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 سالة شهر و روستای کاشان  7های حرکتی بنیادی کودکان مهارت ةمقایس
 2، رخساره بادامی1زهرا میراب شهری

 چکیده
های قایسة مهارتپژوهش حاضر، مهدف از  گیرد.رشد حرکتی تحت تأثیر عوامل مختلفی چون محل سکونت قرار می :هدفمقدمه و 

 .بودسالة شهر و روستای کاشان  7حرکتی بنیادی کودکان 

دادند تشکیل می نکودک روستای جوشقان و استرک کاشا 49کودک شهر کاشان و  53کنندگان این مطالعه را  شرکت :شناسیروش

 سنجیده یابی حرکت کودکانهای ارزکان با استفاده از مجموعه آزمونهای حرکتی بنیادی کودمهارت صورت تصادفی انتخاب شدند.که به
ی مقایسة دو گروه در هر یک از تعادلی است. برا هایهای توپی و مهارتآزمونِ چاالکی دستی، مهارت خرده این آزمون دارای سهشد. 

 طور در نمرة کل آزمون از آزمون تی مستقل استفاده شد. ها و همیناین خرده آزمون

تفاوتی با یکدیگر نداشتند. ی های توپمهارتچاالکی دستی و کودکان شهری و روستایی در دو خرده آزمون که  دادنتایج نشان : هایافته

 طور نمرة کل آزمون برتر بودند.های تعادلی و همین کان روستایی در خرده آزمون مهارتاما، کود

رشد ی در تأثیر بسزای محیط روستا، ساز موجود دراین پژوهش مبین این است که عوامل فراهم  : نتایج بدست آمده ازگیرینتیجه

 است.های بنیادی کودکان داشته مهارت

 

  .های بنیادیمهارت کودکان شهری، کودکان روستایی،: های کلیدیواژه
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 مقدمه 
ه رشد بیشینه ادراک در کگذارند و از آنجاییبر روی یکدیگر اثر می و حرکت ادراک شناختی، دیدگاه بومبر اساس 
ه تفاوت در ادراک بمنجر  ،هر گونه تفاوت در محیط زندگی کودکان ،دهدن پیش از دبستان و دبستان روی میدورا

های  رحله، در انجام مهارتمعبارت دیگر، اولین (. به1) های حرکتی کودکان شوددر مهارتو متعاقباً منجر به تفاوت 
این اطالعات  افت اطالعات از محیط  برای تولید حرکت است.های حرکتی ارادی(، دریفعالیت ةحرکتی )کلی-ادراکی

شود. تلفیق یق میدر مغز اطالعات جدید با تجربیات مشابه قبلی تلفرسد و از طریق اعصاب آوران به مغز می
حتمال تولید حرکت اآورد و تری از وضعیت حرکتی فعلی فراهم میتر و کاملدرست ادراکاطالعات جدید و قدیم، 

 جدید آمیز بودن حرکتدر گذشته احتمال موفقیت مشابه ب حرکتیدهد. لذا، داشتن تجارآمیز را افزایش میموفقیت
 (.2) دهدرا افزایش می

. است 1گاالهومدل ساعت شنی  ،مطرح شده شناختیگاه بومهای رشد حرکتی انسان که بر پایه دیدیکی از مدل     
حرکات رفلکسی، حرکات  ةی را به یک ساعت شنی تشبیه کرده که دارای چهار دورتیند رشد حرکآفر ،گاالهو

رشد حرکتی تحت  ،اساس مدل ساعت شنی گاالهوبر . مقدماتی یا پایه، حرکات بنیادی و حرکات تخصصی است
در این مدل،  .ها با یکدیگر قرار داردطور تعامل این محدودکنندهو همین فرد، محیط و تکلیف هایتأثیر محدودکننده
-د بلکه خود محدودکنندهوشگیری حرکت مینجر به شکلبا یکدیگر م هاو تعامل آن هاکه محدودکنندهعالوه بر این

هایی که منجر به )محدودکننده های محیطیعنوان مثال، محدودکنندهبه. (3) شوندها نیز باعث تغییر یکدیگر می
های های فردی )ویژگیتغییر محدودکننده باعثتوانند در طوالنی مدت می شوند(افزایش یا کاهش فعالیت بدنی می
هایی که امکان انجام فعالیت بدنی . در محیطندهای حرکتی شوکارایی مهارت ساختاری و کارکردی( و متعاقباً

، تعداد مویرگ، عمل میتوکندری، عضالنی اعم از تار فرد های ساختاریویژگیدر تر فعالیت بدنی بیش تر است،بیش
-های حرکتی میبه کارایی بهتر مهارت تغییر ایجاد کرده و عضالنی-و سازگاری عصبی عضالنی-وسعت عصبی

 (. 2انجامد )
گذار بر اقصادیِ اثر -فرهنگی-های اجتماعیبر اساس مطالعات انجام شده، با تغییر محل زندگی، محدودیت     

 ،فرهنگی-تماعیهای اجو نگرش مناسب از نظر امکانات و تسهیالتهای محیطکند. رشد حرکتی کودک تغییر می
-ای اجتماعیهنامناسب از نظر امکانات و تسهیالت و نگرش هایمحیطمشوق انجام فعالیت بدنی و ورزش و 
ررسی اثر امکانات، در این خصوص برخی از پژوهشگران به ب است. و ورزش فرهنگی بازدارندة انجام فعالیت بدنی

بر میزان  محل زندگی اند و به تأثیر محیطعالیت بدنی کودکان پرداختهبر میزان ف زندگی تسهیالت و امنیت محل
 های مدارساند که سیاستردهک. برخی دیگر از پژوهشگران نیز گزارش (6-4 اند )فعالیت بدنی کودکان اشاره کرده

اثر   کودکانبدنی  ( بر میزان فعالیت8از میزان امکانات و تسهیالت )آن محیط ( و درک افراد 7) محل زندگی 
 .گذاردمی
در قرن گذشته، در ایاالت متحدة آمریکا و اروپای غربی، ساکنان مناطق روستایی نسبت به شهرنشینان بلندتر       

تدریج کودکان شهری نسبت به که با بهبود شرایط مراکز شهری در اوایل قرن بیستم بهتر بودند درحالیو سنگین
در حال حاضر تفاوت در شرایط زندگی مردم . تر شدند و زودتر به بالیدگی رسیدندکودکان روستایی بلندتر و سنگین

است ولی این تفاوت در اروپای شهر و روستا در ایاالت متحدة آمریکا، کانادا و اروپای غربی به نسبت کاهش یافته

 

1 Gallahue Hourglass 
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تفاوت در توزیع  شرقی و کشورهای حوزة مدیترانه هنوز فاحش است. تفاوت محیط روستایی و شهری  اغلب به
 .(9) استشدهبهداشتی نسبت داده و ایتربیتی، تغذیهاقتصادی،  تسهیالتِ امکانات و 

عنوان اند. بههای بنیادی را سنجیدهارتباط، تعدادی از پژوهشگران، اثر عوامل محیطی بر رشد مهارت در همین     
سة میزان رشد حرکات ظریف کودکان شهری و در پژوهشی به مقای (1382) عموزاده خلیلی و یادگاریمثال، 

ها نشان داد که کودکان روستایی در انجام حرکات ظریف مهارت بیشتری دارند. . یافته(10) روستایی پرداختند
های بنیادی های پیکرسنجی، میزان فعالیت بدنی و مهارت( در پژوهشی، شاخص1392) زاده و همکارانعالی
های بنیادی و اجتماعی مختلف را مقایسه کردند. ارزیابی مهارت –سال با وضعیت اقتصادی 10هفت تا  کودکان
 –آموزان با وضعیت اقتصادیتر و طول اندام بیشتر دانشبدنی مطلوبهای پیکرسنجی نشان از ترکیبشاخص

و همکاران  1بارنت .(11) در این کودکان کارآمدتر بود ءهای کنترل شیطور، مهارتتر داشت. همیناجتماعی پایین
امکانات موجود  و انهای حرکتی کودکنتیجه رسیدند که سطح اعتماد والدین به مهارت ای به این( در مطالعه2013)

های ( مهارت1402و همکاران ) 2. تساپاکیدو(12) های بنیادی کودکان تأثیر مثبت دارددر خانه بر رشد مهارت
اجتماعی، محل زندگی، تحصیالت والدین و مشارکت  -توجه به وضعیت اقتصادیساله را با  9و  8حرکتی کودکان 
نتایج نشان داد که محل زندگی و سطح تحصیالت والدین  بر سطح  .کردند مقایسه ورزشیهای باشگاهوالدین در 
نداشت.  ای بر آنهای ورزشی تأثیر عمدهاست، اما شرکت والدین در کلوپهای حرکتی بنیادی مؤثر بودهمهارت

تر بهتر از عملکرد حرکتی کودکان با سطح اجتماعی پایین–همچنین عملکرد حرکتی کودکانی با سطح اقتصادی
تر اجتماعی پایین –پژوهشگران این تفاوت را به مشارکت کودکان با وضعیت اقتصادی .اجتماعی باالتر بود–اقتصادی
 .(13) بدنی آزاد و غیرساختارمند نسبت دادندهای در فعالیت
اکی از این است های بنیادی حهای انجام شده در خصوص تأثیر عوامل محیطی بر رشد مهارتمرور پژوهش     

ا هم یکی از عوامل گذارند. شاید زندگی در شهر یا روستهای بنیادی تأثیر میکه عوامل محیطی بر رشد مهارت
و نوع  تیوضعفیای، منطقه جغرا وسعتمحیط از نظر  های بنیادی باشد؛ چرا که این دومحیطی مؤثر بر رشد مهارت

  سی به امکانات وو دستر روابط و مناسبات یدگیچیپ ةدرجی، اجتماع یاشتغال و قشربند ةدرجی، اقتصاد تیفعال
 ط یکسان نیست.های تمرینی و آموزشی در این دو محیتبع آن فرصت و به (14) با یکدیگر متفاوتندتسهیالت

 یهامهارت ةسیقام ،مطالعه نیهدف از ای شهری و روستایی، زندگ ةویدر ش ی مذکورهاتفاوتبا توجه به لذا، 
 است.بوده ی کاشانشهر و روستا ةسال 7کودکان  یادیبن یحرکت

 شناسیروش
سالة شهر و روستای  7کنندگان این پژوهش را کودکان ای است. شرکتمقایسه -روش تحقیق حاضر از نوع علّی

روستای شهر کاشان، روستای جوشقان و روستای  27از بین  دادند.تشکیل می 92 -93تحصیلی  کاشان در سال
 22دختر و  27نفر بود که تعداد  58سالة این دو روستا  7استرک به صورت تصادفی انتخاب شدند. تعداد کودکان 
تعداد مدارس دخترانه و  د.عنوان نمونة روستا انتخاب شدنپسر حاضر به شرکت در پژوهش شدند و همة آنها به 

)ع( و از بین  از بین مدارس دخترانه شهر کاشان، مدرسة دخترانة امام جواد مدرسه بود. 79پسرانه شهر کاشان 
سالة  7مدارس پسرانة شهر کاشان، مدرسة پسرانه مالصدرا به شیوة تصادفی انتخاب شدند. تعداد دختران و پسران 

 

1. Barnett 2. Tsapakidou 
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عنوان نمونة شهر انتخاب صورت تصادفی به هپسر ب 26دختر  و   27ز این تعداد، بود که انفر  115 این دو مدرسه 
 شدند.

 آوری داده هاابزار گرد
استتتتفاده شتتتد. این آزمون با     (ABC-M) 1های ارزیابی حرکات کودکان    ها از مجموعه آزمون  برای گردآوری داده

ایجاد شتتده ( 1992) 4توستتط هندرستتون و ستتاگدن 3و با ایده گرفتن از آزمون اوزورتستتکی 2بازنگری در آزمون تامی
 ةکند. مجموعستتال را ارزیابی می 12تا  4. این آزمون، هنجار مرجع استتت و عملکرد حرکتی کودکان (15) استتت

شود. هر دسته برای یک گروه سنی    تایی تقسیم شده، تشکیل می    8دسته   4تکلیف که به  32کامل این آزمون، از 
 7 -8هشت تایی دوم برای گروه سنی  ةسال، دست 4-6هشت تایی اول برای گروه سنی  ةطراحی شده است. دست  

سال است. نکته قابل    11-12چهارم برای گروه سنی   ةسال و نهایتاً، دست   9-10سوم برای گروه سنی    ةسال، دست  
ز هشتتت های دستتتکاری )ستته تکلیف ا های مورد نیاز هر دستتته یعنی اجرای مهارتتوجه این استتت که مهارت

ست، تنها         تکلیف(، مهارت سه تکلیف از هشت تکلیف( یکسان ا های توپی )دو تکلیف از هشت تکلیف( و تعادلی )
را مشتتاهده  1ها استتت که با توجه به گروه ستتنی تعدیل شتتده استتت )جدول تفاوت، در شتتیوه اجرای این مهارت

 فرمایید(.  

-Mبازآزمون   –زمون آ، و پایایی   (19)، پایایی بین آزمونگرها    (18)، روایی ستتتازه (17، 16)روایی محتوایی      

ABC (20) ش و های مختلف تأیید شتتتده استتتت. با این حال، با توجه به نظر متخصتتتصتتتان ستتتنجدر پژوهش
عمیم به همه   ها، مختص همان جامعه بررستتتی شتتتده استتتت و قابل ت       گیری، ارزش روایی و پایایی آزمون  اندازه 
این آزمون ستتنجیده  . لذا، در این پژوهش روایی محتوایی و پایایی(21)غرافیایی نیستتت های فرهنگی و جموقعیت

ی کرونباخ. نظر متخصتتصتتان استتتفاده شتتد و برای پایایی از ضتتریب آلفا  ازشتتد. برای ستتنجش روایی محتوایی، 
ستی، مهارت  متخصصان، روایی آزمون را تأیید کردند و    توپی، تعادل و ای هضریب آلفای کرونباخ برای چاالکی د

 دست آمد.هب 9/0و  86/0، 78/0، 79/0ترتیبهای بنیادی بهنمرة کل مهارت
 

 M-ABC : آزمون1جدول 

 

 تعادل های توپیمهارت های ظریف دستکاریمهارت
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 هر دست

هماهنگی دو 
دست برای 
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 سکه انداختن
 در قلک

 نخ کردن
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 کشیدن
 ماز دوچرخه

 گرفتن
 کیسه لوبیا

غلتاندن 
توپ به 
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تعادل 
 روی
 یک پا
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راه رفتن با 
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 باالگرفته

 

1 Movement assessment battery for children 

manual (MABC) 

2 Test of Motor Impairment (TOMI) 

3 Oseretsky Test 

4 Henderson S, Sugden 
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 تعادل های توپیمهارت های ظریف دستکاریمهارت

 8و  7) 2
ل(
سا

 

جایگذاری 
 هامیخ

 دوخت
کشیدن ماز 
 گل

پرتاب و 
 گرفتن
با یک 
 دست

پرتاب کیسه 
 لوبیا
در داخل 
 جعبه
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پریدن در 
 هامربع
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از پاشنه به 
 پنجه

و  9) 3
10 
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جابجاکردن 
 هامیخ
 هادر ردیف

 پیچاندن مهره
 روی پیچ

کشیدن ماز 
 گل

گرفتن 
 توپ

 با دو دست

پرتاب کیسه 
 لوبیا
در داخل 
 جعبه

تعادل 
یک 
 تخته
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 کردن
در داخل 
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 توپ تعادل

4 (
و  11

12 
ل(
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پیچاندن 
 هامیخ

 جدا کردن فیل
یدن ماز کش

 گل

گرفتن 
توپ با 
 یک دست

پرتاب به 
 هدف
 روی دیوار

تعادل 
دو 
 تخته

پرش و 
دست 
 زدن

راه رفتن به 
 عقب

 

 روش گردآوری اطالعات
های ارزیابی   حرکتی کودکان از مجموعه آزمون  های  پس از انتخاب نمونة آماری، برای ستتتنجش میزان مهارت     

ستورالعمل دفترچه راهنما، آزمونگر قبل از آزمون      شد که مطابق با د ستفاده  هر تکلیف به آزمون حرکتی کودکان ا
شنا شوند. این فرصت برای تکالیف مختلف، متفاوت است؛ بعنوان       ةداد تا با نحوشونده فرصت می   اجرای تکلیف آ
یه برای هر پا.     گل، تمرین نیمی از مستتتیر   ها، یکبار، برای ماز   اری مهرهذمثال، برای جایگ    و برای تعادل، ده ثان

ستورالعمل دفترچ  شته      راهنما، اگر هنگام آزمون به کودک اجازه داده می ةمطابق د شتر از یک تالش دا شد که بی
 باشد، بهترین نمره برای او ثبت می شد.

 

 هادادهندی و تجزیه و تحلیل روش امتیازب
عملکرد در این آزمون به چند روش امتیازبندی می شتتتود. یک روش، استتتتفاده از نمرات خام مثل زمان به ثانیه              

است که دامنه آن از صفر تا پنج برای هر    است. روش دیگر، تبدیل نمرات خام به نمرات تراز شده نمونه استاندارد   
. در دو (15)داده می شتتتود  5و برای بدترین عملکرد، امتیاز    0تکلیف می باشتتتد که برای بهترین عملکرد امتیاز    

صورت یک       هااری میخذجایگتکلیف  شده اندامها بطور میانگین، ب ست، نمرات تراز  و تعادل که هر دو اندام درگیر ا
شده، از صفر تا    آزمون مهارتهای دستی که از سه تکلیف تشکیل   ل در خردهنمره اختال ةنمره آورده می شود. دامن 

آزمون مهارتهای و در خرده کیل شتتتده از صتتتفر تا دهآزمون مهارتهای توپی که از دو تکلیف تشتتتپانزده، در خرده
تعادلی که از سه تکلیف تشکیل شده، از صفر تا پانزده می باشد. نمره کلی اختالل از جمع نمرات تراز شده حاصل        

ست می آید و دامن    شت تکلیف به د صفر تا چهل،  ةاز ه ست. نمره  آن از  ستند.    متغیر ا شانگر میزان اختالل ه ها، ن
 . کرد ضعیف تر استلذا، نمرات باالتر، بیانگر عمل
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سه مهارتهای حرکتی   ستقل تیگروه، از آزمون  دوبرای مقای ستفاده از آزمون       م شد. قبل از ا ستفاده  ستقل ا ، تی م
ها و همگونی واریانس ها به ترتیب با استتتفاده از آزمون پارامتری؛ یعنی، نرمال بودن دادهپیش فرضتتهای آزمون 

 سنجیده شد.اسمیرنوف و آزمون لوین  -کلموگراف

 یافته ها
 است.خالصه شده 2شهر و روستا در جدول شماره گروه  دوشاخص های آماری مربوط به متغیر های پژوهش در 

، و نمره اختالل M-ABC. میانگین و انحراف استاندارد تکالیف مختلف آزمون 2جدول 

 مهارتهای دستی، توپی، تعادلی و کل

-خرده

 آزمون
 شیوه ثبت نتایج تکلیف

 کودکان روستا کودکان شهر

 خامنمره خامنمره

ی
ست

 د
ی

الک
چا

 

ها با دست جایگذاری میخ
 برتر

 زمان به ثانیه

08/3 ± 
83/22 

 

33/3 ± 
92/22 

ها با دست جایگذاری میخ
 غیر برتر

 زمان به ثانیه
11/5 ± 
71/27 

99/3 ± 
67/27 

 زمان به ثانیه دوخت
88/2 ± 
34/15 

02/4 ± 
62/16 

 تعداد خطا مازگل کشیدن
00/2 ± 
34/1 

58/1 ± 13/1 

نمره اختالل چاالکی 
 دستی

آمده در دستتبدیل نتایج به
تکالیف چاالکی دستی به نمرة 
استاندارد از صفر تا پنج و جمع 

 آنها با یکدیگر

68/2 ± 
74/1 

45/1 ± 25/1 
ت

ار
مه

ی
وپ

ی ت
ها

 

پرتاب و گرفتن توپ با 
 دست برتر

 موفق دریافت تعداد
96/2 ± 
34/7 

22/2 ± 81/7 

پرتاب و گرفتن توپ با 
 دست غیربرتر

 موفق دریافت تعداد
77/2 ± 
42/6 

45/2 ± 07/7 

پرتاب کیسه لوبیا داخل 
جعبه از فاصله دو متر با 
کمک یک دست، بدون 
 استفاده از کمک بدن

 
هایی که وارد جعبه تعداد توپ

 است شده

84/1 ± 
59/6 

89/1 ±60/5 

اختالل در مهارتهای نمرة 
 توپی

آمده در دستتبدیل نتایج به
تکالیف مهارتهای توپی به 

 نمرة استاندارد

35/2 ± 
43/2 

84/1 ± 19/2 
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-خرده

 آزمون
 شیوه ثبت نتایج تکلیف

 کودکان روستا کودکان شهر

 خامنمره خامنمره

ت
ار

مه
ی

ادل
تع

ی 
ها

 

ایستادن روی پای 
 ترجیحی
 لک()به حالت لک

 زمان به ثانیه
00/9 ± 
30/28 

41/13±13/24 

ایستادن روی پای غیر 
 ترجیحی
 لک()به حالت لک

 زمان به ثانیه
28/10 ± 
63/23 

31/12±84/19 

 98/4 ± 13/0 5 ± 0 شماره پرش موفق هاپرش داخل مربع

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

 های درستتعداد گام
28/0 ± 
95/14 

74/0 ± 
71/14 

نمره اختالل در مهارتهای 
 تعادلی

آمده در دستتبدیل نتایج به
مهارتهای تعادلی به تکالیف 

 نمرة استاندارد

40/1 ± 
92/0 

60/0 ± 22/0 

ل 
ال

خت
ه ا

مر
ن

کل
 

 67/3±61/2 09/5±96/3 جمع سه نمرة اختالل نمره اختالل کل

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

 

 دستی، توپی، . آزمون تی مستقل برای مقایسة نمرة اختالل مهارتهای چاالکی 3جدول 

 و کل تعادلی

 آماره
F 
 لوین

P 
 میانگینتفاوت  لوین

 تفاوت خطای
 استاندارد

df t p 

 26/0 -11/1 100 43/0 -48/0 06/0 67/3 چاالکی دستی

 57/0 -57/0 100 42/0 -24/0 14/0 21/2 های توپیمهارت

 001/0* -30/3 68/71 21/0 -70/0 00/0 61/17 های تعادلمهارت

 03/0* -15/2 65/90 65/0 -42/1 02/0 18/5 نمره اختالل کل
 
های توپی تفاوت معناداری با یکدیگر      های چاالکی دستتتتی و مهارت   ، دو گروه در مهارت 3با توجه به جدول          

 معنادار است. اختالف ،های تعادلی و کلندارند اما در مهارت
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 نتیجه گیری
های   ل مهارت و میزان اختال یهای تعادل  های توپی، مهارت  های چاالکی دستتتتی، مهارت   مهارت  پژوهشدر این 

 . است شده با هم مقایسه ة شهر و روستای کاشانسال 7حرکتی بنیادی کودکان 
شته  بین چاالکی دستی کودکان شهری و    ،اول پژوهش حاضر نشان داد   یافتة      است.  روستایی تفاوتی وجود ندا

محل  های اجتماعی فرهنگی   محدودیت  معنادار  مبنی بر تأثیر  ( 22و همکاران )  1های مطالعات چو   با یافته   این یافته   
( در پژوهشی به  2001چو و همکاران ) همخوان نیست.  کودکان های دستکاری زندگی بر چاالکی دستی و مهارت 

کن  در آیتم چاالکی  کودکان هن .کن  و آمریکا پرداختندستتال هن  6تا  4کودکان  چاالکی دستتتی ةمقایستت
شگران، یکی از دالیل مهم برتری کودکان         شتند. این پژوه سبت به کودکان آمریکایی دا ستی عملکرد بهتری ن د

ستی را به    هن  سبت به کودکان آمریکایی در چاالکی د سبت  -های اجتماعیمحدودیتکنگی ن  دادند. فرهنگی ن
استتتت. در را افزایش داده کنگیهن  برای غذاخوردن، چاالکی دستتتتی کودکان به اعتقاد آنها، استتتتفاده از چوب

بر  را دبستتتانیشتترکت در دوره پیشستتازی محیط از طریق غنیتأثیر  (23)پژوهش دیگری محمدی و همکاران 
ستانی را گذرانده بودند که پیشها نشان داد گروهی  یافته ،بررسی کردند  کودکان مهارت دستکاری  های مهارت ،دب

ستکاری   شت د سید،           اندهبهتری دا ستایی پر شهری و رو سؤاالتی که از کودکان  شگر با  ضر، پژوه . در پژوهش حا
شد که   شهری )تنها پانزده نفر(  به جزمتوجه  شرکت کرده   که در کالس تعداد معدودی از کودکان  شنا  ، بودندهای 
های ورزشتتی( شتترکت )کالس یافتههای ورزشتتی ستتازمانشتتهری و چه روستتتایی( در فعالیتبقیة کودکان )چه 

. بودندو در این دوره با پازل و لگو کار کرده دبستانی را گذرانده بودندپیش ةکودکان شهری دور ةهمبودند اما نکرده
کودکان  و این درحالی بود که ودندبهای کامپیوتری پرداختهتری به بازیطور، کودکان شهری به میزان بیش همین

عدم تفاوت دیده شتتده در چاالکی  .بودندهای دیگری کردهو بازی را نگذرانده بودنددبستتتانی پیشروستتتایی دوره 
های خود از پازل، تواند باشد که کودکان شهری در بازی  دستی کودکان شهری و روستایی احتماالً به این دلیل می   

قل  یکمحلی همانند  های بومیوکودکان روستایی در بازیبودند کردهکامپیوتری استفاده  هایلگو، نقاشی و بازی
سط    شرکت   بافیو گلیم هایی مانند قالیبافیبازی یا در فعالیت دو قل، گردو شتند. در پژوهشی که تو احمدزاده و  دا
شد که     ( 1392همکاران ) شخص  شده، م  باعث افزایش  ایهمچنین رایانهمحلی و  بومی هایبازی یهر دوانجام 
  (.24) شودمی های ظریفمهارت
های توپی شتتامل های توپی بود. مهارتهای ارزیابی حرکت کودکان، مهارتمجموعه آزمون دیگرِآزمون خرده     

شان داد      سه لوبیا در جعبه بود. نتایج پژوهش ن ست و پرتاب کی  های توپی کودکانمهارتکه گرفتن توپ با یک د
اثر مبنی بر ( 22های مطالعة  چو و همکاران )این یافته با یافته  شتتهر و روستتتای کاشتتان با یکدیگر تفاوت ندارد.

کن  و آمریکا ناهمخوان بود. در مطالعة ستتال هن  6تا  4های توپی کودکان متفاوت دو محیط زندگی بر مهارت
(. به نظر 22کنگی داشتند ) نسبت به کودکان هن    (کودکان آمریکایی پرتاب و دریافت بهتری22چو و همکاران )

رستتد عملکرد در دریافت و پرتاب به میزان تجارب حرکتی کودکان در تکالیف مشتتابه وابستتته استتت. شتتواهد  می
های اصلی این کشور از   ای که کودکان آمریکایی به سبب ورزش اند، به گونهپژوهشی نیز این مسئله را تأیید کرده  

سبال و  شرفته     فوتبال آمریکایی در مهارت جمله بی سیایی خود پی ساالن آ ترند. از های پرتاب کردن و گرفتن از هم
صلی آن    شورهای عربی که فوتبال ورزش ا ست طرف دیگر، کودکان ک شد بهتری     ،ها ضربه زدن با پا ر در مهارت 

 

1Chow 
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ساس نظر هی وود  25دارند ) سرعت و مسیر     هم(. بر ا شکل، اندازة توپ،  حرکت پرتابه را در مهارت  عواملی مانند 
یکی از دالیل احتمالی عدم تفاوت بین دو گروه در این پژوهش به نوع و  شتتتای،(، 26) استتتتدریافت توپ مؤثر 

کیستته شتتن در مهارت پرتاب  از و اندازة پرتابه مربوط باشتتد. در پژوهش حاضتتر از توپ تنیس در مهارت دریافت
های خود استفاده  های که کودکان شهری و روستایی در بازی  دازة توپاستفاده شده است که احتماالً با شکل و ان    

 کنند، متفاوت است. می
لک  های تعادل شتتتامل ایستتتتادن روی یک پا به حالت لکهای تعادلی بود. مهارت دیگر، مهارت  آزمونخرده     

شنه به پنجه )تعادل پویا( و پرش کردن داخل مربع    ستا(، راه رفتن از پا شان   . یافتهها )تعادل پویا( بود)تعادل ای ها ن
کودکان   یهای تعادلشتتتهر و روستتتتا تفاوت وجود دارد و مهارت ةستتتال 7کودکان  یهای تعادلکه بین مهارتداد 

ستایی   شهری بود وبهتر از کرو شان داده  .دکان  صت تمرین  برخی از مطالعات ن اند که مهارت تعادل تحت تأثیر فر

ضوع در پژوهش  تواند بهبود یابد که اینمی شیخ و همکاران ) 92(، فالح )82) 1(، زاکوپوال27های کردی )مو  ،)30) 
های تمرینی همواره با فقدان امکانات و زمان محدود ( گزارش شده است. با این حال، فرصت22چو و همکاران ) و

ستایی از         (.14اند )شده  سه با کودکان رو شهری در مقای تری مهارت تعادل پایینشاید بتوان دلیل اینکه کودکان 
برخوردار هستتتتند را اینگونه بیان کرد که کودکان شتتتهری با توجه به فضتتتای زندگی کوچکتری که دارند کمتر  

پردازند که هایی میها را درگیر کند و بیشتتتتر به فعالیتهایی انجام دهند که عضتتتالت بزرگ آنتوانند فعالیتمی
های کامپیوتری، نقاشتتی، و پازل. از طرف دیگر، جمله پرداختن به بازی نماید ازها را درگیر میعضتتالت ظریف آن

هایی که عضتتالت بزرگ توانند به فعالیتکودکان روستتتایی به خاطر محیط زندگی بزرگتری که دارند بیشتتتر می 
ر این محلی گانیه که در روستتتاهای کاشتان مرستوم استتت، د   -بومی کند بپردازند از جمله بازیها را درگیر میآن

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

شان داد       ستا   ةسال  7های حرکتی بنیادی کودکان مهارتنمرة کل که  یافته دیگر این مطالعه ن با هم   شهر و رو
این یافته با یافتة مطالعات عموزاده خلیلی و متفاوت استتت و مهارت های بنیادی کودکان روستتتایی برتر استتت.   

ست. 31) 2واین  پن  و  (10یادگاری ) س    ( همخوان ا شی به مقای شد   ةعموزاده خلیلی و یادگاری در پژوه میزان ر
ها حاکی از برتری پرداختند. یافتههای شتتتهری و روستتتتایی ستتتمنان حرکات ظریف و دقیق کودکان مهدکودک

 بود. های حرکتی در مهارت کودکان روستایی
شهری از ی  به نظر می      سد که کودکان  ضای  ر و از طرف  خانه و اطراف داخلک طرف به دلیل محدودیت در ف

دارند.  تمرینی کمتری های رصتتتفدیگر زیاد بودن تعداد کودکان در مهدکودک و عدم وجود فضتتای مناستتب،  
سب    نکته ضای منا شت ف ست. مدارس       ای را که نباید از نظر دور دا شهری ا سبت به مدارس  ستایی ن تر مدارس رو

و  نیستتتنمایند که فضتتاهای آن، مخصتتوص مدرستته هایی استتتفاده میغیر انتفاعی شتتهری عمدتاً از ستتاختمان
اند، در مدارس دولتی هم فضای آزاد زیادی در نظر گرفته ه تبدیل شدهاند که با اندک تغییر به مدرس هایی بودهخانه

ست    شده ا ضا می   و یا جمعیت زیاد مدارس مانع از بهره ن سب از ف ست  در حالیاین  .شود مندی منا ستا   ا که در رو
رفت و آمد  ،گرید یهااز تفاوت یکی .است  جسمانی  فضای مدارس، فضایی بزرگ و مناسب جهت بازی و فعالیت   

سه   ست به مدر ش  یشهر  یکه در زندگ ا سه رفت و آمد م  سیسرو  ای نیوالد نیکودکان با ما در  یکنند ولیبه مدر
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ها مدرستتهتعداد  نیبه مدرستته بروند و همچن دیبا ادهیموجود، کودکان پ یهاتیمحدود لیبه دل ییروستتتا یزندگ
علت کودکان  نیو به هم روستاهای نزدیک به هم یک مدرسه دارند   که حدیبه است، کمتر  یلینسبت به شهر خ  
 نیاز همان سن  ییروستا  یکودکان در زندگطور، همینکنند. یم یرفت و آمد به مدرسه ط  یرا برا یمسافت طوالن 

شاورز  یدیتول یندهایفرا ریدرگ ییابتدا شهر  کهی، در حالشوند یم یو دامدار یاز جمله ک  ریگحداکثر در یکودکان 
بر فعالیت بدنی کودکان، عوامل دیگری چون تعداد فرزندان        عالوه. (32) گردند یاز مغازه م  دی از جمله خر  ییکارها  

 نگرش والدین به فعالیت بدنی و (33) ستتطح تحصتتیالت والدین  (9) و نوع تغذیه خانواده، شتتبکة روابط اجتماعی
استتت. تأثیر بگذارد که در این مطالعه مدنظر قرار نگرفته کودکان های حرکتیتواند بر رشتتد مهارتمیغالب  (34)

های بنیادی کودکان تر در مورد عوامل مؤثر بر تفاوت مهارتدست آمدن بینشی عمیقشود برای بهلذا، پیشنهاد می
د شهری و روستایی، در مطالعات آینده، عوامل چندگانة مؤثر بر رشد حرکتی در هر دو منطقة جغرافیایی بررسی شو  

 تعیین شود. شهری و روستاییکنندة رشد حرکتی کودکان بینیترین عامل پیشو مهم
های بنیادی تأثیرگذار های این پژوهش نشتتان داد که محیط می تواند بر رشتتد مهارت به طور خالصتته یافته     
 بتوانند از نظر امکاناتشود، والدین و مسئولین شرایطی را فراهم کنند که کودکان    بر این اساس پیشنهاد می  باشد.  

 و زمان فعالیت، تجارب حرکتی متنوعی داشته باشند.
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