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  چكيده
جايي، دستكاري و پايداري  هاي جابه ي از رفتارهاي حركتي شامل فعاليتا مشاهده  قابلهاي حركتي پايه، الگوهاي  مهارت
هاي حركتي كودكان دبستاني در شهر  اين تحقيق ارزيابي رشد حركتي درشت و سطح تبحر اجراي مهارتهدف . هستند

. ساله استفاده شد 7-11كودك  712براي ارزيابي ) 2000اولريخ، (از نسخة دوم آزمون رشد حركتي درشت  .تهران بود
درصد كودكان با اجراي در سطح . رت كيفي ارزيابي شدصو اجراي هر يك از دوازده مهارت حركتي درشت اين آزمون به

ها مشخص كرد باالترين  ارزيابي. سني گزارش شد  بر حسب جنس و گروه) پيشرفته(ماهر و نزديك ماهر / ضعيف
ها در ديگر  اند، اما اين نسبت درصدهاي اجرا در سطح پيشرفته براي هر دو جنس به سرخوردن و دويدن مربوط بوده

ضربه با پا، و (و دو مهارت كنترل شيء ) جهيدن(جايي  در يك مهارت جابه. شده دركل پايين بود ارزيابي هاي مهارت
در سه . درصد پسرهايي كه در سطح پيشرفته ارزيابي شدند، از نظر آماري بيشتر از درصد دخترها بود) ضربه با دست

درصد كودكان با سن باالتر كه در سطح پيشرفته ارزيابي  )دريبل، ضربه با پا، و پرتاب از باالي شانه(مهارت كنترل شيء 
ها به بهبود  هاي دبستان شود در برنامه رو پيشنهاد مي ازاين. تر بود سال و سن شده بودند، از نظر آماري بيشتر از كودكان كم

  .هاي حركتي توجه بيشتر شود سطح تبحر مهارت
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  مقدمه
 2جايي ههاي جاب ند كه فعاليتا از رفتارهاي حركتي يا مشاهده  ، الگوهاي قابل1هاي حركتي پايه مهارت

مانند تعادل روي  4مانند پرتاب كردن و دريافت كردن، و پايداري 3پريدن، دستكاريو  مانند دويدن
ند كه ا ها الگوهاي حركتي اين مهارت). 11(شوند  وبي باريك را شامل مييا راه رفتن روي تير چ پا يك

 ،هاي حركتي پايه مهارت. كنند و مبنايي براي تبحر جسماني فراهم مي كردههايي از بدن را درگير  بخش
هاي تفريحي  ها، فعاليت ها، ورزش تري هستند كه در بازي تر و پيچيده اي براي حركات اختصاصي پايه

 گاالهوكه توسط  5براساس مدل ساعت شني رشد حركتي). 5( شوند ميو آموزشي استفاده  جسماني
 رايب). 11( هاي تخصصي و پيشرفته است هاي حركتي پايه زيربناي رشد حركت ، رشد مهارتارائه شده

تواند موجبات رسيدن به  پرتاب يك دست از باالي شانه مي ةمثال داشتن مهارت در اجراي مهارت پاي
كه در آن الگوي مشابهي وجود دارد، مانند را هاي ورزشي  وح باالي مهارت در اجراي برخي از مهارتسط

سرويس در واليبال و تنيس، پاس يك دست در هندبال و بسكتبال، اسمش در بدمينتون و تنيس، يا 
ن در اجراي مهارت بيشتر كودكا اند تحقيقات نشان داده زمينهدر همين ). 29(پرتاب نيزه، تسهيل كند 

بنابراين ). 20، 22(يافته همبستگي مثبت دارد  هاي سازمان هاي حركتي پايه با شركت در ورزش مهارت
ها در سنين كودكي ممكن است يكي از موانع شركت  نرسيدن به سطوح باالي تبحر در اين مهارت

بروز مشكالت  موجب هاي بدني و لذت بردن از آن شود و در بزرگسالي كودكان و نوجوانان در فعاليت
صورت رقابتي، تفريحي، براي انجام  به(هاي حركتي در طول عمر  احتمالي در استفاده و اجراي مهارت

  . )11(و احتماالً به خطر افتادن سالمت عمومي آنان شود ) هاي روزمره فعاليت
ممكن  توالي رشدي مشخصي دارد و هاي حركتي پايه مهارتهاي پويا اكتساب  از ديدگاه سيستم

اجتماعي، محيطي، (و بيروني ) بيولوژيكي، رواني، شناختي(است تحت تأثير تركيبي از عوامل دروني 
شوند كودكان بتوانند محيط خود را كشف كنند و با  ها سبب مي اين مهارت). 16(قرار گيرد ) انگيزشي

در بين كودكان  كتي پايههاي حر مهارتاند تبحر در  تحقيقات نيز نشان داده). 11(آن در تعامل باشند 

                                                           
1. Fundamental Movement Skills 
2. Locomotor  
3. Manipulative  
4. Stability  
5. Houtglass Model of motor development 



  هاي حركتي پايه در كودكان دبستاني شهر تهران توزيع پراكندگي اجراي مهارت 

 

283

هاي تحصيلي و ورزشي،  ها و ظرفيت عروقي، قابليت -دبستاني با سطح فعاليت بدني باالتر، آمادگي قلبي
  ).18(و چاقي كمتر در ارتباط است  وزن اضافهو 

توانند بيشتر  رشدي اختاللي ندارند، اغلب مي نظر ازپژوهشگران رشد حركتي معتقدند كودكاني كه 
را كه پيچيدگي كمي دارند، مانند دويدن، پرش عمودي، دريافت كردن، يورتمه رفتن، و   پايه يها مهارت

ي اجرا كنند و به سطوح خوب به) پاية اول دبستان(ي سالگ ششپرتاب از باالي شانه، در سنين حدود 
زدن به  تر مانند پرش طول و ضربه حركتي پيچيده يها باليده برسند، اين در حالي است كه در مهارت

وجود   با). 11، 16(رسند  به سطوح پيشرفته مي) پاية سوم دبستان(ي سالگ هشتتوپ، كودكان در حدود 
، براي مثال در استراليا، نشان داد درصد كمي از كودكان دبستاني اين كشور در هگرفت انجامين تحقيقات ا

محمدزاده و ). 5، 19، 29، 30(اند  به سطوح باليده و تبحر رسيده هاي حركتي پايه مهارتاجراي 
لي كردن  ة شهر اروميه در اجراي پرش طول و ليسال هفتيك از كودكان  يچههمكاران نيز نشان دادند 

در همين زمينه شواهد . اند به سطوح باليده نرسيده) 4(و نيز دريافت كردن و پرتاب باالي شانه ) 3(
در افراد جوان جوامع صنعتي نيز در  كتي پايههاي حر مهارتدهد كه سطح تبحر  نشان مي آمده دست به

حركتي پايه از تبحر  يها كودكاني كه در مهارت شده  مشخص نيبر ا عالوه). 22(حال كاهش است 
هاي بدني كمتر مشاركت  كمتري برخوردارند، نسبت به آن دسته كه مهارت بيشتري دارند، در فعاليت

  . )15، 20( برند ذت ميها كمتر ل كنند و از شركت در اين فعاليت مي
گيرند و در  را فرا مي هاي حركتي پايه مهارتصورت طبيعي  شود كودكان به تصور مي اشتباه بهاغلب 

اما واقعيت اين است كه اين . يابند دست مي) باليدگي(به سطوح باالي مهارتي  خود خودبه آنهااجراي 
ها و  ها را در فعاليت داد تا اين مهارتها بايد آموزش داده شوند و به كودكان بايد فرصت  مهارت

 600تا  240ها بايد  است كه براي آموزش اين مهارت نيبر ااعتقاد . هاي رشدي تمرين كنند موقعيت
 مدارس بدني تربيت هاي برنامه اهداف از يكي). 18(دقيقه زمان صرف شود تا كودك به تبحر برسد 

براساس برخي . شود آموزش داده ها دبستان در بايد ها و اين مهارت است هاي حركتي پايه مهارت ةتوسع
 درشت ةپاي حركتي هاي مهارت اجراي درشهرنشين و روستايي  دبستاني كودكاناغلب  ها گزارش
دختر و پسر دبستاني استراليايي گزارش كردند كه  1182با بررسي  )30( واكلي و همكاران. ندا ضعيف
حركتي درشت شامل دريافت توپ، پرتاب از  يها راي مهارتاز كودكان تحت بررسي در اج كدام هيچ

) 5(بوث و همكاران . اند متبحر نرسيده سطحباالي شانه، ضربه زدن به توپ با پا، و ضربة فورهند به 
 از توپ غلتاندن شانه، باالي از پرتاب دريافت، عمودي، پرش دو،شامل  درشت ةپاي حركتي مهارتشش 
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 8-16از كودكان و نوجوانان ) = N 5518(را در نمونة بسيار بزرگي  توپ به پا با زدن ضربه و شانه، زير
 هاي مهارت اجراي در نمونه از درصد 40 از كمترسالة استراليايي شهرنشين ارزيابي و گزارش كردند كه 

 دست 2يا نزديك خبره) تبحر در اجراي تمامي معيارهاي ارزيابي( 1خبره سطح به نظر مورد ةپاي حركتي
هاي سوم و چهارم  آموز پايه دانش 1045نيز نشان دادند كه از بين ) 29(بردن و همكاران  فان .اند افتهي 

) جنس دو هر از( كودكان از كمتر از نيمي) 3نيوساوت ولز(هاي استراليا  ساكن روستاهاي يكي از ايالت
لي،  زدن با پا، لي شامل تعادل ايستا، دوي سرعت، پرش عمودي، ضربههاي حركتي پايه  مهارت در

خبره يا نزديك ) درصد 3/23( خبرهبه سطح دريافت توپ، پرتاب از باالي شانه، و يورتمه رفتن به پهلو 
سالة برزيلي با استفاده  5-11كودك  258با ارزيابي ) 28(والنتيني و همكاران . اند رسيده) درصد 7/25( 

مهارت حركتي كودكاني را كه در دوازده درصد  TGMD-2(4(آزمون رشد حركتي درشت نسخة دوم از 
درصد، يورتمه رفتن  38دو : اند، به اين شرح گزارش كرده است ة اين آزمون به سطح خبرگي رسيدهپاي
درصد،  28درصد، سر خوردن 12درصد، پرش طول  5درصد، با گام كشيده جهيدن  4لي  درصد، لي 8

درصد، ضربه زدن  28درصد، دريافت توپ  28 درصد، دريبل درجا12ضربه زدن با دست به توپ ساكن 
وجود   با. درصد 6درصد، و غلتاندن توپ از زير شانه 13درصد، پرتاب از باالي شانه  5با پا به توپ ساكن 

 TGMD-2با استفاده از  يكنگ هنگسالة  9تا  6دختر و پسر  167با ارزيابي ) 21(ين پانگ و فانگ ا
، برزيلي )24(كنگي را بهتر از كودكان استراليايي  ة كودكان هنگهاي حركتي پاي مهارتوضعيت اجراي 

در تنها . اند گزارش كرده) 27( TGMD-2شده براي هنجاريابي  استفاده آمريكايي، و نمونة )28(
ة ايراني سال هفتدر تعداد محدودي از كودكان  مهارت حركتي پايهتحقيقاتي كه در آنها فقط چهار 

ارزيابي شده، محمدزاده و همكاران ) شهرستان اروميه(ري نسبتاً كوچك يك جامعة شه) كودك 204(
لي كردن  در پرش طول و لي) نه دختران و نه پسران( آنهايك از كودكان تحت بررسي  يچهنشان دادند 

  . اند ها نرسيده به مرحلة پيشرفتة اجراي اين مهارت) 4(يا دريافت كردن و پرتاب باالي شانه ) 3(
هاي مسئول سالمت  بدني و ارگان  ويژه حوزة تربيت وپرورش، به ريزان آموزش ه برنامهضروري است ك

حركتي پاية كودكان دبستاني اطالعات پايه در اختيار داشته  يها عمومي جامعه در زمينة سطح مهارت
يافته  نمنظم و سازما صورت بهها  اگر اين ارزيابي. صورت منظم اين اطالعات را روزامد كنند باشند و به

                                                           
1. Mastery  
2. Near Mastery  
3. New South Wales 
4. Test of Gross Motor Development-2 (TGMD-2) 
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انجام پذيرد، هم در خصوص وضعيت كودكان جامعه اطالعات مهم، ارزشمند و موثق فراهم خواهد شد و 
بدني  يت تربهاي  يان در برنامهبن دانشتوان در جهت ارتقاي سالمت جامعه تغييراتي  هم اينكه مي

ورشي به اين اطالعات، پر-هاي تربيتي با وجود نياز روزافزون جامعة علمي و ارگان. مدارس انجام داد
هاي  مهارتجوي ما نشان داد اطالعات پايه در خصوص سطح تبحر و توزيع پراكندگي اجراي و جست

 نتايج گزارش براي مرسوم روشاز طرف ديگر، . ة كودكان دبستاني ايراني بسيار محدود استحركتي پاي
گزارش استفاده شده، ) 30(همكاران مثال در تحقيق واكلي و  طور بهكه هاي حركتي پايه  مهارت ارزيابي
اند و  كامل گرفته ةمهارت نمر براي شده ارزيابي) معيار( يها ي است كه در تمام مؤلفهكودكاننسبت 

توان  مي يسخت است كه بهآن هاي اين روش گزارش  محدوديتيكي از . شوند عنوان خبره شناخته مي به
و اطالعاتي  كردقضاوت  ،ه نزديك شده باشنددر خصوص نسبت كودكاني كه ممكن است به سطوح خبر

  . داشت
منظور  منظور برطرف كردن بخشي از نياز اطالعاتي، و به و به ذكرشدهبا در نظر گرفتن جميع موارد 

هاي برخي از تحقيقات گذشته، و با توجه به اهميت موضوع و كاربردهاي آن،  برطرف كردن محدوديت
نمونة نسبتاً بزرگي از كودكان ) TGMD-2از بسته آزمون (ة يهاي حركتي پا مهارتدر تحقيق حاضر 

  .شهرنشين ايراني سنجش و ارزيابي شد
 

  شناسي روش
  كنندگان شركت

در مرحلة . ي استفاده شدا چندمرحلهاي  گيري به روش تصادفي خوشهيابي از نمونه در اين تحقيق زمينه
جغرافيايي اصلي شهر  ةاز هر ناحي. ه شدآموزش پرورش در نظر گرفت ةگيري منطق واحد نمونهاول، 

در اين مرحله  .صورت تصادفي انتخاب شد تهران يعني شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز، يك منطقه به
در مرحلة دوم از مجموع مدارس . شانزده انتخاب شد يك، پنج، شش، هشت وپنج منطقه شامل مناطق 

آموزان  در مرحلة آخر، از بين دانش. ده انتخاب شدندتصادفي سا صورت بهابتدايي اين مناطق ده دبستان 
توصيه شده است نمونة تحقيقات . تصادفي ساده انتخاب شد صورت بهاين مدارس نمونه برحسب حجم 

از ). 9(ها انتخاب شود نفر در زيرگروه 50تا  20هاي اصلي و نفر در گروه 100يابي نبايد كمتر از  زمينه
عضوي پيشنهاد شده    384ميليوني، حجم نمونة  ، براي يك جامعة يكطرف ديگر، در جدول مورگان

مساوي در بين دو جنسيت  طور بهگيري سعي شد حجم نمونه  ين اساس، در جريان نمونهبر ا). 17(است 
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يابي و در نظر  به حجم نمونة پيشنهادي براي تحقيقات زمينه با توجه. ي سني تقسيم شودها گروهو 
 370دختر و  351(آموز  دانش 721ها،  و پس از ريزش برخي نمونه تينها دردف، گرفتن حجم جامعة ه

سن نمونه ) انحراف استاندارد(ميانگين . ساله در تحقيق شركت كردند 11تا  7دبستاني ) پسر
  . نامة كتبي گرفته شد آموزان رضايت ها از والدين و دانش پيش از شركت در آزمون. سال بود 48/8)11/1(

  هاي حركتي پايه نجش مهارتابزار س
مهارت اين آزمون رشد دوازده . استفاده شد) TGMD-2 )27از  هاي حركتي پايه مهارتبراي ارزيابي 

اين آزمون شامـل دو بخش است كه هر يك شش . سنجـد سال مي11تا  3را در كودكان  حركتي پايه
جايي شامل دويـدن، يورتـمه  جابه يها مهارت آزمون خرده) الف: شود مهارت حركتي بنيادي را شامل مي

كنترل  يها آزمون مهارت خرده) لي كردن، با گام كشيده جهيدن، پرش طول، سرخوردن و برفتـن، لي
جا، دريافت توپ، ضربه به توپ ساكن با پا، پرتاب  شامل ضربه به توپ ساكن با دست، دريبل در ءيش

از طريق سه تا پنج  ، هر مهارت1مطابق جدول ). 1دول ج(توپ از باالي شانه، غلتاندن توپ از زير شانه 
محتواي هر مالك به بخشي از الگو يا شكل اجراي پيشرفتة مهارت كه . شودمالك عملكردي ارزيابي مي

. ماده دارد 24آزمون در مجموع  شود و هر خردهي درگير يا تنه است، مربوط ميها اندامدر مورد عمل 
 كدام هركند و پس از هر كوشش به  ك هر مهارت را طي دو كوشش اجرا ميگذاري، كود منظور نمره به
كه آزمون بيان كرده است انجام گيرد، نمرة يك و در غير اين طور هماني عملكردي، اگر ها مالكاز 

آزمون يك نمرة خام  هر خرده. دقيقه است 20آزمون حدود  زمان  مدت. شود صورت نمرة صفر داده مي
  .خواهد بود 48آيد و حداكثر دست مي مربوط به يها جمع نمرة مهارتكلي دارد كه از 

جايي  جابه اسيرمقيزبراي ) پايايي(ميانگين ضرايب همساني دروني ) آمريكايي(در جامعة اصلي 
85/0 = ɑ  88/0و زيرمقياس كنترل شيء = ɑ هاي سني  همچنين اين ضرايب براي گروه. آمد دست به

با  توان يمنشان داده شده كه ). 27(گزارش شده است  90/0همگي باالي ) ها ساله 3-11(تحت بررسي 
. )1، 2، 10( اطمينان باال از اين آزمون براي سنجش رشد حركات درشت در جامعة ايراني استفاده كرد

سالة تهراني براي  11تا  3براي كودكان  TGMD-2ي دروني همسان) 1(زاده و همكاران  در پژوهش زارع
. گزارش شده است ɑ=  74/0و  ɑ=78/0ترتيب  ، باال و بهءيكنترل شجايي و زمون جابهآ دو خرده

سمناني سالة  11تا  7براي كودكان را  TGMD-2ضريب همساني دروني نيز ) 2(سلطانيان و همكاران 
هاي سني  در تحقيق حاضر ضريب همساني دروني براي گروه. رآورد كردندب ɑ=  78/0تا  ɑ=  60/0بين 
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و براي  ɑ=  77/0تا  ɑ=  66/0جايي بين آزمون جابه براي خرده) ساله 11تا  7( مطالعه دمور
  .دست آمد به ɑ=  78/0تا  ɑ=  71/0بين  ءيكنترل شآزمون  خرده

 
  همراه توصيف و تعداد معيارهاي ارزيابي هر مهارت ، بهشده يابيارزهاي حركتي پاية  مهارت. 1جدول 
 زير

  مقياس
مالك   توصيف مهارت  مهارت

  ارزيابي

ابه
ج

 
يي

جا
  

 دو
)Run(  

پايي5 ةفاصلبا تمريني  )قيف(مخروطدويدن بين دو
  با حداكثر سرعت ممكن) متري 24/15(

4  

 يورتـمه رفتـن
)Gallop(  

نيييورتمه رفتن از يك مخروط تا يك مخروط تمر
  از هم فاصله دارند) متر62/7(پا 25ديگر كه 

4  

 ليلي
)Hop(  

كردن روي پاي ترجيحي و سپس تكرار يليسه مرتبه ل
  همين كار روي پاي ديگر

5  

و) متر3(پا 10چسب به طول دويدن روي يك نوار )Leap(با گام كشيده جهيدن
  لوبيا ةپرش از روي كيس

3  

 پرش طول
)Horizontal Jump(  

  4  پرش به حداكثر مسافت ممكن

سرخوردن-پابكس رفتن
)Slide(  

رخوردن روي يك خط بين دو مخروط تمريني كهس
  از هم فاصله دارند )متر 62/7(پا 25

4  

يء
ل ش

نتر
ك

  

 ضربه به توپ ساكن با دست
)Striking a Stationary 

Ball(  

به توپي كه در سطح ة دست ليوسقدرت بهپرزدن ضربه
  شده كمر كودك ثابت

5  

 جادريبل در
)Stationary Dribble(  

در وضعيت اي سه دريبل متوالي با توپ بسكتبالاجر
  درجا

4  

 دريافت
)Catch(  

كه از )متر سانتي10قطر هب(دريافت توپ پالستيكي
از زيرشانه و با قوس ماليم ) متر60/4(پايي 15 ةفاصل

  شده پرتاب

3  

ضربه به توپ ساكن با پا
)Kick(  

لوبيا و در ةضربه زدن با پا به توپي كه روي يك كيس
  شده ثابت) متر10/6(پايي  20 ةفاصل

4  

پرتاب توپ از باالي شانه
)Overhand Throw(  

پايي 20 ةاز فاصلبه سمت ديوار پرتاب توپ تنيس
  از باالي شانهو با شدت ) متر10/6(

4  

غلتاندن توپ از زير شانه
)Underhand Roll(  

پا 4بين دو مخروط تمريني كه ، ازغلتاندن توپ
پا 20بي كه چس روي نوارفاصله دارند،  هماز ) متر22/1(
  طول دارد) متر10/6(

4  
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  نحوة اجرا
دست ترجيحي با نوشتن اسم و پاي ترجيحي با ضربه پيش از آزمون،  TGMD-2دستورالعمل  براساس

گذاري ثبت،  مشخصات كودك در فرم نمرهسپس . شد مشخصهمراه پرسش از كودك  به توپ، به
پيش . عملكردي هر مهارت مرور شد يها دستورالعمل فراهم و مالك براساسشرايط اجراي هر مهارت 

توضيح داده  يروشن دستورالعمل به براساس ،از سنجش هر مهارت، تكليفي كه بايد كودك انجام دهد
هر كودك اجازه داشت يك كوشش تمريني انجام . شد و اجراي مهارت صحيح مهارت نمايش داده شد

رسيد  نظر مي به كه يدرصورت. فهميده است ،بايد انجام دهدرا كه ود آنچه دهد تا اطمينان حاصل ش
هارت مربوط را طي مدر آخر كودك . شد ديگر تكرار مي بار كيقبل  ةرا نفهميده، مرحل اجرا ةكودك نحو

 11تا  9ها در حياط مدرسه و در زمان فعال مدرسه، حدود ساعت  آزمون). 27( داد دو كوشش انجام مي
انجام ) يكي از نويسندگان(توسط يك فرد كارآزموده  ها يگذار نمرهها و  همة آزمون. شد گزار ميصبح بر

  . گرفته است
 

  ي آماريها روش
توسط هاردي و همكاران  شده  ارائهبراي هر مهارت با توجه به دستورالعمل  شده يآور جمعهاي خام  داده

 مورداني كه همة معيارهاي عملكردي مهارت كودك. براي هر نمونه به اين صورت كدگذاري شد) 14(
در مورد مهارت  مثالً(تعريف شدند  عنوان خبره ، به)نمرة كامل گرفتند(را صحيح انجام داده بودند  نظر

نزديك نمرة (ي انجام داده بودند درست بهي را يك از ريغ معيارها به ةهمكودكاني كه ). 8از  8دويدن نمرة 
 بااين دو دسته ). 8از  7در مورد مهارت دويدن نمرة  مثالً(ره تعريف شدند عنوان نزديك خب ، به)كامل
تر از دو  كودكاني كه عملكردي ضعيف. عنوان كودكان پيشرفته تعريف و مشخص شدند تركيب و به هم

از اين روش در تحقيقات . عنوان ضعيف تعريف و كدگذاري شدند دستة خبره و نزديك خبره داشتند، به
توزيع درصدهاي فراواني برحسب جنس و ردة سن  ).5، 8، 19، 29(استفاده شده است  كرات هبقبلي نيز 

جدول توافقي متناسب و از  گرفته انجام هاي بندي فراواني طبقهدرصد بين  ةبراي مقايس. گزارش شد
 .استفاده شدهمخواني مجذور كاي پيرسون آزمون 
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  نتـايج
در ردة ) درصد 5/25(كودك  184تحقيق شركت كردند، كودك دبستاني كه در اين  721از مجموع 

در ) درصد 9/25(كودك  187در ردة سني هشت سال، ) درصد 5/24(كودك  177سني هفت سال، 
  . سال قرار داشتند 10در ردة سني ) درصد 24(كودك  173ردة سني نه سال، و 

ر تحقيق در كل كننده د درصد از كل كودكان شركت 5/2تنها  مجموع درنتايج نشان داد 
توزيع پراكندگي وضعيت اجراي . شده در سطح پيشرفته قرار داشتند ة ارزيابيهاي حركتي پاي مهارت
دهد از بين شش مهارت  ة كودكاني كه در سطح پيشرفته بودند، نشان ميهاي حركتي پاي مهارت

در سطح پيشرفته در كودكان  يها نسبتترين  جايي، در هر دو جنس دختر و پسر، پايين زيرمقياس جابه
از بين شش مهارت زيرمقياس كنترل شيء نيز در هر دو . لي مشاهده شد دو مهارت پرش طول و لي

كودكان در سطح پيشرفته در دو مهارت غلتاندن توپ از زير شانه و پرتاب  يها نسبتترين  جنس، پايين
 ). 2جدول (توپ از باالي شانه مشاهده شد 

 اند هاي حركتي پايه را در سطح پيشرفته اجرا كرده توزيع درصد فراواني كودكاني كه مهارت. 2جدول 

  مهارت

  تفاوت جنسيتي  درصد كودكان در سطح پيشرفته
 كل

)721N = (  
 پسرها

)370 = n(  
  دخترها

)351 = n(  
χ2(df 
=1) p 

يي
جا
جاب

  
 79/0 072/0  79/71 05/74 95/72 دو 

  11/0 55/2  25/14 30/7 68/10 نتيورتمه رف
  11/0 60/2  12/7 05/4 55/5 ليلي

 >01/0 60/16  12/7 92/18 18/13 با گام كشيده جهيدن

  33/0 95/0  0 27/0 14/0 پرش طول
  74/0 11/0  16/93 78/93 48/93 سرخوردن

يء
ل ش

نتر
ك

  

 >01/0 21/17  40/11 62/21 64/16 ضربه به توپ با دست

 06/0 50/3  27/6 08/11 74/8 جادريبل در

  11/0 54/2  65/23 41/15 42/19 دريافت
 >01/0 08/177  27/6 32/64 06/36 ضربه به توپ با پا

  002/0 86/9  57/0 03/7 88/3 پرتاب توپ از باالي شانه
 20/0 66/1  28/0 43/2 39/1 غلتاندن توپ از زير شانه

 

پيشرفته از  عملكرد كه هاييپسر نسبت لي، لي و رفتن يورتمه مهارت دو ياستثنا بهمطابق نتايج 
: سطح مهارت(2حال نتايج تشكيل جدول توافقي   ينا با. بود هادختر ازخود نشان دادند، بيشتر 
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با گام (و آزمون مجذور كاي نشان داد تنها در مورد سه مهارت ) پسر؛ دختر: جنس(2×)پيشرفته؛ ضعيف
نفع  به يتيجنستفاوت ) دست، و ضربه به توپ ساكن با پا كشيده جهيدن، ضربه زدن به توپ ساكن با

 ).p < 0.01(آماري معنادار است  نظر ازپسرها، 

درصد كودكاني كه در سطح  براساسحركتي پايه  يها نيمرخ ترتيب مهارت 1در شكل 
ي توزيع پراكندگ. اند، در كل نمونه و به تفكيك جنسيتي ارائه شده است ضعيف ارزيابي شده/پيشرفته

دهد، در كل بهترين عملكرد مربوط به مهارت  ة كودكان نشان ميهاي حركتي پاي مهارتوضعيت اجراي 
. درصد از كودكان در سطح پيشرفته ارزيابي شد 48/93سرخوردن بوده است، به اين صورت كه عملكرد 

رت در سطح درصد از كودكان در اين مها 95/72بهترين عملكرد مربوط به دويدن است كه  آن از  پس
دهد تنها در دو مهارت سرخوردن و دويدن درصدهاي بااليي از  نتايج نشان مي. پيشرفته قرار داشتند

هاي حركتي  مهارتاين در حالي است كه در ديگر . كودكان تحت بررسي در سطح پيشرفته قرار دارند
ترين عملكردها به  ن ضعيفدر اين ميا. درصد از كودكان در سطح پيشرفته بودند 40ه كمتر از حدود پاي

درصد در سطح 39/1و 14/0ترتيب تنها  پرش و غلتاندن توپ از زير شانه مربوط بود كه به يها مهارت
  .پيشرفته قرار داشتند

درصد كودكاني كه در سطح  براساس هاي حركتي پايه مهارتنيمرخ ترتيب  2در شكل 
با استفاده از تشكيل جدول توافقي . ه استاند، به تفكيك سن ارائه شد ضعيف ارزيابي شده/پيشرفته

اي مقطعي بين وضعيت كودكان سنين مختلف  مقايسه) گروه سني(4×)پيشرفته؛ ضعيف: سطح مهارت(2
 7در مهارت دريبل درصد كودكاني كه در سطح پيشرفته ارزيابي شده بودند، از . انجام گرفت

در . ) P  ،3=df ،37/9 =χ2=025/0(شان داد افزايش معنادار ن) درصد61/15(سالگي  10تا ) درصد17/2(
 7مهارت ضربه زدن به توپ با پا نيز درصد كودكاني كه در سطح پيشرفته ارزيابي شده بودند، از 

). ) P  ،3=df ،78/16 =χ2=001/0( افزايش معنادار داشت) درصد51/44(سالگي  10تا ) درصد72/27(
از باالي شانه نيز درصد كودكاني كه در سطح پيشرفته  مشابه دو مورد قبل در مهارت پرتاب توپ

،  P=002/0( افزايش معنادار نشان داد) درصد 36/6(سالگي  10تا ) صفر درصد( 7ارزيابي شده بودند، از 
3=df ،36/14 =χ2 ( .دويدن يها در مهارت )063/0=P  ،3=df ،29/7 =χ2 ( يورتمه رفتن ، )60/0=P  ،
3=df ،87/1 =χ2 ( لي كردن ، لي )45/0=P  ،3=df ،65/2 =χ2 ( با گام كشيده جهيدن ،)41/0=P  ،3=df ،

90/2 =χ2 ( پرش طول ،)37/0=P  ،3=df ،17/3 =χ2 ( رخوردنس ، )13/0=P  ،3=df ،57/5 =χ2 (  ضربه ،
، P  ،3=df=53/0(، و غلتاندن توپ از زير شانه ) P  ،3=df ،18/6 =χ2=12/0( به توپ ساكن با دست
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22/2 =χ2 ( تفاوت آماري  نظر موردي سني ها گروهضعيف /ها، وضعيت پيشرفته تغيير نسبت وجود با
 .معنادار نداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد كودكاني كه در سطح  براساسهاي حركتي پايه در پسرها و دخترها  ترتيب مهارت. 1شكل 
 )351= ؛ دختر 370= ؛ پسر721= تعداد كل(اند  ضعيف بوده/پيشرفته

 

 
درصد كودكاني كه در سطح  براساسساله  10تا 7هاي حركتي پايه در كودكان  ترتيب مهارت. 2شكل 

 ؛ 187= ساله  9؛ 177= ساله  8؛ 184= ساله7؛ 721= تعداد كل(اند  ضعيف بوده/پيشرفته

 )173= ساله  10
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  گيري و نتيجه بحث
اي نسبتاً بزرگ از  نمونه ةهاي حركتي پاي مهارتسنجش و ارزيابي وضعيت اجراي هدف تحقيق حاضر 

، تحقيقطرح در شده  با تمهيدات فراهم. تهران بود شهر كالنسالة ايراني ساكن  11-7كودكان دبستاني 
تحقيقات قبلي برطرف شد؛ به اين صورت  ةهاي حركتي پاي مهارت ارزيابي نتايج گزارشمحدوديت نحوة 

 يبهترجايگزين و از روش ، )14(توسط هاردي و همكاران  شده  ارائهگرفتن دستورالعمل  در نظربا كه 
ند نيز بود كامل نگرفته ةنمر عياربراي گزارش نتايج استفاده شد كه در آن افرادي كه تنها در يك م

كودكان  عنوان به، سپس هر دو گروه تركيب شده و و تعريف شدند ييعنوان نزديك خبره شناسا به
كنندگان تحقيق در  از شركت) درصد 5/2(نتايج نشان داد درصد بسيار كمي  .پيشرفته مشخص شدند

در كل نمونة مورد بررسي، . در سطح پيشرفته قرار داشتند TGMD-2هاي حركتي درشت  كلية مهارت
شرفته بودند، در سطح پي آنهادرصد  73و  93ترتيب حدود  دو مهارت سر خوردن و دو كه به از ريغ به

 40نسبت به كودكاني كه نمايش اجراي آنان در ده مهارت ديگر در سطح پيشرفته ارزيابي شد، بيشتر از 
در مقام مقايسه با تنها تحقيق مشابهي كه در آن وضعيت كودكان برزيلي با استفاده از . درصد نبود
TGMD-2 هاي  ني تحقيق حاضر در مهارتگرفت كه وضعيت كودكان دبستا  توان نتيجه شد، مي  ارزيابي

بوده است، ولي در مابقي ) 28(دو و سر خوردن بسيار بهتر از نمونة تحقيق والنتيني و همكاران 
وضعيت دو نمونه كمابيش مشابه است و درصدهاي كمي از كودكان در وضعيت پيشرفته قرار  ها مهارت
  . دارند

دويدن در سطح پيشرفته قرار دارند، گواه اين نسبت باالي كودكاني كه در دو مهارت سر خوردن و 
. به سطح پيشرفته برسند ها مهارتتوان كاري كرد كه همة كودكان در اين  است كه با اندكي تالش مي

لي، با شامل يورتـمه رفتـن، لي(هاي حركتي درشت  اما واضح است براي اينكه كودكان در ديگر مهارت
جا، دريافت توپ، ضربه به توپ  توپ ساكن با دست، دريبل در گام كشيده جهيدن، پرش طول، ضربه به

هاي  به سطح پيشرفته برسند، بايد تالش) ساكن با پا، پرتاب توپ از باالي شانه، غلتاندن توپ از زير شانه
 خصوص در بازخورد دادن صحيح، آموزش ةارائ با كه رسد مي نظر به منطقي. بسيار زيادي صورت گيرد

 درپيش از پايان دوران ابتدايي  كودكان كه كرد كاري توان مي پيش از بيش ،تمرين يها فرصت و اجرا،
 اين. برسند خبره نزديك و خبره سطوح به و نندك پيشرفت ،دارند ضعيف عملكردي كه ييها مهارت
 و نتمري شرايط و داد ياد و گنجاند كودكان به آور شادي دبستاني يها يباز قالب در توان  مي راها  مهارت
  . دكر فراهم راآنها  صحيح اجراي
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حال با بررسي وضعيت دخترها و   ينا باي جنسيتي نبود، ها تفاوتهدف اصلي تحقيق حاضر بررسي 
در اين تحقيق هاي حركتي پايه كه  مهارت از يك هر برايجداگانه، مشخص شد كه  صورت بهپسرها 

ي، نسبت دخترهايي كه عملكردي در سطح ل دو مهارت يورتمه رفتن و لي ياستثنا  ، بهشدارزيابي 
ين تنها در سه مهارت با گام كشيده جهيدن، اوجود   با. كمتر از پسرها بود ،پيشرفته از خود نشان دادند

 خود از پيشرفته سطح در عملكردي كه هاييپسر نسبتضربه به توپ با دست، و ضربه به توپ با دست 
 ها نسبتها تفاوت جنسيتي در اين  و در بقية مهارت بودرها دخت از معناداري بيش طور به ،دادند نشان

هاي دريافت توپ، پرتاب از باالي  اند كه در مهارت نيز گزارش كرده) 5(بوث و همكاران . مشاهده نشد
 عملكردي كه دخترهايي نسبت ،پرش طول و دو مهارت دو ياستثنا بهشانه، ضربة فورهند، و ضربه با پا، 

هاي نوپايي در  در سال معمول طور بهدختران . ستپسرها از كمتر ،دادند نشان خود از پيشرفته سطح در
هاي حركتي بنيادي،  اين مورد در زمينة مهارت. )11، 16(هاي حركتي سن رشد جلوتري دارند  توانايي

اجتماعي و -هاي فرهنگي كليشه ريتأثي نشده است و اغلب رشد حركتي بعدي دختران تحت مستندساز
از طريق يك فراتحليل ) 26(در اين خصوص توماس و فرنچ . گيرد اجتماعي از دو جنس قرار مي توقعات

و بررسي تحقيقات گذشته به اين نتيجه رسيدند كه عملكرد پسرها در اوايل كودكي كمي بهتر از 
كه در دو سرعت و پرش طول جفتي  يطور بهشود،  بيشتر مي آنهادخترهاست و در اواسط كودكي فاصلة 

اند در حركاتي كه نيازي به قدرت يا توان نيست،  توماس و فرنچ بيان داشته. پسرها وضعيت بهتري دارند
، از طرفداران ديدگاه )16(وود و گچل  هي. هاي جنسيتي تا شروع دوران بلوغ حدود صفر است تفاوت

يطي يا متغيرهاي هاي بدن، عوامل مح اند كه يكي يا تركيبي از سيستم هاي پويا، بيان داشته سيستم
بنابراين . هاي حركتي پايه باشد هاي فردي يا گروهي در اجراي مهارت يادگيري ممكن است علت تفاوت

اما در نظر  ،ندتر فيضعاز پسرها   هاي حركتي پايه مهارتدر اجراي  دخترها كه نيست اين ديمؤ ها افتهي
 و دخترها كه ييها يباز وها  ورزشاحتماالً  كه باشد اين گوياي تواند ميهاي پويا،  گرفتن ديدگاه سيستم

و اينكه احتماالً والدين و  است متفاوت ،كنند شركت آن در دارند عالقه و دهند مي ترجيح پسرها
سنتي  طور بهة ما جامع در. هاي حركتي پسرها دارند ي به رشد و توسعة مهارتترمعلمان توجه بيش
هاي پرتابي، پريدن و جهش، و ضربه به  كنند كه مهارت مي يي شركتها ورزشو  ها يبازپسرها بيشتر در 

گونه  كه دخترها كمتر فرصت و شرايط شركت در اين يدرحال. در آن سهم دارد) مانند فوتبال(توپ 
يي كه دخترها تمايل بيشتري به ها ورزشو  ها يبازاز طرف ديگر، در آن دسته از . را پيدا دارند ها ورزش
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لي و يورتمه  هاي لي مهياست، مهارت آنهابيشتر براي  آنهادهند و شرايط اجراي  نشان مي آنهاشركت در 
  . شود رفتن بيشتر سهم دارد، بنابراين بيشتر تمرين مي

ة كودكان مورد بررسي بينش بيشتري را در هاي حركتي پاي مهارتنيمرخ سني وضعيت اجراي 
 هاي ة مهارتهم براي سني ةرد اثر ينكها با بررسي، مورد سني ةرد چهار بين از. اختيار ما قرار داد

ها در سطح  ساله10هاي باالتري از كودكان گروه سني  نسبت يكل طور شده معنادار نبود، به ارزيابي
انگيز و دور از انتظار  هم شگفت چنداناين يافته  ؛هاي حركتي پايه قرار داشتند اجراي مهارت ةپيشرفت

طي روند در هاي كودكان با كسب تجربه، تمرين كردن، و  مهارتمتخصصان رشد حركتي معتقدند . نبود
براساس نتايج تحقيق حاضر، در   يناوجود  با. )11، 16( يابد ميرشد و تكامل جسماني و حركتي توسعه 

لي، با گام كشيده جهيدن، پرش، ضربه به توپ با دست، و غلتاندن توپ از  هاي يورتمه رفتن، لي مهارت
نظر  به. ي سني ثابت بود و روند رشدي محسوسي مشاهده نشدها گروهضعيف /يشرفتهزير شانه وضعيت پ

هاي حركتي كودكان مورد بررسي  در روند رشدي اين مهارت توجه رسد براي ايجاد تغييرات شايان  مي
  . يافته را فراهم كرد ي سازمانها نيتمرهاي كسب تجارب حركتي و انجام  بايد فرصت
در خصوص سير رشد و تكامل حركتي را ي شبين ،هاي سني ردهسطح مهارت  موجود بين يها تفاوت

هاي مطرح رشد و تكامل  نظريه ييد يا اصالحعنوان گواهي بر تأ توان از آن به د و ميكن كودكان فراهم مي
هاي رشد حركتي مانند مدل رشد حركتي ساعت شني بيان شده است كه  در مدل .دكراستفاده  حركتي

اي، مانند دويدن، پرش عمودي، دريافت كردن، يورتمه رفتن، و پرتاب از  هاي پايه ارتكودكان در مه
تر مانند پرش طول و ضربه زدن به  هاي حركتي پيچيده ي و در مهارتسالگ ششباالي شانه در حدود 

نتايج تحقيق  وجود با). 11(رسند  ي اغلب به سطوح باليده و پيشرفته ميسالگ هشتتوپ در حدود 
تا  7مشخص نشان داد نسبت كودكان  طور بهنتايج تحقيق . كند نمي دييتأبيني مدل را  اين پيشحاضر 

در سطح پيشرفته قرار دارند، در كل پايين است،  هاي حركتي پايه مهارتسالة تهراني كه در  10
هاي  هاي اغلب بسيار پاييني از كودكان در اجراي مهارت نسبت ساله دهصورتي كه حتي در كودكان  به

اما نتايج نشان . در سطح خبره و نزديك خبره بودند) ي دو مهارت سر خوردن و دويدناستثنا به(حركتي 
هاي دريبل كردن، ضربه زدن به توپ با پا، و پرتاب  يي كه مهارتآنهاداد در كودكان مورد بررسي نسبت 

  . لگي رو به افزايش استسا 10تا  7توپ از باالي شانه در سطح پيشرفته ارزيابي شده بودند، از 
مشخص تنها دو تحقيق براي بررسي سطح  طور بهوجوي ما نشان داد تا پيش از تحقيق حاضر  جست

) 3، 4(محمدزاده و همكاران . هاي حركتي پاية كودكان ايراني انجام گرفته است خبرگي الگوي مهارت
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، براي الگوي )7(فيليپس  و ركاي كال در تحقيقات خود براي ارزيابي الگوي پرش طول از روش مرحله
، و براي )23(، الگوي دريافت كردن از روش سيفيلد )12(ويليامز  و هالورسون روش از لي كردن لي

يك  يچهو گزارش كردند كه   استفاده كرده) 13(الگوي پرتاب از باالي شانه از روش روبرتون و همكاران 
. اند قرار نداشته نظر موردهاي  پيشرفتة الگوي مهارت در مرحلة آنهاشده توسط  آموزان ارزيابي از دانش

. اند براي ارزيابي استفاده كرده TGMD-2در دستورالعمل  استفاده مورديي غير از روش ها روشايشان از 
شناختي كه ممكن است مقابلة نتايج را دشوار كند، در تحقيق حاضر نيز مشخص  با وجود تفاوت روش

ة تهراني در پرش طول و پرتاب از باالي شانه به سطح پيشرفته سال هفتيك از كودكان  يچهشد 
كودكاني كه به سطوح نخبه و نزديك نخبه   هم نسبت) لي و دريافت لي(اند و در دو مهارت ديگر،  نرسيده

توان گفت كه وضعيت  بنابراين مي. بود) درصد11و  3ترتيب حدود  به(اند، بسيار كم  رسيده) پيشرفته(
سطوح  ساله هفتهاي كمي از كودكان  اي نيست و حداقل نسبت اني به بدي كودكان اروميهكودكان تهر

كه گفتيم، نتايج طور همانبا اين وصف، . اند لي و دريافت را از خود نشان داده هاي لي پيشرفتة مهارت
ارتقاي  هر دو حاكي از آن است كه بايد براي) 3، 4(تحقيق حاضر و نتايج تحقيق محمدزاده و همكاران 

داري تهيه و  اي منسجم و دامنه هاي مداخله سطح عملكردهاي حركتي كودكان دبستاني كشور برنامه
  . اجرا شود

 اغلب حياط بودن كوچك و تهران، شهر مثل ييشهرها كالن در نشيني آپارتمان زندگي به توجه با
 ةسران بودن پايين كالً و دسترسي محدوديت همچنين ،)تهران شهر ژهيو به( بزرگ شهرهاي مدارس
 انجام و بازي بهآنها  در ندوانت مي كودكان كه فضاهاييو  ورزشي هاي نزمي و ها سالن بازي، هاي مكان

نتايج تحقيق حاضر گوياي اين . نيست انتظار از دور و عجيب چندان تحقيق نتايج بپردازند، بدني فعاليت
فضاهاي ورزشي، آموزشي و تفريحي كوشيد و  ةبايد در جهت افزايش سران طرف  كي مطلب است كه از

هاي حركتي پايه تهيه و  هايي براي باال بردن سطح تبحر كودكان در اجراي مهارت برنامه ،از طرف ديگر
 توصيه تحقيق نتايجبراساس . يافته و به مدت طوالني اجرا كرد صورت منظم و سازمان تدارك ديد و به

 ةتوسع صرف بيشتري انساني منابع و امكانات زمان، دبستان ژهيو به تحصيلي يها دوره طول در شود مي
وپرورش با  در چند سال اخير آموزش زمينهدر اين . آموزان تهراني شود دانش ةهاي حركتي پاي مهارت

ما اين  ةتوصي. برداشته است يمؤثر يها هاي دبستان گام جديد براي دوره بدني يت استخدام معلمان ترب
ارزيابي  ةهاي آموزشي ضمن خدمت براي آشنايي بيشتر آنها با نحو معلمان دورهاست كه براي اين 

هاي  مهارت ةتوسع يها توان برنامه ها مي در اين دوره. آموزان گذاشته شود دانش ةهاي حركتي پاي مهارت
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ارزيابي  يها ديگر اين است كه پس از آموزش معلمان، برگه ةتوصي. حركتي پايه را آموزش داد
عنوان بخشي از ارزيابي  ها به مدارس قرار گيرد و اين برگه ارتيو در اخشود هاي حركتي پايه تهيه  مهارت

وپرورش،  بيشتر آموزش دكياميد است با افزايش تمركز و تأ. دانش آموزان لحاظ شود بدني يت درس ترب
و  معلم  تيربت مراكزن در اتربيت معلم ةويژ يها و گنجاندن برنامه طرف يك  مدارس، معلمان از

ها، افزايش  اين فعاليت بر عالوه. كودكان را ارتقا بخشيد ةهاي حركتي پاي ها بتوان وضعيت مهارت دانشگاه
تربيتي مدارس -آموزشي ةها و تأسيسات ورزشي مدارس، اختصاص ساعات بيشتري از برنام زمين ةسران

نيز توصيه  بدني يت تربهاي درس  ساعتيي غير از ها زمانو  ها طحيمدر  به ورزش و انجام فعاليت بدني
  . با اين اميد كه نسل آينده، نسلي پويا، بانشاط و سالم باشد. شود مي

هاي  مهارت توزيع پراكندگي و رشد خصوص دررا  ارزشمندي و مهم هاي يافتهتحقيق حاضر  نتايج
آنها و  ةدهند ليتشك يها هاي حركتي پايه به مؤلفه مهارت )تفكيك(جداسازي . حركتي پايه فراهم آورد
گيري تغييرات رشدي و  مبناي بسيار خوبي براي اندازه ،ها اجراي اين مؤلفه ةارزيابي و تحليل نحو

د كه كرتوان مشخص  آمده مي دست با استفاده از اطالعات به. دكرجنسيتي احتمالي فراهم  يها تفاوت
هاي حاصل  از يافته. ها متمركز شود ؤلفهها و م از مهارت يك رشدي بايد روي كدام ةهاي مداخل برنامه
هاي حركتي پايه در بين  هاي آتي براي بهبود و ارتقاي مهارت ريزي تالش برنامه منظور بهتوان  مي

عنوان  توان به ميدر تحقيق حاضر  استفاده موردو روش ارزيابي نتايج حاصل از . دكركودكان استفاده 
. داستفاده كر، )حداقل در سطح شهر تهران( مدارس بدني يت هاي ترب محك خوبي براي ارزيابي برنامه

ويژة حركتي  ةهاي مداخل برنامه نقطة شروع اي براي عنوان اساس و پايه بهدر تحقيقات آينده همچنين 
  . ها بهره گرفت كودكان دبستاني، و بررسي اثربخشي اين برنامه

 

  تشكر و قدراني
اند، و  افرادي كه در به انجام رسيدن اين پژوهش سهيم بوده دانند از تمامي نويسندگان وظيفة خود مي

 .طور ويژه از همكار فقيد و فرزانه دكتر احمد فرخي، تشكر و قدرداني كنند به
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  منابع و مĤخذ
تعيين پايايي و روايي آزمون رشد «). 1389( ، انوشيرواننژاد كاظم فرخي، احمد؛هشيد؛ م ،زاده زارع .1
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