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Introduction & Purpose: The aim of this study was to study the effect 
of a developmental gymnastics program on the development of 
children 's gymnastics skills in primary school male students.  
Methodology: Participants in this study consisted of all healthy and non-
athlete male students in the first grade of elementary school in Tehran 
who are studying in 1998-99.  
Results: Using the available sample method, 30 people were selected 
based on the Individual Characteristics Questionnaire, and after the pre-
test, they were randomly divided into 3 groups of 10 using the Ulrich 2016 
Coarse Motor Growth Test checklist. The first group performed a well-
proportioned developmental gymnastics program in 8 weeks of 2 
sessions, each session lasting 45 minutes. During this period, the second 
group performed physical education activities in schools and the third 
group did not perform any activities. 
Conclusion: Finally, a post-test was performed and the results were 
recorded. Using K_S test, the normality of the distributions was checked 
and analysis of covariance was used to compare the groups, and the 
significance level of the data was considered. 
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رشدی بر رشد مهارت  ژیمناستیکیک دوره برنامه  اثرهدف از پژوهش حاضر مطالعه  مقدمه و هدف:

 .در دانش آموزان پسر مقطع اول ابتدایی می باشد کودکان رشته ژیمناستیک

شرکت کنندگان در این پژوهش از کلیه دانش آموزان پسر سالم و غیر ورزشکار، پایه اول  روش شناسی:

با استفاده از  .باشند تشکیل شده استمشغول تحصیل می 98 -99که در سال  تهرانابتدایی شهرستان 

م پس از انجا ، وانتخاب های فردیبر اساس پرسشنامه ویژگی نفر 30روش نمونه های در دسترس تعداد 

 3به صورت تصادفی در  2016آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ  پیش آزمون  با استفاده از چک لیست

جلسه 2هفته ی  8رشدی را در  گروه اول برنامه متناسب ژیمناستیک نفره جای داده  شدند. 10گروه 

مدارس را انجام دقیقه انجام دادند. گروه دوم در این مدت فعالیت های تربیت بدنی در  45ای و هر جلسه 

ز با استفاده ا دادند و گروه سوم فعالیتی نداشت، در نهایت پس آزمون بعمل امد و نتایج ثبت گردید.

و ازتحلیل کوواریانس برای مقایسه گروه ها استفاده، نرمال بودن توزیع ها بررسی شد  K_Sآزمون 

 .در نظر گرفته شد p<0/01همچنین سطح معناداری داده ها 

آزمودنی  حرکات بنیادیبین میانگین باقیماندة نمرات ایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد نت نتایج:

برای رشد  میزان این تاثیر .(>01/0P) شودتفاوت معناداری مشاهده میها برحسب عضویت گروهی 

. برنامه های بوده است رشدی ( در گروه برنامه متناسب ژیمناستیک/042 و رشد کیفی/  588 )کمی

متناسب رشدی به طور خاص با درگیر کردن کودک در فرایندهای زیر بنایی حرکت رشد الگوهای پایه 

را در پی دارد. همچنین با طراحی برنامه ی متناسب رشدی و غنی سازی محیط آموزشی می توان فرصت 

 های بنیادی که اساس  رشد مهارتهای ورزشی هستند فراهم نمود.رشد مهارت

 ییناب ریز یندهایکردن کودک در فرا ریبه طور خاص با درگ یمتناسب رشد یرنامه هاب نتیجه گیری :

 یساز یو غن یمتناسب رشد یبرنامه  یبا طراح نیدارد. همچن یرا در پ هیپا یحرکت رشد الگوها

هستند فراهم  یورزش یکه اساس  رشد مهارتها یادیبن یهاتوان فرصت رشد مهارت یم یآموزش طیمح

 .نمود

 کلید واژگان 
   یرشد کیمناستیژ ناتیتمر

   یحرکت یمهارت ها

 کودکان
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 مقدمه
طی آن الگوهای حرکتی و  کودکرشد حرکتی فرآیندی است که 

گاالهو و همکاران، ) را فرا می گیرد مختلف مهارتهای حرکتی
یک  (. دوران کودکی دوره ی بدون دردسر از زندگی است و2011

ندارد. عملکرد جسمانی کودک کودک طبیعی هیچ نگرانی جز بازی 
اقتصادی و سطوح  -وابسته به سن، جنس، وضعیت اجتماعی 

. (2016)گابارد،  فعالیت های ورزشی در مهدکودک و مدارس است
مهارت های  ،کودکی دوره ظهور الگوی حرکات بنیادی است

حرکتی بنیادی اساس رشد مهارت های ورزشی را تشکیل می دهد 
ت های جابجایی شامل گروهی از مهارت مهار (.9200 ،)هی وود

( هستند که به افراد امکان هدایت در فضا یا 1FMSهای بنیادی )
حرکت بدن از نقطه ای به نقطة دیگر را می دهند. رشد کفایت پایه 
در این مهارت ها به جهت مشارکت در فعالیت بدنی معنادار 
 جسمانی برای سالمتی و حرکت کارآمد در ورزشهای مختلف و

 یل یل ،4دنیپر ،3دنیدو ،2راه رفتنحرکات موزون ضروری است. 
از رایج ترین  8رفتن سکسکه ،7خوردن سر ،6یورتمه رفتن ،5کردن

. اغلب، (2016)پاین و ایساکس، اشکال مهارتهای جابجایی هستند
نظریه پردازان رشد حرکتی از مهارت های جابجایی به عنوان 

این ترتیب، این مهارت ها به شکل کنند. به پدیدآیی نوعی یاد می
فرهنگی تعریف نشده بلکه با نژاد یا نوع بشر مشترکند. در راستای 
این دیدگاه، مفهومی موجود است که رشد مهارت های جابجایی 

)پاین و طبیعی بوده و نیازمند آموزش رسمی و بازخورد نیست
(. اما مطالعات نشان داده اند که فرصت های 2016ایساکس، 

تی در دوره خردسالی یا چند سال نخست زندگی برای رشد حرک
های حرکتی های حرکتی مهم هستند، زیرا وقتی فرصتمهارت

ند ککودکان محدود می شود فقر حرکتی نیز به دنبال آن بروز می
(. عدم توانایی حرکتی کودک بر وضعیت ظاهری، 2009 ،هی وود)

جسمانی و سایر روابط روانی و اجتماعی او آسیب می رساند. در 
مواردی ممکن است کودک از پذیرش در گروه های ورزشی و 
فعالیت های جسمانی اجتناب کند و به راحتی پذیرفته نشود 

سه مهم از آنجا که سال های قبل از مدرسه و مدر(. 2016)گابارد، 
ترین دوره در رشد مهارت های بنیادی می باشد، محیط غنی در 
این دوره می تواند نقش بسزائی در رسیدن فرد به سطح تبحر داشته 

(. مطالعات فراوانی در زمینه تاثیر 2016)پاین و ایساکس،  باشد
های بنیادی انجام شده است ای بر رشد مهارتبرنامه های مداخله

و  هی وودسنین قبل از مدرسه توجه کرده اند ) که بیشتر آنها به
های اثر برنامه با این وجود مطالعات کمی درمورد (.2011کچل، 

رد مداخله ای بر رشد مهارت های بنیادی در سنین مدرسه وجود دا
(. همچنین دانش کمی در مورد یادگیری 2019)گاالهو و همکاران، 

                                                           
1  Fundamental movement skills 

2 walking 

3 running  

4 jumping 

5 hopping 

6 golloping 

ا وجود دارد. اکثر در الگوهای هماهنگ بر پایه سیستم های پوی
کارهای انجام شده در راستای این ایده قرار می گیرند که رشد 
الگوی حرکتی به صورت خود به خود می باشد و برنامه های مداخله 

 پاین و ایساکس،ای تاثیری بر توسعه مهارت های بنیادی ندارند )
(. با این حال مطابق نظریه سیستم های پویا، پیشرفت و ماهر 2016
در یک رفتار به دو مرحله موفقیت آمیز تقسیم می شود.  شدن

مرحله اول سازماندهی و مرحله دوم کارآمدی در سیستم های 
(. بنابراین تغییرات 2019رنشاو و همکاران، یادگیرنده است )

هماهنگی در پارامترهای مختلف درون حرکات مجرد و مداوم به 
ین تغییرات به طور عنوان یک نتیجه از تمرین می تواند باشد و ا

(. بنابراین اگرچه ممکن 1985 ،آشکارمختص تکلیف هستند )نیوول
به طور طبیعی و تحت تاثیر بالیدگی مهارتهای بنیادی است رشد 

ها نیازمند تمرین و تجربه است قرار بگیرد اما یادگیری این مهارت
اخیرا برنامه های به صورت تخصصی   (.2019گاالهو و همکاران، )

ی طراح کلیلندرشد مهارت های بنیادی بر اساس مدل رشدی  برای
شده است که هدف آنها کمک به کودک برای ارتباط بهتر با محیط 

)گاالهو و همکاران، و کسب تبحر در فعالیت های حرکتی است
، 10، کنترل9پیش کنترل سطح چهار شامل برنامه نیا (.2019
 جلسات در سطح نیتر ییابتدا از که است 12و کارآمدی 11کاربرد

ابد. ی یم ادامه یانیپا جلسات در سطح نیباالتر تا و آغاز هیاول
 یصورت به باشند یم مرتبط بهم وستهیپ طور به برنامه نیا سطوح

 ستین ریپذ امکان اول سطح از گذر بدون باال سطوح به دنیرس که
برنامه های مورد استفاده در مداخالت  .(2019گاالهو و همکاران، )

برای کودکان بسیار متغیر بوده، و به جنبه های خاصی از حرکتی 
ی که ااند. نیاز به برنامهعوامل تاثیر گذار بر رشد مهارتها تاکید کرده

به تمام عوامل تآثیر گذار بر رشدحرکتی کودک توجه کند احساس 
می شود برنامه ای که قابلیت اندازه گیری کمی وکیفی را داشته و 

نوع در جهت شکل گیری الگوهای پایه در از حرکات خالق و مت
؛ پاسن و ایساکس، 2019گاالهو و همکاران، کودکان استفاده کند )

افراد با معلولیت های مختلف، امروزه  (. همچنین در زمینه2016
نقش ورزش به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار قطعی به نظر می 

ر چگونگی اث رسد. اما آنچه نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد
گذاری آن و نیز نحوه استفاده بهینه از ورزش در بهترین زمان و 

. (13) مکان و شرایط سنی برای هر چه تأثیر گذارتر بودن آن است
در حقیقت آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد، تدوین یک برنامه 
تمرینی منظم و زمان بندی شده و مقرون به صرفه با توجه به سن 

فیزیکی مشخص است تا کودک بتواند حداکثر ظرفیت و شرایط 
 د.خود را در سن مورد نظر کسب کن

7sliding 

8 skipping 

9 pre-control 

10 control 

11 application 

12 efficiency 
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 شناسیروش 
 با طرح درون گروهی و بین گروهی تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی

این پژوهش با توجه به هدف تحقیق از نوع پژوهش های  .باشدمی
 6. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه پسران کاربردی می باشد

می باشد. باتوجه به حجم  98 -99سال کم بینا شهر کرج در سال 
ای هی آماری برای انتخاب نمونه، ابتدا پرسشنامه ویژگیوسیع جامعه

فردی میان مراکز پیش دبستانی پخش، و پس از مطالعه پرونده 
، 2-ها، و با کمک غربالگری براساس آزمون الریخپزشکی آزمودنی

ای هب با اهداف تحقیق بودند براساس نمونهنفر که متناس 30تعداد 
جهت گردآوری اطالعات تهران انتخاب شدند.  4در دسترس از ناحیه 

اولیه آزمودنی ها پرسشنامه ویژگی های فردی که شامل سواالتی از 
قبیل سن، وزن، سابقه بیماری، میزان درآمد و تحصیالت والدین، 

آزمون . د، استفاده شسابقه ورزشی قبلی، انگیزش نسبت به فعالیت
( یکی از ابزارهای معتبر برای ارزیابی رشد 2000رشد حرکتی اولریخ )

های حرکتی درشت است این آزمون را اولین بار اولریخ مهارت
( براساس مهارت های حرکتی تهیه و پایایی و روایی آن برای 1985)

پایایی  ./. و 96ساله آمریکایی گزارش کرد، روایی آن 10تا  3کودکان 
./. است. همچنین روایی و پایایی آن در 87 هاآن برای خرده آزمون

 ضریب پایایی وبه صورتی که داخل کشور به تائید رسیده است 
همسانی درونی برای نمره جابه جایی و کنترل شی و همچنین نمره 

 گزارش شده است. ./. 80./.، 74./.، 78مرکب کل به ترتیب 

 روش اجرا
نمونه مورد مطالعه، پیش آزمون رشد حرکتی پس از انتخاب 

توسط آزمون رشد مهارت های حرکتی درشت اولریخ بعمل آمد 
که در آن آزمون دوبار تکرار شد و برای نمره دهی مهارت فیلم 

مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس نمره پیش آزمون  ، وهای تهیه
ر دو سطح رشدی، سن، وزن، سابقه قبلی فعالیت بدنی کودکان 

گروه همگن شدند. گروه اول تمرینات تخصصی مربوط  دو
جابجایی بر مبنای مدل ژیمناستیک رشدی بنیادی  هایمهارت

کنترل، کنترل، کاربرد و ، که شامل چهار سطح پیشکلیلند
هفته که هر هفته  8 کارآمدی است اجرا کردند. این برنامه در

هرجلسه باشد اجرا شد. جلسه می 24جلسه ودر مجموع 3شامل
 10شود. بخش تقسیم می 4دقیقه می باشد که به  45شامل 
دقیقه  25های گرم کردن و ی اول مربوط به فعالیتدقیقه

ی آخر مربوط دقیقه 10و  هایی حرکتیمهارتتمرینات اختصاصی 
ت های تربیگروه دوم در این مدت فعالیت به سرد کردن می باشد.

بدنی در مدارس خود را انجام داد و در نهایت پس آزمون بعمل 
-برای بررسی و تجزیه تحلیل آماری دادهآمد و نتایج ثبت گردید. 

های خام از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. آمار توصیفی 
کمی و های برای محاسبه شاخص مرکزی و پراکندگی، مقیاس

رسم نمودار ها و جداول، و آمار استباطی، ابتدا با استفاده از آزمون 
K_S از آزمون لوین برای  ، سپسنرمال بودن توزیع ها بررسی

بررسی پیش فرض برابری واریانس ها و از تحلیل کواریانس برای 
 ها استفاده شد. تعین تفاوت میانگین گروه

 یافته ها

 و پیش آزمون مقایسه میانگین وانحراف معیارنمرات .1جدول 
 در مولفه حرکات بنیادی پس آزمون

 شاخص ها
 پس آزمون پیش آزمون

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

برنامه 
ژیمناستیک 

 رشدی
60/18 22/2 40/26 17/2 

تربیت بدنی 
 در مدارس

70/18 46/2 10/21 23/2 

انحراف معیار مداخالت در گروه ها را نشان میانگین و  1جدول 
 می دهد.

 های نمرات جابجایینتایج آزمون لون برای تساوی واریانس. 4-2جدول 

نسبت  
F 

درجه 
آزادی 

 اول

درجه 
آزادی 

 دوم
 معناداری

مهارتهای 
 جابجائی

420/0 1 28 543/0 

مشاهده می گردد، فرض صفر برای  2همانگونه که در جدول 
گردد. یعنی پیش گروه تائید می دو تساوی واریانس های نمرات

 د.تائید ش اههفرض تساوی واریانس های نمرات در گرو

 در مهارت های جابجایی کودکان همگونی شیب رگرسیونی .3جدول
 سطح معناداری مولفه

 654/0 های حرکتینمره مهارت

که با توجه به سطح معنی داری، پیش  نشان می دهد 3جدول 
 فرض شیب رگرسیونی هم انجام شده است.

تعامل بین همپراش و دستکاری آزمایشی در مهارت  .4جدول
 های جابجایی کودکان کم بینا

 معناداری Fنسبت  
پیش آزمون 

 مهارت حرکتی
390/0 001/0 

حاصل از این آزمون تاثیر متغیر همپراش بر متغیر مستقل  Fمقدار 
را نشان می دهد در صورتی که معناداری به دست آمده کمتر از 

باشد این پیش فرض رعایت شده است. همانطور که در جدول  05/0
 می باشد. 05/0زیر نشان داده شده است این مقدار کمتر از 
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 گروههای حرکتی دو برای مهارت نتایج تحلیل کوواریانس 5جدول 
 توان آماری میزان تاثیر (P)معنا داری F میانگین مجذورات درجه آزادی متغیر ها

 /158 /45 /003 12.161 36.407 1 پیش آزمون

 /811 /711 /000 41.805 125.150 1 عضویت گروه

 
ی کل دهد، بین میانگین باقیماندة نمراتنشان می 5جدول 

 گروه دوها بر حسب عضویت گروه)آزمودنی مهارتهای حرکتی
 ین( تفاوت معبرنامه ژیمناستیک رشدی و تربیت بدنی در مدارس

درصد بوده  45(. میزان این تاثیر >05/0Pشود)داری مشاهده می
/، حاکی از دقت آماری بسیار باالی 811توان آماری برابر با ، است

 است. و کفایت حجم نمونه این آزمون

 بحث و نتیجه گیری

ی متناسب ژیمناستیک رشدی نتایج نشان داد که  برنامه
تی های حرکدر مهارت براساس مدل کلیلند منجر به رشد بیشتری

نسبت به گروه تربیت بدنی در مدارس شده است. از دالیل نتیجه 
های نیوول ممکن است به دست آمده با توجه به مدل محدودیت

 بر رشد های تاثیر گذاریکی از محدود کنندهعامل محیط باشد. 
که تجارب  آید به طوریحرکتی، محیط به حساب می هایمهارت

گابارد، ) رای یادگیری بعدی او بسیار موثر هستندیادگیری فرد، ب
نقش مهمی در یادگیری  ان. در واقع، تجارب گذشته کودک(2016

های آموزشی مناسب جهت غنی د. ارائه برنامهنها دارآینده آن
 هایتوان مهمترین عامل توسعه مهارتسازی محیط را می

همکاران،  ؛ گاالهو و2016)گابارد،  در نظر گرفت حرکتی کودکان
(. کیفیت آموزش و نوع آموزش مورد استفاده از عوامل مهم 2019

شد که بایمی رشد شایستگی حرکتی کودکان کم بینا در زمینه
نتایج حاصل از مطالعه  (.8در مداخالت باید مورد توجه قرار گیرد )

، هوون و (2007هارتمن و همکاران)حاضر با نتایج مطالعات 
(،  2016(، گابارد ) 2008ویسچر و همکاران )(، 2009همکاران)

که به بررسی نقش برنامه های مداخله (  2014ریلی و همکاران )
بر رشد حرکات کودکان کم بینا پرداختند و به این نتیجه رسیدند 

تواند باعث بهبود مهارتهای حرکتی که برنامه های مداخله می
صورت تخصصی اخیرا برنامه های به  کودکان شود همخوان است.

برای رشد مهارت های بنیادی بر اساس مدل رشدی گاالهو 
طراحی شده است که هدف آنها کمک به کودک برای ارتباط بهتر 

)گابارد، با محیط و کسب تبحر در فعالیت های حرکتی است
هرچند در مورد بهترین برنامه میان متخصصین رشد  (.2016

های استفاده برنامه کودک اختالف نظر وجود دارد، به طور کلی
توان به سه بخش برنامه های اختصاصی، شده در مداخالت را می

رشدی و تربیت بدنی تقسیم کرد. در مطالعات انجام شده به برنامه 
های رشدی و اختصاصی کمتر توجه شده است، و بیشتر مطالعاتی 

، اندهای آزاد استفاده کردههای تربیت بدنی و بازیکه از برنامه
کنترل و آزمایش مشاهده نشده است. گروهداری بینوت معنیتفا

های رشدی و اختصاصی در مداخالت برای کودکان توجه به برنامه
(. یکی دیگر از 2016گاالهو و همکاران، رسد )ضروری بنظر می

های برنامه های متناسب ژیمناستیک رشدی بر اساس مدل قابلیت
ش مربوط به جلسات و کلیلند مشخص بودن میزان ساعات آموز

اجزای مهارت به صورت مجزا و همچنین ایجاد تنوع در حرکات 
باشد. عاملی که در بیشتر مداخالت انجام شده در نظر کودکان می

گرفته نشده است و ارتباط بین مدت زمان صرف شده در مداخالت 
های بنیادی بسیار متغیر است )پاین وایساکس، و رشد مهارت

 یهای مداخله درکودکان یک نقطعهرسد برنامه(. بنظر می2016
ه کنند شاید این تجربه ببحرانی غیر قابل شناسایی را تجربه می

های مورد استفاده در این مداخالت باشد خاطر یکنواختی برنامه
(. حرکات هدفمند و تمرینات تخصصی 2004)رانسون و کامباس، 

 گیزش، تنوع حرکاتهای پایه، با افزایش سطوح انمربوط به مهارت
و لذت از فعالیت بدنی، رشد خود پنداره جسمانی درکودکان را 
در پی داشته که این خود منجر به شرکت در فعالیت های ورزشی 

(. هر مهارت از 2009شود )هی وود، سازمان یافته در آینده می
ای می تواند مفید باشدکه اجزای خاصی تشکیل شده است برنامه

ی متناسب رشدی اجزای ت را شامل شود، برنامهتمام سطوح مهار
مهارت را به صورت مجزا و در ترکیب با هم مد نظر قرار می دهد 
و از این طریق منجر به شکل گیری الگوهای هماهنگ در حرکات 

 وند.شپایه، در نتیجه مشارکت بیشتر در فعالیت های ورزشی می
مهم در اجرای  با توجه به اینکه مهارتهای حرکتی یکی از مباحث

مهارتهای حرکتی است، کودکان به دلیل تاخیرات حرکتی دچار 
کم تحرکی و ضعف مهارتهای حرکتی می شوند با ایجاد برنامه 
های حرکتی می توان بر رشد مهارت ها پایه در این کودکان افزود. 
بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده می توان ذکر کرد، برنامه 

ی که بر اساس مدل برنامه رشدی کلیلند های متناسب رشد
-طراحی می شوند رشد مهارتهای جابجایی در کودکان را در پی

 دارند.
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