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اثر تمرین عمدی و بازی عمدی و رقابت سازمان یافته بر مهارت حرکتی ظریف و خالقیت 

 ساله9-01کودکان 
 

 1، داوود حومنیان4طلبرسول حمایت ، 1، محمود شیخ1فضل اله باقرزاده،  2*فاطمه رضایی
 چکیده

نحوه تدریس و انتخاب بهترین روش، یکی از اساسی ترین اصول در تعلیم و تربیت است که می تواند مقدمه و هدف: 

اثر تمرین عمدی و بازی عمدی و تعیین به رشد حرکتی، فکری و عالقه کودک کمک کند. هدف از پژوهش حاضر 
 بود. ساله 6-21کودکان بر مهارت حرکتی ظریف و خالقیت رقابت سازمان یافته 

برای اجرای پژوهش داوطلب شدند   22/6±/. 29نفر از دانش آموزان دختر مبتدی با میانگین سنی  11 ی:شناسروش

 21گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه ها به مدت 1که پس از اجرای پیش آزمون به صورت تصادفی به 
پس آزمون  21میان آزمون و در پایان هفته  9در پایان هفته جلسه در هفته مطابق با روش آموزشی تمرین کردند.  1ته و هف

( و پرسشنامه خالقیت عابدی 2671اوزرتسکی )-تبحر حرکتی برونیکس آزمونبرای جمع آوری اطالعات از انجام شد. 
و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و تحلیل  4)گروه(× 1)مرحله(ب تحلیل واریانس مرک ها ازبرای تحلیل دادهو ( 2191)

 استفاده شد. P≤11/1  در سطح معنی داری  11نسخۀ  spssواریانس یک راهه با نرم افزار 

استفاده از انواع روش تدریس در میزان رشد حرکتی ظریف در گروه تمرین عمدی ازبقیه  یافته ها نشان داد که ها:یافته

همچنین میزان خرده مقیاس سرعت درگروه بازی عمدی از همه گروه ها بیشتر بوده است. گروه ها باالتر و میزان خالقیت 
سیالی، بسط، ابتکار و خرده مقیاس های و چاالکی در مرحله میان و پس آزمون در تمرین عمدی از بقیه گروه ها بهتر و 

 انعطاف پذیری در مرحله میان و پس آزمون در گروه بازی عمدی از بقیه گروه ها باالتر بوده است.

نتایج نشان داد که ماهیت محیط آموزشی، نقش مفیدی در رشد مهارت حرکتی ظریف و خالقیت دانش : گیرییجهنت

آموزان داشته که نحوه تدریس معلمان تربیت بدنی را در امر افزایش خالقیت و رشد مهارت های حرکتی ظریف پررنگ تر 
 می نماید. 
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 مقدمه  -0

توجه به رویکرد آموزش مهارت حرکتی نشان می دهد که نوع و ماهیت نحوه تدریس در آموزش مهارت های 
بنیادی از جمله مهارت حرکتی ظریف )حرکاتی هستند که در آنها از عضالت کوچک بدن استفاده می شود و 

(؛ به 2است( در دوران کودکی موضوع بسیار مهمی است )مستلزم همکاری چشم یاگوش باسایر اعضای بدن 
طوری که متداول ترین و کاربردی ترین روش آموزش مهارت های حرکتی در کودکان تمرین، بازی و رقابت 
است، اما در مطالعات اخیر بین پژوهشگران مختلف در شیوه های بکارگیری آن جهت بهره برداری بیشتر از این 

( بیشترین 2661) 2اختالف نظرات مشاهده می شود. براساس نظریه اریکسون و همکاران متغیر آموزشی، برخی
یادگیری ازطریق فعالیت های باسازماندهی باال صورت می گیرد و راهنمای مناسبی برای پی بردن به ارتقاء 

است که به تالش  (. تمرین عمدی، فعالیتی معلم محور1عملکرد افراد ماهر است که آن را تمرین عمدی نامیدند )
(. بنابراین گزارش 1نیاز دارد و ممکن است بالفاصله اثربخش نبوده و هدفش بهبود عملکرد است تا لذت درونی )

( و پژوهش هایی که از آن حمایت کردند براین 4( )2671) 1( و سیمون و شیث1( )2661اریکسون و همکاران )
فاً باتمرین عمدی تکمیل می شود که البته برای دست فرض استوار است که سطوح اجرا به طور یکنواخت صر

، 1ساعت( تمرین نیاز است و درزمینه ورزش )وارد و همکاران21111سال )21یابی به اجرای ماهرانه حداقل به 
، 4( و علمی )سیمونتون9( )1114(، پزشکی )اریکسون، 1( )2661(، موسیقی )اریکسون وهمکاران، 1( )1117
ارد. از سویی فرصت های تمرین سازمان نیافته بدون حضور بزرگساالن نشان می دهد که ( کاربرد د7( )1111

کودکان می توانند بدون توبیخ شدن از سوی مربی یا والدین مهارت هایی را انجام داده یا مرتکب اشتباهاتی شوند 
ورد نیاز برای بازی و که به ایجاد فضایی مفرح و دوست داشتنی منجر می گردد، به طوری که انگیزه درونی م

( این تعریف مربوط به بازی 2666تمرین را دررشد مهارت های متبحرانه ارتقاء بخشند که مطابق با اظهار کوته )
( . بازی عمدی، فعالیتی کودک محور است که به طور ذاتی انگیزاننده و لذت فوری را تأمین می 6،1عمدی است)

هاکی و بسکتبال حیاط خلوت که قوانین ورزشی در آن توسط خود کودکان کند، مانند بازی های فوتبال خیابانی، 
تعدیل می گردد. برخی مطالعات در این زمینه نشان می دهند که بازی های عمدی باعث بهبود قابلیت های 

((. همچنین این فعالیت ها بدلیل عدم اعمال فشار 21،22جسمانی، تکنیکی، تاکتیکی، اجتماعی و عاطفی می شود)
( اما 21-24وانی به افزایش تمرکز ذهنی و فرصت تجارب یادگیری مهارت های جدید منجر می گردد  )ر

(  نتایج نشان می دهند که این فعالیت ها با 1117) 9( و پلگرینی و همکاران1111) 1درپژوهش لستر و راسل
گیری مهارت های خاص آزادی و تجارب حرکتی که در محیط های امن و مهیج ایجاد می کنند، کمتر به یاد

ورزشی منجر شده و نوآموزان در اصل یاد می گیرند که چطور بیاموزند و چطور خود را با شرایط جدید و غیرقابل 
های بنابراین تمرین و بازی عمدی دو فعالیت متضاد هستند که دارای ویژگی(. 21،29پیش بینی سازگار کنند )

ها وجود دارند که (. نوع دیگری از این فعالیت21گیرند )ره قرار میاند و هرکدام در انتهای یک زنجیمتفاوتی
توانند استفاده شوند و به عملکرد و انگیزه ورزشی ورزشکار مربوط صورت مداوم بین بازی و تمرین عمدی میبه

 

1   . Ericsson  

2   . Simon 

3   . Ward 

4   . Simonton 

5   .  Lester & Russel 

6   . Pellegrini 



   25  ...تدوین مدل نقش تفکر انتقادی و مهارت های ارتباطی بر ارتقاء برند شخصی بازیکنان

ن آن را ، فعالیت دیگری است که بزرگساال2است رقابت های سازمان یافته نامیده می شوند. رقابت سازمان یافته
بخش نبوده، هدف آن بهبود اجرا نیست و به نظر رهبری کرده و به تمرکز و تالش نیازمند است، عموماً بسیار لذت

برخی شواهد درباره ورزش های تیمی در این زمینه می رسد دارای هر دو ویژگی بازی و تمرین عمدی است. 
ررشد ماهرانه عملکرد است و رقابت به عنوان نشان می دهند که زمان سپری شده در مسابقه، عامل اساسی د

در یک بازنگری مطالعاتی از (. 27مفیدترین عامل کمکی در ارتقا مهارت، به اندازه تمرین می تواند مؤثر باشد )
گیری و نیز ورزشکاران نخبه، رقابت سازمان یافته، مفیدترین شکل تمرین برای رشد ادراکی، مهارت تصمیم

(. بنابراین مطابق با فرضیه و پژوهش های 21و آمادگی بدنی در نظر گرفته شده است ) ارتقای اجرای مهارت
مطرح شده دراثربخشی انواع روش تدریس، ارائه هرروش درجایگاه خود ممکن است سودمند باشد، اما انتخاب 

نی رویکرد یک روش تدریس برای یادگیری مهارت حرکتی تمام مسئله نیست. موضوعی که اخیراً باتکیه برمبا
تدریس تربیت بدنی مطرح شده این است که پس از قبول سودمندی هریک از روش های تدریس، استفاده از 
کدام روش تدریس مؤثرتر و بهینه تر است، ضمن این که مطالعات نشان می دهند که روش تدریس تربیت بدنی 

دک محوری( به روش مستقیم )معلم و آموزش مهارت های حرکتی به کودکان، باسرعت از روش غیرمستقیم )کو
( در مطالعه ای روش معلم محور و 1127) 1وان کاپل و همکاران(. در این راستا 26،21محوری( تغییر یافته است )

ساله بررسی کردند و نتایج نشان داد که تنها روش  4-1کودک محور را دربهبود مهارت های بنیادی کودکان 
( پی 1121) 1(. در پژوهشی هاستی و همکاران11ابه جایی موثر بوده است )معلم محور برمهارت کنترل شی و ج

بردند وقتی که کودکان خود، تکلیف را هدایت می کنند نسبت به روش های معلم محور قادرند به سطوح مناسبی 
(، اما برخی مطالعات درزمینه های 12از تکلیف )افزایش مهارت کنترل شی و اکتساب حرکت( دست یابند )

( بین رویکرد بازی محور و 14(، بسکتبال )11(، هاکی )11ختلف ورزشی، به طورمثال در مهارت بدمینتون )م
( در مطالعات خود اظهار 1122سنتی هیچ اختالف معنی داری پیدا نکردند. با این وجود، برنشتاین و همکاران )

، دربیشتر موارد دانش آموزان دانشی کردند که در کالس های سازمان نیافته که بیشتر بربازی تمرکز می شود
درباره قوانین، تنظیم بازی و تجارب قبلی در تمرین مهارت های پایه ای این بازی ندارند و بیشتر، لذت می برند. 
برعکس، در کالس های سازمان یافته که بیشتر برفرصت های تمرین، تجربه موفقیت و یادگیری مهارت ها 

(. بنابراین این 11-17هایی استفاده می کنند که یادگیری را افزایش می دهد ) تأکید می شود، معلمان از روش
نتایج نشان می دهند که تأکید بر تغییرپذیری از مهارت به تاکتیک نمی تواند در بازی های آموزشی مؤثر باشد 

(14 .) 
ریس و اکتساب از سویی مطالعات و مدل های نظری مرتبط باروانشناسی اجتماعی درزمینه مدل های تد  

مهارت های ادراکی و تصمیم گیری در افراد ماهر و غیرماهر نشان می دهد که ماهیت محیط آموزشی، نقش 
(، خالقیت شامل تنوع، تصمیم 1117) 4مفیدی در افزایش خالقیت ورزشکاران دارد. مطابق باتعریف ممرت و روت

به عقیده تورنس، رشد و تحول خالق با یک (. 11گیری نادر و منعطف در موقعیت های پیچیده بازی است )
دهد دهد و علت تغییر ظرفیت بالقوه خالقیت را در نتیجه سن چنین توضیح میمیزان واحد و متحدالشکل رخ نمی

سالگی است، سپس در اواخر نوجوانی این رشد و تحول خالق را بیشتر  6-21دارترین مقطع سنی در بازۀ که معنی
 

1  . Organized competition 

2  . Van Capelle  

3   .  Hastie  

4   . Memmert & Roth 
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محور و دیدگاه خود تعیین -(. برخی مطالعات در زمینۀ فعالیت های ورزشی کودک16توان به چشم دید )می
نشان می دهند که این فعالیت ها بدلیل غیرقابل پیش بینی  2کنندگی مدل انگیزه ورزشی والرنس هیرارشیال

یت و تبحر بودن و انعطاف پذیر بودن، محیط های امن و مهیج آموزشی ایجاد کرده و در نهایت به افزایش خالق
محور نشان می -(. از طرفی نتایج مطالعه درزمینۀ فعالیت های بزرگسال11،29،21،1ورزشکار منجر می شود )

دهند، بدلیل ماهیت منطقی و سازمان یافته بودن این فعالیت ها منجر می شود که محیط آموزشی فکری و 
(. این 27رای ورزشکاران لذت بخش شود )استداللی برای کودکان ایجاد نماید و زمان سپری شده در تمرین ب

( حمایت می کند که حتی وقتی که ورزشکار دراوج التزام ارتقا مهارتش است، لذت 2666اظهار از مطالعه کوته )
یادگیری، بخش مهمی درمشارکت مداوم ورزشی او محسوب می شود که به نوعی درپرورش خالقیت مؤثر است 

( معلوم می شود که در بازیکنان فوتبال دختر 1122پژوهش گری و اسپرول )(. همچنین بانگاهی دقیق تر به 1)
پایه هفتم، دانش آموزان در رویکرد بازی محور نسبت به رویکرد مهارت محور نتایج بهتری را در تصمیم گیری و 

 (. 11خالقیت پاس های بسکتبال از خود نشان دادند )
ه تدریس مؤثر درآموزش مهارت های حرکتی پایه و بررسی در یک جمع بندی و برای رفع ابهامات درزمین  

آن در میزان خالقیت، درنظر گرفتن ویژگی های فرد )مبتدی، غیرمبتدی( و نوع تکلیف )درمطالعه حاضر مهارت 
حرکتی ظریف لحاظ شده است( می تواند راه گشا باشد. بنابراین الزم است معلم بداند که فراگیر در کدام مرحله 

قرار دارد و عبور از مراحل مختلفی که به عملکرد حرکتی پیشرفته منجر می شود برای دانش آموزان یادگیری 
(. در این 17امری طبیعی است و نو آموز برای یادگیری مهارت از سطوح و مراحل قابل پیش بینی عبور می کند )

ادگیری مهارت حرکتی ارائه داد که ( بر اساس اجزای فیتز و پوزنر و جنتایل مدلی برای ی2671) 1راستا گاالهو
سطح شناختی،  1(. در این مدل اعمال مناسبی را برای آموزش معلمان در 1بعدها اصالح شده و گسترش یافت )

تداعی و پیشرفته شاگردان مطرح می کند. بر اساس این مدل وقتی نوآموز در سطح مبتدی قرار دارد سعی می 
حرکتی ایجاد کند و شیوه های کارآمدتر برای اجرای تکلیف پیدا کند. در کند که طرح ذهنی هوشیاری از تکلیف 

این مرحله بهترین روش اجرایی وجود ندارد، اما مربیان سعی می کنند از روش های اکتشافی و حل مسئله 
نظیم استفاده نمایند. وقتی که در مرحلۀ تداعی و تمرین بسر می برد از تکلیف درک عمومی داشته و آن را بهتر ت

می نماید و مربی به او کمک می کند تا با تکیه بر روش تکلیف و دستوری و گاهی اکتشافی بر ترکیب و تنظیم 
حرکت تالش کند و هنگامی که در مرحلۀ پیشرفته قرار دارد، دقت و کنترل و کارآمدی باال تکلیف را از طریق 

د، تکلیف را اصالح کرده و انجام می دهد. درنتیجه تمرین و رقایت ارتقاء داده و باتوجه به ویژگی های فردی خو
تعامل نوع تدریس )معلم محور، کودک محور(، ویژگی فرد )مبتدی و غیرمبتدی( و ماهیت مهارت به نتایج 
متفاوتی منجر می شود که هرکدام بسته به ویژگی های آن موقعیت و مهارت می تواند صحیح و کاربردی باشد. 

درباره طیف وسیعی از عوامل مؤثردر آموزش مانند عدم بررسی دقیق تر و مقایسه روش بدین ترتیب بحث نکردن 
مرحلۀ آغاز، میانی و پایانی در آموزش و روش های کاربردی  1های نوین و مرسوم به شیوه های مداخله ای در 

ق بازی عمدی، تربیت بدنی باعث شده نتایج مطالعاتی که در زمینۀ روش های تدریس در ورزش کودکان از طری
تمرین عمدی و رقابت سازمان یافته انجام شده منسجم نبوده و دارای نتایج متناقضی است. همچنین مطالعات 

 

1   . Vallerandce Hierar chical Model of Sport Motivation  

 
2.  Gallahue 
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انجام شده در این زمینه به بررسی مهارت های ورزشی پرداخته تا مهارت های بنیادی. درنتیجه پژوهشگر ضمن 
و پایانی آموزش در مهارت های بنیادی و خالقیت، در مرحلۀ آغاز، میانی  1بررسی اثربخشی سه روش تدریس در 

پی پاسخ به این سوال است که از بین روش های آموزشی مرسوم و کاربردی )بازی عمدی، تمرین عمدی و 
رقابت سازمان یافته( کدام یک از آنها در یادگیری ورزش کودکان مناسب تر بوده و در بهبود مهارت های حرکتی 

در مقطع ابتدایی است مؤثرتر است؟ ضمن این که کدام یک از این روش های آموزشی  ظریف که اساس آموزش
 مرحلۀ آغاز، میانی و پایانی موثرتر باشد؟ 1می تواند در افزایش خالقیت دانش آموزان در 

 

 روش پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی مدرسه دولتی والیت شهرستان 

 22/6±/. 29نفر از دانش آموزان بامیانگین سنی   11سمنان بود. مطابق با پیشینه سایر مطالعات در این زمینه، 

عنوان نمونه پژوهش قرار گرفتند به گونه کیلوگرم به  1/17 ± 14/7سانتی متر، وزن   21/211± 11/1سال، قد 
ای که از طریق پرسشنامه ویژگی های فردی، آزمودنی ها همگی راست دست وراست پا، مبتدی بوده، عضو هیچ 
تیم باشگاهی یا مدرسه ای نبودند و با استفاده از پرونده پزشکی از سالمت جسمانی مطلوبی برخوردار بودند. 

سان، ضریب هوشی نرمال و یکسان و والدینشان دارای سطح اقتصادی و فرهنگی همچنین دارای تبحر بدنی یک
گروه  1و تحصیالت و اجتماعی مشابهی بودند. پس از اجرای پیش آزمون افراد نمونه به صورت تصادفی ساده در 

 آزمایشی  )بازی عمدی، تمرین عمدی، رقابت سازمان یافته( و گروه کنترل تقسیم شدند.

 2اوزرئتسکی-هش برای اندازه گیری مهارت حرکتی ظریف از آزمون تبحر حرکتی برونینکسدر این پژو  
(. این آزمون یک مجموعه آزمون هنجار مرجع است که عملکرد 12( استفاده شد )BOTMP( فرم بلند )2671)

 49)شامل  سال را ارزیابی می کند. مجموعه کامل این آزمون از هشت خرده آزمون 1/24تا  1/4حرکتی کودکان 
های حرکتی ظریف و یک های حرکتی درشت، سه خرده آزمون مهارتآزمون مهارتبخش جداگانه که چهار خرده

آزمون هر دو مهارت را می سنجد که در مقاله حاضر جز مهارت درشت درنظر گرفته شده است( تشکیل شده خرده
بینایی حرکتی و سرعت و چاالکی اندام است که تبحر یا اختالالت حرکتی ظریف شامل سرعت پاسخ، کنترل 

با اصالح آزمون های تبحر حرکتی اوزرتسکی این آزمون را تهیه کرد.  2671فوقانی است. برونینکس در سال 
گزارش  19/1درصد و در فرم کوتاه شده  17ضریب پایایی آن با استفاده از بازآزمایی این مجموعه در فرم طوالنی 

( استفاده شد. 2191(. همچنین برای ارزیابی خالقیت از پرسشنامه خالقیت عابدی)1)/. است 14شده و روایی آن 
( توسط عابدی ساخته شده است که چندین بار مورد 2191این پرسشنامه براساس نظریه تورنس درباره خالقیت )

ن گردید این سوالی آن دردانشگاه کالیفرنیا به وسیله عابدی تدوی 91تجدیدنظر قرار گرفت که درنهایت فرم 
خرده آزمون سیالی،  4گزینه ای است که از  1سوال  91درصد است و دارای 11آزمون دارای روایی و پایایی 

بسط، ابتکار و انعطاف پذیری تشکیل شده است. نمره یک نشان دهنده میزان خالقیت پایین، نمره دو نشان 
 (.11ند )دهنده خالقیت متوسط و نمره سه نشان دهنده خالقیت باال هست

جلسه در هفته )روزهای دوشنبه  1هفته و  21پس از اجرای پیش آزمون از دانش آموزان، هر گروه به مدت   
به طوری که در هر جلسه دانش دقیقه مطابق با روش آموزشی تمرین کردند.  41و چهارشنبه( و هرجلسه به مدت 

رداختند و توسط مربی تکنیک و تاکتیک های دقیقه به گرم کردن عمومی بدن پ 21آموزان گروه تمرین عمدی 
 

1  . Bruininks-Oserettsky 
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بسکتبال را فرا گرفتند و در انتهای زمان باهدایت و نظارت مربی کالس بازی کردند )نه مسابقه( و در طول بازی 
از طرف مربی دستورالعمل، بازخورد، نظارت، تعویض بازیکنان و... .دریافت کردند و دانش آموزان در این روند هیچ 

دقیقه گرم کردن عمومی بدن و فراگیری تکنیک و تاکتیک  21تند. گروه بازی عمدی نیز پس از دخالتی نداش
های بسکتبال از طرف مربی، بازی کردند، اما مانند گروه قبلی توسط مربی هدایت نشده و تمامی موارد از انتخاب 

ند و مربی برای جلوگیری از بازیکن و بازخورد و آموزش و... توسط دانش آموزان و هم گروه خود دریافت کرد
آسیب های احتمالی صرفا نظارت می کرد و دخالتی مستقیمی نداشت. در گروه ورزش سازمان یافته نیز پس از 
گرم کردن عمومی بدن و آموزش تکنیک و تاکتیک های بسکتبال به مسابقه بسکتبال پرداختند که در قالب 

آموزش و دستورالعمل و بازخورد و... در طول مسابقه دریافت مسابقه صرفاً توسط مربی نظارت می شدند و هیچ 
( برای ارزیابی 2671اوزتسکی )-در پایان هفته ششم آموزشی مجددا از آزمون تبحر حرکتی برونیکس نکردند.

حرکتی و آزمون خالقیت عابدی در دانش آموزان در مرحلۀ میانی استفاده شد و در نهایت در -مهارت های ادراکی
 فته دوازدهم آموزشی از این آزمون ها در مرحلۀ پایانی استفاده گردید. پایان ه
برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون   

تحلیل در ادامه  4)گروه(×  1شاپیروویلک، برابری واریانس ها از آزمون لوین و تحلیل واریانس مرکب )مرحله(
  در سطح معنی داری  11نسخۀ  spssواریانس بااندازه گیری مکرر و تحلیل واریانس یک راهه با نرم افزار 

11/1≥P   .استفاده شد 
 

 نتایج
نتایج آزمون شاپیروویلک و لوین به ترتیب نشان دادند که توزیع داده ها در تمام مراحل آزمون، نرمال و پیش  

. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه  در (P 11/1)شرط همگنی واریانس ها نیز برقرار می باشد 
ت حرکتی ظریف تفاوت معنی داری وجود پیش آزمون  نشان داد که بین میانگین نمرات آزمودنی ها در مهار

 ندارد.
نتایج اثرات درون گروهی و بین گروهی آزمون تحلیل واریانس عاملی با اندازه گیری های مکرر در مرحله 

نتیجه آزمون موخلی  پیش آزمون، میان آزمون و پس آزمون در جداول زیر گزارش شده است. همچنین باتوجه به

 از آماره مناسب استفاده گردید.  (P 11/1) و تأیید فرض کرویت
 

 . نتایج اثرات درون گروهی آزمون تحلیل واریانس بااندازه گیری مکرر درمهارت حرکتی ظریف0جدول

 گروه
مجموع      

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
 Fارزش

 ارزش

p 

 عمدی تمرین

 

117/41 1 112/2229 491/1111 عامل  112/1 

   14 11/17 171/991 خطا

 عمدی بازی

 

191/271 1 124/112 416/2291 عامل  112/1 

   19 19/1 172/17 خطا
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سازمان      رقابت

 یافته

 

172/16 1 297/2119 111/1911 عامل                112/1 

   14 719/24 997/111 خطا

 کنترل

 

11/2 1 916/11 171/97 عامل  11/1 

   14 12/21 44/116 خطا   

های محاسبه شده مهارت حرکتی ظریف در سه مرحله  و در هر  سه   Fمیزان 2توجه به نتایج جدول  با

و نتیجه گرفته می شود که بین میزان رشد حرکتی  (11/1P) معنی دار است11/1گروه  آزمایشی با خطای  
 ظریف در سه مرحله تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

س مهارت حرکتی ظریف در سه مرحله پیش، میان و پس . نتایج آزمون تحلیل واریان2جدول

 آزمون در چهار گروه
مهارت 

حرکتی 

 ظریف

 منبع تغییرات
مجموع 

 مربعات
 درجه آزادی

میانگین 

 مربعات
F ارزشP 

 پیش آزمون

 112/1          112/1 121/241 1 919/444 واریانس عوامل

   144/91 11 261/1221 واریانس خطا
    11 114/1119 کل

 میان آزمون

 1112/1            616/16 717/2111 1 212/1297 واریانس عوامل
   161/11 11 621/2794 واریانس خطا

    11 161/4611 کل

 پس آزمون
 1112/1          141/41 117/2791 1 291/1117 واریانس عوامل

   911/19 11 166/2114 واریانس خطا

    11 116/7212 کل

گروه تفاوت معنی داری  4نشان می دهد که بین متغیر رشد حرکتی ظریف در مرحله پیش آزمون در بین  1نتایج جدول 

گروه تفاوت معنی  4( ، اما بین متغیر رشد حرکتی ظریف در مرحله میان آزمون و پس آزمون در بین 11/1Pوجود ندارد )

 (.P 11/1)داری وجود دارد 
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 گروه4مرحله پیش، میان و پس آزمون در 3د حرکتی ظریف در گروه ها در میانگین رش .0نمودار

وآزمون تعقیبی شفه معلوم می شود که میزان رشد حرکتی ظریف در گروه تمرین عمدی  2با توجه به نمودار 
 ( از بقیه گروه ها بهتر و باالتر است.1/71( و پس آزمون )97در مرحله میان آزمون )
گروهی آزمون تحلیل واریانس عاملی خرده مقیاس های مهارت حرکتی درشت نشان می نتایج اثرات درون 

بین خرده مقیاس های کنترل بینایی، سرعت و چاالکی و سرعت پاسخ در های محاسبه شده در  Fمیزان  دهد که

یانس در همچنین نتایج آزمون تحلیل وار (.P 11/1معنی دار است ) 11/1و در هر سه گروه با خطای مرحله  1
 گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد 4در مرحله پیش آزمون در بین خرده مقیاس های مهارت حرکتی ظریف 

(11/1 P اما در مرحله پس آزمون در بین ،)4 ( 11/1گروه تفاوت معنی داری وجود دارد P).  همچنین آزمون
مرحله میان و پس آزمون در تمرین  تعقیبی شفه نشان می دهد که میزان خرده مقیاس سرعت و چاالکی در

عمدی از بقیه گروه ها بهتر و باالتر و میانگین سرعت پاسخ و کنترل بینایی در مرحله میان و پس آزمون در گروه 
تمرین عمدی، رقابت سازمان یافته و بازی عمدی هر سه گروه در این متغیر نسبت بهم تفاوتی نداشته، اما 

 کنترل دارند.اختالف زیادی نسبت به گروه 
 

 . نتایج اثرات درون گروهی آزمون تحلیل واریانس بااندازه گیری مکرر درخالقیت3جدول

 گروه
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
 درجه آزادی

ارزش 

F 
 Pارزش

 تمرین عمدی
 1112/1 111/14 1 119/4199 121/1711 عامل

   14 119/219 214/1111 خطا

 بازی عمدی
 1112/1 211/1 1 416/742 611/2941 عامل 

   19 416/742 129/11 خطا

 111/1 291/7 1 121/2141 926/1114 عامل رقابت سازمان 
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   14 719/24 997/111 خطا یافته

 کنترل
 21/1 97/1 1 416/742 129/11 عامل 

   14 9/21 24/111 خطا

 (.P 11/1)معنی دار است  11/1نشان می دهد که میزان خالقیت در سه مرحله و در هر سه گروه با خطای  1نتایج جدول
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 . نتایج آزمون تحلیل واریانس خالقیت در سه مرحله پیش، میان و پس آزمون4جدول 

 منبع تغییرات خالقیت 
مجموع 

 مربعات
 درجه آزادی

میانگین 

 مربعات
F ارزشP 

 آزمونپیش 

 16/1 712/14 696/9911 1 617/26191 واریانس عوامل

   149/191 11 167/21411 واریانس خطا

    11 114/11191 کل

 میان آزمون

 112/1 171/16 219/1114 1 111/14121 واریانس عوامل

   117/114 11 191/21141 واریانس خطا

    11 419/14111 کل

 پس آزمون
 1112/1 421/11 126/1616 1 917/19697 واریانس عوامل

   111/11149 11 196/22711 واریانس خطا

    11 619/11997 کل

 11/1) گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد 4نشان می دهدکه بین متغیر خالقیت در مرحله پیش آزمون در بین  4داده های جدول 

P .)   گروه تفاوت معنی داری وجود دارد 4امادر مرحله میان آزمون و پس آزمون در بین(11/1 P.) 

 

 گروه4مرحله پیش، میان و پس آزمون در 3. میانگین خالقیت در گروه ها در 2نمودار 

س و آزمون تعقیبی شفه معلوم می شود که میزان خالقیت در مرحله میان آزمون  و پ 1با توجه به نمودار 
 آزمون در بازی عمدی از بقیه گروه ها بهتر و باالتر است. 

میزان  نتایج اثرات درون گروهی آزمون تحلیل واریانس عاملی خرده مقیاس های خالقیت نشان می دهد که
F  و در هر سه مرحله  1در سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری بین خرده مقیاس های های محاسبه شده در
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همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس در خرده مقیاس های  (.P 11/1) معنی دار است  11/1گروه با خطای 

، اما در مرحله پس آزمون (11/1P) گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد 4در مرحله پیش آزمون در بین خالقیت 

همچنین آزمون تعقیبی شفه در خرده مقیاس های (. P 11/1)گروه تفاوت معنی داری وجود دارد  4در بین 
سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری نشان می دهد که در مرحله میان و پس آزمون گروه بازی عمدی از بقیه 

 گروه ها بهتر و باالتر هستند.

 

 بحث و نتیجه گیری
ه بر مهارت حرکتی ظریف و هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تمرین عمدی و بازی عمدی و رقابت سازمان یافت

 شد. بود که در سه مرحله پیش آزمون، میان آزمون و پس آزمون بررسیساله 6-21خالقیت کودکان 
 

 بررسی مهارت حرکتی ظریف

نتایج نشان داد که استفاده از انواع روش تدریس موجب شد که گروه های پژوهشی در طول جلسات  
آموزشی پیشرفت معنی داری داشته باشند. درنتیجه معلم به اهداف خود در آموزش نزدیک شده است. بانگاهی 

های آزمایشی از دقیق تر مشخص می شود که خرده مقیاس های کنترل بینایی و سرعت و چاالکی در گروه 
فقط در مرحله پس آزمون مرحله پیش آزمون به میان آزمون و پس آزمون افزایش، اما خرده مقیاس سرعت پاسخ 

( درزمینه 24( )2161داشته است.. نتایج این بخش از پژوهش بانتایج پژوهش عمارتی و همکاران ) بهبود
دارد که می توان دلیل این امر را شرکت در بازی اثربخشی خرده مقیاس سرعت وچاالکی اندام فوقانی همخوانی 

بسکتبال دانست، زیرا برنامه های تمرینی مختلف تاثیرات متفاوتی بر عوامل زیرساخت های توانایی ادراکی 
حرکتی دارد، در محتوای بازی بسکتبال در پژوهش حاضر و بازی های منتخب در پژوهش عمارتی و همکاران 

بسیاری درزمینه هماهنگی چشم و دست، هماهنگی دست و پا، هماهنگی کل بدن اجرا ( فعالیت های 24( )2161)
می گردد. در نتیجه اجرای بازی توانسته است این عوامل را ارتقا بخشد و موجب رشد سرعت و چاالکی شرکت 

احتمالی  کنندگان گروه تجربی گردد. اما درخرده مقیاس های سرعت پاسخ و کنترل بینایی همراستا نیست. دلیل
هفته( بیشتر انجام شده است. البته مشاهده به  21اول، زمان تمرین است که در پژوهش حاضر این مدت زمان )

نتایج میان آزمون که اثربخشی کمتر تمرین را نسبت به پس آزمون نشان می دهد نیز گواه برحمایت مدت زمان 
رنامه تمرینی بسکتبال است که توانسته سرعت تمرین بر خرده مقیاس های مربوطه است. دلیل دوم، ماهیت ب

( لی لی، وسطی و 24( )2161پاسخ را بهبود بخشد، درصورتی برنامه های تمرینی پژوهش عمارتی و همکاران )
استپ هوایی بوده است. همچنین نتایج اثرات بین گروهی تحلیل واریانس عاملی بااندازه گیری مکرر در مرحله 

گروه تفاوت معنی داری ندارد. ، اما در مرحله میان آزمون و 4شد حرکتی ظریف در بین پیش آزمون نشان دادکه ر
پس آزمون نوع تدریس، اثرات سودمند خود را نشان داد که در مرحله میان و پس آزمون میزان رشد حرکتی 

ی ضروری است ظریف در تمرین عمدی ازبقیه گروه ها باالتر بوده است. تکرار درطول زمان، دررشد مهارت حرکت
که مطابق بااین توصیف رویکرد بازی محور و رقابت محور باچالش فرصت محدود تکرار تمرین نسبت به رویکرد 
تمرین محور مواجه اند. اگرچه رویکرد بازی و رقابت محور اهمیت تمرین را در محیط مشابه بیان می کنند که در 

ا می تواند برای بازی مفید باشد و دررفع نیازمندی هایی که آنجا در طول بازی استفاده می شود، اما مهارت واقع
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(. این نتایج منجر به آشکاری نظریه 11درطول بازی وجود دارد مانند جسمانی، عاطفی و شناختی موثر باشد )
( درباره تمرین عمدی می گردد که بیشترین یادگیری از طریق فعالیت های 2661اریکسون و همکاران )

( که اظهار داشتند سطوح اجرا به 2671(. همچنین فرضیه سیمون و شیث )1ال صورت می گیرد )باسازماندهی با
(، 14( )2669( و با نتایج پژوهش های  هوج و استارکی )4طور یکنواخت صرفاً باتمرین عمدی پیشرفت می کند )

ظهارات هاستی و همکاران ( همراستاست، اما بانتایج ا11( )1127( و وان کاپل و همکاران )11( )1121، عودت )
ساله با تاخیر رشد حرکتی بودند به طور کلی بنظر 4(. در پژوهش آنها کودکان خردسال 12( تناقض دارد )1121)

می رسد که اثربخشی بازی عمدی در کودکان کم سن و سال تر بیشتر باشد تا بامهارت های پیشرفته تر روبرو 
کنند دانسته هایشان را از طریق آموزش گسترش دهندکه نقش شوند، در حالی که کودکان مسن تر سعی می 

( براساس مدل فیتز و پوزنر و 1( )2671(. ازسویی باتوجه به اظهار گاالهو )27تمرین عمدی را پررنگ می نماید )
جنتایل که وقتی نوآموز در سطح مبتدی قرار دارد و سعی می کند طرح ذهنی هوشیاری از تکلیف ایجاد کند و 

بهترین روش اجرایی وجود ندارد، اما وقتی وارد مرحله تداعی می شود، از تکلیف درک عمومی داشته و  عمالً
باکمک معلم و روش آموزش مستقیم حرکت را تنظیم می نماید که بانتایج پژوهش حاضر به دلیل اثربخشی 

ی مستقیم تمرین عمدی تمرین عمدی )روشی مستقیم و معلم محور( همخوانی دارد. بنابراین اثر مدل آموزش
براکتساب مهارت حرکتی ظریف که که معلم به دانش آموزان دستورالعمل و نکات آموزشی ارائه می دهد نسبت 
به سایر روش های اجرایی در پژوهش حاضر موثرتر بوده است، زیرا ماهیت این نوع فعالیت ها منطقی و سازمان 

ودکان ایجاد می کنند. بانگاهی موشکافانه تر به خرده مقیاس یافته و محیط یادگیری فکری و استداللی برای ک
های مهارت ظریف معلوم می شود که نحوه تدریس برمهارت کنترل بینایی و سرعت پاسخ درمرحله میان و پس 
آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد. بدین معنی که استفاده از هرسه شیوه تدریس به صورت تمرین، بازی و 

شی یکسان داشته است، به گونه ای که محیط یادگیری چه فکری و استداللی )تمرین عمدی(، چه رقابت اثربخ
لذت بخش و خالق )بازی عمدی( یا رقابت محور که مسابقه را تجربه می کنند فرقی ندارد. اما در مهارت حرکتی 

ویکرد بازی و رقابت محور سرعت و چاالکی، اثربخشی تمرین عمدی از بقیه گروه ها باالتر بوده است، اگرچه ر
اهمیت تمرین را در محیط مشابه بیان می کنند که در آنجا در طول بازی استفاده می شود، اما تمرین و کسب 
مهارت واقعا می تواند برای بازی مفید باشد و دررفع نیازمندی های آن مانند مهارت سرعت و چاالکی درطول 

تر آن را به تمرین بیان می کند. همچنین فضای رقابتی به صورت بازی موثر باشد که بنظر می رسد نیاز بیش
رقابت سازمان یافته در کودکان به دلیل برخورداری از هردو ویژگی تمرین و بازی عمدی در مرتبه دوم اثربخشی 

باشد که  رقابت به عنوان مفیدترین عامل کمکی درارتقا مهارت، به اندازه تمرین می تواند مؤثرقرار دارد، در نتیجه 
 (.27( همخوانی دارد )1116بانتایج پژوهش فورد و همکاران )

 بررسی خالقیت

نتایج نشان داد که استفاده از انواع روش تدریس موجب شد که گروه های پژوهشی در طول جلسات   
می دهند برخی مطالعات که نشان آموزشی پیشرفت معنی داری در خالقیت داشته باشند. که این نتایج با اظهارات 

در بیشتر فرایندهای شناختی آشکار )مانند بازشناسی الگو( شرکت در ورزش های مختلف و فعالیت بدنی در رشد 
(. زیرا رویکردهای نظری اخیر باعث آشکاری این دیدگاه 19،21خالقیت می تواند ارزشمند باشد همخوانی دارد )

ا برای رشد خالقیت ایده آل است و توسط مدل می شود که جمع آوری تجارب متنوع در طول برخی از سال ه
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( و شواهد تجربی برخی از تحقیقات مرتبط 11( )2661) 1( و استمبرگ و البارت1111، )2های نظری سیمونتون
میزان خرده مقیاس های سیالی، با نگاهی دقیق تر مشخص می شود که ( حمایت می شود. 29،21،1باخالقیت )

در سه مرحله پیش، میان و پس آزمون معنی دار است و نتیجه گرفته می شود که بسط، ابتکار و انعطاف پذیری 
(. به عقیده تورنس خالقیت در اغلب کودکان p≤0/05بین متغیرها در سه مرحله تفاوت معنی داری وجود دارد )

سالگی افت می کند که نتیجه آن فقدان یادگیری و افزایش  21مشاهده می شود ولی منحنی تحول آن در حدود 
مشکالت رفتاری و انگیزشی می تواند باشد. در این زمینه نتایج پژوهش حاضر تبیین کننده اظهار تورنس است، 

باعدم برخورداری از روش آموزشی مطلوب که منجر به کاهش یادگیری و انگیزه می  چراکه خالقیت گروه کنترل
شود نسبت به سایر گروه های آموزشی که از روش تدریس پویا برخوردار بودند پایین تر بوده و بهبودی حاصل 

نشان می دهد  نشده است. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی بااندازه گیری مکرر در مرحله پیش آزمون
گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما بین متغیر خالقیت در مرحله میان  4که بین میزان خالقیت در بین 

گروه تفاوت معنی داری وجود دارد که این میزان درگروه بازی عمدی از همه گروه  4پس آزمون در بین  -آزمون
ت محیط آموزشی، نقش مفیدی در افزایش خالقیت دانش ها بیشتر بوده است، در نتیجه معلوم می شود که ماهی

آموزان داشته و به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن و انعطاف پذیر بودن فعالیت های ورزشی کودک محور منجر 
شد که محیط های امن و مهیج آموزشی ایجاد کرده و در نهایت باعث افزایش خالقیت دانش آموزان گردیده 

(.نتایج 11،11( همراستا است )1121( وژارت و هاروی )1122وهش های گری و اسپرول )است که با اظهارات پژ
پژوهش در این بخش از دیدگاه خود تعیین کنندگی مدل انگیزه ورزشی والرنس هیرارشیال حمایت می کند که 

ازآنجایی که   (.17بازی عمدی برانگیزه درونی در طول زمان اثر مثبتی داشته و به رفتار خالق منجر می گردد )
( خالقیت شامل تنوع، تصمیم گیری نادر و منعطف در موقعیت های 24( )1117طبق تعریف ممرت و روت )

پیچیده بازی است و باتوجه به این که ورزش ها زمینه باارزشی برای مطالعه رفتار در محتوی پیچیده هستند؛ 
ک تالش می کند از طریق تفکر و حل مساله راهبرد بنابراین موقعیت های پیچیده ای مانند بازی و رقابت که کود

مطلوبی اکتشاف کند، عملکرد خالق کودکان را افزایش داده و قادر می سازند که در روش معتبر بوم شناختی 
بانگاهی موشکافانه تر به خرده مقیاس های های خالقیت در گروه های آزمایشی معلوم می شود که تجزیه شوند. 

انعطاف پذیری، بسط و سیالی در دو مرحله میان و پس آزمون افزایش معنی داری داشته که  مولفه های ابتکار،
این افزایش در هردو مرحله درگروه بازی عمدی بیشتر بوده است. درنتیجه باتوجه به تعریف ابتکار که به مفهوم 

ای اندیشه فرد ناشی از اندیشه های غیرمعمول و دور از ذهن است، انعطاف پذیری که به مفهوم تعدد حیطه ه
فعالیت های اکتشافی و آموزش پویا است، سیالی که به مفهوم تعدد پاسخ های اشاره شده که ناشی از فعالیت 
های بازی محور توام با نشاط است و بسط که به مفهوم توجه برجزییات بیشتر است با ماهیت بازی عمدی که 

و دریافت تازه های محیطی را افزایش می دهد می تواند مرتبط  محیطی امن و مهیج را برای کودکان ایجاد کرده
باشد. اما میزان خرده مقیاس های بسط و سیالی از مرحله میان آزمون به پس آزمون در گروه رقابت سازمان یافته 

ه، افزایشی نداشته است. دلیل احتمالی آن ویژگی محیط رقابتی است که بنظر می رسد باتاکید بر رقابت و مسابق
توجه بر جزییات و دریافت محرک های محیطی بیشتر نشده و تعدد پاسخ در کودک افزایش نمی یابد. البته تبیین 
دیگر را می توان به سطح دانش آموز نیز مرتبط دانست که در ابتدا برای  ایجاد طرح ذهنی هوشیار ازتکلیف 

 

1  . Simonton 

2   . Sternberg & Lubart 
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امی گیرد توجه هوشیارانه به اجزا کم می شود که حرکتی به جزییات توجه بیشتری کرده اما زمانی که تکلیف را فر
این شرایط با ماهیت مسابقه ای بودن رقابت سازمان یافته بیشتر می شود. البته محیط رقابت سازمان یافته از 
اهمیت آن در رشد این خرده مقیاس ها کم نمی کند، زیرا نتایج آن نسبت به گروه تمرین عمدی همچنان باالتر 

کنند به دلیل عدم اعمال فشار روانی، انتخاب آزادانه هایی که خود کودکان رهبری میفعالیت بنابرایناست. 
جای بزرگساالن، خودشان ساختار و شکل آن گردند )کودکان بهفعالیت و این که به صورت فردی هدایت می

القیت و تجارب یادگیری کنند( منجر می شود تا مشارکت کودکان در ورزش افزایش یافته وخفعالیت را کنترل می
که اگر زیر نظر منتقدانه مربی یا والدین انجام شود باعث افزایش ترس و های جدید افزایش یابد، درحالیمهارت

 (. 12شود)اضطراب در کودکان می

به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که روش تدریس در افزایش خالقیت و بهبود مهارت های بنیادی 
بنابراین نقش ورزش و نحوه تدریس معلمان تربیت بدنی را در امر افزایش خالقیت  ن تاثیرگذار است.دانش آموزا

و رشد مهارت های ظریف پررنگ تر کرده، همچنین الزم است عوامل مؤثر دراین زمینه بیشتر شناسایی شود و 
سایر مهارت های ورزشی پژوهش های دیگری این موضوع را در سطوح دیگر )دانش آموزان ماهر و مبتدی( و 

  مورد بررسی قرار دهند تاراهکارهای مطلوب تری را برنامه ریزی کرد.
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The effect of deliberate practice and play deliberate and 

organized competition on the fine motor skill and creativity 

of children 9-10year old 
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Abstract  
Introduction and purpose: Teaching method  and choosing the best method is 

one of the most basic principles in education which can help to child's motor 

development, intellectual and interest. The purpose of this study was the determine 
effect of deliberate practice and play deliberate and organized competition on the 

fine motor skill and creativity of 10-9 year old children.Method: 53 beginner girl 

students  were volunteered to conduct research with an average age 16 /. ± 11/9 

that after pre-test were randomly divided into three experimental groups and one 

control group. The groups practiced in accordance with the educational method for 

12 weeks and 2 sessions per week. Done mid test at the end of week 6 and post test 

at the end of 12. To collect information was used Bruininks-Oseretsky test (1978) 

and Abedi creativity questionnaire (1363) and for data analysis, Combined 

variance analysis (stage) 3 × (Group) 4, analysis of variance with repeated 

measures and one way analysis of variance with spss software version 22 at a 

significance level of P≤0.05.Findings: The results showed that using a variety of 

teaching methods in experimental groups has been higher on the development of 

fine motor in deliberate practice than the rest groups and the amount of creativity in 

the deliberate play group of all groups. It has also been better in deliberate practice 

group rate of subscales speed and agility in the mid stage and post-test than other 

groups and was higher in deliberate play group than other groups rate of subscales 

fluid, expansion, innovation and flexibility in the mid and post test phase.Results: 

The results showed that the nature of the learning environment has a useful role in 

the development of fine motor skills and creativity of the students which highlights 

the way teachers teach physical education to enhance creativity and develop fine 

motor skills. 

Keywords 
Teaching method, Child-centered, Teacher-centered, Fine motor skill, Creativity 

 

 

1 . Instructor, Faculty of Humanities, Department of  Motor Behavior, Semnan University, Semnan, 

Iran. (Corresponding Author: Email:f_rezaee@semnan.ac.ir ; Tel:02333654100 ) 

2  . Associated professor, Faculty of physical education and sport sciences, Tehran University, 

Tehran,Iran 

 


