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مقایسة مهارتهای حرکتی بنیادی کودکان  7سالة شهر و روستای کاشان
زهرا میراب شهری 1،رخساره

بادامی2

چکیده
مقدمه و هدف :رشد حرکتی تحت تأثیر عوامل مختلفی چون محل سکونت قرار میگیرد .هدف از پژوهش حاضر ،مقایسة مهارتهای
حرکتی بنیادی کودکان  7سالة شهر و روستای کاشان بود.
روششناسی :شرکتکنندگان این مطالعه را  53کودک شهر کاشان و  49کودک روستای جوشقان و استرک کاشان تشکیل میدادند
که بهصورت تصادفی انتخاب شدند .مهارتهای حرکتی بنیادی کودکان با استفاده از مجموعه آزمونهای ارزیابی حرکت کودکان سنجیده
شد .این آزمون دارای سه خرده آزمونِ چاالکی دستی ،مهارتهای توپی و مهارتهای تعادلی است .برای مقایسة دو گروه در هر یک از
این خرده آزمونها و همینطور در نمرة کل آزمون از آزمون تی مستقل استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که کودکان شهری و روستایی در دو خرده آزمون چاالکی دستی و مهارتهای توپی تفاوتی با یکدیگر نداشتند.
اما ،کودکان روستایی در خرده آزمون مهارتهای تعادلی و همین طور نمرة کل آزمون برتر بودند.
نتیجهگیری :نتایج بدست آمده از این پژوهش مبین این است که عوامل فراهم ساز موجود در محیط روستا ،تأثیر بسزایی در رشد
مهارتهای بنیادی کودکان داشته است.
واژههای کلیدی :کودکان روستایی ،کودکان شهری ،مهارتهای بنیادی.

 .1کارشناس ارشد رفتار حرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
 .2دانشیار رفتار حرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان Rokhsareh.badami@khuisf.ac.ir
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مقدمه
بر اساس دیدگاه بومشناختی ،ادراک و حرکت بر روی یکدیگر اثر میگذارند و از آنجاییکه رشد بیشینه ادراک در
دوران پیش از دبستان و دبستان روی میدهد ،هر گونه تفاوت در محیط زندگی کودکان ،منجر به تفاوت در ادراک
و متعاقباً منجر به تفاوت در مهارتهای حرکتی کودکان شود ( .)1بهعبارت دیگر ،اولین مرحله ،در انجام مهارتهای
ادراکی-حرکتی (کلیة فعالیتهای حرکتی ارادی) ،دریافت اطالعات از محیط برای تولید حرکت است .این اطالعات
از طریق اعصاب آوران به مغز میرسد و در مغز اطالعات جدید با تجربیات مشابه قبلی تلفیق میشود .تلفیق
اطالعات جدید و قدیم ،ادراک درستتر و کاملتری از وضعیت حرکتی فعلی فراهم میآورد و احتمال تولید حرکت
موفقیتآمیز را افزایش میدهد .لذا ،داشتن تجارب حرکتی مشابه در گذشته احتمال موفقیتآمیز بودن حرکت جدید
را افزایش میدهد (.)2
یکی از مدلهای رشد حرکتی انسان که بر پایه دیدگاه بومشناختی مطرح شده ،مدل ساعت شنی گاالهو1است.
گاالهو ،فرآیند رشد حرکتی را به یک ساعت شنی تشبیه کرده که دارای چهار دورة حرکات رفلکسی ،حرکات
مقدماتی یا پایه ،حرکات بنیادی و حرکات تخصصی است .بر اساس مدل ساعت شنی گاالهو ،رشد حرکتی تحت
تأثیر محدودکنندههای فرد ،محیط و تکلیف و همینطور تعامل این محدودکنندهها با یکدیگر قرار دارد .در این مدل،
عالوه بر اینکه محدودکنندهها و تعامل آنها با یکدیگر منجر به شکلگیری حرکت میشود بلکه خود محدودکننده-
ها نیز باعث تغییر یکدیگر میشوند ( .)3بهعنوان مثال ،محدودکنندههای محیطی (محدودکنندههایی که منجر به
افزایش یا کاهش فعالیت بدنی میشوند) در طوالنی مدت میتوانند باعث تغییر محدودکنندههای فردی (ویژگیهای
ساختاری و کارکردی) و متعاقباً کارایی مهارتهای حرکتی شوند .در محیطهایی که امکان انجام فعالیت بدنی
بیشتر است ،فعالیت بدنی بیشتر در ویژگیهای ساختاری فرد اعم از تار عضالنی ،تعداد مویرگ ،عمل میتوکندری،
وسعت عصبی-عضالنی و سازگاری عصبی-عضالنی تغییر ایجاد کرده و به کارایی بهتر مهارتهای حرکتی می-
انجامد (.)2
بر اساس مطالعات انجام شده ،با تغییر محل زندگی ،محدودیتهای اجتماعی-فرهنگی -اقصادیِ اثرگذار بر
رشد حرکتی کودک تغییر میکند .محیطهای مناسب از نظر امکانات و تسهیالت و نگرشهای اجتماعی-فرهنگی،
مشوق انجام فعالیت بدنی و ورزش و محیطهای نامناسب از نظر امکانات و تسهیالت و نگرشهای اجتماعی-
فرهنگی بازدارندة انجام فعالیت بدنی و ورزش است .در این خصوص برخی از پژوهشگران به بررسی اثر امکانات،
تسهیالت و امنیت محل زندگی بر میزان فعالیت بدنی کودکان پرداختهاند و به تأثیر محیط محل زندگی بر میزان
فعالیت بدنی کودکان اشاره کردهاند (  .)4-6برخی دیگر از پژوهشگران نیز گزارش کردهاند که سیاستهای مدارس
محل زندگی ( )7و درک افراد آن محیط از میزان امکانات و تسهیالت ( )8بر میزان فعالیت بدنی کودکان اثر
میگذارد.
در قرن گذشته ،در ایاالت متحدة آمریکا و اروپای غربی ،ساکنان مناطق روستایی نسبت به شهرنشینان بلندتر
و سنگینتر بودند درحالیکه با بهبود شرایط مراکز شهری در اوایل قرن بیستم بهتدریج کودکان شهری نسبت به
کودکان روستایی بلندتر و سنگینتر شدند و زودتر به بالیدگی رسیدند .در حال حاضر تفاوت در شرایط زندگی مردم
شهر و روستا در ایاالت متحدة آمریکا ،کانادا و اروپای غربی به نسبت کاهش یافتهاست ولی این تفاوت در اروپای
1Gallahue Hourglass
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شرقی و کشورهای حوزة مدیترانه هنوز فاحش است .تفاوت محیط روستایی و شهری اغلب به تفاوت در توزیع
امکانات و تسهیالتِ اقتصادی ،تربیتی ،تغذیهای و بهداشتی نسبت دادهشدهاست (.)9
در همین ارتباط ،تعدادی از پژوهشگران ،اثر عوامل محیطی بر رشد مهارتهای بنیادی را سنجیدهاند .بهعنوان
مثال ،عموزاده خلیلی و یادگاری ( )1382در پژوهشی به مقایسة میزان رشد حرکات ظریف کودکان شهری و
روستایی پرداختند ( .)10یافته ها نشان داد که کودکان روستایی در انجام حرکات ظریف مهارت بیشتری دارند.
عالیزاده و همکاران ( )1392در پژوهشی ،شاخصهای پیکرسنجی ،میزان فعالیت بدنی و مهارتهای بنیادی
کودکان هفت تا  10سال با وضعیت اقتصادی– اجتماعی مختلف را مقایسه کردند .ارزیابی مهارتهای بنیادی و
شاخصهای پیکرسنجی نشان از ترکیببدنی مطلوبتر و طول اندام بیشتر دانشآموزان با وضعیت اقتصادی–
اجتماعی پایینتر داشت .همینطور ،مهارتهای کنترل شیء در این کودکان کارآمدتر بود ( .)11بارنت1و همکاران
( )2013در مطالعهای به این نتیجه رسیدند که سطح اعتماد والدین به مهارتهای حرکتی کودکان و امکانات موجود
در خانه بر رشد مهارتهای بنیادی کودکان تأثیر مثبت دارد ( .)12تساپاکیدو 2و همکاران ( )2014مهارتهای
حرکتی کودکان  8و  9ساله را با توجه به وضعیت اقتصادی -اجتماعی ،محل زندگی ،تحصیالت والدین و مشارکت
والدین در باشگاههای ورزشی مقایسه کردند .نتایج نشان داد که محل زندگی و سطح تحصیالت والدین بر سطح
مهارتهای حرکتی بنیادی مؤثر بودهاست ،اما شرکت والدین در کلوپهای ورزشی تأثیر عمدهای بر آن نداشت.
همچنین عملکرد حرکتی کودکانی با سطح اقتصادی–اجتماعی پایینتر بهتر از عملکرد حرکتی کودکان با سطح
اقتصادی–اجتماعی باالتر بود .پژوهشگران این تفاوت را به مشارکت کودکان با وضعیت اقتصادی– اجتماعی پایینتر
در فعالیتهای بدنی آزاد و غیرساختارمند نسبت دادند (.)13
مرور پژوهشهای انجام شده در خصوص تأثیر عوامل محیطی بر رشد مهارتهای بنیادی حاکی از این است
که عوامل محیطی بر رشد مهارتهای بنیادی تأثیر میگذارند .شاید زندگی در شهر یا روستا هم یکی از عوامل
محیطی مؤثر بر رشد مهارتهای بنیادی باشد؛ چرا که این دو محیط از نظر وسعت منطقه جغرافیای ،وضعیت و نوع
فعالیت اقتصادی ،درجة اشتغال و قشربندی اجتماعی ،درجة پیچیدگی روابط و مناسبات و دسترسی به امکانات و
تسهیالتبا یکدیگر متفاوتند ( )14و به تبع آن فرصتهای تمرینی و آموزشی در این دو محیط یکسان نیست.
لذا ،با توجه به تفاوتهای مذکور در شیوة زندگی شهری و روستایی ،هدف از این مطالعه ،مقایسة مهارتهای
حرکتی بنیادی کودکان  7سالة شهر و روستای کاشان بودهاست.
روششناسی
روش تحقیق حاضر از نوع علّی -مقایسهای است .شرکتکنندگان این پژوهش را کودکان  7سالة شهر و روستای
کاشان در سال تحصیلی  92 -93تشکیل میدادند .از بین  27روستای شهر کاشان ،روستای جوشقان و روستای
استرک به صورت تصادفی انتخاب شدند .تعداد کودکان  7سالة این دو روستا  58نفر بود که تعداد  27دختر و 22
پسر حاضر به شرکت در پژوهش شدند و همة آنها به عنوان نمونة روستا انتخاب شدند .تعداد مدارس دخترانه و
پسرانه شهر کاشان  79مدرسه بود .از بین مدارس دخترانه شهر کاشان ،مدرسة دخترانة امام جواد (ع) و از بین
مدارس پسرانة شهر کاشان ،مدرسة پسرانه مالصدرا به شیوة تصادفی انتخاب شدند .تعداد دختران و پسران  7سالة

2. Tsapakidou

1. Barnett
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این دو مدرسه  115نفر بود که از این تعداد 27 ،دختر و  26پسر بهصورت تصادفی به عنوان نمونة شهر انتخاب
شدند.
ابزار گردآوری داده ها
1
برای گردآوری دادهها از مجموعه آزمونهای ارزیابی حرکات کودکان ( )M-ABCاستتتتفاده شتتتد .این آزمون با
بازنگری در آزمون تامی2و با ایده گرفتن از آزمون اوزورتستتکی3توستتط هندرستتون و ستتاگدن )1992(4ایجاد شتتده
استتت ( .)15این آزمون ،هنجار مرجع استتت و عملکرد حرکتی کودکان  4تا  12ستتال را ارزیابی میکند .مجموعة
کامل این آزمون ،از  32تکلیف که به  4دسته  8تایی تقسیم شده ،تشکیل می شود .هر دسته برای یک گروه سنی
طراحی شده است .دستة هشت تایی اول برای گروه سنی  4-6سال ،دستة هشت تایی دوم برای گروه سنی 7 -8
سال ،دستة سوم برای گروه سنی  9-10سال و نهایتاً ،دستة چهارم برای گروه سنی  11-12سال است .نکته قابل
توجه این استتت که مهارتهای مورد نیاز هر دستتته یعنی اجرای مهارتهای دستتتکاری (ستته تکلیف از هشتتت
تکلیف) ،مهارت های توپی (دو تکلیف از ه شت تکلیف) و تعادلی ( سه تکلیف از ه شت تکلیف) یک سان ا ست ،تنها
تفاوت ،در شتتیوه اجرای این مهارتها استتت که با توجه به گروه ستتنی تعدیل شتتده استتت (جدول  1را مشتتاهده
فرمایید).
روایی محتوایی ( ،)17 ،16روایی ستتتازه ( ،)18پایایی بین آزمونگرها ( ،)19و پایایی آزمون – بازآزمون M-
 )20( ABCدر پژوهشهای مختلف تأیید شتتتده استتتت .با این حال ،با توجه به نظر متخصتتتصتتتان ستتتنجش و
اندازهگیری ،ارزش روایی و پایایی آزمون ها ،مختص همان جامعه بررستتتی شتتتده استتتت و قابل تعمیم به همه
موقعیتهای فرهنگی و جغرافیایی نیستتت ( .)21لذا ،در این پژوهش روایی محتوایی و پایایی این آزمون ستتنجیده
شتتد .برای ستتنجش روایی محتوایی ،از نظر متخصتتصتتان استتتفاده شتتد و برای پایایی از ضتتریب آلفای کرونباخ.
متخ ص صان ،روایی آزمون را تأیید کردند و ضریب آلفای کرونباخ برای چاالکی د ستی ،مهارتهای توپی ،تعادل و
نمرة کل مهارتهای بنیادی بهترتیب 0/86 ،0/78 ،0/79و  0/9بهدست آمد.
جدول  :1آزمون M-ABC
مهارتهای ظریف دستکاری

گروه سنی

سرعت و
ثبات حرکت
هر دست

هماهنگی دو
دست برای
اجرای یک
حرکت

 4( 1تا  6سال )

سکه انداختن
در قلک

نخ کردن
مهرهها

تعادل

مهارتهای توپی

هماهنگی
چشم و
دست

دریافت
کردن

پرتاب
کردن

تعادل
ایستا

کشیدن
ماز دوچرخه

گرفتن
کیسه لوبیا

غلتاندن
توپ به
سمت هدف

تعادل
روی
یک پا

3Oseretsky Test
4Henderson S, Sugden

تعادل پویا ( 2ایتم)

پریدن از
روی
طناب

راه رفتن با
پاشنههای
باالگرفته

1Movement assessment battery for children
)manual (MABC
)2Test of Motor Impairment (TOMI
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مهارتهای ظریف دستکاری

مهارتهای توپی

 9( 3و  10سال)

جابجاکردن
میخها
در ردیفها

پیچاندن مهره
روی پیچ

کشیدن ماز
گل

گرفتن
توپ
با دو دست

 11( 4و  12سال)

پیچاندن
میخها

جدا کردن فیل

کشیدن ماز
گل

گرفتن
توپ با
یک دست

 7( 2و  8سال)

جایگذاری
میخها

دوخت

کشیدن ماز
گل

پرتاب و
گرفتن
با یک
دست

پرتاب کیسه
لوبیا
در داخل
جعبه
پرتاب کیسه
لوبیا
در داخل
جعبه
پرتاب به
هدف
روی دیوار

تعادل
تعادل
لک
لک

پریدن در
مربعها

راه رفتن
از پاشنه به
پنجه

تعادل
یک
تخته

لیلی
کردن
در داخل
مربعها

توپ تعادل

تعادل
دو
تخته

پرش و
دست
زدن

راه رفتن به
عقب

روش گردآوری اطالعات
پس از انتخاب نمونة آماری ،برای ستتتنجش میزان مهارت های حرکتی کودکان از مجموعه آزمون های ارزیابی
حرکتی کودکان ا ستفاده شد که مطابق با د ستورالعمل دفترچه راهنما ،آزمونگر قبل از آزمون هر تکلیف به آزمون
شونده فرصت میداد تا با نحوة اجرای تکلیف آشنا شوند .این فرصت برای تکالیف مختلف ،متفاوت است؛ بعنوان
مثال ،برای جایگذاری مهره ها ،یکبار ،برای ماز گل ،تمرین نیمی از مستتتیر و برای تعادل ،ده ثانیه برای هر پا.
مطابق د ستورالعمل دفترچة راهنما ،اگر هنگام آزمون به کودک اجازه داده می شد که بی شتر از یک تالش دا شته
باشد ،بهترین نمره برای او ثبت می شد.
روش امتیازبندی و تجزیه و تحلیل دادهها
عملکرد در این آزمون به چند روش امتیازبندی می شتتتود .یک روش ،استتتتفاده از نمرات خام مثل زمان به ثانیه
است .روش دیگر ،تبدیل نمرات خام به نمرات تراز شده نمونه استاندارد است که دامنه آن از صفر تا پنج برای هر
تکلیف می باشتتتد که برای بهترین عملکرد امتیاز  0و برای بدترین عملکرد ،امتیاز  5داده می شتتتود ( .)15در دو
تکلیف جایگذاری میخها و تعادل که هر دو اندام درگیر ا ست ،نمرات تراز شده اندامها بطور میانگین ،ب صورت یک
نمره آورده می شود .دامنة نمره اختالل در خردهآزمون مهارتهای دستی که از سه تکلیف تشکیل شده ،از صفر تا
پانزده ،در خردهآزمون مهارتهای توپی که از دو تکلیف تشتتکیل شتتتده از صتتتفر تا ده و در خردهآزمون مهارتهای
تعادلی که از سه تکلیف تشکیل شده ،از صفر تا پانزده می باشد .نمره کلی اختالل از جمع نمرات تراز شده حاصل
از ه شت تکلیف به د ست می آید و دامنة آن از صفر تا چهل ،متغیر ا ست .نمرهها ،ن شانگر میزان اختالل ه ستند.
لذا ،نمرات باالتر ،بیانگر عملکرد ضعیف تر است .
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برای مقای سه مهارتهای حرکتی دو گروه ،از آزمون تیم ستقل ا ستفاده شد .قبل از ا ستفاده از آزمون تی م ستقل،
پیش فرضتتهای آزمون پارامتری؛ یعنی ،نرمال بودن دادهها و همگونی واریانس ها به ترتیب با استتتفاده از آزمون
کلموگراف -اسمیرنوف و آزمون لوین سنجیده شد.
یافته ها
شاخص های آماری مربوط به متغیر های پژوهش در دو گروه شهر و روستا در جدول شماره  2خالصه شدهاست.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد تکالیف مختلف آزمون  ،M-ABCو نمره اختالل
مهارتهای دستی ،توپی ،تعادلی و کل
خرده-
آزمون

چاالکی دستی

تکلیف

شیوه ثبت نتایج

جایگذاری میخها با دست
برتر

زمان به ثانیه

جایگذاری میخها با دست
غیر برتر

زمان به ثانیه

دوخت

زمان به ثانیه

کشیدن مازگل

تعداد خطا

نمره اختالل چاالکی
دستی

تبدیل نتایج بهدستآمده در
تکالیف چاالکی دستی به نمرة
استاندارد از صفر تا پنج و جمع
آنها با یکدیگر

مهارتهای توپی

پرتاب و گرفتن توپ با
دست برتر
پرتاب و گرفتن توپ با
دست غیربرتر
پرتاب کیسه لوبیا داخل
جعبه از فاصله دو متر با
کمک یک دست ،بدون
استفاده از کمک بدن
نمرة اختالل در مهارتهای
توپی

تعداد دریافت موفق
تعداد دریافت موفق

تعداد توپهایی که وارد جعبه
شده است
تبدیل نتایج بهدستآمده در
تکالیف مهارتهای توپی به
نمرة استاندارد

کودکان شهر
نمرهخام
± 3/08
22/83
± 5/11
27/71
± 2/88
15/34
± 2/00
1/34
± 2/68
1/74
± 2/96
7/34
± 2/77
6/42
± 1/84
6/59
± 2/35
2/43

کودکان روستا
نمرهخام
± 3/33
22/92
± 3/99
27/67
± 4/02
16/62
1/13 ± 1/58

1/25 ± 1/45

7/81 ± 2/22
7/07 ± 2/45

5/60± 1/89

2/19 ± 1/84
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خرده-
آزمون

زمان به ثانیه

± 9/00
28/30

24/13±13/41

زمان به ثانیه

± 10/28
23/63

19/84±12/31

شماره پرش موفق

5±0

4/98 ± 0/13

راه رفتن پاشنه به پنجه در
امتداد یک خط  4/5متری

تعداد گامهای درست

± 0/28
14/95

± 0/74
14/71

نمره اختالل در مهارتهای
تعادلی

تبدیل نتایج بهدستآمده در
تکالیف مهارتهای تعادلی به
نمرة استاندارد

± 1/40
0/92

0/22 ± 0/60

نمره اختالل کل

جمع سه نمرة اختالل

5/09±3/96

3/67±2/61

تکلیف

شیوه ثبت نتایج

مهارتهای تعادلی

ایستادن روی پای
ترجیحی
(به حالت لکلک)
ایستادن روی پای غیر
ترجیحی
(به حالت لکلک)
پرش داخل مربعها

نمره اختالل

کل

کودکان شهر
نمرهخام

کودکان روستا
نمرهخام

نتایج حاصل از آزمون تی مستقل برای مقایسة نمرة اختالل مهارتهای چاالکی دستی ،توپی ،تعادلی و کل در
جدول  3خالصه شده است.
جدول  .3آزمون تی مستقل برای مقایسة نمرة اختالل مهارتهای چاالکی دستی ،توپی،
تعادلی و کل
آماره

F

P

لوین

لوین

تفاوت میانگین

تفاوت خطای
استاندارد

df

t

p

چاالکی دستی

3/67

0/06

-0/48

0/43

100

-1/11

0/26

مهارتهای توپی
مهارتهای تعادل
نمره اختالل کل

2/21
17/61
5/18

0/14
0/00
0/02

-0/24
-0/70
-1/42

0/42
0/21
0/65

0/57 -0/57 100
0/001* -3/30 71/68
0/03* -2/15 90/65

با توجه به جدول  ،3دو گروه در مهارتهای چاالکی دستتتتی و مهارتهای توپی تفاوت معناداری با یکدیگر
ندارند اما در مهارتهای تعادلی و کل ،اختالف معنادار است.
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نتیجه گیری
در این پژوهش مهارت های چاالکی دستتتتی ،مهارت های توپی ،مهارت های تعادلی و میزان اختالل مهارت های
حرکتی بنیادی کودکان  7سالة شهر و روستای کاشان با هم مقایسه شده است.
یافتة اول پژوهش حاضر نشان داد ،بین چاالکی دستی کودکان شهری و روستایی تفاوتی وجود نداشتهاست.
این یافته با یافتههای مطالعات چو1و همکاران ( )22مبنی بر تأثیر معنادار محدودیتهای اجتماعی فرهنگی محل
زندگی بر چاالکی دستی و مهارتهای دستکاری کودکان همخوان نیست .چو و همکاران ( )2001در پژوهشی به
مقایستتة چاالکی دستتتی کودکان  4تا  6ستتال هن کن و آمریکا پرداختند.کودکان هن کن در آیتم چاالکی
د ستی عملکرد بهتری ن سبت به کودکان آمریکایی دا شتند .این پژوه شگران ،یکی از دالیل مهم برتری کودکان
هن کنگی ن سبت به کودکان آمریکایی در چاالکی د ستی را به محدودیتهای اجتماعی -فرهنگی ن سبت دادند.
به اعتقاد آنها ،استتتتفاده از چوب برای غذاخوردن ،چاالکی دستتتتی کودکان هن کنگی را افزایش دادهاستتتت .در
پژوهش دیگری محمدی و همکاران ( )23تأثیر غنیستتازی محیط از طریق شتترکت در دوره پیشدبستتتانی را بر
مهارت دستکاری کودکان بررسی کردند ،یافتهها نشان داد گروهی که پیشدبستانی را گذرانده بودند ،مهارتهای
د ستکاری بهتری دا شتهاند  .در پژوهش حا ضر ،پژوه شگر با سؤاالتی که از کودکان شهری و رو ستایی پر سید،
متوجه شد که به جز تعداد معدودی از کودکان شهری (تنها پانزده نفر) که در کالسهای شنا شرکت کردهبودند،
بقیة کودکان (چه شتتهری و چه روستتتایی) در فعالیتهای ورزشتتی ستتازمانیافته (کالسهای ورزشتتی) شتترکت
نکردهبودند اما همة کودکان شهری دورة پیشدبستانی را گذرانده بودند و در این دوره با پازل و لگو کار کردهبودند.
همینطور ،کودکان شهری به میزان بیشتری به بازیهای کامپیوتری پرداختهبودند و این درحالی بود که کودکان
روستتتایی دوره پیشدبستتتانی را نگذرانده بودند و بازیهای دیگری کردهبودند .عدم تفاوت دیده شتتده در چاالکی
دستی کودکان شهری و روستایی احتماالً به این دلیل میتواند باشد که کودکان شهری در بازیهای خود از پازل،
لگو ،نقاشی و بازیهای کامپیوتری استفاده کردهبودند وکودکان روستایی در بازیهای بومی محلی همانند یک قل
دو قل ،گردو بازی یا در فعالیتهایی مانند قالیبافی و گلیمبافی شرکت دا شتند .در پژوه شی که تو سط احمدزاده و
همکاران ( )1392انجام شده ،م شخص شد که هر دوی بازیهای بومی محلی و همچنین رایانهای باعث افزایش
مهارتهای ظریف میشود (.)24
خردهآزمون دیگرِ مجموعه آزمونهای ارزیابی حرکت کودکان ،مهارتهای توپی بود .مهارتهای توپی شتتامل
گرفتن توپ با یک د ست و پرتاب کی سه لوبیا در جعبه بود .نتایج پژوهش ن شان داد که مهارتهای توپی کودکان
شتتهر و روستتتای کاشتتان با یکدیگر تفاوت ندارد .این یافته با یافتههای مطالعة چو و همکاران ( )22مبنی بر اثر
متفاوت دو محیط زندگی بر مهارتهای توپی کودکان  4تا  6ستتال هن کن و آمریکا ناهمخوان بود .در مطالعة
چو و همکاران ()22کودکان آمریکایی پرتاب و دریافت بهتری نسبت به کودکان هن کنگی داشتند ( .)22به نظر
میرستتد عملکرد در دریافت و پرتاب به میزان تجارب حرکتی کودکان در تکالیف مشتتابه وابستتته استتت .شتتواهد
پژوهشی نیز این مسئله را تأیید کردهاند ،به گونهای که کودکان آمریکایی به سبب ورزشهای اصلی این کشور از
جمله بی سبال و فوتبال آمریکایی در مهارتهای پرتاب کردن و گرفتن از هم ساالن آ سیایی خود پی شرفتهترند .از
طرف دیگر ،کودکان ک شورهای عربی که فوتبال ورزش ا صلی آنها ست ،در مهارت ضربه زدن با پا ر شد بهتری
1Chow
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دارند ( .)25بر ا ساس نظر هی وود هم عواملی مانند شکل ،اندازة توپ ،سرعت و مسیر حرکت پرتابه را در مهارت
دریافت توپ مؤثر استتتت ( ،)26شتتتای ،یکی از دالیل احتمالی عدم تفاوت بین دو گروه در این پژوهش به نوع و
اندازة پرتابه مربوط باشتتد .در پژوهش حاضتتر از توپ تنیس در مهارت دریافت و از کیستته شتتن در مهارت پرتاب
استفاده شده است که احتماالً با شکل و اندازة توپهای که کودکان شهری و روستایی در بازیهای خود استفاده
میکنند ،متفاوت است.
خردهآزمون دیگر ،مهارتهای تعادلی بود .مهارتهای تعادل شتتتامل ایستتتتادن روی یک پا به حالت لکلک
(تعادل ای ستا) ،راه رفتن از پا شنه به پنجه (تعادل پویا) و پرش کردن داخل مربعها (تعادل پویا) بود .یافتهها ن شان
داد که بین مهارتهای تعادلی کودکان  7ستتتالة شتتتهر و روستتتتا تفاوت وجود دارد و مهارتهای تعادلی کودکان
رو ستایی بهتر از کودکان شهری بود .برخی از مطالعات ن شان دادهاند که مهارت تعادل تحت تأثیر فر صت تمرین
میتواند بهبود یابد که این مو ضوع در پژوهشهای کردی ( ،)27زاکوپوال ،)28(1فالح ( ،)29شیخ و همکاران ()30
و چو و همکاران ( )22گزارش شده است .با این حال ،فرصتهای تمرینی همواره با فقدان امکانات و زمان محدود
شدهاند ( .)14شاید بتوان دلیل اینکه کودکان شهری در مقای سه با کودکان رو ستایی از مهارت تعادل پایینتری
برخوردار هستتتتند را اینگونه بیان کرد که کودکان شتتتهری با توجه به فضتتتای زندگی کوچکتری که دارند کمتر
میتوانند فعالیتهایی انجام دهند که عضتتتالت بزرگ آنها را درگیر کند و بیشتتتتر به فعالیتهایی میپردازند که
عضتتالت ظریف آنها را درگیر مینماید از جمله پرداختن به بازیهای کامپیوتری ،نقاشتتی ،و پازل .از طرف دیگر،
کودکان روستتتایی به خاطر محیط زندگی بزرگتری که دارند بیشتتتر میتوانند به فعالیتهایی که عضتتالت بزرگ
آنها را درگیر میکند بپردازند از جمله بازی بومی -محلی گانیه که در روستتتاهای کاشتان مرستوم استتت ،در این
بازی کودکان باید تعادل خود را روی یک پا حفظ کنند و بایستتتتند یا بدوند ،یا بازی باال بلندی که در آن کودکان
باید به محلی باالتر از سطح زمین بروند و تعادل خود را حفظ کنند.
یافته دیگر این مطالعه نشان داد که نمرة کل مهارتهای حرکتی بنیادی کودکان  7سالة شهر و رو ستا با هم
متفاوت استتت و مهارت های بنیادی کودکان روستتتایی برتر استتت .این یافته با یافتة مطالعات عموزاده خلیلی و
یادگاری ( )10و واین پن  )31(2همخوان ا ست .عموزاده خلیلی و یادگاری در پژوه شی به مقای سة میزان ر شد
حرکات ظریف و دقیق کودکان مهدکودکهای شتتتهری و روستتتتایی ستتتمنان پرداختند .یافتهها حاکی از برتری
کودکان روستایی در مهارتهای حرکتی بود.
به نظر میر سد که کودکان شهری از یک طرف به دلیل محدودیت در ف ضای داخل و اطراف خانه و از طرف
دیگر زیاد بودن تعداد کودکان در مهدکودک و عدم وجود فضتتای مناستتب ،فرصتتت های تمرینی کمتری دارند.
نکتهای را که نباید از نظر دور دا شت ف ضای منا سبتر مدارس رو ستایی ن سبت به مدارس شهری ا ست .مدارس
غیر انتفاعی شتتهری عمدتاً از ستتاختمانهایی استتتفاده مینمایند که فضتتاهای آن ،مخصتتوص مدرستته نیستتت و
خانههایی بودهاند که با اندک تغییر به مدرسه تبدیل شدهاند ،در مدارس دولتی هم فضای آزاد زیادی در نظر گرفته
ن شده ا ست و یا جمعیت زیاد مدارس مانع از بهرهمندی منا سب از ف ضا می شود .این در حالی ا ست که در رو ستا
فضای مدارس ،فضایی بزرگ و مناسب جهت بازی و فعالیت جسمانی است .یکی از تفاوتهای دیگر ،رفت و آمد
به مدر سه ا ست که در زندگی شهری کودکان با ما شین والدین یا سرویس به مدر سه رفت و آمد میکنند ولی در
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 کودکان پیاده باید به مدرستته بروند و همچنین تعداد مدرستتهها،زندگی روستتتایی به دلیل محدودیتهای موجود
 بهحدی که روستاهای نزدیک به هم یک مدرسه دارند و به همین علت کودکان،نسبت به شهر خیلی کمتر است
 کودکان در زندگی روستایی از همان سنین، همینطور.مسافت طوالنی را برای رفت و آمد به مدرسه طی میکنند
 در حالیکه کودکان شهری حداکثر درگیر،ابتدایی درگیر فرایندهای تولیدی از جمله ک شاورزی و دامداری می شوند
 عوامل دیگری چون تعداد فرزندان، عالوه بر فعالیت بدنی کودکان.)32( کارهایی از جمله خرید از مغازه میگردند
) و نگرش والدین به فعالیت بدنی33( ) ستتطح تحصتتیالت والدین9(  شتتبکة روابط اجتماعی و نوع تغذیه،خانواده
.) غالب میتواند بر رشتتد مهارتهای حرکتی کودکان تأثیر بگذارد که در این مطالعه مدنظر قرار نگرفتهاستتت34(
 پیشنهاد میشود برای بهدست آمدن بینشی عمیقتر در مورد عوامل مؤثر بر تفاوت مهارتهای بنیادی کودکان،لذا
 عوامل چندگانة مؤثر بر رشد حرکتی در هر دو منطقة جغرافیایی بررسی شود، در مطالعات آینده،شهری و روستایی
.و مهمترین عامل پیشبینیکنندة رشد حرکتی کودکان شهری و روستایی تعیین شود
به طور خالصتته یافتههای این پژوهش نشتتان داد که محیط می تواند بر رشتتد مهارتهای بنیادی تأثیرگذار
 والدین و مسئولین شرایطی را فراهم کنند که کودکان بتوانند از نظر امکانات، بر این اساس پیشنهاد می شود.باشد
. تجارب حرکتی متنوعی داشته باشند،و زمان فعالیت
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