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چکيده
 طیمح یسازیغن ،یدگیهستند. عالوه بر بال یتخصص یهاو اساس مهارت هیپا ،یادیبن یحرکت یهامهارت

 یهایباز یاثربخش یها اثرگذار باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسمهارت نیا ۀبر توسع تواندیم زین

سال انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر  6تا  4کودکان  یادیبن یحرکت یهاخالق بر مهارت یحرکت

پژوهش،  نیا یآمار ۀآزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعپس- آزمونشیبود و از طرح پ یشیآزمامهین

 نیبودند. بد 1393-94 یلیدر سال تحص رازیشهر ش یهایدبستانشیها و پسال مهدکودک 6تا  4کودکان  ۀهم

 کی یاچندمرحله یاخوشه یریگاز روش نمونه دهورود به پژوهش و با استفا یهامنظور با توجه به مالک

نفر هم  30نفر گروه کنترل و  33نفر ) 63سال مهد منتخب تعداد  6تا  4کودکان  نیمهد کودک انتخاب و از ب

گمارده شدند. ابتدا کودکان موردنظر از  شیتصادف در دو گروه کنترل و آزما ( انتخاب و بهشیگروه آزما

 24به مدت  شیشدند. بعد گروه آزما یابی( ارزTGMD2( )2-خی)اولر درشت یآزمون رشد حرکت قیطر

 زانیم نیمدت به هم نیدر ا زیخالق پرداختند و گروه کنترل ن یحرکت یهایبه باز یاقهیدق 45 ۀجلس

نشان داد  جیآزمون نمرات دو گروه ثبت شد. نتاپس از گرفتن پس تیانجام دادند. در نها یعاد یهاتیفعال

وجود دارد؛ اما  یتفاوت معنادار ،ییجا و جابه ءیش کنترل یهامهارت یو کنترل در اجرا شیآزما گروه نیب

اختالف  ،یکاردست یهامهارت یو از لحاظ اجرا ییجا به جا یهامهارت یدو جنس از لحاظ اجرا نیب

 ها، ازمهد کودک یموزشآ ۀشود، در برنامیم شنهادیپژوهش پ جیبه نتا داشتیوجود نداشت. با رو یمعنادار

 یرشد الگوها نهیحرکت، زم ییربنایز یندهایکردن کودک در فرا ریخالق و با درگ یحرکت یهایباز قیطر

را فراهم شود. هیپا

های حرکتی بنیادی، آزمون رشد حرکتی درشت ، مهارتخلّاقهای حرکتی بازی :کليدي هايواژه 

.(2-اولریخ)
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 مقدمه
کات، هانی -)ریوز، برودِر، کِندی های حرکتی بنیادی هستند عنصر اصلی رشد حرکتی، مهارت

 دو به و باشندمی ورزشی ترپیچیده اجراهای ها ومهارت اساس و پایه که (1999، 1ایست و ماتنی

 هایمهارتو  شوندمی استفاده بدن بزرگ عضالت هاآن در که درشت های حرکتیمهارت ۀدست

ها که شوند؛ این مهارتمی شود، تقسیممی بدن استفاده ظریف از عضالت آن در که ظریف حرکتی

. الگوی هستند کنترل شیءو  جاییجابهکنند، شامل حرکات به الگوهای حرکتی هدفمند اشاره می

گیرد که جهت انتقال و حرکت بدن در محیط استفاده یبرمهایی را در، مهارتجاییجابهحرکتی 

یا  شیءنیز مستلزم اعمال نیرو به  کنترل شیءشوند، مانند دویدن و پرش. الگوهای حرکتی می

اثر بالیدگی  ها در اوایل کودکی براند، مانند پرتاب و دریافت توپ. این مهارتشیءدریافت نیرو از 

 هایفعالیت ۀهم ،یطورکلبه. (2011، 2)گاالهو و اُزمونکنند جسمانی و آموزش و تمرین رشد می

تمام  ۀدهندهای حرکتی بنیادی، تشکیلمهارت .دارند نیاز های حرکتیمهارت از حداقلی به روزانه

عواملی مانند سن و (؛ و 1391 عامری،طلب و عربحرکات بدن هستند )کوثری، کیهانی، حمایت

؛ بوترفیلد، لِنهارد 2004، 4چیبدنی )اُکلی، بوز و (، ترکیب 2004، 3، شاپیرو و رایدلیکلماسجنس )

؛ 2004، 6استِرنهات و مارگین)اسچیفر، کِتل (، وضعیت اقتصادی و اجتماعی2002، 5و کولدارسی

زمان پرداختن به فعالیت بدنی( (، فرصت تمرین )امکانات، تجهیزات و 2002بوترفیلد و همکاران، 

ای )اکبری، مداخله ۀبرنام ۀسازی محیط و ارائسازی تجارب حرکتی با استفاده از فراهمو نیز غنی

زمان فعالیت یت مدتنها در( و 2012، 7؛ دراپر، اچمت، فوربز و المبرت1387زاده، خلجی و شفیع

های حرکتی را تحت تواند رشد مهارت( می2005، 8گارد و کاهلکنزی، راسن)داودا، سالیس، مک

 تأثیر قرار دهد. 

 دیگر امتیازات هایروش به نسبت و است کودکان ای مخصوصمداخله جا که بازی،از آن

 ۀدر این پژوهش مداخل ،(2007، 9واتسون) است کودک ارتباط در و بیان ۀوسیل ای دارد وبرجسته

 گیردمی قرار نیز و استقبال کودکان توجه مورد روش زیرا این ؛گرفته در قالب بازی انجام شدصورت

 آن فراهم هایجنبه تمامی به پرداختن و کودک رفتاری فردی الگوهای و دقیق بررسی و امکان

  (.2002، 10شاور)هین شودمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Reeves, Broeder, Kennedy-Honeycutt, East, & Matney 
2 Gallahue, Ozmun  
3 Maskell, Shapiro, & Ridley 
4 Okley, Booth & Chey 
5 Butterfeld, Lehnhard, & Coladarci 
6 Scheffler, Ketelhut, & Morgenstern 
7 Draper, Achmat, Forbes & Lambert 
8 Dowda, Sallis, Mckenzie, Rosengard & Kohl 
9 Watson 

10  Hinshaw 
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 گروهی یا فردی صورت به که دار،ذهنی هدف یا جسمی فعالیت هرگونه از است عبارت بازی

بازی  .(1383)احمدوند،  گردد کودک نیازهای شدن برآورده و لذت کسب و موجب شود انجام

شود و داوطلبانه ادامه و خاتمه نوعی فعالیت بدنی آزاد )بدون سازمان( است که داوطلبانه شروع می

(. بازی 1383انه را تجربه کند )احمدوند، خلّاقکند تا تغییر حالت و عملی یابد و فرد بازی میمی

تأمین سالمت جسمی  ۀو زمین های حرکتی درشت و ظریف استمهارت ۀرصتی برای رشد و توسعف

(. 1387، 1کند )هیوزیت کمک میخلّاقتخیل و  ۀآورد؛ و همچنین به رشد قوکودک را فراهم می

کنند های بالقوه را تسهیل میهایی هستند که تعدادی نتایج یا پاسخبازی خلّاقهای حرکتی بازی

کنند ها و اعتقادات کمک می( و به کودک در بیان تمایالت، احساسات، عالیق، ارزش1391)شریدان، 

های کودکان بازی ۀ(. هم2009، 2شوند )وامر و مایرزگاهی برای قضاوت آنان محسوب میو تکیه

های حرکتی انه دارند. بازیخلّاق نمادی، آموزشی و جسمی، تقلیدی، نمایشی، هایریشه در بازی

نفس مسائل و کسب اعتمادبه فصل و حلیت حرکتی، ابتکار، اکتشاف، خلّاقتواند به احتماالً می 3خلّاق

و  انه، هدفمندخلّاقهای که بازی رسدمی نظر(. به2009کودکان کمک کند )وامر و مایرز، 

 در های تسهیلبهترین راه از رقابت و تفکر حرکت، عناصر به دربرداشتن با توجه شدهریزیبرنامه

 زمان بهترین که است این، گیرد قرار توجهمبنای باید  که ایباشند. مسأله حرکتی هایرشد مهارت

  (.2011است )گاالهو و اُزمون،  کودکی سنین هااین مهارت رشد

 خصوصیات. آیدمی شمار به حرکتی رشد ۀدور ترینمهم های زندگی،دوره میان در کودکی دوران

 هاییادگیری و تجارب که طوریبه ؛است و عاطفی شناختی حرکتی، جسمانی، مداوم رشد دوره، این

است )مالنوروزی، خلجی، شیخ و اکبری،  مؤثر بسیار فرد بعدی یادگیری در دوران، این در اولیه

کوثری، کیهانی، ) است العادهکودکان نیز در این دوره فوق پذیریاصالح قابلیت ( همچنین1390

، به کودکان اغلب 4حرکتی کفارت–ادراکی ۀبر اساس نظری (.1391 عامری،طلب و عربحمایت

شود، شرکت عمومی حرکت را شامل می ۀهای که چند حوزطور فعال در فعالیتشود که بهتوصیه می

 با آشنایی ،همچنین مساعد، محیط کردنفراهم ترتیب، (. بدین2012 ،5)پاینه و ایساکس کنند

 بسیار تواند نقشمی هاروش این از استفاده در کودکان آموزش و در پرورش مناسب هایروش

)سیلونشن، روهولم، کاپریو و . داشته باشد کودکان ۀآیند و حال زندگی کیفیت در مهمی

 (.6،2010اسکرنسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Hughes 
2 Warner & Myers 
3 creative movement games 
4 Kephart 
5 Payne & Isaacs 
6 Silventoinen, Rokholm, Kaprio & Sqrensen 
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شود؛ بدین صورت که هایی مشاهده میعملکرد حرکتی دختران و پسران تفاوتبراین، در عالوه

 حالی در. دارند برتری ،(دویدن و پرتاب پریدن،) است نیاز سرعت و پسران در تکالیفی که به قدرت

)گاالهو و اُزمون،  دهندمی نشان را برتری این( لیلی) است نیاز تعادل به که تکالیفی در که دختران

 هایو تفاوت وراثت، به هاییتفاوت چنین که است ذکر (. شایان2012پاینه و ایساکس، ؛ 2011

 های نظریان(. با توجه به پژوهش2012)پاینه و ایساکس،  استافراد مربوط  فرهنگی-اجتماعی

 و همکاران ناصحوصالی( و 2011) 1(، شیخ، صفانیا و افشاری1391دیانی ) مختاری و مادوانی

های حرکتی، تا حدودی تحت تأثیر جنسیت توان گفت که کودکان در اجرای مهارت(، می1388)

های مهارت بر آموزش ( به بررسی تأثیر1391دیانی ) مادوانی و مختاری نظریان گیرند.قرار می

 نشان موجود پرداختند. نتایج هنجار آن با مقایسه و تهران ۀسالشش دختران پسران و ۀحرکتی پای

 ؛جنسیت و نوع آموزش معنادار بود عامل دو اصلی اثر و درشت های ظریفدر مهارت که داد

 به نسبت هادهیدآموزش و پسران به های ظریف، دختران نسبتطوری که در مهارتبه

 به نسبت هادهیدآموزش به دختران و پسران نسبت درشت، هایدر مهارت و هاندیدهآموزش

های حرکتی ( به بررسی فعالیت2011داشتند. شیخ و همکاران ) معناداری برتری هاندیدهآموزش

نتایج نشان  شهر تهران پرداختند. ۀسالششو  پنجانتخابی بر رشد حرکات بنیادی در پسران و دختران 

های حرکتی انتخابی تأثیر معناداری بر تعادل پویا، سرعت حرکت و قدرت هر دو جنس داد که برنامه

های حرکتی انتخابی تأثیر معناداری که فعالیت گیری کردندو هماهنگی پسران داشت. آنان چنین نتیجه

 حرکتی تبحر ۀمقایس و نیز به توصیف (1388) و همکاران ناصحوصالیبر رشد حرکات بنیادی دارند. 

 در پسران داد نشان ارومیه پرداختند. نتایج شهرستان ۀسال 11 و 10 پسر و دختر آموزان دانش

 از بهتر معناداری صورت به ظریف حرکتی هایمهارت در دختران و درشت حرکتی هایمهارت

 تأثیر (1394محمدی و همکاران ) .بود دختران آن از برتری هم حرکتی تبحر در .بودند مقابل گروه

بررسی  پسر آموزاندر دانش را پا با ضربه و کیفی یکمّ رشد بر مدارس در بدنیهای تربیتفعالیت

 بنیادی مهارت کیفی و یکمّ به رشد در مدارس بدنیتربیت هایفعالیت که داد . نتایج نشانکردند

( 2009(. اکبری و همکاران )1394رستمی،  شوند )محمدی، طهماسبی، شاکرمی ومی منجرپا  با ضربه

 این به کودکان، بنیادی هایمهارت بر رشد محلی و بومی هایبازی تأثیر عنوان با تحقیقی در نیز

شود. شیخ، بنیادی می حرکتی هایمهارت رشد باعث محلی و بومی هایکه بازی رسیدند نتیجه

 آموزاندانش حرکتی رشد بر را منتخب دبستانی هایبازی تأثیر 1382باقرزاده و یوسفی در سال 

 – آرنهایم ۀپای حرکتی هایتوانایی آزمون از استفاده با تهران 5 ۀمنطق دبستان مقطع سال سوم دختر

است.  کرده ارزیابی مثبت ها،آزمودنی ۀپای هایمهارت رشد بر را هابازی آن تأثیر و بررسی سینکلر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Sheikh, Safania, & Afshari 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/87813/%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af_%d9%88%d8%b5%d8%a7%d9%84%db%8c_%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%ad
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/87813/%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af_%d9%88%d8%b5%d8%a7%d9%84%db%8c_%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%ad
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دبستانی های حرکتی بنیادی پسران پیشتمرینی منتخب بر مهارت ۀ( تأثیر برنام1383مطهریان )

تمرینی  ۀکه برنام ارزیابی نمود و به این نتیجه رسید 2-شهرستان نیشابور را با استفاده از اولریخ

های حرکتی بنیادی را در پی داشته است. فارسی، عبدلی، فعال و کاویانی رشد مهارت ،منتخب

دبستانی با و بدون تجربیات حرکتی های حرکتی درشت کودکان پیشارترشد مه ۀ( به مقایس1390)

در دو گروه غنی و محروم  کنترل شیءو  جاییجابهدرصدی  ۀنتایج نشان داد که بین نمر پرداختند.

های حرکتی متنوع در مقایسه کودکان دارای تجارب و آموزش ،تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین

ی در حرکات درشت داشتند. تربیشهایی، عملکرد کیفی بهتر و چنین آموزشبا کودکان محروم از 

 یهامهارت شرفتیپ بر را بسکتبالینیم یهامهارت یجبران اثر( 2012) 1باقرلی و قاسمی ی،فتروس

 پژوهش. اند، بررسی کردهگذاردیم اثر هامهارت نیا بر که ینیتمر مقدار و کودکان یادیبن یحرکت

 یدارا کودکان در هیپا حرکات شرفتیپ بر یتوجه قابل ریثأت بسکتبالینیم یاهیپا ناتیتمر داد نشان

سطح  ۀ( رابط1392ضمیر )طاهر، حیاتی و پاک. وزینیداشت همراه به ها،مهارت گونهنیا در ریخأت

 داد . نتایج نشانبررسی کردنددر کودکان  را های حرکتی پایههای جسمانی با رشد مهارتفعالیت

 پایه، حرکتی هایمهارت در دارند، را یافتهسازمان هایفعالیت از باالتری که سطح که کودکانی

 حرکتی هایمهارت یادگیری تسهیل دربارۀ تحقیقاتی 1978سال  در 1عملکرد بهتری داشتند. میلر

بالیدگی  تنها که زمانی با مقایسه در دریافت او. داد انجام سال پنج تا سه کودکان بین در بنیادی

 الگوی رشد روند بهبود موجب توانندمی آموزشی هایبرنامه شود،می حرکات این رشد موجب

 حرکتی هایمهارت رشد برای مهارت ۀتوسع در آموزشی ۀبرنام که او دریافت. شوند بنیادی حرکات

 خاص( ۀبرنام )بدون بدنیتربیت مربیان و دیدهکه آموزش است هاییآموزش از مؤثرتر بسیار بنیادی

 (.2011کنند )گاالهو و اُزمون، می ارائه

ها نشان داده پژوهش بعضیتوان نتیجه گرفت که در های پیشین میبا توجه به بررسی پژوهش

تأثیرات  برخیاند و های حرکتی بنیادی کودکان بودهبیانگر اثر مثبت بر رشد مهارت ،شد که مداخالت

های حرکتی تأثیر بازی ۀدر زمین ،اند. در مجموعادی نشان دادههای حرکتی بنیمهارت راندکی را ب

توان گفت که وجه ممیز پس می ؛های حرکتی بنیادی پژوهشی صورت نگرفته استبر مهارت خلّاق

ها اثر این بازی ،شدهیادهای کدام از پژوهشزیرا در هیچ ؛است خلّاقهای حرکتی این پژوهش، بازی

 .بررسی نشده است خلّاقهای حرکتی بر مهارت

 نکات این به توانمی ،آورد به وجود نامحقق برای را اساسی ۀمسأل این که توجهشایان  موارد از

عاطفی، شناختی و حرکتی در  رشد جسمانی، هایزمینه در کودکان پذیریکرد: قابلیت اصالح توجه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Fotrousi, Bagherly & Ghasemi 
2 Miller 
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 حرکتی تجارب توانمی هازمان این در حرکتی منظم هایفعالیت ۀارائ سنین پیش از دبستان، که با

آورد  فراهم را کودکان بعدی و یادگیری آگاهی مناسب شرایط و قرار داده تحت تأثیر را کودکان این

های حرکتی بنیادی معموالً در مهارت ۀینزم درشده ینتدوهای (. برنامه2011)گاالهو و اُزمون، 

نیستند؛ لذا با توجه به  استفاده قابلدسترس نبوده و برای معلمان و مربیان در یک سال تحصیلی 

ها این مهارت ۀای مناسب برای توسعمداخله ۀبرنام ۀهای حرکتی بنیادی، ارائاهمیت رشد مهارت

تواند موجب افزایش آگاهی متولیان سالمت جسمی و حرکتی این پژوهش می ۀضروری است. نتیج

های نهفته کودکان قدمی بردارند. با توجه تا در جهت رشد توانایی کندآنان را ترغیب  وجامعه گردد؛ 

 ۀهای الکترونیکی و همچنین کاهش فعالیت بدنی به دلیل کمبود فضا، ارائبازی روزافزونبه افزایش 

(. 1382رسید )شیخ و همکاران، نظرمیای مناسب در مراکز آموزشی، ضروری بههفعالیت

که این بازی بر کدام های حرکتی بنیادی و اینبر مهارت خلّاقهای حرکتی نبودن تأثیر بازیمشخص

بدنی در عدم آشنایی مربیان مهدها و مسئولین تربیت ،تر از همهو مهم ی داردتربیشمهارت تأثیر 

. کردتأکید میهایی ضرورت و اهمیت انجام چنین پژوهشبر ها، با این نوع بازی وپرورشآموزش

های حرکتی ای بر مهارتای مداخلهتأثیر برنامه ۀدرزمینگرفته تناقض در مطالعات صورت ،همچنین

( 2005) هادجز و و ویلیامز (2009) گودوی و (، رابینسون1999های روبرت )بنیادی، مانند پژوهش

 توانست ما را متوجه اهمیت این پژوهش کند.می

 ایرانی کودکان حرکتی و تکامل جسمانی و رشد وضعیت و گفتهپیش مطالعات نتایج توجه به با

با استفاده  حاضر پژوهش تحرکی است،کم ۀنتیج در و ماشینی زندگی از رکه متأث اخیر هایسال در

 سال بود ششتا  چهارهای حرکتی بنیادی کودکان بهبود مهارت دنبال به خلّاقهای حرکتی از بازی

 شود برداشته جامعه سازانآینده زندگی مناسب سبک ۀتوسع به کمک جهت این طریق گامی در از تا

 بعد به ویژه و نو نگاهی و تربیت، تعلیم ریزانبرنامه و محققان برای آگاهی ایجاد با ،طرف دیگر از و

جا این در اینشده، با توجه به مطالب ارائه .شود انجام آموزشی هایریزیبرنامه در کودکان حرکتی

 کودکان تمرینی هایبرنامه در خلّاقهای حرکتی یک دوره بازی شود که گنجاندنسؤال مطرح می

 ساله ششتا  چهاردختران و پسران  شیء و کنترل جاییجابههای حرکتی مهارت بر تأثیری چه

 داشت؟ خواهد

 پژوهش روش
آزمون با گروه کنترل پس-آزمونآزمایشی و طرح پژوهش آن از نوع پیشاین مطالعه از نوع نیمه

 بود. 
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 شرکت کنندگان پژوهش

گروه  نفر 30دختر( و  16پسر و  17نفر گروه کنترل ) 33) کودک 63شامل  کنندگانمشارکت

گیری که به روش نمونه اندسال بودهچهار تا شش  سنی ۀدختر( با دامن 14پسر و  16آزمایش )

های سالمت موجود در مهدکودک آزمودنی ۀپروند ای انتخاب شدند.مرحلهای تصادفی چندخوشه

 ها از لحاظ سالمت در وضعیت مناسبی بودند.آزمودنی ۀبختانه هم؛ خوشبررسی شدمنتخب، 

پژوهش، میانگین و انحراف کنندگان در این شناختی شرکتی متغیرهای جمعیتتوصیف کمّ  رایب

آوری شده های کنترل و آزمایش جمعها در گروهبدن آزمودنی ۀاستاندارد قد، وزن و شاخص تود

 ارائه گردیده است. 1 ۀکه نتایج حاصل از آن در جدول شمار است

 
 آزمايش و کنترل گروه دو دموگرافی هاي: ويژگی1جدول 

 قد )سانتيمتر( تعداد هاگروه

(M±SD) 

 )کيلوگرم( وزن

(M±SD) 

 شاخص تودۀ بدنی

(M±SD) 

 95/14±61/1 01/20±08/3 45/115±79/4 33 کنترل

 71/15±28/2 44/21±74/3 63/116±13/4 30 آزمايش

 

 روش اجرا

صورت تصادفی به دو گروه کنترل ها بهاطالعات شخصی، آزمودنی ۀنامبعد از پُرکردن پرسش 

ها، از تمام افراد های حرکتی بنیادی آزمودنیمهارت ۀارزیابی اولیمنظور به و آزمایش تقسیم شدند.

عمل آمد. سپس افراد گروه آزمون به، پیش(2-اولریخبا استفاده از آزمون رشد حرکتی درشت )

ای دقیقه45هفته، هر هفته چهار جلسه  ششبه مدت  خلّاقهای حرکتی آزمایش به انجام بازی

های خود مشغول بودند. بازی ۀهای عادی و روزمرکنترل به فعالیتپرداختند. در این مدت، گروه 

درخت، هنرمندی با نخ، نقاشی با گلوله، راه  ۀکه شامل نقاشی با آب، نقاشی با شاخ خلّاقحرکتی 

امدادی راه  ۀپنگ، انتقال آب، مسابقرفتن با قاشق، پانتومیم، نقاشی با دو دست، فوتبال با توپ پینگ

دار، غلتاندن هایی بر روی مسیر موجهای جورابی، دایرهکنچنگ، باد تند، پاکرفتن به سبک خر

 2شمارۀ صورت آسان به مشکل در جلسات تمرین انجام شد. در جدول گلوله و خمیربازی بود، به

( بر حسب موضوع فعالیت، هدف و ابزار به تفکیک خلّاقهای حرکتی ای )بازیمداخله ۀاین برنام

 (.1393شده است )اسمیت، جلسات معرفی 
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 : برنامۀ تمرينات حرکتی خالق2جدول 
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 پژوهشابزارهاي 

 ۀاطالعات شخصی که شامل قد، وزن، وضعیت بینایی و شنوایی، سابق بارۀساخته درمحقق فرم .1

ها تکمیل شد.کنندهشرکتهای جسمانی و روانی بوده و توسط بیماری

آوری ابزار جمع TGMD-2با عنوان اختصاری ( 2-اولریخآزمون رشد حرکتی درشت ) .2

آزمون شامل این آزمون از دو خرده این مطالعه بود. در متغیر شایستگی مهارت حرکتیاطالعات 

مقیاس )دویدن، تشکیل شده و دارای دوازده خرده جاییجابههای و مهارت شیء های کنترلمهارت

سُرخوردن، زدن توپ ثابت با باتوم، دریبل درجا، گرفتن  لی، جهیدن، پرش جفت،یورتمه رفتن، لی

 2000این آزمون که ابتدا در سال  توپ، ضربه با پا، پرتاب از باالی شانه و غلتاندن از پایین( است.

های حرکتی بنیادی که رشد مهارت است ایتوسط اولریخ منتشر شد، آزمون فرایندمدار و هنجارشده

سنجد و نتایج آن به دو صورت هنجاری و مالکی قابل تفسیر را می سال دهتا  سهکودکان سنین 

 ۀحوز در سنجش هایترین آزمونرایج ۀجمل از رشد حرکتی منابع سنجش در آزمون است. این

و سلطانیان، ( 1388) زاده زارع توسط آزمون این و پایایی معرفی شده است. روایی بدنیتربیت

 مطالعات ۀاست. بر پای رسیده تأیید به کشور ( در داخل1391زاده )زارعمقدم و فرخی، قربانی، جابری

 ۀنمر همچنین و کنترل شیء و جاییجابه ۀنمر برای درونی همسانی پایایی ضریب (،1388زاده )زارع

 از مجدد آزمون -آزمون پایایی ضریب ۀدامن. است شده گزارش 80/0 و 74/0 ،87/0 ترتیب به کل

 تأیید ،عاملی تحلیل طریق از سازه روایی و بوده 95/0 باالی گذارنمره درونی پایاییو  81/0تا  65/0

 ضریب ۀ( نیز در پژوهشی دیگر دامن1391سلطانیان و همکاران  ) (.1388زاده، )زارع است شده

همچنین ضریب همبستگی  و 78/0تا  60/0بین  درونی همسانی پایایی برای را کرونباخ آلفای

کنترل آزمون و برای خرده 89/0 جاییجابهآزمون خرده برای را (مجدد آزمون -آزمون )بازآزمایی 

 به متغیرها از یک هر تعلق صحت و عاملی دو ساختار عاملی، تحلیل. دست آوردندبه 86/0 شیء

 همبستگی از روایی ۀمحاسب برای پژوهش این در که است ذکر شایستۀ .کرد تأیید را مربوط عامل

- کودر روش از نیز پایایی برای و کل ۀنمر با کنترل شیء و جاییجابه هایمقیاس خرده ۀنمر

 .شد استفاده ریچاردسون

داد، سپس برای هر طور کامل شرح میاجرای هر مهارت را به ۀبرای اجرای آزمون، یک نفر نحو

شد بعد از دو بار مشاهده، هر گذاشت. در ادامه از او خواسته میکودک آزمون را به نمایش می

قل کرد. حداگذاری میدوم مهارت مورد نظر را ارزیابی و نمره ۀگیرندمهارت را اجرا کند. آزمون

گذاری نمره 10تا  6های ارزیابی هر مهارت بین نمره در هر مهارت صفر و حداکثر نمره بسته به آیتم

شد. 
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( 2-اولریخهای تمرینی از هر دو گروه با استفاده از آزمون رشد حرکتی درشت )بعد از پایان دوره

پاسخگویی به دو سؤال پژوهش  برای .تجزیه و تحلیل شدآمده، دستآزمون گرفته شد و نتایج بهپس

، از تحلیل کوواریانس 21 ۀنسخ SPSSافزار آماری با توجه به گروه آزمایش و کنترل و به کمک نرم

انجام گرفت. ≥ p 05/0استفاده شد. در این پژوهش تجزیه و تحلیل آماری در سطح آلفای 

 هايافته
 جاییجابهو  کنترل شیءو انحراف استاندارد نمرات  میانگین ۀمقایس رایب 4و  3های جدول

آزمون رسم گردیده است.آزمون و پسدختران و پسران دو گروه در مراحل پیش

پسران و دختران کنترل شیءهای حرکتی : میانگین و انحراف استاندارد مهارت3جدول 
آزمونآزمون و پسدو گروه در پیش 

تعداد
 انحراف استانداردميانگين و 

آزمونپس

 ميانگين و انحراف استاندارد

آزمونپيش

شاخص آماري             

گروه   

17 52/23±51/3 94/21±68/3 پسران گروه کنترل

16 93/21±12/3 75/19±02/3 دختران گروه کنترل

33 75/22±38/3 87/20±5/3 کل گروه کنترل

16 56/28±63/2 31/21±21/3 گروه آزمايشپسران 

14 28±54/2 20±07/3 دختران گروه آزمايش

30 3/28±56/2 7/20±64/3 کل گروه آزمايش

دختران و پسران جاییجابههای حرکتی : میانگین و انحراف استاندارد مهارت4جدول 
آزمونآزمون و پسدو گروه در پیش 

تعداد
 ميانگين و انحراف استاندارد

آزمونپس
 انحراف استانداردميانگين و 

 آزمونپيش

 شاخص آماري

گروه  

17 7/28±60/4 58/26±02/5 پسران گروه کنترل

16 25/27±52/4 12/25±07/5 دختران گروه کنترل

33 28±55/4 87/25±02/5 کل گروه کنترل

16 31±20/3 81/24±4 پسران گروه آزمایش

14 31±16/3 85/24±95/3 آزمایشدختران گروه 

30 31±12/3 83/24±91/3 کل گروه آزمایش

های های گروه آزمایش و کنترل در مهارتمیانگین ،شوددیده می 4و  3های چنانچه در جدول

اجرای مداخله، میانگین  آزمون تقریباً برابر است، اما پس ازپیش ۀدر مرحل جاییجابهو  کنترل شیء
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نسبت به گروه کنترل افزایش  جاییجابهو  کنترل شیءحرکتی  مقیاس مهارتگروه آزمایش در خرده

 یافته است.

فرض برابری چون در این پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد، الزم است پیش

لوین )جدول  ها از آزمون. برای آزمون برابری واریانسشودها گزارش ها و نرمال بودن دادهواریانس

اسمیرنوف -( از آزمون کلموگرف6 ۀها )جدول شمار( و برای بررسی نرمال بودن داده5 ۀشمار

 استفاده شد.
 آزمونآزمون و پسهای پیشآزمون لوین مربوط به داده :5جدول 

 سطح معناداري 2درجه آزادي  1درجه آزادي  Fنسبت  متغير

 576/0 61 1 316/0 کنترل شیءآزمون پيش

 108/0 61 1 668/2 جايیآزمون جابهپيش

 

 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات-: آزمون کلموگروف6جدول 

 سطح معناداري اسميرنوف -آماره کلموگروف  متغير

 537/0 805/0 جايیآزمون جابهپيش

 118/0 190/1 کنترل شیءآزمون پيش

 

 یحرکت یهامهارت ۀنمردر  یشهای کنترل و آزماگروه یبرا یانسکووار یلآزمون تحل یجنتا

 ارائه شده است. 8و  7 لاوجد در جاییجابهو  کنترل شیء

 
 کنترل شیءآزمون مهارت حرکتی های کنترل و آزمایش در خرده: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای گروه7جدول 

 منبع تغييرات
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مربعات
F 

سطح 

 معناداري
 تفکيکی اتاضريب

 80/0 *001/0 090/233 880/426 1 880/426 پيش آزمون متغير

 82/0 *001/0 910/267 150/507 1 150/507 گروه

 01/0 463/0 547/0 001/1 1 001/1 يتجنس

 01/0 606/0 269/0 493/0 1 493/0 و گروه يتجنس

    830/1 58 220/106 خطا

     63 41674 کل

  ≥ 05/0pمعناداری سطح *
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جاییجابهآزمون مهارت حرکتی های کنترل و آزمایش در خرده: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای گروه8جدول   

 

 مجموع مربعات منبع تغييرات
درجه 

 آزادي
 سطح معناداري F ميانگين مربعات

ضريب تفکيکی 

 اتا

 84/0 *001/0 08/322 530/788 1 530/788 پيش آزمونمتغير 

 61/0 *001/0 99/92 680/227 1 680/227 گروه

 00/0 676/0 176/0 431/0 1 431/0 يتجنس

 00/0 753/0 100/0 244/0 1 244/0 و گروه يتجنس

    440/2 58 990/141 خطا

     63 55650 کل

  ≥ 05/0pمعناداري سطح *

 

پراش عنوان متغیر همآزمون بهنمرات پیشگرفتن نظردهد با درنتایج تحلیل کوواریانس نشان می

کودکان  جاییجابهو  کنترل شیءهای حرکتی بر مهارت خلّاقهای حرکتی بازی ۀ)کووری(، مداخل

 .(≥ p 05/0شده است )منجر به تفاوت معناداری بین دو گروه کنترل و آزمایش 

بوده  82/0 کنترل شیءآزمون مهارت حرکتی میزان تأثیر در خرده ،با توجه به ضریب تفکیکی اتا

 ،؛ همچنیناست مربوط خلّاقهای حرکتی بازی ۀآزمون به مداخلدرصد واریانس پس 82یعنی ؛ است

درصد واریانس  61یعنی ؛ بوده است 61/0 جاییجابهحرکتی  آزمون مهارتمیزان تأثیر در خرده

شود بین دو گونه که مشاهده می. همانمربوط است خلّاقهای حرکتی بازی ۀآزمون به مداخلپس

 F=176/0) جاییجابه( و ≥ p 05/0و  F =547/0) کنترل شیءهای جنس از لحاظ اجرای مهارت

در تعامل بین جنس و گروه نیز از لحاظ اجرای  اختالف معناداری وجود نداشت؛ (≥ p 05/0و 

( اختالف ≥ p 05/0و  F= 100/0) جاییجابه( و ≥ p 05/0و  F=269/0) کنترل شیءهای مهارت

 معناداری مشاهده نشد. 

گيريبحث و نتيجه  
 اهمیت با و ضروری مراقبت و محبت تغذیه، که است مهم کودک برای اندازه همان به بازی

 از ترمهم و پذیریمسئولیت و جامعه با آشنایی حرکتی، تجارب شدن غنی باعث طورکلیبه و است؛

 هدف، با پژوهش این. (1391شود )شریدان، می حرکتی مطلوب رشد کسب و مهارت تحصیل همه،

 سال شش تا چهار کودکان بنیادی حرکتی هایمهارت بر خلّاق حرکتی هایبازی اثربخشی تعیین

 جاییجابهو  کنترل شیءهای حرکتی مهارت بر را خلّاقهای حرکتی بازی اثربخشی نتایج،. شد انجام

 .دهدنشان می آزمونپس مرحله در آزمایش گروه افراد



 231 ...های حرکتیهای حرکتی خلّاق بر مهارتتأثیر بازی

 تمرینی هایفرصت ایجاد با خلّاقحرکتی  هایبازی که کرد توان بیانها میدر تبیین این یافته

 آید، توانستهمی وجود به تجهیزات و امکانات زمان، عامل اساسی سه گرفتن نظر در ۀکه در نتیج

 نبود به علت کودکان اغلب شود؛ کودکان جاییجابهو  کنترل شیءحرکتی  هایباعث بهبود مهارت

 تجهیزات و امکانات بازی عامل و وسایل ورزشی هایکالس زیاد ۀهزین و مناسب و کافی فضای

 هایبا بازی هاآن ساعات پُر شدن ۀنتیجر د که بدنیفعالیت برای زمان کافی نداشتن علت به نیز و

پیدا  بدنی هایفعالیت به پرداختنبرای  را الزم فرصت آموزشی است، هایکالس کامپیوتری و

 ،دیگر طرف از .شد خواهد منجر کودکان در حرکتی مشکالت ایجاد به خود مسأله این که کنندنمی

 ۀبرنام یک به و شود منجر حرکتی هایمهارت بهبود تواند بهنمی تنهاییبه تمرینی هایفرصت

 (.2011است )گاالهو و اُزمون،  نیاز هدفمند و آموزشی

های حرکتی بنیادی کودکان در در بهبود مهارت خلّاقهای حرکتی با توجه به مؤثربودن بازی

(، 1392طاهر و همکاران )توان گفت که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش وزینیپژوهش حاضر، می

( و مطهریان 2009(، اکبری و همکاران )1382(، شیخ و همکاران )2012، باقرلی و قاسمی )فتروسی

کنند، می تأکید کنترل شیءحرکتی  هایمهارت رشد بازی بر یا بدنیتأثیر فعالیت بر همگی ( که1383)

 رشد بر را مدارس در بدنیتربیت هایفعالیت تأثیر (1394دارد. محمدی و همکاران ) همخوانی

 که داد نشان آمدهدستبه . نتایجبررسی کردند آموزان پسردانش در پا با ضربه کیفی و یکمّ

شوند. می منجر پا با ضربه بنیادی مهارت کیفی و یکمّ رشدبه  مدارس در بدنیتربیت هایفعالیت

 با دبستانیپیش کودکان درشت هایمهارت ۀبه مقایس ایمطالعه در ( نیز1390همکاران ) و فارسی

 دارای کودکان ها،یافته پرداختند. بر اساس بدنیکم فعالیت ۀتجرب با کودکان و حرکتی تجارب غنی

داشتند که این مطالعه  بهتری عملکرد چنین تجاربی، از محروم کودکان با مقایسه در تجارب متنوع

 آموزش) مداخله ۀبرنام هفته 9 بررسی تأثیر به( 1999) روبرت اما ؛نیز با پژوهش حاضر همسو است

 ضربه و پا با زدنضربه کردن، پرتاب) بنیادی هایمهارت رشد بر( کنترل شیء هایمهارت هدفمند

 هیچ کنترل و آزمایش گروه بین که نشان داد نتایج. پرداخت دبستانیپیش کودکان در( دست با زدن

 نقش بررسی به ،(2009) گودوی و ندارد. رابینسون وجود هامهارت این رشد در معناداری تفاوت

 نشان نتایج و پرداختند دبستانیپیش کودکان در دستکاری بنیادی هایمهارت رشد بر آزاد هایبازی

 پژوهش در( 2005) هادجز و ندارند. ویلیامز دستکاری هایمهارت رشد بر تأثیری هابازی این که داد

 در شرکت و یابندمی رشد بالیدگی و سن اساس بر تنها بنیادی حرکتی هایمهارت که دریافت خود

 ندارد.  بنیادی هایمهارت رشد بر تأثیری جسمانی هایفعالیت

بر  خلّاقهای حرکتی الزم به ذکر است که تا کنون پژوهشی به بررسی اثر مستقیم بازی

مطالعات  ۀاین پژوهش با هم ۀشدجا که نوع بازی ارائههای حرکتی بنیادی نپرداخته است. از آنمهارت
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را، شده با پژوهش حاضر یادهای پژوهش متناقض لذا شاید بتوان نتایج ؛انجام شده مغایر بوده است

در این پژوهش تفاوت بین دو جنس از لحاظ  ،تمرینی اعمال شده نسبت داد. همچنین ۀبرنام به نوع

و همچنین تعامل بین دو جنس از لحاظ اجرای این  کنترل شیءو  جاییجابههای اجرای مهارت

شیخ و (، 1391دیانی ) مادوانی و مختاری های نظریاناین نتایج با پژوهش ها معنادار نشد.مهارت

معنادارنشدن تفاوت بین دو  همسو است.نا(، 1388) و همکاران ناصحوصالی( و 2011همکاران )

 دبستان نسبت داد.از  های جنسیتی در سنین پیشنقش وان به نبودتجنس را در پژوهش حاضر می

 به ورود محض به اما ؛شودنمی مشاهده پسران و دختران بازی بین زیادی تفاوت کودکی دوران در

 در را خود ،شودمی قائل جنس هر برای جامعه که هاییارزش شود ومی آشکارتر اختالفات، دبستان

 آشکارتر تیجنسی هایتفاوت سالگی، هشت یا هفت حدود در به دیگر سخن، .دهدمی نشان هابازی

 چشم به نیز دختران در این و کنند بازی جنس خودهم با دارند تمایل تربیش پسران شود ومی

به دلیل  توان گفت که معنادار نشدن تفاوت بین دو جنس در این پژوهشمی .خوردمی

 مورد مطالعه است.ناوابسته بودن دورۀ رشدی جنسیت

تالش به اقدام بارها ،خلّاقهای حرکتی تمرین بازی ۀواسطبه پژوهش این در مطالعه مورد گروه

یبندزمانچون تعادل،  های حرکتیمؤلفه به نیازمند که اندکرده حرکتی اعمال از ایتکرار دسته و

با هااز کوشش ایدسته تکرار به اقدام هاآن یعنی ؛بود یابیجهت و دست-چشم هماهنگی فضایی،

بهبود به طبعاً اعمال این اند. تکرارکرده حرکتی - اعمال ادراکی برای شدهمطرح شاخص هایویژگی

جریان در تمرینات این با کنندگانمشارکت درواقعاست.  شده منجر هاآن در حسی یکپارچگی

اطالعات تا ارسال اطالعات حسی دریافت مسیر بارها عبارتی گرفتند. به حرکتی قرار-ادراکی یندافر

و مرور حرکتی، هایبرنامه این ۀواسطبه بازخوردهای حاصل دریافت حرکت و انتخاب مغز، به

با که است شده آزمونپس در کنترل شیء هایمهارت بهبود اجرای باعث امر و این شده تمرین

 . مطابقت دارد( 1960حرکتی کفارت ) ادراکی نظریه

رشد  در مؤثر عاملی عنوانبه توانمی را حرکتی در قالب بازی آموزش و تمرین ترتیب، این به

حرکتی، هایفعالیت به کودکان نیاز به آورد. با توجه به شمار کودکان بنیادی های حرکتیمهارت

رسد. می نظربه ضروری مدرسه، به آنان ورود از پیش ویژهبه کودکی در دوران صحیح ریزیبرنامه

و تمرین از گیریبهره، نتیجه در و محیط سازیغنی از گیریبه بهره نو اندازیچشم است الزم

پژوهش هاییافته طورکلیبه(. 2012داشت )پاینه و ایساکس،  برای کودکان حرکتی بیشتر آموزش

است. از کودکان های حرکتی بنیادیرشد مهارت در مهم بسیار عاملی محیط که داد نشان حاضر

حرکتی رشد مختلف هایپوشانی حیطههم به، حرکتی رشد مختلف متون در که دانیممی، طرفی

متقابل تأثیر به رشد و متخصصان است شده اشاره حرکتی و اجتماعی شناختی، روانی، ۀازجمله حیط

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/87813/%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af_%d9%88%d8%b5%d8%a7%d9%84%db%8c_%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%ad
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 ساختنفراهم اهمیت به توانمی (، پس2012اند )پاینه و ایساکس، کرده هم اشاره بر عوامل این

 تأثیر مهم دالیل از برد. یکی پی کودک هر ۀجانبهمه رشد برای متناسب و متنوع تجارب حرکتی

 فرصت داشتن معمول، هایبه فعالیت نسبت حرکتی هایمهارت آموزش و تجارب حرکتی بیشتر

 تمرین، تشویق، فرصت به خود حرکتی هایتوانایی اصالح برای رشد و است. کودکان تمرین

 این نتایج بر اساس دارند. نیاز شناختیبوم محیط در کیفیت آموزش و محرک غنی، محیط آموزش،

 الگوهای دبستانی نیزپیش در مقاطع دبستان، مراکز آموزش عالوه بر که شودمی توصیه، پژوهش

های متعاقباً مهارت بنیادی و حرکتی هایتقویت مهارت راستای در تا شود طراحی متنوع حرکتی

 کننده باشد.آینده کمک در کودکان، زندگی سالم داشتن برای طورکلیبه و بوده مؤثر کودکان ورزشی

 

 هاي پژوهشمحدوديت

 .نبود کنترل قابل گیریآزمون ساعت و روز در هاآزمودنی روانی و روحی حاالت. 1

 .باشد شده هاآزمودنی خستگی سبب است ممکن که زمان آزمون طوالنی بود. 2

 .بودند متفاوت( فردی هایتفاوت) فیزیولوژیکی و بدنی هایویژگی نظر از هاآزمودنی. 3

 .نبود کنترل قابل هاآزمودنی خواب و تغذیه وضعیت. 4

 

 پيشنهادهاي پژوهش

های حرکتی بنیادی بر مهارت خلّاقهای حرکتی پژوهش حاضر با تمرکز بر اثربخشی بازی. 1

شود، چارچوب کلی برنامه و تجارب کودکان شکل گرفت. به پژوهشگران بعدی پیشنهاد می

 .بازآزمایی کنند و گسترش دهندپژوهش حاضر را 

 .مقایسه کندها ای را با این بازیهای دیگر مداخلهتواند اثربخشی روشهای بعدی میپژوهش. 2

 .شودپیشنهاد می

های دیگر و افراد با نیازهای ، روی گروهخلّاقهای حرکتی وهشگران بعدی اثربخشی بازیپژ. 3

 .مطالعه کنندرا  بنیادی هستند های حرکتیویژه، از جمله کودکانی که دچار تأخیر در مهارت

 

 

 

 

 

 



 1397زمستان پاییز و ، دوم شمارۀ ، دهم ۀدور مطالعات آموزش و یادگیری، ۀمجل  234  

 منابع

 یفارس. الف
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هنجارسازی و تعیین روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت برای (. 1388زاده، مهشید. )زارع

 دکتری. ۀنامپایان .. دانشگاه تهرانشهر تهران ۀسال 3-11کودکان 

زاده، مهشید. اکبر و زارعمقدم، علیجابری ،قربانی، راهب ،فرخی، احمد ،سلطانیان، محمدعلی

( در کودکان 2)اولریخ  2-(. ارزیابی پایایی و روایی سازه آزمون رشد حرکتی درشت1391)

 .206-200(، 46)پیاپی  2 ۀ، شمار14، جلدکومشسمنان. 

آبادی و شادان محمدپور. فیضشریعتیمهدی  ۀترجم بازی در اوایل کودکی.(. 1391شریدان، مری. )

 تهران: انتشارات آوای ظهور.

های دبستانی منتخب بر رشد (. تأثیر بازی1382یوسفی، سهیال. ) و الهباقرزاده، فضل ،شیخ، محمود

( 1-2)11 لمپیکاُ ۀمجلتهران.  5 ۀآموزان دختر سال سوم مقطع دبستان منطقحرکتی دانش

 .77-87 ،23 شمارۀ

های رشد مهارت ۀ(. مقایس1390فعال، نرگس و کاویانی، مریم. ) علیرضا، عبدلی، بهروز،فارسی، 

نشریه رشد و یادگیری دبستانی با و بدون تجربیات حرکتی. حرکتی درشت کودکان پیش

 .29-43 ،8 ۀشمارورزشی -حرکتی

(. بررسی تأثیر یک 1391عامری، الهه. )عربو  طلب، رسولحمایت ،کیهانی، فاطمه ،کوثری، سعید

های حرکتی کودکان مبتال به اختالل نارسایی هایی بدنی منتخب بر رشد مهارتبرنامه فعالیت

 .45-60 ،10 ۀشمار ورزشی؛-رشد و یادگیری حرکتیفعالی و کودکان اوتیسیم. توجه بیش

 هایفعالیت (. تأثیر1394شاکرمی، زهرا و رستمی، محمد. ) ،طهماسبی، فرشید ،محمدی، مجید

نامه پژوهش پسر. آموزاندانش در پا با ضربه کیفی و کمی رشد بر مدارس در بدنیتربیت
 .111-118، 21ۀ سال یازدهم، شمارمدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 

دبستانی پسران پیش ۀهای حرکتی پایتمرینی منتخب بر مهارت ۀتأثیر برنام(. 1383مطهریان، ابراهیم. )
 .کارشناسی ارشد ۀنامپایان .. دانشگاه تهرانشهرستان نیشابور
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 حرکتی ۀبرنام (. تأثیر1390حکیمه. ) ،اکبری و شیخ، محمود ،خلجی، حسن ،مالنوروزی، کیوان

 -ورزشی-رشد و یادگیری حرکتی ساله.  6 تا 4 پسران دستکاری هایمهارت رشد بر منتخب

 .5-21، 7 ۀشمار

 پایه حرکتی هایمهارت بر آموزش (. تأثیر1391نظریان مادوانی، عباس و مختاری دیانی، مریم. )

سال  بدنی،نشریه آموزش تربیتموجود.  هنجار آن با مقایسه و تهران ساله 6 دختران و پسران

 .37-29، 1 ۀاول، شمار

های جسمانی با رشد (. رابطه سطح فعالیت1392) .ضمیر، فرامرزحیاتی، امیر و پاکطاهر، امیر. وزینی

 .163-178، 14 ۀشمارنشریه رفتار حرکتی، های حرکتی پایه در کودکان مقطع ابتدایی. مهارت

 حرکتی تبحر مقایسه و (. توصیف1388. )میرمحمد کاشف،و  حسن محمدزاده، ،مجید ناصح،وصالی

 ۀردو ،شریه علوم حرکتی و ورزشنارومیه.  شهرستان ۀسال 11 و 10 پسر و دختر آموزاندانش

 .57-66، 13 ۀشمار ،7

 ترجمه کامران گنجی. .(کودکان، بازی و رشد)شناسی بازی روان(. 1387) پیتر.هیوز، فرگاس

 تهران: انتشارات رشد.
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Fundamental Motor Skills of 4-6 Years Old Children 

 

Kefayat Alikhani1, Robabeh Rostami2, Mahbobe Alborzi3 

 

Introduction 

As a significant dynamic period of human life, childhood has always been of great 

importance to researchers. Children are very active during their early life which improves 

their locomotor health and consequently their cognitive abilities. This is when most of the 

developments, including motor development, show a rapid progress in the child. Basic 

motor skills are among the most significant skills in childhood which are the roots of sport 

skills learning. In order to learn everyday motor skills and sport skills, basic motor skills 

are required to be fully experienced. Moreover, numerous studies have claimed that basic 

motor skills have an influence on physical, social, and cognitive development of the child. 

While it is well known that playing is in the center of children’s daily activities, almost 

all the literature on children’s sports deals also with the idea of playing games, since sport 

programs may be designed in the form of games. Playing begins with the child’s birth 

and is a natural form with which the child tries to contact with their environment. It is an 

inseparable part of a child’s life and its presence in the child’s daily life is to the extent 

that it may even escape our notice. The role of playing is indeed evident in the importance 

it has for the child. It is observed that children get so absorbed in playing that they forget 

about their surroundings. The main part of a child’s life consists of playing and 

discovering the world around. Since playing is an intervention specific to children that 

has significant advantages over other methods and is actually a way of expressing and 

interacting in children, in this study the intervention was performed in the form of games. 

This method attracts children and gives them a chance to precisely and individually 

examine their behavioral patterns and observe every aspect included. The present study 

surveys the effect of creative locomotor games on basic motor skills in children between 

4 to 6 years old. 

 

Research Questions 
The present research is designed to answer the following questions:  

- Do creative movement games affect the manipulation skills in 4 to 6 year-old 

boys and girls? 

- Do creative movement games affect locomotor skills in 4 to 6 year-old boys and 

girls? 

Methods 
This study used a quasi-experimental method and a pretest-posttest design with a 

control group. The statistical population of the study included all 4-6 year-old preschool 

children in Shiraz, Iran, during the 2014-15 school year. Given the objective of the study 

and using multistage cluster sampling, one kindergarten was selected and 63 children 

between 4 to 6 years old were chosen (33 for control group and 30 for experiment group) 

and were accidentally assigned to the control and experimental groups. First, samples 

were examined by the Test of Gross Motor Development (TGMD2). This test made an 
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assessment of the basic skills with the two sub-criteria of movement skills (running, 

trotting, hopping, jumping, sliding) and manipulation skills (hitting a fixed ball, dribbling, 

getting the ball, hitting a fixed ball by foot, throwing a ball from over the shoulders, 

turning it over under the shoulder). Subsequently, the experimental group was guided 

through creative locomotor plays during 24 sessions each for 45 minutes while the control 

group maintained their usual locomotor activities during the same periods. Finally, the 

posttests were administered and the scores were recorded for both groups. Levene’s test 

was also performed for the homogeneity of variances. Based on this test the 

2x2covariance analysis statistical method was used to analyze the data. 

 

Results 
The results showed that in performing object-control skills (F=267.91 and p=0.001) 

and movement skills (F=92.99 and p=0.001) there was a meaningful difference between 

the two groups. But between the two types, there was no meaningful difference in terms 

of performing movement skills (F=0.176) and performing manipulation skills (F=0.547) 

with a significance level of p ≤ 0.05. 

 

Discussion and Conclusion 
Considering the present results, locomotor exercise and training in play form could be 

an effective factor in developing the children’s basic motor skills. Furthermore, the 

child’s need for motor activities requires an appropriate plan for them, especially before 

entering school. In general, the results of the study showed that environment is a 

significant factor in the development of basic motor skills in children. We know, however, 

that in the motor development literature, the overlap of different areas of motor 

development such as mental, cognitive, social and locomotor has been emphasized and 

growth experts have noted the interaction of these factors with each other. This shows the 

importance of providing various and proper motor experiments for an overall 

development in children. One important reason that makes motor experiments and 

training motor skills more effective than normal activities is having the chance to 

exercise. Since creative locomotor games result in basic patterns by involving the child 

in fundamental motor processes, they need to be more concerned. In this case, chances to 

develop basic motor skills could be provided by enriching educational environment in 

preschools.  
 
Keywords: creative locomotor games, basic motor skills, test of gross motor 

development (ulrich-2) 
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