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ای چندمرحلهای صورت خوشهبه های تهران،کودککودک از مهد 110ه بود. تعداد سال ششتا 

گیرانه مستبدانه و سهل مقتدرانه، یپرورفرزندهای . سبکانتخاب شدندآماری  عنوان نمونةبه

ن طريق آزموحرکتی بنیادی از یهامهارترابینسون و  یپرورفرزندهای سبک نامةطريق پرسشاز

 یهامهارتپروری بر فرزند یهاسبکاثر که . نتايج نشان داد نددشیده سنجدرشت رشد حرکتی 

 یپرورفرزندسبک  عملکرد پسران در کهیطوربهه جنسیت متفاوت است؛ ب توجه حرکتی بنیادی با

 با ؛ بنابراين،(P < 0.05) مستبدانه بهتر بود یپرورفرزندگیرانه و عملکرد دختران در سبک سهل

جهت در ، بايد اقداماتیبنیادی کودکان های حرکتیو مهارت یپرورفرزندهای به ارتباط سبکتوجه 

 د.نتربیت فرزندانشان انجام شو افزايش آگاهی والدين درزمینة نحوة
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 مقدمه
حرکتی به فرد )عوامل  فیاز تکل مکانیکی خاصی و ی جسمانیازهایناند که دریافته متخصصان رشد

ی زندگی، هادوره انیمدوران کودکی در د و شونیممربوط  (و محیط )عوامل یادگیری (بیولوژیک

. خصوصیات این دوره رشد مداوم جسمانی، شناختی (1) دیآیمشمار حرکتی به رشد دورة نیترمهم

های حرکتی مهارت رشد حرکتی، رشد حیطة در هاموضوع نیترمهم از یکی (.2و عاطفی است )

شواهد نشان  .(3) یء استش کنترلجایی و هی جابهامهارتترکیبی از که ست اا )FMS( 1بنیادی

حرکتی بنیادی در  هایمهارتبسیاری از بر  مسلط شدنظرفیت رشدی کودکان برای  هک دندهمی

تجارب و یادگیری در این دوران، در یادگیری بعدی فرد بسیار  کهیطوربه (؛4) ی استسالگ شش

هستند که  مؤثرحرکات کارآمد و  ،ی حرکتی بنیادی مانند آجرهای ساختمانی  هامهارت (.5) ندمؤثر

تبحر در  (.1) استجوی محیط و کسب دانش در دنیای پیرامون وجست برای کودک راهی برای

شناختی  فعال، رشد ورزشی، زندگی حرکتی، مشارکت کفایت ،حرکتی بنیادی در کودکی هایمهارت

 .(6) کندمی بینیپیش سالیبزرگو پیشگیری از چاقی را در 

 همیشگیدر مشارکت را  حرکتی بنیادی یهامهارت اهمیت (1و همکاران ) 2استودن، مدل راًیاخ

حرکتی و  پویا میان کفایت و دوطرفهدر قلب این مدل، ارتباطی  تبیین کرده است؛بدنی  فعالیت

 اکتساب شایستگی مهارتبر این باورند که  ، استودن و همکارانهمچنین .بدنی وجود داردفعالیت 

جسمانی  سطوح آمادگی ی اولیه باعث ارتقایان کودکروهای حرکت بنیادی درطی دمهارتحرکتی در 

 سطوح فعالیت ، باعث ارتقایکنندمیها صرف رشد این مهارترا که کودکان  ، زمانیزیرا ؛شودمی

( مشاهده کردند که 8)و همکاران  3براینت ،همچنین .(7) شودمیها آنحرکتی  –بدنی و رشد عصبی

و حفظ  بدنیبهتری از مشارکت فعالیت  ینیبشیپ ی حرکتی بنیادیهامهارتقبلی در  مسلط شدن

 .است فعلی وزن سالم

 وجود آوردهعوارضی را نیز به، است ارمغان آوردهخدمات شایانی که برای بشر به باوجودزندگی صنعتی 

حرکتی باشد که نشاط و شادابی را از جسم از دیدگاه تندرستی، فقر  هاآن نیترمهمکه شاید  است

بدنی برای سالمتی حال و آینده  اهمیت فعالیت (.9کرده است ) آن و چاقی را جایگزینکرده دور 

ع امروزی وجود دارد و این است که کودکان در جوامای فزایندهنگرانی است؛ اما  اثبات رسیدهبه کامالً 

پویا، تغییرات رشدی که  هایسیستمطبق دیدگاه  (.10) ندهست رفعالیغزندگی  اتخاذ شیوةدرحال

 .دنگیرمیمختلفی در سیستم قرار  تأثیر عوامل، بسیار فردی هستند و تحتدندهمیزمان رخ  باگذشت

                                                           
1. Fundamental Movement Skills 

2. Stodden 

3. Bryant 
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( بیان کرد 1986) 3نیوول ،همچنین. (4) هستند 2سرعت هایمحدودکنندهو  1سازهافراهم، عواملاین 

شود، و تکلیفی که انجام می دهدحرکات از تعامل بین ارگانیسم، محیطی که حرکت در آن رخ میکه 

اما نباید  بنیادی دارد؛ حرکت بالیدگی نقش مهمی در رشد الگوی .(3به نقل از ) دنشوناشی می

ی تمرین، تشویق، هافرصتمحیطی،  شرایط ثرگذار به آن نگریسته شود؛ زیرا،عنوان تنها عامل ابه

ی بنیادی ایفا هامهارتیک از  هر شد و توسعةحیطی نقش مهمی در میزان رم آموزش و زمینهة

ی مرتبط با سالمتی در دوران کودکی و نوجوانی در بستر خانواده تکامل الگوهارفتار و  (.1) کنندیم

عامل انتخاب حرکتی کودک و  نیترکنندهنییتع ،و در اکثر مواقع نیترییابتداخانواده  (.11) دنابییم

ی هاتیحمامیزان  .داردنگرش و انتظارات مثبت به فعالیت  را بر ریتأث نیترقیعم ،زیرا ؛ستموفقیت او ا

مثبت  طوربه بدنی ، با میزان مشارکت ما در فعالیتکنندیمافراد مهم در زندگی فراهم که  ایاجتماعی

 (.12)مرتبط است 

، از ظریف یی حرکتهامهارتی حرکتی درشت و هامهارتکه رشد  اندکردهت اباثجدید  هاپژوهش

 پژوهشی با هدف (14)و همکاران  4کولز .(13) اندرفتهیپذ ریتأثوالدین  والدین و تربیت درآمدقومیت، 

که رفتارها  دادنشان  حرکتی بنیادی کودکان انجام دادند. نتایج یهامهارتشناسایی عوامل مرتبط با 

ی حرکتی بنیادی دختران هامهارتمتفاوتی  طوربه هاآنبدنی  تقادات والدین، تحصیالت و فعالیتو اع

 یهامهارت ،(15)و همکاران  5بارنت پژوهشبراساس  ،همچنین. دندهیمقرار  ریتأثرا تحت و پسران

و  ی خاصی را در تربیت فردیهاسبکای هر خانواده .والدین مرتبط هستند یهایژگیوحرکتی با 

، شوندیمنامیده  6پروریی فرزندهاسبککه  هاسبکاین  .ردیگیمکار اجتماعی فرزندان خویش به

ی هاسبک د کهنقرار ده ریتأثوالدین تحت تار کودکان را توسطرف ندنتوایمکه  هستند عوامل دیگری

 (.16) هستند ، اجتماعی، سیاسی، اقتصادیعوامل فرهنگی ازجملهاز عوامل مختلفی  متأثر پروریفرزند

ی یا دهپاسخشامل  رفتار والدین دو بعدبا استفاده از پروری ی فرزندهاسبک ،7مدل بامریند اساسبر

توقع ) 8پروری استبدادیفرزند سبک .(17) اندشده فیتعر یا کنترل کودکبودن متوقعمهرورزی و 

های نیاز گرفتنرای کنترل رفتار کودکانشان با درنظرکه والدین باست سبکی  (ی پاییندهپاسخ باال و

                                                           
1. Affordances 

2. Rate limiters 

3. Newell 

4. Cools 

5. Barnett 

6. Parenting Styles 

7. Baumrind 

8. Authoritarian Parenting Styles 
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ی دهپاسخ والدین مقتدر )توقع باال و کهیدرحال؛ کنندیم تالش هاآنو اطاعت کامل کودکان از  کمی

 واضحی از مرزها و ارتباط گرم ی از دیگران، مجموعةازینیباظهار باال( برای تشویق کودکانشان به

بیشتر ، والدین، (ی باالدهپاسخ توقع پایین و) 1ریگپروری سهلسبک فرزنددر  .ندنکیمتالش 

 (.18) کنندیمتعیین  هاآنمرزها و قوانین را برای  از اما تعدادی شان را قبول دارند؛فرزندان

بسیاری از ، کودکان یتحرکیبچاقی و  ةنیزمردپروری فرزند یهاسبکتوجه رشدی به  باوجود

فعالیت  های فرزندپروری بربه بررسی اثر سبکاند و توجه کمی تغذیه تمرکز کرده ها بر شیوةپژوهش

بدنی  جسمانی، افزایش فعالیت رشدی هامؤلفهیکی از  کهیدرحال (؛19) اندرشد حرکتی کرده بدنی و

پژوهشگران (. 3، 8ی حرکتی بنیادی در دوران کودکی است )هامهارتو جلوگیری از چاقی یادگیری 

های فرزندپروری را بر نگرش و رفتار یا عملکرد فرزندان تأثیر نهاد خانواده وسبکمختلف نقش و 

کودکان المتی یامدهای سپروری و پفرزند هایبین سبکد که ندهشواهد نشان می اند.بررسی کرده

، نفسعزت، هوش هیجانی، سالمتی، سازگاری روانی چندین حوزه ازجمله بهداشت و زمینةمیان در

 رابطةپژوهشگرانی نیز  (.19، 25، 26)وجود دارد  مثبت ایرابطهشرفت تحصیلی و پی پندارهخود

انواع که ارتباط بین  دندهیمشواهد نشان اند. های فرزندپروری و فعالیت بدنی را بررسی کردهسبک

 بدنی متفاوت است. و فعالیت گیرانه()مقتدرانه، مستبدانه و سهل پروریفرزند یهاسبک

یافتند که سبک  ن نتیجه دستبه ایخود مروری  در پژوهش (20)و همکاران  2نساسلد ،رابطهدرهمین

 و همکاران 3هیننیسی کهیدرحال ؛داردبدنی کودکان بر فعالیت  ی مثبتری مقتدرانه اثرپروفرزند

روری پسبک فرزند ها ازوالدین آنکه کودکانی  دادند گزارش( 21)و همکاران  4نگرالو  (18)

ارتباط  حمایت والدین با فعالیت فرزندان دیگر، بینعبارتترند. بهکنند، فعالاستفاده میگیرانه سهل

  .معناداری وجود دارد

به این نتیجه  (24و همکاران ) 7برسی و (23و همکاران ) 6، جاگو(22) 5، اونیسان، کندی و یهچین

 جنسیت کودکان متفاوت است. بهتوجه  با بدنیبر فعالیت  پروریفرزند یهاسبکنوع رسیدند که اثر 

 -و تعامل والد یپرورفرزندکه در پژوهش خود نشان دادند  (27)و همکاران  8چیانگ دیگر،ازسوی

بسیار  هایپژوهش ،موجود با توجه به پیشینة .دهدیمقرار  ریتأثحرکتی نوزادان را تحتکودک رشد 

                                                           
1. Permissive Parenting Styles 

2. Sleddens 

3. Hennessy 

4. Langer 

5. Chen 

6. Jago  

7. Sebire  

8. Chiang 
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رشد حرکتی کودکان انجام ر فعالیت بدنی و های فرزندپروری ددرزمینة نقش سبک محدودی

فعالیت بدنی کودکان  والدین بر های فرزندپروریسبک که پژوهشگران به بررسی اثرطوریبه ؛اندگرفته

 های قبلی گزارش دادندپژوهشگران در پژوهش دیگر،سویاز(. 11) اندجوان تأکید بیشتری داشته

دقیق قادر به ثبت فعالیت  طورشده است، بهابزاری که برای سنجش فعالیت بدنی کودکان استفاده 

بود مطالعات پیشین و کم هایبا توجه به نتایج متناقض پژوهش ،بنابراین (؛11، 24) تبدنی نیس

 یهاسبکآیا ست که به این مسئله ا یافتن پاسخدنبال پژوهش حاضر بهزمینه، شده دراینداخلی انجام

توجه به با و آیا  یا خیر؟ دندهیم رقرا ریتأثحرکتی بنیادی کودکان را تحت یهامهارت یپرورفرزند

  در فرهنگ ما متفاوت است یا خیر؟پروری فرزند یهاسبکاثر ان، جنسیت کودک

 

 پژوهش روش
مقطعی  ،ای و طرح پژوهشمقایسه -راهبرد پژوهش حاضر ازنوع علی ،داف این پژوهشبه اهتوجه  با

 تهران شهر هایمهدکودک ةسال ششتا  پنج دختران و پسران جامعة آماری پژوهش حاضر همة .است

 تصادفی صورتبهکه  ینشان هستندساله با والد ششتا  پنجنفر از کودکان  110 ،آماری نةنمو. ندبود

 21 و 15، 12،پنج، شش، هفت مناطق یهامهدکودکپس از طی مراحل قانونی از  ،یامرحلهدچن

نظر گرفته ی درقبلمونه با توجه به مطالعات که تعداد نذکر شود است  الزم شهر تهران انتخاب شدند.

 ینسونرابی پرورفرزندسبک  ةنامپرسش، ی فردیهایژگیو ةنامپرسشها از برای گردآوری داده شد.

 د.ستفاده شا آزمون رشد حرکتی درشت ویرایش دوم و

ثبت  مانیوضعیت سالمت جس سال تولد به ماه و ،نامهدر این پرسش فردی: یهایژگيو ةنامپرسش

 شد.

 2001در سال ( 28)و همکاران  2رابینسون ةنامپرسش: 1ینسونرابی پرورفرزندسبک  ةنامپرسش

 32 پرسشنامهاین  کرده است. ترجمهفارسی  بهآن را  (31) علیزاده ،و در ایراناست  شده ساخته

 متوسطیباً تقر، دو = ، گاهی اوقاتیک = وقتیچه صورتبهی ادرجهپنجمقیاس لیکرت  اساسبری سؤال

 32نمره  حداقل ،پرسشنامهدر این . شودیمی گذارنمره پنجو همیشه =  چهار = خیلی از مواقع، سه =

( و سؤال 12(، مستبدانه )سؤال 15نامه سه سبک مقتدرانه )ی پرسشهاسؤالاست.  160و حداکثر 

و تدوین بامریند تنظیم ی پرورفرزندی هاسبکنظریه و  سنجند که برپایةیم( را سؤال پنجگیرانه )سهل

بوده است و برای  مصد 90 ،مقیاس سبک مقتدرانه در والدین ایرانیاعتبار درونی برای خرده .اندشده

                                                           
1. Robinson Parenting Styles Questionnaire (PSDQ) 

2. Robinson 
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، است. همچنینبوده  مصد 70گیرانه مقیاس سبک سهلو خرده مصد 78مقیاس سبک مستبدانه خرده

برای  .(31) استفاده کردندمحتوایی نامه از روایی آوردن روایی پرسشدستبهبرای  علیزاده و همکاران

 مادرانو  پدرانتفکیک در به هاسبکاز  هرکدام ةمیان ،اول در وهلة ،پروریفرزند یهاسبکتعیین 

باالی  در او در آن سبک ی آزمودنی سبکی است که نمرةپرورفرزندسبک  ،اساسبراین شد؛ محاسبه

آزمودنی در سبک  ، چنانچه نمرةبرای مثال ؛میانه و در سبک دیگر در پایین میانه قرار داشته باشد

روری او گیرانه زیر میانه باشد، سبک فرزندپو سهلمستبدانه  هایمقتدرانه در باالی میانه و در سبک

نه، مقتدرا پروریفرزند یهاسبک میانة ،پژوهش حاضر در کهیطوربه آید؛شمار میمقتدرانه به

 .است 10/2 و 75/1، 4ترتیب به والدین گیرانةمستبدانه و سهل

حرکتی  هایمهارتیندهای این آزمون برای سنجش فرا :1دومآزمون رشد حرکتی درشت ويرايش 

دویدن، )شامل  جاییهجاب مقیاسو خردهکه دارای د شودمی استفادهساله  سه تا یازدهبنیادی کودکان 

)شامل و دستکاری  خوردن(سرپا ایستاده و لی، جهش با گام کشیده، پرش جفترفتن، لییورتمه

زدن به توپ با پا، پرتاب توپ از باالی شانه زدن به توپ با دست، دربیل درجا، دریافت توپ، ضربهضربه

درشت را حرکتی  ةبهر ةنمر ،آزموناین دو خرده هاینمرهبر است و عالوهدن توپ از زیر شانه( غلتانو 

و  مصد 96شده است و دارای روایی  یابیاعتباردر ایران  1388 اسفندماه. این آزمون در سنجدمینیز 

آزمون برای خرده مصد 81و پایایی  مدص 74جایی، روایی هآزمون جاببرای خرده مصد 87پایایی 

دهی نمره ،در این آزمون درشت است.حرکتی  ةبرای بهر مصد 91و پایایی  مصد 87دستکاری و روایی 

 ة، نمردرمجموعو  شوندمیمهارت جمع  اجرایی هایبخشصفر و یک است و امتیازهای  صورتبه

خام  هایهنمر. است 48 برابر با آزموننمره در هر خرده سقف .(32) آیدمی دستبه هامقیاسخرده

 یحرکت ةها، بهرآزموناستاندارد خرده ةبه نمر ،ل هنجاریتوسط جداو ریتفس برایها آزمونخرده

و انحراف استاندارد  10 نیانگیدارای م هاآزموناستاندارد خرده ة. نمرشوندیم لیها تبددرشت و صدک

است. برای  15 برابر با استاندارد انحراف و 100 برابر با نیانگیم ،درشت یحرکت ةو در بهر استسه 

استفاده از جداول با آزمون خرده دواستاندارد  ةمجموع نمر ،درشت یحرکت ةآوردن بهر دستبه

 .شوندیم لینمره تبد نیدرشت به ا یحرکت ةهنجاری بهر

، یامرحلهدچنتصادفی  طوربه هامهدکودکبهزیستی شهر تهران و انتخاب  ةپس از کسب مجوز از ادار

ی هاسبکفردی، ی اطالعات هانامهپرسش ،پژوهشاجرای  برای د.شرایط برای انجام پژوهش مهیا ش

 .نددراختیار والدین قرار داده شد هامهدکودکبا هماهنگی و کمک مدیر  نامهتیرضای و فرم پرورفرزند

روانی و جسمی  ازلحاظو بودند  سال ششتا  پنجسنی  ردة ی که درکودکان ،هانامهپرسشاین  اساسبر

 ،بودندی را تکمیل کرده پرورفرزندی هاسبک ةنامپرسش مادرهم پدر و همچنین، هم و بودند  سالم

                                                           
1.Test of Gross Motor Development Second Edition (TGMD-2) 



 391                                                                             ی حرکتی ...هامهارتی فرزندپروری بر هاسبکتأثیر 

 

آزمون رشد حرکتی درشت با استفاده از  شدهانتخابی حرکتی بنیادی کودکان هامهارت انتخاب شدند.

است و هر شیء  یی و کنترلجاهجابآزمون دهشامل دو خرند. این آزمون ی شدریگاندازه دومویرایش 

ی درپیپ دو باری حرکتی را هامهارتهر کودک  است. شده لیتشکحرکتی از شش مهارت  آزمونردهخ

به دستورالعمل آزمون توجه  با ثبت شد. فیلم اجرای هر مهارت ةاز مشاهد پس ویو امتیاز  انجام داد

 کنندگانشرکتسن و جنس  اساسبری استاندارد هانمرهبه ی خام هانمرهاین  ،درشتمهارت حرکتی 

تربیتشان استفاده  در هاآنکه والدین  اییپرورفرزند سبک اساسربکودکان  ،. سپسندتبدیل شد

گیرانه تقسیم شدند. برای تعیین پروری مقتدرانه، مستبدانه و سهلبه سه گروه سبک فرزند ،کردندیم

بر عملکرد مهارت  هاسبکی حرکتی بنیادی و تفاوت اثر هامهارتوالدین بر  پروریفرزند یهاسبکاثر 

 بررسی شدند. حرکتی کودکان

از  و با استفاده α =0.05  داریمعناطریق آمار توصیفی و آمار استنباطی با سطح اطالعات از پردازش 

 آزمون ها ازبرای بررسی اختالف گروه ،این پژوهش در. نجام شدا 1اس.اس.پی.اس افزارنرم 20 نسخة

دلیل به 2گابریلآزمون تعقیبی از ،هاتفاوت بین سبکبرای بررسی  راهه ویکواریانس  تحلیل

از  استنباطی بعد هایآزمون استفاده شد. شایان ذکر است که ها در هر سبکبودن تعداد نمونهنابرابر

 (4)آزمون لون هاواریانس( و تجانس 3نوفاسمیر -آزمون کلموگروف) هادادهبودن اطمینان از طبیعی

 .شدندانجام 
 

 نتایج
 فر از دخترانن 24 والدین .ندبوددرصد پسر  4/46دختر و  هاآزمودنیصد از در 6/53 ،وهشژدر این پ

نفر سبک  17والدین پروری مستبدانه و نفر سبک فرزند 18والدین روری مقتدرانه، پسبک فرزند

فر سبک ن 13 والدین روری مقتدرانه،پسبک فرزندنفر از پسران  16داشتند. والدین انه گیرسهل

 ینسمیانگین . ندداشتگیرانه پروری سهلنفر سبک فرزند 22 والدین وری مستبدانه وپرفرزند

یانگین، انحراف آمار توصیفی م ،دوشمارة و  یکشمارة  هایجدولاطالعات ماه بود.  80/65 هاآزمودنی

تفکیک به در پژوهش کنندهتشرکهای حرکتی کودکان استاندار، بیشترین و کمترین مربوط به مهارت

  دهد.را نشان می ها و جنسیتسبک

  

                                                           
1. SPSS 

2. Gabriel 

3. Kolomogorov-Smirnon 

4. Levene 
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 کنندگان در پژوهشهای حرکتی شرکتآمار توصیفی مربوط به مهارت -1جدول 

 بیشترين کمترين استاندارد انحراف میانگین هاسبک هامهارت

 حرکتیبهرة 

 درشت

62/96 مقتدرانه  41/7  82 115 

03/102 گیرانهسهل  74/10  76 121 

67/98 مستبدانه  36/10  79 118 

جاییجابه  

55/9 مقتدرانه  73/1  7 13 

19/10 گیرانهسهل  07/2  7 14 

82/9 مستبدانه  05/2  5 14 

 لکنتر

ءشی  

32/9 مقتدرانه  63/1  7 12 

51/10 گیرانهسهل  27/2  5 14 

74/9 مستبدانه  2 6 13 

 تفکیک جنسیتکنندگان در پژوهش بهحرکتی شرکت هایآمار توصیفی مربوط به مهارت -2جدول 

 بیشترين کمترين استاندارد انحراف میانگین جنسیت هامهارت

 جاییجابه
77/9 دختر  2 6 14 

88/9 پسر  89/1  5 14 

 ءشی لکنتر
67/9 دختر  21/2  5 14 

96/9 پسر  74/1  6 13 

 حرکتیبهرة 

 درشت

37/98 دختر  47/10  76 121 

47/99 پسر  73/8  79 118 

، راههیکیانس وارآزمون آماری تحلیل  با استفاده ازدر متغیرهای وابسته  هاگروهبررسی اختالف  برای

 و شمارة سهشمارة  هایه جدولببا توجه  شد. کار بردهحرکتی به هایمهارت هاینمرهروش تحلیل 

        پروری )مقتدرانه، فرزندهای بین اثر سبککه  واریانس نشان داد ایج آزمون تحلیلتن ،چهار

دختران  و (P < 0.05 , 3.51 = F ) یادی پسرانـرکتی بنـهای حارتـگیرانه( بر مهمستبدانه و سهل

( 0.05  ,  P <  8.247 = F) سال تفاوت معناداری وجود دارد. ششتا  پنج 
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 پسرانهای حرکتی بنیادی نتايج آزمون تحلیل واريانس برای مهارت -3جدول 

 
 مجموع

 مجذورات
 مجذورات میانگین آزادیدرجة 

مقدار 

 اف

 سطح

 معناداری

 230/243 2 461/486 یگروهدرون

 25/69 48 24/3324 گروهیبرون 031/0* 51/3

  50 70/3810 مجموع
* 0.05 ≥ α .تفاوت معنادار است 

** 0.01 ≥ α تفاوت معنادار است 
 

 دختران های حرکتی بنیادینتايج آزمون تحلیل واريانس برای مهارت -4جدول 

 مجذوراتمیانگین آزادیدرجه مجذوراتمجموع 
مقدار 

 اف
 سطح معناداری

 51/723 2 03/1447 یگروهدرون

 72/87 56 76/4912 گروهینبرو /001* 247/8

  58 79/6359 مجموع

 *0.05 ≥ α .تفاوت معنادار است 
 **0.01 ≥ α تفاوت معنادار است 

بنیادی پسران و دختران تفاوت  حرکتی هایمهارتها در که بین کدام سبکبرای بررسی این ،در ادامه

 هایکه اطالعات حاصل از آن در جدول شدگابریل استفاده  از آزمون تعقیبی ،وجود دارد ادارمعن

 آمده است. شششمارة و  پنجشمارة 
 

 حرکتی بنیادی پسران یهامهارتگابريل برای  تعقیبی نتايج آزمون -5 جدول

 معناداری سطح (I-J) اختالف میانگین (Jها )گروه (Iگروه ) 

 مقتدرانه
-79/0 مستبدانه  99/0  

-96/5 گیرانهسهل  0/048* 

03/5 گیرانهسهل مستبدانه  194/0  

 *0.05 ≥ α .تفاوت معنادار است 
 **0.01 ≥ α تفاوت معنادار است. 

بین  (،P = 0.048) به سطح معناداریدهد، با توجه نشان می پنجشمارة جدول که اطالعات گونههمان

که یطوربه دارد؛تفاوت معناداری وجود  (-96/5) گیرانههای مقتدرانه و سهلاختالف میانگین سبک

نسبت به گیرانه پروری سهلعملکرد کودکان پسر با سبک فرزند میانگینبودن اختالف یل منفیدلبه
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حرکتی  ةبهردر  والدین گیرانهپروری سهلسبک فرزند ،پروری مقتدرانهکودکان پسر با سبک فرزند

پروری دیگر تفاوت معناداری وجود های فرزنده است. همچنین بین سبکیا بنیادی بهتر بود درشت

 ندارد.
 

 حرکتی بنیادی دختران یهامهارتگابريل برای قیبینتايج آزمون تع -6دول ج

 سطح معناداری (I-J) میانگیناختالف  (Jها )گروه (Iگروه ) 

 مقتدرانه
-75/8 مستبدانه  0/012** 

63/3 گیرانهسهل  679/0  

-38/12 گیرانهسهل مستبدانه  0/001** 
 *0.05 ≥ α .تفاوت معنادار است 

 **0.01 ≥ α تفاوت معنادار است. 

 (،P = 0.012) به سطح معناداریدهد، با توجه نشان می شششمارة جدول که اطالعات گونههمان

که یطوربه تفاوت معناداری وجود دارد؛ (-75/8) های مقتدرانه و مستبدانهبین اختالف میانگین سبک

سبت به پروری مستبدانه نعملکرد کودکان دختر با سبک فرزندبودن اختالف میانگین یل منفیدلبه

 یهادر مهارتوالدین پروری مستبدانه سبک فرزند ،پروری مقتدرانهبا سبک فرزندکودکان دختر 

بین اختالف  (،P = 0.001) به سطح معناداریبا توجه  ،بنیادی بهتر بوده است. همچنین حرکتی

یل دلبهکه یطوربه تفاوت معناداری وجود دارد؛ (،-38/12) گیرانههای مستبدانه و سهلمیانگین سبک

سبت به کودکان پروری مستبدانه نعملکرد کودکان دختر با سبک فرزندبودن اختالف میانگین منفی

 حرکتی یهامهارتدر والدین پروری مستبدانه سبک فرزند ،گیرانهپروری سهلدختر با سبک فرزند

 نیادی بهتر بوده است.ب

 

 گیرینتیجهبحث و 
 گیرانه(پروری )مقتدرانه، مستبدانه و سهلفرزند هایسبکاثر  بررسی و مقایسة هدف باپژوهش حاضر 

نتایج این سال شهر تهران انجام گرفت.  ششتا  پنجحرکتی بنیادی در کودکان  هایمهارتبر رشد 

دختران های حرکتی بنیادی پسران و بر مهارت پروریهای فرزندبین اثر سبککه نشان داد  پژوهش

نه و عملکرد گیراپروری سهلسبک فرزند عملکرد پسران در کهطوریبه تفاوت معناداری وجود دارد؛

عامل محیطی مهم و  عنوانبهوالدین  دختران در سبک فرزندپروری مستبدانه بهتر بود؛ بنابراین،

 .هستند تأثیرگذارحرکتی کودکان در رشد  ،اساسی

ان کودکی رودر د بنیادیحرکتی  ( بر این باورند که افزایش شایستگی مهارت7و همکاران )استودن  
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بدنی فعالیت  ،در کودکی اولیه منجر خواهد شد.های بعدی بدنی در دورهبه افزایش فعالیت ولیه ا

ستگی در رشد شای ،ازجمله تأثیرات والدین()دلیل تأثیرپذیری کودک از عوامل محیطی گوناگون به

رکت بنیادی توجه کرد تا باید بیشتر به شایستگی ح ،در این دوره حرکتی ضعیف خواهد بود.مهارت 

استودن و همکاران  ،همچنین. باشند بدنی رغبت بیشتری داشتهبعدی به فعالیت  ان در دورةکودک

نی را قلب مدل خود معرفی بدط پویایی رشدی بین شایستگی مهارت حرکتی و فعالیت درک ارتبا (7)

 هاییافتهکه گفت  توانمی بنابراین، ؛یابدزمان رشد قوت می ند که این ارتباط درکردند و بیان کرد

پروری نقش فرزند تأثیرکه  2015در سال ( 27)و همکاران چیانگ مطالعات  هاییافتهپژوهش حاضر با 

و  1ساندرس ،2014( در سال 21)و همکاران  ، النگرنوزادان حرکتیرشدکودک بر  -و تعامل والد

در ( 18) هیننیسی و همکاران ،2011در سال ( 23) و همکاران جاگو، 2012در سال ( 33همکاران )

نقش  ریتأثبه  همسو است. مطالعات یادشده 2008در سال  (22) چین و همکاران، 2010سال 

پروری فرزند یهاسبکاثر  کهیطوربه داشتند؛ دیتأکبدنی پروری بر فعالیت و آمادگی فرزند یهاسبک

 با جنسیت کودک و قیود فرهنگی متفاوت بود.

کودکانی که بیان کردند  (23)و همکاران جاگو  ( و21) و همکاران النگر(، 18)هننیسی و همکاران 

حاضر  در پژوهش بدنی بیشتری داشتند.فعالیت  ،دندگیر بوپروری سهلها دارای سبک فرزندوالدین آن

بنیادی گیرانه داشتند، شایستگی مهارت حرکتی هلپروری سسبک فرزند هاآننیز پسرانی که والدین 

 و همکاران کلز( و 15) و همکاران بارنت (،43)و همکاران  2ساپاکیدوتی ،همچنینباالیی داشتند. 

 هایمهارتکودک( بر  -تعامل والد اعتقادات، تحصیالت و)والدین  هایویژگی تأثیرکه به بررسی  (14)

 تأثیرتحت حرکتی کودکان راوامل نیز رشد که این ع حرکتی بنیادی پرداختند، به این نتیجه رسیدند

 .دندهمیقرار 

به تعریف سبک  توجه کند که بامیهای مختلفی استفاده خود از سبک هر والدی در تعامل با کودک

اقتصادی است. دلیل نتیجة ی، اجتماعی، سیاسی و متأثر از عوامل فرهنگ عامل این ،پروریفرزند

های آنان بر رفتار کودکانشان باشد. اندیشه های فرهنگی والدین وزمینه راثرآمده ممکن است ددستبه

هایی در تبه تفاو فرهنگی والدین ةناصر درون زمینعکه  ( معتقد است1969) کوهن ،همچنین

 .(29)به نقل از  دنشومی انکودک در عملکردسبب تغییر  درنهایتخواهد شد که منجر پروری فرزند

پی ندارد های بنیادی را درهایی رشد مهارتتنهای پویا، بالیدگی بهاساس دیدگاه سیستمبر براین،وهعال

 ،پژوهش حاضربه نتایج  وجهت با ،بنابراین ؛داردها ای در رشد این مهارتکنندهو محیط نقش تعیین

                                                           
1. Saunders 

2.Tsapakidou 
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پروری پسران، سبک فرزند رایج است، درموردما  فرهنگی که در جامعةروری والدین و پهای فرزندسبک

پروری سبک فرزند شد. درمنجر های حرکتی بنیادی در مهارت عملکرد باال به والدین انةگیرسهل

زیاد  ،کودکان ،این سبک دردهند و ی بیشتری را میآزمون خطا والدین به کودک اجازة انه،گیرسهل

 حرکتیپسران سبب بهترشدن عملکرد بهرة  ممکن است عاملی که در نیستند وولدین خود کنترل در 

باشد که از این سبک ناشی یشتری فرصت اکتشاف و پاالیش حرکتی ب ود،درشت در این سبک ش

بامریند  .باشند داشتهیت کمی محدودکه در فرهنگ ما نیز پسران رسد یمنظر به ،همچنین. شودمی

کودکان معرفی  ر و محبت زیاد و تقاضای کمرا با کنترل کمت انهگیرپروری سهلفرزند( سبک 1978)

مواجه هستند.  بیشتری نیافتةبازی ساختار زمان با کودکان ،؛ بنابراین(18به نقل از ) کرده است

طور عمومی با توجه اما اگر به ؛ندرف کنبیشتر برای بازی ص ،از این زمان احتماالً  کودکان این سبک

 دربدنی تشویق نشوند، ممکن است بیشتر زمان را به افزایش شایستگی مهارت حرکتی و فعالیت 

 .غیرفعال سپری کنند هایبازی

سبک  هاآنکردند دخترانی که والدین بیان ( 22)و چین و همکاران ( 33)ساندرس و همکاران 

و  یآمادگبیشتر بود و نیز  افتهیسازمان یهاورزشپروری مستبدانه داشتند، مشارکتشان در فرزند

 پروریسبک فرزند هاآنحاضر نیز دخترانی که والدین  پژوهشداشتند. در  بدنی زیادیفعالیت 

 نتایجید به تأی مهرزدن ی برا بنیادی باالیی داشتند.مستبدانه داشتند، شایستگی مهارت حرکتی 
 ،پژوهشاساس نتایج این بر ( اشاره کرد که24) ناو همکار برسیپژوهش توان به می پژوهش حاضر

لز و وک ،بدنی متوسط تا شدید دختران ارتباط منفی داشت. همچنینبا فعالیت  مهرورزی والدین

دن دختران ارتباط منفی با عملکرد شوالدین از عملکرد بهتر و برنده دریافتند قدردانی( 14) همکاران

FMS محبت کم و کنترل شدید والدین با سبک مستبدانه  ،بندی بامریندبا توجه به تقسیمدارد. ها آن

منفی دارد.  حرکتی دختران تأثیرفعالیت بدنی و رشد  رکه مهرورزی ب توان گفتمی ،بنابراین ؛دارند

آمیز داد موقعی که دختران پس از عملکرد موفقیت ، نشان( انجام داد1985) 1هورنکه  پژوهشیحتی 

در  را ها شایستگی بیشتریآن سازنده،با انتقاد  ؛ بلکهنیافتها افزایش نفس آنتشویق شدند، عزت

تفاوتی مل کمترین مهرورزی، بیهای والدین مستبد شا(. ویژگی3به نقل از ) خود احساس کردند

پروری ها از فرزنددخترانی که والدین آن ،بنابراین گیری است؛سختبرابر رفتار مثبت کودک، انتقاد و در

 ،وچرا رعایت کنند. همچنینچونباید بی ،دنشوکه وضع میرا کنند، قوانینی مستبدانه استفاده می

جانبه رشد صورت همهآن به ةسای ارچوبی از قوانین و مقررات سالم نیاز دارند تا درهکودکان به چ

 پروری مستبدانه معایبی دارد؛ امافرزند طرفه در سبکشدن یکوضع دلیلین مقررات بهااعمال کنند. 

                                                           
1. Horn 
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 در دختران داشته است. ی مثبتاثر همسوی ذکرشده، هایپژوهشدر پژوهش حاضر و 

ای بازی با پسران و دختران هوالدین تمایل دارند در محیط( معتقدند که 2000) 1ل و ایتونبکمپ

 دختران را از دویدن، کوهنوردی یا ماجراجویی به ،اغلبوالدین،  برخورد کنند.آمیز عیضتب صورتبه

 نیزدر جامعة ما  .(3به نقل از ) کنندها را تنبیه میدارند و حتی آنبازمی از حضور خودشان دور

 هایارچوب ارزشهدر چ به والدین دارند، وابستگی بیشتری ودیت بیشتری دارند،محد دختران

دهند که والدین نشان می هاپژوهش ،دارند. همچنین تمایل گراییجمع بهگیرند و خانوادگی قرار می

و رشد کودک در درون جامعه متفاوت  پروریفرزند نسبت به در افکار خود فرهنگی متفاوت، ةبا زمین

شود. جدایی از خانواده تشویق نمی گرایی متکی است،ه بیشتر به جمعای کجامعه کنند. درعمل می

گرا، اساساً با جامعة های جمعهنگپروری مستبدانه در فراثر سبک فرزند نتایج بیانگر این است که

 .(35) ستفردگرای آزاد متفاوت ا

 (36) همکارانو  2اشمیتو  (20و همکاران ) اسلدنسمطالعات  هاییافتهپژوهش حاضر با  هاییافته

 ؛پرداختند، مغایر است یتحرکیببدنی و اوقات پروری عمومی و فعالیت فرزندبین  به بررسی رابطة که

 3(BMI) شاخص توده بدنی نی که والدین مقتدر داشتند، سطوحبیان کردند کودکا هاآن کهیطوربه

 دالیل از دیگر داشتند. یهاسبککمتری نسبت به  یتحرکیبت وقابدنی بیشتر و ا، فعالیت پایین

فرهنگی،  هایتفاوتها، تعداد نمونه به توانمی حاضرپژوهش با ها این پژوهش هاییافته مغایرت

بدنی شمار برای ارزیابی فعالیت از گامکه  حرکتی بدنی و رشدرهای متفاوت برای ارزیابی فعالیت ابزا

این ابزار را در سنین پایه مناسب  هاکه بسیاری از پژوهششده است، اشاره کرد  استفادهکودکان 

که نوجوانان اند؛ درصورتیشده نوجوانان انجام روی اکثراً هاپژوهش ،همچنین .(11، 24) دانندنمی

 کودکی اولیه ةدر دور هاآزمودنی ،پژوهش حاضر ولی در ؛(3) تأثیر دوستان خود هستندبیشتر تحت

 تأثیر هاآنو از  گذرانندمیکنار خانواده ا درر کودکان در این سن بیشترین وقت خود بودند که

 .پذیرندمی

حرکتی محیط بر رشد  کنندةاست و نقش تعیینهمسو های پویا سیستم با نظریة نیز نتایج این پژوهش

کند حرکت از تعامل بین فرد و محیطی که ( بیان می37مدل قیود نیول ) ،کند. همچنینمی یدتأیرا 

حرکتی تأثیر ر در هرکدام از این عوامل بر رشد شود و تغییناشی می ،دهدحرکت در آن رخ می

عنوان عامل فردی و سبک جنسیت به ،شوند. در پژوهش حاضرتغییر قیود دیگر میباعث گذارد و می

پژوهش دوی این عوامل در این  که هر اندشده ترین عامل محیطی بررسیعنوان مهمپروری بهفرزند

                                                           
1. Campbell & Eaton 

2. Schmitz  

3. Body Mass Index  
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پروری های فرزنداند و نتایج معناداری از تأثیر سبکتأثیر قرار دادهدک را تحتنیز رشد حرکتی کو

 آمده و تأثیر تعاملدستآمده است. نتایج به دستهای حرکتی بهوالدین و جنسیت بر رشد مهارت

حرکتی کودک بیانگر این است که این پژوهش با مدل قیود نیول بین ویژگی فردی و محیطی بر رشد 

 است.همسو 

هم  پروریفرزند هایسبکاثر  است که های معدودیحاضر جزو پژوهش پژوهشکه  است ذکر شایان

، شکبدون ؛ه استبررسی کرد حرکتی کودکان در سنین پایه با ابزار معتبربر رشد  را پدر و هم مادر

های مختلف یکسان ها در سبکتعداد نمونه این پژوهش،. در هایی نیز داردپژوهش حاضر محدودیت

براین، در نظر گرفته نشده است. عالوه، وضعیت اقتصادی/ اجتماعی والدین درهمچنین ند ونیست

 بنابراین، اند؛خودگزارشی بوده ةناماساس تکمیل پرسشپروری برهای فرزندسبک ،پژوهش حاضر

های پژوهششود در پیشنهاد می ،بنابراین ؛باشندنامه را دقیق تکمیل نکرده الدین پرسشممکن است و

اجتماعی  وضعیت اقتصادی و ،همچنین تری استفاده شود.یکسان و گسترده هایتعداد نمونه آینده

است که  های معدودیاین، پژوهش حاضر جزو پژوهشبرود. افزوننظر گرفته شباال و پایین والدین در

احتیاط الزم را  در نتایج باید ،بنابراین یادی ارزیابی کرده است؛های حرکتی بنبر مهارت ها رااثر سبک

های ها و سنجنسیت ها،ها در فرهنگ، این نوع پژوهشآمدهدستبرای اطمینان از نتایج به و کرد

ممکن است چندین عامل بالقوه در روابط بین این متغیرها وجود داشته  زیرا، د؛نمختلف تکرار شو

های بیشتر ضروری انجام پژوهشزمینه، درایناطالعات کامالً روشن  آوردندستبهند که برای باش

و مربیان ورزشی که با کودکان  کودک این پژوهش قصد دارد به والدین، مربیان مهد رسد.نظر میبه

بر خانواده های مبتنیرشد حرکتی کودکان و طراحی مداخلهبهبود  برای، کمک کند تا کار دارندسرو

کنند و خانواده را در خانواده سپری میکودکان بیشترین زمان  ،زیرا ی بیشتری داشته باشند؛آگاه

 .ادی و افزایش فعالیت بدنی استهای حرکتی بنیبستر مهمی برای رشد مهارت

)مقتدرانه، پروری والدین های فرزندحاضر نشان داد که سبک نتایج پژوهش ،طورکلیبه: پیام مقاله

ولی  ند؛ادی دارهای حرکتی بنیسزایی بر مهارتبعنوان عامل محیطی تأثیر ه( بهگیرانلسه مستبدانه و

 هایپژوهش سنی متفاوت بود. قیود فرهنگی در این ردة پروری با جنسیت کودک وهای فرزنداثر سبک

 ولی بررسیاند؛ انجام شدهمختلف ی رشد هایحیطه بر پروریفرزند هایسبکاثر  زمینةدر بسیاری

 ترسالمبدنی کودکان برای زندگی غیر با رشد حرکتی کودکان با توجه به اهمیت و نقش فعالیت این مت

ترین ترین و اساسیکنندهیکی از تعیین ساس نتایج پیشین، عامل خانوادگیابر گامی مقدماتی است.

والدین خود  ةپروردکودکان دست ،زیرا دهد؛تأثیر قرار میمل محیطی است که رشد کودک را تحتعا

های کنار والدین خود هستند، اگر شیوهه که کودکان بیشتر زمان را دردر سنین پای ویژههستند. به

 د شد.نتربیتی والدین اصالح شود، مشکالت رفتاری، حرکتی و ورزشی نیز اصالح خواه
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Abstract 

The aim of present research was comparing the effects of parenting styles on 

fundamental motor skills of five to six years old children. One hundred ten 

children from the kindergartens of Tehran have been chosen through 

multistage cluster sampling. Robinson Parenting Styles Questionnaire and 

Test of Gross Motor Development were used to assess parenting styles 

(Authoritative, Authoritarian and Permissive) and fundamental movement 

skills respectively. Results showed that effects of parenting styles on 

fundamental motor skills are different based on the gender; in this way boys 

in permissive parenting style and girls in authoritarian parenting style were 

better (P < 0.05). Therefore, regarding relationship between parenting styles 

and fundamental motor skills some proceedings should be implemented in 

order to increasing parent's knowledge about how to behave to their 

children. 
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