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Abstract
Introduction& Purpose: Although motor development is influenced by development and
maturity, environmental and cultural conditions affect it. The purpose of this study was to compare
cross-cultural manipulation skills of children Iranian ethnicity.
Methodology: Samples consisted of 240 (120 girls, 120 boys) children aged 7 to 9 years in the
provinces of Tehran, Lorestan, Khuzestan and Kurdistan. The Ulrich motor development Test
(2000) was used to measure the motor skills of manipulation.
Results: The results of multivariate analysis of variance showed that the main effect of province
on manipulation skills was significant. In the total score of manipulation, children scores of
Lorestan province were significantly higher than children of Khuzestan (P = 0.001) and children
of Kurdistan province gained more points than Lorestan children (P = 0.001) But there was no
significant difference between the other provinces. Also, gender and province interaction were
significant only in the component of rolling, so that male children in Lorestan and Khuzestan
provinces had significantly higher scores than female children (P = 0.001).
Conclusion: According to the findings, it seems that different modes of motor development can be
the result of cultural differences and social environment of children, and different attitudes of
families to physical activity.
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مقاله پژوهشی

مقایسه مهارتهای حرکتی دستکاری کودکان  7تا  9سال اقوام ایرانی:
یک مطالعه میان فرهنگی
فرشید طهماسبی ،1فرزانه حاتمی ،1مجید

محمدی*3

 .1استادیار رفتار حرکتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 .2دانشجوی دکتری رشد حرکتی دانشگاه تهران
دریافت مقاله 98/04/10 :بازنگری مقاله 98/05/22 :پذیرش مقاله98/06/02 :

چکیده
مقدمه و هدف :با اینکه رشدحرکتی تحت تاثیر نمو و بالیدگی قرار میگیرد ،اما شرایط محیطی و فرهنگی بر آن تاثیر میگذارد .هدف از این
پژوهش مقایسه میان فرهنگی مهارتهای حرکتی دستکاری کودکان اقوام ایرانی بود.
روششناسی :نمونهها از  120( 240دختر 120 ،پسر) کودک  7تا  9سال مراکز استانهای تهران ،لرستان ،خوزستان و کردستان تشکیل
شدند .جهت سنجش مهارتهای حرکتی دستکاری از آزمون رشدحرکتی اولریخ ( ،)2000استفاده گردید.
نتایج :نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد اثر اصلی استان در مهارتهای دستکاری معنادار است .در نمره کل دستکاری
امتیاز کودکان استان لرستان به طور معناداری بیشتر از کودکان خوزستان ( )P = 0/001بود و کودکان استان کردستان امتیاز بیشتری نسبت
به کودکان لرستان بهدست آوردند ( )P = 0/001اما تفاوت معناداری بین سایر استانها مشاهده نشد .همچنین تعامل جنسیت و استان تنها در
مولفهی غلتاندن معنادار بود .بدین صورت که کودکان پسر در استانهای لرستان و خوزستان به طور معناداری امتیاز بیشتری نسبت به کودکان
دختر بهدست آوردهاند (.)P = 0/001
نتیجهگیری :با توجه به یافتهها به نظر میرسد شیوههای مختلف رشدحرکتی میتواند نتیجهی تفاوتهای فرهنگی و محیط اجتماعی
کودکان ،نگرش متفاوت خانوادهها به فعالیت بدنی باشد.
واژگان کلیدی :مطالعه میان فرهنگی ،مهارتهای حرکتی دستکاری ،اقوام ایرانی
ارجاع :طهماسبی فرشید ،حاتمی فرزانه ،محمدی مجید ،مقایسه مهارتهای حرکتی دستکاری کودکان  7تا  9سال اقوام ایرانی :یک مطالعه میان فرهنگی،
مجله علوم حرکتی و رفتاری ،دوره دوم ،شماره  ،3پاییز  ،1398صفحات .210-200
نویسنده مسئول :مجید محمدی ،دانشجوی دکتری رشد حرکتی دانشگاه تهران.
آدرس الکترونیکیmmohammadi23@ymail.com :

مقایسه مهارت های حرکتی دستکاری کودکان  7تا  9سال اقوام ایرانی…

مقدمه

بگذارند ،زیرا باورها و نگرش ها ممکن است برخی از انواع

مهارت های حرکتی بنیادی با فعالیت بدنی در دوران کودکی
و بزرگسالی رابطه مکمل دارد .مدل مفهومی مطرح شده توسط

رفتارهای حرکتی را تشویق یا نادیده بگیرد .در این زمینه کمبود

استودن و همکاران در مورد نقش متقابل و پویایی است که
مهارتهای بنیادی و فعالیت بدنی نسبت به سالمت کودکان
دارند (النگ و همکاران2015 ،1؛ رابینسون و همکاران.)2015 ،2

تحقیقاتی که مهارت حرکتی کودکان را در بین کشورها یا خرده
فرهنگ های حاکم بر هر کشور مقایسه کنند ،به چشم میخورد
همکاران5

(جاکوال و همکاران .)2015 ،در همین راستا چو و
( ،)2001مهارتهای حرکتی کودکان در چین (هنگ کنگ) و

صالحیت بیشتر در  FMS3در اوایل کودکی منجر به افزایش
سطح فعالیت بدنی ،آمادگی جسمی و صالحیت حرکتی درک

ایاالت متحده را مقایسه کردند و تفاوتهای بین گروهها نشان
داد کودکان چینی در مهارت های دستی و وظایف تعادلی به

شده در نوجوان ی (استودن و همکاران )2008 ،و وزن سالمتر در
بزرگسالی میشود (رابینسون و همکاران .)2015 ،کودکانی که

میزان قابل توجهی بهتر عمل می کردند ،در حالی که کودکان
آمریکایی در پرتاب و گرفتن ،از کودکان چینی پای فراتر

صالحیت  FMSباالتری را نشان میدهند در مقایسه با
همساالن کم مهارت خود از نظر جسمی فعال تر هستند (کالیف
و اوکلی .)2009 ،در جدیدترین بررسی توسط بارنت و همکاران

گذاشتند .باردید و همکاران ( ،)2015در مطالعه ای به بررسی

( ،)2016پیشنهاد شده است اگرچه سن ،جنس و زمینههای
اقتصادی -اجتماعی با  FMSکودکان در ارتباط است ،اما
مطالعات کمی به بررسی ارتباط شناختی ،روانی  ،اجتماعی-
فرهنگی با  FMSپرداختهاند .قابل ذکر است ،بالو و همکاران

مقایسه میان فرهنگی مهارت های حرکتی در کودکان استرالیایی
و بلژیکی پرداختند .نتایج نشان داد که تفاوتهای فرهنگی نقش
بارزی بر الگوهای حر کتی کودکان دارد .همچنین مونیکا و
همکاران ( ،) 2018در بررسی تفاوت های فرهنگی در شایستگی
حرکتی مهارت های ظریف (قرار دادن آجر ،ساختن آجر) و
مهارت های درشت (راه رفتن پاشنه -پنجه ،راه رفتن و دویدن

( ،)2013از یک مدل زیست -اجتماعی به عنوان راهنمایی برای
درک رشد سالم در کودکان خردسال استفاده کردند .در این

روی شیب) نشان دادند که کودکان نروژی در تمام آزمونها
عملکرد بهتری نسبت به کودکان ایتالیایی و کودکان یونانی

الگوی پیشنهادی ،نویسندگان رشد کودک را از منظر تعاملی

داشتند .کودکان یونانی در دو تکلیف قرار دادن آجر و راه رفتن

مفهوم گذاری کرده و تأکید کردند که همبستگیهای چند بعدی
با رفتارهای حرکتی همراه است ،از جمله خصوصیات کودک

پاشنه -پنجه از کودکان ایتالیایی بهتر بودند .کودکان ایتالیایی
به طور معنا داری در تکلیف راه رفتن و دویدن روی شیب سریعتر

(یعنی جنس ،قومیت  ،سن ،آنتروپومتری و صالحیت درک شده)،
عوامل خانواده (به عنوان مثال ،ویژگیهای والدین ،وضعیت

از کودکان یونانی بودند.
نتایج این م طالعات نشان میدهد اگر چه تأثیرات ژنتیکی

اجتماعی -اقتصادی  ،خواهران و برادران و درک والدین از
مهارتهای حرکتی) و محیط خانه (یعنی در دسترس بودن

احتماال نقش مهمی بر رشدحرکتی ایفا میکند ،اما در مورد
رفتارهای پیچیده نظیر پاسخهای حرکتی یا احساسی ،محیط
نقش مهمی ایفا میکند .به گفتهی ساپر ،)1976( 6نوزادان

تجهیزات /فضاهای بازی در خانه).
با توجه به مدل ذکر شده مشخص میشود که عوامل

کیپسیگیز غرب کنیا (آفریقا) در معرض اقدامات فرهنگی بودند

اجتماعی – فرهنگی نقش بارزی بر رشد حرکتی کودکان دارد.

که رشد حرکات درشت آن ها را تقویت میکرد .به عنوان مثال

فرهنگ به عنوان قوانین ،عادت ها ،اخالقها ،و ارزش های
اجتماعی که عملکرد یک جمعیت را توصیف و الگوهای رفتاری

برای تشویق نشستن قائم ،نوزادان در یک سوراخ خاص در زمین
قرار میگرفتند که برای کمک به حمایت آن ها ایجاد شده بود.

تجویزی ایجاد می کند تعریف شده است .عوامل اجتماعی-
فرهنگی 4مانند منشاء ملی می توانند بر رشد حرکتی تأثیر

در نتیجهی این اقدامات فرهنگی ،نوزادان فرهنگ کیپسیگیز
زودتر از نوزادان سفید پوست شهری در ایاالت متحده آمریکا که

1 -long et al
2 -rabinson et al
3 - Fundamental movement skills

4 - Sociocultural factors
5- Cho et al
6 - Super
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فرشید طهماسبی ،فرزانه حاتمی ،مجید محمدی

در آنها چنین مراسم نشستن اجرا نمی شد ،نشستن را یاد می-

الزامی است (گاالهو و ازمون .)2012 ،این مهارت ها هم حرکات

گرفتند .مطالعات مرتبط انجام شده توسط بریل ،)1986( 1ورنر

درشت و هم حرکات ظریف را شامل میشوند .مهارت های

 ،)1972(2و هاپکینز و وسترا )1988( 3نیز رشد آهستهی مهارت-
های حرکتی درشت را در میان کودکان فرهنگ های غربی

دستکاری درشت ،حرکاتی هستند که اعمال نیرو به شی و یا
جذب نیرو از آن را در بر میگیرند .پرتاب ،10دریافت ،11ضربه با

گزارش کردند.
عالوه بر این مهاجرت اقوام مختلف به منطقه ای دیگر و

پا ،12ضربه باالی سر و غلتاندن مهارت های دستکاری درشت
محسوب میشوند (پاین و ایساکس .)2011 ،در چند دههی

حضور کودکان آن ها در مدارس وظیفه سنگینی را به دوش
معلمان و مسئوالن مدارس و حتی مسئوالن سیاسی آن منطقه

گذشته ،کاهش سطح مهارت های حرکتی کودکان مدارس
ابتدایی در کشورهای غربی گزارش شده است (بوس2003 ،13؛

می گذارد که در محیط آموزشی با افراد مختلف از فرهنگهای
گوناگون برخورد می کنند و طرز رفتار و برخورد با هر یک از این

هاردی16

اوکلی و بووث 2004 ،14؛ وندورپ و همکاران2011 ،15؛
و همکاران .)2013 ،این یافته ها مورد نگرانی های زیادی هستند،

کودکان فلسفه ای جداگانه می خواهد .اما این کودکان در یک

زیرا کودکان دارای مهارتهای حرکتی باال به نتایج مثبتی در

عامل بسیار مهم عالوه بر عوامل شناختی ،زبان و تفکر با
همدیگر تفاوت هایی دارند و آن عامل رشد حرکتی است .حرکت

فعالیتهای بدنی و وضعیت وزنی دست مییابند .عالوه بر این،
مهارت حرکتی پیش بینی کنندهی سطوح آمادگی جسمانی و

کلید زندگی است و در تمام جنبه های زندگی بشر وجود دارد.
چیزی که در نگاه اول در رشد کودکان بیشتر از همه به چشم

شایستگی حرکتی 17در زندگی آینده هستند (بارنت و همکاران،18
2008؛ لوپز و همکاران2011 ،19؛ جاکوال و همکاران.)2015 ،20

می آید ،تغییرات سریع در حوزه حرکتی کودکان است
(لیوید .) 2007،4کودک با شروع سفر به دوران کودکی ،رشد

با توجه به این یافته ها ،بنظر میرسد بررسی و نظارت بر رفتار
حرکتی در دوران کودکی به منظور ارائه استراتژیهای مناسب

مهارت های حرکتی بنیادی 5را آغاز میکند (النگ و
رابینسون .)2011،6مهارت های حرکتی بنیادی اساس رشد

برای حمایت از رشد کودکان مهم می باشد .با توجه به اینکه
آگاهی از دورههای حساس و سرنوشت ساز و آگاهی از پتانسیل

مهارت های ورزشی را تشکیل می دهند ،این مهارت مانند

های جسمانی ،ذهنی و هیجانی کودک در یادگیری مهارتهای

آجرهای ساختمانی حرکات کارآمد و موثر هستند که برای کودک
راهی جهت جستجوی محیط و کسب دانش در دنیای پیرامون

حرکتی آینده نقش اساسی دارد  ،و محیط زندگی کودک و فرهنگ
حاکم بر آن می تواند به عنوان یک محرک یا بازدارنده عمل کند،

میباشند (هی وود .)2014 ،7مهارت ها ی بنیادی به دو گروه عمده
یعنی مهارت های جابجایی 8و دستکاری 9تقسیم میشوند.

بنابراین بررسی و نظارت بر رفتار حرکتی در دوران کودکی به
منظور ارائه استراتژیهای مناسب برای حمایت از رشد کودکان

مهارت های دستکاری زیربنای بسیاری از ورزش های
سازمان یافته و پرطرفدار هستند و بیشتر مهارت های ورزشی
ترکیبی از مهارت های دستکاری هستند ،از این رو رشد این

مهم می باشد .در همین راستا هدف از پژوهش حاضر مقایسه
میان فرهنگی مهارت های حرکتی دستکاری کودکان  7تا  9سال
اقوام ایرانی میباشد.

مهارت ها برای کسب الگوهای هماهنگ در حرکات کودکان

روش شناسی

1 - Bril
2 - Werner
3 - Hopkins and Westra
4 -Lieoeed
5 - fundamental movement skills
6 -lang and rabinson
7 -Hay wood
8- Locomotor movement skill
9 - Manipulitve movement skill
10 -throwing
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11 -catching
12 -kicking
13 -Bos
14 -Okely and Booth
15 -Vandorpe et al
16 -Hardy
17 -motor competence
18 -barent et al
19 -Lopes et al
20 -Jaakkola et al
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تحقیق حاضر توصیفی -پیمایشی است که به صورت میدانی اجرا

نمرهدهی به صورت  0و  1بوده و امتیازهای بخشهای اجرای

شد .جامعه آماری این پژوهش از کلیه دانشآموزان مدارس ابتدایی

مهارت جمع میشود و در مجموع نمرهی خرده آزمونها به دست

ایران با دامنه سنی  7تا  9سال تشکیل شد .با توجه به حجم باالی
جامعه و هزینه زیاد فرآیند اجرایی پژوهش جهت انتخاب نمونه از

میآید.

روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد .بدین صورت که ابتدا به
صورت تصادفی ساده چهار مرکز استانی شامل خرم آباد (اقوام لر)،
اهواز (اقوام عرب) ،تهران (فارس) و سنندج (کرد) انتخاب ،و در گام
بعدی در هر مرکز چندین بلوک که اکثریت جمعیت آن را اقوام
تشکیل میدادند انتخاب شد .با توجه به جنبههای فنی طرح در داخل
هر بلوک تعداد  6مدرسه ( 3مدرسه پسرانه 3 ،مدرسه دخترانه)
انتخاب شد ،بدین صورت که  6مدرسه هدف  2مدرسه برای پایه
اول ابتدایی 2 ،مدرسه برای پایه دوم و  2مدرسه برای پایه سوم بود.
در نهایت از هر مرکز استان تعداد  60نفر بعنوان نمونه انتخاب ،که
از این تعداد  10نفر دختر 10 ،نفر پسر پایه اول ابتدایی 10 ،نفر دختر،
 10نفر پسر پایه دوم 10 ،نفر دختر 10 ،نفر پسر پایه سوم بودند .در
مجموع تعداد  240نفر بعنوان شرکت کننده در این پژوهش شرکت
کردند .الزم به ذکر است انتخاب بلوکها به روش نمونه گیری با

روش اجرا
نحوهی اجرا بدین صورت بود که پیش از آزمون ،دست و پای برتر
کودک مشخص ،مشخصات کودک در فرم نمره گذاری ثبت ،شرایط
اجرای هر مهارت طبق دستورالعمل فراهم و مالکهای عملکردی
هر مهارت مرور شد .پیش از سنجش هر مهارت ،تکلیفی که کودک
باید انجام دهد طبق دستورالعمل به روشنی توضیح و مهارت به
درستی نشان داده شد .کودک یک کوشش تمرینی انجام میداد تا
اطمینان حاصل شود آنچه را باید انجام دهد فهمیده است .در
صورتی که نحوه اجرا را نفهمیده باشد ،یک بار دیگر تکلیف توضیح
و نشان داده شد .در آخر کودک مهارت مربوط را طی دو کوشش
انجام داد .پس از هر کوشش به هر یک از مالکهای عملکردی
مهارت اگر همان طور که آزمون مشخص کرده ،انجام می شد ،نمره
یک و در غیر این صورت نمره صفر داده شد .در نهایت پس از جمع
آوری اطالعات ،دادهها با روشهای آماری مناسب مورد تجزیه و

احتمالهای نابرابر یا نمونه گیری نامتناسب بود .همچنین انتخاب
مدارس در داخل هر بلوک به شیوه نمونه گیری سیستماتیک بود.

تحلیل قرار گرفتند.

ابزار پژوهش

روش آماری

جهت گردآوری اطالعات اولیه شرکت کنندهها از پرسشنامه ویژگی-
های فردی که شامل سواالتی از قبیل سن ،وزن ،سابقه بیماری ،پا
و دست برتر استفاده شد .همچنین جهت سنجش مهارتهای
حرکتی دستکاری(ضربه با دست ،دریبل ،دریافت ،ضربه با پا ،پرتاب
از باالی شانه ،غلتاندن توپ) از آزمون رشدحرکتی اولریخ (،)2000
که یکی از ابزارهای معتبر برای ارزیابی رشد مهارتهای حرکتی
درشت است استفاده گردید .این آزمون را اولین بار اولریخ ()1985
براساس مهارتهای حرکتی تهیه و پایایی و روایی آن برای کودکان
 3تا  10ساله آمریکایی گزارش کرد ،روایی آن  96درصد و پایایی
آن برای خرده آزمونها  87درصد است .همچنین روایی و پایایی آن
در داخل کشور توسط فرخی و زارع زاده به تأیید رسیده است .بر
اساس مطالعات ایشان ضریب پایایی و همسانی درونی برای نمره
جابهجایی و کنترل شی و همچنین نمره مرکب کل به ترتیب ،./.78
 ./. 80 ،./.74گزارش شده است (زارع زاده .)2009 ،در این آزمون
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برای بررسی و تحلیل دادهها از روشهای آماری در دو سطح
توصیفی و استنباطی استفاده شد .از آمار توصیفی برای محاسبه
شاخص مرکزی و پراکندگی ،مقیاسهای کمی و رسم نمودارها و
جداول ،و از آمار استنباطی ،ابتدا با استفاده از آزمون  K_Sنرمال
بودن توزیعها بررسی شد .سپس به منظور بررسی مهارتهای
دستکاری کودکان اقوام ایرانی از تحلیل واریانس چند متغیره دو
راهه با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  22در سطح معناداری
 0/05استفاده شد.
یافتهها
در جدول .1میانگین و انحراف معیار مولفههای مهارتهای
دستکاری بر حسب سن در اقوام ایرانی ارائه شده است .با توجه به
نتایج حاصل از جدول مشخص میشود که در نمره کل دستکاری
عملکرد کودکان با دامنه سنی  9سال بهتر از کودکان  7و  8سال
میباشد.
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مقایسه مهارت های حرکتی دستکاری کودکان  7تا  9سال اقوام ایرانی…
جدول  .1میانگین و انحراف معیار مولفههای دستکاری بر حسب سن در اقوام ایرانی
سن
شهر

(به

تعداد

ضربه با دست

دریافت

دریبل

پرتاب باالی

ضربه با پا

شانه

سال)

تهران

خرم آباد

اهواز

سنندج

7

20

1/09± 2/45

0/894± 3/20

1/08± 3/30

1/35± 3/05

1/21± 3/70

8

20

0/978± 5/54

1/21± 4/00

0/85± 3/25

0/994± 4/20

1/10± 3/80

9

20

0/88± 4/60

1/02± 4/25

0/81± 3/85

1/14± 4/55

1/02± 4/45

7

20

0/911± 3/10

1/56± 2/60

1/22± 2/35

1/39± 3/55

0/93± 3/15

8

20

1/16± 3/75

1/66± 2/85

1/18± 3/15

1/29± 4/00

0/46± 3/90

9

20

1/26± 5/10

1/44± 4/10

1/14± 4/50

0/917± 5/00

1/01± 4/75

7

20

0/76± 3/25

0/670± 3/35

0/88± 3/40

1/19± 2/80

0/731± 2/60

8

20

0/923± 3/30

0/941± 3/70

1/26± 4/15

1/12± 4/00

0/725± 3/00

9

20

1/22± 4/15

0/780± 3/75

1/56± 3/65

1/56± 3/60

1/20± 3/25

7

20

1/41± 3/10

1/71± 3/30

1/52± 3/70

1/39± 3/45

0/911± 2/90

8

20

1/56± 4/15

1/42± 3/65

1/43± 3/50

1/26± 3/75

1/26± 3/35

9

20

1/46± 5/40

1/55± 5/10

1/20± 4/90

0/94± 4/40

1/00± 4/80

نمره کل
غلتاندن

(مهارتهای
دستکاری)

3/00
1/21±
3/20
1/28±
4/20
1/23±
2/80
1/10±
3/55
1/50±
4/40
1/31±
2/65
1/34±
3/25
1/46±
3/40
1/87±
2/65
1/42±
4/25
1/29±
4/20
1/28±

6/83± 18/70
6/60± 20/80
6/10± 26/65
4/07± 17/55
6/69± 21/20
7/13± 27/85
5/58± 18/05
6/40± 21/40
8/10± 23/00
8/26± 19/10
8/22± 22/65
7/43± 28/80

در جدول .2میانگین و انحراف معیار مولفههای دستکاری بر حسب

جدول مشخص میشود که در نمره کل دستکاری عملکرد پسران

جنسیت در اقوام ایرانی ارائه شده است با توجه به نتایج حاصل از

در تمامی استانها بهتر از دختران میباشد.

جدول .2میانگین و انحراف معیار مولفههای دستکاری بر حسب جنسیت در اقوام ایرانی
استان

جنسیت

تعداد

تهران

ضربه با

دریبل

دریافت

ضربه با پا

دست

پرتاب باالی

غلتاندن

شانه

نمره کل
(مهارتهای
دستکاری)

لرستان
خوزستان
کردستان
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پسر
دختر
پسر
دختر
پسر

30
30
30
30
30

1/22± 3/73
1/44± 3/16
1/27± 4/53
1/30± 3/43
1/12± 3/96

1/22± 4/53
1/14± 3/60
1/54± 3/86
1/52± 2/50
0/721± 3/76

0/93± 3/50
1/13± 3/43
1/47± 3/46
1/47± 3/20
0/82± 4/06

1/03± 4/63
1/30± 3/23
1/09± 4/63
1/43± 3/73
1/12± 3/80

1/53± 3/66
1/11± 3/66
1/06± 4/33
1/10± 3/53
0/844± 3/33

1/33± 3/73
1/29± 3/20
1/24± 4/16
1/10± 3/00
1/02± 4/30

7/26± 23/80
7/41± 20/30
7/67± 25/00
7/93± 19/40
5/65± 23/23

دختر

30

0/791± 3/16

0/85± 3/43

1/16± 3/40

1/54± 3/13

0/89± 2/56

1/02± 1/90

6/25± 17/88

پسر
دختر

30
30

1/73± 4/60
1/68± 3/83

1/91± 4/26
1/52± 3/76

1/51± 4/36
1/44± 3/7

1/18± 4/03
1/26± 3/70

1/54± 3/83
1/07 ± 3/53

1/65± 3/76
1/37± 3/63

8/65± 24/86
8/34± 22/16
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مقایسه مهارت های حرکتی دستکاری کودکان  7تا  9سال اقوام ایرانی...
جدول  .3نتایج آزمون واریانس چند متغیره در مورد مولفههای دستکاری
مقدار اثر پیالی
اثر
0/305
استان
0/206
جنسیت
0/203
استان* جنسیت
*در سطح  P ≥ 0/01معنادار است

آماره F
*4/319
*9/839
*2/775

درجه آزادی
18
6
18

با توجه به اطالعات جدول ،3اثر اصلی استان و جنسیت و همچنین
تعامل استان و جنسیت معنادار است ،به این معنی که بین مولفههای
دستکاری کودکان دختر و پسر اقوام ایرانی تفاوت معناداری وجود

سطح معناداری
0/001
0/001
0/001

مجذور اتا
0/206
0/102
0/068

مولفههای دستکاری شامل ضربه با دست ،دریبل ،دریافت توپ،
ضربه با پا ،پرتاب باالی شانه و غلتاندن در بین کودکان دختر و پسر
اقوام ایرانی در جدول  4خالصه شده است.

دارد .یافتههای آزمون تحلیل واریانس تک متغیره ،به منظور مقایسه
جدول  .4مقایسه مولفههای دستکاری در بین کودکان دختر و پسر اقوام ایرانی
مجموع مجذورات
استان

جنسیت

استان*
جنسیت

متغیر
ضربه با دست
دریبل
دریافت توپ
ضربه با پا
پرتاب باالی شانه
غلتاندن
ضربه با دست
دریبل
دریافت توپ
ضربه با پا
پرتاب باالی شانه
غلتاندن
ضربه با دست
دریبل
دریافت توپ
ضربه با پا
پرتاب باالی شانه
غلتاندن

درجه آزادی

046/23
633/30
250/17
879/15
283/32
146/12
204/39
817/36
417/10
838/40
067/13
204/67
179/2
683/9
050/4
046/9
700/6
146/44

میانگین مجذورات
682/7
211/10
750/5
293/5
761/10
049/4
204/39
817/36
417/10
838/40
067/13
204/67
0/726
228/3
350/1
015/3
233/2
715/14

3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3

F
**190/4
**673/5
*650/3
*331/3
**076/8
347/2
**382/21
**454/20
*613/6
697/25
806/9
962/38
396/0
793/1
857/0
897/1
676/1
531/8

سطح معناداری
007/0
001/0
013/0
021/0
000/0
073/0
000/0
000/0
011/0
000/0
002/0
000/0
754/0
149/0
464/0
131/0
173/0
000/0

مجذور اتا
051/0
068/0
045/0
041/0
095/0
029/0
084/0
081/0
028/0
100/0
041/1
144/0
005/0
023/0
023/0
024/0
021/0
099/0

* درسطح  P ≥ 0/05معنادار است.
** در سطح  P ≥ 0/01معنادار است.

با توجه به اینکه اثر تعامل دو متغیر جنسیت و استان در مولفهی
غلتاندن مهارتهای دستکاری معنادار به دست آمده است ،تفسیر اثر
متقابل انجام شد؛ در همین راستا نتایج نشان داد ،تفاوت معناداری
بین امتیاز مولفهی غلتاندن کودکان دختر و پسر در استانهای
لرستان ( )F- 11/83، P = 0/ 001و خوزستان (P = 0/ 001
 )F- 5/91،وجود دارد ،در حالیکه این تفاوت در استان تهران (0/117
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=  )F- 2/47، Pو کردستان ( )F- 0/155، P = 0/ 695معنادار
نیست .مقایسه میانگینها نشان میدهد که کودکان پسر در استان
های لرستان و خوزستان به طور معناداری امتیاز بیشتری نسبت به
کودکان دختر در مهارت غلتاندن بهدست آوردهاند (.)P = 0/001
نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد اثر اصلی جنسیت نشان داد
که کودکان پسر بهطور معناداری امتیاز بیشتری نسبت به کودکان
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فرشید طهماسبی ،فرزانه حاتمی ،مجید محمدی

دختر بهدست آوردهاند ( ،)P = 0/001همچنین نتایج آزمون بونفرونی

پنجه) داشتند ،که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد .این تفاوتها،

در خصوص اثر اصلی استان نشان داد که نمره مهارت های
دستکاری کودکان استان لرستان به طور معناداری بیشتر از کودکان

بینشهایی در مورد اقدامات مختلف فرهنگی که به توسعهی برخی

خوزستان ( )P = 0/001است و کودکان استان کردستان به طور
معناداری امتیاز بیشتری نسبت به کودکان استان لرستان بهدست
آوردهاند ( )P = 0/001و تفاوت معناداری بین سایر استانها مشاهده
نشد.
بحث و نتیجه گیری
یکی از عوامل تاثیر گذار بر رشد الگوهای حرکتی کودکان عامل
فرهنگ و محیط میباشد .در این زمینه کمبود تحقیقاتی که مهارت
حرکتی کودکان را در بین کشورها یا خرده فرهنگهای حاکم بر هر
کشور مقایسه کنند ،به چشم میخورد (جاکوال و همکاران.)2015 ،
در همین راستا نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اثر اصلی استان
(تهران ،لرستان ،کردستان ،خوزستان) و جنسیت (پسر و دختر) و
همچنین تعامل استان و جنسیت در مهارتهای حرکتی دستکاری
کودکان اقوام ایرانی معنادار بوده است .به این معنی که بین مهارت-
های حرکتی کودکان اقوام ایرانی تفاوت معناداری وجود دارد .چو و
همکاران ،)2001( 1مهارتهای حرکتی کودکان در چین (هنگ
کنگ) و ایاالت متحده را مقایسه کرد و تفاوتهای بین گروهها نشان
داد ،کودکان چینی در مهارتهای دستی و وظایف تعادلی به میزان
قابل توجهی بهتر عمل میکردند ،در حالی که کودکان آمریکایی در
پرتاب و گرفتن ،از کودکان چینی پای فراتر گذاشتند .همچنین باردید
و همکاران ( ،)2015به بررسی مقایسه میان فرهنگی مهارتهای
حرکتی در کودکان استرالیایی و بلژیکی پرداختند .نتایج نشان داد که
تفاوتهای فرهنگی نقش بارزی بر الگوهای حرکتی کودکان دارد.
نتایج این مطالعات از آن جهت که نشان دهنده تاثیر فرهنگی و بافت
اجتماعی– فرهنگی بر رشدحرکتی است با نتایج مطالعه حاضر
همخوانی دارند.
مونیکا و همکاران ( ،)2018در مطالعهای به ارزیابی جنبههای
شایستگی حرکتی کودکان در زمینههای مختلف فرهنگی پرداختند.
نتایج نشان داد که کودکان نروژی در تمام آزمونهای شایستگی
حرکتی بهتر بودند و عملکرد بهتری نسبت به کودکان ایتالیایی و در
دو تلکیف نسبت به کودکان یونانی (قرار دادن آجر و راه پاشنه–

از انواع مهارتها کمک میکنند و یا مانع آن میشوند ،ارائه می-
نمایند .واضح است که تحقیقات بین فرهنگی میتوانند بینشهای
ارزشمندی در مورد نحوهی ایجاد مهارتهای مختلف حرکتی در
زمینههای مختلف فرهنگی ارائه نمایند.
یافتههای پژوهش نشان داد نمره کل مهارتهای دستکاری
کودکان استان لرستان به طور معناداری بیشتر از کودکان خوزستان
( )P = 0/001بود و کودکان استان کردستان به طور معناداری امتیاز
بیشتری نسبت به کودکان لرستان بهدست آوردند (.)P = 0/001
این نتایج ممکن است نشانگر اصل اختصاصی بودن یادگیری مهارت
حرکتی (درواتزکی و زوکاتو1967 ،2؛ استوکل و هاوز )2016 ،3باشند
که در آن تمرین تجارب حرکتی بهخصوص که شامل تکالیف حرکتی
مختلفی میشود باعث بهبود عملکرد حرکتی در مهارتهای خاص
میگردد .بر این اساس ،طبق دیدگاه سیستمهای پویا ،تکامل
شایستگی حرکتی به وسیله بستر خاص محیطی که شامل فعالیت
بدنی میشود ،بهبود یافته و تقویت میگردد (لوپز و همکاران2011 ،؛
تورتال ،لوراس .)2016 ،بنابراین اختالفات در مهارتهای حرکتی بین
کودکان اقوام کشور ممکن است به وسیله عواملی مانند تفاوتها در
نوع و میزان زمان صرف شده برای فعالیتهای بدنی مختلف و
تجربیات حرکتی ،فضا و تجهیزات و نگرش خانوادهها به فعالیت
بدنی توضیح داده شود .عالوه بر این با اینکه رشدحرکتی تحت تاثیر
نمو و بالیدگی قرار میگیرد ،اما شرایط محیطی و فرهنگی بر آن
تاثیر میگذارد .اگر چه تأثیرات ژنتیکی احتماال نقش مهمی بر
رشدحرکتی ایفا میکند ،دیدگاههای کنونی در مورد رشد رفتاری،
تاثیر و تعامل ترکیبی ژن و محیط را نشان داده و در مورد رفتارهای
پیچیده نظیر پاسخهای حرکتی یا احساسی ،به محیط اولویت می-
دهند (کوپر ،کافمن ،و وارد .)2003 ،4کودکان فرهنگهای مختلف
ممکن است تجربیات متفاوتی داشته باشند ،کودکان یک فرهنگ
ممکن است مهارت حرکتی ظریف را تمرین کنند ،در حالی که
کودکان فرهنگ دیگر این کار را انجام ندهند.
در ارتباط با تفاوت های جنسیتی در رشدحرکتی نتایج نشان داد
تعامل جنسیت و استان تنها در مولفهی غلتاندن معنادار بود .بدین

1

- Cho et al
-Drowatzky & Zuccato

2
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-Stöckel & Hughes
- Cooper, Kaufman, & Ward

3
4

مقایسه مهارت های حرکتی دستکاری کودکان  7تا  9سال اقوام ایرانی...

صورت که کودکان پسر در استانهای لرستان و خوزستان به طور

آموزان مهیا نمایند و آنها را به مشارکت در ورزش پس از کالس و

معناداری امتیاز بیشتری نسبت به کودکان دختر بهدست آوردهاند

خارج از مدرسه جهت رشد  FMSتشویق کنند .زیرا رشد ،FMS
برای کسب تبحر در ورزشها و بازی های یک فرهنگ الزامی است.

( .)P = 0/001اما این تفاوت در ارتباط با سایر مولفههای دستکاری
معنادار نبود .بحثها در مورد تفاوتهای جنسیتی در مهارتهای
حرکتی همسو و همراستا نیستند ،برخی از آنها اشاره کردهاند که
هیچ تفاوت جنسیتی در چاالکی دستی در کودکان بین  9تا  12سال
وجود ندارد (دورفبرگرو کرنی2009 ،؛ ودول جلساس و
همکاران )2013،و برخی از گزارشات دیگر حاکی از وجود اختالفات
جنسیتی به نفع دختران در سن  4سالگی (سیگموندسون و روستافت،
 )2003و برتری پسران در سن  17سالگی (دروفبرگر و همکاران،1

این مهارتها همانند آجرهای ساختمانی حرکات کارآمد و مؤثر
هستند که برای کودک راهی جهت جستجوی محیط و کسب دانش
در مورد دنیای پیرامون فراهم میکنند FMS .رشد یافته را میتوان
مترادف با یادگیری لغات یا حروف یک الفبا در نظر گرفت .این حروف
به عنوان مبنای یادگیری کلمات (مهارت های حرکتی ترکیبی) عمل
کرده که بر اساس آنها کودک میتواند از طریق بکارگیری کلمات
در ترکیبات متفاوت ،جمله سازی و پاراگراف سازی کند (مهارتهای

 )2009است .احتماال در این مورد بحث بر سر این باشد که برخی از
فعالیتها و ورزشها فاقد ارتباطات و همبستگیهای جنسیتی به

در رشد زبانی خود ،از کار افتاده میشود .به همین شکل در رشد

خصوص خودشان میباشند (هی وود و گچل .)2014 ،2در مطالعه
ودول و همکاران ( ،)2013اختالف ناچیزی بین مهارتهای حرکتی

حرکتی ،توانایی حرکت آسان در ترکیبات متعدد از  FMSزمانی
تحدید میشود که کودک در سالهای ابتدایی کفایت حرکتی الزم

دختران و پسران نروژی مشاهده شد که با برتری پسران همراه بود.
این نتایج با مطالعه حاضر در ارتباط با مولفه غلتاندن همخوانی دارد

را کسب نکند ،در نتیجه گیری کلی باید گفت که داده ها نشانگر
وجود اختالفاتی بین مهارتهای حرکتی در کودکان اقوام مختلف

اما در ارتباط با سایر مولفههای دستکاری ناهمخوان است ،شاید از
علت این ناهمخوانی نگاه متفاوت کشورهای مورد مطالعه به فعالیت
دختران باشد .همچنین در مطالعه مونیکا و همکاران ( ،)2018زمانی

کشور میباشد .ما پیشنهاد میکنیم که داشتن نگرش فرهنگی نسبت
به حرکت و برنامهریزی شاخصهای واضح مربوطه در مدارس ،و به

که داده ها با توجه به جنسیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند،
هیچ اختالف آماری بین دختران و پسران هر ملیت (ایتالیا ،یونان) در
هر یک از آزمونها یافت نشد ،که با برخی نتایج مطالعه حاضر
همخوانی دارد.
در نمره کلی دستکاری نتایج نشان داد عملکرد پسران بهتر از
دختران می باشد ،یانگ لین و همکاران ( ،)2015در مطالعه ای به
بررسی تفاوت های موجود در  FMSکودکان  6تا  9ساله پرداختند.
نتایج نشان داد تفاوت معنی داری در مهارتهای کلی کنترل شی و
عملکرد کلی وجود داشت و پسران عملکرد بهتری به نسبت دختران
در هر دو مهارت کنترل شی و عملکرد کلی داشتند ،که با نتایج
مطالعه حاضر همخوانی دارد .بنابراین مطلوب است که معلمان
تربیت بدنی در مدارس ابتدایی ،دختران را در انواع بازیهای
مشارکت بدهند و همچنین آنها را به انجام فعالیتهای دویدن،
پرتاب کردن ،و دریبل زدن در بعد از مدرسه تشویق بنمایند .خالصه
اینکه ،مدارس باید انواع فعالیتهای حرکتی جالب برای دانش

ورزشی ویژه) .اگر درک اساسی از لغات یا حروف ایجاد نشود ،کودک

کارگیری تجارب فعالیتهای جسمانی ،تاثیر زیادی بر تکامل و
توسعه مهارتهای حرکتی کودکان دارد.
تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله ،بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از
کلیه مدیران ،معاونین و دانشآموزان محترم شرکتکننده در این
تحقیق که ما را یاری کردند ،ابراز مینمایند.
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