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Objec ve One of the most important issues in the development of fundamental motor skills in the early 
years of life is development of fine and gross motor skills. The aim of this study was to assess fine and 
gross motor skills and the rela onship between some anthropometric indices and environmental factors 
with the development of fine and gross motor skills in preschool children that aged 3-6 years old in north 
of Tehran in2013.
Materials & Methods The research society was preschools of Dist. 1 and 2 of Tehran. Four preschools 
were selected based on convenience sampling and 206 children (girls and boys) par cipated voluntary. 
Data were collected from the family informa on ques onnaires and Denver development test type 2.
Results On average, only 56.06 percent of children in gross motor skills and 77.56 percent of children in 
fine motor skills had normal and developed func ons. But 23.86 percent of children in gross motor skills 
and 14.9 percent of children in fine motor skills were at cau on and 12/83 percent of children in gross 
motor skills and 7.56 percent of children in fine motor skills were exposed to delayed development. 
There was a nega ve significant correla on among chest and abdominal circumference with jumping 
and abdominal circumference with kicking. While a posi ve significant correla on among the length 
of upper body and width of pelvic with hopping, length of arm and width of shoulder with overhand 
throwing were observed. Between daily sleeping mes with children’s kicking performance was a posi-

ve significant correla on (P<0.05).
Conclusion A no ceable number of children who par cipated in this study had poor gross motor skills, 
thus strengthening and improving these skills requires specific a en on and planning.
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ارزیابى مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت و ارتباط آن با برخى شاخص هاى پیکرسنجى و عوامل ارزیابى مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت و ارتباط آن با برخى شاخص هاى پیکرسنجى و عوامل 
محیطى در کودکان محیطى در کودکان 3 تا  تا 6 سال شمال شهر تهران سال شمال شهر تهران
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هدف رشد مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت، یکى از موضوعات مهم در رشد مهارت هاى حرکتى بنیادى در سال هاى اولیه زندگى است.  رشد مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت، یکى از موضوعات مهم در رشد مهارت هاى حرکتى بنیادى در سال هاى اولیه زندگى است. 
هدف پژوهش حاضر، ارزیابى مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت و بررسى ارتباط بین برخى شاخص هاى پیکرسنجى و عوامل محیطى هدف پژوهش حاضر، ارزیابى مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت و بررسى ارتباط بین برخى شاخص هاى پیکرسنجى و عوامل محیطى 

با رشد مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت در کودکان با رشد مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت در کودکان 3 تا  تا 6 ساله حاضر در مهدکودك هاى شمال شهر تهران در سال  ساله حاضر در مهدکودك هاى شمال شهر تهران در سال 13921392 بود. بود.
روش بررسى جامعه مورد مطالعه مهدهاى کودك منطقه  جامعه مورد مطالعه مهدهاى کودك منطقه 1 و  و 2 تهران بود و چهار مهدکودك به روش دردسترس انتخاب شد و به شکل  تهران بود و چهار مهدکودك به روش دردسترس انتخاب شد و به شکل 
داوطلبنامه تعداد داوطلبنامه تعداد 206206 کودك دختر و پسر مورد مطالعه قرار گرفتند. اطالعات از طریق پرسشنامه اطالعات خانواده و آزمون رشد دنور- کودك دختر و پسر مورد مطالعه قرار گرفتند. اطالعات از طریق پرسشنامه اطالعات خانواده و آزمون رشد دنور-2 

جمع آورى شد.جمع آورى شد.
یافته ها به طورمیانگین  به طورمیانگین 5656/0606 درصد از کودکان در مهارت هاى درشت و  درصد از کودکان در مهارت هاى درشت و 7777/5656 درصددرصد در مهارت هاى ظریف عملکرد طبیعى و پیشرفته در مهارت هاى ظریف عملکرد طبیعى و پیشرفته 
داشتند، اما داشتند، اما 2323/8686 درصد در مهارت هاى درشت و  درصد در مهارت هاى درشت و 1414/9 درصد در مهارت هاى ظریف در معرض احتیاط،  درصد در مهارت هاى ظریف در معرض احتیاط، 1212/8383 درصد در مهارت هاى  درصد در مهارت هاى 
درشت و درشت و 7/5656 درصد در مهارت هاى ظریف دچار تأخیر رشدى بودند. بین دور سینه و دور شکم با جفت پا پریدن و بین دور شکم با شوت  درصد در مهارت هاى ظریف دچار تأخیر رشدى بودند. بین دور سینه و دور شکم با جفت پا پریدن و بین دور شکم با شوت 
زدن با پا ارتباط منفى و معنى دار وجود داشت. ضمن اینکه بین طول باالتنه و پهناى لگن با لى لى کردن و بین طول بازو و پهناى شانه زدن با پا ارتباط منفى و معنى دار وجود داشت. ضمن اینکه بین طول باالتنه و پهناى لگن با لى لى کردن و بین طول بازو و پهناى شانه 
با مهارت پرتاب از باالى شانه ارتباط مثبت و معنى دارى مشاهده شد. ارتباط مثبت و معنى دارى بین مدت زمان خواب روزانه با عملکرد با مهارت پرتاب از باالى شانه ارتباط مثبت و معنى دارى مشاهده شد. ارتباط مثبت و معنى دارى بین مدت زمان خواب روزانه با عملکرد 

.(.(P<0/0505) شوت زدن با پا وجود داشت) شوت زدن با پا وجود داشت
نتیجه گیرى تعداد قابل توجهى از کودکان شرکت کننده در تحقیق حاضر در مهارت هاى حرکتى درشت ضعف داشتند؛ لذا تقویت و بهبود  تعداد قابل توجهى از کودکان شرکت کننده در تحقیق حاضر در مهارت هاى حرکتى درشت ضعف داشتند؛ لذا تقویت و بهبود 

این مهارت ها نیاز به توجه و برنامه ریزى خاص دارد.این مهارت ها نیاز به توجه و برنامه ریزى خاص دارد.
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مقدمهمقدمه
دوره  مهمترین  زندگى،  دوره هاى  میان  در  کودکى  دوره دوران  مهمترین  زندگى،  دوره هاى  میان  در  کودکى  دوران 
رشد حرکتى به شمار مى آید. خصوصیات این دوره، رشد مداوم رشد حرکتى به شمار مى آید. خصوصیات این دوره، رشد مداوم 
جسمانى، حرکتى، شناختى و عاطفى است. قابلیت هاى حرکتى جسمانى، حرکتى، شناختى و عاطفى است. قابلیت هاى حرکتى 
بنابراین،  مى کند.  تغییر  به طورمداوم  زندگى  طول  در  بنابراین، کودك  مى کند.  تغییر  به طورمداوم  زندگى  طول  در  کودك 
توجه به رشد حرکتى کودك در حقیقت توجه به رشد عمومى توجه به رشد حرکتى کودك در حقیقت توجه به رشد عمومى 
و همه جانبه اوست (و همه جانبه اوست (1). به طورکلى، عنصر اصلى رشد حرکتى ). به طورکلى، عنصر اصلى رشد حرکتى 
در این دوره، مهارت هاى حرکتى بنیادى است که کودك در در این دوره، مهارت هاى حرکتى بنیادى است که کودك در 
سن سن 3 تا  تا 4 سالگى شروع به رشد و یادگیرى مى کند و شامل  سالگى شروع به رشد و یادگیرى مى کند و شامل 
حرکتى  مهارت هاى  حرکتى ).  مهارت هاى   .(2) است  ظریف  و  درشت  (مهارت هاى  است  ظریف  و  درشت  مهارت هاى 
تولید  در  بدن  بزرگ  عضالت  که  است  مهارت هایى  تولید درشت،  در  بدن  بزرگ  عضالت  که  است  مهارت هایى  درشت، 
آن نقش عمده را ایفا مى کند؛ مانند عضالت پا که در تولید آن نقش عمده را ایفا مى کند؛ مانند عضالت پا که در تولید 

سکسکه رفتن1  مثل راه رفتن، دویدن و  مجموعه اى از حرکات مثل راه رفتن، دویدن و سکسکه رفتنمجموعه اى از حرکات 
درگیر است. حرکات ظریف بیشتر از طریق گروهى از عضالت درگیر است. حرکات ظریف بیشتر از طریق گروهى از عضالت 
کوچک کنترل مى شود، مثل بسیارى از حرکات که با دست ها کوچک کنترل مى شود، مثل بسیارى از حرکات که با دست ها 
ساعد  و  دست  انگشتان  کوچک  عضالت  زیرا  مى گیرد؛  ساعد انجام  و  دست  انگشتان  کوچک  عضالت  زیرا  مى گیرد؛  انجام 
باعث تولید حرکت در انگشتان مى شود. بنابراین، حرکاتى مانند باعث تولید حرکت در انگشتان مى شود. بنابراین، حرکاتى مانند 
نقاشى کردن، خیاطى کردن، تایپ کردن یا نواختن موسیقى جزو نقاشى کردن، خیاطى کردن، تایپ کردن یا نواختن موسیقى جزو 

حرکات ظریف به حساب مى آید (حرکات ظریف به حساب مى آید (3).).
مهارت هاى حرکتى بنیادى به روش دیگرى نیز تقسیم بندى مهارت هاى حرکتى بنیادى به روش دیگرى نیز تقسیم بندى 
مى شود. بر این اساس، حرکات بنیادى شامل سه گروه اصلى مى شود. بر این اساس، حرکات بنیادى شامل سه گروه اصلى 
بدین شرح است: بدین شرح است: 1- مهارت هاى پایدارى که خود شامل تعادل - مهارت هاى پایدارى که خود شامل تعادل 
مهارت هاى  مهارت هاى -   -2 است؛  محورى  حرکات  و  پویا  تعادل  است؛ ایستا،  محورى  حرکات  و  پویا  تعادل  ایستا، 
لى لى کردن؛  پریدن،  دویدن،  راه رفتن،  مانند:  لى لى کردن؛ جابه جایى  پریدن،  دویدن،  راه رفتن،  مانند:  جابه جایى 
و  شانه  باالى  از  پرتاب  مانند:  دست کارى  مهارت هاى  و ج)  شانه  باالى  از  پرتاب  مانند:  دست کارى  مهارت هاى  ج) 

GallopingGalloping .1



زمستان 1393 . دوره 15 . شماره 4

54

الگوهاى  پاالیش  و  رشد  از  پس  کودك  توپ.  الگوهاى دریافت کردن  پاالیش  و  رشد  از  پس  کودك  توپ.  دریافت کردن 
بنیادى  حرکتى  الگوهاى  ترکیب  طریق  از  بنیادى،  بنیادى حرکتى  حرکتى  الگوهاى  ترکیب  طریق  از  بنیادى،  حرکتى 
را  روزمره  فعالیت هاى  یا  ورزشى  پیچیده تر  حرکات  را مى تواند  روزمره  فعالیت هاى  یا  ورزشى  پیچیده تر  حرکات  مى تواند 
اکتساب و اجرا کند؛ لذا اعتقاد بر این است که عدم دستیابى اکتساب و اجرا کند؛ لذا اعتقاد بر این است که عدم دستیابى 
به تبحر در مهارت هاى حرکتى بنیادى، باعث جلوگیرى از رشد به تبحر در مهارت هاى حرکتى بنیادى، باعث جلوگیرى از رشد 

الگوهاى حرکتى کارآمد و مؤثر در آینده خواهد شد (الگوهاى حرکتى کارآمد و مؤثر در آینده خواهد شد (1).).
کودکان در سنین پیش دبستانى صرفاً به علت احساس لذت کودکان در سنین پیش دبستانى صرفاً به علت احساس لذت 
و شناخت قابلیت هاى خود در تجارب جدیدى چون باالرفتن، و شناخت قابلیت هاى خود در تجارب جدیدى چون باالرفتن، 
پریدن، دویدن و پرتاب کردن اشیا شرکت مى کنند. آنها در این پریدن، دویدن و پرتاب کردن اشیا شرکت مى کنند. آنها در این 
دوره شخصیت خود را بروز و توانایى هاى خود را رشد مى دهند دوره شخصیت خود را بروز و توانایى هاى خود را رشد مى دهند 
و محدودیت هاى خود، خانواده و اطرافیان را مى سنجند (و محدودیت هاى خود، خانواده و اطرافیان را مى سنجند (1). ). 
ظرفیت حرکتى کودك هم زمان با رشد فیزیولوژیک و براساس ظرفیت حرکتى کودك هم زمان با رشد فیزیولوژیک و براساس 
چگونگى تعامل با اطرافیان که به میدان تجربى کودك نظم چگونگى تعامل با اطرافیان که به میدان تجربى کودك نظم 
که  معتقدند  گروهى  که ).  معتقدند  گروهى   .(4) مى شود  متحول  مى دهد،  جهت  (و  مى شود  متحول  مى دهد،  جهت  و 
چگونگى وضعیت اجتماعى والدین، محیط خانواده و جّو حاکم چگونگى وضعیت اجتماعى والدین، محیط خانواده و جّو حاکم 
بر آن یکى از عوامل مهم در تکوین صفات و خصوصیات بارز رشد بر آن یکى از عوامل مهم در تکوین صفات و خصوصیات بارز رشد 
توانایى هاى حرکتى در دوران کودکى است (توانایى هاى حرکتى در دوران کودکى است (5)؛ یعنى شرایط )؛ یعنى شرایط 
مهارت هاى  رشد  در  زیادى  اهمیت  تجربه  و  تمرین  مهارت هاى محیطى،  رشد  در  زیادى  اهمیت  تجربه  و  تمرین  محیطى، 

حرکتى بنیادى دارد (حرکتى بنیادى دارد (6).).
سال هاى  از  حرکتى  رشد  مطالعه  ازسرگیرى  با  سال هاى هم زمان  از  حرکتى  رشد  مطالعه  ازسرگیرى  با  هم زمان 
و  سن  بین  ارتباط  نشان دهنده  متعددى  معیارهاى  و ،  سن  بین  ارتباط  نشان دهنده  متعددى  معیارهاى   ،19601960
همکاران  و  رستمى  کشور  داخل  در  همکاران ).  و  رستمى  کشور  داخل  در   .(7) بود  حرکتى  (اجراى  بود  حرکتى  اجراى 
بین  که  کردند  بیان  بین )  که  کردند  بیان   (13871387) همکاران  و  پسند  و   () همکاران  و  پسند  و   (13911391)
سنین مختلف در اجراى مهارت هاى حرکتى بنیادى کودکان سنین مختلف در اجراى مهارت هاى حرکتى بنیادى کودکان 
در  نیز  در )  نیز   (20052005)  ) هودگز2  و  ویلیامز  هودگز).  و  ویلیامز  (9و8).  دارد  وجود  (تفاوت  دارد  وجود  تفاوت 
تحقیقى که روى تعدادى از پسران تحقیقى که روى تعدادى از پسران 4 تا  تا 6 ساله انجام دادند،  ساله انجام دادند، 
بدین نتیجه رسیدند که سن نسبت به جنس تأثیر بیشترى بر بدین نتیجه رسیدند که سن نسبت به جنس تأثیر بیشترى بر 
اجراى مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت دارد (اجراى مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت دارد (1010). از طرف ). از طرف 
دیگر پیکرسنجى که به عنوان ابزارى مناسب در تحقیقات رشد و دیگر پیکرسنجى که به عنوان ابزارى مناسب در تحقیقات رشد و 
نمو کاربرد دارد، از دیدگاه متخصصین ورزشى شاخص مهم اما نمو کاربرد دارد، از دیدگاه متخصصین ورزشى شاخص مهم اما 
بحث برانگیز براى مطالعه رشد مهارت حرکتى محسوب مى شود بحث برانگیز براى مطالعه رشد مهارت حرکتى محسوب مى شود 

WilliamsWilliams & HodgesHodges .2

(1111). براى نمونه، کاتینسى). براى نمونه، کاتینسى3 و همکاران ( و همکاران (20072007) گزارش کردند ) گزارش کردند 
ارتباط معنى دارى بین شاخص توده بدن با مهارت حرکتى در ارتباط معنى دارى بین شاخص توده بدن با مهارت حرکتى در 
کودکان پیش دبستانى وجود ندارد (کودکان پیش دبستانى وجود ندارد (1212)، اما تحقیق وونگ و )، اما تحقیق وونگ و 
در  مطلوب  وضعیت  داشتن  داد،  نشان  در )  مطلوب  وضعیت  داشتن  داد،  نشان   (20062006)  ) چه ئونگچه ئونگ4 
عضالت  بهتر  رشد  علت  به  کودکان  پیکرسنجى  عضالت شاخص هاى  بهتر  رشد  علت  به  کودکان  پیکرسنجى  شاخص هاى 
درشت بدن، مى تواند منجربه عملکرد حرکتى بهتر در کودکان درشت بدن، مى تواند منجربه عملکرد حرکتى بهتر در کودکان 
برخى  با  بدن  ابعاد  بین  ارتباط هایى  اینکه  ضمن  برخى ).  با  بدن  ابعاد  بین  ارتباط هایى  اینکه  ضمن   .(1313) (شود  شود 
تکالیف حرکتى مشاهده شده است؛ به عنوان مثال بین طول تکالیف حرکتى مشاهده شده است؛ به عنوان مثال بین طول 
ساق پا و طول بازو با عملکردهاى حرکتى بهتر و همچنین بین ساق پا و طول بازو با عملکردهاى حرکتى بهتر و همچنین بین 
عرض شانه و طول بازو با عملکرد پرتابى بهتر در پسران ارتباط عرض شانه و طول بازو با عملکرد پرتابى بهتر در پسران ارتباط 
معنى دارى دیده شده است (معنى دارى دیده شده است (1414). در گزارش دیگرى بیان شده ). در گزارش دیگرى بیان شده 
است که اندازه هاى طول قد، طول ران، قد نشسته، قد ایستاده است که اندازه هاى طول قد، طول ران، قد نشسته، قد ایستاده 
و وزن، سهم مهمى در حرکات کلى بدن دارد و در کودکان، و وزن، سهم مهمى در حرکات کلى بدن دارد و در کودکان، 
طول پا اهمیت ویژه اى بر عملکرد حرکتى و سالمت حرکتى طول پا اهمیت ویژه اى بر عملکرد حرکتى و سالمت حرکتى 

دارد (دارد (1515). ). 
کودك  زندگى  حساس  و  اولیه  سال هاى  طى شدن  کودك چگونه  زندگى  حساس  و  اولیه  سال هاى  طى شدن  چگونه 
ادراکى- توانایى هاى  وضعیت  در  عوامل  مهمترین  از  ادراکى-یکى  توانایى هاى  وضعیت  در  عوامل  مهمترین  از  یکى 

حرکتى  رشد  همان طورکه  حرکتى ).  رشد  همان طورکه  (1616و4).  است  کودکان  (حرکتى  است  کودکان  حرکتى 
کودکان یکى از عالیم سالمت کودك است، انحراف در الگوهاى کودکان یکى از عالیم سالمت کودك است، انحراف در الگوهاى 
رشدى نیز نشانه اى مهم در تشخیص عقب افتادگى هاست. این رشدى نیز نشانه اى مهم در تشخیص عقب افتادگى هاست. این 
است  کودکان  در  مشکل  وجود  عالمت  اولین  است عقب افتادگى ها  کودکان  در  مشکل  وجود  عالمت  اولین  عقب افتادگى ها 
که گاهى اوقات حتى والدین هم متوجه آن نمى شوند. بنابراین، که گاهى اوقات حتى والدین هم متوجه آن نمى شوند. بنابراین، 
اندازه گیرى  و ارزیابى در این دوره مى تواند بسیار باارزش  باشد؛ اندازه گیرى  و ارزیابى در این دوره مى تواند بسیار باارزش  باشد؛ 
شناسایى  را  رشد  از  خاصى  الگوى  در  انحراف  مى توان  شناسایى چراکه  را  رشد  از  خاصى  الگوى  در  انحراف  مى توان  چراکه 
کند (کند (9). به نقل از مالینا). به نقل از مالینا5 ( (19751975 تا  تا 19941994) ارتباط بین ابعاد ) ارتباط بین ابعاد 
محیط هاى  اسکلتى،  پهناهاى  طول ،  وزن،  و  (قد  محیط هاى پیکرسنجى  اسکلتى،  پهناهاى  طول ،  وزن،  و  (قد  پیکرسنجى 
جسمانى  آمادگى  تکالیف  با  چین پوستى)  ضخامت  و  جسمانى عضو  آمادگى  تکالیف  با  چین پوستى)  ضخامت  و  عضو 
کسب  کسب ).   .(8) شود  شناخته  مختلف  جوامع  در  باید  حرکتى  (و  شود  شناخته  مختلف  جوامع  در  باید  حرکتى  و 
اطالعاتى درباره شناسایى و ارزیابى رشد مهارت هاى حرکتى اطالعاتى درباره شناسایى و ارزیابى رشد مهارت هاى حرکتى 
کودکان قبل از ورود به مدرسه فوق العاده بااهمیت است؛ چون کودکان قبل از ورود به مدرسه فوق العاده بااهمیت است؛ چون 

CatenassiCatenassi .3
WongWong & CheungCheung .4

MalinaMalina .5

جدول جدول 1. . مشخصات توصیفى کودکان شرکت کننده در پژوهشمشخصات توصیفى کودکان شرکت کننده در پژوهش

BMIقدقد وزن وزنتعدادتعدادجنسیتجنسیتگروه سنىگروه سنى

3 تا  تا 4 سال سال
1/1616±2/02021616/0202±1/16169898/1212±33331616/0202پسرپسر
1/9898±1/73731515/8181±1/98989898/6565±38381515/9898دختردختر

4 تا  تا 5 سال سال
3/7171±0/06061919/5555±3/7070108108/2424±45451919/5454پسرپسر
2/9191±0/47471919/2929±2/9191108108/2525±29291919/2828دختردختر

5 تا  تا 6 سال سال
3/7474±0/55552222/1515±3/7474117117/1111±35352222/1515پسرپسر
3/7474±0/56561919/9999±3/7373112112/7979±26261919/9999دختردختر
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والدین و مربیان مى توانند با آگاهى یافتن از شرایط موجود و با والدین و مربیان مى توانند با آگاهى یافتن از شرایط موجود و با 
کودکان  حرکتى  عملکرد  بهبود  به  عملیاتى،  روش هاى  کودکان اتخاذ  حرکتى  عملکرد  بهبود  به  عملیاتى،  روش هاى  اتخاذ 
کمک کنند (کمک کنند (1717). از طرفى با توجه به اهمیت رشد مهارت هاى ). از طرفى با توجه به اهمیت رشد مهارت هاى 
و  تخصصى  مهارت هاى  توسعه  براى  پایه اى  به عنوان  و بنیادى  تخصصى  مهارت هاى  توسعه  براى  پایه اى  به عنوان  بنیادى 
نقشى که این فعالیت ها در زندگى روزمره دارد (نقشى که این فعالیت ها در زندگى روزمره دارد (1616)، ارائه برنامه )، ارائه برنامه 
آموزشى مناسب و اتخاذ تجربه حرکتى براى توسعه مهارت ها آموزشى مناسب و اتخاذ تجربه حرکتى براى توسعه مهارت ها 
در آینده ضرورى به نظر مى رسد (در آینده ضرورى به نظر مى رسد (2). در این اواخر تغییر سبک ). در این اواخر تغییر سبک 
باعث  آپارتمان نشینى،  زندگى هاى  شکل  به  خانواده ها  باعث زندگى  آپارتمان نشینى،  زندگى هاى  شکل  به  خانواده ها  زندگى 
کمبود فضاى مناسب براى بازى و فعالیت کودکان شده است. کمبود فضاى مناسب براى بازى و فعالیت کودکان شده است. 
تا  است  شده  موجب  والدین  شغلى  درگیرى هاى  تا همچنین،  است  شده  موجب  والدین  شغلى  درگیرى هاى  همچنین، 
مهدکودك  به  نگهدارى  براى  را  خود  کودکان  آنها  از  مهدکودك بسیارى  به  نگهدارى  براى  را  خود  کودکان  آنها  از  بسیارى 
بسپارند؛ لذا این کودکان بیش از نیمى از ساعات روزانه خود را بسپارند؛ لذا این کودکان بیش از نیمى از ساعات روزانه خود را 
در مهدهاى کودك مى گذرانند. بنابراین، مجموعه اى از عوامل در مهدهاى کودك مى گذرانند. بنابراین، مجموعه اى از عوامل 
یادشده نقش مهدکودك در چگونگى رشد مهارت هاى حرکتى یادشده نقش مهدکودك در چگونگى رشد مهارت هاى حرکتى 
بنیادى را بیش از پیش موردتوجه مى سازد. با وجود اینکه شواهد بنیادى را بیش از پیش موردتوجه مى سازد. با وجود اینکه شواهد 
و  پیکرسنجى  ویژگى هاى  ارتباط  زمینه  در  متفاوتى  و تحقیقى  پیکرسنجى  ویژگى هاى  ارتباط  زمینه  در  متفاوتى  تحقیقى 
عوامل محیطى (فرد و خانواده) با برخى از عوامل آمادگى مرتبط عوامل محیطى (فرد و خانواده) با برخى از عوامل آمادگى مرتبط 
با سالمت موجود است، اما هنوز مطالعات کافى و شواهد قطعى با سالمت موجود است، اما هنوز مطالعات کافى و شواهد قطعى 
در زمینه ارتباط شاخص هاى پیکرسنجى و عوامل محیطى مؤثر در زمینه ارتباط شاخص هاى پیکرسنجى و عوامل محیطى مؤثر 
بر رشد مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت کودکان در دوران بر رشد مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت کودکان در دوران 
فرهنگى،  عوامل  برحسب  نتایج  و  ندارد  وجود  فرهنگى، پیش دبستانى  عوامل  برحسب  نتایج  و  ندارد  وجود  پیش دبستانى 
جغرافیایى و اقتصادى با هم متفاوت  است. با این تفاسیر، تحقیق جغرافیایى و اقتصادى با هم متفاوت  است. با این تفاسیر، تحقیق 
حاضر با هدف ارزیابى مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت و حاضر با هدف ارزیابى مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت و 
ارتباط آن برخى شاخص هاى پیکرسنجى و ویژگى هاى محیطى ارتباط آن برخى شاخص هاى پیکرسنجى و ویژگى هاى محیطى 
تهران  شمال  منطقه  مهدکودك هاى  سال  تهران   شمال  منطقه  مهدکودك هاى  سال  تا 6  تا   کودکان 3  کودکان در  در 

انجام گرفت.انجام گرفت.

روش بررسىروش بررسى
پژهش حاضر از نوع توصیفى- همیستگى و مقطعى است. پژهش حاضر از نوع توصیفى- همیستگى و مقطعى است. 

جامعه پژوهش حاضر مهد کودك هاى منطقه جامعه پژوهش حاضر مهد کودك هاى منطقه 1 و  و 2 شهر تهران  شهر تهران 
بودند که از بین آن ها چهار مهدکودك به صورت دردسترس بودند که از بین آن ها چهار مهدکودك به صورت دردسترس 
انتخاب شدند. تعداد حجم نمونه در این تحقیق انتخاب شدند. تعداد حجم نمونه در این تحقیق 206206 کودك  کودك 
3 تا  تا 6 ساله ( ساله (113113 پسر و  پسر و 9393 دختر) بود که به روش داوطلبانه  دختر) بود که به روش داوطلبانه 
در پژوهش شرکت کردند. پژوهش حاضر از نوع توصیفى بود در پژوهش شرکت کردند. پژوهش حاضر از نوع توصیفى بود 
که به شکل میدانى اجرا شد. معیارهاى ورود به تحقیق حاضر که به شکل میدانى اجرا شد. معیارهاى ورود به تحقیق حاضر 
سالمت  داشتن  سال،  شش  تا  سه  بین  تقویمى  سن  سالمت داشتن  داشتن  سال،  شش  تا  سه  بین  تقویمى  سن  داشتن 
جسمى و روانشناختى، داشتن تمایل و رضایت کودك و والدین جسمى و روانشناختى، داشتن تمایل و رضایت کودك و والدین 
براى شرکت در آزمون بود. اما مواردى چون داشتن عالئم حاد براى شرکت در آزمون بود. اما مواردى چون داشتن عالئم حاد 
جسمانى (مثل معلولیت) و عصب شناختى (مثل اوتیسم، کم جسمانى (مثل معلولیت) و عصب شناختى (مثل اوتیسم، کم 
توان ذهنى)، عدم تمایل و رضایت والدین یا کودك براى شرکت توان ذهنى)، عدم تمایل و رضایت والدین یا کودك براى شرکت 
در پژوهش به عنوان معیارهاى خروج از تحقیق در نظر گرفته در پژوهش به عنوان معیارهاى خروج از تحقیق در نظر گرفته 
شد. به منظور رعایت موازین اخالقى، طى جلسه اى توجیهى شد. به منظور رعایت موازین اخالقى، طى جلسه اى توجیهى 
و قبل از شروع پژوهش کلیه خانواده ها با اهداف و نحوه مطالعه و قبل از شروع پژوهش کلیه خانواده ها با اهداف و نحوه مطالعه 
آشنا شده و بعد از اعالم رضایت کتبى، از کودکان خواسته شد آشنا شده و بعد از اعالم رضایت کتبى، از کودکان خواسته شد 
تا در مطالعه شرکت کنند. ضمن اینکه در صورت مشاهده عدم تا در مطالعه شرکت کنند. ضمن اینکه در صورت مشاهده عدم 
تمایل کودك، هیچ گونه اجبارى براى شرکت آن در آزمون هاى تمایل کودك، هیچ گونه اجبارى براى شرکت آن در آزمون هاى 

ذکر شده اعمال نشد.ذکر شده اعمال نشد.
اندازه هاى پیکرسنجى با استفاده از متر نوارى و ترازو، عوامل اندازه هاى پیکرسنجى با استفاده از متر نوارى و ترازو، عوامل 
محیطى با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و مهارت هاى محیطى با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و مهارت هاى 
حرکتى ظریف و درشت از طریق آزمون دنور-حرکتى ظریف و درشت از طریق آزمون دنور-2 انجام گرفت.  انجام گرفت. 
محیطى  موثر  عوامل  خصوص  در  اى  کتابخانه  مطالعه  از  محیطى بعد  موثر  عوامل  خصوص  در  اى  کتابخانه  مطالعه  از  بعد 
تاثیر گذار بر رشد حرکتى (تاثیر گذار بر رشد حرکتى (1111و6و و 2و1) پرسشنامه اى در پنج ) پرسشنامه اى در پنج 
قسمت مشخصات عمومى (قسمت مشخصات عمومى (1010 سوال)، وضعیت خواب و تغذیه  سوال)، وضعیت خواب و تغذیه 
کودك (کودك (6 سوال)، وضعیت سالمت جسمانى کودك ( سوال)، وضعیت سالمت جسمانى کودك (5 سوال)،  سوال)، 
وضعیت فعالیت حرکتى پدر و مادر (وضعیت فعالیت حرکتى پدر و مادر (6 سوال)، میزان فعالیت  سوال)، میزان فعالیت 
حرکتى کودك (حرکتى کودك (5 سوال)، سوابق حرکتى کودك ( سوال)، سوابق حرکتى کودك (5 سوال) به  سوال) به 
شکل باز و بسته پاسخ تهیه شد. روایى صورى این پرسشنامه شکل باز و بسته پاسخ تهیه شد. روایى صورى این پرسشنامه 

جدول جدول 2: : مقایسه بین دو جنس دختر و پسر در مهارت هاى ظریف و درشتمقایسه بین دو جنس دختر و پسر در مهارت هاى ظریف و درشت

Pانحراف استاندارد انحراف استاندارد ± ± میانگینمیانگینجنسیتجنسیتمهارت هاى حرکتىمهارت هاى حرکتىگروه هاى سنىگروه هاى سنى

3 تا  تا 4 سال سال
2/19190/466466±3/6262پسرپسردرشتدرشت 1/6363±4/3030دختردختر

1/48480/589589±5/0000پسرپسرظریفظریف 1/9898±5/3636دختردختر

4 تا  تا 5 سال سال
2/01010/568568±5/5555پسرپسردرشتدرشت 1/6969±5/0707دختردختر

*1/39390/040040±6/0404پسرپسرظریفظریف 0/6363±6/8080دختردختر

5 تا  تا 6 سال سال
1/80800/187187±5/2020پسرپسردرشتدرشت 1/5656±5/9393دختردختر

1/01010/260260±6/8080پسرپسرظریفظریف 1/0606±7/1515دختردختر

ارزیابى مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت و ارتباط آن با برخى شاخص هاى پیکرسنجى و عوامل محیطى در کودکان ارزیابى مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت و ارتباط آن با برخى شاخص هاى پیکرسنجى و عوامل محیطى در کودکان 3 تا  تا 6 سال شمال شهر تهران سال شمال شهر تهران
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توسط سه تن از اساتید رشد حرکتى دانشگاه مورد تایید قرار توسط سه تن از اساتید رشد حرکتى دانشگاه مورد تایید قرار 
گرفت. ضمن اینکه پاپایى سواالت بسته پاسخ این پرسشنامه گرفت. ضمن اینکه پاپایى سواالت بسته پاسخ این پرسشنامه 
در مطالعه اى مقدماتى بر روى در مطالعه اى مقدماتى بر روى 3030 نفر به روش آلفاى کرونباخ  نفر به روش آلفاى کرونباخ 
و  روایى  و )  روایى   (20102010) همکاران  و   ) همکاران  و  شهشهانى6  آمد.  بدست  شهشهانى  آمد.  بدست   0/7979
اعتبار نسخه فارسى آزمون دنور-اعتبار نسخه فارسى آزمون دنور-2 را بین کودکان صفر تا شش  را بین کودکان صفر تا شش 
ساله شهر تهران خوب گزارش کرده و بیان نمودند از این آزمون ساله شهر تهران خوب گزارش کرده و بیان نمودند از این آزمون 
مى توان به عنوان یک ابزار غربالگرى رشدى استفاده کرد. وى مى توان به عنوان یک ابزار غربالگرى رشدى استفاده کرد. وى 
کودر  ضریب  از  استفاده  با  آزمون  این  روایى  که  کرد  کودر گزارش  ضریب  از  استفاده  با  آزمون  این  روایى  که  کرد  گزارش 
ریچاردسونریچاردسون7 براى مهارت هاى ظریف  براى مهارت هاى ظریف 0/6363 و براى مهارت هاى  و براى مهارت هاى 
درشت درشت 0/6161 مى باشد و پایاى این آزمون به روش بازآزمایى و  مى باشد و پایاى این آزمون به روش بازآزمایى و 
با استفاده از ضریب همبستگى الفاى کرونباخ براى مهارت هاى با استفاده از ضریب همبستگى الفاى کرونباخ براى مهارت هاى 
ظریف و مهارت هاى درشت ظریف و مهارت هاى درشت 0/9595 بدست آمد ( بدست آمد (1818). ضمن اینکه ). ضمن اینکه 
حرکتى  رشد  زمینه  در  علمى  تحقیقات  و  متون  مرور  از  حرکتى بعد  رشد  زمینه  در  علمى  تحقیقات  و  متون  مرور  از  بعد 
جمله  از  حرکتى  رشد  بر  موثر  محیطى  عوامل  از  بعضى  جمله )،  از  حرکتى  رشد  بر  موثر  محیطى  عوامل  از  بعضى   ،(1)
محقق  پرسشنامه  طریق  از  کودك  تولد  نوع  و  خواب  محقق تغذیه،  پرسشنامه  طریق  از  کودك  تولد  نوع  و  خواب  تغذیه، 
ساخته طراحى و توسط والدین کودکان تکمیل شدند. اعتبار ساخته طراحى و توسط والدین کودکان تکمیل شدند. اعتبار 
صورى این پرسشنامه توسط چند تن از اساتید رشد و یادگیرى صورى این پرسشنامه توسط چند تن از اساتید رشد و یادگیرى 

حرکتى تأیید شده بود. حرکتى تأیید شده بود. 
بعد از مطالعه کتابخانه اى برخى از عوامل موثر بر رشد حرکتى بعد از مطالعه کتابخانه اى برخى از عوامل موثر بر رشد حرکتى 
کودکان زیر شش سال مشخص شد و در پرسشنامه اى اطالعات کودکان زیر شش سال مشخص شد و در پرسشنامه اى اطالعات 
دموگرافیک، وضعیت خواب و تغذیه کودك، اولین نشانه هاى دموگرافیک، وضعیت خواب و تغذیه کودك، اولین نشانه هاى 
ظهور حرکاتى چون؛ نشستن بدون حمایت، چهار دست و پا ظهور حرکاتى چون؛ نشستن بدون حمایت، چهار دست و پا 

رفتن و راه رفتن از والدین کودکان جمع آورى شد. رفتن و راه رفتن از والدین کودکان جمع آورى شد. 
در مرحله اجرایى، از کلیه والدین، جهت شرکت کودکان در در مرحله اجرایى، از کلیه والدین، جهت شرکت کودکان در 
پژوهش حاضر رضایت نامه کتبى گرفته شد. متغیرهاى سنجش پژوهش حاضر رضایت نامه کتبى گرفته شد. متغیرهاى سنجش 
پیکرسنجى  ویژگى هاى  از:  بودند  عبارت  تحقیق  این  در  پیکرسنجى شده  ویژگى هاى  از:  بودند  عبارت  تحقیق  این  در  شده 
(قد، وزن، شاخص توده بدن، قد نشسته، دور سر، دور سینه، دور (قد، وزن، شاخص توده بدن، قد نشسته، دور سر، دور سینه، دور 
شکم، دور ران، دور ساق، دور بازو)، پیشینه رشد حرکتى، تغذیه شکم، دور ران، دور ساق، دور بازو)، پیشینه رشد حرکتى، تغذیه 
مهارت هاى  محیطى،  شاخص هاى  عنوان  به  کودك  خواب  مهارت هاى و  محیطى،  شاخص هاى  عنوان  به  کودك  خواب  و 
چند  ترسیم  ها،  مکعب  گذاشتن  هم  (روى  ظریف  چند حرکتى  ترسیم  ها،  مکعب  گذاشتن  هم  (روى  ظریف  حرکتى 

ShahshahaniShahshahani  .6
KauderKauder-RichardsonRichardson coefficientcoefficient    .7

قسمت بدن، کپى کردن عالمت دایره، مربع و بعالوه، چرخاندن قسمت بدن، کپى کردن عالمت دایره، مربع و بعالوه، چرخاندن 
حرکتى  مهارت هاى  و  خط)  ترین  بلند  انتخاب  دست،  حرکتى شست  مهارت هاى  و  خط)  ترین  بلند  انتخاب  دست،  شست 
درشت کودکان (لى لى کردن، جفت پا پریدن، پرش طولى، درشت کودکان (لى لى کردن، جفت پا پریدن، پرش طولى، 
تعادل ایستا، راه رفتن پاشنه- پنجه، پرتاب توپ از باالى شانه، تعادل ایستا، راه رفتن پاشنه- پنجه، پرتاب توپ از باالى شانه، 

ضربه به توپ ثابت با پا).ضربه به توپ ثابت با پا).
شاخصه هاى پیکر سنجى بر اساس روش پیشنهادى سازمان شاخصه هاى پیکر سنجى بر اساس روش پیشنهادى سازمان 
بهداشت جهانىبهداشت جهانى8 ( (20072007) و با استفاده از متر نوارى اندازه گیرى ) و با استفاده از متر نوارى اندازه گیرى 
درشت  و  ظریف  حرکتى  مهارت هاى  اندازه گیرى  درشت ).  و  ظریف  حرکتى  مهارت هاى  اندازه گیرى   .(2020) (شد  شد 
کودکان بر اساس دستورالعمل موسسه دنور که براى هر رده کودکان بر اساس دستورالعمل موسسه دنور که براى هر رده 
سنى معیاره جداگانه اى را در نظر گرفته است، انجام گرفت. سنى معیاره جداگانه اى را در نظر گرفته است، انجام گرفت. 
توسط  تکلیف  دادن  نشان  و  شفاهی  توضیح  از  بعد  توسط کودك  تکلیف  دادن  نشان  و  شفاهی  توضیح  از  بعد  کودك 
آزمونگر، مهارت را اجرا می کند و براي هر مهارت در صورت آزمونگر، مهارت را اجرا می کند و براي هر مهارت در صورت 
اجرا شدن صحیح نمره اجرا شدن صحیح نمره 1و در صورت اجراى ناموفق یا امتناع و در صورت اجراى ناموفق یا امتناع 
مقیاس  دو  با  دنور  آزمون  نمرات  می کند.  دریافت  صفر  مقیاس نمره  دو  با  دنور  آزمون  نمرات  می کند.  دریافت  صفر  نمره 
اندازه گرفته مى شود. یکى بر اساس مقیاس کمى (صفر و یک) اندازه گرفته مى شود. یکى بر اساس مقیاس کمى (صفر و یک) 
و دیگرى بر اساس مقیاس کیفى صحیح و غلط مى باشد. اجراى و دیگرى بر اساس مقیاس کیفى صحیح و غلط مى باشد. اجراى 
درست و غلط بر اساس معیار رده هاى سنى که در راهنماى درست و غلط بر اساس معیار رده هاى سنى که در راهنماى 
اجرایى آزمون درج شده بود، انجام گرفت. در این تحقیق جهت اجرایى آزمون درج شده بود، انجام گرفت. در این تحقیق جهت 
ارزیابى کودکان از معیار کیفى و جهت مقایسه میانگین نمرات ارزیابى کودکان از معیار کیفى و جهت مقایسه میانگین نمرات 
آنها بر اساس متغیرهاى سن، جنس، ویژگى هاى پیکر سنجى آنها بر اساس متغیرهاى سن، جنس، ویژگى هاى پیکر سنجى 
و عوامل محیطى از مقیاس کمى استفاده شد. تفسیر و ارزیابى و عوامل محیطى از مقیاس کمى استفاده شد. تفسیر و ارزیابى 
کیفى از داده ها در چهار طبقه رشدى؛ پیشرفته (تمام موارد کیفى از داده ها در چهار طبقه رشدى؛ پیشرفته (تمام موارد 
را صحیح انجام دهد)، طبیعى (تنها در یکى از خرده آزمون ها را صحیح انجام دهد)، طبیعى (تنها در یکى از خرده آزمون ها 
ناموفق باشد)، در معرض احتیاط (اگر کودك یکى از مواردى را ناموفق باشد)، در معرض احتیاط (اگر کودك یکى از مواردى را 
که که 7575 تا  تا 9090 درصد کودکان توانسته اند انجام دهند را نتواند  درصد کودکان توانسته اند انجام دهند را نتواند 
اجرا کند، یا امتناع کند) و تاخیر رشدى (اگر کودك یکى از اجرا کند، یا امتناع کند) و تاخیر رشدى (اگر کودك یکى از 
را  دهند  انجام  اند  توانسته  کودکان  درصد  را   دهند  انجام  اند  توانسته  کودکان  درصد  که 9090  را  که مواردى  را  مواردى 

نتواند اجرا کند، یا امتناع کند) صورت گرفت (نتواند اجرا کند، یا امتناع کند) صورت گرفت (1919). ). 
منظم  تمرین  معیار  حاضر  پژوهش  در  است  ذکر  به  منظم الزم  تمرین  معیار  حاضر  پژوهش  در  است  ذکر  به  الزم 
ورزشى (پیاده روى، شنا، فوتسال و غیره) سه جلسه در هفته و ورزشى (پیاده روى، شنا، فوتسال و غیره) سه جلسه در هفته و 

World Health Organiza on (WHO)World Health Organiza on (WHO)    .8

درشت  حرکات  اجراى  نحوه  براى  درصد  به  فراوانى  درشت توزیع  حرکات  اجراى  نحوه  براى  درصد  به  فراوانى  توزیع   . .1 نمودار نمودار 
شرکت کنندگانشرکت کنندگان

ظریف  حرکات  اجراى  نحوه  براى  درصد  به  فراوانى  ظریف توزیع  حرکات  اجراى  نحوه  براى  درصد  به  فراوانى  توزیع   . .2 نمودار نمودار 
شرکت کنندگانشرکت کنندگان
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براى هر جلسه حداقل براى هر جلسه حداقل 4545 دقیقه به عنوان فعال بودن والدین  دقیقه به عنوان فعال بودن والدین 
در نظر گرفته شد. این موضوع از طریق پرسشنامه از والدین در نظر گرفته شد. این موضوع از طریق پرسشنامه از والدین 

سوال شده بود.سوال شده بود.
 SPSS نرم افزار  طریق  از  آمده  دست  به  داده هاى  پایان  نرم افزار در  طریق  از  آمده  دست  به  داده هاى  پایان  در 
نسخه نسخه 1616 تجزیه و تحلیل شدند. در این تحقیق از آمار توصیفى  تجزیه و تحلیل شدند. در این تحقیق از آمار توصیفى 
(میانگین، انحراف معیار و درصد) و آمار استنباطى؛ تى مستقل (میانگین، انحراف معیار و درصد) و آمار استنباطى؛ تى مستقل 
جهت مقایسه میانگین نمرات اجراى کودکان بین متغیرهاى جهت مقایسه میانگین نمرات اجراى کودکان بین متغیرهاى 
مستقل (مثل دختر و پسر، ظریف و درشت، والدین ورزشکار و مستقل (مثل دختر و پسر، ظریف و درشت، والدین ورزشکار و 
غیرورزشکار) و ضریب همبستگى پیرسون جهت محاسبه میزان غیرورزشکار) و ضریب همبستگى پیرسون جهت محاسبه میزان 
و جهت همبستگى بین متغیرهاى جمعیت شناختى، عوامل و جهت همبستگى بین متغیرهاى جمعیت شناختى، عوامل 
حرکتى  مهارت هاى  عملکرد  نمرات  با  پیکرسنجى  و  حرکتى محیطى  مهارت هاى  عملکرد  نمرات  با  پیکرسنجى  و  محیطى 
 ( (α=0/0505) ظریف و درشت استفاده شد. کلیه عملیات آمارى با) ظریف و درشت استفاده شد. کلیه عملیات آمارى با

انجام گرفت.انجام گرفت.

یافته ها:یافته ها:
درصد  درصد    5454/9 که  داد  نشان  داده ها  توصیفى  که بررسى  داد  نشان  داده ها  توصیفى  بررسى 
شرکت کنندگان پسر (شرکت کنندگان پسر (113113 نفر) و  نفر) و 4545/1 درصد آنها دختر ( درصد آنها دختر (9393 
نفر) بودند. اطالعات کامل تر در خصوص قد، وزن و شاخص نفر) بودند. اطالعات کامل تر در خصوص قد، وزن و شاخص 

توده بدنىتوده بدنى9 را مى توانید در جدول شماره  را مى توانید در جدول شماره 1 مشاهده کنید. مشاهده کنید.
نتایج ضریب همبستگى اسپیرمن نشان داد که بین سن با نتایج ضریب همبستگى اسپیرمن نشان داد که بین سن با 
 ( (r=0/6868  ، ،P<0/001001) ظریف  مهارت هاى  اجراى  در  (موفقیت  ظریف  مهارت هاى  اجراى  در  موفقیت 
و  مثبت  ارتباط  و )  مثبت  ارتباط   (r=0/7474  ، ،P<0/001001) درشت  مهارت هاى  (و  درشت  مهارت هاى  و 
معنى دارى وجود داشت. ضمناً بین مهارت هاى ظریف و درشت، معنى دارى وجود داشت. ضمناً بین مهارت هاى ظریف و درشت، 
همبستگى مثبت و معنى دار (همبستگى مثبت و معنى دار (r=0/7171 ، ،P<0/001001) وجود داشت. ) وجود داشت. 
ناموفق  و  موفق  اجراى  درصدى  فراوانى  ناموفق   و  موفق  اجراى  درصدى  فراوانى  و 2  و   شماره 1  شماره نمودار  نمودار 
حرکات ظریف و درشت کودکان شرکت کننده را نشان مى دهد.حرکات ظریف و درشت کودکان شرکت کننده را نشان مى دهد.

براى مقایسه مهارت هاى ظریف و درشت بین دو جنس، از براى مقایسه مهارت هاى ظریف و درشت بین دو جنس، از 
تفاوت  تنها  داد،  نشان  نتایج  و  شد  استفاده  مستقل  تفاوت   تنها  داد،  نشان  نتایج  و  شد  استفاده  مستقل   T آزمون آزمون
مشاهده شده بین دو جنس در مهارت هاى ظریف کودکان مشاهده شده بین دو جنس در مهارت هاى ظریف کودکان 5 تا  تا 
6 سال بود ( سال بود (T=2/141141 ، ،P=0/0404). بنابراین، بین دو جنس دختر ). بنابراین، بین دو جنس دختر 

Body Mass Index (BMI)Body Mass Index (BMI)    .9

و پسر (رده هاى سنى و پسر (رده هاى سنى 3 تا  تا 4 سال،  سال، 4 تا  تا 5 سال،  سال، 5 تا  تا 6 سال)  سال) 
در مهارت هاى درشت و ظریف تفاوت معنى دارى وجود نداشت در مهارت هاى درشت و ظریف تفاوت معنى دارى وجود نداشت 

(جدول شماره (جدول شماره 2).).
کودکان  رشدى  وضعیت  ارزیابى  منظور  به  کودکان درپایان،  رشدى  وضعیت  ارزیابى  منظور  به  درپایان، 
شرکت کننده، مطابق با معیار پیشنهاد شده از سوى مؤسسه شرکت کننده، مطابق با معیار پیشنهاد شده از سوى مؤسسه 
دنور، کودکان در چهار سطح پیشرفته، طبیعى، در معرض خطر دنور، کودکان در چهار سطح پیشرفته، طبیعى، در معرض خطر 

و تأخیر رشدى تقسیم بندى شدند (نمودار شماره و تأخیر رشدى تقسیم بندى شدند (نمودار شماره 3 و  و 4).).
بخش دیگرى از نتایج، مربوط به مشاهده ارتباط بین برخى بخش دیگرى از نتایج، مربوط به مشاهده ارتباط بین برخى 
مهارت هاى  رشد  با  محیطى  عوامل  و  پیکرسنجى  مهارت هاى ویژگى هاى  رشد  با  محیطى  عوامل  و  پیکرسنجى  ویژگى هاى 
ارتباط  مشاهده  منظور  به  ابتدا  بود.  درشت  و  ظریف  ارتباط حرکتى  مشاهده  منظور  به  ابتدا  بود.  درشت  و  ظریف  حرکتى 
بین قد، وزن و شاخص توده بدنى کودکان با نمره مهارت هاى بین قد، وزن و شاخص توده بدنى کودکان با نمره مهارت هاى 
همبستگى  ضریب  آزمون  از  آنها  درشت  و  ظریف  همبستگى حرکتى  ضریب  آزمون  از  آنها  درشت  و  ظریف  حرکتى 
پیرسون استفاده شد و نتایج نشان داد، تنها بین قد با تعادل پیرسون استفاده شد و نتایج نشان داد، تنها بین قد با تعادل 
 ، ،P=0/019019) داشت  وجود  معنى دارى  و  منفى  ارتباط  (ایستا  داشت  وجود  معنى دارى  و  منفى  ارتباط  ایستا 
شکم،  دور  سینه،  دور  سر،  دور  ارتباط  همچنین  شکم، ).  دور  سینه،  دور  سر،  دور  ارتباط  همچنین   .(r=-=-0/069069
ضریب  با  درشت  و  ظریف  مهارت هاى  با  ران  دور  و  بازو  ضریب دور  با  درشت  و  ظریف  مهارت هاى  با  ران  دور  و  بازو  دور 
همبستگى پیرسون اندازه گیرى شد. نتایج نشان داد، تنها بین همبستگى پیرسون اندازه گیرى شد. نتایج نشان داد، تنها بین 
 ، ،P=0/021021) شکم  دور  و   () شکم  دور  و   (r=-=-0/241241  ، ،P=0/021021) سینه  (دور  سینه  دور 
r=-=-0/242242) با مهارت جفت پاپریدن و بین دور شکم با مهارت ) با مهارت جفت پاپریدن و بین دور شکم با مهارت 
ارتباط  ارتباط )   (r=-=-0/186186 ، ،P=0/041041) پا  با  ثابت  توپ  به  (شوت زدن  پا  با  ثابت  توپ  به  شوت زدن 
بررسى  به  دیگر  قسمت  در  داشت.  وجود  معنى دارى  و  بررسى منفى  به  دیگر  قسمت  در  داشت.  وجود  معنى دارى  و  منفى 
ارتباط بین طول بازو، طول باالتنه، پهناى شانه و پهناى لگن ارتباط بین طول بازو، طول باالتنه، پهناى شانه و پهناى لگن 
با رشد مهارت هاى ظریف و درشت حرکتى کودکان پرداختیم با رشد مهارت هاى ظریف و درشت حرکتى کودکان پرداختیم 
،P=0/030030) باالتنه  طول  بین  فقط  داد،  نشان  نتایج  (که  باالتنه  طول  بین  فقط  داد،  نشان  نتایج  که 

 r= = 0/207207) و پهناى لگن () و پهناى لگن (r=0/195195 ، ،P=0/041041) با لى لى کردن، ) با لى لى کردن، 
 ، ،P=0/046046) و پهناى شانه () و پهناى شانه (r=0/301301 ، ،P=0/001001) بین طول بازو (بین طول بازو
 ، ،P=0/021021) با پرتاب از باالى شانه و بین طول باالتنه () با پرتاب از باالى شانه و بین طول باالتنه (r=0/190190
r= = 0/242242) با قدم زدن پاشنه-پنجه ارتباط مثبت و معنى دارى ) با قدم زدن پاشنه-پنجه ارتباط مثبت و معنى دارى 

وجود داشت. سایر روابط به لحاظ آمارى معنادار نبود.وجود داشت. سایر روابط به لحاظ آمارى معنادار نبود.
درادامه، مشاهده ارتباط بین زمان شروع به نشستن، زمان درادامه، مشاهده ارتباط بین زمان شروع به نشستن، زمان 
شروع به سینه خیز رفتن و زمان شروع به راه رفتن با مهارت هاى شروع به سینه خیز رفتن و زمان شروع به راه رفتن با مهارت هاى 
حرکتى درشت کودکان نشان داد، همبستگى معنى دارى بین حرکتى درشت کودکان نشان داد، همبستگى معنى دارى بین 

نمودار نمودار 4. . توزیع درصدى کودکان براى مهارت هاى حرکتى ظریفتوزیع درصدى کودکان براى مهارت هاى حرکتى ظریفنمودار نمودار 3. . توزیع درصدى کودکان براى مهارت هاى حرکتى درشتتوزیع درصدى کودکان براى مهارت هاى حرکتى درشت

ارزیابى مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت و ارتباط آن با برخى شاخص هاى پیکرسنجى و عوامل محیطى در کودکان ارزیابى مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت و ارتباط آن با برخى شاخص هاى پیکرسنجى و عوامل محیطى در کودکان 3 تا  تا 6 سال شمال شهر تهران سال شمال شهر تهران
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کودکان  درشت  و  ظریف  مهارت هاى  رشد  با  ذکرشده  کودکان موارد  درشت  و  ظریف  مهارت هاى  رشد  با  ذکرشده  موارد 
میزان  بین  ارتباط  میزان ).  بین  ارتباط   .(P>0/0505) نشد  مشاهده  مطالعه  (مورد  نشد  مشاهده  مطالعه  مورد 
ساعات خواب روزانه، مدت زمان روزانه مشاهده تلویزیون، تعداد ساعات خواب روزانه، مدت زمان روزانه مشاهده تلویزیون، تعداد 
وعده هاى غذایى و مدت زمانى که کودکان از شیر مادر استفاده وعده هاى غذایى و مدت زمانى که کودکان از شیر مادر استفاده 
کردند با عملکرد کودکان در اجراى مهارت هاى ظریف و درشت کردند با عملکرد کودکان در اجراى مهارت هاى ظریف و درشت 
بین  معنى دار  ارتباط  تنها  و  گرفت  قرار  بررسى  مورد  بین حرکتى  معنى دار  ارتباط  تنها  و  گرفت  قرار  بررسى  مورد  حرکتى 
مدت زمان خوابیدن روزانه (مدت زمان خوابیدن روزانه (r=0/242242 ، ،P=0/021021) و مدت زمان ) و مدت زمان 
عملکرد  با  عملکرد )  با   (r=-=-0/229229  ، ،P=0/044044) تلویزیون  مشاهده  (روزانه  تلویزیون  مشاهده  روزانه 
شوت با پا بود. ضمن اینکه بین مدت زمان مشاهده تلویزیون با شوت با پا بود. ضمن اینکه بین مدت زمان مشاهده تلویزیون با 
مدت زمان خواب کودکان ارتباط منفى و معنى دارى مشاهده مدت زمان خواب کودکان ارتباط منفى و معنى دارى مشاهده 

.(.(r=-=-0/239239 ، ،P=0/014014) شد) شد
رشد  سطح  بر  والدین  بدنى  فعالیت هاى  اثر  ارزیابى  رشد براى  سطح  بر  والدین  بدنى  فعالیت هاى  اثر  ارزیابى  براى 
مهارت هاى حرکتى، وضعیت رشد مهارت هاى درشت حرکتى مهارت هاى حرکتى، وضعیت رشد مهارت هاى درشت حرکتى 
بین کودکانى که پدر و مادرشان با آنها در خانه بازى مى کردند بین کودکانى که پدر و مادرشان با آنها در خانه بازى مى کردند 
با کودکانى که والدین با آنها در خانه بازى نمى کردند، مقایسه با کودکانى که والدین با آنها در خانه بازى نمى کردند، مقایسه 
شد. همچنین رشد مهارت هاى حرکتى کودکان با پدر و مادران شد. همچنین رشد مهارت هاى حرکتى کودکان با پدر و مادران 
فعال و غیرفعال مقایسه شد. نتایج آزمون تى مستقل در جدول فعال و غیرفعال مقایسه شد. نتایج آزمون تى مستقل در جدول 

شماره شماره 3 آمده است. آمده است.

بحثبحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد، بین نمرات مهارت هاى ظریف نتایج پژوهش حاضر نشان داد، بین نمرات مهارت هاى ظریف 
در  آنها  موفقیت آمیز  اجراى  با  کودکان  سن  بین  و  درشت  در و  آنها  موفقیت آمیز  اجراى  با  کودکان  سن  بین  و  درشت  و 
مهارت هاى ظریف و درشت، ارتباط مثبت و معنى دارى وجود مهارت هاى ظریف و درشت، ارتباط مثبت و معنى دارى وجود 
دارد. نتیجه باال، با یافته هاى پسند و همکاران (دارد. نتیجه باال، با یافته هاى پسند و همکاران (13871387)، رستمى )، رستمى 
و همکاران (و همکاران (13911391) همخوانى دارد () همخوانى دارد (9و8). منطقى است که با ). منطقى است که با 
افزایش سن، توانایى اجرایى افراد در مهارت هاى حرکتى ظریف افزایش سن، توانایى اجرایى افراد در مهارت هاى حرکتى ظریف 

و درشت به واسطه افزایش تجربه و قابلیت دستگاه هاى مختلف و درشت به واسطه افزایش تجربه و قابلیت دستگاه هاى مختلف 
دیدگاه هاى  تأییدکننده  یافته  این  لذا  است؛  قابل توضیح  دیدگاه هاى بدن  تأییدکننده  یافته  این  لذا  است؛  قابل توضیح  بدن 
سطح-مرحله در رشد است که با افزایش سن و تجربه، بهبود سطح-مرحله در رشد است که با افزایش سن و تجربه، بهبود 
عملکرد حرکتى در کودك اتفاق مى افتد (عملکرد حرکتى در کودك اتفاق مى افتد (1). در تحقیق حاضر، ). در تحقیق حاضر، 
بین عملکرد مهارت هاى ظریف و درشت کودکان دختر و پسر بین عملکرد مهارت هاى ظریف و درشت کودکان دختر و پسر 
پژوهش  نتایج  با  مطلب  این  نشد.  مشاهده  معنى دارى  پژوهش تفاوت  نتایج  با  مطلب  این  نشد.  مشاهده  معنى دارى  تفاوت 
ویلیامز و هودگز (ویلیامز و هودگز (20052005) که بیان کردند سن نسبت به جنس ) که بیان کردند سن نسبت به جنس 
دارد،  درشت  و  ظریف  حرکتى  مهارت هاى  بر  بیشترى  دارد، تأثیر  درشت  و  ظریف  حرکتى  مهارت هاى  بر  بیشترى  تأثیر 
همخوان است (همخوان است (1010). علت احتمالى این موضوع را مى توان به ). علت احتمالى این موضوع را مى توان به 
فراهم سازى شرایط تربیتى و آموزشى یکسان براى دو جنس در فراهم سازى شرایط تربیتى و آموزشى یکسان براى دو جنس در 
مهدهاى کودك نسبت داد. البته نتایج نشان داد که کودکان دختر مهدهاى کودك نسبت داد. البته نتایج نشان داد که کودکان دختر 
و پسر در مهارت هاى ظریف، اجراى موفقیت آمیزترى نسبت به و پسر در مهارت هاى ظریف، اجراى موفقیت آمیزترى نسبت به 
مهارت هاى درشت داشتند. در بین مهارت هاى ظریف حرکتى، مهارت هاى درشت داشتند. در بین مهارت هاى ظریف حرکتى، 
مهارت چرخش انگشت شست ضعیف ترین اجرا (مهارت چرخش انگشت شست ضعیف ترین اجرا (٪4040/2 اجراى  اجراى 
ناموفق) و مهارت روى هم گذاشتن مکعب بهترین اجرا (ناموفق) و مهارت روى هم گذاشتن مکعب بهترین اجرا (1/8٪ 
اجراى ناموفق) را داشتند. نتیجه فوق مى تواند به دلیل تجربه و اجراى ناموفق) را داشتند. نتیجه فوق مى تواند به دلیل تجربه و 
تمرینات قبلى ایجاد شده باشد؛ چراکه بسیارى از کودکان در تمرینات قبلى ایجاد شده باشد؛ چراکه بسیارى از کودکان در 
برنامه هاى آموزشى روزانه از حرکت چیدن مکعب ها روى هم برنامه هاى آموزشى روزانه از حرکت چیدن مکعب ها روى هم 

(مثل لگو) استفاده مى کردند. (مثل لگو) استفاده مى کردند. 
در  آنها  شدید  ضعف  مطالعه  مورد  کودکان  در  مهم  در نکته  آنها  شدید  ضعف  مطالعه  مورد  کودکان  در  مهم  نکته 
لى لى کردن،  چون  تعادلى  و  جابه جایى  لى لى کردن، خرده مهارت هاى  چون  تعادلى  و  جابه جایى  خرده مهارت هاى 
مقایسه  بود.  پا  یک  روى  تعادل  و  پنجه  به  پاشنه  مقایسه قدم زدن  بود.  پا  یک  روى  تعادل  و  پنجه  به  پاشنه  قدم زدن 
است.  جالب توجه  است. )  جالب توجه   (13881388) جهادیان  مطالعه  با  فوق  (نتیجه  جهادیان  مطالعه  با  فوق  نتیجه 
در  درصد  در   درصد   1515 اهواز  شهر  هم سن  کودکان  کرد  مشاهده  اهواز وى  شهر  هم سن  کودکان  کرد  مشاهده  وى 
لى لى کردن، لى لى کردن، 2323 درصد در حفظ تعادل روى یک پا،  درصد در حفظ تعادل روى یک پا، 5 درصد  درصد 
در پرش افقى، در پرش افقى، 3434/9 درصد در قدم زدن پاشنه به پنجه،  درصد در قدم زدن پاشنه به پنجه، 0/3 

جدول جدول 3. . نتایج آزمون تى مستقل براى مقایسه میانگین نمرات عملکرد مهارت هاى ظریف و درشت حرکتىنتایج آزمون تى مستقل براى مقایسه میانگین نمرات عملکرد مهارت هاى ظریف و درشت حرکتى

Pانحراف استانداردانحراف استاندارد±میانگینمیانگینگروهگروهمهارت حرکتىمهارت حرکتى

درشتدرشت

1/8686±5/5050پدر فعالپدر فعال
0/421421

2/0101±5/0404پدر غیرفعالپدر غیرفعال
1/6565±5/4242مادر فعالمادر فعال

0/532532
2/2626±5/0707مادر غیرفعالمادر غیرفعال

2/0909±5/1111با کودك در خانه بازى مى شودبا کودك در خانه بازى مى شود
0/722722

1/7373±5/5050با کودك در خانه بازى نمى شودبا کودك در خانه بازى نمى شود

ظریفظریف

1/3333±6/5656پدر فعالپدر فعال
0/157157

1/4545±6/0303پدر غیرفعالپدر غیرفعال
1/3939±6/3030مادر فعالمادر فعال

0/987987
1/4141±6/3131مادر غیرفعالمادر غیرفعال

1/4242±6/3333با کودك در خانه بازى مى شودبا کودك در خانه بازى مى شود
0/569569

0/5050±6/7575با کودك در خانه بازى نمى شودبا کودك در خانه بازى نمى شود
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درصد در باالپریدن، درصد در باالپریدن، 2/1 درصد در پرتاب از باالى شانه و  درصد در پرتاب از باالى شانه و 0/1 
درصد در ضربه به توپ ثابت عملکرد ناموفق داشتند که نشان درصد در ضربه به توپ ثابت عملکرد ناموفق داشتند که نشان 
تمام  در  پژوهش  این  در  شرکت کننده  کودك هاى  تمام مى دهد  در  پژوهش  این  در  شرکت کننده  کودك هاى  مى دهد 
خرده مهارت هاى درشت نسبت به کودکان هم سن اهوازى خود خرده مهارت هاى درشت نسبت به کودکان هم سن اهوازى خود 
ضعیف تر عمل کرده اند (ضعیف تر عمل کرده اند (1919). همچنین مشاهده شد کودکان ). همچنین مشاهده شد کودکان 
اهوازى در اجراى موفقیت آمیز مهارت هاى ظریف، کپى کردن اهوازى در اجراى موفقیت آمیز مهارت هاى ظریف، کپى کردن 
کپى کردن  کپى کردن )،   ،(6565٪) بدن  قسمت هاى  کشیدن   ،() بدن  قسمت هاى  کشیدن   ،(7070/8٪) (مربع  مربع 
دایره  کپى کردن  مهارت هاى  در  اما  ضعیف تر  دایره )  کپى کردن  مهارت هاى  در  اما  ضعیف تر   (8383٪) (صلیب  صلیب 
و  بودند  قوى تر  و )  قوى تر بودند  شست (8585/9٪)  انگشت  چرخش  و  شست ()  انگشت  چرخش  و   (9595/3٪)
در تکالیف روى هم گذاشتن مکعب و تقلید خط عمودى تفاوت در تکالیف روى هم گذاشتن مکعب و تقلید خط عمودى تفاوت 
قابل توجهى با کودکان مورد مطالعه در تحقیق حاضر نداشتند. قابل توجهى با کودکان مورد مطالعه در تحقیق حاضر نداشتند. 
عواملى چون تفاوت سبک زندگى، تفاوت هاى آموزشى، زمان عواملى چون تفاوت سبک زندگى، تفاوت هاى آموزشى، زمان 
مطالعه انجام گرفته، تفاوت هاى جغرافیایى و فرهنگى مى تواند از مطالعه انجام گرفته، تفاوت هاى جغرافیایى و فرهنگى مى تواند از 

جمله علت هاى توجیه کننده مشاهده مذکور باشد.جمله علت هاى توجیه کننده مشاهده مذکور باشد.
بخش مهمى از نتایج تحقیق حاضر مربوط به ارزیابى رشد بخش مهمى از نتایج تحقیق حاضر مربوط به ارزیابى رشد 
حرکتى کودکان بود. نتایج تحقیق نشان داد که به طورمیانگین حرکتى کودکان بود. نتایج تحقیق نشان داد که به طورمیانگین 
در  درشت  و  ظریف  مهارت هاى  در  کودکان  از  درصد  در   درشت  و  ظریف  مهارت هاى  در  کودکان  از  درصد   5151/8888
گزارش 6565  با  مقایسه  در  آمار  این  که  بودند  طبیعى  گزارش وضعیت  با  مقایسه  در  آمار  این  که  بودند  طبیعى  وضعیت 
درصدى شهشهانى و همکاران (درصدى شهشهانى و همکاران (20102010) که روى کودکان تهرانى ) که روى کودکان تهرانى 
انجام داده بودند، قابل تأمل است (انجام داده بودند، قابل تأمل است (1818). به نظر مى رسد تغییرات ). به نظر مى رسد تغییرات 
سبک زندگى، اثر گذر زمان و سطح اقتصادى خانواده ها عامل سبک زندگى، اثر گذر زمان و سطح اقتصادى خانواده ها عامل 
ایجاد ضعف و بروز مشکالت حرکتى بیشتر در کودکان تهرانى ایجاد ضعف و بروز مشکالت حرکتى بیشتر در کودکان تهرانى 
که  مى دهد  نشان  تحقیق  این  نتایج  اینکه  ضمن  است.  که شده  مى دهد  نشان  تحقیق  این  نتایج  اینکه  ضمن  است.  شده 
نسبت کودکان در معرض خطر در مهارت هاى درشت در همه نسبت کودکان در معرض خطر در مهارت هاى درشت در همه 
رده هاى سنى بیشتر از مهارت هاى حرکتى ظریف بود (جدول رده هاى سنى بیشتر از مهارت هاى حرکتى ظریف بود (جدول 

3 و  و 4 را مشاهده کنید). را مشاهده کنید).
بخش دیگرى از نتایج نشان داد، تنها بین برخى از ویژگى هاى بخش دیگرى از نتایج نشان داد، تنها بین برخى از ویژگى هاى 
ارتباط  درشت  مهارت هاى  در  کودکان  عملکرد  با  ارتباط پیکرسنجى  درشت  مهارت هاى  در  کودکان  عملکرد  با  پیکرسنجى 
معنى دارى وجود داشت. یافته حاضر تأییدکننده پژوهش هاى معنى دارى وجود داشت. یافته حاضر تأییدکننده پژوهش هاى 
قبلى انجام گرفته است؛ چرا که کاتینسى و همکاران (قبلى انجام گرفته است؛ چرا که کاتینسى و همکاران (20072007) ) 
حرکتى  مهارت هاى  و  بدنى  توده  شاخص  بین  کردند  حرکتى گزارش  مهارت هاى  و  بدنى  توده  شاخص  بین  کردند  گزارش 
همچنین  همچنین ).   .(1212) نداشت  وجود  ارتباطى  سن  این  در  (کودکان  نداشت  وجود  ارتباطى  سن  این  در  کودکان 
شاخص هاى  از  برخى  کردند  بیان  شاخص هاى )  از  برخى  کردند  بیان   (20062006) چه ئونگ  و  (وونگ  چه ئونگ  و  وونگ 
پیکرسنجى مى تواند باعث عملکرد مطلوب در اجراى مهارت هاى پیکرسنجى مى تواند باعث عملکرد مطلوب در اجراى مهارت هاى 
حرکتى درشت در کودکان پیش دبستانى شود (حرکتى درشت در کودکان پیش دبستانى شود (1313). در پژوهش ). در پژوهش 
حاضر نیز ارتباط هاى دقیق و معنى دارى بین شاخص توده بدنى حاضر نیز ارتباط هاى دقیق و معنى دارى بین شاخص توده بدنى 
با عملکرد حرکتى در مهارت هاى درشت کودکان مشاهده نشد. با عملکرد حرکتى در مهارت هاى درشت کودکان مشاهده نشد. 
محیط  بین  معنى دار  و  منفى  ارتباط  اینکه  با  نمونه  محیط به عنوان  بین  معنى دار  و  منفى  ارتباط  اینکه  با  نمونه  به عنوان 
توپ  به  شوت زدن  و  پریدن  جفت پا  با  شکم  دور  و  سینه  توپ دور  به  شوت زدن  و  پریدن  جفت پا  با  شکم  دور  و  سینه  دور 
ثابت مشاهده شد، اما ارتباطى بین وزن کلى بدن با عملکرد ثابت مشاهده شد، اما ارتباطى بین وزن کلى بدن با عملکرد 
هیچ کدام از مهارت هاى حرکتى درشت کودکان مشاهده نشد؛ هیچ کدام از مهارت هاى حرکتى درشت کودکان مشاهده نشد؛ 
لذا مى توان گفت در این دوره سنى، ارتباط معنى دار و دقیقى لذا مى توان گفت در این دوره سنى، ارتباط معنى دار و دقیقى 
بین ویژگى هاى پیکرسنجى و رشد مهارت هاى حرکتى درشت بین ویژگى هاى پیکرسنجى و رشد مهارت هاى حرکتى درشت 

کودکان قابل شناسایى نیست.کودکان قابل شناسایى نیست.
درادامه، به بررسى ارتباط برخى عوامل محیطى چون زمان درادامه، به بررسى ارتباط برخى عوامل محیطى چون زمان 
شروع نشستن، شروع سینه خیر رفتن و شروع راه رفتن، میزان شروع نشستن، شروع سینه خیر رفتن و شروع راه رفتن، میزان 
تعداد  روز،  در  تلویزیون  مشاهده  زمان  مدت  روزانه،  تعداد خواب  روز،  در  تلویزیون  مشاهده  زمان  مدت  روزانه،  خواب 
وعده هاى غذایى و مدت زمان استفاده از شیر مادر با عملکرد وعده هاى غذایى و مدت زمان استفاده از شیر مادر با عملکرد 
کودکان در مهارت هاى حرکتى پرداخته شد. به جز چند مورد، کودکان در مهارت هاى حرکتى پرداخته شد. به جز چند مورد، 
نتایج در این قسمت نیز بیانگر ارتباط هاى معنى دارى نبود. براى نتایج در این قسمت نیز بیانگر ارتباط هاى معنى دارى نبود. براى 
نمونه، مشاهده شد بین میزان خواب روزانه و میزان مشاهده نمونه، مشاهده شد بین میزان خواب روزانه و میزان مشاهده 
وجود  معنى دارى  همبستگى  پا  با  شوت  عملکرد  با  وجود تلویزیون  معنى دارى  همبستگى  پا  با  شوت  عملکرد  با  تلویزیون 
داشت. درواقع، این یافته با پژوهش هاى قبلى انجام گرفته در داشت. درواقع، این یافته با پژوهش هاى قبلى انجام گرفته در 
تضاد است؛ چراکه اعتقاد عمومى پذیرفته شده بر این است که تضاد است؛ چراکه اعتقاد عمومى پذیرفته شده بر این است که 
شاید  شاید ).   .(1) مى گذارد  تأثیر  حرکتى  مهارت هاى  رشد  بر  (تغذیه  مى گذارد  تأثیر  حرکتى  مهارت هاى  رشد  بر  تغذیه 
کودکان  مراقبتى  و  تغذیه اى  شرایط  یکسان بودن  گفت  کودکان بتوان  مراقبتى  و  تغذیه اى  شرایط  یکسان بودن  گفت  بتوان 
ویژگى هاى  بین  معنى دار  ارتباط  عدم   علت  مطالعه،  ویژگى هاى مورد  بین  معنى دار  ارتباط  عدم   علت  مطالعه،  مورد 
و  بورتون  چراکه  است؛  شده  آنها  حرکتى  عملکرد  با  و تغذیه اى  بورتون  چراکه  است؛  شده  آنها  عملکرد حرکتى  با  تغذیه اى 
میلرمیلر1010 ( (19981998) تسهیل یادگیرى مهارت هاى حرکتى بنیادى در ) تسهیل یادگیرى مهارت هاى حرکتى بنیادى در 
بچه هاى بچه هاى 3 تا  تا 5 ساله را بررسى کردند و نتیجه گرفتند برنامه هاى  ساله را بررسى کردند و نتیجه گرفتند برنامه هاى 
حالتى  از  بیشتر  را  بنیادى  حرکتى  الگوهاى  رشد  حالتى آموزشى،  از  بیشتر  را  بنیادى  حرکتى  الگوهاى  رشد  آموزشى، 
برنامه هاى  بدون  (گروه  دارد  قرار  بالیدگى  تحت تأثیر  تنها  برنامه هاى که  بدون  (گروه  دارد  قرار  بالیدگى  تحت تأثیر  تنها  که 
آموزشى)، افزایش مى دهد (آموزشى)، افزایش مى دهد (2121). درواقع، آموزش هاى محیطى ). درواقع، آموزش هاى محیطى 
و فعالیت هاى فردى تأثیر بسزایى در بالیدگى رشدى تکالیف و فعالیت هاى فردى تأثیر بسزایى در بالیدگى رشدى تکالیف 
حاضر  یافته  تفسیر  در  بنابراین،  حاضر ).  یافته  تفسیر  در  بنابراین،   .(1) دارد  بنیادى  (حرکتى  دارد  بنیادى  حرکتى 
کنترل  و  کافى  دانش  خانواده ها  اینکه  وجود  با  گفت  کنترل مى توان  و  کافى  دانش  خانواده ها  اینکه  وجود  با  گفت  مى توان 
اما  دارند،  کودکان  استراحت  و  تغذیه اى  نیازهاى  بر  اما مناسبى  دارند،  کودکان  استراحت  و  تغذیه اى  نیازهاى  بر  مناسبى 
دیگر عوامل محیطى مثل نحوه گذران ساعات روزمره کودکان دیگر عوامل محیطى مثل نحوه گذران ساعات روزمره کودکان 
در مهد، میزان تحریک و فراهم سازى محیط براى فعالیت هاى در مهد، میزان تحریک و فراهم سازى محیط براى فعالیت هاى 
حرکتى توسط افرادى که از کودك نگهدارى مى کنند (اعم از حرکتى توسط افرادى که از کودك نگهدارى مى کنند (اعم از 
مربى و والدین)، میزان فعالیت هاى حرکتى خارج از مهدکودك مربى و والدین)، میزان فعالیت هاى حرکتى خارج از مهدکودك 
و داشتن فضا و زمان مناسب براى بازى با کودك مى تواند دیگر و داشتن فضا و زمان مناسب براى بازى با کودك مى تواند دیگر 
عوامل محیطى تأثیرگذار بر عملکرد حرکتى این کودکان باشد.عوامل محیطى تأثیرگذار بر عملکرد حرکتى این کودکان باشد.

در پایان، به منظور مشاهده اثر سطح فعالیت بدنى والدین بر در پایان، به منظور مشاهده اثر سطح فعالیت بدنى والدین بر 
رشد مهارت هاى درشت کودکان به مقایسه عملکرد کودکانى رشد مهارت هاى درشت کودکان به مقایسه عملکرد کودکانى 
نشان  نتایج  شد.  پرداخته  غیرفعال  والدین  با  فعال  والدین  نشان با  نتایج  شد.  پرداخته  غیرفعال  والدین  با  فعال  والدین  با 
داد کودکانى با پدر و مادر فعال به لحاظ عملکرد مهارت هاى داد کودکانى با پدر و مادر فعال به لحاظ عملکرد مهارت هاى 
حرکتى درشت، تفاوت معنى دارى با همساالنى با پدر و مادر حرکتى درشت، تفاوت معنى دارى با همساالنى با پدر و مادر 
غیرفعال نداشتند. از طرفى مشاهده شد بین عملکرد حرکتى غیرفعال نداشتند. از طرفى مشاهده شد بین عملکرد حرکتى 
کودکانى که در خانه با والدین بازى مى کردند با کودکانى که در کودکانى که در خانه با والدین بازى مى کردند با کودکانى که در 
خانه با والدین بازى نمى کردند، تفاوت معنى دارى وجود نداشت. خانه با والدین بازى نمى کردند، تفاوت معنى دارى وجود نداشت. 
این نتیجه با مبانى نظرى ارائه شده در این زمینه متفاوت است؛ این نتیجه با مبانى نظرى ارائه شده در این زمینه متفاوت است؛ 
چراکه طبق نظریه یادگیرى اجتماعى بندوراچراکه طبق نظریه یادگیرى اجتماعى بندورا1111 ( (19651965-19691969) ) 
یا  ورزشکار  والدین  با  ارتباط  به واسطه  کودك  مى رفت  یا انتظار  ورزشکار  والدین  با  ارتباط  به واسطه  کودك  مى رفت  انتظار 
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ارزیابى مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت و ارتباط آن با برخى شاخص هاى پیکرسنجى و عوامل محیطى در کودکان ارزیابى مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت و ارتباط آن با برخى شاخص هاى پیکرسنجى و عوامل محیطى در کودکان 3 تا  تا 6 سال شمال شهر تهران سال شمال شهر تهران



زمستان 1393 . دوره 15 . شماره 4

60

بازى با والدین، داراى انگیزه بیشتر براى شرکت در فعالیت هاى بازى با والدین، داراى انگیزه بیشتر براى شرکت در فعالیت هاى 
بدنى باشد و از این طریق مهارت هاى حرکتى خود را توسعه بدنى باشد و از این طریق مهارت هاى حرکتى خود را توسعه 
دهد (دهد (2). در توجیه یافته باال مى توان گفت، بسیارى از والدیِن ). در توجیه یافته باال مى توان گفت، بسیارى از والدیِن 
کودکان مورد مطالعه (به ویژه پدر) به دلیل مشغله هاى کارى، کودکان مورد مطالعه (به ویژه پدر) به دلیل مشغله هاى کارى، 
زمان تعامل کمى در طول روز با فرزند خود داشتند و بیان شده زمان تعامل کمى در طول روز با فرزند خود داشتند و بیان شده 
بود زمانى به منزل مى رسند که هم خود والدین و هم کودك بود زمانى به منزل مى رسند که هم خود والدین و هم کودك 
خسته یا خواب است. از طرف دیگر، بسیارى از این کودکان بعد خسته یا خواب است. از طرف دیگر، بسیارى از این کودکان بعد 
از شرکت در کالس هاى متعدد آموزشى طى روز، با والدین خود از شرکت در کالس هاى متعدد آموزشى طى روز، با والدین خود 
مالقات مى کردند. درواقع، آنها بهترین زمان براى فعالیت هاى مالقات مى کردند. درواقع، آنها بهترین زمان براى فعالیت هاى 
روزمره را در مهد سپرى مى کردند. از طرفى عواملى چون آلودگى روزمره را در مهد سپرى مى کردند. از طرفى عواملى چون آلودگى 
هوا، نداشتن فضاى مناسب براى بازى کودك، ابراز نگرانى از هوا، نداشتن فضاى مناسب براى بازى کودك، ابراز نگرانى از 
شرایط تربیتى و امنیتى، منجربه محصورکردن کودکان در خانه شرایط تربیتى و امنیتى، منجربه محصورکردن کودکان در خانه 
و کم تحرك بودن کودکان مى شد. درکل مى توان نتایج فوق را و کم تحرك بودن کودکان مى شد. درکل مى توان نتایج فوق را 
دلیل اطالع کم خانواده ها و مربیان مهدکودك درباره اهمیت و دلیل اطالع کم خانواده ها و مربیان مهدکودك درباره اهمیت و 
چگونگى توسعه مهارت هاى بنیادى کودکان و بازى هاى مفید چگونگى توسعه مهارت هاى بنیادى کودکان و بازى هاى مفید 

به منظور تقویت مهارت هاى حرکتى درشت دانست.به منظور تقویت مهارت هاى حرکتى درشت دانست.

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
پژوهش حاضر نشان داد که تعداد قابل توجهى از کودکان رده پژوهش حاضر نشان داد که تعداد قابل توجهى از کودکان رده 
سنى سنى 3 تا  تا 6 سال مورد مشاهده در تهران در اجراى مهارت هاى  سال مورد مشاهده در تهران در اجراى مهارت هاى 
حرکتى درشت ضعف داشتند. لذا توصیه مى شود برنامه اى در حرکتى درشت ضعف داشتند. لذا توصیه مى شود برنامه اى در 
جهت آگاهى رسانى و افزایش سطح دانش والدین و مدیران جهت آگاهى رسانى و افزایش سطح دانش والدین و مدیران 
از  برخاسته  پیشنهادات  شود.  گرفته  نظر  در  کودك  از مهدهاى  برخاسته  پیشنهادات  شود.  گرفته  نظر  در  کودك  مهدهاى 
حوزه،  این  متخصصان  از  استفاده  با  است  این  حاضر  حوزه، تحقیق  این  متخصصان  از  استفاده  با  است  این  حاضر  تحقیق 
ریزى  برنامه  و  رسانى  اطالع  آموزش،  طریق  از  جدى  ریزى تالش  برنامه  و  رسانى  اطالع  آموزش،  طریق  از  جدى  تالش 
خصوص  (به  بنیادى  حرکتى  مهارت هاى  رشد  بهبود  هدف  خصوص با  (به  بنیادى  حرکتى  مهارت هاى  رشد  بهبود  هدف  با 
کیفیت  در  کاهشى  روند  از  جلوگیرى  و  درشت)  کیفیت مهارت هاى  در  کاهشى  روند  از  جلوگیرى  و  درشت)  مهارت هاى 
شیوه  البته  گیرد.  انجام  کودکان  حرکتى  مهارت هاى  شیوه اجراى  البته  گیرد.  انجام  کودکان  حرکتى  مهارت هاى  اجراى 
نمونه گیرى دردسترس، مطالعه مقطعى و حجم نمونه ها جزو نمونه گیرى دردسترس، مطالعه مقطعى و حجم نمونه ها جزو 
محدودیت هاى پژوهش حاضر قلمداد مى شود. بنابراین توصیه محدودیت هاى پژوهش حاضر قلمداد مى شود. بنابراین توصیه 
مى شود تا براى تایید روابط بدست آمده مطالعات گسترده ترى مى شود تا براى تایید روابط بدست آمده مطالعات گسترده ترى 

توسط متخصصان انجام پذیرد.توسط متخصصان انجام پذیرد.

تشکر و قدردانىتشکر و قدردانى

بدین وسیله از سرکار خانم بخشنده، خانم پشوتنى و کلیه بدین وسیله از سرکار خانم بخشنده، خانم پشوتنى و کلیه 
کودکان، مربیان و والدین شرکت کننده در این پژوهش تشکر و کودکان، مربیان و والدین شرکت کننده در این پژوهش تشکر و 

قدردانى مى شود.قدردانى مى شود.
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ارزیابى مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت و ارتباط آن با برخى شاخص هاى پیکرسنجى و عوامل محیطى در کودکان ارزیابى مهارت هاى حرکتى ظریف و درشت و ارتباط آن با برخى شاخص هاى پیکرسنجى و عوامل محیطى در کودکان 3 تا  تا 6 سال شمال شهر تهران سال شمال شهر تهران


