
 13-25.، صص 3131 بهار، 13شماره                                                                                       رفتار حرکتی

 و واقعی حرکتی شایستگی محور برکودک و محورمعلم رویکرد دو اثر

 1دبستانی دختران شدةادراک
 

 3، عباس بهرام2، فرهاد قدیری1حسین قادری

 

 دانشگاه خوارزمی کارشناس ارشد رفتار حرکتی، .1

  *دانشگاه خوارزمی، رفتار حرکتی. استادیار 2

 دانشگاه خوارزمی، رفتار حرکتی. استاد 3

 

73/70/3132تاريخ پذيرش:                  71/71/3132اريخ دريافت: ت  

 

 چکیده

 محورکودک رويکرد دو با کاریدست هایمهارت ایمداخله برنامة اثر بررسی حاضر، ةمطالع هدف

نفر از  52 تعداد. استدختران دبستانی  ةشدادراکواقعی و  حرکتی شايستگی بر محورمعلم و

پس انتخاب و  ایچندمرحلهگیری تصادفی به روش نمونهالة مدارس شهر قروه سنهکودکان دختر 

 57شامل  هبرنامهر  شدند. تقسیم شاهدو  محورکودکمحور، سه گروه معلم به سازیهمساناز 

 حرکتی شايستگی، آزمونپسدر  داد نشان نتايجبود.  ایهفتهده طی يک دورة ایدقیقه52جلسة 

 گروه نیز برتر از حورمکودک بود و گروهبرتر از گروه شاهد  ،گروه مداخله دو ةشدادراک و واقعی

 با ایمداخله هایبرنامهمزايای منتسب به  دهدمینشان اين نتايج  .(P<0.05) بود محورمعلم

 کاریدستحرکتی بنیادی  هایمهارت ةاز قابلیت تعمیم در زمین تبحر، ةانگیز جو رويکرد بر تأکید

 ت.برخوردار اس
 

 حرکتی هایمهارت حرکتی، شايستگی تبحر، ةانگیز جو ای،مداخله ةبرنام: کلیدی واژگان

 کاریدست

                                                           
 Email: ghadiri@khu.ac.ir                                                                                 مسئول ة* نویسند



 3131بهار  ،13رفتار حرکتی شماره                                                                                                           57

 مقدمه
 توجه. است اطلاعات کسب وسیلة اولین و زندگی کودک، اساس رشد مرکزی کانون عنوانبه حرکت

 مناسبی تربس حرکت زیرا ؛است ادراکی ـ حسی هایمهارت به توجه درواقع کودک، حرکتی رشد به

 به منجر محیط، کنترل و کاریدست. (1) است هیجانی و اجتماعی ادراکی، هایمهارت رشد برای

 ،ة آننتیج در که شودمی اجتماعی مراکز در فعال حضور و حرکتی هایمهارت یادگیری افزایش

 انجام رد فرد توانایی میزان معنی به حرکتی شایستگی. (2) یابدمی افزایش فرد حرکتی شایستگی

 شایستگی. استتشکیل شده  شدهادراک و واقعی شایستگی بعد دو از و است حرکتی تکالیف

 حرکتی شایستگی ودارد  اشاره واقعی حرکتی تکالیف انجام در فرد توانایی به واقعی حرکتی

 فرد نفساعتمادبه با و کندمی اشاره حرکتی کلیفت با همواجه در خود از ردف تصور به شدهادراک

ان کسب تبحر در ی منظور از کسب شایستگی حرکتی همدر متون رشد .دارد مستقیم ارتباط

 ،حساس رشدی هایدوره. یکی از استاز تکالیف حرکتی متناسب با هر دورة رشدی  ایمجموعه

 هایتواناییاوش محیط پیرامون به کمک کرگیر دفعال  طوربهاست که کودک طی آن  کودکی ةدور

تنوعی از حرکات های مگونهاین دوره معرف زمانی برای کسب شایستگی در اجرای . (1) استخود 

 شوندمی شناخته 1بنیادی حرکتی هایمهارت عنوانبهکه  است کاریدستجایی و هاستواری، جاب

 نقش احتمالاً کودکان در هامهارتکسب شایستگی در این دسته  ،پژوهش شواهد اساس بر (.3)

 با حرکتی هایمهارت ارتباط. (1) داشتخواهد  سالیبزرگ در تحرکیکم از جلوگیری در مهمی

 ضرورت یک عنوانبه را موضوع این به پرداختن لزوم اجتماعی، و روانی شخصیتی، هایجنبه ردیگ

 .(2) کندمی مطرح کودکان در

 ـ جنس، ترکیب بدنی، وضعیت اقتصادی ،، عواملی مانند سنهشدانجامهای بر اساس پژوهش

سازی ( و نیز غنیبدنی فعالیتاجتماعی و فرصت تمرین )امکانات، تجهیزات و زمان پرداختن به 

در کسب شایستگی ای، های مداخلهمحیط و ارائة برنامه سازیفراهمتجارب حرکتی با استفاده از 

 نةگنجی اینکه برای .خواهد بوددورة کودکی تأثیرگذار  ویژهبهرشدی  هایدورهحرکتی در تمام 

 مندنیاز ،دست یابدبه شایستگی لازم  بنیادیحرکتی  هایمهارتدر  و شود غنی کودک حرکتی

 .(1) هستیم هدفمند و شدهریزیبرنامه حرکتی مداخلات طراحی

برابر است با  بیشتر بدنی   فعالیت حرکتی، شایستگی و بدنی فعالیت بین ،کوشیهم مدل اساس بر

 بیشتری درک کودک ،درنتیجه ؛بنیادی حرکتی هایمهارتی در و سطح بالاتر شایستگ بیشتر رشد 

 سطوح ،بنابراین و بردمی بیشتری لذت بازی و بدنی فعالیت در مشارکت از و کندمی پیدا خود از

 حرکتی شایستگی و واقعی حرکتی شایستگی. داشت خواهد تریافزون ةشدادراک شایستگی
                                                           
1. Fundamental Movement Skills 
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 سلامت با مرتبط جسمانی آمادگی و بدنی فعالیت حرکت، در مشارکت ضروری اجزاء شدهادراک

 ـ چشم هماهنگی نیازمند، بنیادی هایمهارت از بخشی عنوانبه کاریدست هایمهارت(. 4) هستند

 بر (.5) ندامداخله و دقت نیازمند بنیادی هایمهارت ردیگ از بیش و هستند پا ـ چشم و دست

 دیگر به نسبت هامهارت این دختران، و سرانپ گروه دو هر در ،شدهانجام هایپژوهش اساس

 از بیش دختران ،میان این در. هستند بیشتری ماندگیعقب و ضعف دچار بنیادی، هایمهارت

 و بدنی آگاهی بودناندک به ،ماندگیعقب این دلایل از که برندمی رنج ضعف این از پسران

 هایبرنامه ةارائ توان امیدوار بودمات،می. با این مقد(1،6،1) شده است اشاره محیطی هایمحدودیت

 .بخشد ارتقا را هامهارت این دلایل، این جبران بر کیدأت با ایمداخله

 یا آموزشی هایبرنامه نقش حرکتی، رشد ةزمین در مطالعات از رشدیروبه تعداد ،اساس همین بر

 اثربخشی. اندکرده بررسی را کودکان در بنیادی هایمهارت رشد در حرکتی هایتمهار مداخلات

 در. است مداخله ارائه ةنحو ،بارهدراین مهم ةنکت اما است، شده تأیید بنیادی هایمهارت بر مداخلات

 مستقیم آموزش رویکرد -1: از اندعبارت که است شده مطرح آموزشی رویکرد سه رابطه این

 رویکرد(. 1) معلم عنوانبه لدینوا -3 و (محورکودک) تبحر انگیزة جوّ رویکرد -2 ،(محورمعلم)

(. 1،1) است منفعل مداخله جریان در شاگرد که است تمرین و آموزش سنتی روش یک محورمعلم

 را یادگیری سرعتو  کندمی تنظیم تکلیف در شرکت برای را کودک انگیزش، محورکودکرویکرد 

 باکه  ایاساسی هایوتتفا ةواسطبه محورمعلم و محورکودک رویکرد دو(. 9) ددهافزایش می

به  هاپژوهشبرخی  راستا این در .(11) ندگذارمی کودک بر نیز متفاوتی رفتاری اثرات دارند، یکدیگر

 .اندپرداخته حرکتی هایمهارت اکتساب این دو رویکرد در حوزة ایمقایسهبررسی 

شدة حرکتی واقعی و ادراک ایهمهارت( اثر جو انگیزة تبحر را بر رشد 2114) 1والنتینی و رادیسیل

در تأخیر رشدی بررسی کردند. نتایج نشان داد گروه جو انگیزة تبحر  مبتلا به کودکان مهدکودکی  

در کنترل شیء تفاوتی بین دو گروه اما بوده از گروه کنترل رتر ب جاییهجاب هایمهارتدر  آزمونپس

 انگیزة جوشدة برتر گروه رکتی ادراکمذکور شایستگی ح پژوهشنتیجة دیگر  ه است؛وجود نداشت

هفته شش اثر  مقایسة( به 2119) 2ه. مارتین، رادیسیل و هاستی(1تبحر در پایان مداخله بود )

 .نددر کودکان مهدکودکی پرداخت مدرسهدر فضای  کمو  زیاد انگیزشی  جوبا مداخلة رشد حرکتی 

 کاریدست وجایی هجاب حرکتی بنیادی هایمهارتاثر مثبتی بر  زیاد انگیزشی  نتایج نشان داد جو

 ةبرنام اثر( 1211) 3رابینسون .(11) یکسان است شدهادراکاما این اثر در شایستگی حرکتی  ؛دارد

                                                           
1. Valentini & Rudisill  

2. Martin, Rudisill & Hastie  

3. Robinson  
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 تأخیر مبتلا به دبستانی پیش کودکان کاریدست هایمهارت بررا  تبحر انگیزة جو بر مبتنی حرکتی

 رشدی سطح یارتقا در رویکرد، این با حرکتی اخلاتمد ةارائ داد نشان نتایج بررسی کرد؛رشدی 

 ایهفتهنه( اثر یک مداخلة 2113) 1لوگان، رابینسون، وبستر و باربر .(6است ) مفید کودکان این

میزان پیشرفت دو گروه بررسی کردند.  کم و زیادشیء را در محیط انگیزة تبحر  کاریدست

 ،تبحر انگیزة جوگروه  شدهادراکد اما در شایستگی یکسان بو کاریدست هایمهارتدر  موردمطالعه

بر روی  پژوهشیدر ( 2115) 2ولنتیتی و امپایوس .(12) ه استداشتپیشرفت بیشتری از گروه دیگر 

جو  و سنتی رویکرد دو با استفاده از ریتمیک ژیمناستیکحرکات تخصصی جوانان، به آموزش 

 پایان مداخله بود در گروه دو هر مشابه عملکردگر نشان پژوهشاین  نتایج .پرداختندانگیزة تبحر 

(13). 

 مداخلات ة استفاده از جو انگیزة تبحر درزمین دربسیار معدود  هایپژوهش نتایج مرور از آنچه

 در بانتایج متناقضی است که لازم است این مداخلات  آید،می دست به بنیادی حرکتی هایمهارت

یکی از موضوعات اخیر در حوزة رشد (. 14، 15) ندشوازبینی فردی و تکلیفی ب قیود گرفتن نظر

بنیادی و یک گروه خاص  حرکتی هایمهارتبر روی یک طبقة خاص از  همداخل کردنویژهحرکتی، 

 ةاز کودکان )دختر یا پسر( است. این موضوع بر اساس مطالعات مروری پیشنهاد شده است که انداز

 اندکردهتوصیف کرده و به شکل خاص تأکید  نابرابرت بنیادی اثر مداخلات را بر روی طبقات حرکا

(. اعمال چنین مداخلاتی از منطق کافی برخوردار 14د )شوبه شکل ویژه بررسی  کاریدستحرکات 

افراد دو و  کنندمیرشد  اختصاصیبه شکلی حرکتی  طبقات مختلف ،یک اصل عنوانبه زیرا ؛است

، اساسبراین .دارندبرخور کاریدست تارشد حرکمتفاوتی در  رشد حرکتی بسیار از روندنیز جنس 

 حرکتی تکلیفهر طبقه از  نیازهای بر رشد، تأثیرگذار هایمؤلفهدر بررسی نقش  لازم است

 ةمطالع ةشدتأییداز اصول  ،تکلیفیتفاوت بین حرکتی الگوهای رشددر  شود؛ زیراتفکیک بررسی به

 بنیادیحرکتی  هایمهارت از اختصاصی، یک طبقة کاریدست هایمهارت (.1رشد حرکتی است )

و لازم است  ردحرکتی عمومی و بنیادی دیگر دا هایمهارتنسبت به  ایجداگانه نیازهایاست که 

 مطرح سؤال دو اساسبراین(. 14) دشواثر مداخلات حرکتی به شکلی مستقل ارزیابی  ةدر زمین

 هایمهارت محیطی   هایمحدودیت رفع بر تمرکز با رکتیح مداخلات ةارائ آیا یکی اینکه :شودمی

 شدهادراک و واقعی عدبُ دو در کودکان این حرکتی کفایت بر یتأثیر دبستانی، دختران کاریدست

 ةارائ برای روش ترینمناسب محور،معلم و تبحر ةانگیز جو هایرویکرد از یککدام اینکه دوم و ؟دارد

                                                           
1. Logan, Robinson, Webster, Barber  

2. Sampaio & Valentini   
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 هایروش ترینمناسب معرفی به منجر هاییپژوهش چنین انجامشود بینی میپیش هستند؟ مداخله

 .رساند حداکثر به را مداخلات این از ناشی هایپیشرفت و ودش حرکتی هایمهارت مداخلات ةارائ
 

 پژوهش روش

 ابتدایی سوم مقطع( سال 1/1±21/91) ةسالنه دختران همةشامل  پژوهش این آماری ةجامع

، ایچندمرحلهگیری تصادفی به روش نمونه. است 93-94 تحصیلی سال در سنندج ةقرو شهرستان

و  آزمونپیش از پس و شدند انتخاب دخترانه دبستان سوم ةپای کلاس دو در آموزدانش 45 تعداد

معیارهای ورود به مطالعه شامل  .شدند تقسیم نفریپانزده گروه سه به تصادفی صورتبه ،همتاسازی

بود نرمال حرکتی  و کفایتآی امبی بیماری، برخورداری از نداشتن و جسمانی تسلام برخورداری از

 سازیهمگن کنترل شد. برای 1اوزورتسکی نسخة دومـ  آزمون برونینکز از طریقکه مورد آخر 

 مطالعه از داشتند را تفریحی و ورزشی منظم هایکلاس در شرکت ةتجرب که کودکانی ها نیزآزمودنی

مداخله  شروع از قبل .شدمی پژوهشاز  منجر به حذف جلسه نیز یک از بیشتر ت. غیبشدند حذف

 .شددریافت های فردی ویژگی شدةتکمیل ةنامو پرسش کتبی ةنامرضایت کنندگانشرکتاز والدین 
. کردند دریافت محورمعلم رویکرد با را ایمداخله ةبرنام اول گروهی تحقیق، اجرا بر اساس روش

 بود، شاهد گروه که سوم گروه و کردند دریافت محورکودک رویکرد با را برنامه همین زنی دوم گروه

 هایمهارت برای شدهطراحی تمرینات شامل ایمداخله ةبرنام .نکردند دریافت ایمداخله هیچ

 دریبل پهلو، از دست با ضربه پا، با ضربه دریافت، سر، بالای از پرتاب شامل گانه،شش کاریدست

 هایمحدودیتبا استفاده از از آنها  هرکدامکه برای  بود دست پایین از توپ غلتاندن و ساکن

 ةبرنام صوری روایی. ایجاد شد سطح دشواری ششتا  چهار فاصله از هدفو اندازه  مانندمحیطی 

 دو با و آغاز اصلی ةمداخل سپس. شد تأیید حرکتی رفتار تاداناس از نظرسنجی با نیز شدهطراحی

 یکسان هفته در جلسات تعداد و مداخله کل زمانمدت محتوا، رویکرد دو هر در. شد اجرا ردرویک

این معلم بود که  ،محورکه در رویکرد معلم صورتبدین .داشت تفاوت مداخله ةارائ ةنحو فقط و بود

مرین در ایستگاه دلخواه ت آموزدانش ،، اما در رویکرد دیگرکردمیتمرینی را مشخص  هایایستگاه

. کردند دریافت مداخله یکسان هایروز در جلسه دو هفته هر و هفته 11 مدت به گروه دو. کردمی

 .بود دقیقه 45 جلسه هر زمانمدت
 هایمهارت کیفی ارزیابی برایبود که  «2درشت حرکتی رشد» آزموناز  مورد استفاده، ابزاریکی از 
 قالب در را کاریدست و جاییجابه حرکتی ایهمهارت . این آزموندوشمی استفاده درشت حرکتی

                                                           
1. Broninks Osoretski- 2  

2. Test of Gross Motor Development–Second Edition  
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 عنوانبه آزمون،خرده دو هر در شدهکسب امتیازات مجموع. کندمی گیریاندازه آزمونخرده دو
 هایپژوهش با مشابه ،پژوهش این در(. 15) شد گرفته نظر در کاریدست واقعی حرکتی کفایت
 کاریدست واقعی حرکتی کفایت ملاک عنوانبه شیء کنترل آزمونهخرد امتیازات مجموع از قبلی،

 دریافت، درجا، دریبل ثابت، توپ به ضربه هایمهارت شامل ،ءشی کنترل مقیاسخرده. شد استفاده
 به حرکتی مهارت هر آزمون این در. شودمی پایین از غلتاندن و سر بالای از پرتاب پا، با ضربه
 نه، یا دهدمی نشان را معیارها آن کودک نکهای اساس بر نمرات و شودمی تقسیم هاییبخش

 زادهزارع به همت ایران داخل در ابزار این پایایی و روایی. شودمی داده یک و صفر هاینمره صورتبه
 برای درونی همسانی و پایایی ضریب مطالعه، این اساس بر. است رسیده تأیید به( 2111) فرخی و

 گزارش 11/1 و 14/1 ،11/1 ترتیببه مرکب، کل ةنمر نهمچنی و کاریدست و جاییهجاب ةنمر
 عد  بُ چهار در را لیاقت ادراک ابزار این بود. 1هارتر لیاقت ادراک مقیاس ابزار دوم، (.16) است شده

 را لیاقت ادراک یهالفهؤم همة و سنجدمی کلی مندیرضایت و جسمانی اجتماعی، شناختی،
 شده طراحی سالهشت  ازبیش سنی ةدامن برای ابزار این. گیردمی اندازه واحد ساختار یک صورتبه

جداگانه را  طوربهنوع شایستگی امکان محاسبه  چهاراینکه نتایج  به توجه با پژوهش این در. است
 از فقط شده،ادراک حرکتی کفایت ارزیابی برای زمینه، این در مشابه هایپژوهش راستای در ،دارد
 دوقطبی سؤال هفت استفاده شد که شامل جسمانی لیاقت ادراک آزمونخرده به مربوط هایگویه
من در هر بازی خوب هستم »نمونه  عنوانبه ؛(11) (اندک و قطب ادراک  زیاد )قطب ادراک  است

 قبلاًکه  هاییبازیکه مبادا در  ترسممیمن »در مقابل  «امنکردهحتی آنهایی را که قبلاً تمرین 
کودکان ایرانی و همسال با  ةدر نمون( 1314) شهیم آمده است. «نباشمم خوب اتمرین نکرده

نوع  چهار هر برای پایایی کلی ضریب ،(آلفا) سؤال آماری هایمشخصه از استفاده باپژوهش حاضر و 
ها با بودن توزیع دادهابتدا طبیعی .(11) کرد گزارش 12/1 نیزرا  ابزار این روایی و 14/1 شایستگی را

آزمون از آزمون نمرات پیش ةبرای مقایس و دشاسمیرنوف بررسی ـ  از آزمون کولموگروفاستفاده 
آزمون بین سه گروه آزمون و پسسپس شیب خط رابط پیش ؛استفاده شد راههیکتحلیل واریانس 

بودن شیب خط بین سه گروه، برای بررسی اثر تمرینات از آزمون مقایسه گردید. به دلیل ناهمگن
 .شداستفاده  آزمونپسنمرات  ةبرای مقایس راههیکیانس تحلیل وار

 

 نتایج
 و محورمعلم رویکرد دو با دختران واقعی حرکتی شایستگی بر حرکتی ةمداخل ةبرنام در بررسی اثر

با استفاده از آزمون . ها تفاوتی با هم نداشتندآزمونپیش ها طبیعی بود ودادهتوزیع محور، کودک

                                                           
1. Harter’s Perceived Competence Scale for Children (HPCS)  
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د. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان شسه گروه با هم مقایسه  آزمونپس راههیکتحلیل واریانس 

 (.یک شماره وجود دارد )جدول آزمونپسداد یک تفاوت کلی بین نمرات سه گروه در 
 

آزمون شايستگی حرکتی آزمون و پسنمرات پیش ةنتايج آزمون تحلیل واريانس برای مقايس -3جدول 

 واقعی

 منابع واريانس
ع مجمو

 مجذورات
درجات 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 معناداری اف
ضريب 

 اتا

 آزمونپیش

 12/1 121/1 33/1 21/1 2 41/1 گروهیبین

    61/1 42 34/25 گروهیدرون

     44 14/25 کل

 آزمونپس
 75/2 <224/2 41/02 02/02 0 02/14 گروهیبین

    50/2 10 17/02 گروهیدرون
     11 41/54 کل

 

داری معنامحور برتری محور و معلمهر دو رویکرد کودکدر ادامه، آزمون تعقیبی توکی نشان داد 

برتر شایستگی حرکتی واقعی  آزمونپسدر  محورگروه کودکنمرات  نسبت به گروه شاهد داشتند و

 (.یک شماره شکل) استمحور معلمگروه  از
 

 
 هاآزمون شايستگی حرکتی واقعی گروهسآزمون و پديداری نمرات پیش ةمقايس -3 شکل

 

 و محورمعلم رویکرد دو با دختران ةشدادراک شایستگی بر حرکتی ةمداخل ةبرنام در بررسی اثر

ها تفاوتی با هم نداشتند و شیب خط آزمونپیش ؛ها دارای توزیع طبیعی بودندمحور، دادهکودک

با استفاده از آزمون تحلیل  ،روازاین ؛بودآزمون در سه گروه همگن نپسـ  آزمونهمبستگی پیش
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د. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که شسه گروه با هم مقایسه  آزمونپس راههیکواریانس 

 (.دو شماره وجود دارد )جدول آزمونپسسه گروه در  ةشدادراککلی بین نمرات شایستگی  یتفاوت

شایستگی  آزمونپسداری بین نمرات معنات در ادامه، آزمون تعقیبی توکی نشان داد تفاو

محور و و هر دو رویکرد کودکاست محور بوده محور برتر از معلمرویکرد کودک ةشدادراک

 (.دو شماره داری نسبت به گروه شاهد داشتند )شکلمعنامحور برتری معلم
 

 شدهادراکآزمون شايستگی آزمون و پسنمرات پیش ةنتايج آزمون تحلیل واريانس برای مقايس -5دول ج

 منابع واريانس
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 معناداری اف

ضريب 

 اتا

 آزمونپیش

 12/1 919/1 12/1 115/1 2 11/1 گروهیبین

    11/1 42 14/4 گروهیدرون

     44 14/4 کل

 آزمونپس

 61/1 <111/1 11/33 51/2 2 16/5 گروهیبین

    11/1 42 21/3 روهیگدرون

     44 44/1 کل
 

 

 هاگروه ةشدادراک آزمون شايستگیآزمون و پسديداری نمرات پیش ةمقايس -5شکل
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 گیریبحث و نتیجه
شایستگی حرکتی  بر کاریدستهای ارتمه ةمداخل ةحاضر بررسی اثر برنام پژوهشهدف از 

این دو رویکرد با هم بود. نتایج  ةو مقایس محورکودکو محور دختران دبستانی با دو رویکرد معلم

 . بر اساسها در هر دو رویکرد افزایش معناداری داشتنشان داد شایستگی حرکتی واقعی آزمودنی

های حرکتی بنیادی در زمان مناسب، منجر به تمرین هرچه بیشتر مهارت های پویا،سیستم ةنظری

تر شدن درجات آزادی و افزایش کنترل حرکتی ینههب درنهایتافزایش هماهنگی و قدرت عضلانی و 

محور، تبحر نسبت به رویکرد معلم ةانگیز ها مشخص شد رویکرد جوّگروه ة(. با مقایس19شود )می

 هاییافتهحاضر با  پژوهشنتایج  .شودمیمنجر به افزایش بیشتری در شایستگی حرکتی واقعی 

 جوّ . استهمخوان ( 2115)ولنتیتی  و سامپایو و (2111)(، رابینسون 2119مارتین و همکاران )

 شودمیکودک برای درگیرشدن در فعالیت بدنی  ةتبحرمحور منجر به افزایش بیشتر انگیز انگیزشی

 ةانگیز رویکرد جوّ ،همچنین ؛(21) خواهد داشت دنبال بهرفت بیشتری را یادگیری و پیش درنهایتو 

این  که ؛نه با دیگران ،سنجدهای قبلی خوش میبا تلاش او ةپیشرفت فرد را بر اساس مقایس تبحر،

محور (. اما رویکرد معلم21امر موجب شناسایی نقاط ضعف و تلاش برای اصلاح آنها خواهد شد )

تلاش و  درنهایتشود که کودک می گیانگیزبیمنجر به ایجاد تکالیف رقابتی، رهبری استبدادی و 

که  گیردمیقرار  هاییپژوهشدر راستای  پژوهشاین  (. نتایج22پیشرفت کمتر را به دنبال دارد )

 .(23 -25) انددهکرانگیزشی را بر سطح فعالیت بدنی تأیید  اثر جوّ

 معناداری افزایش به منجر رویکرد دو هر داد نشان نتایج ،شدهادراک حرکتی شایستگی با رابطه در

 یتلفعا، حرکتیکفایت  و بدنی فعالیت بین کوشیهم مدل اساس بر. ندشد شاهد گروه به نسبت

 و واقعی حرکتی شایستگی ازآنجاکه و شودمی واقعی حرکتی شایستگی افزایش موجب بدنی

 اما ؛(5) یابدمی افزایش نیز شدهادراک حرکتی شایستگی دارند، هم با مستقیمی ارتباط شدهادراک

 افزایش در چشمگیری تفاوت ،(حرتب ةانگیز جوّمحور )کودک گروه شد مشخص هاگروه ةمقایس با

 این دلیل. کرد تجربه را بیشتری پیشرفت و داشت محورمعلم گروه با شدهادراک حرکتی شایستگی

 به منجر فراگیران، ةانگیز افزایش با رویکرد این. است نهفته انگیزشی جوّ رویکرد ماهیت در پیشرفت

 و داشت خواهد بیشتری پیشرفت نهاآ واقعی حرکتی شایستگی و شودمی بدنی فعالیت افزایش

 با نتایج از بخش این. (21) یابدمی بیشتری افزایش نیز شدهادراک حرکتی شایستگی درنهایت

 بر (.1، 12) است همخوان( 2113( و لوگان و همکاران )2114والنتینی و رادیسیل ) هایپژوهش

 .است خالی کشتی یک کندن احساس و باشد فعال محیط در باید فراگیر پیاژه، ةنظری اساس

(. 26) افتدمی اتفاق موجود دانش با جدید وقایع سازییکپارچه و همانندسازی طریق از سازگاری

 تقویت و یادگیری منظوربه فراگیر برای فرصتی تبحر، ةانگیز جوّ بر مبتنی ةبرنام در مشارکت
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 پژوهش با بخش این در ما جنتای(. 14) دآورمی فراهم انطباق و همانندسازی طریق از هامهارت

 شایستگی پیشرفت میزان کردند بیان پژوهشگران این. است ناهمخوان( 2119)و همکاران  مارتین

 هایپژوهش .(11) ندارد تفاوتی تبحر، ةانگیز جوّ رویکرد با سنتی رویکرد در شدهادراک حرکتی

 حرکتی شایستگی و بدنی فعالیت بین ةرابط کهدرحالی ،اندکرده تمرکز دبستانیپیش سن بر مذکور

 شودمی ترقوی رابطه این سن افزایش با و نیست برقرار چندان و است کم سن این در شدهادراک

 گابارد نظر از زیرا ؛است ترقوی رابطه این که داشت تمرکز سالگینه سن بر رضحا پژوهش اما(. 3)

 .(3) تاس ودکیک اواخر و میانی کودکی ،رابطه این سنجش برای سن بهترین

شدة توانایی انتخاب سطح دشواری تکلیف ممکن است در پیشرفت بیشتر شایستگی واقعی و ادراک

سطح شایستگی  که ایدر کودکان دبستانی ویژهبهگروه انگیزة تبحر اثر داشته باشد. این روند 

 یابندازه میاج ،دارند شایستگی حرکتی پایینکه  یاهمیت دارد. کودکان است، پایین شانحرکتی

خود  هایتواناییکه نسبت به  نندگزیبرمیرا  ترپیچیدهو زمانی تکلیف  کنندانتخاب تکالیف آسان را 

تسهیل رشد  ،حرکتی هایبرنامه. هدف رده باشنداعتماد پیدا ک ترپیچیدهبرای اجرای تکالیف 

انگیزة  کلیدی جوّ یهاجنبهفردی آنهاست. یکی از  هایتفاوتحرکتی برای کودکان با توجه به 

احتمال موفقیت کودکان  ،سطوح مختلف دشواری تکلیف است. در این حالت سازیفراهم ،تبحر

کم کنند یا افزایش  ،دشواری تکلیف را بسته به ترجیح خود توانندمیآنها زیرا  یابد؛افزایش میبسیار 

تمرینی  هایکوششم تعداد دو متغیر مه ،کندمی( پیشنهاد 1991) 1که سیلورمن گونههمانند. ده

حرکتی  هایمهارتی در رشد فراوانمتناسب رشدی از اهمیت  هایفعالیتیک مهارت و انجام 

 .(21) برخوردار استبنیادی 

 همچنین و پژوهش در پسر از نمونة نشدناستفاده حاضر، پژوهش هایمحدودیت از یکی

 مورد در شودمی پیشنهاد ،بنابراین ؛بود هاگروه در آن ثبت و بدنی فعالیت میزان نشدنگیریاندازه

 هایپژوهش آنها مقایسة و پسران و دختران در آموزشی هایرویکرد و بدنی فعالیت میزان ارتباط

 گفت توانمی مشابه، هایپژوهش دیگر و پژوهش این نتایج اساس بر. شود انجامبیشتری 

 ةانگیز جوّ رویکرد همان ،کاریدست یحرکتاختصاصی  مداخلات ةارائ برای رویکرد ترینمناسب

کمک به مربیان برای ایجاد یک  ،تبحرانگیزة  هدف نهایی مداخلات جوّ ازآنجاکهاما  ؛است تبحر

مفاهیم  کارگیریبهاز طریق بعدی  هایپژوهشدر  شودمی پیشنهاد ،استتر محیط یادگیری مؤثر

یک  ،نمونه عنوانبه(. 21د )شو ایجاد یترغنی محیطتبحر انگیزة  پداگوژی در مداخلات جوّنظری 

تا از این  استتبحر  انگیزة جوّ گروهی به موازات تأکید بر ارتباطات بین فردی و کار راهکار جدید

 .خلق شودحین تمرین شرایط بدیعی طریق 

                                                           
1. Silverman  
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 از توانندمی ورزش مربیان و معلمان تبحر، انگیزشی جوّ مثبت پیامدهای به توجه با :مقاله پیام

 هایمحیط در تبحرمحور انگیزشی جوّ خلق برای چهارچوبی عنوانبه محورکودک ةبرنام تارهایساخ

 .کنند استفاده یادگیری
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Abstract 
The purpose of the present study was to investigate the effects of a manipulation skills 

intervention program, on actual and perceived motor competence of the elementary 

school girls by teacher centered and child centered Approaches. For this purpose, 45 girl 

elementary school students of Qorveh (8.98±0.20 years) via a multi-stage random 

sampling were selected and after matching were divided into three groups of teachers 

centered, child centered and control. Each program consisted of 20, 45-minute sessions 

during a ten-week period. The results showed that in posttest the actual and perceived 

competence of two intervention groups were higher than control group and the child-

center group was better than teacher-center group (P<0.05). The results show that the 

benefits attributed to the intervention program with emphasis on mastery motivational 

climate approach, have the capability of generalize in the field of manipulative 

fundamental motor skills. 

 

Keywords: Intervention Program, Mastery Motivational Climate, Motor Competence, 

Manipulation Motor Skills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Corresponding Author                                                              Email: ghadiri@khu.ac.ir 


	3) 1294.pdf (p.54-71)
	3) 1294.pdf (p.54-71)
	صفحات  ابتدايي.pdf (p.1-17)
	1) 1299.pdf (p.18-39)
	2) 1310.pdf (p.40-53)
	3) 1294.pdf (p.54-71)
	4) 1353.pdf (p.72-88)
	5) 1358.pdf (p.89-111)
	6) 1327.pdf (p.112-131)
	7) 1376.pdf (p.132-150)
	8) 1379.pdf (p.151-165)
	9) 1395.pdf (p.166-182)
	10) 1189.pdf (p.183-201)
	(3.pdf (p.202)
	4. Abstarac.pdf (p.203-212)
	صفحات  ابتدايي2.pdf (p.213-219)
	3) 1294.pdf (p.54-71)

