
 

 
  ۱۳۸۶پاييز  _ حركت

  ۸۷ ‐۱۰۴ :ـ ص ص ۳۳شمارة 
  ۸۵/  ۰۷ / ۲۹: تاريخ دريافت 
  ۸۵/  ۱۱/  ۰۸: تاريخ تصويب 

  
  

دختر و پسر هفت سالة دختر و پسر هفت سالة ) ) پرش طول و لي ليپرش طول و لي لي(( منتخب  منتخب ةة مهارت هاي حرکتي پاي مهارت هاي حرکتي پايةةتوصيف و مقايستوصيف و مقايس

  شهرستان اروميهشهرستان اروميه
  

  سعيد قربانيسعيد قرباني_ _ محمدرضا اشتري محمدرضا اشتري _ _   ١١حسن محمدزادهحسن محمدزاده
دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه  _  _ کارشناس ارشد تربيت بدنيکارشناس ارشد تربيت بدني_ _ ه تربيت بدني دانشگاه اروميهه تربيت بدني دانشگاه اروميهاستاديار گرواستاديار گرو

  اروميهاروميه

  
  چکيده

در کودکان پسر و دختر ) پرش طول جفتي و لي لي کردن( منتخب ةهدف تحقيق حاضر، بررسي الگوهاي حرکتي پاي

 پسر ۱۰۲ دختر و ۱۰۲آزمودني هاي تحقيق .  ميداني است–في روش پژوهش از نوع توصي.  شهرستان اروميه بودةهفت سال

اطالعات پژوهش از طريق فيلمبرداري مهارت . کالس اول ابتدايي مدارس دولتي آموزش و پرورش شهرستان اروميه بودند

حله اي الگوي پرش طول جفتي با استفاده از روش مر .هاي مورد نظر از سه زاويه رو به رو، پهلو و پشت جمع آوري شد

و . ارزيابي شد) ۱۹۸۵(و الگوي لي لي کردن با استفاده از روش مرحله اي هالورسون و ويليامز ) ۱۹۸۵(کالرک و فيليپس 

نتايج . براي تجزيه و تحليل اطالعات از آمار توصيفي استفاده شد. ويژگي هاي کلي اين مهارت ها مورد بررسي قرار گرفت

در مهارت پرش طول جفتي بين پسرا و دختران تفاوت چشمگيري مشاهده نشد : تپژوهش به طور خالصه به شرح زير اس

همچنين بيشتر آزمودني هاي پژوهش در مقايسه با معيارهاي . اما در مهارت لي لي کردن، دختران عملکرد بهتري داشتند

  . اين مهارت ها قرار دارندة پيشرفتةوابسته به سن پايين تر از مرحل

  
  واژه هاي کليدي

  .ارت هاي حرکتي پايه، پرش طول جفتي و لي لي کردنمه
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  مقدمه

رشد حرکتي، فرايندي وابسته به سن است که دايمي و داراي توالي است و طي آن انسان از                  
 به حرکات ارادي ابتدايي و در نهايـت بـه حرکـات بـسيار مـنظم،                 ٢٢ و بازتابي  ١١حرکات غيرارادي 

 که همراه با رسيدن به سن پيري صـورت مـي   ‐ مهارت هاي حرکتي پيچيده و انطباق مهارت ها   
 نمو جسمي محدود نمي شود و در طول عمـر           ةاين فرايند تنها به دور    .  پيشرفت مي کند   –گيرد  

رشد حرکتي را مي توان در چارچوب ظاهر شدن مهارت هاي جديد، پـااليش              . انسان تداوم دارد  
معمول رشد حرکتي اطفال با ظـاهر       به طور   .  تبيين کرد  ,الگوهاي حرکتي مهارت يا توليد حرکت     

در حالي که رشد حرکتي کودکان با پااليـشي         . شدن مهارت هاي حرکتي جديد ارزيابي مي شود       
 ايـن فراينـدها     ةهم. که در چگونگي اجرا و توليد حرکت صورت مي گيرد، اندازه گيري مي شود             

ا و پـااليش آنهـا در        اگرچه يادگيري مهارت ه    ؛طي دوره هاي طفوليت و کودکي اتفاق مي افتند        
  ). ۲(افراد مختلف، متفاوت است 

زماني که کودکان به دومين سالگرد تولدشان نزديـک مـي شـوند، تغييـرات مشخـصي در                  
با پايان دومين سال، آنهـا در توانـايي         . چگونگي ارتباط آنها با اطرافشان مي توان مشاهده کرد        

اين توانايي هـاي    . ودند، ماهر مي شوند    که در دوران طفوليت رشد کرده ب       ٣٣هاي حرکتي مقدماتي  
 و  اده توسـعه د   ٤٤ي به نام مهارت هاي حرکتي پايه      ـ اول کودک  ةحرکتي اساس آنچه کودک در دور     

ـ   ةي ويژ ـش مي کند، مهارت هاي حرکت     ـپاالي ـ     ـ دوران پايان   واني را تـشکيل    ـي کـودکي و نوج
   ).۷(مي دهند 

 اجـراي   ة و عواملي ماننـد شـيو      مهارت حرکتي پايه شامل عناصر يک حرکت بخصوص است        
کودک پس از رشد و پااليش در اين الگوهـا بـا            . فردي يا ويژگي هاي شخصي را شامل نمي شود        

ترکيب آنها مي تواند حرکات پيچيده تر ورزشي يا فعاليت هاي روزمره را اکتساب و اجـرا کنـد                   
  : اين حرکات شامل سه گروه اصلي اند که عبارتند از). ۱(
  ٦٦ مانند تعادل ايستا و پويا و حرکات محوري٥٥ي پايداريمهارت ها. ۱

                                                 
1 - Unvoluntary Movements  
2 - Reflexive Movements  
3 - Rudimentary Movement Abilities 
4 - Fundamental Motor Skill 
5 - Stability Abilities  
6 - Axial Movements  
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  ... و ٣٣، لي لي کردن٢٢ مانند راه رفتن، دويدن، پريدن١١توانايي هاي جابه جايي. ۲
   مانند پرتاب از باالي شانه و دريافت کردن٤٤توانايي هاي دستکاري. ۳

ايـن حرکـات    سـپس   . ابتدا بايد کودک در هريک از اين حرکات به صورت مجزا مهارت يابد            
بتدريج به اشکال مختلف ترکيب شده و به شيوه هاي مختلف به مهارت هاي ورزشي ارتقا يابند                 

کودکان اغلب در اواخر سال دوم زندگي با کسب توانايي هاي حرکتي مقدماتي بـه اجـراي                 ). ۷(
از  سالگي آنهـا اشـکالي       ۳ تا   ۲با گذشت زمان و در حدود       . مهارت هاي حرکتي پايه مي پردازند     
اولين تالش هاي کودک در اجراي مهارت هاي پايه به نوعي           . مهارت هاي انتقالي را فرا مي گيرند      

ـ                  خـود مـي افزاينـد و در اجـراي           ةغيرماهرانه و ناپايدار است و آنها همراه بـا رشـد بـر تجرب
پيشرفت آنها گام به گام و تدريجي است و طـي           .  بيشتري پيدا مي کنند    ةمهارت هاي پايه تجرب   

کودکان با پـااليش و تکامـل در ايـن    . ن مي کوشند تا مهارت هاي خود را پااليش و کامل کنند آ
. حرکات و الگوهاي پايه براي اجراهاي ماهرانه در سنين نوجواني و بزرگسالي آماده خواهند شد               

در واقع به اعتقاد محققان رشد الگوهاي حرکتي پايه براي  اجراي حرکـات ماهرانـه در سـنين                   
 سني دقيقي براي تبحر کودکان در اين مهارت هـا ارايـه        ةهرچند مرحل ). ۳(اساسي است   بعدي  

نشده است اما بيشتر محققان بر اين عقيده اند که اکثر کودکان قـادر بـه رسـيدن بـه مراحـل                      
اما بايد تفاوت هاي فردي کودکـان در الگوهـاي درون           .  سالگي اند  ۶ اين مهارت ها در      ةپيشرفت
رشد مهارت هاي پايه، اساس رشد حرکتي کودکان        .  را نيز در نظر گرفت     ٦٦هارتي و بين م   ٥٥مهارتي

تجربه هاي حرکتي متنوع و گوناگون مي تواند اطالعات مناسبي را براي کودکان             . بشمار مي رود  
کودکان داراي توان بـالقوه بـراي   . فراهم آورد تا آنها ادراک خود را از دنياي اطراف توسعه دهند      

ي در بيشتر مهارت هاي حرکتي پايه در حدود شش سالگي مي باشند اما ايـن            کسب تبحر حرکت  
 حرکات و محـيط     ةمسئله مي تواند باتوجه به عواملي چون تفاوت هاي فردي، فرصت هاي تجرب            

  ).۷(متغير باشد 

                                                 
1 - Locomotion Abilities  
2 - Jumping  
3 - Hopping  
4 - Manipulative Abilities  
5 - Intra Skill 
6 - Inter Skill 
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 محققان روش هايي براي ارزيابي و تخمـين سـطوح اجـراي کودکـان در                ۱۹۶۰از سال هاي    

ـ    ةدر ابتدا بيشتر اين روش ها سعي در اراي        .  کردند مهارت هاي پايه ارايه     ة هنجارهايي براي نتيج
داشتند اما اين معيارها نتوانست اطالعـات مفيـدي         ... حرکت مانند مسافت پرتاب، طول پرش و        

سرانجام برخي از محققان با ابـداع  . درخصوص کيفيت و توالي رشدي اين مهارت ها فراهم سازد     
 مهارت ها    وانستند اطالعات مستندي درخصوص کيفيت رشدي اين      روش هاي مطالعات کيفي ت    

از روش  ) ۲۵) (۱۹۸۲ (٢٢، سيفلد و هابن استريکر    )۱۳) (۱۹۷۸ (١١مک کلناگان و گاالهو   . فراهم کنند 
 ٤٤روبرتـون .  شهرت يافت، استفاده کردنـد     ٣٣تخمين مشاهده اي که بعدها به رويکرد ارزيابي کلي        

 را به عنوان روش تحليل جداگانه بخش هـاي حرکـت در             ٥٥يرويکرد تحليل قطعه ا   ) ۱۹) (۱۹۷۷(
 اين کوشش ها بـه نـوعي سـعي در تـسهيل             ةهم. چارچوب الگوي فرضي با موقعيت ابداع کرد      

  . مهارت هاي حرکتي به شمار مي رودةمطالعات رشدي کودکان در زمين
د مهـارت   نشان دا ) ۲۰۰۶ (٧٧و همچنين اسميت و کفي    ) ۲۰۰۰،  ۲۰۰۲ (٦٦نتايج تحقيقات سندرس  

هاي حرکتي پايه همانند پريدن، لي لي کردن، سر خوردن، پرتاب و دريافت کردن براي يادگيري                
کودکان ). ۲۷ و   ۲۴،  ۲۳(الزم و ضروري هستند     ... مهارت هاي ورزشي مانند بسکتبال، فوتبال و        

  رشد هريـک از مهـارت      ةدور. براي کسب هر يک از اين مهارت ها از مراحل مختلفي مي گذرند            
 آن مهـارت، مراحـل      ة گسترده اي است که کودک براي کسب شـکل پيـشرفت           ةهاي پايه مرحل  

) ۱۹۹۹( و همکـارانش     ٨٨پژوهشگران زيـادي از جملـه پترسـون       . مختلفي را پشت سر مي گذارد     
دريافتند برتري و تفاوت کودکان در مهارت هاي حرکتي پايه اهميت زيادي در شرکت کودکـان                

 ٩٩گاالسـو و کـروز    ). ۱۵( ورزشي و ديگر فعاليـت هـاي جـسماني دارد            در بازي ها و فعاليت هاي     
) ۱۹۷۵ (١٢١٢، الياس، کارون و بـايلي     )۱۹۶۹ (١١١١، کئوق )۱۹۶۵ (١٠١٠، گاالسو، هالورسون و رادريک    )۱۹۶۰(

                                                 
1 - Mc Clenaghan & Gallahue  
2 - Seefeldt & Haubenstricker 
3 - Total Body Assessment Approach 
4 - Roberton  
5 - Segmental Assessment Approach 
6 - Sandres  
7 - Smith & Keefe 
8 - Patterson  
9 - Gallasow & Kruse  
10 - Gallasow, Halverson & Rarick  
11 - Keough 
12 - Ellias, Carron & Bailey  
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، ۵(بيان کردند بين سنين مختلف کودکان در اجراي مهارت هاي حرکتي پايه تفاوت وجود دارد                
  ).۱۱ و ۹، ۸

ـ              نتايج تحقيقات مخت    ةلف نشان مي دهد جنسيت عامل مؤثري در اجراي مهـارت هـاي پاي
يعني در اجراي مهارت هاي حرکتي پايه بين دختران و پسران تفاوت معنـي داري  . حرکتي است 

به طور کلي نظر متخصصان اين بوده که پسران نسبت به دختران در بيشتر توانـايي                . وجود دارد 
) ۱۹۹۳(و پليمپتون و رجينبال     ) ۱۹۹۳(ت رواي و الرکين     نتايج تحقيقا . هاي حرکتي برتري دارند   

) ۱۹۹۷ (٢٢و وودارد و سـوربرگ    ) ۱۹۹۳ (١١تـول و کرتزشـمار    ). ۱۸ و   ۱۶(بيانگر ايـن نکتـه اسـت        
 ). ۳۰ و ۲۸(دريافتند که دختران در مهارت لي لي کردن همواره برتر از پسران هستند 

 سال با افزايش سـن در عملکـرد         ۵تا   ۳مشاهده کردند کودکان    ) ۱۹۸۶ (٣٣توريون و ايگبووه  
روند تکاملي کامال خطي را طـي مـي         ) مهارت هاي دريافتي، پرتابي و پرش طول جفتي       (حرکتي  
 ). ۲۹(همچنين پسران در اجراي اين مهارت ها همواره بهتر از دختران عمل مي کنند . کنند

تي دختران و پـسران     در مورد توانايي هاي حرک    ) ۱۹۹۳ (٤٤نتايج تحقيق پليمپتون و رجيمبال    
در حقيقت مي توان    ). ۱۶(به برتري پسران بر دختران در بيشتر توانايي هاي حرکتي داللت دارد             

گفت به طور کلي عملکرد حرکتي دختران در بيشتر توانايي هاي حرکتي پايه نسبت به پـسران                 
  ).۱۸ و ۱۲) (۱۹۹۳ ٥٥، لوويس و باترفيلد۱۹۹۳رواي و الرکين (ضعيف ترند 

ران تحقيقي که فقط به بررسي مهارت هاي حرکتي پايه پرداخته شده باشد انجام نشده               در اي 
باتوجه به اين که رشد مهارت هاي حرکتي پايه يکي از مراحل مهم در رشد حرکتي دوران                 . است

کودکي است که مي تواند در رشد حرکتي سال هاي آتي و در اکتـساب مهـارت هـاي حرکتـي                     
 مهارت هاي حرکتي زندگي روزمره و شغلي آثار واضحي داشته باشـد،             پيچيده اعم از ورزشي يا    

 منتخب جابجايي شامل مهارت پرش طول جفـت         ةاين تحقيق به بررسي مهارت هاي حرکتي پاي       
 در صورتي که اين مهـارت هـا در هفـت سـالگي در حـد               . و مهارت لي لي کردن پرداخته است      
ي شده از طريق برنامـه هـاي حرکتـي مناسـب             برنامه ريز  مطلوبي توسعه نيافته باشد، مداخلة    

                                                 
1 - Revie & Larkin 
2 - Toole & Kretzschamar  
3 - Woodard & Surburg 
4 - Torioln & Igbokwe  
5 - Loovise & Butterfisld  
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در اين پژوهش محقق درصدد است که سطوح اين مهارت هـا را در کودکـان                ). ۷(ضروري است   

  .دختر و پسر تعيين کند و مورد مقايسه قرار دهد
  

  روش تحقيق
ميداني بوده و محقق درصدد تعيين ويژگي هاي رشد از نظـر            _ روش تحقيق از نوع توصيفي      

  .حرکتي منتخب پرش طول جفتي و لي لي کردن استالگوهاي 
  

   آماريةجامع

  پـسر ودختـر شهرسـتان اروميـه تـشکيل           ة آماري تحقيق را کودکـان هفـت سـال         ةجامع
.  در مدارس ابتدايي دولتي مشغول به تحصيل بوده انـد          ۸۴ _ ۸۵مي دهند که در سال تحصيلي       

 نفري است که به صورت گـزينش  ۱۰۲  آزمودني پسر و دختر در دو گروه۲۰۴ تحقيق شامل   ةنمون
ـاي  ميـانگين سـني   .  مورد نظر انتخاب شدند ة تصادفي از جامع   _خوشه اي    ـودني ه  ۴/۰ پـسر  آزم

ـاي   ، ميانگين وزن    ۸۷/۶ ± ۳ دختر   آزمودني هاي  و   ±۹۱/۶ ـودني ه  کيلـوگرم و    ۱۴/۲۴ ± ۵ پـسر    آزم
ـاي    و   ۱۲۲ ± ۱۵ر   پـس  آزمودني هاي  کيلوگرم و ميانگين قد      ۲۸/۲۲ ± ۴ دختر   آزمودني هاي  ـودني ه  آزم

  . بود۸۵/۱۹ ± ۱۰دختر 
  

  ابزار جمع آوري اطالعات

 روبـه رو، پهلـو، و پـشت جمـع      ةاطالعات مورد نياز تحقيق به روش فيلمبرداري از سه زاوي         
و ) ۱۹۸۵ (١١الگوي پرش طول جفت با استفاده از روش مرحلـه ي کـالرک و فيليـپس               . آوري شد 

ارزيابي و ويژگي هاي کلـي      ) ۱۹۸۵ (٢٢ اي هالورسون و ويليامز    الگوي لي لي کردن با روش مرحله      
  ).۳(الگوهاي رشدي نمونه ها بررسي شد 

  
   اجراي آزمونةنحو

پس از انتخاب آزمودني ها و سازماندهي عوامل اجرايي و گروه هاي تحقيق به منظـور جمـع            
 منتخب بـا    ةي پاي  آزمودني ها در حين اجراي مهارت هاي حرکت        ةآوري اطالعات مورد نظر از کلي     

                                                 
1 - Clark & Philips  
2 - Halverson & Williams  



 ٩٣...                    دختر و پسر هفت سالة ) پرش طول و لی لی (توصيف و مقايسة مهارت های حرکتی پاية منتخب
  

ـ           روبـه رو، پهلـو و پـشت بـه طـور همزمـان               ةاستفاده از سه دوربين فيلمبرداري و از سه زاوي
هر آزمودني هر الگو را سه بار انجام مي داد که از هر سه تکرار آن فيلمبرداري                 . فيلمبرداري شد 

ين، مونتـاژ و     امور مربـوط بـه تـدو       ةبهترين اجراي هر آزمودني انتخاب و پس از انجام کلي         . شد
ـ            CDتبديل فيلم ها به      مـورد  ...  عکـس و     ة با استفاده از امکانات رايانه در پخـش مجـدد، تهي

ـ          نتـايج بـا   . دارزيابي محقق و همکاران قرار گرفته و ميانگين ارزيابي براي هر آزمودني ثبـت ش
  .استفاده از آمار توصيفي دسته بندي و شاخص هاي آماري استخراج گرديد

  
  فته هاي تحقيقنتايج و يا

به مهارتي مي گويند که در آن کودک بدن خود را از سـطحي بـا                : الگوي پرش طول جفتي   . ۱
در ايـن تحقيـق     ). ۲(هر دو پا به باال مي راند و پس از طي مسافتي با هر دو پا فـرود مـي آيـد                       
اين عمل بـراي هـر      . تکليف پرش طول جفتي شامل پرش از روي يک خط با تمام نيرو مي شود              

در الگوي پرش طول جفتي دو جزء حرکتي پا و دسـت بررسـي مـي                . زمودني سه بار تکرار شد    آ
  :جزء حرکتي پا شامل چهار مرحله است. شود
  ؛پرش با يک پا:  اولةمرحل
  ؛)۱تصوير (مفصل زانو قبل از باال آمدن پاشنه ها باز مي شود :  دومةمرحل
  ؛)۲تصوير (د مفاصل زانو و مچ پا با هم باز مي شون:  سومةمرحل
 حرکت اين   ةنخست پاشنه ها و سپس زانوها باز مي شوند، در حقيقت شکل باليد            :  چهارم ةمرحل
  . استءجز

  
  
  
  
  
  
  
  

   سوم جزء حرکتي پاة مرحل– ۲تصوير             دوم جزء حرکتي پاة مرحل– ۱تصوير                 



  ۱۳۸۶پاييز , ۳۳شمارة ,                                                                                        نشرية حرکت  ٩٤

 
ـ     ۴۰/۳۹ سوم و    ة درصد پسران در مرحل    ۶۰/۶۰نتايج نشان داد      دوم قـرار    ةدرصـد در مرحل

 درصد دختـران در     ۸۶/۱۲همچنين  . داشتند و هيچ کودکي در مراحل اول و چهارم قرار نگرفت          
ـ           ة   درصد در مرحل   ۱۴/۳۷ سوم و    ةمرحل رم ادوم قرار داشتند و هيچ کودکي در مراحل اول و چه

  ).۱شکل(قرار نگرفت 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :جزء حرکتی دست شامل چهار مرحله است 
  ).۳تصوير (دست ها بدون تحرک و ثابت است : اول ةمرحل
  )۴تصوير (دست ها به جلو پرتاب مي شود :  دومةمرحل
  )۵تصوير (نخست دست ها باز شده و سپس کمي خم مي شوند :  سومةمرحل
 ة خم مي شوند که در حقيقت شکل باليـد         الً کام سپسنخست دست ها باز شده و       :  چهارم ةمرحل

  .حرکت اين جزء است
  
  
  
  
  
  
  

   دوم جزء حرکتي دستة مرحل_ ۴صوير     ت                     اول جزء حرکتي دستة مرحل_ ۳تصوير            
  



 ٩٥...                    دختر و پسر هفت سالة ) پرش طول و لی لی (توصيف و مقايسة مهارت های حرکتی پاية منتخب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مرحلة سوم جزء حرکتی دست_ ۵تصوير 
  

 ۱۲/۱۲ درصـد در مرحلـة دوم        ۸۸/۳۷,  درصد از پسران در مرحلة سـوم       ۵۰نتايج نشان داد    
همچنـين  . رند و هيچ کودکی در مرحلـة چهـارم قـرار نگرفـت            درصد هم در مرحلة اول قرار دا      

 درصد در مرحلة    ۱۴/۱۷ درصد در مرحلة دوم و       ۵۳/۲۱,  درصد از دختران در مرحلة سوم      ۴۳/۶۱
  ).۲ شکل(اول قرار دارند و هيچ کودکی در مرحلة چهارم قرار نگرفت 

   

  
  

جود با استفاده از آزمون     تفاوت های مو  , برای اطمينان از يافته های بخش توصيفی هرمهارت       
  ).۱جدول (آماری يومن ويتنی بررسی شد که نتايج حاصل به شرح زير است 
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  نتايج آزمون يومن ويتنی برای الگوی پرش طول جفت_ ۱جدول 

  دختران  پسران

مجموع   متغير

  رتبه ها

ميانگين 

  رتبه ها

مجموع 

  رتبه ها

ميانگين 

  رتبه ها

U Z  Sig  

  ۴۵۴/۰  ۷۴۸/۰  ۴۷۲۴  ۲۶/۱۰۳  ۱۰۳۲۶  ۷۴/۹۷  ۹۷۷۴  کل الگو

  ۷۷۱/۰  ۲۹۱/۰  ۴۹۰۰  ۵/۱۰۱  ۱۰۱۵۰  ۵/۹۹  ۹۹۵۰  پا

  ۳۲۶/۰  ۹۸۱/۰  ۴۶۴۱  ۰۹/۱۰۴  ۱۰۴۰۹  ۹۱/۹۶  ۹۶۹۱  دست

  P = ۰۵/۰ سطح معنی داری ∗  

  
 و سطح معنی داری به دسـت        Zبا توجه به مقدار     ,  همان طور که از جدول استنباط می شود       

رفته می شود بين پسران و دختران در الگوی پرش طول جفت            فرض صفر تاييد و نتيجه گ     , آمده
همچنين بين پسران و دختران در اجـزای حرکتـی پـا و دسـت       . تفاوت معنی داری وجود ندارد    
  ).P = ۰۵/۰(تفاوت معنی داری وجود ندارد 

  
  الگوي لي لي کردن. ۲

 پا از زمين به باال پرتاب شده،        ,حرکتحال  مهارتي است که در آن بدن به صورت درجا يا در            
در اين تحقيق تکليف لي لي کردن شامل انجام عمل لي لـي توسـط               . روي همان پا فرود مي آيد     

در الگوي لي لي کردن دو جزء حرکتي پا و دست بررسـي مـي               .  متر است  ۵آزمودني به مسافت    
  :جزء حرکتي پا شامل چهار مرحله است. شود
  پرواز لحظه اي:  اولةمرحل

  )۶تصوير (پاي غيراتکا ساکن است . افت و کنترل:  دومةرحلم
  )۷تصوير (کنده شدن بدن با پرتاب به کمک پاي متحرک :  سومةمرحل
پاي متحرک بدن را هدايت مي کند که در حقيقـت           . تاخير در کندن بدن از زمين     :  چهارم ةمرحل

  )۸تصوير (شکل باليده حرکت اين جزء است 
  
  
  
  



 ٩٧...                    دختر و پسر هفت سالة ) پرش طول و لی لی (توصيف و مقايسة مهارت های حرکتی پاية منتخب
  
  

     
 

   مرحلة سوم جزء حرکتي پا– ۷تصوير                مرحلة دوم جزء حرکتي پا– ۶تصوير                   

 

  
  

   چهارم جزء حرکتي پاة مرحل– ۸تصوير 

  
ـ     ۶۰/۶۰ سوم و    ة درصد پسران در مرحل    ۴۰/۳۹نتايج نشان داد      دوم قـرار    ة درصـد در مرحل

ـ . دارند و هيچ کودکي در مراحل اول و چهارم قرار نگرفت            درصـد دختـران در      ۷۱/۲۵ين  همچن
 دوم قرار داشـتند و      ة درصد هم در مرحل    ۷۱/۵ سوم و    ة درصد در مرحل   ۵۷/۶۸ چهارم و    ةمرحل

  ).۳شکل ( اول قرار نگرفت ةهيچ کودکي در مرحل
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   نتايج جزء حرکتي پا_ ۳شکل 

  
  : زير استةجزء حرکتي دست شامل پنج مرحل

  ؛هر دو دست غيرفعال است:  اولةمرحل
  ؛)۹تصوير (واکنش همزمان با هر دو دست : دوم ةمرحل
  ؛)۱۰تصوير (کمک به اجراي مهارت با هر دو دست همزمان :  سومةمرحل
  ؛)۱۱تصوير (حرکت ناکامل دست در جهت پاي مخالف :  چهارمةمرحل
  . حرکت اين جزء استةکمک از دست مخالف که در حقيقت شکل باليد:  پنجمةمرحل

  

      
                 

  
  
  
  
  
  
  
  

   سوم جزء حرکتي دستة مرحل– ۱۰تصوير           دوم جزء حرکتي دستة مرحل– ۹تصوير                     
  
  



 ٩٩...                    دختر و پسر هفت سالة ) پرش طول و لی لی (توصيف و مقايسة مهارت های حرکتی پاية منتخب
  

  
  

   چهارم جزء حرکتي دستة مرحل– ۱۱تصوير 

  
 درصـد در مرحلـة سـوم و         ۱۲/۶۲,  درصد از پسران در مرحلة چهـارم       ۰۶/۶نتايج نشان داد    

.  و هيچ کـودکی در مراحـل اول و پـنجم قـرار نگرفـت          درصد در مرحلة دوم قرار دارند      ۸۲/۳۱
 درصد هـم  ۱۴/۷ درصد در مرحلة سوم و       ۶۰ درصد دختران در مرحلة چهارم و        ۸۶/۳۲همچنين  

  ).۴شکل (در مرحلة دوم قرار داشتند و هيچ کودکی در مراحل اول و پنجم قرار نگرفت 
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  نتايج جزء حرکتی دست_ ۴ شکل
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تفاوت های موجود با استفاده از آزمون    ,  بخش توصيفی هر مهارت    برای اطمينان از يافته های    

  )۲جدول(يومن ويتنی بررسی شد که نتايج حاصل به شرح زير است 
  

  نتايج آزمون يومن ويتنی برای الگوی لی لی کردن_ ۲جدول 
  دختران  پسران

مجموع   متغير
  رتبه ها

ميانگين 
  رتبه ها

مجموع 
  رتبه ها

ميانگين 
  ارتبه ه

U Z  Sig  

  ∗۰۰۰/۰  ۹۳۱/۷  ۱۹۴۳  ۰۷/۱۳۱  ۱۳۱۰۷  ۹۳/۶۹  ۶۹۹۳  کل الگو

  ∗۰۰۰/۰  ۸۵۸/۸  ۱۷۴۳  ۳۰۷/۱۳  ۱۳۳۰۷  ۹۳/۶۷  ۶۷۹۳  پا

  ∗۰۰۰/۰  ۸۷۳/۵  ۲۹۰۷  ۴۳/۱۲۱  ۱۲۱۴۳  ۵۷/۷۹  ۷۹۵۷  دست

  P = ۰۵/۰ سطح معنی داری ∗   

  
  و سطح معنی داری بـه دسـت  Zبا توجه به مقدار , همان طور که از جدول استنباط می شود       

فرض صفر رد و نتيجه گرفته می شود بين پسران و دختران در الگوی لی لی کردن تفاوت                  , آمده
همچنـين بـين پـسران و       . معنی داری وجود دارد و دختران بمراتب بهتر از پسران عمل کردند           

دختران در اجزای حرکتی پا و دست تفاوت معنی داری وجود  دارد و دختران بمراتـب بهتـر از                    
  ).P =۰۵/۰(کردند پسران عمل 

  

  بحث و نتيجه گيری 
پژوهش حاضر به بررسی توانايي های حرکتی پاية منتخب شامل پرش طول جفتی و لی لـی                 

مهارت های حرکتـی پايـه      . کردن در کودکان پسر و دختر هفته سالة شهرستان اروميه پرداخت          
شـرط  ... ت کردن و    درياف, پرتاب کردن , ضربه زدن , سکسکه دويدن , پريدن, مانند لی لی کردن   

هر چند  . است... ژيمناستيک و   , بسکتبال, يادگيری مهارت های ورزشی ويژه مانند دو و ميدانی        
اما بيشتر کودکان توانايي بـالقوه  , رشد مهارت های حرکتی کودکان پديدة وابسته به سن نيست        

متعددی مانند  عوامل  . برای کسب اشکال پيشرفتة اين مهارت ها را در اواخر شش سالگی دارند            
فرصت های تجربه و شرايط محيطی می توانند اختالفـاتی را در رسـيدن بـه    , تفاوت های فردی 

تفاوت های جنسی نيز می توانـد يکـی از علـل ايـن         . شکل پيشرفتة اين مهارت ها ايجاد کنند      



 ١٠١...                    دختر و پسر هفت سالة ) پرش طول و لی لی (توصيف و مقايسة مهارت های حرکتی پاية منتخب
  

ـ                . اختالفات باشد  ر البته اين تفاوت ها بيشتر از نظر فرصت های تمرين و امکانات محيطـی از نظ
نگرش های فرهنگی برای آزادی بيشتر شرکت در فعاليت ها برای پسران در مقايسه با دختـران                 

  . است
همان طور که از نتايج برمي آيد، در مهارت پرش طول جفت در جـزء حرکتـي دسـت بـين                     

 جزء حرکتي پا بين دختـران و پـسران          رهمچنين د . پسران ودختران تفاوت زيادي وجود ندارد     
) ۱۹۸۶( مشاهده نمي شود که اين نتايج با نتايج تحقيقات توريون و ايگبـووه               تفاوت چشمگيري 

اين عدم همخواني نشان از رشد بيشتر دختران در مهارت هـاي حرکتـي              ). ۲۹(همخواني ندارد   
  .پايه دارد

ـ                      ايـن   ةدر الگوي لي لي کردن در جزء حرکتي دست و پا برتري با دختـران اسـت کـه نتيج
مطابقـت دارد   ) ۱۹۹۷(و وودارد و سـوربرگ      ) ۱۹۹۳(ات تول و کرتزشمار     تحقيق با نتايج تحقيق   

  ).۳۰ و ۲۸(
باتوجه به نتايج اين تحقيق مي توان گفت که در الگوي پرش طول جفتي تفاوت زيادي بـين                  
پسران و دختران مشاهده نمي شود ولي در الگوي لي لي کردن برتـري نـسبي از آن دختـران                    

 تحقيق نشان مي دهد بيشتر پسران و دختـران در ايـن سـن در                همان طور که نتايج اين    . است
 ١ زيرپيشرفته قرار دارند و باتوجه به يافته هـاي سـينکلر           ةمهارت هاي حرکتي منتخب در مرحل     

 ة پيشرفت ة رشد براي رسيدن به مرحل     ةمبني بر اين که کودکان داراي نيروي بالقو       ) ۲۶) (۱۹۷۳(
شش سالگي مي باشند که باتوجه به اين مـسئله مـي            بيشتر مهارت هاي حرکتي پايه در حدود        

 خـود را بـه      ةتوان گفت آزمودني هاي اين تحقيق از لحاظ رشدي نتوانسته اند نيروهـاي بـالقو              
مبني بر اين که کودکان شش      ) ۲۰۰۱( هريسون و کافني     ةبالفعل تبديل کنند که اين نتيجه با يافت       

 در حد پيشرفته اجرا نمي کنند، مطابقت دارد          طول جفتي و لي لي را      ةساله الگوهاي حرکتي پاي   
اين مسئله مي تواند ناشي از عوامـل زيـادي ماننـد وضـعيت هـاي محيطـي، فرهنگـي،                    ). ۱۰(

دريافتنـد تمـرين    ) ۲۰۰۵(و آپـاچ    ) ۲۰۰۲(مک لنزي و همکاران     . باشد... خانوادگي، اقتصادي و    
تاني موجب بهبود رشـد الگوهـاي    پيش دبسةالگوهاي حرکتي پايه و برنامه هاي تمريني در دور       

 ةباتوجـه بـه بيـشين     ). ۱۴ و   ۴(حرکتي پايه و مهارت هاي حرکتي و ورزشي کودکان مـي شـود              
پژوهشي تحقيق حاضر پيشنهاد مي شود برنامه هاي تربيت بدني در دبستان ها بـراي کودکـان                 

                                                 
1 - Sinclair 
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فت کودکان در   به صورت جدي تري دنبال شده و در اين کالس ها برنامه هاي تمريني براي پيشر               

  .الگوهاي حرکتي پايه گنجانده شود
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