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 در این. ساله و مقایسه آن با هنجار موجود بود0  هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات آموزش بر مهارتهای حرکتی پایه پسران و دختران:چکیده
 شهر تهران به صورت تصادفی خوشهای انتخاب و در چهار گروه دختر و پسر آموزش دیده و آموزش3  دختر و پسر مدارس دولتی منطقه200 پژوهش
)1391( ابزار اندازهگیری پژوهش حاضر مجموعه آزمون مهارتهای حرکتی پایه آرنهایم – سینکلر.ندیده دستهبندی شده و مورد آزمون قرارگرفتند
 نمرات خام پس از تبدیل به. بهدست آمده است0/93  ساله بود که پایایی آن به شیوه بازآزمایی12-1 ویژه ارزیابی مهارتهای حرکتی پایه کودکان
 مستقل و تحلیل واریانس دوطرفه برایt  از روشهای آمار استنباطی. به تفکیك جنسیت و نوع آموزش طبقهبندی و مقایسه شد،T نمرات استاندارد
.)p≤0/02(  نتایج نشان داد که در مهارتهای ظریف و درشت اثر اصلی دو عامل «نوع آموزش» و «جنسیت» معنادار بود.مقایسه گروهها استفاده شد
 پسران نسبت به، دختران نسبت به پسران و آموزش دیدهها نسبت به آموزش ندیدهها و در مهارتهای درشت،بهطوری که در مهارتهای ظریف
 ضمن اینکه در برخی از این مهارتها کنش متقابل بین «نوع.)p≤0/02( دختران و آموزش دیدهها نسبت به آموزش ندیدهها برتری معنیداری داشتند
. نسبت به هنجار موجود پایینتر بود، همچنین میانگین نمرات آزمودنیها در اکثر خرده آزمونها.)p≤0/02( آموزش» و «جنسیت» معنیدار بود
 مهارتهای ظریف و درشت، هنجار، مهارتهای حرکتی پایه، آموزش:واژگان کلیدی
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The effect of teaching on basic motor skills in boys’ and girls' six years old
zone 9 and comparison with available norm of Tehran
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Abstract: Perceived exertion is defined as the subjective feeling of effort, stress, discomfort or fatigue that the
The purpose of this research was the study effects of teaching on basic motor skills in 6 years old boys and girls
and its comparison with present norm. Statistical sample included 560 individual and divided to separate four
groups of boys and girls as educated and uneducated (140 peoples per group).Research method was semiexperimental or comparative casual and for data collecting has been used basic motor abilities test (BMAT) or
Raynham Sinkler Instrument of data collecting was test of basic motion skills, produced by Raynham– Sinkler
(1974) that is for assessment of motion reflection at gross and fine muscle control children 4 – 12 years old,
reliability of test by re-test for total test was count %89. The scores gained of tests were changed standard T
score and recorded and then based on sex and type of education was categorized and compared. In this research
was used of descriptive statistical methods (average and standard deviation) and inference like t-test and twoway factor analyze to comparative groups (p≤0/05). Results showed significant main effect of type of education
and sex in fine skills and gross skills (p≤0/05). In fine skills, girls and educated and in gross skills, boys and
uneducated act better than else. In some of skills interaction between type of education and sex showed
significant. Also results showed scores average of subjects in more often sub-tests weaker than norm.
Keywords: Basic Motor Skills, Preschool, Norm, Gross and Fine Skills
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بهترتی و بهطور کامل فرا نگیرد ،در یادگیریهای بعادی
خود را سطح باالتر دچار نقصان خواهد شد .براساس ایان
نظریه باید با ارائه فرصتهای حرکتی مناس به کودکاان
زمینههای رشد ادارا و شناخت آناان را تاا رسایدن باه
شش یا هفات ساالگی فاراهم آورد] .[0 ،9ادراا ارتباا
بسیار نزدیکی با حرکت دارد و آن را «تواناایی تشاخی
دریافتهای حسی درگیر در فعالیت و باهکاارباردن ایان
تفسیرها و تعیین جهتها توسا انادام حرکتای مرباو
عنوان کردهاند»] .[9تواناییهای ادراکی– حرکتی یکی از
مهمترین عوامل رشاد هماه جانباه کودکاان در پارورش
اسااتعدادهای ورزشاای و پیشاارفت و ترقاای در ورزش و
تربیت بدنی است] .[3از طرف دیگر آگاهی از دانش رشد
حرکتی که بیانگر آگااهی از تغییارات رفتاار حرکتای در
طول عمر ،فرایندهایی که زیرساز این تغییرات هساتند و
عواملی که روی آنها اثر میگذارند ،میباشد برای افارادی
که با کودکان کار میکنند ،اهمیات دارد] .[10شناساایی
دورههای رشد و مهاارتهاای حرکتای از طریا بررسای
دانش رشد حرکتی و انجام تحقیقات وسیع در این زمینه
به افراد درگیر در تعلیم و تربیت کودکان کمك میکند تا
با دانش وسیعتاری نسابت باه ایان حیطاه عملکاردی و
رشدی به آموزش و پرورش انسانها بپردازند و با آگااهی
از نحوه توسعه و تکامل حرکتی افراد ،در راساتای بهباود
مهارتهای حرکتی زندگی گام بردارند].[10
اکثر ارزیابیهای تواناایی ادراکای – حرکتای و جسامانی
کودکان ایرانی بیاانگر ضاعف آنهاا نسابت باه ناورمهاای
استاندارد است .علات ایان امار را مایتاوان در وضاعیت
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی خانوادهها ،سطح تحصیالت
والدین ،تعاداد افاراد خاانواده ،وراثات و محای فیزیکای
زندگی کودکاان جساتجو کارد] .[11تحقیقااتی کاه در
زمینه تأثیر فعالیتهای منتخ ورزشی و حرکتی بر رشد
تواناییهای ادراکی – حرکتی صورت گرفته است ،همگی
بیانگر آثار مثبت این نوع فعالیتها بر مهارتهای حرکتی
اساات] .[12،11،2تحقیقااات مختلااف در زمینااه ارتبااا
تواناییهای حرکتی و سایر مقولههای فرهنگی و اجتماعی
هم نتایج ضد و نقیای بههمراه دارد و از مسایل گنا و
ماابهم رشااد حرکتاای اساات] .[19 ،11 ،12,10مقدساای
( )1990در بررسی دخترانی که آموزشهاای ویاژه دروان
پیشدبستانی را گذراندهاند و آنهایی که آموزشهای ایان

-1مقدمه
ابتداییترین پاسخهاای کاودا از ناوع حرکتای اسات و
کودا با کمك این رفتارهاای حرکتای باه درا خاود و
دنیای خود نایل میآید و از این تجارب بهعنوان زیر بنای
آگاهیها و یادگیریهای خود استفاده میکند] .[1تطااب
اطالعات حرکتی و اطالعاتی که از حواس پنجگانه کسا
میشود ،همراه با تمیز اطالعاتی در دوران کودکی و اوایل
نوجوانی بهبود مییابد].[2
سنجش مهارتهای حرکتی همیشه مورد توجه محققاین
و دانشاامندان بااوده اساات .در ایاان میااان شناسااایی
ویژگیهای حرکتی کودکان از اهمیت ویاژهای برخاوردار
است] .[1،9امروزه و با تغییر شیوه زندگی مردم به دلیال
سکونت در آپارتمانهای کوچك ،کاهش نسابی فاااهای
بااازی و ورزش ،رواب بااازیهااای رایانااهای و غیااره شاااهد
افزایش روزافزون مشکالت جسمی و حرکتی باهویاژه در
سنین پایه هستیم .آمار قابل توجه ناهنجاریهای قامتی1
و حرکتی دانشآموزان که عمدتا از فقر حرکتی و مساایل
جسمانی ناشای مایشاود عواقا خطرنااکی در زنادگی
آینده ،فعالیاتهاای روزاناه ،پیشارفت تحصایلی و رشاد
اجتماعی کودکان خواهد گذاشت].[2اطالع از ویژگیهای
حرکتی دانشآموزان برای ارائه راهبردهاا و اتخاات تادابیر
مناس آموزشی ضرورت ارزیابی و سانجش مهاارتهاای
حرکتی را تبیین میسازد] .[1 ،9محققان رشاد حرکتای
معتقدند قابلیتهای باالی حرکتی و اجرای روان و زیبای
مهارتهای حرکتی پیچیده که در ورزش کاربرد بسایاری
دارد ،مساتلزم رشااد تواناااییهااای ادراکاای -حرکتاای 2در
دوران کودکی است].[0کپاارت )1391( 9باهعناوان یاك
روانشناس بالینی در نظریه ادراکی -حرکتی خاود بیاان
میکند رشد ادراا و شناخت ،پایگااه مشاترا حرکتای
دارند ،بهطوری که کودا باید برای رسیدن به رشد کامل
هوشی به مرحله تعمایم حرکتای رسایده باشاد .کپاارت
ویژگاایهااای قااامتی و تعااادل ،برتااری جااانبی ،حرکااات
انتقالی ،دریافت و جلو بردن ،برخورد ،و تصاویر تهنای را
مورد تأکید قرار داد .او برای رشد هفت مرحله قائال شاد
که بهتدریج کارایی فزایندهتاری را در زمیناه راهبردهاای
پردازش اطالعات ارائه میدهند .کودکی که این مراحل را
1-
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تاثیر آموزش بر مهارتهای حرکتی ...

دوره را نگذراندهاند به این نتیجه رسید کاه باین ایان دو
گروه در زیرمقیاسهای مهره ناخ کاردن ،پرتااب کاردن،
گاارفتن و ساارعت مهااارت دساات از نظاار آماااری تفاااوت
معنیداری وجود دارد و ایان گاروه از نظار مهاارتهاای
ظریف عملکرد بهتری داشتند] .[19فاال ( )1999تاأثیر
دورههااای پاایش دبسااتانی را باار رشااد ادراکاای حرکتاای
بچههای اول دبستان اصفهان انجام داد و باه ایان نتیجاه
رسید که از لحاظ هماهنگی عمومی باین کساانی کاه در
مراکز پیشدبستانی شرکت کردهاند و آنانی که این مقطع
را در منزل سپری کردهاند ،تفااوت معنایداری از لحااظ
آمااری وجاود ناادارد] .[2بررسایهااای واعاو موسااوی و
شجاعی ( )1999در رابطه باا رشاد جسامانی و حرکتای
دانشآموزان مقطع راهنمایی شهر تهاران نشاان داد کاه
تواناااییهااای حرکتاای کودکااان ایراناای اغل ا در سااطح
متوسااطی قاارار دارد و پسااران در مهااارتهااای حرکتاای
درشت و دختران در مهارتهای حرکتی ظریف نسبت به
یکدیگر برتری معنیداری داشتند].[9
نتااایج پااژوهشهااای کیهااان و همکاااران ( )1333روی
کودکان  1تا  11ساله ترکیهای نشان داد کاه پساران در
قدرت و سارعت و دختاران در حرکاات ظریاف عملکارد
بهتری نسبت به یکادیگر داشاتند و کودکاان باا ساواب
تحصیلی بهتر ،امتیازات باالتری در توانااییهاای حرکتای
کس کردند] .[19هیناز ( )2002طای تحقیقای اثارات
محی خاناه ،نگارشهاای والادین ،ساازگاریهاای زن و
شوهر و وضعیت اقتصادی و اجتماعی را بر رشد حرکتی و
روانی کودکان بررسی کردند و به این نتیجه رسایدند کاه
تواناییهای حرکتای و رشاد و تکامال روانای کاودا باا
محاای خانااه ،وضااعیت اقتصااادی و اجتماااعی و نگاارش
والدین همبساتگی و ارتباا دارد] .[13آباوت و بارتلات
( )2002در رابطه با عملکرد جسمانی بچههای ابتادایی و
پیشدبستانی به این نتیجه رسایدند کاه عملکارد بادنی
بهتر این افراد به عوامل مختلفی همچون ویژگیهای رشد
بدنی ،عملکارد شاناختی و معیارهاای اقتصاادی بساتگی
دارد .آنها همچنین محی را بهعنوان یك عامال ما ثر در
این زمینه معرفی کردند].[20
همچناین ،مطالعاات وازنبارو و همکااران ( )2002روی
کودکان 2و  0ساله هلندی حاکی از عدم ارتبا معنیدار
بین مهارتهای حرکتی و عملکرد شاناختی کودکاان در
حالت کلی بود ،اما در برخی از م لفهها نظیر یكپاارچگی
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بینایی -حرکتی و حافظاه عملکاردی ارتباا مساتقیم و
معناایداری مشاااهده شااد] .[21نتااایج مطالعااه سااان
سئون هی ( )2000در خصوص ارتبا بین مهارتهاای
حرکتی در شاروع کودکساتان و موفقیات در محاسابات
آماری در انتهاای ساال اول نشاان داد کاه مهاارتهاای
حرکتی ،بهویژه مهارتهاای حرکتای بصاری ،در ابتادای
کودکسااتان بااه میاازان اناادکی پیشاارفت ماایکننااد ،امااا
تغییاارات موفقیاات در خواناادن و محاساابات ریاضاای در
انتهای سال اول حتی بعاد از کنتارل مهاارتهاای اولیاه
(پایه) و اطالعات عام فوقالعاده است .همچنین اطالعاات
کس شده از مهارتهاای حرکتای بصاری در شناساایی
بچههای در معرض خطر عادم موفقیات تحصایلی مفیاد
است .این نتایج اهمیت نقشی کاه مهاارتهاای حرکتای
میتواند در طراحی نیل به موفقیت تحصیلی بهتر ایفاکند
را نشان میدهند].[22
با توجه نتاایج مطالعاات بااال و وضاعیت رشاد و تکامال
جسمانی و حرکتی کودکان ایرانی در سالهای اخیار کاه
متأثر شاده از زنادگی ماشاینی و در نتیجاه کامتحرکای
است ،پژوهش حاضر به دنبال شناسایی وضاعیت کناونی
مهارتهای حرکتی پایه پسران و دختاران  0سااله باود و
مقایسه آن با هنجار موجود بود تاا از ایان طریا از یاك
طرف گامی در جهات کماك باه توساعه سابك زنادگی
مناس در آینده افراد جامعاه برداشاته شاود و از طارف
دیگر با ایجاد آگاهی برای محققان و برنامهریزان تعلایم و
تربیاات ،نگاااهی نااو و ویااژه بااه بعااد حرکتاای کودکااان و
نوجوانان در برنامهریزیهای آموزشی انجام شود.
 -2روش تحقیق
روش تحقیاا حاضاار ،نیمااه تجرباای و طاار تحقیاا
علی– مقایسهای بود .جامعه آماری این پژوهش پساران و
دختران  0ساله منطقه  3تهران ،شامل دو گروه پساران و
دختران  0سالهای که دوره قبل از ورود به دبساتان را در
مراکز پایشدبساتانی ثبات ناام نماود و از آماوزشهاا و
برنامههای این مراکز بهرهمند شاده و براسااس اطالعاات
موجااود حاادود  1922نفاار بودنااد و دو گااروه پسااران و
دختران  0سالهای که دوره قبل از ورود به دبساتان را در
منزل سپری کاردهاناد و از های گوناه آماوزش مادون و
رسمی اساتفاده ننماوده و طبا آماار باهدسات آماده از
آموزش و پرورش منطقه مذکور تقریبا  1000نفار بودناد.
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وسایل مورد نیاز در اجرای این آزمون شاامل ماوارد زیار
بود :یك عدد کرنومتر ،یك عدد زیرانداز ،یاك عادد متار
نواری ،چهاار مخارو بارای ماانع ،دو تختاه تعاادل باه
عرضهای  2/2تا 2/2سانتیمتر ،یك نیمکت به ارتفاع 91
تا  12سانتیمتر ،تعدادی مهره  1/29سانتیمتر ،یك بناد
کفش ،پانزده کیسه لوبیای  12سانتیمتاری ،یاك میاز و
یك صفحه ضربه زنی بطول  10سانتیمتر.
اجرای آزمونها پس از همااهنگیهاای الزم باا مادیریت
آموزش و پرورش منطقه  0شهر تهران ،به مدت  2ماه در
نوبتهاای صابح و بعادازظهر در مادارس عاادی مطااب
دستورالعمل به صورت انفرادی و توس پژوهشگران انجام
گردید .قبل از انجام خرده آزمونها ،پایشآزماون برتاری
دست و پا انجام شد .سپس دادههای خام آزمونها ،ثبات
و پس از تبدیل به نمرات استاندارد  Tبه تفکیك جنسیت
طبقهبندی و مقایسه شدند.
بااه منظااور تجزیااه و تحلیاال دادههااا از آمااار توصاایفی و
آزمونهای آمار استنباطی  tاساتیودنت بارای گاروههاای
مستقل استفاده شده است .کلیه عملیاات آمااری باا نارم
افزار  SPSS19تحت ویندوز انجام گردید.

از این میان تعاداد  200نفار ( 290پسار و  290دختار)
براساس جدول نمونهگیری مورگان 1به صاورت تصاادفی
خوشهای از چندین مدرسه ابتدایی انتخاب و نمونه آماری
تحقی حاضر را تشکیل دادند.
اباازار تحقی ا در ایاان پااژوهش مجموعااه خاارده آزمااون
تواناییهای حرکتی پایه آرنهاایم و ساینکلر ( )1391باود
]جدول .[1
ایاان آزمااون یااك مجموعااه  3قساامتی باارای ارزیااابی
مهارتهای حرکتی در کنترل عاالت ظریاف و درشات،
تعاااادل پویاااا و ایساااتا ،همااااهنگی چشااام و دسااات و
انعطافپذیری در کودکان  1تا  12سال است که در ساال
 1990توس گنجی هنجاریابی شده و پایایی آزماون باه
شیوه بازآزمایی برای کل آزمون با استفاده از نمونهگیاری
تصادفی  0/93بهدست آمده است .از آنجایی کاه تماامی
خردهآزمونها از آزمونهای موجودی کاه قابال باهدسات
آمده بود ،اقتباس شده است ،فرض بر ایانسات کاه ایان
مجموعه خرده -آزمون از اعتبار صوری برخوردار است.
جدول -1خرده آزمونهای تواناییهای حرکتی پایه آرنهایم و
سینکلر ()1391
نام آزمون

هدف

مهره نخکردن

ارزیابی هماهنگی چشم و دست و چاالکی

هدفگیری

ارزیابی هماهنگی چشم و دست

صفحه ضربه زنی

ارزیابی سرعت حرکت دست از یكطرف
بدن به طرف دیگر

کشش عاالنی

ارزیابی انعطاف-پذیری عاالت کمر و پشت
پا

پریدن

ارزیابی کشش و قدرت عاالنی ران و
عاالت پایین آنها

آزمون چهار شماره
تغییر وضعیت بدنی

ارزیابی چابکی

تعادل ایستا

ارزیابی تعادل ایستا با چشمان باز و بسته

شنا رفتن با صندلی

ارزیابی نیرومندی دستها و شانهها

دویدن زیگزاگی رفت و
برگشت

ارزیابی توانایی سرعت حرکت و تغییر جهت
بدن و مسیر حرکت

 -3نتایج و بحث
براساس یافتهها ،حدود  32/9درصد از آزمودنیها راسات
دست 9/9 ،درصد چا دسات 32 ،درصاد راسات پاا9 ،
درصد چ پا داشتند .میانگین قد پساران ( SD =2/99و
 )M =119/92از میااانگین قااد دختااران ( SD =2/90و
 )M =112/93بااااالتر باااود و میاااانگین وزن دختاااران
( SD=0/92و  )M =99/92از میااااانگین وزن پسااااران
( SD =9/11و  )M =99/39بیشتر بود.
نمره استاندارد مهارت های حرکتی پایه
38

41

43

55

60
40
20
0

نمودار -1نمرات استاندارد مهارتهای حرکتی پایه به تفکیك «نوع
آموزش و جنسیت»
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مقایسه آماری بین میانگینها از طریا تحلیال واریاانس
عاملی با توجه به دو عامل «نوع آماوزش» و «جنسایت»
در جدول  9آورده شده است .مقایسه میانگینها با توجاه
بااه نتااایج (جاادول  )9مشااخ ماایشااود کااه در هاار
خردهآزمون کدام گروه نسبت به ساایر گاروههاا عملکارد
بهتری داشته است.

مقایسه آمااری میاانگین نمارات اساتاندارد مهاارتهاای
حرکتی پایه به تفکیك جنسایت و ناوع آماوزش قبال از
ورود به مدرسه ابتادایی نشاان داد کاه میاانگین نمارات
استاندارد مهارتهای حرکتی پایه پسران آموزش دیده به
صااورت معن ایداری بهتاار از میااانگین نماارات اسااتاندارد
مهارتهای حرکتی پایه پسران و دختران آموزش ندیده و
دختران آموزش دیده بود (.)p ≥0/02
همچنین میانگین نمرات استاندارد مهاارتهاای حرکتای
پایه دختران آموزش دیده به صورت معنایداری بهتار از
میااانگین نماارات اسااتاندارد مهااارتهااای حرکتاای پایااه
دختران آموزش ندیده بود( .)p ≥0/02ضامنا چناان چاه
جاادول  2نشااان ماایدهااد ،میااانگین نماارات اسااتاندارد
مهارتهای حرکتی پایاه پساران آماوزش ندیاده تفااوت
آماری معنیداری با میانگین نمرات استاندارد مهارتهای
حرکتی پایه دختران آموزش ندیده نداشت (.)p ≥0/02

جدول -9نتایج تحلیل واریانس دو طرفه برای مقایسه میانگین
نمرات استاندارد خرده آزمونها
خرده آزمون

مهره نخکردن

هدفگیری

جدول  -2نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه میانگین نمرات
استاندارد مهارتهای حرکتی پایه دختران و پسران ( =139درجه
آزادی)
گروهها

M±SD

دختران آموزش دیده

11±0/22

دختران آموزش
ندیده

99±9/11

پسران آموزش دیده

22±2/01

پسران آموزش ندیده

11±0/31

دختران آموزش دیده

11±0/22

پسران آموزش ندیده

11±0/31

دختران آموزش
ندیده

99±9/11

پسران آموزش ندیده

11±0/31

دختران آموزش دیده

11±0/22

پسران آموزش دیده

22±2/01

دختران آموزش
ندیده

99±9/11

پسران آموزش دیده

22±2/01

t

ضربه زدن

p

2/12

0/01

2/38

2/22

1/38

2/20

دویدن زیگزاو

آزمون چهار
شماره

شنای روی دو
دست

تعادل ایستا

1/33

2/23

8/93
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2/20

انعطافپذیری

2/22

پریدن

2/22

22

منبع تغییرات

F

p

جنسیت

11/21

0/00

نوع آموزش

91/09

0/00

کنش متقابل

1/11

0/01

جنسیت

12/12

0/00

نوع آموزش

0/9

0/09

کنش متقابل

9/99

0/01

جنسیت

90/23

0/00

نوع آموزش

2/19

0/09

کنش متقابل

9/32

0/01

جنسیت

29/02

0/00

نوع آموزش

22/9

0/00

کنش متقابل

0/19

0/09

جنسیت

23/39

0/00

نوع آموزش

2/09

0/02

کنش متقابل

2/12

0/21

جنسیت

3/29

0/02

نوع آموزش

3/01

0/00

کنش متقابل

1/99

0/01

جنسیت

23/01

./00

نوع آموزش

2/2

0/09

کنش متقابل

1/19

0/01

جنسیت

99/21

0/00

نوع آموزش

0/12

0/20

کنش متقابل

0/93

0/2

جنسیت

03/39

0/00

نوع آموزش

2/91

0/02

کنش متقابل

2/11

0/01

نظریان و مختاری

در خرده آزمون پنجم ،آزمون چهارشاماره ،اثار اصالی دو
عامل «نوع آموزش» و «جنسیت» معنیدار است .پساران
نسبت به دختران و آموزش دیدههاا نسابت باه آماوزش
ندیدهها برتری معنیداری در مهارت آزمون چهارشاماره،
دارند .کنش متقابل این دو عامل نیز معنیدار نیست.
در خرده آزمون ششم ،شنای روی دو دست ،اثر اصلی دو
عامل «نوع آموزش» و «جنسیت» معنیدار است .پساران
نسبت به دختران و آموزش دیدههاا نسابت باه آماوزش
ندیدهها برتری معناداری در مهارت شنای روی دو دسات
دارند .کنش متقابل این دو عامل در مهاارت شانای روی
دو دست ،معنیدار نیست.
در خرده آزمون هفتم ،تعادل ایستا ،اثار اصالی دو عامال
«نوع آماوزش» و «جنسایت» معنایدار اسات .دختاران
نسبت به پسران و آماوزش دیادههاا نسابت باه آماوزش
ندیدهها برتری معنیداری در مهارت تعادل ایساتا دارناد.
کاانش متقاباال ایاان دو عاماال در مهااارت تعااادل ایسااتا،
معنیدار است .تفاوت نمرات اساتاندارد تعاادل ایساتا در
پسران و دختران تحت تأثیر«ناوع آماوزش» قارار دارد و
تفااااوتهاااای آموزشااای هااام متاااأثر از «جنسااایت»
آزمودنیها ست.
در خاارده آزمااون هشااتم ،انعطااافپااذیری ،اثاار اصاالی
«جنساایت» معنایدار بااود .دختااران نساابت بااه پسااران
عملکرد بهتری داشتند .اثر اصلی «نوع آموزش» معنیدار
نبود و کنش متقابل این دو عامل هم معنیدار نیست.
در خرده آزمون نهم ،پریادن ،اثار اصالی دو عامال «ناوع
آموزش» و «جنسیت» معنیدار است .پساران نسابت باه
دختران و آموزش دیدههاا نسابت باه آماوزش ندیادههاا
برتری معنیداری در مهارت پریدن ،دارند .کنش متقابال
این دو عامل نیز معنیدار است .تفاوت نمارات اساتاندارد
پریدن ،در پسران و دختران تحات تاأثیر«ناوع آماوزش»
قرار ندارد و تفاوتهای آموزشی هم متاأثر از «جنسایت»
آزمودنیهاست (جدول .)9
طب نتایج بهدست آمده میانگین نمرات استاندارد کسا
شاده در خاارده آزماونهااای مهااارتهاای حرکتاای پایااه
آزمودنیهای پاژوهش حاضار نسابت باه هنجاار موجاود
پایینتر بود.

چنانچه مشاهده شد ،در خرده آزمون اول ،مهرهنخ کردن،
اثر اصلی دو عامل «نوع آماوزش» و «جنسایت» معناادار
است .دختران نسبت به پسران و آموزش دیدههاا نسابت
بااه آمااوزش ندیاادههااا برتااری معناایداری در مهااارت
مهره نخکردن دارند .کنش متقابل این دو عامل هم تاأثیر
معنیداری در مهارت مهره ناخ کاردن آزماودنیهاا دارد.
بدین معنا که تفاوت مهارت مهره نخکردن بین پساران و
دختران تحت تأثیر آنها قرار دارد که این میتواند متأثر از
جنساایت آزمااودنیهااا باشااد .بطااورکلی دختااران در
مهارتهای ظریف ،بهتر از پسران عمل میکنند.
در خرده آزمون دوم ،هدفگیری ،اثر اصلی دو عامل «نوع
آموزش» و «جنسیت» معنیدار است .دختران نسبت باه
پسران و آموزش دیدهها نسبت به آموزش ندیدهها برتری
معنیداری در مهارت هدفگیری دارند .کنش متقابل این
دو عامل هام تاأثیر معنایداری در مهاارت هادفگیاری
آزمودنیها دارد .تفاوت نمرات اساتاندارد هادفگیاری در
پسران و دختران تحت تأثیر«ناوع آماوزش» قارار دارد و
تفااااوتهاااای آموزشااای هااام متاااأثر از «جنسااایت»
آزمودنیهاست و غالبا دختاران در مهاارتهاای ظریاف،
بهتر از پسران عمل میکنند.
در خرده آزمون سوم ،ضربه زدن به یك صفحه ،اثر اصلی
دو عامل «ناوع آماوزش» و «جنسایت» معنایدار اسات.
پسران نسبت به دختران و آماوزش دیادههاا نسابت باه
آموزش ندیدهها برتری معنیداری در مهارت هدفگیاری
دارند .کنش متقابل این دو عامل در مهارت ضربه زدن به
یك صفحه ،معنیدار است .تفاوت نمرات استاندارد ضاربه
زدن به یك صفحه ،در پسران و دختران تحت تأثیر«ناوع
آموزش» قرار دارد و تفااوتهاای آموزشای هام متاأثر از
«جنسیت» آزمودنیهاست.
در خرده آزمون چهاارم ،دویادن زیگازاو ،اثار اصالی دو
عامل «نوع آموزش» و «جنسیت» معنیدار است .پساران
نسبت به دختران و آموزش دیدههاا نسابت باه آماوزش
ندیدهها برتری معنایداری در مهاارت دویادن زیگازاو،
دارند .کنش متقابل این دو عامل معنیدار نیست .تفااوت
نمرات استاندارد دویادن زیگازاو ،در پساران و دختاران
تحت تأثیر«نوع آموزش» قرار ندارد و تفاوتهای آموزشی
هم متأثر از «جنسیت» آزمودنیها نیست.
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بررسی وضعیت رشد حرکتی پساران و دختاران  0سااله
تهاااران باااا اساااتفاده از مجموعاااه آزماااون آرنهاااایم
سینکلر( )1391و براساس نمرات استاندارد  Tانجام شاد.
با توجه به اینکاه واحادهای نمارات اساتاندارد از لحااظ
انحراف معیار برابرند ،برای مقایسه بین خرده آزمونهاا و
کاال مهااارتهااای حرکتاای مناسا تاار از نماارات خااام و
رتبههای درصدی هستند.
نتااایج حاصاال از ایاان تحقی ا در مااورد برتااری نساابی
مهارتهای حرکتی درشت پسران نسابت باه دختاران و
برتری نسبی مهارتهای حرکتی ظریف دختاران نسابت
بااه پسااران بااا نتااایج تمااام تحقیقااات قبلاای هاامخااوانی
دارد].[19،12 ،29 ،21 ،22
برتری دختران نسبت به پسران در کنترل بینایی حرکتی
و سرعت اندام فوقاانی کاه باا خارده آزماونهاای مهاره
نخکردن ،هدفگیری و ضربه زدن به هدف ارزیابی شد ،با
نتااایج فراتحلیاال توکاااس و فاارن ( ،)1392کیهااان و
همکاران ( ،)1333حسن محمد ( )2001و فال محمدی
( )1999هااامخاااوانی دارد .آنهاااا در تحقیقاااات خاااود
گزارشکردند که دختران در مهارتهای حرکتی ظریفای
که به هماهنگی چشم و دست نیاز دارد ،بهتار از پساران
است].[19،19 ،22 ،20
مقایسه نمرات استاندارد چابکی (چمباتماه و طای مسایر
بهصورت زیگازاو) و پریادن آزماودنیهاا نشاان داد کاه
وضعیت این مهارتها در پسران به مرات بهتر از دختران
اساات و پسااران و دختااران آمااوزش دیااده در مراکااز
پاایشدبسااتانی بااه مراتا ماااهرتر از پسااران و دختااران
پیشدبستانی نرفته است .یافتههای این قسمت از تحقی
با نتایج بیونن و همکااران ( ،)1399سایمونز و همکااران
( ،)1330کیهااان و همکاااران ( )1333و حساان محمااد
( )2001همخوانی دارد] .[29،29،22،19پسران در تماام
سنین سرعت دویدن ،چابکی و پریدن بیشتری نسبت باه
دختران دارند .بلندتر باودن طاول انادام تحتاانی پساران
نسبت به کل قد و انگیزه پایین دختران بارای شارکت در
فعالیتهای بدنی به دالیل فرهنگای از اهام عوامال ایان
اختالف به شمار میروند.
مقایسه امتیازات استاندارد تعادل ایستا و انعطاافپاذیری
نشان داد که وضعیت این مهارت در دختاران باه مراتا
بهتر از پسران است و وضاعیت ایان مهاارت در پساران و
دختران آموزش دیده در مراکز پیشدبساتانی باه مراتا
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بهتر از پسران و دختران پیشدبستانی نرفتاه اسات .ایان
یافتهها با نتایج توماس و فرن ( )1392همخاوانی نادارد.
اما با نتایج ویلیامز ( ،)1399سیمونز و همکاران (،)1330
گاالهوو و اوزمون ( ،)2002کیهان و همکااران ( )1333و
حسااااااان محماااااااد ( )2001هااااااامخاااااااوانی
دارد] .[23،29،22،29،19آنها در تحقیقات خود عملکارد
دختران را در تعادل نسبت به پسران بهتر یافتناد .ضاعف
پسران در تعادل احتماال مربو به بلندتر بودن طول اندام
تحتانیشان نسبت به کل قد و عدم تناسا طاول انادام
دوره نوجوانی طی دوره جهش نمو جسمانی است .به هار
حال بارای روشانتار شادن موضاوع نیااز باه تحقیقاات
جامعتری است.
مقایسه استاندارد شنای روی دو دست با صندلی و پریدن
آزمودنیها نشان داد پسران هر دو گروه به مرات بهتار از
دختران هار دو گاروه بودناد و وضاعیت ایان مهاارت در
پسران و دختران آموزش دیده در مراکز پیشدبستانی باه
مرات بهتر از پسران و دختران پیشدبستانی نرفته است.
برتری قدرت عاالنی پسران نسبت باه دختاران در ایان
تحقی با نتایج بیونن و همکاران ( ،)1399پین ایسااکس
( ،)2002سیمونز و همکاران ( ،)1330گااالهو و اوزماون
( ،)2002هاای وود و گچاال ( )2001کیهااان و همکاااران
( )1333و حساااان محمااااد ( )2001هاااامخااااوانی
دارد] ،[91،90،29،29،22،29،19قاادرت بااه تاادریج و
متناس با رشد تا  19و  11سالگی در پسران باه صاورت
خطی افزایش مییابد .اما در  10و  19سالگی باا سارعت
بیشتری پیشرفت میکند که باه جهاش ناگهاانی قادرت
دوره نوجوانی مربو است .پیشرفت دختران در قدرت باا
افزایش سن تا حدود  10و  19سالگی ادامه مییابد اما در
مقایسه با پساران هامسان متفااوت اسات .شاتاب قابال
مالحظه و پیشرفت قدرت در طاول نوجاوانی در پساران
تفاوتهای جنسی را آشکارتر میسازد .علات اصالی ایان
امر تغییارات هورماونی در پساران طای نوجاوانی و نماو
متفاوت توده عاالنی آنهاست .باه عاالوه ساازگاریهاای
عصبی – عاالنی ناشی از تمرین و تجربه ،بدون در نظار
گرفتن حجم عاالنی نیز در بروز این اختالفها بایتاأثیر
نیست.
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در خاتمه باید گفت ،با توجه به اینکه هنجارهای فرهنگی
جامعه غالبا دختاران را باه سامت فعالیاتهاای قادرتی
ترغی نمایکناد و حتای گااهی آناان را از شارکت در
اینگونه فعالیتها منع نیز می کند ،ایان احتماال وجاود
دارد که سازگاریهای عصبی -عاالنی ناشی از تمارین و
تجربه در دختاران طای دوره نوجاوانی همانناد پساران،
متناس با رشد آنان پیشرفت نکند .همچنین این امکاان
وجود دارد که فعالیتهای سنتی -ورزشی پساران باعا
تجربه بیشتر آنها در تکالیف قادرتی و رشاد قادرت آنهاا
شود.
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