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INTRODUCTION
Amphipods are an important and diverse group of macroinvertebrates (Altermatt et al., 2014). The
members of this group inhabit freshwater environments including epi-benthic, benthic and
subterranean habitats (Väinölä et al., 2008). So far, more than 1500 species of freshwater
amphipods are known worldwide, which about 70% of these species found in the Palaearctic 
(Väinölä et al., 2008).

With over 330 species, genus Niphargus is the largest group of groundwater amphipods 
distributed across the Western Palearctic (Väinölä et al., 2008). The most niphargid members 
inhabit in subterranean waters such as caves and springs (Fišer, 2019). So far, 19 species have been
described from Iran along with Elburz and Zagros Mountains (Karaman, 1998; Hekmatara et al., 
2013; Esmaeili-Rineh et al., 2015; Mamaghani-Shishvan & Esmaeili-Rineh, 2019). The most of 
known species comprises a narrow range with high endemicity.
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Abstract
The order Amphipoda is one of the most diverse taxa that globally distributed in all environments and
virtually habitats. The members of the genus Niphargus represent an important part of the Western 
Palearctic subterranean amphipod fauna. Accurate data on the occurrence and distribution of 
amphipods are only available for some regions. In this study, we were applied Parsimony analysis of 
endemicity (PAE) to analyze the distribution of amphipod freshwater genus Niphargus occurring 
strictly at the basin or sub-basin level along of Elburz and Zagros Mountains in Iran. The analysis was
carried out using the computer program PAUP* 4.0a166, based on a data matrix built with 27 
populations from 21 taxa and 13 areas for genus Niphargus. The rooting was made on a hypothetical 
all-zero out-group. Applying the exact algorithm heuristic search, the consensus tree was obtained 
with 30 steps, a consistency index of 0.9, and a retention index of 0.1. The procedure based on
distributions of the 21 species of Niphargus delimited five areas of endemism in the study area with a 
minimum of two species. The high levels of endemism observed in West boundary rivers1 sub-basin 
with six species and then in Urmia and West boundary rivers2 sub-basins with three species.
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Abstract
Although motor development is influenced by development and maturity, environmental 
conditions affect it. The purpose of this study was to compare the loco Motor Skills of children 
aged 7 to 9 years (M=8/13 SD=0/831) with emphasis on geographical Regions and gender 
Factors. The statistical population consisted of children from the centers of Tehran, Lorestan, 
Khuzestan and Kurdistan provinces with a sample size of 240 (120 girls, 120 boys). Ulrich 
motor development Test (2015) was used to measure loco motor skills, and multivariate analysis 
of variance was used to analyze the data using SPSS 22 software.The results of multivariate 
analysis of variance showed that the main effect of city and the interaction of city and gender 
were significant in displacement skills (P = 0.001). In boys galloping skills in Sanandaj City, 
they gained more points than girl children (P = 0.001). In hopping, male children performed 
better in Tehran (P = 0.001) and Ahvaz city (P = 0.001), In the slaiding component of male 
children in Ahvaz city they received more points than female children (P = 0.001). Also in the 
total score of displacement Khoramabad city children score was significantly higher than Ahvaz 
children (P = 0.001) and children of Sanandaj City gained more points than Khoramabad and 
tahran children (P = 0.001). No significant differences were found between the other citys. 
According to the findings, it seems that geographical Regions has different effects on the 
development of movement patterns of boys and girls.
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Extended Abstract

Objectives
Introduction and goal: fundamental movement skills form the basis of children’s 
motor development. Childhood is the period of emergence of fundamental skills, 
these skills include the skills of stability, manipulation and loco motor. loco motor 
skills include a set of fundamental skills that allow people to navigate space or 
move their body from one point to another (1). Although motor development is 
affected by development and maturity, it is affected by environmental conditions. 
Therefore, factors such as gender, child-rearing context, activity opportunity and 
geographical regions can affect the development of motor skills (2). Although 
geographical regions is the main environmental factor in the acquisition of motor 
skills in children, but few studies have been done in this field. In addition, the 
results of studies related to gender are inconsistent and have reported contradictory 
results. According to the contents of the present study, the loco motor skills of 
7 to 9 year old students are compared according to the geographical regions and 
gender.
Materials and Methods: The present study is a causal-comparative study according 
to the purpose of the applied type that was conducted in the field. The statistical 
population of this study consisted of students aged 7 to 9 years in provincial 
centers, Tehran, Lorestan, Kurdistan and Khuzestan Cluster sampling method 
was used to select the sample. First, the cities of Khorramabad, Ahvaz, Tehran 
and Sanandaj were selected, and in the next step, 3 girls ‘schools and 3 boys’ 
schools were selected from each city, so that out of 6 target schools, 2 schools 
for the first grade, 2 schools for the second grade and 2 The school was for the 
third grade. Finally, 60 people from each center of the province were selected as a 
sample, of which 10 girls were 10 boys in the first grade of elementary school, 10 
girls were 10 boys in the second grade, 10 girls were 10 boys in the third grade. 
A total of 240 people participated in this study as participants. The demographic 
characteristics questionnaire was used to collect the initial information of the 
participants, and the Ulrich (2015) motor development test (3) was used to assess 
the motor skills of displacement. After data collection, the data were analyzed 
using descriptive and inferential statistics. In the descriptive part, central indices 
and dispersion and in the inferential part, multivariate analysis of variance has 
been used to compare displacement skills in geographical areas. To analyze the 
data, SPSS software version 22 was used at a significance level of 0.05.
Finding: The results of multivariate analysis of variance showed that the main 
effect of city and the interaction of city and gender were significant in loco 
Motor skills (P=0.001). In boys galloping skills in Sanandaj City, they gained 
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more points than girl children (P=0.001). In hopping, male children performed 
better in Tehran (P=0.001) and Ahvaz city (P=0.001),In the slaiding component 
of male children in Ahvaz city they received more points than female children 
(P=0.001). Also in the total score of loco Motor Khoramabad city children score 
was significantly higher than Ahvaz children (P=0.001) and children of Sanandaj 
City gained more points than Khoramabad and tahran children (P=0.001). No 
significant differences were found between the other citys.
Table 1- Comparison of loco motor  components between girls and boys in the studied 

cities

Partial 
EtasigFAverage

squaresDfTotal 
squaresVariable

0.0170.001**5.78.32324.7Running

City
0.1470.001**13.717.1351.13galloping
0.0670.001**15.59.3327.9Hopping
0.0410.021*3.294.5313.5Skipping
0.0270.0922.162.9638.78Jumping
0.0330.0512.633.50310.51Sliding
0.0980.001**25.2736.03136.03Running

Gender

0.0110.1122.543.2613.26galloping
0.0190.034*4.567.7017.70Hopping
0.0920.001**23.5932.26132.26Skipping
0.0260.014*6.188.4318.43jumping
0.0270.012*6.348.4318.43sliding
0.0160.2901.251.7935.35Running

City * 
Gender

0.0530.006**4.305.53316.60galloping
0.1260.001**11.1318.81356.44Hopping
0.0130.3980.991.3534.06Skipping
0.0030.8290.200.23630.846jumping
0.0500.008**4.045.38316.14Sliding

Conclusion: One of the factors affecting the development of children’s movement 
patterns is the geographical regions. In this regard, the results of the present 
study showed that the score of loco motor skills of children in Khorramabad was 
significantly higher than children in Ahvaz (P = 0.001), and children in Sanandaj 
significantly higher than The children of Ahvaz and Tehran won. One of the 
possible reasons for the results of this part of the research is the activity and 
space of more children in the cities of Sanandaj and Khorramabad than in the 
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cities of Ahvaz and Tehran. It seems that children in big cities have less training 
opportunities due to the limited space inside and around the house and on the 
other hand, the large number of children in schools and the lack of adequate 
space. In addition, in relation to gender differences in motor development, the 
results showed that male children performed better than female children in some 
components of displacement. Possible reasons for this part of the results include 
socio-cultural limitations to girls’ sports in the country, lack of appropriate space 
and facilities, family attitudes, and low participation of girls in school physical 
education hours leading to low Their level of movement is towards boys. In 
summary, the findings of this study showed that there is a significant difference 
between geographical location and the development of loco motor skills of girls 
and boys aged 7-9 years, so it is worthwhile in designing developmental plans for 
children to geographical Regions. Note.

Keywords: gender, loco motor skills, geographical Regions
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چکیده
تأثیر می گذارد. این پژوهش  بر آن  بالیدگی قرار دارد، وضعیت محیطی  اینکه رشد حرکتی تحت تأثیر نمو و  با 
با هدف مقایسۀ مهارت های حرکتی جابه جایی در دانش آموزان 7 تا 9 سال )میانگین = 8/13، انحراف معیار 
مراکز  دانش آموزان  پژوهش  آماری  جامعۀ  شد.  انجام  جنسیت  و  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با   )0/831  =
استان های تهران، لرستان، خوزستان و کردستان بودند که 240 نفر )120 دختر و 120 پسر( به عنوان نمونه 
اولریخ  حرکتی  رشد  آزمون  از  جابه جایی  مهارت های  حرکتی  سنجش  برای  کردند.  شرکت  پژوهش  این  در 
)2015(  و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره از نرم افزار اس پی اس اس نسخۀ 
22 استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که اثر اصلی شهر و تعامل شهر 
پسر  دانش آموزان  یورتمه رفتن،  مهارت  در   .)P  =  0.001( بود  معنا دار  جابه جایی  مهارت های  بر  جنسیت  و 
P(. در مـهارت  آوردند )0.001 =  با دانش آموزان دختر به دست  امتیاز بیشتری در مقایسه  در شهر سنندج 
لی لی کردن، دانش آموزان پسر در شهر تهران )P = 0.001( و اهواز )P = 0.001( عملکرد بهتری داشتند، در 
مؤلفۀ سرخوردن، دانش آموزان پسر در شهر اهواز امتیاز بیشتری  در مقایسه با دانش آموزان دختر کسب کردند 
)P = 0.001(. همچنین در نمرۀ کل جابه جایی امتیاز دانش آموزان شهر خرم آباد به طور معنا داری بیشتر از 
دانش آموزان اهواز بود )P = 0.001( و دانش آموزان سنندج امتیاز بیشتری در مقایسه با دانش آموزان خرم آباد 
به  توجه  با  نشد.  دیگر مشاهده  بین شهرهای  معنا داری  تفاوت  اما  P(؛  آوردند )0.001 =  به دست  تهران  و 
یافته های پژوهش، به نظر می رسد محیط جغرافیایی اثرات متفاوتی بر رشد الگوهای حرکتی جابه جایی پسران 

و دختران دارد.
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مقدمه
رشد حرکتی1 یکی از مهم ترین شاخصه ها در تعیین سالمت عملکردی کودک است. فرایند یادگیری کودک به واسطۀ 
فعالیت های حرکتی اوست؛ ازاین رو فقدان فعالیت حرکتی کارآمد بسیار زیان بار خواهد بود )1(. مهارت های حرکتی 
بنیادی2، پایه و اساس رشد حرکتی کودکان را شکل می دهند. این مهارت ها همانند آجرهای ساختمانی حرکات 
پیرامون  دنیای  دربارۀ  دانش  کسب  و  محیط  جست وجوی  برای  راهی  کودک  برای  و  هستند  مؤثر  و  کارآمد 
استواری3،  مهارت های  مهارت ها شامل  این  است.  بنیادی  مهارت های  دورۀ ظهور  کودکی،  فراهم می کنند. 
هستند  بنیادی  مهارت های  از  گروهی  شامل  جابه جایی  مهارت های   .)2( می  شوند  جابه جایی5  و  دستکاری4 
که به افراد امکان هدایت در فضا یا حرکت بدن از نقطه ای به نقطۀ دیگر را می دهند. رشد کفایت پایه در این 
به دلیل مشارکت در فعالیت  بدنی6 برای سالمتی و حرکت کارآمد در ورزش های مختلف و حرکات  مهارت ها 

موزون ضروری است )3(.
راه رفتن7، دویدن8، پریدن9، لی لی کردن10، یورتمه رفتن11، سرخوردن12 و سکسکه رفتن13 از رایج ترین مهارت های 
جابه جایی هستند )4(. اغلب نظریه پردازان رشد حرکتی از مهارت های جابه جایی به عنوان رشد نوعی یاد می کنند؛ 
به این ترتیب، این مهارت ها به شکل فرهنگی14 تعریف نشده بلکه با نژاد15 یا نوع بشر مشترک اند و رشد آن ها 
متأثر از بالیدگی است. در راستای این دیدگاه، مفهومی وجود دارد که براساس آن، رشد مهارت های جابه جایی 
طبیعی است و نیازمند آموزش رسمی و بازخورد نیست )5(، اما مطالعات نشان داده اند که فرصت های حرکتی 
در دورۀ خردسالی یا چند سال نخست زندگی برای رشد مهارت های حرکتی مهم هستند؛ زیرا وقتی فرصت های 
حرکتی کودکان محدود می شود، فقر حرکتی نیز به دنبال آن بروز می کند )1(. ناتوانی حرکتی کودک بر وضعیت 
ظاهری، جسمانی و سایر روابط روانی و اجتماعی او آسیب می رساند. در مواردی ممکن است کودک از پذیرش 
بنابراین رشد حرکتی  در گروه های ورزشی و فعالیت های جسمانی اجتناب کند و به راحتی پذیرفته نشود )4(؛ 

مطلوب و بهنجار اثرات مفیدی بر سایر جنبه های رشد کودک دارد )6(.
1. Motor Development
2. Fundamental Movement Skill
3. Stable Skills
4. Locomotor Movement Skill
5. Manipulitve Movement Skill
6. Physical Activity
7. Walking
8. Running
9. Jumping
10. Hopping
11. Golloping
12. Sliding
13. Skipping
14. Culture
15. Race
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 نیوول1 )7( رشد مهارت های بنیادی را تحت تأثیر قیود2 در قالب نیازهای فرد، محیط و تکلیف تقسیم بندی کرد. 
یکی از قیود تأثیرگذار بر رشدحرکتی کودکان، محیط و وضعیت محیطی است؛ به طوری که تجارب یادگیری فرد 
برای یادگیری بعدی او بسیار مؤثر هستند. درواقع، تجارب گذشتۀ کودک نقش مهمی در یادگیری او در آینده 
دارند. با توجه به پویابودن و غیرخطی بودن رشد حرکتی، تسهیل یادگیری با دستکاری و تغییر قیود فرد، محیط 
زمینۀ  مانند جنسیت4،  بنابراین عواملی  امکان پذیر می شود؛  رفتارهای هدف محور3 هستند،  مرز  که  تکلیف  و 
پرورش5 کودک و فرصت  فعالیت6 می توانند بر توسعۀ مهارت های حرکتی تأثیر بگذارند )8(. عالوه براین، بالو7 و 
همکاران )9( از یک مدل زیست اجتماعی8 به عنوان راهنمایی برای درک رشد سالم در کودکان خردسال استفاده 
کردند. در این الگوی پیشنهادی، نویسندگان رشد کودک را از منظر تعاملی مفهوم گذاری کرده و تأکید می کنند 
که همبستگی های چندبعدی بین خصوصیات کودک، عوامل اجتماعی-فرهنگی9 و موقعیت جغرافیایی10 با 
رفتارهای حرکتی وجود دارد. با توجه به مدل بالو و همکاران )9(، موقعیت جغرافیایی بر رشد حرکتی کودکان 
اثرگذار است. منطقۀ جغرافیایی بخشی از زمین است که به ویژگی های جغرافیایی خاص خود شباهت دارد و با این 
خصوصیات از مناطق دیگر جدا می شود. به طورکلی، منطقه به واحدهای فرعی در یک کشور اشاره دارد. جغرافیای 
منطقه یکی از زیرشاخه های جغرافیاست که به بررسی تعامل انسان و محیط می پردازد )10(. با اینکه موقعیت جغرافیایی 
نقش بسزایی در شکل گیری حرکت و بروز الگوهای رفتاری دارد، مطالعاتی اندک در این زمینه وجود دارد که در آن ها 
نتایج متناقضی گزارش شده است )11(. در همین راستا، بیلی11 )12( در مطالعه ای به مقایسۀ نمرات آزمون های ذهنی 
و حرکتی در کودکان آمریکایی براساس جنسیت، نوع تولد، نژاد، موقعیت جغرافیایی و تحصیالت والدین پرداخت. نتایج 
نشان داد بین نمرات شرکت کنندگان در مناطق مختلف جغرافیایی تفاوت معنا داری وجود نداشت. در پژوهش کذبان12 
)11( مشخص شد که موقعیت جغرافیایی اثرات متفاوتی بر رشد مهارت های حرکتی بنیادی کودکان پنج تا هفت سال 
ترکیه دارد؛ بدین صورت که در نمرۀ کل و خرده مؤلفه های جابه جایی عملکرد کودکان در منطقۀ دریایی سیاه بهتر از 
مناطق جنوب شرقی آناتولی، مرمره و آناتولی مرکزی بود. در مطالعۀ اما و همکاران13 )13( مشخص شد که مکان زندگی 
و نژاد بر مهارت های حرکتی بنیادی و یادگیری زبان کودکان ساکن انگلیس تأثیر دارند؛ بدین صورت که کودکان مناطق 

1. Newell
2. Constraints
3. Goal-Directed
4. Gender
5. Breeding Field
6. Activity Opportunities
7. Bellow 
8. Biosocial Model
9. Social-Cultural Factors
10. Geographical Regions
11. Billy
12. kezban
13. Emma et al
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آسیایی نشین عملکرد ضعیف تری در مقایسه با کودکان مناطق دیگر داشتند. نتایج پژوهش روزا و همکاران1 )14( نشان 
داد که رشد حرکتی در نوزادان ُنه ماهه می تواند تحت تأثیر اقدامات فرهنگی و موقعیت جغرافیایی قرار بگیرد. در این 
مطالعه که به بررسی رشد حرکتی کودکان مناطق شهری چین، غنا و آمریکا )آفریقایی-آمریکایی( پرداخته شد، 
نتایج نشان داد که کودکان آمریکایی ضعیف ترین عملکرد را در آزمون های منتخب داشتند. در مطالعۀ گودوی2 
و همکاران )15(، تفاوت  معنا داری بین مهارت های جابه جایی و دستکاری کودکان پیش دبستانی با تأخیر حرکتی در 

مناطق غرب میانه و جنوب غربی آمریکا مشاهده نشد.
 عالوه براین، مطالعات انجام شده در زمینۀ مهارت های جابه جایی، بیشتر به دستکاری محیط با استفاده از مداخالت 
حرکتی پرداخته اند و کمتر به عوامل اجتماعی-فرهنگی و مکان جغرافیایی توجه کرده اند. در همین راستا، زنگو3 و 
همکاران )16( در مطالعه ای نشان دادند که تمرینات ویدئویی فعال به بهبود مهارت های حرکتی جابه جایی کودکان 
پیش دبستانی منجر می شود. همچنین وبستر4 و همکاران )17( در مطالعۀ خود گزارش کردند که فعالیت بدنی اثراتی 
مهارت های  جبرانی  اثر   )18( تا چهار سال دارد. فتروسی5  مثبت بر مهارت های حرکتی جابه جایی کودکان سه 
مینی بسکتبال و مقدار تمرین بر رشد مهارت های حرکتی جابه جایی را مثبت گزارش کرد. ازآنجاکه مهارت های 
گاهی از دوره هاي حساس  حرکتی جابه جایی اساس رشد حرکتی کودک را شکل می دهند و همچنین با توجه به اینکه آ
گاهی از پتانسیل هاي جسمانی، ذهنی و هیجانی کودك در یادگیري مهارت هاي حرکتی آینده  و سرنوشت ساز و آ
نقش اساسی دارد، محیط زندگی کودک می تواند به عنوان محرک یا بازدارنده عمل کند )19( و با تغییر محل 
زندگی، محدودیت های اجتماعی، فرهنگی و اقصادی اثرگذار بر رشد حرکتی کودک تغییر می کند. محیط های 
مناسب از نظر امکانات و تسهیالت و نگرش های اجتماعی-فرهنگی، مشوق انجام دادن فعالیت  بدنی و ورزش 
انجام دادن  بازدارندۀ  اجتماعی-فرهنگی  نگرش های  و  تسهیالت  و  امکانات  نظر  از  نامناسب  محیط های  و 
فعالیت بدنی و ورزش هستند )15(. مرور پژوهش های انجام شده دربارۀ تأثیر عوامل محیطی بر رشد مهارت های 
بنیادی حاکی از این است که این عوامل بر رشد مهارت های بنیادی تأثیر می گذارند. شاید زندگی در مناطق 
مختلف جغرافیایی یکی از عوامل محیطی مؤثر بر رشد مهارت های بنیادی باشد؛ چراکه مناطق جغرافیایی از 
نظر وضعیت و نوع فعالیت اقتصادی، درجة اشتغال و قشربندی اجتماعی، درجة پیچیدگی روابط و مناسبات و 

دسترسی به امکانات و تسهیالت با یکدیگر متفاوت اند )15(.
همان طورکه در مدل نیوول اشاره شد، جنسیت یکی دیگر از عواملی است که می تواند بر رشد حرکتی تأثیر بگذارد )8(. 
مطالعات دربارۀ تفاوت های جنسیتی در مهارت های حرکتی همسو نیستند؛ به طوری که برخی از آن ها اشاره 
کرده اند که هیچ تفاوت جنسیتی در الگوهای حرکتی کودکان 9 تا 12 سال وجود ندارد )21، 20( و برخی از 
1. Rosa et al
2. Goodway 
3. Zango 
4. Webster 
5. Futrosia 
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گزارش های دیگر حاکی از وجود اختالفات جنسیتی به نفع دختران در چهار سالگی )22( و برتری پسران در 
فاقد  و ورزش ها  فعالیت ها  از  برخی  این است که  دربارۀ  زمینه بحث  این  در  احتمااًل  17 سالگی )20( است. 
مهارت های  بین  ناچیزی  تفاوت   )21( همکاران  و  ودول1  مطالعۀ  در   .)3( هستند  جنسیتی  همبستگی های 
و  مونیکا2  مطالعۀ  در  بود. همچنین  پسران همراه  برتری  با  که  نروژی مشاهده شد  پسران  و  حرکتی دختران 
همکاران )23(، زمانی که داده ها با توجه به جنسیت تجزیه و تحلیل شدند، هیچ تفاوت آماری بین دختران و 
پسران هر ملیت )ایتالیا و یونان( در مهارت های حرکتی یافت نشد. عالوه براین، جانگ لین3 و همکاران )24( 
در مطالعه ای به بررسی تفاوت های موجود در مهارت های حرکتی کودکان شش تا ُنه ساله پرداختند. نتایج نشان 
داد پسران عملکرد بهتری در مهارت های جابه جایی در مقایسه با دختران داشتند. همچنین در مطالعۀ گودوی 
تناقض  به  توجه  با  بهتری داشتند.  پسران عملکرد  و دستکاری،  در مهارت های جابه جایی  و همکاران )15( 
در یافته های مطالعات در زمینۀ تفاوت های جنسیتی و کمبود مطالعه در زمینۀ اثر موقعیت جغرافیایی بر رشد 
حرکتی، بررسی این فاکتورها ضروری است. عالوه براین، در ایران مناطق مختلف با فرهنگ های گوناگون وجود 
دارد که مطالعۀ عوامل اثرگذار بر الگوهای حرکتی کودکان می تواند در راستای ارائۀ برنامه های رشدی و تفاوت های 
حرکتی در مناطق مختلف کشور برای رسیدن به سطوح مطلوب فعالیت  بدنی راهگشا باشد )25(؛ براین اساس، هدف 
پژوهش حاضر، مقایسۀ مهارت های حرکتی جابه جایی در کودکان 7 تا 9 سال با تأکید بر موقعیت جغرافیایی و 

جنسیت بود.

روش پژوهش
شد.  اجرا  میدانی  به صورت  که  بود  کاربردی  نوع  از  هدف  به  توجه  با  و  عّلی-مقایسه ای  حاضر  پژوهش 
دانش آموزان 7 تا 9 سال مراکز استان های، تهران، لرستان، کردستان و خوزستان جامعۀ آماری این پژوهش را 
تشکیل دادند. با توجه به حجم زیاد جامعۀ آماری و هزینۀ زیاد فرایند اجرایی پژوهش، به منظور انتخاب نمونه از 
روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد؛ بدین صورت که ابتدا شهرهای خرم آباد، اهواز، تهران و سنندج انتخاب 
شدند. در گام بعدی از هر شهر سه مدرسۀ دخترانه و سه مدرسۀ پسرانه انتخاب شدند؛ بدین صورت که از شش 
مدرسۀ هدف دو مدرسه برای پایۀ اول ابتدایی، دو مدرسه برای پایۀ دوم و دو مدرسه برای پایۀ سوم بود. درنهایت 
از هر مرکز استان 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این تعداد 10 دختر و 10 پسر پایۀ اول ابتدایی، 10 
دختر و 10 پسر پایۀ دوم و 10 دختر و 10 پسر پایۀ سوم ابتدایی بودند. درمجموع، 240 نفر به عنوان شرکت کننده 

در این پژوهش شرکت کردند.

1. Wadwell 
2. Monica 
3. Jang Lin
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ابزار اندازه گیری
برای  گردآوری اطالعات اولیۀ شرکت کننده ها از پرسشنامۀ ویژگی های فردی استفاده شد که شامل سؤال هایی 
از قبیل سن، وزن، سابقۀ بیماری، پا و دست برتر بود. آزمونگر این پرسشنامه را با کمک معلمان تربیت بدنی و 
پروندۀ دانش آموزان تکمیل کرد. همچنین برای سنجش مهارت های حرکتی جابه جایی از آزمون رشد حرکتی 
درشت اولریخ )2015( استفاده شد که یکی از ابزارهای معتبر برای ارزیابی رشد مهارت های حرکتی درشت 
است. آزمون رشد حرکتی درشت-ویرایش سوم1 آزمونی فرایندگرا 2و نتیجه گرا 3است که نتایج آن به دو صورت 
هنجاری و مالکی تفسیرشدنی است. در منابع سنجش و رشد حرکتی، این آزمون از رایج ترین آزمون های 
حوزۀ تربیت بدنی معرفی شده است )26(. این آزمون مهارت های حرکتی بنیادی کودکان دارای رشد طبیعی 
را در دامنۀ سنی 3 تا10  سال ارزیابی می کند و شامل شش مهارت جابه جایی و هفت مهارت توپی است. 
مهارت های جابه جایی شامل دویدن، یورتمه رفتن، لی لی کردن، سکسکه دویدن، پرش افقی و سرخوردن است. 
در این آزمون هر مهارت دو بار توسط آزمودنی اجرا می شود. نمرۀ معیار آزمون به صورت صفر و یک است؛ یعنی 
اگر آزمودنی مهارت را به درستی انجام دهد، نمرۀ یک دریافت می کند و در غیر این صورت نمرۀ صفر کسب 
خواهد کرد. سپس آزمونگر کل نمرات هر معیار را از هر دو کوشش مهارت برای به دست آوردن نمرات خام هر 
مهارت جمع می کند )26(. هر خرده آزمون نمرۀ خام کلی دارد که از جمع نمرۀ مهارت  های ذکرشده به دست 
می آید. محمدی و همکاران )27( آزمون رشد حرکتی درشت-ویرایش سوم را هنجاریابی کردند. شاخص روایی 
درونی خرده آزمون های  پایایی همسانی  آن ها،  پژوهش  در  داد.  نشان  را  تا یک  از 0/80  دامنه ای  محتوایی، 
جابه جایی، توپی و کل آزمون به ترتیب 0/85، 0/85 و 0/91 و پایایی آزمون-بازآزمون به ترتیب 0/92، 0/94 و 
0/95 به دست آمد. در پژوهش آن ها، ضرایب پایایی درون ارزیاب خرده آزمون های جابه جایی، توپی و کل آزمون 

به ترتیب 0/98، 0/99 و 0/99 و پایایی بین ارزیاب به ترتیب 0/97، 0/98 و 0/98 گزارش شد.

روش اجرا
رشد حرکتی  آزمون  دستورالعمل  آزمونگر طبق  آزمون،  از  پیش  که  بود  این صورت  به  پژوهش  اجرای  روش 
درشت-ویرایش سوم، دست و پای برتر کودک را مشخص کرد، مشخصات کودک را در فرم نمره گذاری ثبت 
کرد، شرایط اجرای هر مهارت را طبق دستورالعمل فراهم کرد و مالک های عملکردی هر مهارت را مرور کرد. 
پیش از سنجش هر مهارت، تکلیفی که کودک باید انجام می داد، طبق دستورالعمل به روشنی به وی توضیح 
داده شد و هر مهارت به درستی به او نشان داده شد. کودک یک کوشش تمرینی انجام  داد تا اطمینان حاصل 
شود آنچه را باید انجام دهد، فهمیده است. درصورتی که کودک نحوۀ اجرا را درک نمی کرد، یک بار دیگر تکلیف 

1. Test Gross Motor Development -3 (TGMD-3)
2. Process-Oriented
3. Result-Oriented
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هر  از  داد. پس  انجام  دو کوشش  را طی  مربوط  مهارت  آخر کودک  در  داده می شد.  نشان  و  توضیح  به وی 
کوشش، به هریک از مالک های عملکردی مهارت اگر همان طورکه آزمون مشخص کرده بود انجام می شد، 

نمرۀ یک و در غیر این صورت نمرۀ صفر داده شد.
پس از جمع آوری اطالعات، داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. در بخش آمار 
توصیفی شاخص های مرکزی و پراکندگی بررسی شد. در بخش آمار استنباطی ابتدا طبیعی بودن توزیع داده ها 
بررسی شد و سپس به منظور مقایسۀ مهارت های جابه جایی در مناطق جغرافیایی مختلف از تحلیل واریانس 
چندمتغیره استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار اس پی اس اس1 نسخۀ 22 در سطح معنا داری 

0/05 استفاده شد.

نتایج
در جدول شمارۀ یک، میانگین و انحراف  معیار مؤلفه های مربوط به مهارت های جابه جایی )دویدن، یورتمه  رفتن، 
لی لی کردن، سکسکه دویدن، پریدن و سرخوردن( به تفکیک سن در کودکان شهرهای تهران، خرم آباد، اهواز 

و سنندج ارائه شده است.
جدول 1- میانگین و انحراف معیار مؤلفه   های جابه جایی برحسب سن در کودکان 7 تا 9 سال

Table 1- Mean and standard deviation of the components of loco motor by age in 
children 7 to 9 years old

شهر
City

سن
age

تعداد
N

دویدن
Running

یورتمه
galloping

لی لی
Hoping

سکسکه
Skipping

پریدن
jumping

سرخوردن
sliding

نمرۀ کل
Total score

تهران
Tehran

7204.40±0.653.60±1.043.55±1.243.00±1.333.15±1.023.0±1.026.21 ± 20.70

8204.50±0.734.00±1.043.99±1.362.40±1.883.80±1.043.60±1.0923.15±6.48

9205.54±0.874.40±1.315.00±1.504.85±1.164.45±1.123.95±0.7728.40±5.81

خرم آباد
Khorramabad

7203.55±0.743.80±0.853.90±1.303.15±1.023.90±1.023.05±1.0421.35±6.01

8204.10±1.164.25±1.335.55±1.343.75±1.164.15±1.303.50±1.0625.84±6.43

9204.32±1.215.05±1.325.65±1.254.15±0.994.75±1.214.10±1.2528.55±6.92

اهواز
Ahwaz

7204.35±1.382.80±0.874.60±1.222.75±0.773.80±1.122.85±0.8921.15±6.39

8204.05±1.103.10±1.815.00±1.233.60±0.734.35±0.993.35±1.2323.45±7.65

9205.00±0.793.60±0.995.02±1.343.40±0.823.90±1.252.90±1.0524.61±6.07

سنندج
Sanandaj

7204.10±1.553.30±1.324.30±1.313.15±1.203.05±1.122.75±1.2920.56±7.23

8205.20±1.214.40±1.233.95±1.223.60±1.043.75±1.163.55±1.2024.97±7.39

9205.70±0.894.90±1.225.10±1.324.90±1.214.60±1.354.40±1.4629.60±7.59

با توجه به نتایج مندرج در جدول شمارۀ یک مشخص می شود که کودکان ُنه ساله عملکرد بهتری در مقایسه با 

1. SPSS 
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کودکان هفت ساله و هشت ساله دارند و نمرۀ کل جابه جایی کودکان سنندج از سایر مراکز بهتر است.
جدول 2- میانگین و انحراف معیار مولفه های جابه جایی بر حسب سن و جنسیت

Table 2-Mean and standard deviation of loco motor components by age and gender
سن
age

جنسیت
gender

تعداد
N

دویدن
Running

یورتمه
galloping

لی لی
Hopping

سکسکه
Skipping

پریدن
jumping

سرخوردن
sliding

نمرۀ کل
Total score

7

پسر
Boy

404.60±1.183.68±0.893.95±1.063.95±0.893.65±1.152.92±1.4422.2±6.53

دختر
Girl

403.19±1.153.57±1.224.22±1.122.57±1.033.30±1.062.90±0.9919.67±7.05

8

پسر
Boy

404.87±1.133.90±1.295.00±1.353.92±0.994.27±1.023.77±0.9722.75±6.77

دختر
Girl

404.10±1.353.97±1.174.22±1.443.25±1.063.57±1.243.12±0.7822.81±7.41

9

پسر
Boy

405.52±1.044.60±1.195.47±1.304.65±1.234.55±1.064.07±1.0328.88±7.01

دختر
Girl

404.91±0.883.57±1.224.42±1.034.90±1.124.30±1.223.62±1.2326.71±6.83

با توجه به نتایج مندرج در جدول شمارۀ دو، شرکت کنندگان پسر در نمرۀ کل مهارت های جابه جایی عملکرد 
از  بهتر  ُنه ساله  شرکت کنندگان  عملکرد  سنی،  دامنۀ  لحاظ  از  همچنین  دارند.  دختران  با  مقایسه  در  بهتری 

عملکرد شرکت کنندگان هفت ساله و هشت ساله است.
جدول 3- نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره دربارۀ مؤلفه های جابه جایی

Table 3 - Results of multivariate analysis of variance test for loco motor components

مقدار اثر پیالی
Pillay effect

درجۀ آزادی
dfFمقدار معناداری

Sig
مجذور اتا

Partial Eta
شهر
City0.372185.390.001*0.124

جنسیت
Gender0.15266.670.001*0.152

شهر* جنسیت
City * Gender0.299184.220.001*0.1

*درسطح P ≥ 0.05 معنادار است.

با توجه به نتایج مندرج در جدول شمارۀ سه، اثر اصلی شهر و جنسیت و همچنین تعامل شهر و جنسیت معنا دار 
است؛ یعنی بین مؤلفه های جابه جایی کودکان دختر و پسر تفاوت معنا داری وجود دارد. یافته های آزمون تحلیل 
و  پریدن  لی لی ، سکسکه،  یورتمه  ،  به منظور مقایسۀ مؤلفه های جابه جایی شامل دویدن،  واریانس چندمتغیره 
چهار  شمارۀ  جدول  در  سنندج،  و  اهواز  آباد،  خرم  تهران،  شهرهای  پسر  و  دختر  کودکان  بین  در  سرخوردن 

خالصه شده است.
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جدول -4 مقایسۀ مؤلفه های جابه جایی در بین کودکان دختر و پسر شهرهای بررسی شده
Table 4- Comparison of loco motor components between girls and boys in the studied 

cities

متغیر
Variable

مجموع 
مجذورات

 Total
squares

درجۀ 
آزادی

df

میانگین 
مجذورات
 Average
squares

Fمقدار معناداری
Sig

مجذور اتا
 Partial

Eta

شهر
City

دویدن
Running

24.738.325.70.001*0.017

یورتمه
galloping

51.13317.113.70.001*0.147

لی لی
Hopping

27.939.315.50.001*0.067

سکسکه
Skipping

13.534.53.290.021*0.041

پریدن
Jumping

8.7832.962.160.0920.027

سرخوردن
Sliding

10.5133.502.630.021*0.033

جنسیت

Gender

دویدن
Running

36.03136.0325.270.001*0.098

یورتمه
galloping

3.2613.262.540.1120.011

لی لی
Hopping

7.7017.704.560.034*0.019

سکسکه
Skipping

32.26132.2623.590.001*0.092

پریدن
jumping

8.4318.436.180.014*0.026

سرخوردن
sliding

8.4318.436.340.012*0.027

شهر* 
جنسیت
 City *

Gender

دویدن
Running

5.3531.791.250.2900.016

یورتمه
galloping

16.6035.534.300.006*0.053

لی لی
Hop ping

56.44318.8111.130.001*0.126

سکسکه
Skipping

4.0631.350.990.3980.013

پریدن
jumping

0.84630.2360.200.8290.003

سرخوردن
Sliding

16.1435.384.040.008*0.050

*درسطح P ≥ 0.05 معنادار است.
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با توجه به اینکه اثر تعامل دو متغیر جنسیت و شهر در برخی مؤلفه های جابه جایی شامل یورتمه، لی لی و 
سرخوردن معنا دار به دست آمده است، تفسیر اثر متقابل انجام می شود؛ زیرا تفسیر اثرات اصلی در حضور 
اثر تعامل معنادار ممکن است به نتایج نادرست منجر شود؛ براین اساس، نتایج تعقیبی اثر تعامل معنا دار 
با استفاده از اجراي آزمون اثرات اصلی ساده بررسی شد. آزمون اثرات اصلی ساده به این معنی است که 
ایرانی چه  میانگین مؤلفه های جابه جایی شامل یورتمه، لی لی و سرخوردن در کودکان دختر و پسر اقوام 

تفاوتی با یکدیگر دارد؟ نتایج در جداول شمارۀ پنج، شمارۀ شش و شمارۀ هفت ارائه شده است.
جدول 5- نتایج آزمون اثرات اصلی ساده دربارۀ مؤلفۀ یورتمه در دختران و پسران

Table 5- Results of simple main effects test on galloping component in girls and boys

مقدار 
معناداری

Sig
F

میانگین 
مجذورات

Mean Square

درجۀ 
آزادی

df

مجموع 
مجذورات

 Total
squares

دختر
Girl

پسر
Boy شهر

City
M±SD M±SD

0.821 0.052 0.67 1 0.67 3.59±1.22 3.68±1.12 تهران
Tehran

یورتمه
Galloping

0.256 1.298 1.66 1 1.66 3.75±1.31 3.80±1.40 خرم آباد
Khorramabad

0.326 0.831 1.06 1 1.06 3.38±1.36 3.62±1.19 اهواز
Ahwaz

0.001* 13.29 17.06 1 17.06 3.33±1.17 4.80±1.12 سنندج
Sanandaj

*درسطح P ≥ 0.05 معنادار است.

همان طورکه در جدول شمارۀ پنج مشاهده می شود، تفاوت معنا داري بین امتیاز یورتمۀ کودکان دختر و پسر 
در شهرهای تهران، خرم آباد و اهواز وجود ندارد؛ درحالی که این تفاوت در شهر سنندج معنا دار است. مقایسۀ 
میانگین ها نشان می دهد که کودکان پسر در شهر سنندج به طور معنا داری امتیاز بیشتری در مقایسه با کودکان 

.)P = 0.001( دختر در مهارت یورتمه به دست آوردند
جدول 6- نتایج آزمون اثرات اصلی ساده دربارۀ مؤلفه لی لی کردن در دختران و پسران

Table 6- Simple main effects test results on the hoping component in girls and boys

مقدار 
معناداری

Sig
F

میانگین 
مجذورات

Mean Square

درجۀ 
آزادی

df

مجموع 
مجذورات

Total squares

دختر
Girl

پسر
Boy شهر

City
M±SD M±SD

0.001* 19.11 32.26 1 32.26 4.12±1.34 5.32±1.17 تهران
Tehran

لی لی کردن
hopping

0.113 2.52 4.26 1 4.26 4.55±1.27 4.90±1.34 خرم آباد
Khorramabad

0.001* 12.78 21.61 1 21.61 4.10±1.41 5.20±1.08 اهواز
Ahwaz

0.256 1.56 6.01 1 6.01 4.61±1.35 4.95±1.43 سنندج
Sanandaj

*درسطح P ≥ 0.05 معنادار است.
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در  پسر  و  دختر  کودکان  لی لی کردن  می دهد تفاوت معنا داري بین امتیاز  نشان  شش  شمارۀ  جدول  .نتایج 
شهرهای تهران و اهواز وجود دارد؛ درحالی که این تفاوت در شهرهای خرم آباد و سنندج معنا دار نیست. مقایسۀ 
میانگین ها نشان می دهد که کودکان پسر در تهران و اهواز به طور معنا داری امتیاز بیشتری در مقایسه با کودکان 

.)P = 0.001( دختر در مهارت لی لی کردن به دست آوردند
جدول 7- نتایج آزمون اثرات اصلی ساده دربارۀ مؤلفۀ سرخوردن در دختران و پسران

Table 7- Simple main effects test on slip component in girls and boys

مقدار 
معناداری

Sig
F

میانگین 
مجذورات

Mean Square

درجۀ آزادی
df

مجموع 
مجذورات

 Total
squares

دختر
Girl

پسر
Boy شهر

City
M±SD M±SD

0.315 1.01 1.35 1 1.35 3.46±1.08 3.58±1.25 تهران
Tehran

سر 
خوردن
sliding

0.058 3.62 4.81 1 4.81 3.50±1.31 3.62±1.10 خرم آباد
Khorramabad

0.001* 13.64 18.11 1 18.11 2.85±1.13 3.40±1.09 اهواز
Ahwaz

0.665 0.22 0.22 1 0.22 3.74±0.685 3.92±1.32 سنندج
Sanandaj

*درسطح P ≥ 0.05 معنادار است.

همان طور که در جدول شمارۀ هفت مشاهده می شود، تفاوت معنا داري بین امتیاز سرخوردن کودکان دختر 
و پسر در شهر اهواز وجود دارد؛ درحالی که این تفاوت در شهرهای تهران، خرم آباد و سنندج معنا دار نیست. 
مقایسۀ میانگین ها نشان می دهد که کودکان پسر در شهر اهواز به طور معنا داری امتیاز بیشتری در مقایسه با 

.)P = 0.001( کودکان دختر در مهارت سر خوردن به دست آوردند

بحث و نتیجه گیری
یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد الگوهای حرکتی کودکان عامل موقعیت جغرافیایی است. پژوهش هایی اندک دربارۀ 
مقایسۀ مهارت حرکتی کودکان در مناطق جغرافیایی مختلف هر کشور انجام شده اند )28(. در همین راستا، نتایج مطالعۀ 
حاضر نشان داد اثر اصلی شهر )تهران، خرم آباد، سنندج و اهواز( و جنسیت )پسر و دختر( و همچنین تعامل شهر 
و جنسیت بر مهارت های جابه جایی کودکان 7 تا 9 سال معنا دار بود؛ یعنی بین مؤلفه های جابه جایی کودکان 
جابه جایی  کل  نمرۀ  داد  نشان  پژوهش  یافته های  داشت.  وجود  معنا دار  تفاوت  ذکرشده  مناطق  پسر  و  دختر 
معنا داری  به طور  سنندج  شهر  کودکان  و  بود  اهواز  کودکان  از  بیشتر  معنا داری  به طور  خرم آباد  شهر  کودکان 
با  از پژوهش  این بخش  یافته های  آوردند.  با کودکان شهر اهواز و تهران به دست  امتیاز بیشتری در مقایسه 
نتایج مطالعات کذبان )11(، اما و همکاران )13( و روزا و همکاران )14( همخوانی دارد. در مطالعۀ کذبان )11( در 
نمرۀ کل و خرده مؤلفه های جابه جایی، عملکرد کودکان ترکیه در منطقۀ دریای سیاه بهتر از مناطق جنوب شرقی آناتولی، 
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مرمره و آناتولی مرکزی بود. در مطالعۀ اما و همکاران )13( مشخص شد در انگلیس کودکان مناطق آسیایی نشین 
عملکرد ضعیف تری در مقایسه با کودکان مناطق دیگر در مهارت های حرکتی داشتند. همچنین روزا و همکاران )14( 
گزارش کردند کودکان آفریقایی-آمریکایی در مهارت حرکتی منتخب عملکرد ضعیف تری در مقایسه با کودکان غنای 
و چینی داشتند. از طرفی نتایج این بخش از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های بیلی )12( و گودوی و همکاران )15( 
همخوانی نداشت. گفتنی است در مطالعۀ بیلی )12( به مقایسۀ نمرات آزمون های ذهنی و حرکتی کودکان یک تا 
پانزده ماهۀ مناطق مختلف آمریکا پرداخته شد، ولی شرکت کنندگان پژوهش حاضر کودکان با دامنۀ سنی 7 تا 9 سال 
بودند. همچنین در مطالعۀ گودوی و همکاران )15( عملکرد حرکتی کودکان آمریکایی-آفریقایی میانۀ غربی و جنوب 

غربی مبتال به تأخیر رشدی1 بررسی شد؛ درحالی که شرکت کنندگان پژوهش حاضر کودکان با رشد طبیعی بودند.
در تبیین یافته های ذکرشدۀ پژوهش می توان به فعالیت و فضای بیشتر کودکان در شهرهای سنندج و خرم آباد 
در مقایسه با شهرهای اهواز و تهران اشاره کرد. امروزه وضعیت محیطی و تکنولوژی محور شدن کالن شهرها 
بزرگ به دلیل محدودیت فضای  به نظر می رسد کودکان شهرهای  است.  شده  منجر  کودکان  کم تحرکی  به 
داخل و اطراف خانه و از طرف دیگر زیادبودن تعداد کودکان در مدارس و نبود فضای مناسب، فرصت های 
با توجه به فضای زندگی کوچک تری که دارند  اهواز  و  تهران  تمرینی کمتری دارند. کودکان کالن شهرهای 
کمتر می توانند فعالیت هایی انجام دهند که عضالت بزرگ آن ها را درگیر کند و بیشتر به فعالیت هایی می پردازند 
که عضالت ظریف درگیر می شوند؛ از جمله پرداختن به بازی های کامپیوتری، نقاشتی و پازل. از طرف دیگر، 
کودکان شهرهای خرم آباد و سنندج به خاطر محیط زندگی بزرگ تری که دارند، بیشتر می توانند به فعالیت هایی 
بپردازند که عضالت بزرگ آن ها را درگیر می کند؛ از جمله بازی بومی-محلی کلو رونکی که یکی از محبوب ترین 
از  برگرفته  بازی  زیرا  می شود؛  تقویت  کودکان  بنیادی  بازی مهارت های  است. در این  لرستان  در  بازی ها 
رشد  ادبیات  با  مطابق  است  ذکر  شایان  دستکاری هاست.  و  جابه جایی ها  چرخش ها،  تعادلی،  فعالیت های 
حرکتی، مهارت های جابه جایی بیشتر تحت تأثیر رشد نوعی و فیلوژنتیک2 هستند؛ بدین صورت که برای توسعۀ 
نیاز دارند و کمتر تحت تأثیر تجهیزات قرار می گیرند )15(.  باز برای دویدن، پرش ها و غیره  بیشتر به فضای 
به عنوان  و خرم آباد می تواند  و داخل خانه در شهرهای سنندج  اطراف  زندگی، مدارس،  بیشتر محیط  فضای 

تبیین نتایج این بخش از مطالعه ذکر شود.
تبیین احتمالی دیگری را که می توان برای تفاوت نمرات جابه جایی کودکان مناطق مختلف در مطالعۀ حاضر 
بیان کرد، نظریه ای است که ارتباطی نزدیک با نظریۀ سیستم های رشدی دارد و از عوامل تعیین کنندۀ رشد 
از   ،)2002( لرنر4  دارد.  نام  محیطی(  زمینۀ  )نظریۀ  رشدی3  زمینه گرایی  نظریه  این  می رود.  به  شمار  حرکتی 

1. Motor Delay
2. Phylogenetic
3. Developmental Contextualism
4. Lerner
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پیشگامان این نظریه، این دیدگاه را به عنوان بخشی از دیدگاه کلی تر سیستم های رشدی توصیف می کند. در 
هر دو نظریۀ یادشده، رابطۀ پویای متقابل بین شخص درحال رشد و محیط متغیری که در آن زندگی می کند، 
به  عنوان مبنای تغییرات رشدی و رفتاری در نظر گرفته می شود )26(؛ بااین حال، مدل سیستم های رشدی در 
مقایسه با مدل دیگر کامل تر است و نقش سیستم های بیولوژیک و محیطی در آن به طور مساوی فرض شده 
است، اما در مدل زمینه گرایی به تأثیرات محیط و زمینة محیطی بر رشد شخص توجه بیشتری شده است )26(. 
عالوه براین، مطابق با نظریۀ تنظیم رفتار لوین1 و همکاران )به نقل از 2(، فضای زندگی و وضعیت محیطی 
بر رفتار کودک تأثیر می گذارند؛ زیرا شرایط متفاوت، واکنش های متفاوتی را نیز بر می انگیزد و رشد در دامنۀ 
وسیعی از بافت محیطی اتفاق می افتد. محیط فرهنگی که فرد در آن قرار دارد و مسائلی چون اعتقادات، آداب 
از فاکتورهای  به نظر می رسد موقعیت جغرافیایی  تأثیر می گذارند.  بر رشد حرکتی کودک  و رسوم و نگرش ها 
مهم محیطی باشد؛ زیرا مناطق جغرافیایی که در بسیاری از ویژگی ها متفاوت اند، فرصت های متفاوتی برای 
خانواده ها و کودکان به منظور مشارکت در فعالیت های ورزشی و تفریحی به وجود می آورند که این عوامل به 

تفاوت در سطوح حرکتی کودکان منجر می شوند )15(.
هنگام بررسی مهارت های حرکتی کودکان مهم است که به عوامل فردی، تنوع و زمینه محیطی و اقدامات 
اجتماعی-فرهنگی که یادگیری در آن رخ می دهد، توجه شود. در همین راستا، چو2 و همکاران )29( مهارت های 
حرکتی کودکان در چین )هنگ کنگ( و ایاالت متحده را مقایسه کردند. تفاوت های بین گروه ها نشان داد کودکان چینی 
در مهارت های دستی و وظایف تعادلی به میزان درخور توجهی بهتر عمل می کردند؛ درحالی که کودکان آمریکایی در 
پرتاب و گرفتن از کودکان چینی پای فراتر گذاشتند. همچنین باردید3 و همکاران )30( به بررسی مقایسۀ مهارت های 
حرکتی ظریف و درشت در کودکان استرالیایی و بلژیکی پرداختند. نتایج نشان داد تفاوت  معنا داری بین الگوهای 
حرکتی کودکان این دو کشور وجود داشت. مونیکا و همکاران )23( در مطالعه ای به ارزیابی مهارت های حرکتی 
تمام  در  نروژی  کودکان  داد  نشان  نتایج  پرداختند.  یونانی  و  نروژی  ایتالیایی،  کودکان  جابه جایی  و  دستکاری 
از این رو که نشان دهندۀ رشد حرکتی متفاوت در مناطق  نتایج این مطالعات  آزمون های حرکتی بهتر بودند. 
اختالف  نظر می رسد  به  نتایج  به  توجه  با  دارد.  مطالعۀ حاضر همخوانی  نتایج  با  است،  )کشورهای( مختلف 
و  نوع  در  تفاوت  مانند  عواملی  به دلیل  است  ممکن  مختلف  کشورهای  کودکان  بین  حرکتی  مهارت های  در 
زمان صرف شده برای فعالیت های بدنی، تجربیات حرکتی، فضا، تجهیزات و نگرش خانواده ها باشد. کودکان 
فرهنگ های مختلف ممکن است تجربیات متفاوتی داشته باشند. کودکان یک فرهنگ ممکن است مهارت 
)31(. عالوه براین،  ندهند  انجام  را  کار  این  دیگر  فرهنگ  کودکان  درحالی که  کنند؛  تمرین  را  حرکتی ظریف 
کودک  حرکتی  رشد  بر  اثرگذار  اجتماعی-فرهنگی  محدودیت های  زندگی،  محل  تغییر  با  مطالعات،  براساس 
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تغییر می کنند. محیط های مناسب مشوق انجام دادن فعالیت  بدنی و ورزش و محیط های نامناسب، بازدارندة 
انجام دادن فعالیت  بدنی و ورزش هستند )33، 32(. در این زمینه برخی از پژوهشگران به بررسی اثر امکانات، 
تسهیالت و امنیت محل زندگی بر میزان فعالیت  بدنی کودکان پرداخته اند و به تأثیر محیط زندگی بر میزان 
فعالیت بدنی کودکان اشاره کرده اند؛ به طوری که نتایج مطالعۀ میراب شهری و همکاران )34( نشان دهندۀ اثر 
مکان زندگی بر رشد مهارت های بنیادی کودکان کاشانی بود؛ بدین صورت که کودکان روستایی عملکرد بهتری 
در مقایسه با کودکان شهری در آزمون های حرکتی داشتند. تساپاکیدو 1و همکاران )35( مهارت های حرکتی 
کودکان هشت و ُنه ساله را با توجه به وضعیت اقتصادی-اجتماعی و محل زندگی مقایسه کردند. نتایج نشان 
داد محل زندگی بر سطح مهارت های حرکتی بنیادی مؤثر است. نتایج این مطالعات از آن رو که نشان دهندۀ اثر 

مکان و محل زندگی بر رشد حرکتی است، با یافته های پژوهش حاضر همخوانی دارد.
در  بیشتری  امتیاز  در شهر سنندج  پسر  کودکان  داد  نشان  نتایج  رشد حرکتی  در  تفاوت های جنسیتی  دربارۀ 
نشان  نتایج  لی لی کردن  مؤلفۀ  با  ارتباط  در  آوردند.  به دست  یورتمه رفتن  مهارت  در  دختر  کودکان  با   مقایسه 
داد کودکان پسر در شهرهای تهران و اهواز امتیاز بیشتری در مقایسه با کودکان دختر کسب کردند. در مؤلفه 
سرخوردن نتایج نشان داد کودکان پسر در شهر اهواز به طور معنا داری امتیاز بیشتری در مقایسه با کودکان دختر 
به دست آوردند. در تبیین نتایج ذکرشده می توان به محدودیت های فرهنگی-اجتماعی ورزش دختران در کشور 
امکانات مناسب، نگرش خانواده ها و همچنین مشارکت کم دختران در  و  نبود فضا  به صورتی که  اشاره کرد؛ 
ساعات تربیت بدنی مدارس به پایین بودن سطح حرکتی آنان در مقایسه با  پسران منجر می شود. عالوه براین، با 
توجه به اینکه در پژوهش حاضر مهارت های حرکتی جابه جایی اندازه گیری شدند که جزو مهارت های حرکتی 
درشت محسوب می شوند، در این مهارت ها پسران معمواًل کمی سریع تر از دختران رشد می کنند )37، 36( که 
نتایج پژوهش ها دربارۀ  به طورکلی  باشد.  نتایج ذکرشدۀ پژوهش حاضر  برای  تبیینی  نیز می تواند  این موضوع 
تفاوت های جنسیتی در مهارت های حرکتی همسو نیست؛ به طوری که در برخی پژوهش ها گزارش شده است 
که هیچ تفاوت جنسیتی بین کودکان 9 تا 12 سال وجود ندارد )20، 19( و برخی از پژوهش های دیگر حاکی از 
وجود تفاوت های جنسیتی به نفع دختران در چهارسالگی )21( و برتری پسران در هفده سالگی )19( است. در 
مطالعۀ ودول و همکاران )38( تفاوت ناچیزی بین مهارت های حرکتی دختران و پسران نرروژی مشاهده شد که 
با برتری پسران همراه بود که با نتایج مطالعۀ حاضر همخوانی دارد. همچنین در مطالعۀ مونیکا و همکاران )23( 
هیچ تفاوت آماری معناداری بین دختران و پسران هر ملیت )ایتالیا و یونان( در هریک از آزمون ها یافت نشد که 
با نتایج مطالعۀ حاضر همخوانی ندارد. شاید علت این ناهمخوانی نگاه متفاوت کشورهای ذکرشده به فعالیت 
دختران باشد. در مطالعۀ جانگ لین و همکاران )24( نتایج نشان داد پسران عملکرد بهتری در مهارت های 
و  پژوهش هم راستاست. همچنین گودوی  از  این بخش  نتایج  با  با دختران داشتند که  مقایسه  جابه جایی در 

1. Tsapakido 
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همکاران )15( گزارش کردند که تفاوت معنا داری بین مهارت های جابه جایی کودکان دختر و پسر میانۀ غربی و 
جنوب غربی آمریکا وجود نداشت که با نتایج پژوهش حاضر هم راستا نیست. به نظر می رسد از دالیلی احتمالی 
این تفاوت سن آزمودنی هاست؛ بدین صورت که در مطالعۀ گودوی و همکاران )15( شرکت کنندگان کودکان 

پیش دبستانی بودند، ولی شرکت کنندگان مطالعۀ حاضر دانش آموزان مقطع ابتدایی بودند.
بر رشد حرکتی چون تعداد فرزندان خانواده، روابط اجتماعی و نوع تغذیه )39(،   به طورکلی عوامل مختلفی 
سطح تحصیالت والدین )40( و نگرش والدین به فعالیت بدنی )41( تأثیر می گذارند که در این مطالعه مدنظر 
قرار نگرفته است؛ بنابراین پیشنهاد می شود برای به دست آمدن بینشی عمیق تر دربارۀ عوامل مؤثر بر تفاوت 
مهارت های حرکتی جابه جایی کودکان مناطق مختلف جغرافیایی، در مطالعات آینده عوامل چندگانة مؤثر بر 
رشد حرکتی در این مناطق بررسی شود. همچنین از دشواری های پژوهش حاضر که پیش روی پژوهشگر بود، 
می توان به حجم وسیع نمونه و دسترسی دشوار به برخی مناطق هدف، اجرای سخت و زمان بر مراحل پژوهش 

و نیاز به نیروهای متخصص برای سنجش الگوهای حرکتی جابه جایی دانش آموزان اشاره کرد.

پیام مقاله
به طور خالصه یافته های این پژوهش نشان داد تفاوت معنا داری بین موقعیت جغرافیایی و رشد مهارت های 
حرکتی جابه جایی دختران و پسران 7 تا 9 سال وجود دارد؛ بنابراین شایسته است در طراحی برنامه های رشدی 

برای کودکان به مکان جغرافیایی توجه شود.
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