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 خالصه 

 و آن نوجواني متعاقب و کودکي و طفولیت پایه در هایمهارت و حرکتي توانایي توسعه مقدمه:

 طایح ریتأثپژوهش حاضر با هدف . گذاردمي تأثیر رشدی هایجنبه تمام بالیدگي و رشد بر بزرگسالي

 . انجام شد ساله 12تا  8کودکان  يبر رشد حرکت ایپو

 30 بود. کنترل گروه با آزمونپس و آزمونپیش طرح با تجربي نیمه حاضر پژوهش  روش کار:

به تحصیل  در شهرستان کرمانشاه مشغول 99-98ساله سالم که در سال تحصیلي  12تا  8آموز پسر دانش

 .و تجربي قرار گرفتند گواه گروه دو در و به صورت تصادفي دسترس انتخاب بودند به صورت در

 -ارزیابي مهارت حرکتي از آزمون رشد حرکتي ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. برای

در برنامه  روز 5 هفته و هر هفته 8مدت  به تجربي ( استفاده شد. گروه2016درشت نسخه سوم اولریخ )

 پایان از های روزمره پرداختند. بعدگواه فقط به انجام فعالیت گروه تمریني مالک شرکت کردند و

 سطح کوواریانس در تحلیل از با استفاده هاآزمون به عمل آمد. داده از هر دو گروه پس مداخله،

 .بررسي شدند  SPSS-19با نرم افزار  05/0خطای 

های حرکتي درشت داد که بین دو گروه در پس آزمون مهارت کوواریانس نشان تحلیل نتایج نتایج:

ها عملكرد بهتری نسبت ( و گروه تجربي در هر همه متغیر˂ 001/0Pداشت ) داری وجودمعنا تفاوت

 . به گروه گواه داشتند

برنامه حیاط پویا  استفاده با توانساله سالم، مي 12 تا 8 پسران به نظر مي رسد که در نتیجه گیری:

 .کرد ایجاد رشد حرکتي آنها در معناداری بهبود

 مهارت حرکتي رشد حرکتي، حیاط پویا ،کلمات کلیدی: 
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 مقدمه 

 دانش به کمک مدارس، درسي برنامه در بدنيتربیت نقش

 فعالیت بتوانند تا است الزم هایصالحیت کسب برای آموزان

 صنعتي امروزه چرا که (1) بگنجانند خود زندگي در را منظم بدني

 افزایش موجب نشیني،آپارتمان  و زندگي کشورها شدن

 و است، شدهتبدیل مهم هاینگراني از یكي به و تحرکيبي

 وزن، افزایش خطر معرض در بیشتر تحرکبي و غیرفعال کودکان

 فعالیت که اندداده نشان هاپژوهش(. 2) هستند دیابت و چاقي

 و بوده شدهتوصیه میزان از کمتر کودکان از بسیاری در جسماني

این کمبود و عدم (. 3) گذاردمي کاهش به رو سن، افزایش با

ی جسماني مناسب در دوران کودکي عواقب هاتیفعالاجرای 

ی حرکتي کودکان هامهارتدر رشد  توانديمناپذیری را جبران

داشته باشد. تأثیراتي که ابعاد مختلف رفتارهای حرکتي روزمره و 

های بعدی عمر تحت شعاع قرا همچنین سواد بدني آنان را در سال

 .(2)خواهد داد 

 باشند، ضعیف ایهپ حرکتي هایمهارت کودکاني که در

 در از تا کنندمي انتخاب را تحرکيبي زندگي سبک متعاقبا

 کنند جلوگیری حرکتي مشكالت این گرفتن قرار دید معرض

 رشد و محیط واسطه به بنیادی الگوهای که است حالي در این(. 4)

 حضور هایشاخص تعیین از این رو، گیرند،مي قرار تأثیر تحت

 هایبرنامه ریزیطرح برای بدني هایفعالیت در کودکان

 هایمهارت رشد و است زیادی اهمیت دارای اثر بخش ایمداخله

. (5) است الزامي هاورزش و هادر بازی تبحر کسب برای بنیادی

 دوران در که افرادی دهندمي نشان هااز سویي دیگر پژوهش

 باشند فعال نیز ساليبزرگ در اینكه احتمال هستند، فعال کودکي

 استودنو توسط مفهومي الگوی یک اخیرا .(1) بود خواهد بیشتر

 مشارکت در حرکت بنیادین هایمهارت اهمیت همكاران

 الگوی این قلب در که است کرده تبیین را بدني فعالیت العمرمادام

 بدني فعالیت و حرکتي شایستگي میان پویا، و دوطرفه ارتباطي

 معمول هایواژه در حرکت شایستگي ؛(6) دارد وجود رابطه یک

 الگوهای ویژه دراست، به شدهتعریف حرکت بنیادی هایمهارت

 ارزش که آموزانيدانش دستكاری. بنابراین و جابجایي حرکتي

 تالش موفقیت به رسیدن برای یابنددرمي را فعالیت یک در نهفته

 بیشتری خود ادراکي و شایستگي حرکتي احساس و کرده

 عنوانبه را آموزان دایل، دانش راستا همین در. کنندمي

 که پذیردمي را نكته این و گیردمي نظر در فعال کنندگانشرکت

 در هاآن عقاید چنینهم و هاآن گذشته هایتجربه و هانگرش

 در هاآن واکنش چگونگي بر ،هیاد گیرند عنوانبه خودشان مورد

بر همین اساس، در  .و سپس زندگي تأثیرگذار است آموزش طول

 جوانان این کشور پیشنهاد ورزش سازمان توسط انگلستان اهدافي

 همراه منزل از بیرون بدني فعالیت هفته در سه ساعت شد که شامل

 اهداف این ورزشي بود؛ البته یهاکالس در شرکت دو ساعت با

 فعالیت انجام برای الزم شرایط که شد کودکاني تعریف برای

 مدرسه حیاط آموزشي، یهاکالس از غیر .را دارند روزمره بدني

 بدني فعالیت انجام به آن در تواننديم کودکان که است فضایي نیز

)ایران(  ني است که اخیرا در کشورمادر حالاین . (7بپردازند )

ی مهم در هاطیمحعنوان یكي از فضای، حیاط اکثر مدارس به

ی هامهارتحرکتي )جهت ارتقاء سواد بدني و توسعه سواد 

شده است و تحت عنوان حیات حرکتي( کودکان در نظر گرفته

 .اندکردهی را برای آن طراحي و تدوین اژهیوی هابرنامهپویا 

های بازی است که با استفاده از زمین عحیاط پویا در واق

ی هامهارتاشكال هدفمند بر روی زمین )به منظور اجرای 

ی حرکتي، سواد حرکتي و رفتارها قاارتحرکتي بنیادی( با هدف 

همچنین توسعه آمادگي جسماني و تندرستي دانش آموزان، 

. شونديمو پس از آموزش توسط دانش آموزان اجرا  شدهيطراح

 زمینه مربیان حمایت کنار بازی یا حیات پویا درهای زمین گونهنیا

 در ادامه برای و کنديم فراهم کودکان بدني فعالیت برای را

 استخوان سالمت و بدن ترکیب ،و عروققلب  سیستم عملكرد

 که دهديم نشان اخیر .  همچنین، مطالعات(8) باشديم مفید

 توانديم ی بخصوص در حیاط مدارسهاتیفعال گونهنیااجرای 

 وعالئم  .(8)دهد  افزایش را دبستاني کودکان بدني فعالیت

اندرکاران دست و محققان توجه یبازنیزم درشده نصب تابلوهای

. (8)است  کرده جلببه خود  بدني فعالیت هدر زمین را
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 کودک 470 روی ماهه 12 مطالعات از در یكي ، اخیراکهیطوربه

 و تابلوها نصب که شد مشخص انگلیس، مدرسه 26 از دبستاني

 در بیشتر بدني فعالیت درصد 4/1 با یبازنیزم در جدیدعالئم 

 باتر کوچک آماری جامعه یک در. دارد ارتباط ناهار وقت

 با یبازنیزم در جدیدعالئم  و تابلوها نصب ،ساله 7تا  5 کودکان

 نرخ یدرصد 6 افزایش و انرژی مصرف یدرصد 35 افزایش

 این کهي. درحالداشت ارتباط بازی زمان در انرژی مصرف

( 2010) استراتون و فلرکال ریدجرز، گزارشات از بیشتر افزایش

 . بهدهديم نشان رامدت کوتاه ریتأث یک نتیجه این اما( 8, 7)بود

تابلوها یعني  وعالئم  وجود که دهنديم شواهدی نشانهرحال 

 مدت حیات پویا، گرید عبارت بهبازی در مدارس و  هایزمین

 افزایش مدرسه طول در را شدید تا متوسط بدني فعالیت انجام

 است روشنشده انجامی هاپژوهش. بنابراین مطابق با (9)دهديم

 در را بدني فعالیت توانديم یباز نیزم در تابلوها وعالئم  که

 .دهد افزایش دبستاني کودکان

 یبازنیزم درشده عالئم نصب که داد نشان اولیه تحقیقات

 به نسبتها آن نگرش بهبود کودکان، بدني فعالیت به توانديم

 ي، حرکتيو جسم رواني سالمت برها آن ریتأث و تحصیل و مدرسه

 دادند نشان مطالعاتعالوه . بهکند کمک ادراکي خود ژهیوبهو 

 معناداری و مثبت تغییرات توانديم بدني فعالیت یهامداخله که

 بنابراین (.9آورد )به وجود  کودکان ادراکي خود در را

 تأثیر ای وجود ندارد کهکشورمان مطالعه در کهازآنجایي

بر خود ادراکي جسماني و رشد حرکتي  را ویاپ حیاط هایبازی

 نظر در با تا داریم قصد پژوهش این در ما روازاین ارزیابي کند،

 ابعاد بر پویا حیات ریتأث روی بر بیشتر که نیشیپ تحقیقات گرفتن

چند  اهمیت به توجه با است و بوده آموزان دانش فیزیولوژیكي

 رشد به مختلف هایحیطه در پویا حیاط ایپایه اثرات بعدی

 مدارس در بدني فعالیت نوع این ریتأث چگونگي وها نشانه بررسي

 12 تا 8 آموزان و رشد حرکتي دانش جسماني بر خود ادراکي را

رشد  آیا که است این پژوهش سؤال اساس نیبر هم .بپردازیم ساله

 معناداری طوربه شانيجسمان بعد ساله از 12تا  8حرکتي کودکان 

 ی حیات پویا )نصبهابرنامهاز یک دوره برنامه تمرین از  بعد

 ، یا خیر؟ باشوديم تقویت ی(بازنیزم در تابلوها وعالئم 

 طراحي جهت در بزرگي گام توانمي مذکور سؤال به پاسخگویي

با اهداف چندگانه  فضای مدارس محیط از این برای ریزیبرنامه و

حرکتي و جسماني  –ي ی رشدی بخصوص بعد روانهاطهیحدر 

 .برداشت

 

 روش کار

 میداني به صورت که بود نیمه تجربي نوع از حاضر پژوهش

 گروه با آزمونپس  -آزمون پیش شامل تحقیق طرح شد. اجرا

پویا برای کودکان  ی منتخب حیاطهایباز هفته 8اعمال  و گواه

 ساله 12تا  8آموزان مطالعه تمامي دانش مورد عادی بود. جامعه

 مدرسه از شش دانش آموز 30 بودند که از بین آنها تعداد پسر

 به شكل 98-99تحصیلي  پسرانه شهرستان کرمانشاه در سال

-نرم از استفاده با نمونه حجم شدند. تعیین وارد مطالعه داوطلبانه

 انجام گرفت. (3.0.10)پاور نسخه  جي نمونه حجم تعیین افزار

 کاریسون حداقل و پلس توسط انجام گرفته تحلیل فرا اساس بر

به  گروهي( )تمرین درشت هایتمرین مهارت برای اثر اندازه

نفر  12 نمونه است. بنابراین 54/0 افراد حرکتي تبحر بهبود منظور

 05/0با سطح آلفای  8/0آماری  توان تا بود الزم گروه هر برای

 سن تحقیق شامل داشتن به ورود . معیارهای(10)آید دست به

 و فعالي بیش نشانگان سال، نداشتن 12 تا 8 دامنه در تقویمي

CSIکودکان ) مرضي عالئم مقیاس اساس بر توجه کمبود - 4 )

 عضالني، و اسكلتي شناختي،عصب حاد مشكالت و نداشتن

فیزیوتراپي و  و متخصص پزشک تشخیص به دهلیزی سیستم

 بود.تمرین  جلسات در روز غیبت معیار خروج از تحقیق پنج 

رشد حرکتي برای ارزیابي رشد حرکتي کودکان از آزمون 

استفاده شد. هدف این آزمون که  در سال  نسخه سوم -درشت

های حرکتي ،  طراحي شده، ارزیابي مهارتختوسط اولری 2016

 را حرکتي مهارت سال است. سیزده 11تا  3درشت در کودکان 

های توپي رتجابجایي و مها هایمهارت آزمون خرده دو به که

دهد. این آزمون ابتدا در مي قرار سنجش را مورد شوندمي تقسیم

ایاالت متحده امریكا مورد استفاده قرار گرفت و روایي آن از 
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طریق تحلیل عاملي مورد تایید قرار گفت و ضریب پایایي آزمون 

جابجایي شامل  های. مهارت(11)بدست آمد  95/0باز آزمون  –

کردن، سكسكه  يليرفتن، ل ورتمهی دن،یدو هایخرده آزمون

های توپي شامل خرده سر خوردن و مهارتو  يپرش افق دن،یدو

ضربه فورهند  ستا،یتوپ ا کیبه  يضربه زدن دو دست هایآزمون

 کیبا  ستایا بلیتوپ که توسط خود فرد رها شده، در کیبه 

از با پا، پرتاب  ستایتوپ ا کیضربه به  ،يدست، گرفتن دو دست

 ساده دهي نمره هستند. سیستم دست نییدست و پرتاب از پا یباال

 دقیقه 21 تا 15 حدود در را آزمون انفرادی اجرای امكان شده

 هر با مرتبط عملكرد آزمون دهينمره برگه. کندمي فراهم

 اگر. کندمي فهرست را شده ارزیابي های توپيمهارت و جابجایي

یک، و در غیر این  امتیاز دهد، نشان را عملكرد مالک کودک

 برای آمده دست به خام نمرات. شودمي صفر ثبت صورت 

درشت  حرکتي بهره و درصدی نمرات استاندارد، نمرات محاسبه

و  یيروامحمدی در پژوهشي با هدف بررسي  .شودمي استفاده

نسخه سوم در کودکان سه تا  -درشت يآزمون رشد حرکت یيایپا

های پایایي همساني دروني خرده آزمون ،اهواز شهر سال 10

و  91/0و  85/0،  85/0جابجایي، توپي و کل آزمون را به ترتیب 

گزارش کرد.  95/0و  94/0، 92/0باز آزمون  –پایایي آزمون 

همچنین برای ارزیابي روایي سازه، طرح دو عاملي اولریخ از 

از  عدآموزان بدانش .(12)طریق تحلیل عاملي تاییدی، تایید شد 

به صورت تصادفي در دو گروه  پیش آزمون، مرحله در شرکت

هفته و هر  8تجربي به مدت  گواه توزیع شدند.گروه تجربي و

آمده  1روز به انجام برنامه تمریني مالک که در جدول  5هفته 

های روزمره گواه فقط به انجام فعالیت گروه است، پرداخت و

آزمون شرکت کردند. پسپرداختند.در پایان هر دو گروه در 

مبتني  تمرین هایبرنامه طراحي پژوهش این در قابل تأمل نكته

های قابل اجرا در حیاط مدرس حیاط پویا و تمرینات و بازی بر

 بر مبتني بدني هایفعالیت انواع بود. هدف اصلي حیاط پویا ارائه

 روز هر دهدمي امكان آموزاندانش کلیه به است که مدرسه

 .داشته باشند شدید تا متوسط بدني فعالیت حداقل سه زنگ تفریح 

محقق و آزمودني در انتخاب نوع فعالیت کامال آزاد هستند. در 

برنامه حیاط پویا مالک تمرین خاص با تكرار و یا شدت معین 

-نیست بلكه هدف درگیر کردن شاگرد به فعالیت بدني در زنگ

روش  در مورد پژوهشي،ق الرای رعایت اخهای تفریح است. ب

به والدین  کنندگان حقوق شرکت و آناهداف  و اجرای پژوهش

والدین  از هرضایت ناممدیر مدرسه توضیحاتي داده شد و فرم و 

 این پژوهش مراحل اجرای تمام در اینكه دریافت گردید. ضمن

 تمایل عدم صورت در تا شدمي شرکت کنندگان داده به اجازه

ناراحتي یا عدم  درد، علت به های تمرینبرنامهدر  شرکت ادامه به

 از دهند. هیچ کدام انصراف پژوهش شرکت در از عالقه

 آوری جمع منظور به پژوهش این در های ارائه شدهآزمایش

 هایکرد. برنامهنمي های تهاجمي استفادهروش از اطالعات

سردی یا  علت به مدارس تعطیلي با همزمان تمریني مداخله

 شد.نمي اجرا هوا، آلودگي

 

 پروتکل تمرینی برای گروه تجربی .1جدول 

 شرح فعالیت مولفه

 گیری نشانه ایستگاه

 دیوار روی

 تمرین این متر.  در سانتي 25دایره  شعاع متر، 5/1دیوار  از آزمودني آن.  فاصله مجدد دریافت و دیوار به والیبال، یا بسكتبال توپ زدن

 گیرد. مي دوباره و زند مي روبرو دیوار روی در شده مشخص دایره به را توپ ثانیه  20مدت  به تیم، نفرات از یک هر

 

 لي لي ایستگاه

 روی ابتدا نمودارها روی دانش آموزان گرفتند.مي قرار نمودار یک در گروه هر و شدند تقسیم نفری 6 تا 1 های گروه به آموزان دانش

 کردند.مي حرکت را تكرار عقب سمت آموزان بهبعد از رسیدن به انتهای مسیر دانش کردند.مي لي لي چپ پای روی سپس و راست پای

 دویدن ایستگاه

 مارپیچ

-دویدن و در انتهای مسیر تغییر جهت داده و برميمي  آموزن با سرعت در یک مسیر مارپیچي که بر روی زمین ترسیم شده بوددانش

 گشتند.

 مار ایستگاه

 پله و

 عكس همچنین و شخصي فضای شناسایي و شد. این ایستگاه با هدف حفظ مي اجرا گروهي همانند بازی مار و پله، تمرینات به صورت

 بود. آموزان دانش دقت العمل و
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 نردبان ایستگاه

 چابكي

 تمرینات ینا هدف از که کردند مي حرکت لي لي و باز جمع ساده جفت طرفین به پرش انواع تمرین هم سر پشت آموزان دانش

 بود. ها آن قدرت عظالني و جسماني آمادگي بردن باال و ریتمیک حرکات آموزش عضله، و عصب هماهنگي

 عمل چابكي ایستگاه

 العمل عكس و

 مي حرکت مختلف هایپریدن  لي لي جفت بصورت ها دایره روی وسیله از استفاده بدون آموز دانش که العمل عكس و عمل چابكي

 .کند

 

ها و از از آمار توصیفي برای تعیین میانگین و انحراف معیار داده

کوواریانس به ترتیب برای  و تحلیل لوین، آزمون شاپیرو ویلک

ها واریانسهمگني  ،هاداده توزیعبودن  نرمال فرضبررسي پیش

و همساني شیب رگرسیون استفاده شد. در سطح آمار استنباطي 

ها، مقایسه دو گروه با استفاده فرضپیش پس از بررسي و تایید 

 کوواریانس با از آزمون تي مقایسه دو گروه مستقل و تحلیل

انجام شد. سطح معناداری  19نسخه  SPSSآماری  افزار نرم

 در نظر گرفته شد.05/0

 نتایج

قد و وزن دو گروه به  سن، متغیّرهای انحراف معیار و نمیانگی

( نشان داده 2همراه آزمون تي مقایسه دو گروه مستقل  در جدول)

 .شده است

 
 ها در دو گروهآزمودنی مقایسه شاخص های دموگرافیک .2جدول 

 انحراف گروه متغیر
 میانگین±معیار

df  T مقدار احتمال 

18/1 گواه سن )سال( ±  53/9  28 76/0  45/0  

20/1 تجربی ± 20/9  

± 87/5 گواه (Cmقد )  13/138  28 09/0  92/0  

± 88/5 تجربی  93/137  

± 23/4 گواه وزن  60/39  28 74/1  09/0  

 80/36 ± 57/4 تجربی

 

شود، نتایج آزمون تي ( مشاهده مي2همانطور که در جدول )

داری میان دو گروه از نظر مقایسه دو گروه مستقل  تفاوت معني

نشان نداد و فرض تساوی میانگین متغیرها  BMIسن، قد، وزن و 

ها و بودن توزیع داده برای تعیین نرمال در دو گروه رد نشد.

شاپیرو ویلک و آزمون لوین  ترتیب از آزمون همگني واریانس، به

س آزمون و پ های پیشاستفاده شد. نتایج نشان داد توزیع داده

-و واریانس داده بودو تجربي نرمال  گواهآزمون، در هر دو گروه 

و تجربي برابر  گواهآزمون بین دو گروه  آزمون و پس های پیش

اثر متقابل گروه و مرحله در مدل خطي رگرسیون ؛ همچنین بود

ادار نشد از این رو فرض همساني شیب خطوط رگرسیوني نیز معن

های آزمون کوواریانس، از . با توجه به برقراری مفروضهرد نشد

آزمون گروه  ف نمرات پسالآزمون مذکور برای بررسي اخت

 .آمده است 3و تجربي استفاده شد که نتایج آن در جدول  گواه

 
همراه نتایج آنالیز  به گواهدو گروه تجربی و  درآزمون  آزمون و پس ها در مراحل پیشآزمون های توصیفی خردهشاخص .3جدول 

 کوواریانس

 Eta2 مقدار احتمال F پس آزمون پیش آزمون گروه خرده آزمون
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 انحراف

 میانگین±معیار

 انحراف

 میانگین±معیار

11/2 گواه حرکتی جابجایی ± 20/18  44/2 ± 46/19  02/224  001/0>  89/0  

54/2 تجربی ± 73/17  25/3 ± 20/31  

حرکتی کنترل 

 شی

± 37/2 گواه 93/20  97/3 ± 66/22  90/197  001/0>  88/0  

± 52/1 تجربی 20/21  35/2 ± 46/35  

62/3 گواه حرکتی مجموع ± 13/39  64/5 ± 13/42  52/336  001/0>  92/0  

96/2 تجربی ± 93/38  63/3 ± 66/66  
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 همانطورکه نتایج تحلیل ،3های جدول براساس یافته

تعدیل نمرات پیش آزمون بر پس از  دادنشان  سکوواریان

اختالف معناداری بین دو گروه در ،  روی نمرات پس آزمون

 هایهای تحت بررسي وجود داشت؛ بنابراین برنامههمه متغیر

پویا باعث بهبود رشد حرکتي کودکان حیاط  مبتني بر تمرین

های برای متغیرجذور سهمي اتا ساله شد. از طرفي م 8-12

 90/0 نشان داد حدوداً که بود  90/0تحت بررسي نزدیک به 

اجرای متغیرهای تحت بررسي ناشي از  نمرات  از تغییرات

 بود. تمرینيروش 

 

 بحث ونتیجه گیری

 ایپو اتیح یهایبازهدف از انجام این پژوهش بررسي تاثیر 

 این هایبود. یافته ساله 12تا  8 دانش آموزان رشد حرکتيبر 

 ایپو اتیح یهایبازبرنامه  که هشت هفته داد نشان پژوهش

های باعث  بهبود رشد حرکتي کودکان در خرده مقیاس

 این نتایجدر تفسیر  شود.جابجایي، کنترل شي و نمره کل مي

 ستمیبر س يمثبت ریداشت مشارکت در ورزش تأث بیانتوان مي

و  يمنیا ستمی، سي، هورموني، تنفسيعروق ي، قلبيحرکت

مغز  یبرا یمواد مغذ نیتأمرساني و  ژنیاکس بودبهي و عصب

-يم کیدر مغز را تحر يحرکت ي، بلوغ نواحنی. بنابرادارد

های بهبود مهارتو  يکند، که به نوبه خود بر رشد حرکت

-مي های حرکتيمهارت . تمرین(13گذارد)يم ریتأثحرکتي 

-)انعطاف ساختاری و های عملكردیسازگاری به منجر تواند

 و ایقاعده هایعقده مثل حرکتي مختلف نواحي پذیری(

 باعث ماهرانه اکتساب حرکات همچنین، قرمز شوند. هسته

شود. مي حرکتي قشر درون عصبي مدار مجدد سازماندهي

که  (،2006این نتایج با یافته های تحقیق ادکینز و همكاران )

های داد به دنبال انجام فعالیت بدني و اکتساب مهارتنشان مي

 ها و سازماندهيسسیناپ ساختن نیرومند و حرکتي تولید

حرکتي ایجاد شده و به دنبال  قشر در حرکت هاینمایه مجدد

شود، همخواني دارد دیده مي آن بهبود مهارتهای حرکتي

توان عنوان ها تحقیق حاضر مياز طرفي در تبیین یافته (14)

افزایش  باعث فعالیت بدني در قالب بازی کرد که انجام

 که شده افراد در دهلیزی و بینایي پیكری، اطالعات حسي

 در حرکتي حسي یكپارچگي بهبود سبب تواندمي خود

و  هماهنگي باعث سئلهم این شود. مرکزی عصبي سیستم

 هایافزایش هماهنگي نهایتا و شده حرکتي فرآیند شدن فعال

 .(15) دارد همراه به را عضالني و کنترل حرکتي مناسب

ورزش و نیز مشارکت در مدرسه در  برای کافي ایجاد فرصت

آموزان را باال حرکتي دانش ، تبحرایپو اتیح یهایبازطرح 

-حرکتي، و عزت نفس را افزایش ميموفقیت و تجربه  برده و

 و شده در کودکان تحرک افزایش به منجر مسئله دهد. این

 آنها کاهش را در آینده در چاقي و وزن اضافه شیوع خطر

ها با نتایج تحقیق ماتوینكو و . این یافته(16, 13)دهد مي

( ،که نشان داد با انجام فعالیت بدني پیشرفت 2010همكاران)

مهارت حرکتي کودکان دبستاني به وجود  قابل توجهي در

 آید، همخواني دارد. مي

عدم توان به های تحقیق حاضر مياز جمله محدودیت

برنامه تمریني، تكمیل  در دانش آموزانبرخي از  همكاری

دادن  احتیاط در تعمیم آموزاندخالت سایر دانشهمچنین 

پیشنهاد  د. های سني اشاره کرنتایج تحقیق حاضر به سایر گروه

های دختر نیز انجام شود شود این پژوهش روی آزمودنيمي

تا تاثیر آن در دختران نیز مشخص شود. از طرفي با توجه به 

های سني دیگر تاثیر عامل رشد، نتایج تكرار پژوهش در گروه

 تواند مفید و جالب توجه باشد.مي

 توانيساله ، م 12 تا 8 پسران که در داد تحقیق نشان نتایج این

رشد  در معناداری بهبود ایپو اتیح یهایبازبرنامه  استفاده با

توان کرد. با توجه به نتایج این تحقیق مي ایجاد حرکتي آنها
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های تفریح، زنگ در زنگ ایپو اتیح یهایبازاز برنامه 

ورزش و فوق برنامه استفاده کرد تا مشكالت ناشي از کم 

 رد.تحرکي را در دانش آموزان برطرف ک

 

 تشکر و قدردانی

رفتار گرایش  رسرراله دکتریپژوهش حاضررر برگرفته از 

 مي واحد علوم و تحقیقات  الدر دانشرررگاه آزاد اسررر   حرکتي

است. ما پژوهشگران بدینوسیله مراتب قدرداني و تشكر خود    

ها که در     های تحقیق و خانواده  را از آزمودني های محترم آن

ما  اجرای تحقیق  در  . همچنینکنیممي مالکردند، اع  نیاری 

 .حاضر، بین نویسندگان تضاد منافع وجود ندارد مقالهتدوین 

 
 تعارض منافع

 این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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 Abstract 

Introduction: The development of motor skills and basic skills in childhood 

and adolescence and subsequently adolescence and adulthood affect the 

growth and development of all aspects of development. The aim of this study 

was to evaluate the effect of dynamic yard on motor development of children 

aged 8 to 12 years.  

Methods: The present study was quasi-experimental with pretest and posttest 

design with control group. 30 healthy 8 to 11 year old male students who were 

studying in Kermanshah in the academic year of 1998-99 were selected 

voluntarily and randomly divided into two groups of control and 

experimental. First, pre-tests were performed for both groups. The third 

edition of Ulrich (2016) was used to assess motor skills. The experimental 

group participated in the standard training program for 8 weeks and 5 days 

per week, and the control group performed only daily activities. At the end of 

the intervention, post-test was performed for both groups. Data were analyzed 

using analysis of covariance at the error level of 0.05 with SPSS-19 software.  

Results: The results of covariance analysis showed a significant difference 

between the two groups in the post-test of large motor skills and the 

experimental group performed better than the control group in all variables. 

Conclusion: It seems that in healthy 8 to 12 year old boys, using the dynamic 

yard program can significantly improve their motor development. 

Keywords: Dynamic Yard, Motor Development, Motor Skills 
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