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  چکيده

 سـاله و تعيـين روايـی و پايـايی آن در      ۳‐۶هدف اين پژوهش هنجاريابی حرکات درشت و ظريف کودکان          
جامعة آماری پژوهش را کودکـان      .  پيمايشی است  –فی  روش پژوهش حاضر از نوع توصي     . شهرستان شيراز است  
 طبقه ای از مهد کودک ها، مراکـز  – ساله به طور خوشه ای  ۳‐۶ کودک   ۱۵۲۴ که در آن     دشيراز تشکيل می دهن   

در اين پژوهش حرکات درشت و ظريف در        . بهداشتی، کانون های فرهنگی و سالن های ورزشی جمع آوری شدند          
در بخش حرکات درشت مهارت هايی چون پرش        .  مورد مشاهده قرار گرفت    IIد دنور   کودکان از طريق آزمون رش    

تقليد خط عمودی، چـرخش     ,  ظريف مهارت هايی چون روی هم گذاشتن مکعب        در حرکا ت  و  افقی، حفظ تعادل    
 کـودک و بـا  فاصـلة         ۸۳ بازآزمون روی    –پايايی آزمون از طريق روش آزمون       . وجود داشت ...  و   انگشت شست 

ضريب روايی با استفاده از تحليل      .  درصد به دست آمد    ۸۷/۹۱ روز محاسبه شد که ضريب توافق آن         ۷‐۱۰ی  زمان
تفاوت , ن با استفاده از آمار توصيفی روند حرکتی کودکان        يهمچن. به دست آمد  ) ۱۹۷۹, نظرية آلن وين  (واريانس  

 داد کـه آزمـون   نهای پژوهش نـشا يافته . های جنسيتی و جداول هنجار سنی به تفکيک مواد آزمون تهيه شد         
ـ           .  پايايی و روايی زيادی دارد     IIدنور   ، در تمـام نقـاط      فآزمودنی های پژوهش حاضر در حرکـات درشـت و ظري

داده های مربوط به دو جنس نـشان داد کـه در بخـش حرکـات                . درصدی نسبت به کودکان دنور عقب تر بودند       
. ا در بخش حرکات درشت ايـن تفـاوت معنـی دار نيـست             ام, ظريف تفاوت معنی داری بين دو جنس وجود دارد        

 ساله  ۳‐۶همچنين مشخص شد که از اين آزمون می توان برای اندازه گيری حرکات درشت و ظريف در کودکان                   
 فعاليـت بـدنی را بـا همکـاری          –که مراکز مسئول برنامه های حرکتی       , ازاين رو پيشنهاد می شود    . استفاده کرد 

 در بخـش حرکـات      IIآزمون دنور   . ای جبران اين عقب ماندگی ها تدوين و اجرا کنند         متخصصان تربيت بدنی بر   
  . ظريف و درشت استاندارد شده و برای شهر شيراز دارای روايی و پايايی و جداول نورم است

  
  واژه های کليدی      

  .بستانکودکان قبل از د, حرکات ظريف, حرکات درشت, IIآزمون غربالگری رشد دنور , هنجاريابی
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  مقدمه
امروزه افزايش توجه به مشکالت رشدی و نيز توسعة برنامه های آموزش قبـل از سـنين                 

سبب شده است که نياز به ارزيابی وضعيت رشدی کـودک طـی سـال               , مدرسه برای کودکان  
  ). ۱۲(های اول زندگی به شکل قابل توجهی افزايش يابد 

بـر کـسی پوشـيده      , ی بيان می شـود    به ويژه وقتی به صورت کم     , نقش مهم اندازه گيری   
ون ابزار معتبر و استاندارد بـه       بد, وسيلة اندازه گيری است   , اما مهم تر از اندازه گيری     , نيست

معمول ترين ابـزار    . دست آوردن شناختی صحيح و کامل از ويژگی مورد نظر غيرممکن است           
شيوه ای نظام مند بـرای      وسيله يا   "آزمون ها هستند که به عنوان       , رفتار حرکتی اندازه گيری   

ساخت يا تهية آزمون هايی کـه رشـد و          ). ۶(تعريف شده اند    " اندازه گيری نمونه ای از رفتار     
از دغدغه های متخصصان رشد حرکتی بـوده و         , رفتار حرکتی را به درستی اندازه گيری کند       

ـ        , رد حرکتی کودکان  کبرای ارزيابی رشد عمل   . است ان و  ارزيابی برنامـه هـای حرکتـی کودک
وجود مقياس روا و پايا و عملی برای اندازه گيری عملکرد         , مطالعات خاص دورة پيش دبستانی    

در کشور ما تعداد بسيار کمی ابـزار انـدازه     , از سوی ديگر  ). ۳(حرکتی کودکان ضروری است     
چنانکـه  . وجود دارد , گيری رشد حرکتی که برای محيط فرهنگی ايران هنجاريابی شده باشد          

اجـرای حرکتـی از     , ات متعددی که در زمينة عملکرد حرکتی در ايران انجام گرفته          در تحقيق 
ازاين رو فقدان ابـزار معتبـر و مناسـب بـرای            . سنجش شده است  مسافت يا دقت    , نظر زمان 

بنابراين، در ايـن تحقيـق      . کاربرد آن در مراکز آموزشی قبل از دبستان به خوبی آشکار است           
اه هنجاريابی يکی از ابزارهای سنجش عملکرد حرکتی کودکـان          سعی شده تا اولين گام در ر      

  .  برداشته شودIIيعنی آزمون غربالگری رشد دنور 
طرح ريزی   ١ توسط فرانکن برگ و دادز     ۱۹۶۷آزمون غربالگری رشد دنور که ابتدا در سال         

اقتـصادی و مفيـد بـرای       , يک روش غربالگری ساده   , بازنگری شد ) IIدنور   (۱۹۹۲و در سال    
ارزيابی رشد حرکتی اوليه و مهارت های حرکتی پاية کودک و تعيين انواع تاخيرهای رشـدی         

  ). ۱۴(طی دورة شيرخوارگی و قبل از دبستان است 

                                                 
1- Franken Burg & D odds  
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رشد کودک را در چهـار      ,  سالگی است  ۶اين آزمون که نمايانگر رشد کودک از بدو تولد تا           
 ۳۹ (٣زبـان   , ) مورد ۲۹ (٢نطباقی ا –حرکات ظريف   , ) مورد ۲۵ (١ اجتماعی –بعد مختلف فردی    

اين آزمون به طور رايـج بـرای ارزيـابی          . بررسی می کند  )  مورد ۳۲ (٤و حرکات درشت  ) مورد
 کاربرد دارد و با استفاده از اين آزمـون مـی تـوان              ,رشدی در هر يک از چهار بخش ذکرشده       

ر او ايجـاد  با رسيدن به سن خاص چه مهارت هـايی بايـد د          , پيش بينی کرد که در هر کودک      
  ). ۱۶(شود يا توسعه يابد 

استاندارد کردن آزمون غربـالگری     "تحقيقی با عنوان    ) توکيو( در ژاپن    ۱۹۷۸ در سال    ٥اادا
 کـودک ژاپنـی     ۱۱۷۱آزمون بر روی    , انجام داد که طی آن    " رشدی دنور بر روی کودکان توکيو     

ين سـنين اجـرای مـوارد       ب, نتايج حاصل نشان داد که در برخی موارد آزمون        . استاندارد شد 
کودکان توکيـو در برخـی      . آزمون در کودکان ژاپنی و نمونة استاندارد دنور تفاوت وجود دارد          

مربوط به قسمت حرکات ظريف و درشت در دوران اولية شـيرخوارگی کنـدتر              , موارد آزمون 
  ). ۱۹(بودند

ن آزمـون   اسـتاندارد کـرد   " تحقيقی در شهر کارديف انگلستان با عنـوان          ۱۹۷۹در سال   
 کـودک   ۱۵۴۷اين آزمـون بـر روی       . انجام شد " غربالگری رشدی دنور برای کودکان کارديف     

نتايج نمايانگر وجود تفاوت در قـسمت حرکـات درشـت در            . دختر و پسر اين شهر اجرا شد      
در ). ۸(در قسمت حرکات ظريف تفـاوتی وجـود نداشـت           . کودکان کارديف و نمونة دنور بود     

استاندارد کردن و انطباق آزمون غربـالگری رشـدی         "ديگری با عنوان     نيز تحقيق    ۱۹۹۴سال  
 کـودک سـنگاپوری صـورت       ۲۱۹۴بر روی   "  به منظور استفاده برای کودکان سنگاپور      IIدنور  
 IIو دنـور  ) ۱۹۷۵(در اين تحقيق بين نتايج به دست آمده از تحقيق و  آزمـون دنـور        . گرفت

  ). ۱۳(تفاوت مشخص و بارزی وجود داشت ) ۱۹۹۰(

                                                 
1- Personal – Social   
2- Fine Motor – Adaptation   
3- Language   
4- Gross Motor   
5- Oeda   
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 ۳‐۵وضعيت رشـدی در بچـه هـای        "در تحقيقی با عنوان      ۲۰۰۳ در سال    ١ ژن چن  –چون  
, شـغل , سطح تحصيالت والدين  , با استفاده از آزمون دنور و ارتباط جنسيت       " سالة شهر تايپه  

تعداد فرزندان و مراقب های فرزند را با روند تکاملی بررسی کرد و به اين نتيجه رسيد که در                   
 درصـد بـه     ۹۰شت عقب ماندگی هايی وجود دارد و ضريب پايـايی آزمـون             بخش حرکات در  

  ). ۱۱(دست آمد 
 عملکرد حرکتی بچه های دبستانی را با تشخيص مـشکالت           ۲۰۰۵ در سال    ٢ريچارد وبستر 

 زبان در دورة پيش دبستانی بررسی کرد و به اين نتيجه رسيد که ميـانگين نمـره هـای                    درش
  ). ۲۰( ها کمتر است حرکات درشت و ظريف در اين بچه

,  در يک مطالعة طولی در کشورهای غنا(W.H.O) سازمان بهداشت جهانی    ۲۰۰۶در سال   
 ماهه را مـورد بررسـی   ۴‐۲۴ کودک   ۸۱۶عمان و آمريکا با استفاده از آزمون دنور         , نروژ, هند

 ۹۰ حرکت درشت پايه را در اين کودکان بررسی کرد و به اين نتيجه رسـيد کـه                   ۶قرار داد و    
  درصد آنها حرکت خزيدن چهار       ۴ / ۳ حرکت پايه روندی عادی داشتند و        ۵درصد کودکان در    

  ).۲۴(دست و پا را از خود نشان ندادند 
 تحقيقی با عنوان بررسـی  ۱۳۷۵ – ۷۷عليرضا مغيثی در يک مطالعة طولی بين سال های  

 ۱۷۰( نـوزاد سـالم   ۳۲۹در اين تحقيـق    .  سالة شهر شيراز انجام داد     ۰‐۲روند تکامل کودکان    
 بيمارستان و زايشگاه در سطح شهر       ۱۴دو هفتة متوالی به طور تصادفی از        )  پسر ۱۵۹دختر و   

 سال پيگيری شدند و مواد آزمون دنـور در مـورد آنهـا جداگانـه                ۲شيراز جمع آوری شده و      
بخـش حرکـات ظريـف دخترهـا و         نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که در          . انجام گرفت 

گرفتن اشيا با دو    (رها در  دو مورد اختالف داشتند که در هر دو مورد پسرها جلوتر بودند                پس
گريه و  (در بخش حرکات درشت دخترها در دو مورد         ).  انگشت شست  ادست و برداشت اشيا ب    

  ). ۷(جلوتر بودند ) کنترل سر
توان از آن    مقياس يا آزمونی که ب     ,همان طور که نتايج پژوهش های مذکور نشان می دهند         

, ی و ارزيابی عملکرد حرکتی به طور خاص در دورة پيش دبستانی استفاده کرد             ه گير برای انداز 

                                                 
1- Chwen – JenChen  
2- Richard  Webster   
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پايـا و قابـل   , در نهايت پژوهش حاضر در صدد دستيابی و تهية آزمون هـای روا           . وجود ندارد 
 که از راه آنها بتوان وضعيت عملکـرد       , همچنين هنجار مؤلفه های عملکرد حرکتی     . اجرا است 

 ساله را در جامعة ايرانی به ويژه شيراز مورد انـدازه گيـری و ارزيـابی    ۶ تا ۳حرکتی کودکان   
  ). ۳(تنظيم شده است , قرار داد

  

  روش تحقيق 
با توجه به آنکه هدف اين پژوهش هنجاريابی حرکات درشت و ظريف کودکـان و تعيـين                 

جامعـة آمـاری را کليـة    . شـد  پيمايشی استفاده  –از روش توصيفی    . پايايی و روايی آنهاست   
ی ورزشی و کانون هـای      لن ها سا, مراکز بهداشتی ,  ساله ای که در مهد کودک ها       ۳‐۶کودکان  

 نفـر   ۱۵۲۴نمونة آماری پژوهش    . هندمی د تشکيل  , فرهنگی شهرستان شيراز حضور داشتند    
ـه ا   –ی  شه ا ی خو نه گير است که به صورت نمو    )  دختر ۶۸۸ پسر و    ۸۳۶( . ی انتخـاب شـدند    طبق

 سال است   ۳‐۶ نفر از کودکان     ۱۵۲۴, تعداد نمونة پژوهش بر اساس اطالعات تحقيقات مشابه       
ی به اين صورت بود کـه       نه گير روش نمو .  در شيراز انتخاب شدند    ۱۳۸۶که طی بهار و تابستان      
ی فرهنگی واقـع در     ن ها ی ورزشی و کانو   لن ها سا, مراکز بهداشتی , ک ها ابتدا فهرست مهد کود   

گفتنـی  . ان مورد آزمون قرار گرفتنـد     کشخص شد و سپس با مراجعه به آنها کود        هر منطقه م  
هر نـيم   ( سال   ۶ و   ۵/۵ , ۵ , ۵/۴ , ۴ , ۵/۳, ۳ گروه سنی    ۷ سال به    ۳‐۶است محدودة سنی    

از کل آزمودنی ها کمترين تعداد آزمودنی ها در گروه          . تقسيم بندی شدند  ) سال در يک گروه   
برای تعيين  . است)  درصد ۲۴( سال   ۶ترين آن در گروه سنی      و بيش )  درصد ۶/۸( سال   ۳سنی  

روايی محتوايی آزمون از روش روايی محتوايی و بر اساس مطالعة کتاب ها و مقاالت منتـشر                 
شده در اين زمينه استفاده شد که از نظر کيفيت اين آزمون مورد تاييد متخصصان اطفـال و                  

 نيز با توجه IIدنور آزمون غربالگری رشدی   روايی  . کارشناسان رشد حرکتی قرار گرفته است     
بارها مورد تحقيـق و بررسـی قـرار گرفتـه و            , به استفادة گستردة آن در کشورهای مختلف      

  . نده ابيشتر اين مطالعات روايی اين آزمون را تاييد کرد
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و ) ۱۹۷۹(برای محاسبة روايی سازة آزمون از دو شيوة تفـاوت هـای گروهـی آلـن ويـن                   
در اين تحقيق برای محاسبة پايايی از روش دوبـاره سـنجی            .  استفاده شد  ١لیتغييرهای تحو 

 درصد بـرآورد شـد و همـان طـور کـه             ۸۷/۹۱استفاده شد که مقدار ضريب کاپای آن برابر         
, برای هنجاريـابی از رتبـة درصـدی       . هد می د  ضريب توافقی زيادی را نشان    , دمی شو مشاهده  

  . استفاده شد
ی و مجموعه برنامـه هـای آمـاری         نه ا  شده از طريق سيستم رايا     ی جمع آوری  ه ها کلية داد 

SPSS   جداول توصيفی تنظيم   , راوانیف تجزيه و تحليل شده و از طريق محاسبة          ۵/۱۵ نسخة
به منظـور   , در اين تحقيق از روش های آماری استنباطی چون آناليز واريانس يک طرفه            . شد

گين ها و ضريب همبستگی کاپا بـرای تعيـين   آزمون تی برای مقايسة ميان   , احراز روايی سازه  
  . پايايی و از آمار توصيفی رتبة درصدی برای هنجاريابی جداول و نمودارها استفاده شد

  

  نتايج و يافته های تحقيق 
  :پژوهش به ترتيب زير ارائه می شود نتايج در اين بخش 

  ضريب پايايی آزمون _ ۱
  روايی آزمون ضريب _ ۲
  ی در حرکات درشت و ظريف ای جنسيتتفاوت ه_ ۳
  فجداول هنجاری در حرکات درشت و ظري_ ۴

  ضريب پايايی آزمون 

در اين تحقيق برای محاسبة پايايی از روش دوباره سنجی استفاده شد که مقدار ضـريب                
ضريب تـوافقی   , دمی شو  ه   درصد برآورد شد و همان طور که مشاهد        ۸۷/۹۱کاپای آن برابر با     

ضريب باالی اين آزمون مبين قابليت اعتماد ابرزار است و مـی تـوان              . دهمی د زيادی را نشان    
 .  کودکان در ايران به کار گرفتفبرای سنجش رشد حرکات درشت و ظري

  ضريب روايی آزمون 

  :برای تعيين روايی سازه از دو شيوه استفاده شد , در اين پژوهش

                                                 
1- Developmental Changes   
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  روش تغييرهای تحولی ) الف 
د می شو يی به کار گرفته     ن ها اين روش در مورد آزمو    ,  پيداست ر که از نام اين روش     ن طو هما

در ايـن   , به عبـارت ديگـر    .  سر و کار دارد    دی آنها با مسئلة رش    ه گير که خصوصيت مورد انداز   
اگر يک آزمون رشدی دارای روايـی  . روش خصوصيت مورد اندازه گيری در رابطه با سن است      

در اين تحقيـق همبـستگی زيـاد در         . افزايش يابد ی آزمون   ه ها  نمر ,بايد با افزايش سن   , باشد
نـشان دهنـدة روايـی      ,  خالصه شده  ۱نمره های حرکات درشت و ظريف با سن که در جدول            

کودکـان شـيراز    سازة اين آزمون و بيانگر اين نکته است که از اين آزمون مـی تـوان بـرای                   
  ).۴, ۱(استفاده کرد 

  هش برای کل کودکان ماتريس ضرايب همبستگی متغيرهای پژو_ ۱جدول 
  حرکات درشت  حرکات ظريف  سن  متغير
  ۶۲/۰**   ۷/۰**   _  سن

  ۶۴/۰**   _  _  حرکات ظريف
  _  _  _  حرکات درشت

  

يافته های جدول نشان می دهد که بين حرکات ظريف و درشـت و سـن همبـستگی بـه                    
  .  معنی دار است۰۱/۰نسبت زيادی وجود دارد که در سطح 

  روش تحليل واريانس ) ب 
برای محاسبة روايی سازة آزمون از روش تحليل واريانس يا به عبارت ديگر از تفاوت های                

يعنی اگر ابزاری گروه های مختلف سنی را از يکـديگر           , استفاده شد ) ۱۹۷۹(گروهی آلن وين    
ازاين رو با توجـه بـه روش مـذکور روايـی       ). ۵(آن ابزار دارای روايی سازه است       , متمايز کند 

 مالحظـه   ۳ و   ۲همان طور که در جـداول       . يق تحليل واريانس بررسی شده است     طرآزمون از   
  . آزمون مذکور در مقاطع مختلف سنی دارای روايی سازه است, می شود

  
  نتايج تجزيه و تحليل واريانس برای حرکات درشت در گروه های سنی تحقيق _ ۲جدول 

مجموع   منبع تغييرات
  مجذورات

  درجات 
  آزادی

  ميانگين 
  عاتمرب

  سطح Fمقدار 
  معنی داری

  ۰۰۱/۰  ۸۹/۱۸۳  ۱۰/۵۹۴  ۶  ۶۲/۳۵۶۴  بين گروهی
      ۲۳/۳  ۱۵۱۷  ۸۶/۴۹۰۰  درون گروهی
        ۱۵۲۳  ۴۸/۸۴۶۵  مجموع
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نتايج تحليل واريانس نشان می دهد که بين گروه های سنی مختلـف تفـاوت معنـی دار                  
ذکور مربوط به کدام گـروه      به منظور آگاهی از اينکه تفاوت آماری آزمون م        . آماری وجود دارد  

ـا  با توجه به يا. از آزمون تعقيبی توکی استفاده شد , سنی است  ـه ه   ی ايـن حـوزه مالحظـه    فت
 سال  ۵ و   ۵/۴ی سنی به استثنای گروه های سنی        ه ها  که اختالف ميانگين در تمام گرو      می شود 

ار بـوده   دمعنـی    درصد   ۹۵ی سنی در سطح اطمينان      ه ها  سال در بقية گرو    ۶ و   ۵/۵و همچنين   
  . است

  نتايج تجزيه و تحليل واريانس برای حرکات ظريف در گروه های سنی تحقيق _ ۳جدول 

مجموع   منبع تغييرات
  مجذورات

  درجات 
  آزادی

  ميانگين 
  مربعات

  سطح Fمقدار 
  معنی داری

  ۰۰۱/۰  ۷۵/۲۶۵  ۴۰/۹۰۵  ۶  ۴۰/۵۴۳۲  بين گروهی

      ۴۰۷/۳  ۱۵۱۷  ۳۱/۵۱۶۸  درون گروهی

        ۱۵۲۳  ۷۲/۱۰۶۰۰  مجموع

  

معنی ی سنی مختلف تفاوت     ه ها نتايج تحليل واريانس در جدول نشان می دهد که بين گرو          
به منظور آگاهی از اينکه تفاوت آماری آزمون مذکور مربوط بـه کـدام گـروه                . ار وجود دارد  د

  با توجه به يافته های ايـن حـوزه مالحظـه           . از آزمون تعقيبی توکی استفاده شد     , سنی است 
 سـال   ۵/۵ و   ۵ی سنی   ه ها ی سنی به استثنای گرو    ه ها د که اختالف ميانگين در تمام گرو      می شو 

 گفـت    می توان  بنابراين, ار بوده است  معنی د  درصد   ۹۵ی سنی در سطح اطمينان      ه ها در بقية گرو  
  . که آزمون مذکور دارای روايی سازه است

  تفاوت های جنسيتی در حرکات درشت و ظريف 
‐۶ی حرکتی درشت و ظريف کودکان       ت ها  در عملکرد حرکتی مهار    برای مقايسة دو جنس   

 ۶ و   ۵ی مستقل استفاده شد که نتايج ايـن مقايـسه در جـداول              ها ه سال از آزمون تی گرو     ۳
  . آمده است
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   دوسوية حرکات درشت در بين کودکان پسر و دختر Tشاخص های آماری و نتيجة آزمون _ ۴جدول 

شاخص
  آماری

  جنسيت

تعداد 
  نمونه

  T-Value P-Value  درجة آزادی انحراف معيار  ميانگين

  ۳۳۹/۰  ‐۹۶/۰  ۱۵۲۲  ۳۴/۲  ۸۴/۹  ۸۳۶  پسر

        ۳۷/۲  ۹۵/۹  ۶۸۸  دختر

  

6
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12

14
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  مقايسة ميانگين کودکان پسر و دختر در حرکات درشت. ۱شکل 

  
جدول و شکل باال نشان می دهد که بـين حرکـات درشـت در کودکـان پـسر و دختـر                      

  . نی دار آماری وجود نداردشهرستان شيراز تفاوت مع
  

   در بين کودکان پسر و دختر ف دوسوية حرکات ظريTشاخص های آماری و نتيجة آزمون _ ۵جدول
شاخص
  آماری

  جنسيت

تعداد 
  نمونه

  T-Value P-Value  درجة آزادی انحراف معيار  ميانگين

  ۰۰۷/۰  ‐۷۰/۲  ۱۵۲۲  ۶۶/۲  ۳۷/۹  ۸۳۶  پسر
        ۵۹/۲  ۷۴/۹  ۶۸۸  دختر
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   مقايسة ميانگين کودکان پسر و دختر در حرکات ظريف.۲شکل 

  
جدول و شکل باال نشان می دهند که بـين حرکـات ظريـف در کودکـان پـسر و دختـر                      

  . شهرستان شيراز تفاوت آماری معنی دار وجود دارد
  جداول هنجاری حرکات درشت و ظريف 

 از طريـق     ساله در حرکات درشـت و ظريـف        ۳‐۶دراين قسمت عملکرد حرکتی کودکان      
  .  ارائه شده است۷ و ۶رتبة درصدی محاسبه شده که نتايج آن در جداول 
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  )به سال (II سالة شيراز و مقايسة آن با نورم دنور ۳‐۶سنين دستيابی به حرکات درشت در کودکان _ ۶جدول 

  نقاط درصدی

  نام حرکت

۲۵ %

  نمونه

۲۵ %  

  نورم

۵۰ %

  نمونه

۵۰ %  

  نورم

۷۵ %

  نمونه

۷۵ %  

  نورم

۹۰%   

  نمونه

۹۰ %

  نورم

  ۹۷/۱  ۶  ۷۳/۱  ۵/۵  ۵۳/۱  ۵  ۳۳/۱  ۴  ضربه به توپ

  ۴/۲  ۶  ۲/۲  ۵/۵  ۹۸/۱  ۵  ۷۸/۱  ۴  باال پريدن

  ۹/۲  ۶  ۹۸/۱  ۶  ۶۹/۱  ۵  ۴۲/۱  ۴  پرتاب توپ از باالی سر

  ۲/۳  ۶  ۹/۲  ۸۷/۵  ۷/۲  ۵  ۴/۲  ۴  پرش افقی 

حفظ تعادل روی يک 

   ثانيه۱پا به مدت 
۴  ۳/۲  ۵  ۵/۲  ۵/۵  ۸/۲  ۶  ۴/۳  

عادل روی يک حفظ ت

   ثانيه۲پا به مدت 
۴  ۶/۲  ۵  ۵/۳  ۶  ۹/۳  ۶  ۴  

  ۲/۴  ۶  ۹/۳  ۶  ۵/۳  ۵  ۲/۳  ۵/۴  لی لی کردن 

حفظ تعادل روی يک 

   ثانيه ۳پا به مدت 
۴  ۷/۲  ۵  ۳/۳  ۶  ۹/۳  ۶  ۷/۴  

حفظ تعادل روی يک 

   ثانيه ۴پا به مدت 
۵/۴  ۵/۳  ۵  ۴  ۶  ۵/۴  ۶  ۱/۵  

حفظ تعادل روی يک 

   ثانيه ۵پا به  مدت 
۵/۴  ۷/۳  ۵  ۳ / ۴  ۶  ۹/۴  ۶  ۴/۵  

قدم زدن از پاشنه به 

  پنجه 
۵  ۴  ۷۵/۵  ۶/۴  ۶  ۱/۵  ۶  ۷/۵  

حفظ تعادل روی يک 

   ثانيه ۶پا به مدت 
۵/۴  ۲/۴  ۵  ۸/۴  ۶  ۴/۵  ۶  ۹/۵  

  

, ۲۵( در حرکات درشت در تمام نقاط درصدی         نی ها هد که آزمود  می د  نشان   ۶نتايج جدول   
 سالة شـيراز در     ۴‐۵همچنين کودکان   . ندعقب تر نسبت به کودکان دنور     )  درصد ۹۰ و   ۷۵, ۵۰
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 تـا   ۳۳/۱درحالی که کودکان دنـور در       , ند به اين حرکات دست يابند     انسته ا  درصد تو  ۲۵نقطة  
 ۵‐۷۵/۵ درصـد کودکـان شـيراز در         ۵۰در نقطة   . ندفته ا  دست يا  ت ها  سالگی به اين مهار    ۲/۴

 ۷۵در نقطـة    . نـد فته ا  دست يا  ت ها  سالگی به اين مهار    ۸/۴ تا   ۵۳/۱سالگی و کودکان دنور در      
 سالگی بـه حرکـات      ۴/۵ تا   ۷۳/۱ سالگی و کودکان دنور در       ۵/۵‐۶درصد کودکان شيراز در     

ـ    ۶ درصد کودکان شيراز در      ۹۰درنقطة  . نده ا درشت دست پيدا کرد    ر در و سـالگی کودکـان دن
مـذکور ايـن    نکتة قابل توجه در مورد جـدول        . نده ا  سالگی به اين حرکات رسيد     ۹/۵ تا   ۹۷/۱

است که اختالف سنين دستيابی در تمام نقاط درصدی در کودکان نمونـة شـيراز و کودکـان                  
 ۵ و   ۴نمونة دنور در حرکات انتهايی جدول به ويژه در موارد حفظ تعادل روی يک پا به مدت                  

در ,  ثانيه کمتـر اسـت     ۶قدم زدن از پاشنه به پنجه و حفظ تعادل روی يک پا به مدت               , ثانيه
, بـاال پريـدن   ,  که اين اختالف در حرکات ابتدای جدول يعنی درحرکات ضربه به تـوپ             حالی

لی لی کردن   ,  ثانيه ۲ و   ۱حفظ تعادل روی يک پا به مدت        , پرش افقی , پرتاب توپ از باالی سر    
  . ثانيه استبيشتر  ۳و حفظ تعادل به مدت 
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0

1

2

3

4

5

6

ضربه به توپ 4 1.33 5 1.53 5.5 1.73 6 1.97

باال پريدن  4 1.78 5 1.98 5.5 2.2 6 2.4

پرتاب توپ از باالی سر 4 1.42 5 1.69 6 1.98 6 2.9

پرش افقی   4 2.4 5 2.7 5.87 2.9 6 3.2

حفظ تعادل روی يک پا به مدت 1 ثانيه  4 2.3 5 2.5 5.5 2.8 6 3.4

حفظ تعادل روی يک پا به مدت 2 ثانيه  4 2.6 5 3.1 6 3.5 6 4

لی لی کردن  4.5 3.2 5 3.5 6 3.9 6 4.2

حفظ تعادل روی يک پا به مدت 3 ثانيه  4 2.7 5 3.3 6 3.9 6 4.7

حفظ تعادل روی يک پا به مدت 4 ثانيه  4.5 3.5 5 4 6 4.5 6 5.1

حفظ تعادل روی يک پا به مدت 5 ثانيه  4.5 3.7 5 4.3 6 4.9 6 5.4

قدم زدن از پاشنه به پنجه  5 4 5.75 4.6 6 5.1 6 5.7

حفظ تعادل روی يک پا به مدت 6 ثانيه  4.5 4.2 5 4.8 6 5.4 6 5.9

صدک 
 25
نمونه

صدک 
 25
نورم

صدک 
 50
نمونه

صدک 
 50
نورم

صدک 
 75
نمونه

صدک 
 75
نورم

صدک 
 90
نمونه

صدک 
 90
نورم

  
 

  از و مقايسة آن با نورم دنور  سالة شير۳‐۶سنين دستيابی به حرکات درشت در کودکان . ۳شکل 
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  هنجار حرکات ظريف کودکان شيراز و مقايسة آن با هنجار کودکان دنور 

در مورد مقايسة عملکرد کودکان شيراز و کودکان دنور در بخش حرکـات ظريـف همـان                 
سـنين دسـتيابی بـه حرکـات        , بر اساس اطالعات هنجاری   ,  نشان می دهد   ۷طور که جدول    

  .  سالة شهرستان شيراز برآورد شده است۳‐۶ظريف در کودکان 
 

  )به سال (II سالة شيراز و مقايسة آن با نورم دنور ۳‐۶سنين دستيابی به حرکات ظريف در کودکان _ ۷جدول 

  نقاط درصدی

  نام حرکت

۲۵ %

 نمونه

۲۵ %  

  نورم

۵۰ %

 نمونه

۵۰ %  

  نورم

۷۵ %

  نمونه

۷۵ %  

  نورم

۹۰ %  

  نمونه

۹۰ %

  نورم

  ۹۸/۱  ۶  ۸۳/۱  ۵/۵  ۶/۱  ۵  ۳۷/۱  ۴  عب مک۴روی هم گذاشتن 

  ۶/۲  ۶  ۲  ۵/۵  ۸۳/۱  ۵  ۶۳/۱  ۴   مکعب۶روی هم گذاشتن 
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 نشان می دهد که کودکان شهرستان شيراز نسبت به کودکان دنور در رسيدن به         ۷جدول  
تنهـا  . نـد عقب تر ) ۹۰ و   ۷۵, ۵۰, ۲۵(سنين دستيابی به حرکات ظريف در کلية نقاط درصدی          
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 نـسبت بـه     اين است که کودکان شيرازی در حرکـت کپـی کـردن             , تفاوتی که ديده شده   
همچنين کودکان شـيراز در نقطـة   .  درصدی کمی جلوترند۹۰  و۵۰, ۲۵کودکان دنور در نقاط  

درحالی که کودکـان دنـور      ,  سالگی به اين حرکات دست يابند      ۴‐۵ درصد توانسته اند در      ۲۵
 درصد کودکان شيراز در     ۵۰در نقطة   .  سالگی به اين مهارت ها دست يافته اند        ۷/۴ تا   ۳۱/۱در  
در . سالگی به اين مهارت ها دست يافتـه انـد          ۲/۵ تا   ۶/۱ سالگی و کودکان دنور در       ۵ – ۵/۵

 سالگی بـه    ۷/۵ تا   ۸۳/۱ سالگی و کودکان دنور در       ۵/۵‐۶ درصد کودکان شيراز در      ۷۵نقطة  
 سالگی و کودکـان     ۶ درصد کودکان شيراز در      ۹۰در نقطة   . حرکات ظريف دست پيدا کرده اند     

دول مذکور نشان می دهد     همچنين ج .  سالگی به اين حرکات رسيده اند      ۱/۶ تا   ۹۸/۱دنور در   
که اختالف سنين دستيابی در تمام نقط درصدی در کودکان نمونة شـيراز و کودکـان نمونـة                  

 قـسمت از    ۶کـشيدن   ,  نمايش دنور در حرکات انتهايی جدول به ويژه در موارد کپی کردن            
درحالی که اين اختالف در حرکات ابتدای جدول در حرکـات           .  کمتر است  بدن و کپی کردن     
, Οکپی کردن   , چرخش انگشت شست  , تقليد خط عمودی  ,  مکعب ۸ و   ۶, ۴روی هم گذاشتن    

  . و انتخاب بلندترين خط اين اختالف مشهودتر است+ کپی کردن ,  قسمت از بدن۳کشيدن 
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 سالة شهرستان شيراز و مقايسة آن با کودکان ۳‐۶سنين دستيابی به حرکات ظريف در کودکان . ۴شکل 

  دنور

  جه گيری بحث و نتي
 يافته ها و نظرهای متفاوت بحث و سپس نتيجه گيری هر ,در اينجا با توجه به اهداف تحقيق

  . هدف ارائه می شود
يعنی آزمون مذکور , دارد)  درصد۸۷/۹۱(آزمون غربالگری رشدی دنور از پايايی زيادی _ ۱

ی فرانکن برگ و اين ظريب در مقايسه با نتايج تحقيقات قبل. ثبات و صحت است, دارای دقت
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,  درصد گزارش شده است۹۰همکارانش که در دفترچة آزمون آورده شده و مقدار آن 
ديويس و , بريانت, )۱۹۷۵(همچنين با مقادير ارائه شده توسط بارنز و استارک . همخوانی دارد

و مقدار پايايی ارائه شده ) ۲۰۰۳( ژن چن –چون , )۱۹۹۸(نزيت دورماالز , )۱۹۷۶(نيوکم 
 سازمان بهداشت جهانی همسويی دارد و بيانگر اين است که اين مقياس در طول زمان توسط

  . دارای ثبات است و کمتر دستخوش متغيرهای محيطی می شود
امروزه آزمون ). ۴ و ۳, ۲جداول (آزمون غربالگری رشدی دنور روايی زيادی دارد _ ۲

 که يکی از شناخته شده ترين غربالگری رشدی دنور و مباحث پيرامون جنبه های مختلف آن
در تمام کتاب های مرجع اطفال و بسياری , و پراستفاده ترين ابزارهای غربالگری رشدی است
اطالعاتی را در اختيار عالقه مندان قرار , از برنامه های آموزشی پزشکی و پرستاری اطفال

ار از نظر رشدی بررسی تعداد تخمينی کودکانی که در کل جهان با استفاده از اين ابز. می دهد
هم اکنون اين آزمون به زبان های مختلف ترجمه .  ميليون نفر است۶۰ الی ۵۰حدود , شده اند
  ). ۱۲( کشور جهان مورد استاندارد مجدد قرار گرفته است ۱۵کنون در بيش از  شده و تا
چنين در اين هم. آزمون بنابر اطالعات موجود از روايی محتوايی برخوردار استاين , ازاين رو

  .  زياد اين آزمون دارداً حکايت از روايی نسبت۴ تا ۲تحقيق يافته های جداول 
تفاوت های جنسيتی نتايج برای حرکات درشت نشان می دهد که بين دختران و پسران _ ۳

بخش حرکات ظريف بين دختران و پسران  ولی در, اری نداردمعنی ددر حرکات درشت تفاوت 
  ). ۶ و ۵جداول (د می شوشاهده اری ممعنی دتفاوت 

ی متعددی صورت گرفته هش های جنسيتی در حرکات درشت پژوت هادر مورد بررسی تفاو
تاييد کنندة ) ۱۹۷۴(برخی از اين تحقيقات مانند پژوهش بريانت و نيوکم و ديويس . است

نزيت , )۱۹۸۴(ولی با نتايج ياالز و اپيير , نتايج تحقيق فعلی است و با  آن همخوانی دارد
,  سال انجام شده است۰‐۲و عليرضا مغيثی که درمورد کودکان ) ۱۹۹۸(دورمازالرو اوزتورک 

ی مختصری در بخش ت هاه رسيدند که تفاوآنان در تحقيقات خود به اين نتيج. مطابقت ندارد
حرکات درشت بين دختران و پسران وجود دارد و بيان داشته اند که به طور کلی دختران 

, درحالی که در مقايسة حرکات ظريف در دو جنس, رفته تر از پسران هستندکمی پيش
 نسبت به فدختران در حرکات ظري, هدمی د نشان ۶ر که جدول ن طوهما.  استمعنی دارتفاوت 
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نزيت , پسران عملکرد بهتری داشته اند که نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق ياالز و اپيير
دليل آن عالوه بر تفاوت زياد به احتمال .  مغيثی  همخوانی دارددورمازالرو اوزتوک و عليرضا

نسبت به دختران است ) ايرانی(در نحوة نگرش خانواده های شرقی , های ذاتی دو جنسيت
  . مستقل تر از پسران تربيت می کنند, که آنها را در مهارت های ظريف

جاری تحقيق حاضر با نحوة آخرين يافتة پژوهش در مورد مقايسة نحوة عملکرد گروه هن_ ۴
در همة سنين تفاوت , هدمی دهمان طور که نتايج نشان . عملکرد گروه هنجاری دنور است

 بر ۷اطالعات مندرج در جدول . معنی داری بين عملکرد هر دو گروه هنجاری وجود دارد
 سال شهرستان ۳‐۶اساس اطالعات هنجاری سنين دستيابی به حرکات درشت در کودکان 

در اين باره . ندعقب ترکودکان دنور , ز برآورد شده است و همان گونه که مالحظه می شودشيرا
نيز نتيجه گرفت است که کودکان توکيو نسبت به کودکان دنور در اين بخش در ) ۱۹۷۸(اُادا 

 نتيجه گرفتند که تاخير ۱۹۸۵فانگ و الئو در سال . نده اسنين بيشتری به اين حرکات رسيد
ن در کودکان چينی و ژاپنی به علت وجود آداب و رسوم خاص در اين در حرکات خش

همچنين نتايج اين تحقيق با يافته های پژوهش های . کشورها در زمينة پرورش کودکان است
,  ژن چن –؛ چون ۱۹۹۴, ؛ آنيتا و چان و يونگ۱۹۷۴, بريانت و نيوکم(قبلی هماهنگ است 

 بيانگر اين است که کودکان شيرازی نسبت ۸دول ج) ۲۰۰۵, ؛ ريچارد وبستر و همکاران۲۰۰۳
, ۲۵( درکلية نقاط درصدی فبه کودکان دنور در رسيدن به سنين دستيابی به حرکات ظري

 است که در عقب ترند و تنها تفاوتی که ديده می شود درمهارت کپی کردن ) ۹۰ و ۷۵, ۵۰
يعنی کودکان در ,  جلوترند کودکان شيراز به مقدار بسيار ناچيز۹۰ و ۵۰, ۲۵نقاط درصدی 

نتايج اين . مهارت ها تفاوت ها بارز استسنين کمتری به آن مهارت دست يافته اند و در بقية 
, ؛ آنيتا النبرگ۱۹۷۴, بريانت و نيوکم (تحقيق با يافته های پژوهش های قبلی هماهنگ است 

؛ ليم و چان و ۱۹۹۳, انش ؛ ياکوب و همکار۱۹۸۴, ؛ ياالز و اپيير ۱۹۸۳, ؛ شاپيرو و هارل ۱۹۷۸
ولی با نتايج تحقيق , ) ۲۰۰۵, ؛ ريچارد وبستر و همکاران ۲۰۰۳,  ژن چن ‐ ؛ چون ۱۹۹۴, يونگ

اين محقق بيان داشته که کودکان کارديف در ,  همسويی ندارد۱۹۷۶بريانت و نيوکم در سال 
  . بخش حرکات ظريف تفاوت چندانی با کودکان دنور ندارد
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تقد است که علت فعال تر بودن و خودجوش تر بودن کودکان آمريکايی مع) ۱۳۶۸(ياسايی 
زيرا , تفاوت در نحوة رفتار مادران آمريکايی و آسيايی است, نسبت به کودکان آسيايی

مادران آمريکايی سعی می کنند کودکان خود را فعال و مستقل بار آورند و به آنها اتکای به 
ی کمتری برای کودک ه هاانگيز, اما مادران آسيايی. ندی اجتماعی را بياموزت هاخود و مهار
 و هورمون ها و ن هامانند ژاز آنجا که بسياری از عوامل وراثتی و محيطی . می کنندخود ايجاد 

تغييرات نسل به نسل در رشد و تکامل انسان نقش دارند و همچنين عوامل محيطی مثل آب 
تسهيالت و , خانواده و نهادهای آموزشی, محرک های اجتماعی, نوع و نحوة تغذيه, و هوا

انگيزش و ترغيب کودکان به بازی از عوامل محيطی مؤثر بر , امکانات آموزشی و تفريحی
سد به دليل وجود تفاوت در آداب و رسوم می ردر مجموع به نظر . رشد حرکتی کودکان است

رشد کودکان هم ...) اقتصاد و , شرايط تربيتی, تغذيه(خاص در اين کشور و شرايط محيطی 
تفاوت های جنسيتی و , روايی, پايايی, عملی بودن, بنابراين در پژوهش حاضر. متفاوت است

 سال از طريق آزمون رشد حرکتی دنور ۶ تا ۳ مهارت حرکتی کودکان ۲۴جداول هنجاری 
 اين. روا و پايا است,  سال شهر شيراز عملی۶ تا ۳بررسی شد که برای استفاده در کودکان 
ی يی های قابل اجراست و قابليت ارزيابی تواناه گيرآزمون با کاربرد حداقل وسيلة قابل انداز

 سال را دارد؛ اميد اينکه به ۶ تا ۳ی مهم بدن کودک بخش هاالگو محور و عملکرد محور 
درستی و برابر دستورالعمل اختصاصی برای توسعه و ارزيابی توانايی های حرکتی کودکان 

 می توان  با استفاده از هنجارهای پژوهش حاضر. مورد استفادة قرار گيردبستانی مراکز پيش د
مربيان و والدين بازخورد , اين عمل برای فرد. توانايی های شخص را با گروه مقايسه کرد

زيرا از اين راه , اين بازخورد ضروری است, در حال رشد استاز آنجا که فرد . می کندفراهم 
  . می کندزيابی و برطرف ی خود را ارضعف ها

پيشنهاد می شود اين آزمون در ديگر , از آنجا که نمونة حاضر محدود به شهر شيراز است
 اجتماعی با شيراز تفاوت –مناطق استان و همچنين در سطح کشور که از لحاظ فرهنگی 

ی بدنی کودکان و ليت هاهمچنين به منظور سازماندهی صحيح فعا. هنجاريابی شود, دارند
ارتباط ,  و مراکز آموزشی قبل از دبستانک های بنيادی آنها در مهد کودت هاتقويت مهار

نی بيت بدنی با مراجع ذيصالح تربيت بدمناسب سازمان بهزيستی برای طراحی ساعات تر
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بايد در يک همکاری مشترک بين سازمان بهزيستی و مراکز آموزش . وری به نظر می رسدرض
نظور طراحی و راه اندازی دوره های کوتاه مدت و بلندمدت رشتة اقدام مؤثری به م, عالی

با توجه به کاربرد وسيع اين ابزار در . تربيت بدنی با گرايش پيش دبستانی انجام دهند
تحقيق حاضر بستر مناسبی را برای متخصصان رشد و تکامل , مطالعات بالينی درجهان

به عالوه . ورد می آ  حرکتی کودکان فراهمحرکتی و ديگر محققان در زمينة مطالعة رفتارهای
اند در زمينة تشخيص مشکالت حرکتی کودکان در مراکز مختلف درمانی و می تواين ابزار 

ش و پرورش کودکان عادی و استثنايی کمک به سزايی به درمانگران و زمشاوره ای در آمو
  . مشاوران بکند
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  .بهار, شمارة دهم, علوم ورزشی

انتشارات ملک , "مقدمه ای بر سنجش و اندازه گيری). "۱۳۸۱.(سيامک, محمد؛ سامانی,خير. ۴
  .۲۴ص , سليمان
  .انتشارات آگاه, تهران, "روش های تحقيق در علوم رفتاری). "۱۳۷۶. (زهره و همکاران, سرمد. ۵
 ۳۵۳صص , نشر دوران, "سنجش و ارزشيابی آموزشی, اندازه گيری). "۱۳۷۶. (علی اکبر, سيف. ۶

  .۳۷۹و 
رساله دکتری ".  سالة شهر شيراز۲ تا ۰بررسی روند تکامل کودکان ). "۱۳۷۸. (عليرضا, مغيثی. ۷
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