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ABSTRACT 

Background and Aims: Perceived Movement Competence (PMC) is the perception of 
individuals about their motor abilities which can affect motor skills acquisition. PMC is mostly 
considered as a mediating variable to achieve other desirable health-related outcomes, such as 
physical activity or exercise persistency. The aim of the present study was to evaluate the 
competence of perceived movement skills in preschool children and to compare it between boys 
and girls. 
Materials and Methods: In the current descriptive comparative study, the statistical 
population was 4-6 year-old children from all preschool centers in Tehran. Convenience 
sampling was used to select 86 children from two preschools as statistical sample in 2017. 
After receiving consent letters from their parents, they were evaluated via pictorial scale of 
perceived movement competence. Descriptive statistics was used for statistical analysis, and 
Inferential statistics was applied to test the hypotheses using independent t-test and 
nonparametric Mann-Whitney test. All statistical analyses were performed using SPSS, 
version 25, and the significance level was considered 0.05 in all statistical calculations. 
Results: The results revealed that there were no significant differences in perceived movement 
skills competence as well as locomotor and object control Perceived competence scores between 
preschool girls and boys (P>0.05). 
Conclusion: According to the results, there was no difference in the perceived movement 
skills competence between preschool girls and boys. 
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 چکیده

تواند بر کسب شان است که میهاي ورزشی شده، درك و دریافت افراد از تواناییشایستگی حرکتی ادراكمقدمه و اهداف:  
عنوان یک متغیر میانجی که سبب دستیابی به سایر  هاغلب بشده هاي حرکتی تاثیر بگذارد. شایستگی حرکتی ادراكمهارت

گردد. هدف تحقیق حاضر شود، تلقی میمرتبط با سالمتی مطلوب از قبیل فعالیت جسمانی یا تداوم تمرینی می پیامدهاي 
 .وددبستانی و مقایسه بین دختران و پسران بشده در کودکان پیشهاي حرکتی ادراك بررسی وضعیت شایستگی مهارت

ها و مراکز ساله مهدکودك  6-4و جامعه آماري، کلیه کودکان  بود  اي  مقایسه-توصیفیحاضر  تحقیق  روش  ها:  و روش  مواد
تهران انجام    دردبستانی  مرکز پیش  2صورت در دسترس از  به  1396گیري در سال  دبستانی شهر تهران بودند. نمونهپیش

آزمون تصویري    ،هاي والدیننامهآوري رضایتان نمونه انتخاب شدند. پس از جمععنوساله به  6-4نفر از کودکان    86گردید و  
ها از آمار توصیفی  تحلیل آماري داده وشده از کودکان به عمل آمد. براي بررسی و تجزیههاي حرکتی ادراكشایستگی مهارت

ها از  ار استنباطی براي آزمون فرضیههاي کمی و رسم جداول و از آمهاي مرکزي و پراکندگی مقیاس براي محاسبه شاخص
 افزارهاي نرم از  با استفاده آماري  هاي تحلیلوتجزیه ویتنی استفاده گردید. تمامی-مستقل و آزمون ناپارامتریک من tآزمون 
SPSS  گرفته شد. نظر در 05/0 محاسبات آماري  تمام  در داري اسطح معن انجام شد و 25 سخهن 

شده و نیز نمرات شایستگی حرکتی  نشان داد که اختالف معناداري بین نمرات شایستگی حرکتی ادراكها  یافتهها:  یافته
 .) P<05/0دبستانی وجود ندارد ( ی و کنترل شیء دختران و پسران پیشیجا ههاي جابمهارت
پژوهش  باگیري:  نتیجه نتایج  به  می  حاضر  توجه  نظر  کهبه  مهارت   رسد  شایستگی  پسران  هاي  بین  و  دختران  حرکتی 
 دبستانی تفاوتی وجود ندارد. پیش

 ی؛ کنترل شیءیجاهشده؛ شایستگی مهارت حرکتی واقعی؛ جابشایستگی مهارت حرکتی ادراكهاي کلیدي: واژه
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 مقدمه و اهداف

اینکه    1ادراك  باور جامع در مورد  الگوي  به یک  از خود 
می انسان  شایسته  را  خود  اندازه  چه  تا  اشاره    ، دانند ها 

- هاي قابل توجهی در ارتباط با خود پژوهش   ]1[. نماید می 
براي فهم ماهیت و ارتباط آن با سایر متغیرهاي    2دراکی ا 

مرتبط با سالمتی از قبیل تمرین فعالیت بدنی و یا سطوح  
است  شده  انجام  جسمانی  از    ]2[. آمادگی  فرد  ادراك 

به  است  ممکن  خود  در  شایستگی  فرد  توانایی  عنوان 
خواسته  به  دستیابی  براي  شدن  تلقی  مواجه  ویژه  هاي 

ز مهارت شخص اشاره دارد  شود. شایستگی به سطحی ا 
؛  ]3[که ممکن است از کم، متوسط تا زیاد در نوسان باشد 

هاي  عنوان یکی از جنبه ه شده ب بنابراین شایستگی ادراك 
زمینه  در  مطالعات  بر  متمرکز  روانی  مختلف  مهم  هاي 

به   انگیزش  و  عالقه  استمرار  و  گرایش  بر  انسان  رفتار 
می  تاثیر  ویژه  هارتر فعالیتی  نظر  1984(   3گذارد.  از   (

شده  عنوان شایستگی ادراك ه مفهمومی و عملیاتی آن را ب 
می  حوزه تعریف  که  و  کند  اجتماعی  شناختی،  هاي 
پس از دیدگاه هارتر، دیدگاه    ]4[. گیرد برمی ر جسمی را د 

ادراك  شایستگی  از  سالیوان جدیدتري  توسط  و    4شده 
بیشتري را  هاي  ) مطرح گردید که حوزه 2006همکاران ( 

حیطه  شامل  که  برگرفت  حرکتی،  در  و  جسمانی  هاي 
رفتاري   و  ورزشی  شناختی،  فردي،  بین  یا  اجتماعی 

انجام  5حرکتی مهارت  شایستگی    ]5[. شد می  توانایی  به   ،
هاي حرکتی مختلف (مانند دویدن، ضربه زدن و  مهارت 

اي براي  گردد و پایه صورت ماهرانه اطالق می پریدن) به 
تخصص  ورزش ی حرکات  سایر  فعالیت تر  و  بدنی  ها  هاي 

می  ادراك   ]6-8[. شود محسوب  حرکتی  شده،  شایستگی 
شان است که  هاي ورزشی درك و دریافت افراد از توانایی 

  ]10  ، 9[. هاي حرکتی تاثیر بگذارد تواند بر کسب مهارت می 
ادراك  ب شایستگی حرکتی  اغلب  متغیر  ه شده  یک  عنوان 

که سبب دستیابی به سایر پیامدهاي مطلوب از   6میانجی 
می  تمرینی  تداوم  یا  جسمانی  فعالیت  تلقی  قبیل  شود، 

بر رفتارهاي مرتبط با سالمتی در کودکان  و    ]11[گردد می 
گذاشته  و    ]12[تاثیر  عاطفی  شناختی،  پیامدهاي  با  و 

بین   در  بدنی  فعالیت  مشارکت  و  لذت  قبیل  از  رفتاري 
 ]13[. جوانان مرتبط است 

(   7استودن  همکاران  که  2008و  کردند  تصریح   (
بدنی   فعالیت  و  حرکتی  شایستگی  بین  متقابل  ارتباط 

ادراك  حرکتی  شایستگی  کودکی  توسط  طول  در  شده 
می  تعیین   آنها   .گردد تعدیل  و  اثرگذار  عوامل  کننده  از 

هاي رشدي یا زیربنایی نام  عنوان مکانیزم فعالیت بدنی به 

 
1 Perception 
2 Self-perception 
3 Harter 
4 Sullivan 
5 Motor Skill Competence 
6 Mediator Variable 

عبارتن برده  که  آمادگی  اند  حرکتی،  شایستگی  از  د 
حرکتی   شایستگی  و  سالمت  با  مرتبط  جسمانی 

ادراك ادراك  شایستگی حرکتی  متغیر  آنها  را  شده؛  شده 
میانجی به  متغیر  مهارت   عنوان  شایستگی  ارتباط  در 

مطالعات    و نقص حرکتی با فعالیت بدنی در نظر گرفتند  
پیشین در بررسی ارتباط این دو متغیر را در نظر نگرفتن  

ادراك  حرکتی  شایستگی  میانجی  و  متغیرهاي  شده 
بر اساس نظریه    ]14[. آمادگی مرتبط با سالمت بیان کردند 

ادراك  زمینه شایستگی  در  افراد  از  شده،  مختلفی  هاي 
شوند که موفق باشند؛ این نظریه  پیشرفت برانگیخته می 

شده  کند که افرادي که در شایستگی ادراك بینی می پیش 
هاي  به شرکت کردن در فعالیت  ، در سطح پایینی هستند 

داد  نخواهند  ادامه  شایستگی    ؛ ]15[بدنی  بدون  بنابراین 
کودکان   مثبت،  درك  یک  داشتن  نیز  و  حرکتی  مهارت 

فعالیت  در  شرکت  به  می کمتر  ترغیب  حرکتی  -هاي 
یند ترغیب به  آ کارانش این فر استودن و هم   ]16  ، 13[. شوند 

مشارکت در فعالیت بدنی به دلیل ادراك مثبت از خود  
به  ورزشی را  مشارکت  مثبت  مارپیچ  عدم    8عنوان  و 

مشارکت به دلیل ادراك منفی از خود را مارپیچ مشارکت  
کردند   9منفی  توصیف  خود  مفهومی  مدل  در    ]14[. در 

ادراك  شایستگی  حرکتی،  تمرین  ب زمینه  عنوان  ه شده 
انگیزش تعدیل  مهارت   10کننده  یادگیري  هاي  براي 

حرکتی و تمرین فعالیت بدنی در طول زندگی به شمار  
شایستگی    ]18  ، 17[. رود می  سطح  چقدر  هر  اصل،  در 

کودك  ادراك  باشد،  باالتر  فعالیت  یک  در  کودك  شده 
درگیر   فعالیت  آن  در  طول    ]19[. شود می بیشتر  در 

هاي اخیر، ادراك از شایستگی حرکتی به دلیل تاثیر  سال 
بالقوه آن بر مسیر سالمتی کودکان توسط افزایش فعالیت  

در جوانی مورد توجه بسیار واقع شده است؛ در این   بدنی 
ادراك  حرکتی  شایستگی  کودکی  راستا،  در  پایین  شده 

و مشارکت    تواند منشا مشکالتی در فعالیت جسمانی می 
گردد  مهارت   ]13  ، 12[. ورزشی  شایستگی  هاي  پیشرفت 

و در   حرکتی با میزان فعالیت بدنی کودکان ارتباط دارد 
شانس   بهتر،  حرکتی  شایستگی  با  کودکان  نوجوانی، 

فعالیت  در  شرکت  براي  شدیدتر،  بیشتري  بدنی  هاي 
قلبی  شایستگی - آمادگی  و  باالتر  حرکتی    مهارت  عروقی 

هاي  یافته   ]21  ، 20  ، 17[. خواهند داشت   11شده باالتري ادراك 
می  نشان  ادراك اخیر  حرکتی  شایستگی  که  شده  دهد 

یادگیرندگان کم  انگیزش  سن ضروري است. هرچه  براي 
ادراك  حرکتی  تمایل  شایستگی  باشد،  بیشتر  شده 

7 Stodden 
8 Positive Spiral of Engagement 
9 Negative Spiral of Engagement 
10 Motivation 
11 Perceived Movement Skill Competence 
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فعالیت  به درگیر شدن در  به  بیشتري  ها وجود دارد که 
منجر  خود  اعتمادبه   نوبه  افزایش  از    1نفس به  لذت  و 

که ادراك از    ، از آنجا دیگر   از طرفی   ؛ ]22[شود فعالیت می 
ب  حرکتی  ارتقاء  ه شایستگی  براي  مهمی  عامل  عنوان 

می  گرفته  نظر  در  بدنی  فعالیت  در  ،  ]12[شود مشارکت 
عنوان شاخصی براي تغییرات در مداخالت  ممکن است به 

 ]23[. آینده در نظر گرفته شود 
تفاوت  بررسی  با  ارتباط  در  زیادي  هاي  تحقیقات 
کم  پسران  و  دختران  در  واقعی  حرکتی  سن  شایستگی 

اما در زمینه    ، ]25  ، 24 ، 17[سال) انجام شده است   8(کمتر از  
ادراك  حرکتی  شایستگی  جنس  مقایسه  دو  بین  شده 

متناقض   نتایج  که  دارد  وجود  معدودي  بسیار  مطالعات 
هاي بیشتر  ورت انجام پژوهش حاصل از این تحقیقات، ضر 

می  آشکار  آزمون    ؛ سازد را  که  آنجا  از  دیگر،  طرف  از 
شایست  مهارت تصویري  ادراك گی  حرکتی  شده  هاي 

حاضر  به  پژوهش  است،  شده  اعتباریابی  ایران  در  تازگی 
مطالعه  شایستگی  اولین  روي  بر  مطالعه  به  که  است  اي 

ادراك  پیش ش حرکتی  کودکان  ایرانی  دبستانی  ده 
به دنبال پاسخ    حاضر   پردازد. بر این اساس، در پژوهش می 

پسران   و  دختران  ادراك  آیا  که  هستیم  سوال  این  به 
هم  با شان  هاي حرکتی دبستانی از شایستگی مهارت پیش 

 تفاوت دارد یا خیر. 

 ها مواد و روش 
- ، روش تحقیق توصیفی حاضر   با توجه به هدف پژوهش 

می مقایسه  آ اي  جامعه  کلیه  باشد.  حاضر،  پژوهش  ماري 
دبستانی  ها و مراکز پیش کودك   ساله مهد   6- 4کودکان  

سال   در  تهران  نمونه   1396شهر  به بودند.  صورت  گیري 
از   دسترس  پیش   2در  منطقه  مرکز  تهران    7دبستانی 
دختر و    39ساله (   6- 4نفر از کودکان    86انجام گردید و  

آوري  جمع عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از  پسر) به   47
شایستگی  نامه رضایت  تصویري  آزمون  والدین،  هاي 
 شده از کودکان به عمل آمد. هاي حرکتی ادراك مهارت 

 گیري ابزار و روش اندازه 
جمع  براي  که  تحقیق ابزاري  در  اطالعات    کنونی   آوري 

 به شرح زیر است:   ، مورد استفاده قرار گرفت 
ادراك  حرکتی  شایستگی  تصویري  شده  مقیاس 

 PMSC (2(   بارنت 
ادراك  حرکتی  شایستگی  تصویري  توسط  مقیاس  شده 

(   3بارنت  همکاران  شایستگی  2016و  و  شده  طراحی   (
ادراك  با  حرکتی  را  کودکان  تصویري    13شده  تکلیف 

در نسخه سوم آزمون    FMSدهد که با تکالیف  نمایش می 
مهارت  اولریخ رشد  درشت  حرکتی    TGMD (4-3(   هاي 

 
1 Self-confidence 
2 Perceived Movement Skills Competence 
3 Barnett 
4 Test of Gross Motor Development 

است  مهارت .  منطبق  ادراك شایستگی  شده  هاي حرکتی 
امتیازي (هر نمره باالتر    4براي هر مهارت در یک مقیاس  

)  . دهد شده باالتري را نشان می شایستگی حرکتی ادراك 
دهی شده است؛  هاي دوتایی نمره با استفاده از امتیازدهی 

دو    که طوري به  از  یکی  کودکان  که  است  نیاز  ابتدا  در 
نشان  که  مهارت    دهنده تصویر  یک  در  که  است  کودکی 

شایستگی دارد و دیگري کودکی است که به اندازه کافی  
کن  انتخاب  را  گزینه  یک  ندارد،  بنابراین    ؛ د ن شایستگی 

انتخاب دوتایی بین تصویر   با یک  کودك در مرحله اول 
شود. پس  (اجراي خوب یا ضعیف یک مهارت) مواجه می 
براي   گزینه  دو  آنها  تصویر  یک  انتخاب  از  از  یک  هر 

خوب "تصاویر   نه "و    "عملکرد  خوب عملکرد    "چندان 
تصویر   به  مربوط  گزینه  دو  خوب "دارند.  واقعا  "خیلی   ،

)  3) و خیلی خوب  (داراي امتیاز  4خوب (داراي امتیاز  
، کمی خوب  "چندان خوب عملکرد نه "و گزینه مربوط به  

نه   2(داراي   و  امتیاز  امتیاز)  (داراي  خوب  )  1چندان 
مقیاس  بودند.   کل  امتیازهاي  براي    52- 13دامنه  و 

جاب آزمون خرده  به ه هاي  شیء  کنترل  و  - 6ترتیب  جایی 
 ]26[. بود   28- 7و    42

ساله    8- 4کودك    314جهت اعتباریابی این آزمون،  
صورت  دبستان در تهران به   4دبستانی و  مرکز پیش   5از  

صورت تصادفی در  نفر به   74  .در دسترس انتخاب شدند 
مورد آزمون قرار گرفتند و اغلب کودکان    5روایی صوري 

دادند؛  به  تشخیص  را  تصاویر  در    240درستی  دیگر  نفر 
ساختاري  از    6روایی  شدند.  داده  از    126شرکت  نفر 

به  آزمودنی  مجدد  آزمون  پایایی،  سنجش  منظور  به  ها 
باالي   پایایی  مقادیر ضرایب  نتایج،  و  آمد  را    0/ 85عمل 

ارزیابی روایی ساختاري به دلیل ماهیت  نشان داد. براي  
داده  بودن  داده ترتیبی  توزیع  بودن  نامتقارن  و  از  ها  ها 

 ) بیزین  ساختاري  معادالت  استفاده   BSEM (7مدلسازي 
آزمون    ]27[گردید  دوعاملی  طرح  آزمون    PMSCو  براي 

به ه جاب  شیء  کنترل  و  عاملی  جایی  بار  مقادیر  با  ترتیب 
که  م   0/ 83- 0/ 61و    0/ 0-78/ 59 گرفت  قرار  تایید  ورد 

ایرانی داراي روایی و   این مقیاس در کودکان  نشان داد 
 باشد. پایایی می 

تجزی  و  بررسی  داده و ه براي  آماري  خام  تحلیل  هاي 
از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.  دست به  آمده، 

شاخص  محاسبه  براي  توصیفی  آمار  و  از  مرکزي  هاي 
مقیاس  و  پراکندگی  کمی  جداول  هاي  و  نمودارها  رسم 

فرضیه  آزمون  براي  استنباطی  آمار  و  شد  از  استفاده  ها 
یومن  ناپارامتریک  آزمون  و  مستقل  تی  ویتنی  - آزمون 

تمامی  گردید.  با   آماري  هاي تحلیل و تجزیه  استفاده 
و   25 نسخه  SPSS افزارهاي نرم  از  استفاده  شد   انجام 

 نظر  در   0/ 05 محاسبات آماري  تمام  در  داري ا سطح معن 
 .شد  گرفته 

5 Face Validity 
6 Construct Validity 
7 Bayesian Structural Equation Modelling (BSEM)  
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 نتایج 
با  آشنایی  به منظور   و توصیف  تحقیق  ي ها نمونه  بیشتر 

 در  کنندگان شرکت  شناختی جمعیت  متغیرهاي  کمی 

انحراف  میانگین  ، حاضر   پژوهش  سن،  و   قد،  استاندارد 
بدنی  شاخص  و  وزن   شده  آوري جمع  ها آزمودنی  توده 
 گردیده  ارائه   1جدول   در  آن  از  حاصل  نتایج  که  است 
.است 

 ) n= 86(  توده بدنی  شاخص  و  وزن  قد،  استاندارد سن،  انحراف  و  میانگین   . 1جدول  

 
داده براي   بودن  نرمال  کلموگروف تعیین  آزمون  از  - ها 
به    با استفاده گردید.    1اسمیرنوف  مربوط  نمرات  اینکه  به  توجه 

جنس داراي توزیع نرمال نبودند    جایی و کنترل شیء در دو ه جاب 
 )P<0.05 استفاده    2ویتنی - از آزمون من   ها میانگین   )، براي مقایسه

یع  ز نمرات رشد حرکتی که داراي تو   میانگین   شد، اما براي مقایسه 
 استفاده شد.   3از آزمون تی مستقل   ، ) P>0.05نرمال بود ( 

 شده شایستگی حرکتی ادراك  نمرات  استاندارد  انحراف  و  میانگین 
جایی و کنترل شیء و همچنین  ه هاي جاب در آزمون  ها آزمودنی 

 .است  گردیده  ارائه   2جدول   جنس در   مقایسه آن در دو 
جایی و کنترل شیء در دختران و پسران و مقایسه بین دو  ه هاي جاب شده در مهارت نمرات شایستگی حرکتی ادراك   . 2جدول  

 ) n= 86جنس ( 
 
 
 
 
 
 

ادراك  حرکتی  شایستگی  نمرات  شده  میانگین 
مهارت  در  پسران  و  جاب دختران  به ی جا ه هاي  ترتیب  ی 

و    23/ 46هاي کنترل شیء  و در مهارت   19/ 87  و   19/ 69
ویتنی اختالف  - به دست آمد که نتایج آزمون من   23/ 32

 .) P<0/ 05(   جنس نشان نداد   معناداري را بین دو 

شایستگی   نمرات  استاندارد  انحراف  و  میانگین 
ادراك مهارت  حرکتی  آزمودنی هاي  تفکیک  شده  به  ها 

 . است  گردیده  ارائه و مقایسه   3جدول   جنسیت در 

) n= 86شده دختران و پسران ( مقایسه نمرات شایستگی حرکتی ادراك   . 3جدول  

 
 
 
 
 
 

ادراك  حرکتی  شایستگی  نمرات  شده  میانگین 
به دست آمد    43/ 19 و   43/ 15ترتیب  دختران و پسران به 

آزمون   نتایج  معن   tکه  اختالف  دو ا مستقل  بین  را    داري 
 .) P<0/ 05(   جنس نشان نداد 

 گیري بحث و نتیجه 
با هدف مقایسه میزان شایستگی حرکتی   مطالعه حاضر 

دبستانی شهر  شده در بین دختران و پسران پیش ادراك 
انجام شده است. بر اساس نتایج تحقیق، شایستگی    تهران 

شده در بین دو جنس در این سنین تفاوت  حرکتی ادراك 

 
1 Kolmogorov-Smirnov Test 
2 Mann-Whitney Test 

تحقیق   نتایج  با  تحقیق  این  نتایج  ندارد.  معناداري 
) همسو بود. آنها در مطالعه  2018و همکاران (   4ولنتینی 

ادراك  حرکتی  شایستگی  روي  برزیلی،  بر  کودکان  شده 
دختران و پسران در میزان ادراك    تفاوت معناداري بین 

3 Independent t Test 
4 Valentini 

 شاخص توده بدنی
M±SD 

 متر) قد (سانتی
M±SD 

 (کیلوگرم) وزن 
M±SD 

 سن (ماه)
M±SD 

 آزمودنی  فراوانی 

 دختر  39   8/ 60±98/ 10  19±63/2/ 72   4/ 112±68/ 26 15/ 1±59/ 03
 پسر  47  60±04/7/ 36  20±76/2/ 45   4/ 113±13/ 53  36±15/1/ 80
 کل 86  60±44/7/ 24  20±71/2/ 12   4/ 112±41/ 95  33±15/1/ 71

 کنترل شیء 
M±SD 

 جابجایی 
M±SD 

 جنس 
 دختر  2/ 19±20/ 69 2/ 23±44/ 46
 پسر  2/ 19±64/ 87 3/ 23±30/ 32

848 /0 646 /0 p-value 

 رشد حرکتی 
M±SD 

 جنس 

15 /90±43/3  دختر  

19 /55±43/5  پسر  

971/0  p-value 
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حرکتی  شایستگی  نکردند از  گزارش  این    ]28[. شان  نتایج 
بابیک  پژوهش  نتایج  با  همچنین  همکاران    1تحقیق  و 

می 2014(  این  که  است  همسو  عدم  )  دلیل  به  تواند 
هاي شناختی کافی براي تخمین میزان ادراك از  مهارت 

حرکتی  شایستگی    ]30  ، 29[شان شایستگی  از  بازتابی  یا  و 
کم مهارت  کودکان  در  واقعی  حرکتی  که  هاي  باشد  سن 
ندارد تفاوت  وجود  سنی  دامنه  این  در  جنسی    ]31[. هاي 

استیون می  تحقیق  نتایج  که  گفت  همکاران   2توان    و 
باشد؛  می ) با پژوهش حاضر همسو و هم ناهمسو  2017( 

-اسپانیایی، تفاوت آنها در پژوهش خود بر روي کودکان  
شده مورد  هاي دو جنس را در شایستگی حرکتی ادراك 

دادند  قرار  ادراك    ؛ برسی  در  پسرها  که  داد  نشان  نتایج 
هاي  طورکلی مهارت هاي دستکاري و به شایستگی مهارت 

اما در    ، به دخترها برتري داشتند   ت حرکتی درشت نسب 
  جایی تفاوت معناداري ه هاي جاب ادراك شایستگی مهارت 

 ]31[. بین دو جنس مشاهده نشد 
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق بارنت    ، از طرف دیگر 

همکاران  بررسی  2015(   و  در  آنها  است؛  ناهمسو   (
شده در دو  هاي حرکتی واقعی و ادراك شایستگی مهارت 

مهارت  در  دختران  که  دادند  نشان  کنترل  جنس  هاي 
ادراك  شایستگی  ب شیء،  نسبت  کمتري  واقعی  و  ه  شده 

)،  2018و همکاران (   3همچنین ونتسانو   ]32[. پسران دارند 
ادراك  حرکتی  شایستگی  روي  بر  پژوهشی  در  در  شده 

به   نسبت  پسران  که  کردند  مشاهده  یونانی  کودکان 
باال  ادراك  همه  دختران  در  خود  شایستگی  از  تري 

مهارت مهارت  اکثر  و  شیء  کنترل  جاب هاي  جایی  ه هاي 
تفاوت آنها    ؛ داشتند  مهارت  بیشترین  در  را  جنسی  هاي 

ضربه زدن با پا گزارش کردند و دلیل آن را عالقه بیشتر  
دختران    ، پسران به این مهارت ذکر کردند. از طرف دیگر 

مهارت  باالتري  در  ادراك  رفتن  یورتمه  و  سکسکه  هاي 
آنها احتمال دادند که این  نسبت به پسران نشان دادند؛  

ست به تمایل به مشارکت آنها  تفاوت در ادراك ممکن ا 
فعالیت  باشد در  جنس  مختص  در    ، طورکلی به   ]33[. هاي 

تفاوت  با  مهارت رابطه  شایستگی  بر  جنسی  هاي  هاي 
ها،  شده در کودکان، در بسیاري از پژوهش حرکتی ادراك 

ب  نسبت  ادراك  پسرها  باالتر  را  خود  دخترها  ه 
نه در همه  ،  ]34-36  ، 32  ، 26  ، 20[کردند می  (به اما  عنوان  آنها 

پرتاب)  ادراك   ]38  ، 37[مثال  شایستگی  احتماالً  شده  و 
یا  ورزش  در  بیشتري  بدنی  حرکتی  به   فعالیت  نسبت 

اما مواردي هم وجود دارد    ، ]40  ، 39[دهند دختران نشان می 
ادراك  حرکتی  شایستگی  پسرها  پایین که  را  شده  تري 

  شده در این تفاوت جنسی مشاهده   ]41[. اند گزارش نموده 
ها ممکن است تا حدي به ادراك کودك مربوط  پژوهش 

وبیش مرتبط با جنسیت مناسب  باشد که یک بازي را کم 
عنوان مثال، یک دختر ممکن است به اندازه  درك کند (به 

انگیزه  رقص  بازي  ورزشی  یک  بازي  یک  انجام  براي  اي 

 
1 Babic 
2 Estevan 

نداشته باشد). یک دلیل احتمالی این نتایج متناقض در  
مختلف   می کشورهاي  تفاوت را  به  فرهنگی  توان  هاي 

داد  شایستگی  همان   ؛ نسبت  بررسی  شد  گفته  که  گونه 
کم مهارت  کودکان  حرکتی  کشورهاي  هاي  در  سن 

برزیل، چین، یونان،   از جمله استرالیا، پرتغال،  متعددي 
، اما تاکنون این ابزار در  است   انجام شده   غیره اسپانیا و  

- هاي بارز فرهنگی اوت ویژه در ایران که تف ه خاورمیانه و ب 
نشده   انجام  دارد،  منطقه  کشورهاي  سایر  با  اجتماعی 

جمع  کشوري  ایران  که  آنجا  از  نه  است.  و  است  گرا 
هاي  هاي جمعی بر ارزش معنی که ارزش بدین ،  ]42[فردگرا 

دارد  اولویت  متفاوت،    ]43[فردي  زبان رسمی  و همچنین 
اسالم است، همه  دین اکثریت اسالم و قوانینی که بر پایه  

رویدادهاي  فرصت  و  اماکن  در  مشارکت  شرایط  و  ها 
ورزشی، نوع پوشش و اصول حاکم بر تمایزات جنسیتی  

این    ، ]44[نماید را مخصوصا براي دختران و زنان متاثر می 
تواند بر ادراك  هاي متفاوت اجتماعی و فرهنگی می ارزش 

باشد.  کودکان و بر نوع و شیوه مشارکت آنها تاثیر داشته  
حال،  این  کودکان  تفاوت   با  در  جنسیتی  هاي 

دبستانی تا حد زیادي ناشناخته مانده است و جهت  پیش 
تفاوت  شدن  شایستگی  روشن  ادراك  در  جنسی  هاي 

 ]45[. حرکتی نیاز به تحقیقات بیشتر وجود دارد 
هاي شناختی الزم  سن مهارت کودکان کم   ، طور ویژه به 

شایستگی   میزان  دقیق  تشخیص  حرکتی  براي  مهارت 
شده و توانایی حرکتی واقعی خود ندارند و عموماً  ادراك 

ت به شایستگی حرکتی واقعی  ب آمیزي را نس سطوح اغراق 
معنی که یک کودك ممکن  کنند؛ بدین خود گزارش می 

مهارت  شایستگی  از  پایینی  سطوح  حرکتی  است  هاي 
  ، 4[اما خود را بسیار ماهرتر ادراك کند   ، واقعی داشته باشد 

(   ؛ ]46  ، 29 همکاران  و  استودن  نتیجه  )  2008بنابراین 
شده با سطوح واقعی  گرفتند که شایستگی حرکتی ادراك 

دوران   طی  بدنی  فعالیت  و  حرکتی  مهارت  شایستگی 
کودکی اولیه ارتباطی قوي ندارد و ارتباط بین شایستگی  

شایست ادراك  حرکتی،  مهارت  مهارت  شده  واقعی  گی 
میانی  کودکی  دوران  در  بدنی  فعالیت  و  پایانی  - حرکتی 

تر است؛ هرچند در اوایل  در مقایسه با کودکی اولیه قوي 
ب  سطوح  ادراك کودکی  حرکتی  شایستگی  شده  االي 

مهارت می  شایستگی  کسب  براي  حرکتی،  تواند  هاي 
چرا  باشد،  اهمیت  حائز  و  در    ارزشمند  کودکان  که 

که مهارت  می   هایی  ادراك  ماهرتر  را  بیشتر    ، کنند خود 
هاي حرکتی خود را جهت دستیابی  درگیر شده و فعالیت 

 ]14[. دهند به مهارت بیشتر ادامه می 
هاي جنسی بر روي  دركِ وجود یا عدم وجود تفاوت 

تواند براي  شده، می هاي حرکتی ادراك شایستگی مهارت 
لذا    ؛ باشد کننده  ریزي مداخالت رشدي بسیار کمک برنامه 

یک معلم با شناخت چگونگی ارزیابی ادراك کودکان از  
سطح کفایت و تبحر بدنی و حرکتی خود و همچنین با  

3 Venetanou 
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واقعی  سطح  از  می   آگاهی  آنها  حرکتی  تواند  رشد 
ریزي بهتر و مفیدتري را در راستاي افزایش فعالیت  برنامه 

دهد.   انجام  آنها  جسمانی  قواي  و  به  جسمانی  توجه  با 
با شایستگی  تناقض تحقیقات پیشین  نتایج م  ارتباط  در 

ادراك  کم حرکتی  کودکان  پژوهش سن شده  انجام  هاي  ، 
می  پیشنهاد  زمینه  این  در  طرفی   ؛ گردد جدید    دیگر،   از 
ها در دو جنس و یافتن  جهت مشخص شدن میزان تفاوت 

شکاف جنسیتی در شایستگی حرکتی  سن آشکار شدن  
منه سنی وسیعتر و  ، دا شده بین دختران و پسران ادراك 

تري را در اختیار  تواند نتایج واضح حجم نمونه بزرگتر می 
، ضرورت شواهد  حاضر  مطالعه محقق قرار دهد. همچنین 

شایستگی   هاي جنسیتی در تجربی جدید در مورد تفاوت 
دبستانی  شده را در کودکان پیش حرکتی واقعی و ادراك 

 .دهد ارائه می 

 تشکر و قدردانی 
رشد  حاضر  مقاله   تخصصی  دکتراي  رساله  اساس  بر 

دکتر   آقاي  راهنمایی  به  آرمان،  مرضیه  خانم  حرکتی 
در   مطالعاتی  فرصت  پروژه  از  بخشی  و  بهرام  عباس 

وسیله  بدین ؛  استرالیا نگارش شده است   Deakinدانشگاه  
کنندگان در این مطالعه تشکر و قدردانی  از تمام شرکت 

  گردد. می 
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