودن ناخوانا برهم، و  درهم و  شلوغ

بیشکج اندازه، از بیش نویسیپررنگ و نویسیرنگکم حروف،  بررسی کندنویسی و حد  از  نویسی 

 ،دارد آگاهی دستخطش به و دارد آموزاز دانش بیشتری شناخت که معلم توسط سیاهه . اینشودمی

 با که است  سؤال 18 شامل ییابتدا آموزان دانش دستخط بررسی مشکالت سیاهة شود.می داده پاسخ

داده خیر و بله نمرة کل  گیرد.می تعلق صفر  نمرة خیر پاسخ و 1 نمرة بله پاسخ به.شود،می پاسخ 

 زمینه در آموز دانش بیشتر  مشکالت دهندةنشان ،باشد بیشتر  فرد نمرة  هرچقدر  است که 18 سیاهه،

  استفاده  نوشتن  اختالل  زمینة  در  متعدد   های کتاب  از  ساختهمحقق   سیاهة  تهیة  برای  دستخط است.

ساخته توسط سه نفر از اساتید حوزة علوم تربیتی بررسی و تأیید شد  شد. درنهایت این سیاهة محقق

 آموزان دانش  دستخط  از  پایه  خط  سه  آمد(. ابتدا  به دست  درصد   86تکرار مجدد ضریب پایایی آن  )که با  

 (.29) اجرا شدها آن برایهمان تکلیف دوباره  ها نیز شد و در پایان آموزش گرفته

نامه  کنندگان برای شرکت در تحقیق پس از تکمیل رضایتشرکت  روش اجرای رویکردهای آموزشی:

آزمون مهارتی بسکتبال ایفرد و آزمون دستخط بود.   ،آزمونآزمون شرکت کردند. اولین پیشپیشدر 

ای به رقابت سه به سه بازی در نیمی از زمین  دقیقهکنندگان در دو زمان دهآزمون دوم شرکتدر پیش

مربی بسکتبال پرداختند. پیش از هر جلسة تمرین، اطالعات مرتبط با محتوای درس آن جلسه به  

دقیقه   40مدت  مدت هشت هفته و هر هفته دو جلسه و در هر جلسه بهها بهشد. گروهتمرین اعالم می

آزمون اجرا شد. اهداف آموزشی کل دوره و  تمرین کردند. یک روز پس از آخرین جلسة تمرینی، پس

-انفرادی، تصمیمزدن، پاس و دریافت، دریبل، شوت، دفاع  برنامة تمرینی نیز شامل کار با توپ، گول

 های تیمی بود. گیری مناسب در حمله و دفاع و تاکتیکتیمی، جایگیری، حمایت از هم

  کنداجرا میمهارت را    او سپس  دهد.  میتوضیح  را  مهارت  ابتدا معلم    ، مدل سنتی: در این روش  -الف

 پردازد.ها می اشکال آنپردازند. معلم سپس به رفع  نظر معلم میآموزان به تمرین مهارت طبق و دانش

: آمادگی اولیه که شامل حضور و  اولمرحلة    هر یک جلسة آموزش به ترتیب شامل مراحل زیر است: 

از ایمن بودن وسایل استفاده گردن که : گرمدوممرحلة    است؛  شدهغیاب، تعویض لباس و اطمینان 

راه  است؛کردن عمومی و تخصصی  شامل گرم انواع کشمثل  مرحلة   ؛هاها و نرمششرفتن، دویدن، 

یادآوری ابتدا به مطالب جلسة قبلی   برای: مرور مطالب قبلی و آموزش مهارت: در این مرحله  سوم
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: این  چهارممرحلة    ؛شودو سپس به آموزش مهارت جدید پرداخته می  شود مختصر اشاره می  صورتبه

مهارت تمرین  شامل  آموزش مرحله  دانشدادههای  کل  که  است  نوع  شده  با  متناسب  آموزان کالس 

شوند و مطابق با نظر معلم یا مربی به تمرین مهارت  هایی تقسیم میتمرین و امکانات موجود به گروه

مرحلة    ؛ پردازندمی  کردنپردازند و در آخر نیز چنانچه فرصت کالس اجازه دهد، به بازیجدید می 

ان با انجام حرکات کششی آرام تعداد ضربان  آموزدانش  : در این مرحله: بازگشت به حالت اولیهپنجم

دهند و در حین انجام حرکات معلم تذکرات بهداشتی را نیز قلب و تنفس را به حالت اولیه کاهش می 

 (.15کند ) آموزان یادآوری میبه دانش

های  مدل حس بازی: ابتدا دربارة فلسفه و منطق بازی بسکتبال، اصول حمله و دفاع و تکنیک  -ب

میکاربرد داده  توضیح  نوآموزان  به  موقعیتی  روش  این  در  بازی  شروع  ابتدایی  شکل  های  شود. 

شود و در ابتدای  که با وضع قوانین خاصی از بازی شروع می  استشده مثل سه در برابر سه  کوچک 

 است؛ پرسد که مربوط به هدف آموزشی آن جلسه آموزان میبازی مربی یک سؤال کلی از همة دانش

  زمان  شوند؟ آیامی  هم ترکیب   با  چگونه  کسب امتیاز  و   اهداف   از  محافظت  االتی مثل مدافعان برایؤس

  از فضا حفاظت کنند یا  مدافعان  است  بهتر کنند؟ آیا  تعقیب  را  حریف  مدافعان  که  دارد   مناسبی وجود

  تواند مدافعانمی   چگونه  ،دارد  اختیار  در   یارگیری کنند؟ تیمی که موقعیت را  را  حریف  انفرادی  طوربه

خواهد طوری بازی کنند که بتوانند در پایان بازی  ها میاز آن  سپسدهد؟    تغییر  اهداف  از  دور  به  را

شود، مربی شده ظاهر میحل آن سؤال را در طول بازی پیدا کنند. زمانی که مسائل مطرحبهترین راه

خواهد که خودشان و همگی  ای از بازیکنان میگونه توضیح اضافهو بدون هیچ کند میی را متوقف باز

هم تبادل کنند. یا در موارد خاصی که    فکری هم به پاسخ سؤال فکر کرده و نظرات خود را با با هم 

ک کند کار بقیة اعضای تیم خوب است و فقط یک بازیکن خاصی روند اجرای خوب یمربی فکر می 

کشد و از او دربارة نحوة عملکرد صحیح سؤال هم زده است، فقط او را از بازی بیرون میه  تیم را ب

که بازی متوقف نشده است و در حال جریان است. در پایان  درحالی  ؛پرسد تا او را به تفکر واداردمی

شود  و سعی می  شدهشده به اتفاق همة بازیکنان بررسی  هر جلسة تمرینی بهترین پاسخ سؤال مطرح 

کم آشنا  بازیکنان  بسکتبال  کامل  بازی  با  بازی  شوندکم  در  قوانین  میو  اعمال    ترین مهمشود.  ها 

عبارت بود از: بازی منصفانه یا غیرمنصفانه،    ،موضوعات یا مباحث اخالقی که در این روش مطرح شد

بردن از بازی، نحوة همکاری با هم اض به داور، بازی زیبا، روش لذتآمیز، اعترخشونت  های ه نوع ضرب

مثل چه زمانی به یارگیری نفر به نفر بپردازند، چه زمانی به فضای خالی حرکت کنند، چه    ؛در بازی

گروهی.    و  اجتماعی  آگاهی   پیروی،  و  اطاعت  پذیری،مسئولیت  رقابت،  حمله را شروع کنند،زمانی ضد
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بازی  حس بازی  ،درواقع   ةسیمقایک  شماره  های نمایشی است که در جدول  طرفدار شروع بازی با 

 نشان داده شده است. محتوای یک جلسه آموزش به هر دو روش حس بازی و روش سنتی 
 

 مقايسة يک جلسه حس بازی با يک جلسه تمرين تکنیکی مهارت -1جدول 
Table 1- Comparison of a Game Sense session vs a technical skill-and-drill session 

 طرح درس رويکرد حس بازی 
Game Sense Session Plan 

 طرح درس تمرين سنتی و تکنیکی مهارت
Technical skill-and-drill Session Plan 

 3به  3های چندگانة بسکتبال کردن: بازیگرم

 هدف تاکتیکی: تالش برای حفظ موقعیت 

 بازی: تجزیه و تحلیل بازی بدون حرکت ماندن در  

های دونفره و  ها، پاسکردن: دور زمین دویدن، کششگرم

 نفره سه

 دادن تمرکز مهارت: پاس برگشت به بازی سه در مقابل سه 

بازی:    1بازی   حس  مقابل    3از  هدف«.   3در  به  »برو 

زند باید به سمت سبد  و گل می  کند میبازیکنی که شوت  

انتهای   از  و  کند  دفاع  خودی  میدان  از  و  برگردد  خود 

. این کار باعث ایجاد  شوددفاعی زمین دوباره وارد بازی  

-در شروع مجدد بعد از گل می  2در مقابل    3یک حملة 

 .ودش

 : پاس مستقیم 1تمرین 

 

. دریافت پاس از معلم/ مربی/ تالش  1در مقابل    1:  2تمرین  

 فشار مدافع  زیرِبرای برگشت پاس به معلم/ مربی 

  از حس بازی   1برگشت به بازی 

با تالش برای پاس    3در مقابل    3از حس بازی:    2بازی  

 به جلوی یک یار دونده 

تحلیل بازی، تمرین  بدون حرکت ماندن در بازی: تجزیه و  

 مهارت در صورت نیاز 

 خوك در وسط«، دور نگه داشتن »  1در مقابل    2:  3تمرین  

 

کنترل بازیکن، نگاه،  ،  : شوت به هدف، پاس مربی4تمرین  

 شوت 

 گیری از فعالیت: بازی نتیجه از حس بازی 2بازگشت به بازی 

 میدان و انجام حرکات کششی سردکردن: دویدن اطراف  3در مقابل  3بازی پایانی: 

  حس بازی   دربارهگو وگیری: بحث و گفتنتیجه

 

عنوان به پارامتری آمار هایآزمون بود، ای فاصله نوع  از شدهثبت  اطالعات اندازه گیری  مقیاس  ازآنجاکه

معیار   ها،فراوانی بیان منظوربه شد. انتخاب پژوهش این آماری روش انحراف  و  متغیرهای  میانگین 

برای بررسی فرضیه استفاده توصیفی  آمار از پژوهش استنباطی  آمار  از شد. در بخش  پژوهش  های 

های اساسی استفاده شرطبررسی رعایت پیش  منظوربهواریانس چندمتغیره استفاده شد که  تحلیل کُ

افزار آوری و تجمیع، در نرمها بعد از جمعباکس و لون استفاده شد. دادهام  هایاز آزمون،  از این تحلیل
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 پارامتری آمار هایآزمون طریق از  ≥ α 05/0 معناداری سطح وارد شد و در  22نسخة    1اساسپیاس 

 شد.  تحلیل و تجزیه
 

 نتایج 
  یفیاستفاده شد. ابتدا اطالعات توص 2چندمتغیره انس یوارکُ  لیاز تحل یة این پژوهش آزمون فرض یبرا

تمرین سنتی  گروه دو بسکتبال در گیری و حمایت درراهبردهای تصمیم ها ومهارت ریمتغمربوط به 

 ارائه شده است. گروه حس بازی و
 

اختالل   باکودکان   گروهدو  و راهبردهای بازی در بسکتبال هایمهارتمربوط به  یفیاطالعات توص -2  جدول

 هماهنگی رشدی 
Table 2- Descriptive information related to basketball skills and game strategies in 

two groups of children with DCD 

 
 گروه

Groups 

 

 آزمون پیش
Pre-test 

 آزمون پس
Post-test 

 تعداد 
Number میانگین 

Mean 

انحراف 

 استاندارد 
SD 

 میانگین
Mean 

انحراف 

 استاندارد 
SD 

 گیری تصمیم
Decision 

making 

Traditional 1.25 0.521 2.1100 0.59874 20 

GS 1.31 0.570 2.9000 0.785214 20 

 حمایت 
Protection 

Traditional 1.85 0.405 2.21000 0.32319 20 

GS 1.86 0.583 2.8600 0.54265 20 

 شوت 

Shoot 

Traditional 18.500 11.44067 35.3210 11.62827 20 

GS 19.00 12.683 32.42 12.352 20 

 پاس 

Pass 

Traditional 20.62 10.65284 41.5410 12.91475 20 

GS 22.12 9.89524 49.31 11.971 20 

 دریبل

Dribble 

Traditional 21.4130 13.35877 48.3214 12.12377 20 

GS 20.58 12.320 61.53 14.541 20 

 دفاع 

Defense 

Traditional 22.633 10.48121 41.1212 11.34889 20 

GS 21.25 11.257 43.73 7.174 20 

 
1. SPSS   

2. Multivariate Covariance Analysis (MANCOVA) 
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نتایجرب  نظردم متغیرهای در آزمونپیش ها درگروه میانگین شماره دو،جدول    شده دردرج  اساس 

دیده   گروه دو در بین میانگین  یمعنادار آزمون تفاوتپس در اما ، دهدنمی نشان  را معناداری تفاوت

 است. هاگروه روی بر های اجراییبرنامه تفاوت تأثیر از حاکی ( کهp<05/0شود )می

واریانس چندمتغیره استفاده شد. قبل از انجام آزمون، الزم  بررسی فرضیة پژوهش از تحلیل کُ  برای

از رعایت پیش از تحلیل  شرطبود   چندمتغیره اطمینان حاصل شود. کُواریانس  های اساسی استفاده 

است که برای بررسی  1واریانسکُ– برابری ماتریسهای واریانس ،یکی از مفروضههای اصلی این آزمون

ام آزمون  از  شدآن  استفاده  تصمیم.  باکس  متغیرهای  به  مربوط  حمایت  نتایج  و   صورت بهگیری 

(0.013:Sig  ،1.291:F  ،12.145 :Mمهارت برای  و  تکنیکی  (  ،  Sig  ،1.61 :F:0.000)صورت  بههای 

13.41:M  )آزمون این  نتایج  . برای بررسی همگونی واریانس دو گروه از آزمون لون استفاده شد.  بود

 ,  P=0.22>0.05)  گیریتصمیم:  از لحظ آماری معنادار نبود  شده هیچ یک از متغیرهای بررسی  برای

1.223(=1,38)F)،  حمایت  (0.530>0.05=P  ,  0.641=(1,38)F)  شوت  ،(0.05<0.472=P  , 

0.401(=1,38)F)  ،پاس  (0.66>0.05=P  ,  2.194(=1,38)F)دریبل ،  (0.104>0.05=P  ,  2.424(=1,38)F )  

 تأیید شد.  بنابراین فرض مبنی بر همگنی واریانس ؛(P , 2.168(=1,38)F=0.053>0.05) و دفاع

شده درمورد هر شش شاخص  محاسبه   Fنتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره نیز نشان داد که مقادیر  

شود که حداقل بین یک جفت میانگین از بنابراین مشخص می  ؛دار استامعن  01/0آزمون در سطح  

نتایج آزمون تحلیل    ، بردن به این تفاوتبرای پی   . ها در یکی از متغیرها تفاوت معنادار وجود داردگروه

 آورده شده است. شماره سهکواریانس در متن مانکوا در جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Variance-Covariance Matrix 
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 GSمتغیره )مانکوا( پیرامون بررسی تفاوت بین گروه سنتی و خالصة نتايج تحلیل کواريانس چند  -3جدول 
Table 3- Results of multivariate covariance analysis (MANCOVA) regarding the 

difference between the traditional and GS group 

Eta 

Squared 
P F 

Mean 

Squares 
df 

Sums of 

Squares 
Variable 

Source of 

Variation 

0.484 0.001 11.540 5.110 2 12.620 

Decision 

making 

  گیری تصمیم

Group 

0.412 0.000 12.235 4.132 2 10.341 
Protection 

 حمایت 

0.258 0.432 1.741 911.174 2 1921.316 
Shoot 
 شوت 

0.054 0.003 5.874 199.680 2 386.341 
Pass 
 پاس 

0.218 0.034 7.258 596.614 2 1189.714 
Dribble 

 دریبل

0.063 0.214 1.412 183.542 2 301.417 
Defense 

 دفاع 

   0.390 37 19.367 

Decision 

making 

  گیری تصمیم

Error 

   0.312 37 14.527 
Protection 

 حمایت 

   162.320 37 5014.191 
Shoot 
 شوت 

   274.615 37 8914.347 
Pass   
 پاس 

   142.112 37 5218.843 
Dribble 

 دریبل

   112.321 37 5348.030 
Defense 

 دفاع 
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متغیره )مانکوا( پیرامون بررسی تفاوت بین گروه خالصة نتايج تحلیل کواريانس چند -3جدول ادامة 

 GSسنتی و 
Table 3- Results of multivariate covariance analysis (MANCOVA) regarding the 

difference between the traditional and GS group 

Eta 

Squared 
P F 

Mean 

Squares 
df 

Sums of 

Squares 
Variable 

Source of 

Variation 

    40 897.021 

Decision 

making 
  گیری تصمیم

Total 

    40 687.417 
Protection 

 حمایت 

    40 21744.757 
Shoot 
 شوت 

    40 16983.416 
Pass 
 پاس 

    40 21271.124 
Dribble 

 دریبل

    40 19936.462 
Defense 

 دفاع 

 

های  شده در مهارتمحاسبه  Fمقادیر  براساس    ، دهد سه نشان می  شماره  جدول   شده در درج  نتایج

و دریبلتصمیم پاس  و    05/0در سطح    ،گیری، حمایت،  دارد  بین دو گروه وجود  معناداری  تفاوت 

اثر آموزش بسکتبال به روش سنتی با روش  ؛ یعنیاندها در روش حس بازی بهتر عمل کردهآزمودنی

بازی در آموزش مهارت تفاوت داردهای تصمیمحس  ولی    ،گیری، حمایت، پاس و دریبل بسکتبال 

 . نشدداری مالحظه عناهای شوت و دفاع تفاوت مدرمورد مهارت

 کواریانس تحلیل اختالل هماهنگی رشدی، نتایج  باآموزان  همچنین در بررسی مهارت دستخط دانش

 F=23.64)  هب توجه با آزمونپیش اثر دهد،می نشان آزمونپیش نمرات از کنترل پس آزمونپس نمرات

,  0.001>P  )از   گروه دو تفاوت چنینهماست.   معنادار تأثیرتمرینی  باآموزش نظر   )  به توجه ها 

21.91=F , 0.001>P )است. معنادار 
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 آزمون دستخط در پس آزمون  شدهلیتعد میانگین  -4جدول 

Table 4- The adjusted Mean of the handwriting the post-test 
Traditional Group GS Group 

Mean SD Mean SD 

17.13 0.90 23.07 0.90 

 

 شدةتعدیل میانگین ،دهدمی نشان کواریانس در تحلیل شدة دستخط تعدیل هایمیانگین طورکه همان

بیشتر   معنی تأثیر به  که  است گروه تمرین سنتی از  بیشتر  معناداری طوربهگروه تمرینی حس بازی  

 هماهنگی رشدی است.  اختالل  با آموزان دستخط دانش بهبود بر تمرینات حس بازی
 

 گیری نتیجهبحث و 
های اجرایی بسکتبال و  تأثیر آموزش به روش حس بازی بر بهبود مهارت  ،هدف اصلی پژوهش حاضر

بود. نتایج نشان    سال با اختالل هماهنگی رشدی  ده تا دوازدهنشده در کودکان دختر  تکالیف تمرین

دقیقه، میزان مؤلفه   40مدت  مدت هشت هفته، هر هفته دو جلسه و هر جلسه بپس از تمرین به،  داد

طور معناداری بهتر از حس بازی به  گیری، حمایت، پاس و دریبل براساس روشهای تصمیممهارت

ها بین دو روش تفاوت معناداری ایجاد نشد. همچنین اما در دیگر مؤلفه  ، روش سنتی بودآموزش به  

اختالل هماهنگی رشدی    ابآموزان  نشده در دانشمهارت تمرین  عنوانبهدر بررسی مهارت دستخط  

روش    در مقایسه با آموزان تأثیر بیشتری  دستخط دانش بهبود  تمرینات حس بازی در  ، نتایج نشان داد

(،  14یاعلی و همکاران )(،  12)  همکاران  و   اسمیت  هایتدریس سنتی داشت. این نتایج با نتایج پژوهش

( و همکاران  )  ،(19فرهات  و همکاران  )جلیلون(،  20جونگمنز  ریزوندی  و  و  و    (21د  تئولدو دکاستا 

در بهبود عملکرد    های آموزشی مشارکتی مثل حس بازیمثبت برنامه  مبنی بر تأثیر(  16)همکاران  

محمدزاده  اما با نتایج پژوهش علیزاده و  ست،  همسو  آموزانتکالیف تمرینی و آزمون دستخط دانش

گروه حس بازی در مقایسه با در آزمون مهارتی ایفرد برتری نسبی و معنادار گروه سنتی باره ( در15)

گذشته،    اغلب تحقیقات  با   حاضر  تحقیق  همسوبودن  به  توجه  . با نیستدر جامعة کودکان سالم همسو  

های ورزشی را های بدنی از هر طریقی، یادگیری مهارتهای ورزشی و انجام فعالیتشرکت در محیط

کنندة اهمیت انتخاب روش آموزشی متناسب با نیاز کودکان  اما نتایج این تحقیق بیان ،دهد بهبود می

ازآنجاکهاست در   باید که حرکتی هایفعالیت بیشتر انجام در اختالل هماهنگی رشدی  باکودکان    . 

 ( و تمایل30کنند )می عمل خود سالم هایو سال سن  هم از  کندتر شود،  انجام  معین زمانمدت

(، انتخاب روش تدریس مناسب مانند روش  12دارند ) ورزشی و بدنی هایدر فعالیت شرکت به کمتری



91                                                          ...بسکتبال و يیاجرا هایبر بهبود مهارت یحس باز ریتأث: علیزاده

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

ایجاد عالقه    برتواند تاثیرات مثبتی  می  ، ها دارندخاطر ماهیت مشارکتی که این نوع روشهحس بازی ب

و متعاقب آن باعث بهبود مشکالت این کودکان  داشته باشد    یبدن   تیفعالها به بازی و  و کشاندن آن

کالسشود  و هستند ساختارمند بسیار ،شوندمی اداره سنتی  یا تکنیکی روش براساس که هایی. 

 به  ؛دهد را به خود اختصاص می هاکالس این بیشترین زمان مهارت تکرار و کردنگرم هایفعالیت

 زیاد تکرار بر تأکید دلیلبه و دارند بازی در شرکت برای کمتری شانس آموزاندانش ،دلیل همین

  ،( 15آورند )دست میه  های حرکتی ب(، نمرة بیشتری در اجرای صرف مهارت31های حرکتی )مهارت

ها گروه مبتنی بر حس بازی در  اما با توجه به نتایج تحقیقات متناقض در تحقیق حاضر که در آن 

گروه سنتی برتری معناداری داشتند، به نظر  در مقایسه با  وری مکانیکی اجرای مهارت تکنیکی  بهره

نیازمند  می پژوهش  از  جنبه  این  استانجام  رسد  بیشتری  محق  ؛تحقیقات  نظر  از  این    قانهرچند 

بودن کودکان  نبا روحیه مشارکتیترین دلیل این نتایج، متناسب بودن روش حس بازی مهم  ، پژوهش

های  دیگر روشدر مقایسه با  توجهی  درخوراختالل هماهنگی رشدی است که باعث ایجاد اختالف با 

 آموزشی شده است.

های  روش سنتی در آموزش فعالیتدر مقایسه با  در توضیح دالیل تفاوت معنادار روش حس بازی  

توان بیان  در کودکان با اختالل هماهنگی رشدی، می  های حرکتی بسکتبالبدنی با هدف بهبود مهارت

در رویکرد حس بازی متناسب با سطح یادگیرندگان در مرحلة   شدهلیتعدهای  کرد که استفاده از بازی

و همکاران نیز    1طورکه پریچارد دهد. همانها را درمعرض تجربة زود هنگام بازی قرار مینخست، آن

  یهای اصلی ارتقااحتماالً یکی از علت  شده لیتعدهای  اند، تجربه و شروع زودهنگام بازیاشاره کرده

گیری و حمایت بهتر در گروه  (. تصمیم32حس بازی است )  گیری و حمایت در گروهعملکرد تصمیم

است.    دادنینیز توضیح  2بسون شناختی گیگروه سنتی، با توجه به دیدگاه بومدر مقایسه با حس بازی  

های  واسطه شرکت زودهنگام در بازیحس بازی به  کنندگان در گروهدر طول دوره آموزش، شرکت

گیری مناسب ضروری است.  کنند که برای تصمیمیافته، به اطالعات ادراکی دسترسی پیدا میتعدیل

  ؛( 33کنند )اطالعات با اعمال را پیدا میکردن  آموزش حس بازی فرصت آنی برای جفت  افراد در مدل

که  درحالی  ؛شناختی روایی بیشتری دارددهد که از لحاظ بومها در محیطی رخ میبنابراین یادگیری آن

های  کنندگان در گروه سنتی ابتدا به مرور مهارت در محیطی ایستا پرداختند و تجربه بازیشرکت

تأکید دارند که مدل حس بازی یکی از   و همکاران  3ریفینداد. گ  ویها دیرتر ربرای آن  شده لیتعد

 
1. Pritchard 

2. Gibson 

3. Griffin 
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 با بازی (. روش حس34شود )گیری فراگیران میراهکارهایی است که باعث افزایش ظرفیت تصمیم

بر  بیشتری  اثر  احتماالً ورزشی هایتکنیک یادگیری اهمیت کمترکردن بیشتر و بازی انجام بر تأکید

و کودکان   ایجاد باعث و است کودکان طبیعی نیاز بازی  زیرا دارد؛ فعالیت از بردنلذت مشارکت 

 (.12) شودمی ورزشی فعالیت از بیشتر لذت  و موفق تجربیات

روش   باروش حس بازی  بین  تفاوت معنادار  وجود    مبنی بردر چرایی تأیید فرضیة دوم این پژوهش  

 پژوهشی هاییافته شود که براساسنشده )مهارت دستخط(، بیان میسنتی در بهبود تکالیف تمرین

تحصیلی  عملکرد در مهمی نقش بسیار ریزیبرنامه -گیریتصمیم کارکرد که است شده قبلی مشخص

  هماهنگی   ترکیب   از  که  است  مهارتی  دستخط.  ارادی دارد هایحرکت زمانی و ریزی برنامه توانایی (،35)

برنامة 36آید )می  دست  به  ادراکی  هایمهارت  شناخت و  حرکت،  با  حرکتی-دیداری با آموزش  ( و 

آموزان با اختالل  برای دانش  بنابراین  ؛ (29)  کردآموزان را خواناتر  توان دستخط دانش مشارکتی می

ریزی حرکتی و استفاده از فنون آموزشی مناسب نتایج عملکردی بهتری را به  هماهنگی رشدی برنامه

گونه تحقیق حاضر اولین پژوهشی است که بدون اجرای هیچ  ،دانیمه می کدنبال خواهد داشت. تاآنجا

اختالل هماهنگی رشدی، موجب بهبود   با ای در جهت بهبود مهارت دستخط کودکان  برنامة مداخله

کند. در  ها شده است که این موضوع اهمیت نتایج این پژوهش رو دوچندان می مهارت نوشتاری آن

این است که اثرات خاص مداخالت در تکالیف تمرین شده بیشتر    های حرکتی، انتظارآموزش مهارت

های حرکتی مدنظر تحقیق، افزایش مهارت حرکتی رو در کنار پیشرفت مهارتازاین  ؛نمود پیدا کند

  ،اختالل هماهنگی رشدی در این مطالعه که آزمون دستخط نمایانگر آن بودبا  آموزان  ظریف در دانش

جالب  شگفت و  مهارت ز  است؛انگیز  آموزش  ظریف  یرا  دستی  برنامة   طوربههای  طول  در  مستقیم 

استفاده از طیف   دهد کهها ممکن است نشان  آموزشی گنجانده نشده بود. این بهبود در سایر حوزه

نشده  های حرکتی ظریف تمرینهای حرکتی، به انتقال مهارتهای آموزش مهارتای از روشگسترده

که ماهیت  باشد  دلیل نوع آموزش به روش حس بازی  تواند تاحدودی بهاین موضوع می  ؛شودمیمنجر  

آموز مثال، اگر دانشعنوان به  ؛ کندتعاملی بیشتری دارد و کودکان را به شرکت فعال در بازی ترغیب می 

  دست آورده باشد، این آگاهی او بهه  درك درستی از چگونگی حفظ مالکیت در یک بازی تهاجمی را ب

حفظ  برایاصول قرارگیری در پشت پاس مثلثی  مثأل ؛است یافتنیهای تهاجمی نیز انتقالسایر بازی

مریکایی است. در بازی والیبال،  آاصول مالکیت در فوتبال    به  یافتنی مالکیت تهاجمی در بسکتبال تعمیم

ف از پشت  ترین مکان برای حمله به حریف از پشت خط دفاعی است. در تنیس حمله به حریسخت

اینکه   با   بنابراین  ؛ترین نوع ضربه استسخت  ،و در اسکواش از گوشة پشتی زمینشود  میخط شروع  
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های اصلی بازی های توری/ میدانی هستند، استراتژیسه بازی والیبال، تنیس و اسکواش انواع بازی

 و وسط میدان. «تور»ها یکسان است: دورکردن حریف از نزدیک در آن

انتقال یادگیری، ساختن بازی اینجا نقش معلم در  هایی است که باعث توسعة درك تاکتیکی و  در 

هایی که در ابتدا  شوند و سپس با جلب توجه به شباهت ضمنی بازی)حس بازی( می مهارت حرکتی

انتقال یادگیری همچنین   .(37دهد )قرار می  مدنظرآموزش داده و    رسند، انتقال رامتفاوت به نظر می

انتقال   معیار سنجش اثربخشی تمرین در ارتباط با پیشرفت عملکرد ماهرانه باشد. این  عنوانبهتواند  می

بهینه می با وجود    «واقعی»شود که تمرین  یادگیری زمانی  باشد، یعنی تمرین حتی  بازی  یا شبیه 

دهندة کل محیط بازی  نشان  ،شده و بدون درنظرگرفتن سطح مهارت اولیهین اصالحاستفاده از قوان

بتوانند پس از مداخله به روش   اختالل هماهنگی رشدی با(. همچنین ممکن است کودکان 38باشد )

های  تواند هم در فعالیتتولید کنند که این امر می  را  حس بازی، راهبردهای حل مسئله مؤثرتری

(. عالوه بر این، این احتمال وجود  39های حرکتی ظریف به کار گرفته شود )درشت و هم در فعالیت

دلیل این بهبودها ایجاد انگیزه در    ، (21د و ریزوندی )های پژوهش جلیلوندارد که متناسب با یافته

طو  کودکان در  خوب  عملکرد  مهارتبرای  آموزش  بل  همچنین  و  حرکتی  افزایش  ههای  خاطر 

نشده، مانند  های آموزشی تمرینشان آغاز شده باشد. برخی از این ویژگییهانفس در تواناییاعتمادبه

دانیم فعالیت  می  ؛ همچنانکهتوجه متمرکز و تالش طوالنی، ممکن است به بهبود دستخط کمک کنند

( که این مورد به کودکان  40دارد )  تأثیر مثبت  بر تمرکز و حافظه و رفتارهای کالسی  یطورکلبهبدنی  

بنابراین این واقعیت که   ؛های حرکتی ظریف را با دقت بیشتری انجام دهندکند تا فعالیتکمک می

 تیفعالرو درگیرماندن در  ازاین  ؛یافتة مهمی است  ،کنند کودکان در روش حس بازی بیشتر فعالیت می

  .داردبسیار اهمیت  اختالل هماهنگی رشدی بابردن از آن برای کودکان و لذت ی بدن

های متناسب تدریس تا  سازی حرکتی و انتخاب روشتوان بیان کرد که غنیبندی کلی میدر جمع

شده در کودکان با اختالل هماهنگی  حدود زیادی موجب بهبود مشکالت حرکتی و تحصیلی شناخته

 اگر بیشتر   که  رسیدند  نتیجه  این  به  طولی  ایمطالعه  و همکاران در  1ه ویسر کچنان  شود؛میرشدی  

  تاحدودی  ،بگیرند  قرار  بدنی  هایدر فعالیت   مشارکت  تأثیرتحت   رشدی  هماهنگی  اختالل  با  کودکان

 (. 41کرد ) خواهند جبران را خود افتادگی عقب

 این که    است طبیعی رشد با کودکان گروه درنظرنگرفتن  ، حاضر تحقیق عمده هایاز محدودیت یکی  

 با را  مداخالت انجام از   پس رشدی هماهنگی اختالل باکودکان   حرکتی تبحر مقایسة امکان موضوع

 
1. Visser 
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تکنمی فراهم سالم گروه نمونه جنسیتی کند.  مطالعهبودن  پژوهش  شدههای  این  دیگر    نیز  در  از 

های  های آینده ضمن بررسی تأثیر دیگر مدل در پژوهش  شود، میهای آن بود که پیشنهاد  محدودیت

  اختالل هماهنگی رشدی و همچنین افراد سالم  باهای پسر  هایی در نمونهآموزشی غیرخطی، مقایسه

اینکه این پژوهش در زمان وجود همه  همچنین.  انجام شود گیری ویروس کرونا صورت با توجه به 

شدند، اما  صورت حضوری دنبال میهای رسمی بهکردن میزان مبتالیان، آموزشبا فروکش  و   گرفت

کردند که همین موضوع باعث ایجاد محدودیت در افزایش تعداد  مینگرانی  آموزان ابراز  دانش  یاولیا

بودن  بخشنتیجه   منظوربهحتماً در تحقیقات آینده    ،شودپیشنهاد می  ؛ بنابرایندجلسات تمرینی ش

اختالل    باکودکان    ازجملههای آموزشی برای کودکان با نیازهای ویژه  بیشتر و مؤثر این نوع برنامه

   .داده شودهماهنگی رشدی، تعداد جلسات بیشتری به آموزش و تمرین اختصاص 
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