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 همایش ملی تازه هاي پژوهش در علوم ورزشی 
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 کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران)، مربی دانشگاه لرستان- 1 

  :چکیده 

بر اساس مدل گاالهو بر رشد کمی و کیفی الگوي بنیادي ضربه با دست هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر برنامه متناسب رشدي 

هاي فردي انتخاب، و پس از انجام پرسشنامه ویژگی بر اساسنفر  30سال  بوده است. به این منظور تعداد  6تا  4در پسران 

نفره جاي داده شدند.  10گروه  3پیش آزمون با استفاده از چک لیست مهارت بنیادي ضربه با دست به صورت تصادفی در 

ي مدل رشدي گاالهو، بر مبنادقیقه در تمرینات ویژه ضربه با دست  45ي، و هر جلسه اجلسه3ي هفته 8گروه اول به مدت 

ي جابجایی و هامهارتدقیقه گرم کردن و 25شرکت کردند. گروه دوم در این مدت برنامه تمرینی اسپارك را، که شامل 

نتایج حاصل از تحلیل کواریانس اجرا کردند و گروه سوم فعالیتی نداشت.  باشدیم سرد کردناري و ي دستکهامهارتدقیقه 20

یر براي میزان این تأث .)>01/0P(وجود دارد تفاوت معناداري ها یآزمودن با دستنمرات ضربه  یماندهبین میانگین باقنشان داد 

ي آزاد ممکن است رشد هايبازبا اینکه . بوده است ناسب رشدي) در گروه برنامه مت039/0 و رشد کیفی  048/0 رشد (کمی

استفاده  هر مهارتي مداخله براي کودکان باید از تمرینات ویژه رشدي هابرنامهي بنیادي را در پی داشته باشند اما در هامهارت

  هاي پایه را در پی دارند. یربنایی حرکت رشد الگوزي متناسب رشدي با درگیر کردن کودك در فرایندهاي هابرنامه شود.

  ي درشتهامهارتضربه با دست، تمرینات ویژه، اسپارك، رشد حرکتی،   ي کلیدي:هاواژه

Abstract 
This research aimed to study the effect of a development appropriate program-based on Gallahue model-on quantitative 
and qualitative development of striking fundamental skill in boys with 4 - 6 years old. Using convenience sampling, 30 
subjects were selected from the preschool based on a demographic questionnaire. After pre-test, using  striking 
fundamental skill check-list and were randomly divided into 3 groups of 10 people. The first group performed the hand 
shot exercises based on Gallahue model at 8 weeks; there were 2 sessions per week and each session lasted 45 
minutes.The second group performed the spark training program which included 25-minute for warm-up and mobility 
skills and 20-minute for manipulation skills and cooling down.The third group had no activity. The analysis of 
covariance results showed there was significant difference between the score means of subjects in terms of group 
membership (P <0.01). The level of effect in the development appropriate program was 0.48 and 0.039 for quantitative 
and qualitative development, respectively. Also, there was no significant difference between the spark training group 
and the control group. Although, free games and educational programs may develop foundational skills, special 
development exercises for each skill should be used in intervention programs for developing basic skills in children. 
The development appropriate programs engage the child in fundamental movement processes in order to develop 
his/her basic patterns.  
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