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 به نام مهربان بی همتا

 یرشد و تکامل حرکت

محققان به مطالعه روند رشد و  شیگرا نیاست. در ا یعلم رفتار حرکت یها رشاخهیاز ز یرشد و تکامل حرکت

محققان  یاز سو لیذ فیپردازند. تعار یم یبشر در طول زندگ یرشد یها صهیخص گریو د یتکامل رفتار حرکت

 :ارائه شده است نهیزم نیمختلف در ا

 (:1974ی )علم یها تیریمد تهیکم دگاهیاز د یرشد حرکت فیتعر

 «.افتد یاتفاق م طیدر حال رشد با مح سمیتعامل ارگان جهیافراد در نت یکه در رفتار حرکت یراتییتغ مطالعه»

 (:1989) تالیکالرک و و دگاهیاز د یرشد حرکت فیتعر

 .«در طول عمر یدر رفتار حرکت راتییتغ مطالعه»

 (:1993)  یوود از رشد حرکت یه فیتعر

 افتهیبه سازمان  افتهیرشد که در آن مهارت ها از ساده به مشکل و از سازمان ن یدر ط یمتوال یندهایفرآ مطالعه»

 «.ابندی یم رییبه ماهرانه در طول عمر تغ افتهیو از مهارت ن

 :تالیکالرک و و دگاهیاز د یاز رشد حرکت گرید فیتعر

 «.هستند راتییتغ نیا رسازیکه ز ییندهایدر طول عمر و فرا یدر رفتار حرکت راتییتغ مطالعه»

 :یاز رشد حرکت نهیو پا ساکسیا فیتعر

 «.گذارند یآنها اثر م یکه رو یهستند و عوامل راتییتغ نیا رسازیکه ز ییندهایدر طول عمر، فرآ راتییتغ مطالعه»

است که نقاط قوت آنها لحاظ شده است. امروزه به رشد  یقبل فیاز تعار یبیترک یاز رشد حرکت ریاخ فیتعر

دارد  یو صعود یتکامل یداده و هم روند یشود که در طول عمر رو یم ستهینگر یندیشکل فرآه انسان ب یحرکت

  تا مرگ(. یل)از بزرگسا یبیو تخر ینزول ی( و هم روندی)از تولد تا بلوغ جسمان

 به عبارتی:

و عوامل  راتییتغ نیا ییربنایز یندهایدر طول عمر، فرا یرفتار حرکت راتییبه مطالعه تغ یرشد حرکت

 پردازد. یاثرگذار بر آنها م
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 انسان یمطالعه رشد حرکت دیفوا

سئوال از چند جنبه  نیپاسخ به ا یبرا ست؟یانسان چ یمطالعه رشد حرکت دهیسئوال مطرح شود که فا نیا دیشا

 :ستیتوان مطلب را نگر یم

 .دهد یاز انسان را بدست م یو شناخت جامع تر دیافزا یموضوعات مرتبط با انسان به دانش ما م مطالعه -1

بهنجار  یکند. با توجه به الگوها یبشر را مشخص م یدرش یانسان، هنجارها و الگوها یرشد حرکت مطالعه -2

اصالح اقدام کرد.  یکرده و برا ییهستند )خصوصا کودکان( را شناسا یناهنجار یکه دارا یتوان افراد یم یرشد

 رانهیشگیتوان اقدامات پ یو م بوده ینیب شیقابل پ یرشد حرکت ،یرشد یبا دانستن روندها و الگوها نیهمچن -3

 .را آغاز کرد یرشد یها یاز نابهنجار یریجلوگ یبرا

را در نظر  یو ملزومات رشد ازهایخود ن یکند در آموزش ها یکمک م انیبه مرب یرشد یالگوها دانستن -4

وجه برآورده  نیرا به بهتر یانسان در هر مرحله زندگ یرشد یازهایکه ن ندیرا انتخاب نما یداشته و روش آموزش

 .دینما

 

 یمربوط به رشد حرکت یتخصص یواژه ها

شدن  ادیز قیاندازه جسم از طر ایتوده  شیدر اندازه است. منظور از نمو افزا یکم شینمو افزا :(Growth) نمو

 .است یستیکامل ز یواحدها

 شرفتیپ ایاندام  اخته،یاست و امکان دارد به  یستیز یدر ساختارها یفیک شرفتیپ :(Maturation)یدگیبال

 .آن مربوط شود تا فقط به اندازه آن ییایمیوشیب بیدر ترک ستمیس کی

 یمنف راتییاست که با گذشت زمان اتفاق افتاده و منجر به تغ یندیفرا (Aging): شدن ریپ ای یسالمند

 .شود یمختلف بدن م یبافت ها ایها، بخش ها  ستمی( در بدن، سیفی)ک ی( و عملکردی)کم یساختار

 .ندیبدن را گو یاجزا تیقابل مشاهده در وضع رییتغ هرگونه (Movement): حرکت

مثل  ستیقابل مشاهده ن میکند که به طور مستق یاز حرکت اشاره م ییجنبه ها : به (Motor) یحرکت

 .اثرگذاربر حرکت ییربنایعوامل ز ایحرکت  یدرون یندهایفرا ،عضالنی – یعصب یندهایفرا
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حرکت به نحوه  یو مرتبط به هم است. به طور خاص، الگو افتهیاز حرکات سازمان  ی: رشته احرکت یالگو

 .… شانه و یپرتاب از باال یاشاره دارد؛ مثل الگو یادیحرکت بن یالگو کی یاجرا

 ییجابجا ،یاستوار یادیقابل مشاهده حرکات بن یاز اشکال حرکت است و به اجرا یکی :یادیحرکت بن یالگو

چند بخش بدن  ایدو  یاز الگوها یبیترک یادیحرکت بن یالگو و... دنیپر دن،یکند مثل دو یاشاره م یو دستکار

 باشند. یم

شود  یانجام م یشتریکه با دقت و کنترل ب یادیبن یالگو کیاز اشکال حرکت است و به  یکی مهارت حرکت:

 .کند یاشاره م

 یتیفعال یاجرا یحرکت است که برا یمهارت ها ای یادیحرکات بن یاز الگو یبیترک ای شی: پاالیورزش مهارت

 یادیحرکات بن یالگو بیو ترک شی. مثل شوت سه گام در بسکتبال که حاصل پاالرودیبه کار م نیدر ورزش مع

 .و پرتاب کردن است دنیپر دن،یزدن توپ، دو نیزم

 .تولد تا زمان محاسبه است نیب یفاصله زمان :یزمان ای یمیتقو سن

سن  ،یسن اسکلت ،یشناس ختیآن سن ر نییتع یدهد که برا یفرد را نشان م یدگیبال زانیم :یستیز سن

 .کنند یرا محاسبه م یسن جنس ایو  یدندان

عنوان شاخص توان بهشده در بزرگسالی و در سنین مختلف نمو را نیز میدرصد اندازة کسب سن ریخت شناسی:

دارای اندازة همانند در سن معینی باشند، امّا یکی عنوان مثال، دوکودک ممکن است بالیدگی استفاده کرد. به

تر باشد. قد، ممکن است قبالً به درصد بیشتری از اندازة بزرگسالی نائل شده و بنابراین به وضعیت بالیده نزدیک

از طریق سن اوج قد و درصد قامت بزرگسالی ترین اندازة مورد استفاده در ارزیابی بالیدگی جسمانی است که معمول

 حاسبه می شوند.م

شاخص  کی ،بندی اسکلتتی باشد سیسن ز یرگی اندازه یبرا وهیش نیبهتر دیشا  یاسکلت یدگیبالسن اسکلتی: 

 انینقاط آغاز و پا بندی رشد آن در طول دورة کامل نمو گسترده است. اسکلت رایاست، ز یدگیمطلوب بال

 یم رویشیپ یاستخوان یبه سو یتمام افراد از غضروف یساختار اسکلت رایشناخته شده است، ز یدگیبال یندهایفرا

 که  افراد متفاوت است نیدر ب یاستخوان یرگی شکل سوی به غضروفی مدل از ها استخوان رویشیپ زانیو م کند

 ةیاول ةیدست و مچ، پا های اشعة استاندارد مورد نظارت قرار داد. استخوان یو منطق قیبا استفادة دق توان یم

 . کند یکودک در حال رشد را فراهم م یاسکلت یدگیبال یرگی اندازه
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و دائم مالحظه  یریش های دندان زدن سن جوانه ایدر اغلب موارد بر حسب زمان   یدندان یدگیبالسن دندانی: 

 یابیمشابه ارز ای وهشی به ،یدندان یدگیبرآورد مرحلة بال یبرا یدائم های شدن دندان یآهک راً،یشده است. اخ

  .درو می کار به یاسکلت یدگیبال

و  یکامل جنس یدگیتا بال ینیدر دوره جن یجنس زیاست که از تما یمداوم ندیفرا  یجنس یدگیبالسن جنسی: 

و   یکودک نیدوره، دوره انتقال ب نیاست. ا ندیفرا نیدر ا یدوره انتقال کیاست. بلوغ   افتهیدر بلوغ امتداد  یبارور

. شود می ید مثل و جهش نمو نوجوانیتول ستمیس یدگیبال ،یجنس هیاست و شامل ظهور صفات ثانو یبزرگسال

 .است یجنس هیدر مطالعات نمو بر اساس صفات ثانو یجنس یدگیبال یابیارز

 

 

 رشد نهیدر زم یقیتحق یهاطرح
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 یدگیبال دگاهیمربوط به رشد: د ینظر یها دگاهید

 ستمیس قیاز طر ژهیرا )به و یکه رشد حرکت یدگیبال ندیرا به عنوان کارکرد فرا یرشد راتییتغ یدگیبال دگاهید

  . دهد یم حیکند توض یاعمال م ای( کنترل یمرکز یعصب

 یساعت زمان کیاست که توسط  یذات ای یدرون ندیفرا کی یرشد حرکت ،یتئور نیا یها هیاساس فرض بر

 راتییتغ ندیآهسته کردن فرا ای دنیممکن است موجب سرعت بخش طمحی شود. یم تیهدا یکیژنت ای  یستیز

 .فرد نخواهد بود یستیشده ز نییدوره تع رییقادر به تغ یشود، ول

 نیدر ا یکم ریتأث طیهستند و مح یرشد حرکت یو وراثت مسؤل اصل کیمعتقدند ژنت یدگیبال دگاهید متخصصان

  دارد. ندیفرا

را « کنترل دو قلوها»خود استفاده و راهبرد  شاتیآزما یهمسان برا یگزل و همکاران از دو قلوها دگاهید نیدر ا

 .کردند  یمعرف یرشد قاتیدر تحق

 یندیعنوان فراه را ب یدگیداند و بال یم دیجد یظهور مهارت ها یبرا یرا عامل اصل یدستگاه عصب  دگاهید نیا

دانسته و  یرشد را موقت زانی( بر میطی)محیرخارجیداند و تأث ی( میکی) ژنتیعوامل درون قیکنترل شده از طر

 . داند یرشد م ییعنوان کنترل کننده نهاه را ب یعوامل ارث

 ایو  نیمثلتمر ریمتغ یها طیمح ریبه طور خودکار ظاهر شده و تحت تاث یحرکت یمهارت ها دگاهید نیا در

 باشد! ینم یدر مدارس ضرور یبدن تیترب یآموزش یبرنامه ها نی. بنابراردیگ یقرار نم یحرکت تیمحدود

 

 یفیتوص دگاهیمربوط به رشد: د ینظر یها دگاهید

 

 میرشته تقس ریدارد که به دو ز دیتأک یسن یضوابط گروه ها نییو تع ریحرکت، تفس یفیک فیبر توص دگاهید نیا

 :شود یم

کودکان بر اساس  یعملکرد حرکت فیشده و توص زانیم یآزمون ها نیی: ارائه و تعیهنجار فیتوص دگاهید -1

 (ییربنایز یندهایاجرا )بدون توجه به فرا تیکم

رشد  یتوال ییو شناسا نییکودکان و تع یحرکت یالگوها یکیمکان ستیز فی: توصیکیومکانیب فیتوص دگاهید -2

  شرفتهیتا مراحل پ ییحرکات از مراحل ابتدا
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در خصوص  یارزشمند بود که اطالعات لیدل نیبه ا یکیومکانیو ب یهنجار یفیتوص یکسب شده از دوره ها دانش

 .قرار داد انیمرب اریرا در اخت یمرتبط با سن در رشد حرکت راتییتغ

 

 پردازش اطالعات دگاهیمربوط به رشد: د ینظر یها دگاهید

 .ردارشد تمرکز د یطیبر علل مح شتریب دگاه،ید نیا

اطالعات و پردازش آنها، فرمان حرکت را  افتیعمل کرده و پس از در وتریمغز مانند کامپ دگاه،ید نیاساس ا بر

 یرونیب یها یکه توسط ورود وتریکامپ کیمانند اعمال  یو رشد حرکت یریادگی ندیفرا ن،یکند. بنابرا یصادر م

 .شدند فیتوص رد،یگ یانجام م یطیمح ای

 و برونداد، حرکت است. یدرونداد، اطالعات خارج نیبنابرا

 

 یبوم شناخت دگاهیمربوط به رشد: د ینظر یها دگاهید

 فیو تکل طیآن بر روابط متقابل فرد، مح دیکه تأک افتیظهور  1980درخصوص رشد در دهه  یدیجد دگاهید

 .است

 :دو شاخه مجزا دارد ،یبوم شناخت دگاهید

 .سر و کار دارد یحرکت ی: با کنترل و هماهنگایپو یها ستمیس دگاهید .1

 .است تمرکز و توجه ادراک، اساس بر: عمل–ادراک  دگاهی. د2

 

 ایپو یها ستمیس دگاهیمربوط به رشد: د ینظر یها دگاهید

در درون و خارج از  یمتعدد یها ستمیبلکه س ست،ین ستمیس کیتنها حاصل رشد  ،یحرکت یرشد مهارت ها

 .بدن در آن نقش دارند
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 :اصول

 .شده اند لیمختلف تشک یها ستمیافراد از س 

 .مداوم است ریغ یتیماه یرشد دارا 

 .مختلف بدن یها ستمیس یخود سازمانده 

کنترل کننده سرعت رشد آن  ایآورند، محدودکننده  یبه دست م رتریکه رشد الزم را د ییها ستمیس ای ستمیس

 .ندیگو یم یرفتار حرکت

 ی( و تقاضاهاطیاجرا کننده )مح طیمح تیبدن )فرد(، ماه یها ستمیس یحرکت را حاصل خودسازمان هینظر نیا

 داند. ی( م فیتکل یازهایمربوط به انجام حرکت )ن

 

 عمل –ادراک  دگاهیمربوط به رشد: د ینظر یها دگاهید

 .وجود دارد یحرکت ستمیو س یادراک ستمیس نیب یکرد که رابطه تنگاتنگ شنهادیپ بسونیگ

به محاسبات  یازیحرکت ن یاجرا یکنند و برا یادراک م میرا به طور مستق طیبا حرکت مداوم سر و بدن، مح افراد

 .و بدن خود ندارند اءیو پردازش اطالعات مربوط به اش دهیچیپ

و فرد و هم  یش ییفضا تیرا در مورد موقع یاطالعات ر،ییتغ نیو سرعت ا هیشبک یبر رو اءیاش ریاندازه تصو رییتغ

به  میاطالعات را به طور مستق نیا یادراک ستمیسازد. س یتا لحظه برخورد را  فراهم م ماندهیطمان باق نیچن

 .دهد یانتقال م یحرکت ستمیس

 

 طیمح نیب ادیارتباط ز لیکند. به دل یسازد، اشاره م یفرد فراهم م یبرا یکه ش یبه نوع عمل ،یفراهم ساز واژه

 دهد. یم رییرا تغ یافراد فراهم ساز رییدهد. تغ یمعنا م اءیفرد به اش اتیو فرد، خصوص
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 یگاالهو در رشد حرکت یمربوط به رشد: مدل ساعت شن ینظر یها دگاهید

 

 یها یژگیبر سه عامل و دیو با تاک یبوم شناخت دگاهید هیرشد حرکتی انسان که بر پا دیجد یاز مدل ها یکی

ساعت  کیرا به  یرشد حرکن ندیمطرح شده مدل ساعت شنی گاالهو است. گاالهو فرا فیو تکل طیو مح یفرد

و حرکات  یادی، حرکات بنهیپا ای یحرکات مقدمات ،یچهار دوره حرکات رفلکس یکرده که دارا هیشنی تشب

 نیدارد بد یپوشان مدل هم نیباشد. دوره ها و مراحل در ا یم یاست. هر دوره شامل مراحل مختلف یتخصص

 شود. یآغاز م یدوره، دوره بعد کیدوره کامل  کی انیکه قبل از پا یمعن

 متفاوت مختلف افراد در است ممکن بنابراین دارد بستگی ژنتیکی ساختار و تجربی شرایط به دوره هر  دامنه سنی

 .دهد می نشان را آنها متقابل اثر و  حرکتی و عاطفی  شناختی حیطه سه که است بعدی سه مدلی مدل این.باشد

 

 دوره حرکات رفلکسی

رفلکس ها اولین اشکال حرکت در انسان هستند که به صورت غیر ارادی و خودکار در پاسخ به محرک های 

خارجی مختلف انجام می شوند. اکثر رفلکس ها به وسیله مراکز زیر قشر مغز کنترل می گردند. این دوره پایه ای 

 .برای سایر دوره ها فراهم می کند

دوره حرکات رفلکسی از مرحله رمز گردانی اطالعات و رمز خوانی اطالعات تشکیل شده است. در مرحله رمز 

ماهگی پس از تولد ادامه می یابد.  4گردانی یا جمع آوری اطالعات که بطور تقریبی از دوره جنینی آغاز شده تا 

رفلکس ها ابزاری برای جستجوی غذا، حفاظت بدن و جمع آوری و ذخیره اطالعات در مورد بدن و محیط در قشر 

در حال رشد مغز هستند.در این مرحله فعالیت حسی حرکتی انجام می شود بدین معنی که طفل فقط محرک ها 

مرحله رمز خوانی یا پردازش اطالعات که به طور تقریبی  .ادی پاسخ می دهدرا حس کرده و به آنها به طور غیر ار

ماهگی تا یک سالگی را در بر می گیرد کنترل مراکز باالتر بیشتر می گردد. فعالیت در این  4دامنه سنی 

 پردازش و ادراک ها محرک ها آن یه پاسخ و ها محرک نمودن حس بر عالوه یعنی است حرکتی ادراکی  مرحله

 .شوند می

 

 

 



9 
 

 دوره حرکات مقدماتی یا پایه

حرکات مقدماتی اولین حرکات ارادی در انسان هستند که در دوره طفولیت مالحظه می گردد. این حرکات اشکال 

 جابجایی و دستکاری ، بدن استواری حرکات دسته سه و الزمند حیاط و بقا برای که هستند  پایه حرکات ارادی

 .گیرد می انجام بینی پیش قابل بسیار ترتیبی با حرکات این شدن ظاهر. شوند می شامل را

دوره حرکات مقدماتی از دو مرحله مهار رفلکس و مرحله پیش از کنترل تشکیل شده است.مرحله مهار رفلکس از 

 باعث محیطی مین های محدودیت کاهش و مغز قشر رشد مرحله این در. یابد می ادامه سالگی یک تا و آغاز  تولد

تا  1 حدود کنترل از پیش مرحله سنی دامنه.شود می ارادی حرکات جایگزینی و ها رفلکس تدریجی شدن ناپدید

سالگی است. رشد سریع فرایندهای شناختی وحرکتی در این مرحله به کسب سریع حرکات مقدماتی کمک می  2

 .کند و باعث می شود که حرکات با کنترل تبحر و دقت بیشتر انجام گردد

 

 ره حرکات بنیادیدو

حرکات بنیادی الگوهی پایه و اصلی حرکات ارادی قابل مشاهده در دوران کودکی هستند. در این دوره کودکان 

به چگونگی اجرای حرکات استواری دستکار و جابجایی به طور مجزا و سپس در ترکیب با هم پی می برند. بر 

 مهمی نقش … و آموزش تشویق، تمرین،  صت هایخالف دوره های قبل در این دوره شرایط محیطی مثل فر

 .دارد حرکتی رشد در

 3تا  2، در حال رشد و پیشرفته تشکیل شده است. سن تقریبی مرحله ابتدایی این دوره از سه مرحله ابتدایی

سالگی است. در این مرحله هماهنگی ضعیف است و کودکان در حرکت به طور محمدود و یا بیش از حد از بدن 

سالگی را در بر می گیرد. در این دوره کنترل  ۵تا  4خود استفاده می کنند. مرحله در حال رشد دامنه سنی 

سالگی ادامه  7سالگی آغاز شده و تا  ۶حرکات و هماهنگی بیشتر می شود. مرحله پیشرفته مرحله بالیده تقریبا 

 .می یابد. در این مرحله حرکات به طور هماهنگ و کنترل شده و با کارایی مکانیکی زیاد اجرا می شوند

 

 دوره حرکات تخصصی

در این دوره حرکات بنیادی به تدریج پاالیش یافته و ترکیب می شوند تا در زندگی روزانه فعالیت های ورزشی 

مورد استفاده قرار گیرند. این دوره شامل سه مرحله گذر ) انتقال ( ، کاربرد و استفاده مادام العمر است. مرحله 

رد. در این مرحله حرکات تخصصی دارای همان عناصر سالگی را در بر می گی 10تا  7گذر یا انتقال دامنه سنی 
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حرکات بنیادی ولی با دقت و کنترل بیشتر است. در این مرحله والدین و مربیان ورزش باید کودکان را به شرکت 

 .نمایند ترغیب  در انواع زیاد فعالیت ها

جربیات باعث می شود تا افراد سالگی است افزایش قابلیت های شناختی و ت 13تا  11در مرحله کاربرد که حدود 

مورد فعالیت های مختلف تصمیم گیری کنند.  در تکلیف به مربوط  بر اساس عوامل فردی، محیطی و عوامل

سالگی به این مرحله  14مرحله استفاده مادام العمر اوج فرایند رشد حرکتی را نشان میدهد. افراد در سن تقریبی 

 .کسب شده را در سرتاسر زندگی مورد استفاده قرار می دهند می رسند. در این مرحله افراد حرکات
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 یپرشدن ساعت شن

 ریشود. طبق شکل ز یم یوارد ساعت شن طیگاالهو شن اط دو طرف وراثت و مح یاساس مدل ساعت شن بر

ها و  ییتوانا زانیوراثت م یبه عبارت کندیم یشن وارد ساعت شن ینیمع زانیدر است و م یظرف وراثت دارا

 رییاست و در طول عمر تغ ثابتو  یها وراثت ییتوانا ای تیظرف نیکند. ا یم نییفرد را تع یحرکت یها یاستعداد

اثر  نی. بنابرادینما یرا وراد ساعت شن شن یتواند مقدار نامحدود یبدون در است و م طیکند. ظرف مح ینم

 .کرد یتوان دستکار یرا م یبر رشد حرکت طیمح

و  یدر دوره حرکات رفلکس یشود ول یم  یشن از هر دو ظرف  وارد ساعت شن یرشد حرکت یتمام دوره ها در

 شیقابل پ اریبس یبیترت یدر دو دوره اول دارا یرشد حرکت نی. بنابرازدیر یاز ظرف وراثت م شتریشن ب یمقدمات

 است. ینیب

 

 



12 
 

 یواژگون شدن ساعت شن

 دیجد یمهارت ها یریادگی ،یخانوادگ یها تیکه کار و مسئول 20دهه  لیو اول یاواخر نوجوان یاکثر افراد ط در

 یواژگون م یکند، ساعت شن یرا محدود م یو نوجوان  یکسب شده  در کودک یو حفظ تسلط  در مهارت ها

 .دهد یکسب شده را از دست م یها تیو فرد قابل زندیر یم نییشود. هنگام واژگون شدن شن ها به پا

دارد تا  یبستگ یو فرهنگ یبه عوامل اجتماع شتریزمان ب نیاست. ا رییکامالً متغ یژگون شدن ساعت شنوا زمان

 لتریوراثت و ف لتریوجود دارد ف لتریدو ف نییدر محل عبور شن ها به پا ری. طبق شکل زیکیو مکان یعوامل جسمان

توان  یم یرا متوقف کرد ول نییشن ها  به پا ختنیتوان ر ینم ،ی. در زمان واژگون شدن ساعت شنیزندگ وهیش

 قیطر نیمتخصصان معتقدند که بد یرا کاهش داد. برخ یشدن ساعت شن یسرعت خال  یزندگ وهیش رییبا تغ

 درصد کنترل کرد. %40را تا  یسالمند توان یم

 

 

 

 



13 
 

 یعوامل موثر بر رشد حرکت

 عوامل فردی -1

 یطیمحعوامل  -2

 عوامل تکلیف -3

 

 یعوامل فرد  -1

 

 رشد جهت 

از سر به پاها  یرشد حرکت ینیب شیمنظم و قابل پ یبرد که توال ینکته پ نیگزل در طول مطالعات خود به ا

 -یو مرکز دمی – ی. سرردیگ یصورت م پیرامونی( –)مرکزی  ( و از مرکز بدن به کناره هایدم -یسر)

, ندیآ یحرکت به وجود م یدگیرا که در آن رشد وبال یجهت راینشان دهنده جهات رشد هستند ز یرامونیپ

 کنند. یمشخص م

 نمو سرعت 

سرعت نمو هر فرد دارای الگوی عمومی ویژه است. اختالالت خفیف در سرعت نمو طبیعی، به وسیله فرایند 

الگوی جبران می شود. فرایند نوسان خودتنظیم غالبا قادر به جبران اختالالت بزرگ در « نوسان خودتنظیم»

نمو خصوصا در طفولیت و کودکی نیست. میزان جبران پذیری به مدت و شدت محرومیت، سن کودک و 

 پتانسیل نمو ژنتیکی او بستگی دارد.

 متقابل یدگیتن درهم 

اشاره دارد. دو فرایند مختلف، اما به ارتباط هماهنگ و فزاینده ساز وکارهای عصبی دستگاه عضالت مخالف 

یش پیچیدگی کارکردی نقش دارند: تمایزپذیری و یکپارچگی. تمایزپذیری با پیشرفت مرتبط در این افزا

و نوجوانان تدریجی از الگوهای حرکت کلی و درشت در اطفال به حرکات پاالیش یافته و ظریف در کودکان 

ایش یکپارچگی به ایجاد تعامل هماهنگ بین دستگاه های حسی و عضالنی اشاره می کند. افز ارتباط دارد.

 هماهنگی بین چشم و دست نمونه ای از این فرایند است.
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 یآمادگ 

مفهومی گسترده تر از بالیدگی زیستی است و عواملی را در بر می گیرد با تغییر یا دستکاری آن ها می دارای 

 توان یادگیری را افزایش داد؛ مانند بالیدگی جسمانی و ذهنی، محیط غنی و انگیزش.

 یریادگیو حساس  یبحران یها دوره 

ارتباط نزدیکی با آمادگی دارد و به این مطلب اشاره دارد که یک فرد در زمان های معینی به تحریک های 

در حال حاضر عقیده بر این است که دوره های حساس گسترده ای وجود دارد که  خاصی حساس تر است.

 کارآمد بیاموزند.  افراد می توانند طی آنها تکالیف جدید را به طور بسیار موثر و

 یفرد یها تفاوت 

با اینکه ترتیب ظاهر شدن ویژگی های رشدی قابل پیش بینی است، سرعت ظاهر شدن آنها متغیر می باشد. 

این زمان بندی  بنابراین تفاوت های فردی به منحصر به فرد بودن زمان بندی رشد هر انسان اشاره می کند.

 .ترکیبی از عوامل وراثتی و محیطی است

 یو فرد ینوع ییدآیپد 

برخی مهارت ها مانند مهارت های حرکتی مقدماتی در اطفال، به طور خودکار و با ترتیبی قابل پیش بینی 

یا وابسته به « فیلوژنتیک»ظاهر می شوند و تا حدود زیادی به تاثیرات محیط خارجی مقاومند. این مهارت ها 

 نام دارند. «  پدیدآیی نوعی»

اساسا به مثل مهارت های ورزشی « پدیدآیی فردی»یا وابسته به « آنتوژنتیک»در طرف دیگر، مهارت های 

این مهارت ها به صورت خودکار ظاهر نمی شوند و مستلزم  یادگیری و فرصت های محیطی بستگی دارند.

 یک دوره تمرین و تجربه و تحت تاثیر فرهنگ فرد می باشند.

 

 یطیعوامل مح -2

 یدلبستگ 

وابستگی شدید هیجانی بین والدین و کودک است که در زمان تولد شروع به رشد می کند و ممکن است در 

صورت جدایی زودهنگام به طور کامل شکل نگیرد. یک دوره حساس برای ایجاد وابستگی والدین به طفل در 

، ممکن بین والدین و کودک وابستگی طی ماه های اولیه پس از تولد وجود دارد که اگر این دوره از دست برود
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به وجود نیاید؛ ولی تاثیر تجربیاتی مثل مرگ اعضای خانواده، طالق، تصادف و بیماری سخت و مزمن بر رشد 

 کودکان و نوجوانان مهم تر از دلبستگی اولیه مادرانه است.

 یطیمح کیتحر 

ی در اثر تمرین زودهنگام مشاهده مطالعات بر روی دوقلوهای همسان، نشان داد که پیشرفت رشدی محسوس

نشد، ولی مبین اعتماد به نفس بیشتر دوقلوهای تمرین کرده در فعالیت های مربوطه بود. آکادمی پزشکان 

اطفال آمریکا توصیه می کند که برنامه های تمرینی سازمان یافته ای که برای درمان اطفال در معرض خطر 

ترویج نگردد و والدین محیط بازی ایمن و غنی با حداقل سازمان استفاده می گردد برای رشد اطفال سالم 

 فراهم نمایند.برای اطفال خود 

 تیمحروم 

بررسی اثر محرومیت از فرصت های تمرینی بر اکتساب مهارت های حرکتی، به دلیل مالحظات اخالقی بیشتر 

نتایج بررسی  تجربی نبوده است.ی انسان ها نیز بر روی حیوانات انجام شده و معدود تحقیقات انجام شده رو

شیوه زندگی اطفال پرورشگاهی با عقب ماندگی شدید در رشد حرکتی نشان داد که عدم دستکاری، محیط 

 نامناسب و فقدان فرصت حرکتی باعث عقب ماندگی حرکتی شده است.

 

 یبدن فیعوامل تکل  -3

 

  ینارس

وزن کم  فرایند رشد حرکتی را دچار اختالل می کند.نارسی نوزادان را در معرض خطر قرار داده و غالبا 

 ، دو شاخص دقیق برای نارسی می باشند.هنگام تولد و تولد زودرس

 خوردن اختالالت

این اختالالت خوردن از قبیل چاقی، خوردن افراطی، بی اشتهایی و پراشتهایی عصبی، اثر قابل مالحظه 

در کودکان، عدم فعالیت است؛ بنابراین بهترین راه حل، علت اصلی چاقی  ای بر نمو و رشد حرکتی دارند.

نتایج تحقیقات انجام شده در دوقلوها نشان می دهد  افزایش طوالنی مدت سطح فعالیت بدنی می باشد.

 که نقش عوامل ژنتیکی در چاقی کودکان به اندازه عوامل محیطی است.
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 یجسمان یآمادگ سطح

رشد حرکتی اثر می گذارد که تحت تاثیر ژنتیک و تغذیه قرار  برسطح آمادگی جسمانی به طرق مختلف 

می گیرد. آمادگی جسمانی را می توان به دو جزء مربوط به سالمت و عملکرد تقسیم کرد. آمادگی مربوط 

 به عملکرد یا آمادگی حرکتی، اختصاصی است نه عمومی.

 کیومکانیب

اصول مکانیکی مهم حرکت عبارت اند از: تعادل،  .تمام حرکات از قوانین پایه مکانیکی تبعیت می کنند

 اعمال و دریافت نیرو.

 

 مرتبط با سالمتی یجسمان یرشد عوامل آمادگ

 ،یفرد یها تیمحدود در .شود یم جادیا فیو تکل یطیمح ،یفرد عواملبر اساس تعامل  یرشد حرکت

استقامت  ریباشند: نظ یدر تعامل م گریکدیبا  یجسمان یآمادگ نییتع یوجود دارند که برا ییها ستمیس

 .باشند یبدن م بیو ترک ،یریقدرت، انعطاف پذ ،یعروق یقلب

. مثل افراد ستین ین آمادگآ یدارا یگریدر د"دارد، لزوما یها آمادگ ستمیس نیاز ا یکیکه در  یفرد

 .یریقدرتمند اما فاقد انعطاف پذ اریبس

   

 )استقامت قلبی عروقی( استقامت هوازی            

ها و دستگاه عروقی در انتقال  ، ششقلب ییاستقامت هوازی بخشی از استقامت عضالنی است که به کارا

 .شود یاتالق م یدر کار طوالن تیحفظ فعال یبه بافت عضالت فعال برا ژنیاکس

 یم ییکارا نیا یکیولوژیزیاز عوامل ف یمصرف ژنیو حداکثر اکس یبازده قلب ،ییقلب، حجم ضربه ا ضربان

 .باشند

 یجسمان یحفظ آمادگ یبرا یکاف ناتیتمر یشد کودکان به طور خودکار دارا یتصور م نیها چن سال

 ناتیانان را از شرکت منظم و قاعده مند در تمر یاجتماع تیمحدود کیبه عنوان  دهیعق نیخود هستند. ا

نان در آ یعدم شرکت منظم و اصول جهیاز بزرگساالن در نت یاریبدون تحرک بس یزندگ سبک .بازداشت

 .بوده است یدر دوران کودک یورزش ناتیتمر

 

وجود دارد. لذا  یکمتر نسبت به بزرگسال یتوده عضالن لیبه دل یتر نیپائ یانرژ رهیذخ یکودک لیاوا در

در  شینمو بدن، افزا شیافزابا  .نسبت به بزرگساالن دارند یمطلق کمتر یهواز یکودکان بازده توان ب



17 
 

عوامل به توسعه  نی. ادیآ یبه وجود م یو توده بدون چرب ،یکل نیهموگلوب ،ییقلب و حجم ضربه ا ه،یر

 شود. یمنجرم یمصرف ژنیو حداکثر مطلق اکس نیتمر تیو متعاقب آن، ظرف یبازده قلب

 

کودکان  ینیتمر تیظرف یابیاست ارز یهیانان متنوع است، بد یمیسن تقو رغمیاندازه کودکان عل چون

 دیباشد )هچنانکه در گذشته معمول بود( بلکه نسبت به اندازه بدن با یمیبراساس سن تقو "صرفا دینبا

 .(2001وود، ی)ه ردیصورت گ یابیارز نیا

 

 یمصرف ژنیحداکثر اکس (Vo2 maxسنجش معمول آمادگ )یاستقامت یها تیفعال یبرا یجسمان ی 

 سال(. 18تا  8 نیسن یبرا لیما کیو 7و۶ نیسن یبرا لیما میراه رفتن ن -دنیدو قیاست )از طر

 

  سالگی بطور متوسط استقامت هوازی خود را افزایش می دهند لیکن  1۶مطالعات نشان داد مردان تا سن

 .سالگی به تدریج از دست می دهند 18این توانائی را در سن 

 

 جهیدن در یک مایل به منظورسنجش استقامت هوازی نتبررسی اجرای دختران در خصوص آزمون دوی 

نشان داد . اگر چه توقع داریم پسران به دلیل تفاوت های  یسالگ 10را برای دختران و پسران در  ییکسان

ساله  12 پسرانسالگی همانند  18از دختران برتر باشند. . استقامت دختران در سن  یجسمی و آناتومیک

 .است

 

 یو سپس در اواخر نوچوان افتهی شیدر دختران با کنترل اندازه بدن تا بلوغ افزا یمصرف ژنیاکس حداکثر 

 است. شتریدوران ب نیپسران از ا ی. برترابدی یکاهش م

 

  ضربه در دقیقه است ، از طرفی حداکثر  ۶0-80دامنه ضربان طبیعی قلب کودکان در حالت استراحت بین

 ضربه در دقیقه گزارش شده است. 1۵0-230ر دامنه ضربان قلب کودکان هنگام تمرین نیز د
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 یرشد قدرت عضالن

ایزومتریک، ایزوتونیک و ایزوکنتیک  یقدرت نیقدرت عضالنی توانایی بدن در اعمال نیرو است که با تمر  

 .ابدی یبهبود م

 باشد. اگرچه پسران به جهت  قد  یقدرت پسران و دختران پیش از دبستان و کالس اول مشابه م سطوح

پس از  یدر قدرت عضالن یجنس یها تفاوت نیشتریبلندتر ووزن سنگین تر، بر دختران برتری دارند. ب

  د.کن یبلوغ خود را اشکار م

 های جنسی مشاهده شده است و قدرت سال به سال افزایش  سال کمترین تفاوت ۶تا  3خالل سنین  در

ساالنه اغلب با افزایش اندازه بدن و بهبود توانایی های زیر بنایی حرکت همراه پیدا می کند. این افزایش 

 است

 سالگی( یک افزایش خطی در قدرت مشاهده می  12سالگی تا شروع بلوغ )حدود  ۶پسران از سن  در

سالگی مشاهده  1۵سالگی  ادامه دارد. در دختران یک افزایش خطی  در قدرت تا سن  17شود که تا سن 

 ود.می ش

 باشد یوزن بدن م یمنحن راتییتغ هیشب اریرشد قدرت در طول دوران رشد بس یدر منحن راتییتغ. 

 

 در دوران کودکی با سرعت بیشتری نسبت به اندازه عضله افزایش می یابد. این امر احتماال ناشی  قدرت

موضوع رابطه  این. از توسعه مهارت و هماهنگی است که انقباض بیشینه ممکن است با آن انجام گیرد

 درونی بین قدرت، هماهنگی و عملکرد حرکتی در کودکان را نشان می دهد.

 

 رشد استقامت عضالنی

 

استقامت عضالنی توانایی یک عضله یا گروهی از عضالت برای اجرای مکرر کار در مقابل مقاومت متوسط 

اضافه بار و بنابراین استقامت ممکن فعالیت های ایجاد استقامت بیشتر نیازمند تکرار است تا . می باشد

 .است به عنوان توانایی ادامه عملکرد قدرتی در نظر گرفته شود

  

کودکانی که دراز و نشست، شنای قدرتی و کشش بارفیکس را انجام می دهند در واقع درگیر فعالیت های 

ها اغلب بیشترین  استقامتی می باشند، گرچه برای آغاز هرحرکت نیازمند قدرت هستند. این فعالیت

 .کاربرد را برای اندازه گیری استقامت عضالنی دارد
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اما در خصوص اندازه گیری کشش بارفیکس به علت وزن بدن مشکالتی وجود دارد. وزن کامل بدن باید  

بلند شود و بسیاری از کودکان قادر به انجام چنین تکلیفی نیستند بنابراین آزمون اصالح شده کشش 

 .اکنون به طور مکرر استفاده می شودبارفیکس هم 

  نتایج آزمون دراز نشست با زانوان خم و آزمون آویزان شدن از بارفیکس با بازوان خم، تغییرات سنی در

، دختران و پسران بهبود قابل مالحظه ای را در شکار ساخت. در هر دو اندازه گیریاستقامت عضالنی را آ

 .خالل کودکی از خود نشان دادند

 و نشست اغلب به عنوان ابزاری جهت سنجش استقامت و قدرت عضالت هم تنش مورد استفاده قرار  دراز

از سن  .سالگی دختران و پسران در اجرای درازو نشست یکسان می باشند 9تا  ۶می گیرد. بین سنین 

 .سالگی به بعد پسران از دختران سبقت می گیرند 10

 12پسران بین سنین  درت و استقامت باال تنه می باشد دراجراهای بارفیکس که میزانی برای سنجش ق 

نوجوانی کامالً ضعیف  که دختران از لحاظ باالتنه، در دوران کودکی و یسالگی افزایش دارد. در حال 18تا 

 .هستند منحنی ها نشان می دهد که باال تنه دختران درتمامی سنین ضعیف است

 شیشده افزا ثابت. می ظاهراً در سطح بهتری قرار دارنددختران از لحاظ استقامت و قدرت عضالت شک 

 شتریهت توده بجکند. در پسران نسبت به دختران قدرت به  یم تینمو تبع یعموم یقدرت از منحن

 .ندارد یدر هردو جنس تفاوت یدارد. اما قدرت نسب یشتریجهش ب یعضالن

 

و  زهیاست. البته کاهش انگ یدر نسوج چرب شیافزا لیدختران نسبت به پسران به دل عیسر شرفتیپ عدم

 است.   شرفتیعدم پ نیا گریهم عامل د اقیشور و اشت

 

 رشد انعطاف پذیری           

 .است یانعطاف پذیری مفصل توانایی حرکت مفاصل مختلف بدن دردامنه کامل حرکت        

 سال انجام گردید انعطاف پذیری پویا در  12و  9اساس شواهد تحقیقی که بر روی دختران و پسران  بر

 .مفاصل شانه، زانو و ران به همراه سن کاهش می یابد

 ،الگوی پایداری از افزایش و حفظ انعطاف پذیری را نشان ندادند اما اکثراً کاهش انعطاف پذیری را  پسران

دختران در پنج اندازه گیری متفاوت انعطاف پذیری در تمام سنین نسبت به شد.  دهیسن د شیبا افزا

 .پسران برتر بودند
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 ه آزمون نشستن و رساندن دست ها به پاها بهترین وسیله برای سنجش انعطاف پذیری باشد. اطالعات ب

ذیری بین بهتر از پسران و از لحاظ انعطاف پ نیگر آن است که دختران در تمام سن مده نمایانآدست  

 .سالگی در اوج پیشرفت می باشند 1۶تا  10سنین 

 سالگی است و این ممکن است به  12در پیشرفت برای انجام انعطاف پذیری در پسران درحدود  تنزل

دلیل رشد سریع تر استخوان های پسران نسبت به عضالت شان باشد. در نتیجه پسران تا زمان رشد کامل 

 ی توانند انجام دهند.  عضالت عمل درازو نشست را نم

 

 ترکیب بدن

از جنبه های آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی به  (و درصد توده بدون چربی درصد چربی بدنترکیب بدن )

 .شمار می رود

در  شیافزا نیدختران، ا در .ینوجوان لیو اوا یماه نخست زندگ ۶دارد:  یشتریبدن دردو دوره سرعت ب ینموچرب

 شود. یم دهیحالت معکوس د ییدرزمان ها یو حت یادامه داشته اما در پسران توقف درنموچرب یسراسر نوجوان

 یدر نوجوان"مجددا ،یدر دوره کودک کنواختی شیداشته، و به دنبال افزا عینمو سر تیهم در طفول یعضالن بافت

 ت.دختران اس شترازیدر پسران ب شیافزا نیکه ا ابد،ی یم شیافزا یبه طور قابل توجه

سال قبل چاق ترمی باشند.  20مرکز مطالعه چربی بدن نشان داد که کودکان در تمام سنین از کودکان  تحقیقات

 چنین روندی ازافزایش چربی احتماال بازتابی از تغییردر الگوهای فعالیت جسمانی و عادات غذایی است.

 10-11ترکیب بدنی بین مردان و زنان اختالف زیاد وجود دارد. افزایش چربی بدن زنان بین سنین  بین 

 18بتدریج تا سن  سالگی کماکان مشاهده می شود و 1۵سالگی تشدید گشته و این افزایش تا سن 

 .سالـگی این افزایش چربی کاهش می باید

 سالگی مشاهده می گردد. در  12تا  10سنین یک افزایش را چربی بدن بین  یدر دوران کودک مردان

. رشد د عضالنی را از خود نشان می دهندیک کاهش در میزان چربی و یک افزایش در رش ینوجوان

 نهای دوران دبیرستا عضالت و کاهش چربی در مردان، بدلیل افزایش هورمون های جنسی است. در سال

 .کمترین میزان چربی بدن را دارند

 می تواند باعث کاهش چربی بدن در کودکان و نوجوانان و بزرگساالن شده و سبب  های منظم ورزش

تغییرترکیب بدن گردد. این تغییر هم چنین بستگی به میزان و مدت آموزش دارد، تغییرات ترکیب بدن 

 .دائمی نمی باشد. چنانچه فعالیت های ورزشی کاهش یابد چربی بدن افزایش می یابد
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 بهترین شیوه برای تعیین درصد چربی بدن می باشد. برای این عمل شخص را به  وزن کردن بدن در آب

زیر آب برده و وزن او را محاسبه می کنند و از این روش درصد چربی موجود در بدن را تخمین می 

 .شیوه برای تخمین چربی بدن محسوب می گردد نیتر یزنند. استفاده از کالیپر کاربرد

 اندازه گیری زیر پوستی از سه نقطه  یساله  که ترکیب بدن آنان از رو 9تا  ۶کودکان  یرو قیتحق جینتا

بدن ) سه سر بازو، تحت کتفی و پشت ساق پا ( با استفاده از چربی سنج انجام شد، نشان داد در مقایسه 

 .، دارای درصد چربی باالتری بودند19۶0با همتایان خود در دهه 

 ریق وسایل متنوعی تعیین شود. تکنیک وزن کردن )زیر آب ( گرچه دقیق می تواند از ط یبدن بیترک

ترین است اما در مطالعات ترکیب بدن کودکان کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. در عوض کالیپرهای 

 چربی سنج روش مورد پسندی است.

 

  یحرکت یآمادگرشد 

 یهماهنگ

مربوط به سالمت تفاوت دارند که وابسته  یآمادگ ینظر با مولفه ها نیمربوط به عملکرد، از ا یآمادگ یمولفه ها

با عملکرد ماهرانه در  یکیو ارتباط نزد دارندیمقاومند، نسبتا پا یطیبزرگ مح راتییبوده، نسبت به تغ کیبه ژنت

 .انواع ورزش ها دارند

کارآمد.  یحرکت یالگو کیدر قالب  یمختلف حس یها یانجیمجزا با م یحرکت یها ستمیکردن س کپارچهی ییتوانا

 .است ازیعملکرد کارآمد موردن یبرا یشتریب یترباشد، سطح هماهنگ دهیچیپ یحرکت فیهرچه تکل

داشته  یکینزد ییرسد با قدرت و استقامت همسو یارتباط دارد اما بنظرنم ی، سرعت و چابکبا تعادل یهماهنگ

همزمان،  دیدارد. حرکات با ازین یبه هماهنگ ره،یزنج کیحرکات خاص در  عیو سر قیدق یاجرا یبرا کودک .باشد

 .تا هماهنگ شوند رندیپشت سرهم قرار بگ حیموزون و بطور صح

با عمل اندام است. گرفتن و پرتاب  یینایاطالعات ب یکپارچگیپا،  -دست و چشم -چشم یبارز هماهنگ یژگیو

از  یقابل توجه ریمقاد ازمندیبه حرکت هماهنگ و کارآمد ن یابیدست یکردن و ضربه زدن و متوقف کردن برا

 است. یبا برونداد حرکت یدرون داد بصر یکپارچگی
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 یادیبن یحرکت یها مهارت یبدن هنگام اجرا عیدرشت در کودکان شامل حرکت سر یبدن یهماهنگ 

و جهش، و پرش  یمختلف ل یها سرعت، آزمون اردی 30رفت و برگشت،  یباشد. مانند دو یمختلف م

 .ستادهیطول ا

 شرفتیپ خطی نسبتا شکل به پا -چشم و دست –چشم  یدرشت بدن و هماهنگ یسن، هماهنگ شیبا افزا 

 .کند یم

 دهند )وان  ینسبت به دختران از خود نشان م یبهتر یهماهنگ ،یسراسر دوران کودک اغلب پسران در

 .(1973اسلوتن، 

 

 تعادل

 ریتمام حرکات است و تحت تأث هیکه پا مختلف است یها تیحفظ توازن بدن هنگام قرارگرفتن در وضع ییتوانا

 .ردیگ یقرار م یزیو دهل یحرکت یحس -یلمس ،یبصر یها محرک

 .دینما یحفظ تعادل م یها کودک را قادر به تمرکز بر نقطه مرجع برا از چشم استفاده

نظارت  ایو پو ستایا یتعادل فیتکل نیبدن خود در ح بر یطور بصره سازد تا ب یچشم ها کودک کم سن را قادر م 

 .(19۶9 ن،یو مارت یدر تعادل کودکان کم سن دارد )کرات ینقش مهم یینایاوقات ب یگاه. کند

 یسلگ 7ا درپا حفظ کنند، امّ کی یشان را رو توانند با چشمان بسته تعادل یسال نم ۶و دختران کمتر از  پسران

 .ابدی یسن بهبود م شیحفظ تعادل با افزا ییتوانا. دهند چشمان بسته انجام کار را با نیتوانند ا یم

وجود دارد  تیو اوتول یا رهیدا مین یکه در مجار یعیما .ردیگ یقرار م یزیدستگاه دهل ریتعادل به شدت تحت تأث

 .در کمک به حفظ تعادل فرد دارد ینقش مهم

 یتیاوتول یها رندهی( و گیو چرخش ای)تعادل پو یا هیدر شتاب زاو راتییبه تغ یا رهیدا مین یمجار یها رندهیگ

شوند  یاحساس م یزیدهل یها رندهیبدن و جاذبه توسط گ حرکت .(ستایدهند )تعادل ا یپاسخ م یبه شتاب خط

 شتاب آگاه سازند. راتییو تغ بدن یایو پو ستایا یقامت راتییتا فرد را از تغ

لحاظ  هنگام تولد از در یزیدهد و دستگاه دهل یرخ م یزندگ لیتعادل در اوا یزیرسد رشد دهل یم نظره ب

 شده و با دستگاه دهیبال دیدرحفظ تعادل با ریدرگ یحس یها اندام ریسا و یعضالن ستمیس .کامل است یساختار

 شوند. کپارچهی ایو پو ستایحفظ تعادل ا دک دراستفاده کو یبرا یزیدهل یها
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 ستایتعادل ا

 یا توانایی حفظ مرکز ثقل در محدوده سطح اتکا در وضعیت ثابت. ثابت تیموقع کیحفظ توازن بدن در  ییتوانا

 دهیرا که نوسان پاسچرال با آن سنج رویاستفاده از صفحات ن با اغلب ستایتعادل ا یشگاهیآزما یهاگیری  اندازه

 .کند یم بیشود، ترک یم

 دهند یسال نشان م 12تا  2عملکرد را از سن  شرفتیپ یکودکان، روند خط یستایتعادل ا قاتیتحق. 

 کنترل شده،  یحفظ قامت عمود یحال رشد آنان برا در یهایی توانا لیدله ب یسالگ 2از  شیپ کودکان

 باشند. یپا نم کی یرو یتعادل فیتکل یقادر به اجرا

 کنند یسن پسران فاصله را جبران م نیماهرتر از پسران هستند اما بعد ازا یسالگ 7-8تا حدود  دختران.  

 رسند یدر سطح عملکرد خود به فالت م ،یسالگ 8جنس در حدود  هردو. 

 ادامه  ستایتعادل ا یها بهتر خود را نسبت به پسران در آزمون یسال به باال دختران اجرا 10کودکان  در

 دهند.  یم

 

 ایتعادل پو

استفاده  ایتعادل پو یریاندازه گ رایج،  وهیشاز   .گرینقطه به نقطه د کیحفظ توازن بدن هنگام حرکت از  ییتوانا

 است.چوب موازنه  یراه رفتن رو یها آزموناز 

 

  رسند یم یآن به سطوح مشابه پس از یاز پسران بهتر هستند ول یسالگ 9 ای 8دختران تا. 

 شود یکند م ،یسالگ 12تا  یاز جهش رشد شیو پ یسالگ 9در هر دو جنس حدود  شرفتیروند پ. 

 سرعت

 .باشد یزمان حرکت م زیزمان واکنش و ن ریزمان ممکن، که تحت تأث نیمسافت کوتاه در کمتر کی یط ییتوانا

دارد و  یآوران و وابران پردازش شده اند بستگ یعصب یرهایمس قیاز طر هیکه محرک اول یواکنش به سرعت زمان

 .ابدی یسن کودکان بهبود م شیشود. زمان واکنش با افزا یم کپارچهی هیپاسخ اول یبا الگو

 تا  3است که از  یدرحال نیست و ا یدو برابر بزرگسال یسالگ ۵در  کسانیمحرک  کی یواکنش برا زمان

 .ابدی یزمان واکنش به سرعت بهبود م یسالگ ۵
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 زش اطالعات کودکان و پردا تیدر قابل راتییتغ ،یعصب یدگیبال لیاحتماال بدل یرشد یها تفاوت نیا

 .باشدی م فیو تکل یطیمالحظات مح زین بزرگساالن و

 شود. یم یریسرعت اندازه گ یمتنوع دو یها آزمون لهیوسه حرکت کودکان اغلب ب سرعت 

 اردی 20سرعت  یساله با استفاده از دو ۵تا  3گروه از کودکان  ۵ دنی(: آزمون سرعت دو1977) کیفردر             

 .دهد یسرعت رخ م یخط شرفتیسن پ شیبا افزا

 یم یشیپسران از دختران پ یسالگ 12تا  8ساله مشابه، اما از سن  7و ۶دختران و پسران  دنیدو سرعت 

 .(19۶۵. )کوف، رندیگ

 یرا به ازا هیفوت بر ثان 1معادل  یشرفتیسن، پ شیپسران با افزا هم دختران و هم ،یسالگ 11تا  ۶ از 

 .(198۶ ،یکنند )کرات یهرسال کسب م

 یسالگ 14پس از  یدختران کم که یادامه دارد درحال یمردان در سراسر  دوره نوجوان ریچشمگ شرفتیپ 

 دارند. شیبه بازگشت گرا

 در دختران  یچرب شیدر پسران و افزا یطول اندام و کاهش چرب شیقدرت، افزا شیدوعامل با افزا هر

 ارتباط دارند.

  کند. اما پس از آن،  یم شرفتیدردختران و پسران پ یسالگ 13معموال، سرعت حرکت تاحدود سن

 ینوجوان یاغلب پسران در سراسر سالها کهیبازگشت دارند در حال یرسند و حت یدختران اغلب به فالت م

 دهند. ینشان م شرفتیخود پ

فوت سرعت وجود داشت، دختران  ۵0 یل یدر آزمون ل یتیجنس یها مشابه و تفاوت یها شرفتی(: پ19۶۵) کوف

 داشتند. یبرتر یداشت، اجرا ازین یشتریکه به دقت و ظرافت ب دنیکردن و پر یل یل فینسبت به پسران در تکال

موارد اغلب  نیگذارند که ا یم ریو توان تأث یه: زمان واکنش و زمان حرکت بر سرعت حرکت، چابکتوجّ

 ناتیبه تمر شرفتیادامه پ یا پس از آن براداشته امّ شرفتیپ یطور خطه ب یدر مدت دوران کودک

 دارد. ازیخاص ن

 یچابک

 .جهت بدن قیو دق عیسر رییتغ ییتوانا

 میمستق ریغ یریاندازه گ یبه عنوان شاخص ها (رفت و برگشت یدوها) یچابک یاز دوها یا مجموعه 

 .رندیگ یمورد استفاده قرار م یچابک
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 وجود  نیتمام سن برتر پسران نسبت به دختران در یدر اجرا یساالنه ا شیافزا یسراسر دوران کودک در

 .دارد

 و هر دو جنس رو به افت است.  یدو گروه سن در هر دیجد ینسل ها یعملکرد چابک ازاتیامت 

 توان

شده و نشان دهنده  دهینام یبه عنوان قدرت انفجار یدرحداقل زمان ممکن. گاه نهیشیتالش ب کی یاجرا ییتوانا

 .بر زمان است میتقس روین دیتول

 انینما نهیشیب یها تالش ریو سا یپرتاب مسافت ،یپرش، ضربه پرتاب ازمندیکودکانه ن یها تیدر فعال توان 

در  زین ریمورد استفاده در عضالت، سرعت انقباض عضالت درگ یبر قدرت و هماهنگ عالوه .گردد یم

 .دارد یکننده ا نییتوان فرد نقش تع زانیم

 توان هستند میمستق ریغ یها و پرتاب کردن شاخص دنیپر اسیمق. 

 کودکان  یبرا یو پرتاب مسافت ستادهیپرش طول ا ،یپرش عمود فیدر تکال یساالنه قابل توجه شیافزا

 .ساله گزارش شد ۵تا  3

 داشتند. ینسبت به دختران برتر یدر تمام سطوح سن یمورد بررس یها درهمه شاخص پسران 

دو  انیبا حداقل تفاوت م یسراسر دوران کودک در یقابل توجه شرفتیپ یقدرت عضالن یها آزمون شتریب در

پسران  ازاتیوجود داشت، اما امت یدر هر دو گروه سن شرفتیتوان پ یها آزمون شتریب در .جنس گزارش شد

 .باالتر بود یطور معناداره نسبت به رکورد دختران ب

 

 زیساالنه قدرت و سرعت حرکت و ن شیبا افزا یکیمهم: تفاوت مرتبط با سن و مرتبط با جنس ارتباط نزد نکته

 دختران و پسران دارد. یرو گرید یفرهنگ یاجتماع راتیتأث ریسا

 

 رشد حرکتی سنجش

 افراد یحرکت یدر سنجش مناسب رفتار ها ،و مربیان یبدن تیترب نیاز معلم یاریدهند که بس ینشان م قاتیتحق

 اریزمان بس یبدن تیترب نیکه معلم افتی( در1984)کریهاوبنستر. (199۵و وود  تیموفق هستند )سفرخود نا

صورت معلم ساخته ه شود اغلب ب یهم که سنجش انجام م یوقت نیچن هم. کنند یرا صرف سنجش م یاندک

 است.
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 یریاندازه گهدف از 

 از قبیل: رد؛یدر انجام گ یبا هدف خاص دیسنجش عملکرد با

 کردن غربال 

  برنامه یمحتواتعیین 

 دانش آموز یجیتدر شرفتیپ 

 برنامه یابیارزش 

 کردن یبند گروه 

 

 آل دهیا یابیمشخصات ابزار ارز

 ییروا 

 ییایپا 

 تینیع 

 بودن یعمل 

 هنجار 

 یفرهنگ رشیپذ 

 بودن استاندارد 

 

 سنجش یفرد برا یآماده ساز

 آزمون طیمح 

 یجسمان یازهایکردن ن برآورده 

 یشناخت روان یازهایکردن ن برآورده 

 

 یابیارز یابزارها یطبقه بند

 گرا جهینت یابزارها  -1                            هنجار مرجع یها آزمون -1

 گرا ندیفرا یابزارها  -2                            مالک مرجع یها آزمون -2
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 هنجار مرجع یها آزمون

 یبه سنجش ها عمدتا. شده است یزیر هیپا یهزاران آزمودن ایصدها  یآمار یریها بر اساس نمونه گ آزمون نیا

 .پردازند یم یکم

. کند یفراهم م ابیارز یاست، را برا میعظ تیجمع کی ندهیکه در واقع نما یفرد را با نمونه آمار سهیمقا امکان

 .(گریبه جامعه د میقابل تعم ریهستند )غ تیآزمون معموال مختص به جمع یها هنجار

 آنهاست یها ساده بودن اجرا و نمره گذار آزمون نیا تیمز. 

 اشاره کرد یزیتوان به کاربرد کم اطالعات در برنامه ر یم زیآنها ن بیمعا از. 

 ستین قیآزمون ها دق نیا اطالعات 

 کنند. یرا مشخص نم یو رشد یضعف مهارت علت 

 

 مالک مرجع یها آزمون

 .کنند یم نییرشد تع وستاریاو را در پ تیکنند و موقع یم یابیعملکرد فرد را ارزش تیفیمالک مرجع، ک یابزارها

 افراد با خودشان در هر  سهیاست که سنجش مالک مرجع، مقا نیمالک مرجع با هنجار مرجع در ا تفاوت

 .زمان است

 ینقطه زمان کیاستاندارد شده در  تیجمع کیافراد با  سهیکه در سنجش هنجار مرجع مقا یحال در 

 .ردیگ یمشخص صورت م

 د، کن یپرتاب م یتوپ را به چه مسافت یکه ازمودن ستین نیدر سنجش مالک مرجع، آزمونگر به دنبال ا

 )شکل( استفاده شده در هنگام پرتاب توب است. کیدر عوض، هدف تکن بلکه

  کند. یفراهم م یزیدر مورد برنامه ر یشتریب نشیاست که ب نیسنجش مالک مرجع ا یایاز مزا 

 رود.  یاز نقاط ضعف آن به شمار م یبودن اجرا و نمره گذار مشکل 

 است. یادیز نیتمر ازمندیآزمون ن نیا یاجرا 
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 گرا ندیگرا در مقابل فرا جهینت یابزارها

 .اجرا هستند جهینت یابیگرا مستلزم ارز جهینت یابزارها

 بیو معا ایباشند. مزا یم یهنجار یبه ابزارها هیپردازند، شب یم ینظر که به سنجش کم نیها از ا آزمون نیا

 .است یهنجار یمشابه ابزارها زیآنها ن

 

  کنند؛ یم یابیحرکت را ارز یگرا، الگو ندیفرا یابزارها

داشته باشد و  یمورد نظر آگاه فیمختلف بدن در تکل یرشد بخش ها یاز توال دیآزمون ها آزمونگر با نیا در

 .است نیمطالعه و تمر یبرا ادیامر، مستلزم صرف زمان ز نیا

 

 

 

 


