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Abstract 

Background & Objectives: Preschool and the early elementary years are critical to a child’s development and mastery of perceptual–motor 

skills. In early childhood, children who lack cognitive–motor skills are more prone to fail in movement and less likely to participate in sports 
and childhood and adolescence games. Studies reported low levels of perceptual–motor skills in pre–school children. Education empowers 

children to grow and be self–sufficient and be able of living in harmony with society. The first 6 years of life, called the preschool period, could 

be considered as the fastest growing and most sensitive stage. Additionally, training received in the first years of life significantly impacts an 
individual's success and living status. The current study aimed to compare the effect of experience level and target play on the perceptual–motor 

skills of girls aged 4 to 6 years. 

Methods: This was an applied and quasi–experimental research with a pretest–posttest design. The statistical population of the study included 
4– to 6–year–old girls attending kindergarten and preschool educational classes in the 2017–2018 academic year. To select the research samples, 

by referring to kindergartens in Mashhad City, Iran, 180 overweight girls who were the first child were selected. Then, they performed the 

Bruininks–Oseretsky Test of Motor Proficiency–Second Edition (BOT–2) to measure their gross motor skills. The BOT–2 is an individually 
administered measure of fine and gross motor skills of 4– to 21–year–olds. The test’s concurrent validity with the Bruininks–Oseretsky Test of 

Motor Proficiency–Short Form (BOTMP–SF) was calculated as 0.88. Furthermore, its reliability in the age range of 4–21 years was reported as 
0.81–0.90. The BOT–2 has long and short forms. Reviewing the BOT–2 describes its development and psychometric properties; appraises 

strengths and limitations, and discusses implications for use by physical therapists and occupational therapists. There are 4 subtests of gross 

motor skills (speed & agility, balance, bilateral coordination, & power) and a subtest of motor skills (measuring upper limb coordination) for 
this scale. The test run time for a healthy person is 15–30 minutes. The study data were analyzed in SPSS by univariate Analysis of Variance 

(ANOVA) and Bonferroni posthoc test (p<0.01). 

Results: The present study findings suggested that in all three age groups of 4–, 5–, and 6–year–olds, along with an experienced instructor, 
purposeful education could significantly improve the perceptual skills of children's gross motor activities (p<0.01). In addition, if the coach is 

inexperienced, the existence of purposeful training alone could be effective in this regard (p<0.01). The achieved results highlighted the necessity 

to provide structured opportunities for facilitating the learning of perceptual–motor skills in children; it may include the provision of separate 
games, equipment, and spaces. Mastery of perceptual–motor skills is limited in preschool children. Such a finding indicates the importance of 

early intervention programs in this area. 

Conclusion: Preschool and child care centers are the key to implementing perceptual–motor skills programs. In childhood, student–centered and 
experienced tutor–based education in the targeted group in kindergartens and preschools impacts the development of gross motor skills. 

Keywords: Preschool curriculum, Children, Perceptual–Motor skills, Gross motor skills. 
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 : .۹۲1(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ مرداد برخط انتشار   

 حرکتی درشت -های ادراکیتأثیر سطح تجربه و بازی هدفمند بر مهارت مقایسٔه
 سال ۶تا۴دختران 

 ۳میثم رضایی، ۲رضا طاهریحمید، 1*زهرا منصورجوزان

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛ایران ، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد،دانشکدٔه علوم انسانی ،بدنی، گروه تربیترفتارحرکتی ارشدکارشناس. 1
 ؛ایران ، مشهد،فردوسی مشهددانشگاه دانشکدٔه علوم ورزشی،  ،دکتری رفتار حرکتی، استاد .۲
 .ایران دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد،دانشکدٔه علوم انسانی،  بدنی،گروه تربیت. دکتری رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، استادیار ۳

  yahoo.om65zahra_mansuri@ *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۸ خرداد 1۰ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷ اسفند ۲۲ تاریخ دریافت:
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 در شکست بیشتر احتمالکه  هستند حرکتی-ادراکی هایمهارت فاقد کودکانی. است حرکتی-ادراکی هایمهارت توسعٔه برای حساسی اولیه دوران کودکی دورانزمینه و هدف: 
-ادراکی هایمهارت ضعیف سطوح، دبستانیپیش کودکان در میان مطالعات. دارند را نوجوانی و کودکی دوران هایبازی و ورزش در نکردنمشارکت احتمال و حرکتی حوزٔه
 .بودسال  ۶تا۴درشت کودکان  حرکتی-ادراکیهای مند بر مهارتثیر سطح تجربه و بازی هدفأت هدف پژوهش حاضر، مقایسٔه. کندگزارش می را حرکتی

 کنندهسال شرکت ۶تا۴دختر  انکودک پژوهش را آماری جامعٔه .بودآزمون پسآزمون و پیشای با طرح تحقیق مقایسهاز نوع تحقیقات کاربردی و علی حاضر پژوهشبررسی: روش

نفر از دخترانی  1۸۰سطح شهر مشهد تعداد  هایکودکها با مراجعه به مهدجهت انتخاب نمونهتشکیل دادند.  1۳۹۶-۹۷ سال در دبستانیپیش و مهد آموزشی هایکالس در
های سنجش مهارت جهت (BOT-2ویرایش دوم )اوزرتسکی -برونینکسها آزمون تبحر حرکتی سپس از آن بودند.فرزند اول  ،فرزندیدوهای خانواده انتخاب شدند که در

آزمون تعقیبی بنفرونی برای  و طرفهواریانس یکتحلیل  و اسمیرنوفکولموگروف هایآزمون ،۲۲نسخٔه  SPSS افزارنرم ها درداده وتحلیلتجزیه برای. گرفته شدحرکتی درشت 
 کار رفت.به چند گروه مقایسٔه

های داری بر افزایش مهارتتواند تأثیر معنامند میساله در کنار مربی با تجربه، آموزش هدفهای این پژوهش نشان داد که در هر سه ردٔه سنی چهار و پنج و ششیافته :هایافته
 (.p<۰٫۰1تواند در این خصوص مؤثر باشد )تنهایی میمند بهودن مربی، وجود آموزشی هدفبتجربهعالوه درصورت بی(. بهp<۰٫۰1ادراکی حرکت درشت کودکان داشته باشد )

 هایفرصت آوردنفراهم به نیاز بر نتایج .هستند حرکتی-ادراکی هایمهارت هایبرنامه اجرای برای کلیدی کودکان نویدبخش از مراقبت و دبستانیپیش مراکزگیری: نتیجه
 هایمهارت بر تسلط. باشد فضاها و تجهیزاتو  جداگانه هایبازی ارائٔه شامل است ممکن که کندمی کیدأت کودکان حرکتی-ادراکی هایمهارت یادگیری تسهیل برای ساختاری
 .دهدمی را نشان اولیه ایمداخله هایبرنامه اهمیت و است کم بسیار دبستانیپیش کودکان در حرکتی-ادراکی

 .های حرکتی درشتمهارت ،حرکتی-ادراکیهای مهارت کودکان، آموزشی پیش از مدرسه، برنامٔهها: واژهکلید
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 مقدمه ۱
 برقرار ارتباط جهان هایپدیده با خود گوناگون حواس ازطریق انسان

 برقراری و هاپدیده شناخت ، جهتهاآن احساس از پس و کندمی

 پردازد؛ بنابراین،می حرکت به شانتفسیر و تعبیر درنهایت، و ارتباط

گاه محرک وجود از انسان که شودمی سبب تنها احساس عمل . شود آ
 ه،آورد فراهم محرک دربارٔه را الزم درک شناخت و امکان آنچه

 های اخیر،پژوهش در مهم موضوعات از یکی(. 1) است حرکت

-ادراکی هایمهارت زیرا باشد؛می حرکتی-ادراکی هایمهارت رشد
اصطالح  است. ورزشی فتٔهرپیش هایاساس مهارت و پایه حرکتی
حرکتی به فرایند سازماندهی اطالعات ورودی یا اطالعات -ادراکی
شود کند که به اقدام یا عملکرد واضح منجر میشده اشاره میذخیره

(۲.) 
 و عاطفی و شناختی کارکرد در را نقش حساسی حرکتی هایمهارت

 هایمهارت. کندایفا می او زندگی کیفیت نیز و کودک اجتماعی

 جسمانی هایفعالیت در ضعیف عملکرد منجربه ضعیف حرکتی

 عوامل اینآورد. وجود میبه کودک در را ناتوانی حس درنتیجه و شده

 تعیموق و شودمی حرکتی هایاز فعالیت کودک گیریموجب کناره
 کندمحدود می اجتماعی و حرکتی هایمهارت تمرین برای را کودک

 باید است که هدفی مطلوب حرکتی-ادراکی هایمهارت (. داشتن۳)

 و ثرؤمبسیار  هایراه از .شود گرفته نظر در کودکان همٔه برای
 هایفعالیت در درگیرشدن حرکتی، هایمهارت اکتساب دردسترس

 آیا که است این شودمی مطرح زمینه این در که الیؤس. بدنی است

برای  حرکتیحسی تجربیات و هافعالیت کردنفراهم با توانمی
 ؟دکر فراهم هاآن برای را بهنجار رشد زمینٔه کودکان،

فرایندی است که کودک طی آن الگوهای حرکتی رشد و تبحر حرکتی، 
رسد که تعدیل مداوم نظر میبه .گیردهای حرکتی را فرا میو مهارت

عضالنی، مشخصات نمو و بلوغ کودک عواملی مانند بالندگی عصب
تجارب حرکتی قبلی و     مانده)مانند اندازه و ترکیب بدن(، آثار باقی

با  (.۴) تجارب حرکتی جدید بر این رشد و تبحر حرکتی اثرگذار است
طور طبیعی هو ب بودهای اینکه رشد حرکتی ابتدایی کودک روند ناآموخته

گیرد، آزادی حرکت از درون همراه با تقلید و آزمایش و خطا شکل می
ند بسیار های محیطی مناسب برای پیشرفت این روو ایجاد فرصت
 (.۲)ضروری است 

 که معتقدند 5پیاژه و 4بارش ،۳گزل ،۲گتمن ،1ارتپهک مانند برخی

 و است هایادگیری و ادراکات مبدأ تمام حرکتی یادگیری و حرکت
و  ادراکی و حرکتی سیستم رشد از پس ترعالی ذهنی فرایندهای

. (۲) آیدمی وجودبه ادراک و حرکات یادگیری میان برقراری ارتباط
 محیط با او تعامل در کودک تجارب هرچه پیاژه ژان عقیدٔهبه

 یابد،می او گسترش در که مفاهیمی میزان و وضوح باشد، ترمتنوع

 محیط از را وی شناخت مفاهیم گونهبود. این خواهد تروسیع و بیشتر

 (.۵کند )می مجهز بهتر منطقی تفکر برای را و او دهدمی افزایش
 هایمهارت کسب تواندمی بدنیکه تربیت کرد پیشنهاد کرافت

                                                      
1. Kephart 
2. Getman 
3. Gesell 

برای  الزم تحرک و یابیجهت هایمهارت و زندگی روزانٔه
 هایتوانایی و جسمانی آمادگی رشد به و بخشد بهبود را آموزاندانش

 (.۲) کند کمک آنان حرکتیروانی

های حرکتی بنیادی و تخصصی در ناتوانی در رشد و اصالح مهارت
مدرسه موجب  های اولیٔهپیش از مدرسه و سالهای حساس سال

بنابراین اگر  ؛شودها در نوجوانی و بزرگسالی میناتوانی در انجام آن
 ها در دورٔهرشد این مهارت موقعیتتحرکی یا سایر عوامل علت بیبه

ها در بزرگسالی نیز به رشد الزم حساس کودکی فراهم نشود این مهارت
 هایقابلیت که معتقدند حرکتی رشد محققان .(۶)نخواهد رسید 

 در که پیچیده حرکتی هایمهارت زیبای و روان و اجرای حرکتی زیاد

-ادراکی هایرشد توانایی مستلزم دارد، بسیاری کاربرد ورزش
(. متأسفانه بسیاری از کودکان در ۲) است کودکی دوران در حرکتی

کنند و شاید می های حرکتی خودداریجامعٔه ما از پرداختن به فعالیت
توجهی والدین ها و حتی بیهای آن نبودن انگیزه و عالقه در آناز علت

 دبستانی به این جنبٔه مهم در رشد کودکان باشد.و مربیان یا معلمان پیش
بازی ازجمله عواملی است که امکان حرکت را برای کودک فراهم 

مسیر بازی های طالیی رشد کودک از ای که دورهگونهکند؛ بهمی
 بیانیٔه ناپذیر از زندگی کودک است.بازی بخشی جدایی (.۷گذرد )می

اغلب به  بوده که «بازی دنیای کار کودکان است»  6گوردون براون
که درحالی؛ کید شده استأکافی ت اندازٔهرسمیت شناخته شده و به

 (.۸باشد )میجوان در حال بازی است، او در حال یادگیری  یکودک
برند و فرصتی را برای بیان احساسات از حرکت لذت می کودکان

. امروزه متخصصان رشد کودک کندها فراهم میطبیعی و حرکتی آن
( و ۹اند که بازی ازجمله عوامل اصلی زندگی کودکان بوده )دریافته

ای مناسب برای کسب لذت فردی در عنوان عاملی انگیزشی، وسیلهبه
، عالقٔه کودک به بازی امری ذاتی و زندگی کودک است؛ باوجود این

های بر تأثیر بر رشد مهارتباشد که بنابر نظر پیاژه، عالوهفطری می
 (.1۰حرکتی، بر رشد عاطفی و شناختی کودکان مؤثر است )

های مند همراه با سایر فعالیتهای هدفهای حرکتی و بازیرنامهب
فاهیم ذهنی و پرورشی، بستری مناسب برای تمرین و تکرار برخی م

 اغلب حرکات، از شکل این در .دبستانی استپیش شناختی در دورٔه

 روابط درک هماهنگی، تعادل، مانند حرکتی-یهای ادراکتوانایی

 طوربه بدن مختلف هاییا بخش کل یابیجهت و زمانی و فضایی

 (.11) دنشومی درگیر فعال

باتوجه به اینکه کودکان شهری در سنین پیش از مدرسه در حدود 
سالگی از محیط خانواده قدم به محیط جدیدی به نام مهدکودک چهار
عنوان الگو و سرمشق کودکان و تواند بهگذارند، نقش مربی مهد میمی
ها در ایجاد فرصت و محیط پویا عنوان والدین دوم آنعبارت دیگر بهبه

کیفیت  .(1۰)ثر باشد ؤحرکتی کودکان م-های ادراکیمهارتبر رشد 
دبستانی، تأثیر ویژه در دوران پیشتعامالت کودکان با بزرگساالن، به

 ها در دورٔهبر وضعیت سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی آن یپایدار
برای حمایت و  یمنبع همانندمعلمان در این زمینه  (.۲) گذاردمی بعد

4 . Barsch 
5. Piaget 
6. Gordon Brown 
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۳ 

عنوان طور ضمنی بهکنند و بههای کودکان عمل میتوانایی یارتقا
 بخشی از مسئولیت توسعٔههستند. پیشگیرانه از مشکالت  یعامل

معلمان  عهدٔه دبستانی برحرکتی در کودکان پیش-های ادراکیمهارت
که اکثر معلمان دانش  دهدمیبا این حال، مطالعات متعدد نشان . است

 .(1۰) و استراتژی کافی را برای ارائه به کودکان ندارند
که  است شده اشاره نکته این به زیادی تحقیقات در هرحالبه

های مندیتوان در مرحلٔه پیشرفت به دستیابی منظوربه کودکان
 نیازهای بلکه (؛۲کنند ) اتکا بالیدگی بر تنها توانندنمی حرکتی

 و تمرینی هایفرصت چون محیطی همچنین شرایط و کتیحر تکلیف
اثر دارد  الگوهای حرکتی رشد بر حرکتی تجارب سازیغنی و آموزشی

 رفتار الگوهای پویا، هایسیستم نظریٔه براساس درحقیقت (.1۰)

 و فرد و تکلیف هر فردمنحصربه عوامل به پاسخ در مطلوب، حرکتی
مطالب مذکور و اهمیت دوران  (. باتوجه به1۲یابد )می رشد محیط

دبستانی که کودکی ضرورت تحقیق بر عوامل تأثیرگذار در محیط پیش
کودکان زمان نسبتاً زیادی را در آن سپری کرده، کاماًل مشخص است. 

های مند بر مهارتهمچنین به تأثیر تجربٔه مربی و آموزش هدف
پژوهش  حرکتی کودکان کمتر پرداخته شده است. هدف اصلی-ادراکی
حرکتی -های ادراکیمند بر مهارتسطح تجربه و بازی هدف تأثیر

 سال بود. ۶تا۴درشت کودکان دختر 

 بررسیروش 2
 انکودک را آماری جامعٔه. ای بودمقایسهعلی یپژوهش حاضر تحقیق

 و مهد آموزشی هایکالس در کنندهسال شرکت ۶تا۴دختر 
تشکیل دادند. روش انتخاب نمونه  1۳۹۶-۹۷ سال در دبستانیپیش

 1۸۰مند با حداکثر تنوع بود و تعداد گیری هدفدر این تحقیق، نمونه
کودک دارای شرایط حضور در پژوهش و مایل به انجام آزمون را در 
بر گرفت. همچنین مالک برای انتخاب مربی با تجربه، مربی با حداقل 

ل مدرک لیسانس در هشت سال تجربٔه کار با کودکان و داشتن حداق
بدنی و علوم ورزشی شناسی کودک، تربیتهای علوم تربیتی، روانرشته
فرم کوتاه آزمون تبحر حرکتی  تحقیقالزم برای ابزارهای  بود.

(-برونینکس  ،آزمون تبحر حرکتیبود.   1اوزرتسکی )ویرایش دوم
مجموعه آزمون هنجار مرجع است و عملکرد حرکتی کودکان 

کامل این آزمون از هشت  کند. مجموعٔهرا ارزیابی می ساله1۴٫۵تا۴٫۵
بخش جداگانه( تشکیل شده است که تبحر  ۴۶آزمون )شامل خرده

های حرکتی درشت و ظریف در مهارت را حرکتی یا اختالالت حرکتی
دقیقه  ۶۰تا۴۵کامل آزمون به  . اجرای مجموعٔه(1۳) کندارزیابی می

سه  و های حرکتی درشتون مهارتآزمچهار خردهزمان احتیاج دارد. 
مقیاس هر دو مهارت خردههای حرکتی ظریف و یکآزمون مهارتخرده

های حرکتی درشت تحت در تحقیق حاضر مهارت سنجد.حرکتی را می
و پایایی آن در سه  ۰٫۸۸زمان این آزمون بررسی قرار گرفت. روایی هم

. گزارش شده است ۰٫۹۰تا۰٫۸1سال،  ۲1تا۴دامنٔه سنی 
های فرم کوتاه آزمون که در تحقیق حاضر استفاده شد مقیاسخرده

شامل هماهنگی دستی، هماهنگی بدنی، قدرت و چابکی بوده که به 
دقیقه زمان احتیاج دارد. در مطالعٔه شجاعی و همکاران به  ۳۰تا1۵

-برونینکس فرم کوتاه آزمون تبحر حرکتی حساسیت و ویژگی
 ودکان دارای اختالل هماهنگی رشدیدر ک)ویرایش دوم(  اوزرتسکی

پرداخته شد. نتایج نشان داد که فرم کوتاه این آزمون از حساسیت و 
توان از آن دبستانی برخوردار است و میویژگی زیادی در کودکان پیش

  (.1۴های حرکتی کودکان استفاده کرد )در ارزیابی مهارت
تحت نظارت ی هادبستانیاز برخی پیشمنظور انجام این پژوهش، به

وپرورش خراسان رضوی در مشهد، غرب مشهد و وزارت آموزش
 درمجموع .آوری شدها جمعاستفاده و دادهمناطق جنوب غربی مشهد 

 جنسیت با کردند. کودکان شرکت 1تحقیق طبق جدول  در کودک 1۸۰
 .بودند دوفرزندی هایخانواده درفرزند اول دختر و 

 کننده در مطالعه. نحؤه انتخاب کودکان دختر شرکت1جدول 
 تعداد گروه سنی گروه ردیف

 مند و دارای مربی با تجربهکودکان با آموزش هدف 1
 پانزده چهار سال
 پانزده پنج سال
 پانزده شش سال

 تجربهمند و دارای مربی بیکودکان با آموزش هدف ۲
 پانزده چهار سال
 پانزده پنج سال
 پانزده شش سال

 مند و دارای مربی با تجربهکودکان بدون آموزش هدف ۳
 پانزده چهار سال
 پانزده پنج سال
 پانزده شش سال

 تجربهمند و دارای مربی بیکودکان بدون آموزش هدف ۴
 پانزده چهار سال
 پانزده پنج سال
 پانزده شش سال

 نفر1۸۰کننده: شرکتمجموع تعداد کودک 

                                                      
1. Bruininks-Oseretsky' Test of Motor Proficiency-Second Edition 

(BOT-2) 
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۴ 

وپرورش و بهزیستی شهر مشهد و پس از هماهنگی با مدیریت آموزش
شهر مشهد، از  هایکودکبا مدیران مهد گرفتهصورتهای هماهنگی

ها که در مهد حضور یابند. سپس برای آن شدوالدین کودکان دعوت 
ها توضیح پرکردن پرسشنامه این تحقیق و ضرورت آن و نحؤه بارٔهدر

سطح فعالیت  و رضایت هایکه فرم درخواست گردیدها داده شد. از آن
گرفتن . بعد از تحویلهندبدنی را فردای آن روز به محقق تحویل د

گیری تبحر ها، در طول هشت هفته در نوبت صبح اندازهپرسشنامه
انجام  اوزرتسکی-برونینکسکوتاه آزمون  حرکتی کودکان توسط فرم

 پذیرفت.
 شغل کودک، اقتصادی شامل سن-سپس پرسشنامٔه وضعیت اجتماعی

 درآمد سطح و فرزندان تعداد مادر، و پدر تحصیالت مادر، شغل پدر،
-برونینکس حرکتی تبحر آزمون هاآن گردید. در ادامه از تکمیل ماهیانه

های حرکتی درشت و سنجش مهارت ( جهتویرایش دوم) یاوزرتسک
براساس نتایج آزمون . گرفته شد سال ۶تا۴سنی های ظریف در گروه

ها، برای مقایسٔه وتحلیل دادهمنظور تجزیهاسمیرنوف، بهکولموگروف
های مختلف در متغیرهای تحقیق باتوجه به میانگین گروه

و چند گروه طرفه برای مقایسٔه بودن، از تحلیل واریانس یکچندگروهی

استفاده شد.  ۰٫۰۵داری در سطح معنا آزمون تعقیبی بنفرونی از
 Excel و ۲۲ نسخٔه SPSS افزارهایها با نرموتحلیل دادهجزیهت

 صورت گرفت.
و  هامهدکودک مدیریت موافقت کسب شامل اخالقی مالحظات

 ،او توجه جلب و کودک با مناسب ارتباط برقراریوالدین کودکان، 
 زمینٔه درو والدین  هامهدکودک مدیریت به بخشیاطمینان

و  هامهدکودک مدیریت به بخشیاطمینان، به کودکان نرسیدنآسیب
 هرگونه وجود بیانو  کودکان اطالعات بودنمحرمانه زمینٔه دروالدین 

 بود. هاآن بهبود برای راهکارهایی و حرکتی خیرأت یا مشکل

 هایافته ۳
های مند بر مهارتسطح تجربٔه مربی و بازی هدفمنظور بررسی تأثیر به

همراه سال نتایج آنالیز واریانس به ۶تا۴حرکتی درشت دختران -ادراکی
 ۲حرکتی درشت در جدول -های ادراکیهای توصیفی مهارتشاخص

ارائه شده است. الزم به توضیح است که قبل از انجام آنالیز واریانس 
شد و در هر سه گروه سنی واریانس ها انجام آزمون برابری واریانس

 شده برابر بود.نمرات در چهار گروه مطالعه

همراه تفکیک سه گروه سنی بهشده و بههای مطالعهحرکتی درشت دختران برحسب گروه-های ادراکیهای توصیفی مهارت. شاخص۲جدول 
 طرفهنتایج آنالیز واریانس یک

 شدههای مطالعهگروه
 سالهشش سالهپنج چهارساله

 انحراف معیار       میانگین  انحراف معیار     میانگین  انحراف معیار         میانگین
مند و دارای . کودکان با آموزش هدف1

 ۵۵٫۴۰ مربی با تجربه

 
۴۶٫۸۰ 

 
۴۳٫۴۰ 

 
۳۳٫۲۰ 

۶٫۰۲ 

 
۶٫۹1 

 
۷٫۴۲ 

 
۷٫۷۸ 

۶1٫۲۰ 

 
۵۵٫1۰ 

 
۵۰٫۰۰ 

 
۴۰٫۰۰ 

۸٫1۳ 

 
۷٫۲۵ 

 
۷٫۶۴ 

 
۹٫۷۳ 

۶۷٫۸۰ 

 
۶1٫۰۰ 

 
۵۷٫۲۰ 

 
۵1٫۰۰ 

۶٫۹1 

 
۸٫۶1 

 
۶٫۲۲ 

 
۶٫۸۰ 

مند و دارای . کودکان با آموزش هدف۲
 تجربهمربی بی

مند و دارای . کودکان بدون آموزش هدف۳
 مربی با تجربه

مند و دارای . کودکان بدون آموزش هدف۴
 تجربهمربی بی

 نتایج آزمون آنالیز واریانس
۲۵٫۳۲=F 1۷٫۹۴=F 

۰٫۰۰1>p 

1۴٫۳۵=F 
۰٫۰۰1>p ۰٫۰۰1>p 

شود در هر سه گروه سنی میانگین مالحظه می ۲گونه که در جدول همان
حرکتی درشت دختران در چهار گروه -های ادراکینمرٔه مهارت

 (.p<۰٫۰۰1دار است )دارای اختالف معناشده مطالعه

ها باعث معناداری اختالف برای بررسی اینکه در هر سن کدام گروه
مذکور شدند، از آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد که نتایج آن در 

 آمده است. ۳جدول 
در کودکان  ۲و گروه  1شود گروه مالحظه می ۳گونه که در جدول همان

ساله و های سنی پنج(؛ اما در گروهp=۰٫۰۰۹است )چهارساله معنادار 
بر آموزشی داری وجود ندارد؛ به این معنا که عالوهساله تفاوت معناشش
مند وجود مربی با تجربه تنها در کودکان چهارساله توانسته است هدف

حرکتی درشت این کودکان را افزایش دهد -های ادراکینمرٔه مهارت
در هر سه ردٔه  ۳با گروه  1ه (. همچنین گرو۴۶٫۸۰درمقابل  ۵۵٫۴۰)

(؛ به این معنا که در کنار مربی با p<۰٫۰1دار بوده است )سنی معنا
های داری بر افزایش مهارتتواند تأثیر معنامند میتجربه، آموزش هدف

 حرکتی درشت کودکان داشته باشد.-ادراکی
دت شبه ۴و گروه  1شود، گروه عالوه در هر سه ردٔه سنی مالحظه میبه

دهد کودکان دارای آموزش ( که نشان میp<۰٫۰۰1دار است )معنا
همراه مربی با تجربه، درمقایسه با کودکانی که نه آموزشی مند بههدف
حرکتی -های ادراکیمند و نه مربی با تجربه داشتند از مهارتهدف

 درشت زیادی برخوردار هستند.
ن دو گروه در هر سه شود که ایمالحظه می ۳و  ۲در مقایسٔه دو گروه 

مندبودن آموزش مؤثرتر داری ندارند؛ یعنی هدفردٔه سنی اختالف معنا
 از تجربٔه مربی است.
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۵ 

 شدههای چهارگانٔه مطالعهدوی میانگین نمرات گروه. نتایج تعقیبی آزمون بنفرونی برای مقایسٔه دوبه۳جدول 
 pمقدار  

 هاسالهشش هاسالهپنج هاچهارساله (jگروه )           (       iگروه )
۲ 
۳ 
۴ 

۰٫۰۰۹ ۰٫۳۵۴ ۰٫۰۷۳ 
۰٫۰۰1> ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۰1 
۰٫۰۰1> ۰٫۰۰1> ۰٫۰۰1> 

۲                            ۳ 1٫۰۰۰ ۰٫۴۶۹ ۰٫۲1 
 ۴ ۰٫۰۰1> ۰٫۰۰1> ۰٫۰۰۲ 
۳ ۴ ۰٫۰۰1 ۰٫۰۰۹ ۰٫1۳۰ 

در هر سه ردٔه سنی اختالف  ۴و  ۲مقایسٔه دو گروه همچنین در 
(؛ به این معنا که در صورت p<۰٫۰1شود )معناداری مشاهده می

مندبودن آموزش نقش مؤثری در ارتقای بودن مربی، هدفتجربهبی
 ساله دارد.۶تا۴حرکتی درشت کودکان -های ادراکیمهارت

ه دو گروه سنی نشان داد ک ۴و  ۳های های گروهمقایسٔه میانگین
دارای اختالف معنادار  (p=۰٫۰۰۹ساله )( و پنجp<۰٫۰۰1چهارساله )
های داری در میانگین نمرٔه مهارتها اختالف معناسالهبوده و شش

دهد که در سنین حرکتی درشت ندارند. این نتیجه نشان می-ادراکی
مندی وجود نداشته باشد نقش ساله اگر آموزش هدفچهارساله و پنج

 مربی با تجربه مفید خواهد بود.

 بحث 4
مند بر تأثیر سطح تجربه و بازی هدف مقایسٔههدف از این پژوهش، 

بود.  سال ۶تا۴حرکتی درشت کودکان -های ادراکیمهارت
 متفاوتی هاینسبت با بهنجار رشد و حرکتی-ادراکی هایتوانایی

 در مهم محیطی عوامل از یکی. هستند محیط و وراثت تأثیرتحت

 هایمحیط و یادگیری هایفرصت بودنفراهم ها،توانایی این رشد

 حساس هایدوره در حرکتی و ادراکی تجربیات کسب برای فعال

 موضوع، این به (. باتوجه۲) است کودکی دوران در ویژهبه رشدی

 آیا که گرفت انجام پرسش این به پاسخ هدف با حاضر پژوهش

 موجب ،مندبازی هدف مانند خاصی موقعیت کردنفراهم با توانمی

  شد؟ حرکتی-ادراکی هایآزمون در کودکان عملکرد ارتقای
 بسیار عاملی محیط که داد نشان حاضر پژوهش هاییافته طورکلیبه

 متون در که دانیممی ازطرفی .است کودکان حرکتی رشد در مهم

 حرکتی رشد مختلف هایحیطه همپوشانی به حرکتی رشد مختلف

 و است شده اشاره حرکتی و اجتماعی روانی، شناختی، ازجمله حیطٔه
اند کرده هم عنوان بر عوامل را این متقابل تأثیر رشد متخصصان

 و متنوع حرکتی تجارب ساختنفراهم اهمیت به توانمی پس (.1۰)
 مهم دالیل از برد. یکی پی کودک جانبٔه هرهمه رشد برای متناسب

درمقایسه با  حرکتی هایمهارت آموزش و حرکتی تجارب بیشتر تأثیر
 رشد برای است. کودکان تمرین فرصت داشتن معمول، هایفعالیت

 و تمرین تشویق، فرصت به خود حرکتی هایتوانایی اصالح و

                                                      
1. John Dewey 
2. Maria Montessori 

 محیط در آموزش کیفیت و محرک و غنی محیط آموزش،

 .دارند نیاز شناختیبوم
، تنها بودهدبستانی که بهترین زمان در زندگی انسان پیش ارزیابی دورٔه

 .پذیر استبا آموزش واجد شرایط امکان

افالطون . در این دوره، افالطون و ارسطو پیشگامان این تالش بودند
های متفاوت هستند و باید باتوجه کند کودکان دارای تواناییادعا می
، 1ریخی، جان دیوییدر فرایند تا. های مختلف آموزش ببینندبه مهارت

 یهای مهمژان پیاژه شخصیت و  ۳ویگوتسکیلو ، ۲ماریا مونتسوری
دبستانی وپرورش و آموزش پیشتوسعه و آموزش که در زمینٔه هبود

  (.1۵) کار بودندمشغول به
های بین مهارت که ها نشان دادوتحلیل دادهنتایج حاصل از تجزیه

تجربه با دیگر  و مربی با مندحرکتی درشت کودکان با آموزش هدف
عبارت دیگر آموزش کودکان در همان سن تفاوت وجود دارد. به

ریزی منظم در میزان تبحر حرکتی تفاوت ایجاد مند و برنامههدف
 و (1۶های واعظ موسوی و شجاعی )کند. این یافته با پژوهشمی

 راستا است. در یک (1۸) و همکاران یانگ و (1۷کاظمی و همکاران )
نشان داد که ارتباط مثبت  (1۷) نتایج پژوهش کاظمی و همکاران

مند با تبحر حرکتی و سطح فعالیت بدنی داری بین آموزش هدفامعن
ریزی منظم در خانواده رسد که برنامهنظر میکودکان وجود دارد. به

 نتایج با حاضر پژوهش هاییافته شود.منجربه بهبود تبحر حرکتی می

 رشد عملکرد بر دبستانیپیش ٔهدور ثیرأت بررسی در (۳) فالح حقیقت

 اصفهان دو منطقٔه دبستان اول سال آموزاندانش حرکتی-ادراکی

 گروه افراد بین :آورد دستبه را نتایج این فالح .است همخواننا

 دورٔه گذراندن) تجربی و( دبستانیپیش دورٔه نداشتن) کنترل

 هماهنگی دست ثابت، و پویا عمومی هماهنگی نظر از( دبستانیپیش

 در طورهمین شت؛ندا وجود داریامعن اختالف حرکت سرعتا، پ و

 تفاوت گروه دو بین حرکتی زمانناهم زمان وهم ارادی حرکات

 حرکتی-های ادراکیتوانایی و کل نمرٔه در ؛نشد مشاهده داریامعن
 کنترل گروه آمد؛ همچنیندست به گروه دو بین داریامعن اختالف نیز

 نٔهمدا در توانمی را یافته این تناقض علتبود.  بهتری وضعیت دارای

 در آمدهدستبه نتیجٔه .کرد تفسیر شدهاستفاده آزمون و متفاوت سنی

 سایر و محقق طرف از شدهبینیپیش نتایج عکس پژوهش این

3. Lev Vygotsky 
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۶ 

 این وتحلیلتجزیه در لذا است؛ زمینه این در شدهانجام تحقیقات

 این انجام جهت محقق فرضکه پیش دشومی بیان چنین نتایج

 مراکز در بدنیتربیت مستمر و مدون هایبرنامه اجرای تحقیق،

 کودکان حرکتی تجارب افزایش باعث که است بوده دبستانیپیش

 ولی؛ دهدمی افزایش را هاآن حرکتی-عملکرد ادراکی طبیعتاً و شده

 خاص برنامٔه مراکز گونهاین در ،گرفتهصورت تحقیقات طبق

 و ندارد وجود بدنیتربیت در زمینٔه آموزدهکار همچنین و بدنیتربیت
 .شودمی شناختی و ذهنی هایفعالیت صرف ساعات کودکان اغلب

ه، کرد سپری منزل در دبستانی راپیش ٔهدور که کودکانی درمقابل
 مختلف هایبازی و حرکتی هایفعالیت به را شماریبی هایفرصت

 عملکرد بهبود باعث حرکتی تجارب این درنتیجه و پردازندمی

 نشان که اولیه تحقیقات با هایافته این. شودمی هاآن حرکتی-ادراکی

 .، همسوستشده عملکرد افزایش منجربه بیشتر تجارب دادند،

 گیرینتیجه ۵
 اجرای برای کلیدی کودکان نویدبخش از مراقبت و دبستانیپیش مراکز
های این پژوهش یافته. هستند حرکتی-ادراکی هایمهارت هایبرنامه

های بر مهارت مند در کنار مربی با تجربههدف نشان داد که آموزش

 سال تأثیرگذار است. ۶تا۴درشت کودکان دختر  حرکتی-ادراکی

 قدردانی و تشکر 6

-مهدکودک عوامل والدین و تمامی از دانندمی الزم خود بر نویسندگان

 اجرای در پژوهشگران با را همکاری نهایت که کودکانی و ها

 .کنند قدردانی و تشکر داشتند، پژوهش

 بیانیه 7

 آزاد دانشگاه ارشدنامه کارشناسیپایان از بخشی گزارش مقاله این

 وجود منافع نویسندگان تضاد بین در است. همچنین مشهد اسالمی

 .ندارد
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