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چکیده
هدف از این پژوهش ،مطالعة تأثیر یک برنامة منتخب حرکتی به عنوان تجارب حرکتی بر رشد مهارتهای دستکاری کودکان
 4تا  6ساله پسر بود .به این منظور  44نفر به صورت تصادفی از بین نمونه های همگن شده با پرسشنامة ویژگیهای فردی انتخاب
شدند .پس از پیش آزمون با استفاده از آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ ( 444بهرة حرکتی درشت یا مهارت های حرکتی
بنیادی ،مهارت های جابجایی و دستکاری یا کنترل شیء) آزمودنی ها به شیوة تصادفی به دو گروه برنامة حرکتی منتخب (سن
 X = 85/9ماه و  )SD = 5/85همتاسازی شدند .سپس ،به مدت  4جلسه هر جلسه  04دقیقه برنامة حرکتی منتخب اجرا شد.
در این مدت گروه کنترل فعالیت های عادی روزمرة خود را انجام می دادند .در انتهای هفتة هشتم ،پس آزمون به عمل آمد .در این
تحقیق برای آزمون فرضیه از روش های کلموگروف اسمیرنوف و تی استیودنت مستقل و وابسته استفاده شد .نتایج نشان داد ،گروه
حرکتی منتخب نسبت به گروه کنترل با  P<4/48تاثیر بیشتری بر رشد مهارت های دستکاری داشته است .بنابراین با طراحی
برنامة آموزشی مناسب و غنی سازی محیط می توان فرصت تمرین را برای رشد مهارت های دستکاری که پایه و اساس مهارتهای
تخصصی و ورزشی کودکان است ،فراهم ساخت.

واژههای کلیدی
رشد حرکتی ،مهارت های حرکتی بنیادی ،مهارت های دستکاری یا کنترل شیء ،برنامة حرکتی منتخب .
 - 0نویسندة مسئول :تلفن 13029147457 :

Email :K_norouzi@iiau.ac.ir
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مقدمه
شش سال اول زندگی مرحلهای حساس در شکلگیری شخصیت ،رشد هوش و تعامل اجتماعی کودک است .در این
دوره برای اولین بار کودک با طبیعت رابطه برقرار میکند ،روابط اجتماعی خود را پایه گذاری میکند و مفهومی از خود را
میشناسد ( .)1آموزش در دوران اولیة کودکی مورد توجه و عالقة بسیاری از صاحب نظران فلسفه ،تعلیم و تربیت ،روان
شناسان ،فیزیولوژیست ها ،جامعه شناسان و متخصصان تربیت بدنی است ( .)8دوران کودکی در میان دوره های
زندگی ،مهم ترین دورة رشد حرکتی به شمار می آید .خصوصیات این دوره ،رشد مداوم جسمانی ،حرکتی ،شناختی و
عاطفی است( .)0به طوری که تجارب و یادگیری های اولیه در این دوران ،در یادگیری بعدی فرد بسیار مؤثر است .در
واقع ،تجارب گذشتة کودک نقش مهمی در یادگیری آیندة او دارد (.)8
مهارت های حرکتی پایه شامل عناصر حرکت خاصی است و عواملی مانند شیوة اجرای فردی یا ویژگی های
شخصی را شامل نمی شود .کودک پس از رشد و پاالیش این الگوها ،با ترکیب آنها می تواند حرکات پیچیده تر
ورزشی یا فعالیتهای روزمره را اکتساب و اجرا کند ( .)8این حرکات شامل سه گروه اصلی به این شرح است .1 :
مهارت های پایداری مانند تعادل ایستا و پویا و حرکات محوری . ،تواناییهای جابهجایی مانند راه رفتن ،دویدن،
پریدن ،لی لی کردن و  .0 ...توانایی های دستکاری مانند پرتاب از باالی شانه و دریافت کردن .این مهارت ها به
کودکان در حرکات ،دستکاری در محیط ،سازماندهی مهارت های پیچیده و الگوهای حرکتی درگیر در ورزش
کمک می کند .در مقابل ،شکست در رشد و اصالح مهارتهای بنیادی طی سال های پیش از مدرسه و سالهای
اول مدرسه ،اغلب به ناکامی کودکان در رشد مهارت های حرکتی تخصصی و ورزشی در نوجوانی و بزرگسالی منجر
میشود .کودک ابتدا باید در هر یک از این حرکات به صورت مجزا مهارت یابد .این حرکات به تدریج به شکلهای مختلف،
ترکیب می شوند و به شیوههای گوناگون ،به مهارتهای ورزشی ارتقا مییابند ( .)8سی فلت ( )1954بیان کرد ،عدم رشد
الگوهای بالیدة حرکات بنیادی ،پیامدهای مستقیم بر توانایی فرد در انجام مهارت های ویژة تکلیف در مرحلة حرکات
اختصاصی دارد .پیشروری موفقیت آمیز یک تکلیف حرکتی خاص از مراحل انتقال ،کاربرد و استفادة مادام العمر ،به
عملکرد و سطوح بالیده در مرحلة حرکتی بنیادی بستگی دارد (.)10
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با توجه به اهمیت رشد این مهارتها و تأثیر رشد این مهارتها بر مهارتهای روانی ،اجتماعی و شناختی ،تحقیقات
بسیاری در این زمینه انجام گرفته( ،) 4 ،16اما آنچه در سال های اخیر بیشتر مورد توجه متخصصان تربیت بدنی قرار
گرفته ،رشد این مهارتها به عنوان مهارتهای پایه برای کسب مهارتها در سطوح باالتر است .دربارة عوامل مؤثر بر رشد
مهارت های بنیادی ،تحقیقاتی انجام گرفته است که در آن بوترفیلد ،)14( 1کولی ( )11و رودسپ ،) 6( 0عواملی مانند
سن و جنس ،بوترفیلد ( )14و اکلی ،) ( 4ترکیب بدنی  ،آپاچه ،)9( 8ماسکل ،) 4( 6مکنزی ،) 1( 5اکلی ( ) و ریتاال

5

( ،) 8سه عامل اصلی فرصت تمرین (امکانات ،تجهیزات و زمان برای پرداختن به فعالیت) و غنی سازی تجارب حرکتی
(استفاده از برنامه های مداخله ای) و فیشر )1 ( 9مدت زمان فعالیت در گروه کودکان دارای تاخیر رشدی و نیز کودکان
سالم را بررسی کردهاند.
در بین عوامل مؤثر بر رشد مهارت های بنیادی ،ارائة برنامة آموزشی مناسب رشدی را می توان مهم ترین عامل در
رشد مهارت های بنیادی در نظر گرفت ( .)0تحقیقات فراوانی در این زمینه انجام گرفته است که با توجه به نتایج حاصل،
برنامه های آموزشی متنوع و گوناگونی برای رشد آن مهارت ها در دوران کودکی پیشنهاد شده که هدف عمدة همة آنها،
اکتساب و پاالیش مهارت های حرکتی بنیادی است ( .)0در این تحقیقات ،تأثیر بازی ها و برنامه های آموزشی مختلف
بررسی شده است .یوسفی ،سهیال ( )1054تأثیر بازی های دبستانی منتخب را بر رشد حرکتی دانش آموزان دختر سال
سوم مقطع دبستان منطقة  8تهران با استفاده از آزمون توانایی های حرکتی پایة آرنهایم – سینکلر بررسی و تأثیر آن بازی
ها را بر رشد مهارت های پایة آزمودنی ها ،مثبت ارزیابی کرده است ( ) .میلر در سال  1955بر تسهیل یادگیری مهارت
های حرکتی بنیادی در بین کودکان  0تا  8سال تحقیقاتی انجام داد .او دریافت در مقایسه با زمانی که تنها بالیدگی
موجب رشد این حرکات می شود ،برنامه های آموزشی می توانند موجب بهبود روند رشد الگوی حرکات بنیادی شوند .او
دریافت که برنامة آموزشی در توسعة مهارت برای رشد مهارت های حرکتی بنیادی بسیار مؤثرتر از آموزش هایی است که

1 - Butterfeld
2 - Cooley
3 - Rudsepp
4 - Okley
5 - Apache
6 - Maskell
7 - Mckenzie
8 - Rintala P
9 - Fisher
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والدین آموزش دیده و مربیان تربیت بدنی (بدون برنامة خاص) ارائه می کنند .لودک نیز در سال  1954به نتایج مشابهی
دست یافت (.)0
گودوی ) 440( 1در تحقیقی در بررسی تأثیر برنامة حرکتی تربیت بدنی بر مهارت های بنیادی دستکاری کودکان ،به
به این نتیجه رسید که اجرای برنامة آموزشی مدون ،رشد مهارت های دستکاری را در پی داشته است ( .)15مکنزی و
همکاران ( ،)1995با بررسی تأثیر برنامة تربیت بدنی بر مهارت های دستکاری کودکان به این نتجیه رسیدند که اجرای
برنامة آموزش مدون ،رشد مهارتهای دستکاری را در پی داشته است .در این تحقیق در مقایسة بین دو جنس نمره های
دختران  40درصد از پسران کمتر بود و در مقایسة پایههای چهارم و پنجم ،کودکان پایة پنجم از نظر مهارتی از کودکان
پایة چهارم بهتر بودند .نتایج دیگر این تحقیق ،نشان میدهد افرای که در ابتدا ماهرتر بودند (پسران ،کودکان پایة پنجم و
کسانی که مهارتها را آموخته بودند) ،نسبت به دیگران پیشرفت بیشتری در رشد مهارتهایشان داشتند .محققان نکات
زیر را به عنوان عوامل مؤثر در رشد مهارت های حرکتی بنیادی ذکر کردند  .1 :برنامه ای که کوشش هایی برای انجام
مهارت ها در هر جلسه فراهم می آورد؛  .بخش های مناسب برای یادگیری مهارت؛  .0بازخورد مربی و افزایش یادگیری
مهارت؛  .4تشویق کودکان به اجرای مهارت های حرکتی کودکان خارج از کالس .پژوهش حاضر نشان می دهد که
تغییرات پدید آمده در اثر اجرای برنامة حرکتی مدون مهارت های حرکتی بنیادی را بهبود می بخشد و اینکه برنامه باید
نیازهای مهارتی دختران را مورد توجه قرار دهد و آنها با نمرة مهارتی برابر با پسران در فعالیت های مهارت دستکاری
شرکت کنند ( .) 1اکبری ( ،)1058در تحقیقی" ،تأثیر بازیهای بومی و محلی بر رشد مهارتهای جابهجایی پسران  5تا
 9سال" را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که بازیهای بومی و محلی به طور معنیداری بر رشد مهارتها جابهجایی
کودکان مؤثر بوده است (.)1
موریس ،ویلیامز و همکاران ( )1995در تحقیق بر روی پسران و دختران  0تا  6ساله ،به این نتیجه رسیدند که رشد
مهارت های بنیادی متأثر از شرکت در این فعالیت ها نیستند و تنها این مهارت ها بر اساس سن و بالیدگی رشد می یابند.
با وجود تحقیقات انجام گرفته و ارائة برنامه های متنوع ،به علت کمبود فضا و امکانات در کودکستان ها و مراکز پیش
دبستانی حال حاضر کشور و آپارتمان نشینی ،برنامه ای مدون با توجه به اهمیت رشد مهارت های دستکاری در این
سنین ،با استفاده از بازی ها و ابزارهای ساده ،ارزان و بی خطر برای ایجاد محیطی مناسب و پرنشاط برای فعالیت کودکان
1 - Goodway
2 - McKenzie
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ارائه نشده است .با توجه به این مطالب و لزوم توجه به مهارت های حرکتی دستکاری در این سنین ،در پژوهش
حاضر تأثیر یک برنامة حرکتی منتخب و مدون بر رشد مهارتهای حرکتی دستکاری پسران  4تا  6ساله بررسی
شد ( .)5پرسشهای کلی تحقیق حاضر عبارت است از:
.1
.

آیا برنامة حرکتی منتخب بر رشد مهارتهای حرکتی دستکاری مؤثر است؟
تأثیر برنامة حرکتی منتخب در مقایسه با برنامه های معمول بر رشد مهارت های حرکتی دستکاری
چقدر است؟

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است .این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده و به تأیید کمیتة اخالق آن دانشگاه رسیده است.
آزمودنیها
ابتدا شش مهد کودک از منطقة شش تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند .سپس پرسشنامة ویژگیهای فردی بین
آنها توزیع شد .پس از جمع آوری پرسشنامهها ،تعدادی از آزمودنیها براساس سؤاالت پرسشنامه و اهداف طرح ،از تحقیق
کنار گذاشته شدند ،برای مثال کودکانی که تحصیالت والدین آنها کارشناسی ارشد و باالتر بود ،درآمد باالیی
داشتند ،آنهایی که در کالسهای ورزشی شرکت داشتند و  . ...از میان بقیة آزمودنیها  44کودک  4تا  6ساله به صورت
تصادفی انتخاب شدند.
ابزار اندازه گیری تحقیق
آزمون رشد حرکتی عمده ویرایش دوم ( : )TGMD-2این برای سنجش فرایندی مهارت های حرکتی
بنیادی (مهارت های دستکاری و جابهجایی) کودکان  0تا  14ساله استفاده میشود .این آزمون برای اندازهگیری
مهارت های دستکاری کودکان شامل شش مهارت پرتاب ،دریافت ،ضربه با شیء ،دریبل کردن با دست ،شوت
کردن و غلتاندن توپ به کار رفت .این آزمون دارای روایی  54درصد و پایایی  51درصد برای خرده آزمون
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دستکاری است .شایان ذکر است که آزمون رشد حرکتی عمدة اولریخ ،در اسفند  1055در ایران اعتباریابی شده است.
در این آزمون نمره دهی به صورت  4و  1بوده و امتیازهای بخشهای اجرای مهارت جمع میشود و در مجموع نمرة خرده
آزمونها به دست میآید .این نمره در انتها با توجه به سن در جدول نمرة استاندارد که قابلیت تجزیه و تحلیل آماری را
دارد ،به دست می آید (.) 5
پرسشنامة ویژگی های فردی  :برای گردآوری اطالعات اولیه از آزمودنی ها ،از این پرسشنامه که شامل سؤاالتی مانند
سن ،سالمت بدن و به طور خاص سالمت چشم ،تعداد فرزندان خانواده و چندمین فرزند بودن آزمودنی ،میزان درآمد و
تحصیالت والدین ،امکانات و محیط برای فعالیت و میزان و نوع فعالیتی که کودکان در طول روز به آن می پردازند ،می
شود ،استفاده شد ،در پایان رضایت یا عدم رضایت والدین از شرکت فرزندشان در این پژوهش مورد پرسش قرار گرفت.
نحوة اجرای آزمون
پس از انتخاب آزمودنی ها و سازماندهی گروه محققان و عوامل اجرایی ،به منظور جمع آوری داده های مورد نظر در
پیش آزمون و پس آزمون (آزمون رشد حرکتی عمده ویرایش دوم ( ،)TGMD-2از کلیة آزمودنی ها در حین اجرای
مهارت های حرکتی با استفاده از سه دوربین فیلم برداری و از سه زاویة پشت ،رو به رو و پهلو ،به طور همزمان فیلم برداری
شد .هر آزمودنی ،هر خرده آزمون را سه بار انجام می داد که تمامی تکرارها فیلم برداری و به منظور تجزیه و تحلیل برای
امتیازدهی با استفاده از امکانات رایانه در پخش مجدد ،تهیة عکس و  ...در اختیار محققان قرار گرفت.
روش اجرای تحقیق
در آغاز تحقیق پس از مطالعة مقدماتی دربارة برنامه های حرکتی مختلف و بازی های رایج ،بخشی از این برنامه های
مؤثر بر رشد مهارت های دستکاری ،انتخاب شد .سپس با مساعدت سه تن از استادان متخصص رفتار حرکتی ،روایی
محتوایی این برنامه تأیید شد .برنامة حرکتی منتخب در این تحقیق برگرفته از برنامه های حرکتی تحقیقات پژوهشی
مرتبط ،محقق ساخته و بازی های رایج مربوط به توسعة مهارت های دستکاری کودکان است .این برنامة حرکتی شامل
 04دقیقه فعالیت در هر جلسه است که به دو بخش تقسیم می شود 18 ،دقیقة اول برنامه گرم کردن و  18دقیقة دوم
شامل مهارت های دستکاری و سرد کردن است.
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پس از انتخاب آزمودنی ها به صورت تصادفی ( ،)N=44آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه برنامة حرکتی
منتخب و گروه کنترل تقسیم شدند .پس از پیش آزمون ،شامل خرده آزمون رشد مهارت های حرکتی دستکاری ،به مدت
هشت هفته و هر هفته سه جلسه ،برنامة حرکتی منتخب اجرا شد .در این مدت گروه کنترل به فعالیت های عادی روزمره
می پرداخت و در انتهای هفتة هشتم پس آزمون از دو گروه به عمل آمد.
برنامة حرکتی منتخب
در ژوئن  1959گروهی از محققان و مربیان دانشگاه سن دیه گو (دکتر تام مکنزی ،آقای پل زرن گارد ،دکتر جیمز
سالیس) کمک هزینة پنج ساله ای را از مؤسسة قلب ،خون و شش آمریکا دریافت کردند تا ارزیابی تجربی و ابزار برنامة
تربیت بدنی مرتبط با سالمتی را برای مدارس ابتدایی گسترش دهند .انتشار و تداوم برنامه های تربیت بدنی مستند به
ندرت بررسی شده است .تداوم برنامة تربیت بدنی وابسته به سالمتی اسپارک ( )SPARKدر  111مدرسة ابتدایی در 5
ایالت متحدة آمریکا به شکل مستقلی ارائه و اندازه گیری شده است ( .)04 ، 5برنامة اسپارک برای بیشینه کردن فعالیت
های بدنی شرکت کننده ها در طول کالس ،در جهت بهبود آمادگی بدنی ،مهارت و لذت دانش آموزان طراحی شد.
این تغییرات به جلوگیری از چاقی و افزایش وزن کمک کرده و بچه ها را با شیوة زندگی طوالنی ،فعال و پویا
آشنا می سازد .برنامة آموزشی شامل فعالیت هایی است که می توان آنها را در کودکستان ها و مدارس مختلف به
طور واقع بینانهای اجرا کرد .بازیهای غیرفعال و تمرینات خشک در این برنامه از بین رفته یا تعدیل شدهاند.
هر بستة آموزشی شامل دو نوع فعالیت کالسی است :
الف) فعالیت های جسمانی مربوط به سالمتی که هدفشان توسعة قدرت و استقامت عضالنی ،استقامت قلبی
– عروقی ،انعطافپذیری و مهارتهای حرکتی و غیرحرکتی است؛
ب) فعالیت های مربوط به مهارت که هدفشان توسعة دستکاری عمومی و مهارت های مرتبط با ورزش است
(.)04 ، 5

1 - San Diego State University
2 - Sports, Play and Active Recreation for Kids
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این برنامه که در تحقیقات بسیاری مورد استفاده قرار گرفته ،برنامة وسیعی است که برای رسیدن به اهدافی
مانند افزایش آمادگی بدنی و مهارتهای حرکتی برای کسب لذت از فعالیتبدنی در سطوح باالی فعالیت طراحی
شده است.
کودکانی که در برنامة تربیت بدنی اسپارک شرک کرده اند ،در موارد زیر بهبود یافته اند:
 آمادگی جسمانی؛ مهارتهای ورزشی؛ احساس لذت از شرکت در برنامههای ورزشی؛ موفقیت در آزمون های آزمایشگاهی (کودکانی که در برنامههای تربیتبدنی اسپارک شرکت داشتهاند،در آزمون های استاندارد شده با توجه به اینکه  44تا  044درصد بیشتر زمان خود را در خارج کالس
بوده اند ،عملکرد بهتری داشته اند)؛
 افزایش سطح فعالیتبدنی در خارج مدرسه (.)04 ، 5برنامة حرکتی منتخب در این تحقیق برگرفته از برنامة حرکتی اسپارک در زمینة توسعة مهارتهای بنیادی
کودکان شامل ورزش  ،بازی و واکنش های فعالی برای کودکان است .این برنامة حرکتی شامل  04دقیقه
فعالیت در هر جلسه است که به دو بخش تقسیم میشود؛  18دقیقة اول شامل گرم کردن و انجام مهارتهای جا
به جایی و  18دقیقة دوم شامل مهارتهای دستکاری و سرد کردن است.
روش تجزیه و تحلیل آماری
برای بررسی و تحلیل آماری داده های خام به دست آمده ،از آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد .از آمار
توصیفی برای محاسبة شاخص های مرکزی و پراکندگی مقیاس های کمی و رسم نمودارها و جداول استفاده شد

1 - Sports
2 - Play
3 - Active recreation
4 - Kids
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و در آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها از روش های کلموگروف اسمیرنوف و تی استیودنت مستقل و وابسته
استفاده شد.

نتایج و یافتههای تحقیق
برای محاسبات و تجزیه و تحلیل آماری و رسم نمودارها و جداول ،از نرمافزار  SPSSنسخة  18استفاده شد.
همچنین سطح معنیداری برای تمام روشهای آماری کمتر از  )P< 4/48( 4/48در نظر گرفته شد .در ابتدا آمار
توصیفی شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی و جداول از داده ها و اطالعات گردآوری شده ارائه و سپس از آمار
استنباطی برای آزمون فرضیهها از روش های کلموگروف اسمیرنوف و تی استیودنت مستقل و وابسته استفاده شد.
براساس نتایج به دست آمده ،میانگین و انحراف استانداد ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها شامل قد ،وزن و
سن در گروه برنامة حرکتی منتخب و گروه کنترل به شرح زیر است (جدول .)1
جدول  .0تحلیل توصیفی داده های ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها
آماره

میانگین

انحراف

میانگین قد

انحراف

میانگین وزن

انحراف

سن (ماه)

استاندارد

(سانتی متر)

استاندارد

(کیلوگرم)

استاندارد

(ماه)

گروه

(کیلوگرم)

(سانتی متر)

گروه برنامة حرکتی منتخب

58/3

7/31

013/72

8/34

08/87

9/13

گروه فعالیت های معمول

53/7

8/57

001/95

8/13

03/79

9/7
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جدول .2میانگین و انحراف استاندارد مهارت های حرکتی دستکاری
خرده آزمون های مهارت حرکتی دستکاری
مرحله

ضربه زدن به

گروه

دریبل درجا

ضربه زدن با پا

گرفتن

پرتاب کردن از

توپ ثابت

غلتاندن

باالی سر

پیش آزمون
پس آزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

گروه حرکتی
منتخب

0/51

1/532

1/79

1/261

2/89

0/577

4/17

0/607

1/61

1/292

0/07

1/812

گروه فعالیت
معمول

0/25

1/50

0/17

1/920

9/49

0/283

4/25

0/184

1/36

1/42

0/19

1/759

گروه حرکتی
منتخب

2/41

0/723

0/61

1/542

9/81

0/496

4/51

0/783

9/55

0/843

2/45

0/461

گروه فعالیت
معمول

0/06

1/43

0/17

1/407

9/48

0/284

4/95

0/156

1/33

1/45

0/23

1/649

جدول  .9نتایج آزمون  tهمبسته برای مقایسة پیش آزمون و پس آزمون دو گروه برنامة حرکتی منتخب و گروه
فعالیت های معمول در مهارت های حرکتی دستکاری
شاخص
تعداد

میانگین

انحراف معیار

 Tمحاسبه شده

درجة آزادی

سطح معنیدار

گروه
برنامة حرکتی منتخب

21

2/18

0/83

4/320

03

P<1/110

برنامة فعالیت های معمول

21

1/704

1/98

0/11

03

1/926

جدول  .4نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسة دو گروه برنامة حرکتی منتخب و گروه فعالیت های معمول
در مهارت های حرکتی دستکاری
شاخص

تعداد

میانگین

انحراف معیار

برنامة حرکتی منتخب

21

2/18

0/83

برنامة فعالیت های معمول

21

1/704

1/98

گروه

 Tمحاسبه شده

درجة آزادی

سطح معنیدار

9/25

98

P<1/110
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همانگونه که جدول  4نشان میدهد t ،محاسبه شده در سطح احتمالی  4/441و درجة آزادی  05از  tبحرانی بزرگ
تر است ،یعنی بین تأثیر برنامة حرکتی منتخب و برنامههای معمول بر رشد مهارتهای حرکتی دستکاری کودکان تفاوت
معنیداری از نظر آماری وجود دارد و برنامة حرکتی منتخب نسبت به فعالیتهای عادی روزمره (کنترل) تأثیر بیشتری بر
رشد مهارتهای حرکتی دستکاری کودکان دارد.

بحث و نتیجه گیری
نتایج به دست آمده نشان می دهد که برنامة حرکتی منتخب نسبت به فعالیت های عادی روزمره تأثیر
بیشتری در رشد مهارت های دستکاری داشته است .برنامة حرکتی منتخب با تنوع مهارتی زیاد و ایجاد انگیزش
برای تحریک بیشتر کودکان به فعالیت به علت میل فطری آنها به بازی ،رشد مهارت های حرکتی دستکاری را
درپی داشته است و با نتایج تحقیقات اکبری ( ،)1058یوسفی ( ،)1054مکنزی ،)1995( 1کولی ،اکمن و ناتون
( ،)1995اکلی و همکاران ( ،) 441کارابورنیوتیس و همکاران (  ،) 44گودوی و برانتا ،) 440( 0گودوی
( ،) 440وانگ ( ،) 444فیشر و همکاران ) 448( 4و آپاچه ) 448( 8که تأثیر بازی ها و برنامه های آموزشی
متنوع و گوناگون را با اهداف اکتساب و پاالیش مهارت های حرکتی بنیادی بررسی کردند ،و با نتایج تحقیق
موریس ،ویلیامز و همکاران ( )1995که رشد مهارت های بنیادی را متأثر از سن و بالیدگی اعالم کردند ،نه
شرکت در برنامه های آموزشی ،همخوانی ندارد .همان طور که در بخش یافته های تحقیق اشاره شد ،برنامة
حرکتی منتخب نسبت به فعالیت های معمول تأثیر بیشتری بر رشد مهارت های حرکتی دستکاری داشت .دلیل
نتیجة به دست آمده با توجه به نظریة سیستم های پویا ممکن است به علت تأثیر محیط بر رشد مهارت های
دستکاری باشد.

1 - Mc Kenzie
2 - Cooley, Oakman & Naughton
3 - Goodway & Branta
4 - Fisher & et al
5 - Apach
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نظریة سیستم های پویا رشد حرکتی را حاصل تعامل بالیدگی و محیط می داند .بر خالف نظریة بالیدگی،
براساس دیدگاه سیستم های پویا ،بالیدگی به تنهایی رشد مهارت های بنیادی را در پی ندارد و محیط و عوامل
محیطی نقش تعیین کننده ای در رشد این مهارت ها دارند .عوامل محیطی زیادی در رشد مهارت های حرکتی
دستکاری مؤثرند .عوامل مانند وضعیت اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی ،تعامل افراد خانواده ،داشتن تجاری
حرکتی و مهم ترین عواملی که می توان به عنوان دالیل تأثیرگذاری بیشتر برنامة حرکتی منتخب نسبت به
فعالیتهای معمول مطرح کرد عبارتند از  :فرصت تمرین ،تحریک و غنیسازی محیط ،امکانات و شرایط محیطی
و کیفیت آموزشی.
یکی از دالیل مهم رشد بیشتر گروه برنامة حرکتی منتخب نسبت به فعالیت های معمول ،داشتن فرصت
تمرین است .سه عامل امکانات ،تجهیزات و زمان نقش اساسی در فرصت های تمرینی کودکان برای رشد
مهارت های دستکاری دارند .کودکان بسیاری در شهرهای شلوغ و آپارتمان های بلند ،مجتمع های مسکونی
کوچک یا در حومة شهر زندگی میکنند و تجهیزات کافی برای برآورده ساختن نیازهای حرکتی آنها وجود ندارد.
امکانات کافی برای بازی کردن و فعالیت های بدنی مورد عالقة کودکان وجود ندارد .حتی در مناطقی که
امکانات برای استفادة عمومی وجود دارد ،کودکان باید در استفاده از آنها با بزرگساالن سهیم شوند .اغلب
نوجوانان و حتی بزرگساالن با تصاحب امکانات مانع برآورده شدن نیازها و عالیق کودکان می شوند .بنابراین
کودکان از کسب تجربة حرکتی جدید باز میمانند.
فرصت های تمرینی همراه با فقدان امکانات مناسب محدود شده اند .برای مثال هزینه خرید توپ بسکتبال،
راکت تنیس و دیگر امکانات زیاد است .اغلب خریدن تجهیزات کافی و متنوع به منظور استفادة کودکان ،برای
والدین و مراکز اجتماعی و ورزشی بسیار گران است.
عامل سوم زمان ،تعیین کننده ترین عامل در فرصت های تمرینی است .بسیاری از کودکان زمان کافی برای
رشد مهارت های حرکتی خود ندارند ،به این ترتیب که روز آنها با رفتن به مدرسه ،تماشای تلویزیون ،بازیهای
رایانهای و انجام تکالیف ،پر میشود و زمان کافی برای فعالیت بدنی ندارند .امکانات کافی ،تجهیزات و زمان ،برای
رشد مهارت های حرکتی بنیادی حیاتی اند .والدین و مربیانی که قادر به فراهم آوردن فرصت ها برای یادگیری

تأثیر برنامة حرکتی منتخب بر رشد مهارت های دستکاری پسران  4تا  6ساله

07

مهارت های حرکتی بنیادی نیستند ،اساساً استعداد رشدی کودکان و موفقیت آنها را در مهارت های ورزشی ،به
ویژه در دورة کودکی ثانویه ،نوجوانی و بزرگسالی محدود میکنند (.)4
فرصت های تمرینی به تنهایی به رشد حرکات ماهرانه در بیشتر کودکان منجر نمیشود .بدون داشتن برنامة
مناسب رشدی ،بسیاری از کودکان هرگز در مهارت های حرکتی دستکاری بالیده نمی شوند .غنی سازی تجارب
حرکتی بخش عمده ای از برنامههای مداخلهای به ویژه برای اطفال در معرض خطر است.
یکی از مسائل مطرح دربارة برنامه های آموزشی در رشد مهارت های حرکتی کیفیت آموزش ارائه شده به
کودکان است .تنوع برنامه ها و انگیزش از عوامل کیفی برنامة آموزشی است .ماهیت برنامة آموزشی نقش مهمی
در اثرگذاری آن دارد .کودک به طور فطری به بازی عالقه مند است ،بازی وسیله ای برای کسب لذت فردی و
ایجاد تنوع در زندگی است .در هر بازی تعداد زیادی تمرینات تحرکی وجود دارد که می تواند موجب ترغیب و
تشویق کودکان به شرکت در فعالیتهای بدنی شود .با دیگران بودن ،آنها را شانه به شانة خود حس کردن ،با آنها
به رقابت برخاستن و تواناییهای خود را محک زدن ،از انگیزههای قوی انسان برای بازی و فعالیتهای بدنی است
( .)1عامل دیگری که می توان مدنظر قرار داد ،تنوع مهارتی باال و همراستا بودن محتوای برنامة حرکتی منتخب
مورد استفاده با رشد مهارت های دستکاری است و در برابر آن عدم تنوع کافی در فعالیت های معمول کودکان و
پرداختن به تعداد محدودی از بازیها ماندن قایم باشک ،فوتبال ،دوچرخه سواری و بازیهای رایانهای قرار دارد.
در برنامة حرکتی منتخب ،انواع مهارت های حرکتی دستکاری مانند ضربه زدن با شیء ،غلتاندن ،پرتاب و
دریافت ،ضربه با پا و دریبل کردن وجود دارند ،در حالی که در فعالیت های معمول تنها برخی مهارت ها پرورش
مییابند و بعضی مهارت های دستکاری مانند ضربه با شیء و غلتاندن جایی در آن ندارند .کودکان زمان بیشتری
را به این بازی ها اختصاص می دهند و این مسئله سبب شده است که آنها کمتر به بازی های فعال بپردازند ،در
نتیجه مهارت های حرکتی دستکاری که از مهارت های درشت هستند ،رشد نمییابد.
با توجه به مطالب بیان شده و نتایج حاصل از تحقیق ،می توان گفت که گروه برنامة حرکتی منتخب به علت
داشتن فرصت تمرینی ،زمان خاص برای فعالیت و نیز امکانات و تجهیزات برای فعال شدن و مهم تر از اینها
داشتن برنامه ای از نظر محتوایی با رشد مهارت های دستکاری همراستا (برنامة بازی های هدایت شده) بود،
نسبت به گروه فعالیت های معمول تأثیر بیشتری بر رشد مهارت های دستکاری داشته است.
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با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می توان گفت که برنامة حاضر می تواند موجب رشد مهارت های دستکاری
شود.
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