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رابطۀ بین بهرۀ هوشی ،ویژگیهای آنتروپومتریکی و رشد حرکتی با عملکرد مهارتی
کودکان فوتبالیست دارا و بدون تجربۀ مهدکودک
فرهاد قدیری1شهرام

نظرپوری2

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط بهرۀ هوشی ،ویژگی های آنتروپومتریکی و رشد حرکتی با سطح عملکرد مهارتی کودکان
فوتبالیست دارا و بدون تجربۀ مهدکودک بود.
روششناسی :جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ دانشآموزان پسر  7تا  9سالۀ فوتبالیست شهرستان الشتر به تعداد  422نفر بودند که به
روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای  100نفر از آنان 50 ،نفر دارا و  50نفر بدون تجربۀ مهدکودک به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب
شدند .ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشنامۀ بهرۀهوشی ریون ،آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ  2و آزمونهای مهارتی فوتبال
مورکریستین بود .تحلیل آماری دادهها با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی و آزمون تی مستقل انجام شد.
یافتهها :نتایج ارتباط معناداری بین بهرۀ هوشی ،ویژگیهای آنتروپومتریکی و رشد حرکتی با سطح عملکرد مهارتی را نشان داد .به عالوه
بین آزمودنیهای دارا و بدون تجربۀ مهدکودک در متغیرهای مذکور تفاوت معناداری بدست نیامد.
نتیجهگیری :بهرۀ هوشی ،ویژگیهای آنتروپومتریکی و رشد حرکتی از عوامل مهم در تعیین سطح عملکرد مهارتی کودکان بشمار میرود
و اینکه داشتن یا نداشتن تجربۀ مهد کودک تأثیری بر متغیرهای پژوهش نداشت که میتواند به علت ضعف برنامهها ،امکانات و عدم
تخصص الزم مربیان این مراکز باشد.
واژگان کلیدی :هوش ،ویژگیهای آنتروپومتریکی ،رشد حرکتی ،عملکرد مهارتی ،تجربۀ مهد کودک.

 .1استادیار دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه خوارزمی تهران ghadiri671@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری رفتار حرکتی ،دانشگاه خوارزمی
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مقدمه
رشد جسمانی ،ذهنی ،عاطفی ،اجتماعی و شخصیتی افراد در دوران کودکی از حساسیت مهّمی برخوردار است .اگر
به این دورۀ حساس توجه نشود ،به اعتقاد گروهی از صاحبنظران چنان آسیبی به رشد همه جانبۀ افراد وارد میشود
که ،هیچ تالش معجزه آسای پزشکی یا آموزشی دیگر نمیتواند آنرا جبران کند ( .)1مراکز پیشدبستانی از جملۀ
محیطهایی به شمار میروند که میتواند به عنوان مکمل خانواده ،عامل مؤثری در رشد همهجانبۀ کودکان باشند.
این گونه مراکز از روشها و فنون طبیعی و فعالیتهای که از مطالعۀ کودک و نیازهای او بهره میگیرند ،الهام
گرفته است .برنامههای مناسب تربیتی در این محیطها فضایی برای ابتکار ،خالقیت و سازگاری بوجود میآورند (.)2
در کشور ما هر سال تعداد قابل توجهی از کودکان در مراکز پیش دبستانی (مهد کودک و دوره های آمادگی) ،ثبت
نام میشوند که تحت مراقبت و آموزش و پرورش قرار میگیرند .این مراکز در قالب محیطهای فراهم ساز ،فعالیت-
های را در راستای رشد همهجانبۀ کودکان در زمینههای جسمی ،ذهنی ،عاطفی ،اجتماعی و شخصیتی افراد طراحی
میکنند .کنترل قد و وزن کودکان و ترتیب دادن فعالیتهایی برای رشد و هماهنگی عضالت ظریف و درشت از
جملۀ این فعالیتها بشمار میرود .در این مراکز ،تمرکز آموزشهای جسمانی بر پیشرفت و توسعۀ مهارتهای بالقوه،
مفاهیم و موضوعات حرکتی میباشد .همچنین در این مراکز ،فعالیتهایی جهت افزایش قوۀ تفکر ،استدالل و
افزایش بهره وری حافظۀ کودکان طراحی میشود( .)1مدارک و شواهد قابل مالحظهای وجود دارد که خصوصیات
و ویژگیهای اجتماعی ،شناختی و حرکتی که کودک در تجربۀ پیشدبستانی به دست میآورد ،با اهمیتترین و
موفقیت آمیزترین تجربههاست (.)3
بر اساس دیدگاه سیستمهای پویا ،فرآیند رشد همه جانبۀ افراد ،در نتیجهی ترکیب تقریباً نامحدود تعاملهای
فردی ،محیطی و نیازهای تکلیف به وجود میآید .طبق این دیدگاه ،رشد حرکتی زمانی به وجود میآید که یک یا
چند زیر سیستم تغییر یابد .در حقیقت رشد یک یا چند زیر سیستم جدید ،حتی میتواند موجب از بین رفتن زیر
سیستمهای قبلی شود .عامل اصلی تغییر سیستم در این حالت به عنوان پارامتر کنترلی شناخته میشود ( .)4در
همین راستا ،یکی از عوامل فردی که با رشد و کفایت همه جانبۀ کودکان و تعالی قوای جسمانی و حرکتی آنان
مرتبط میباشد هوش است که ،اساس پدیدآیی آن ،توارث و از راه ژن هاست ولی عوامل تربیتی در شکوفا شدن
آن نقش مهمی دارند ( .) 5محققین بر این باورند ،افرادی که از بهرۀ هوشی باالتری برخوردارند ،به علت دقت و
قدرت تمرکز بیشتر و نیز فعال بودن بیشتر حافظۀ کوتاه مدت آنها نسبت به افراد عادی از لحاظ کمی و کیفی قدرت
یادگیری حرکتی بیشتری دارند ( .)6لذا ،انتظار داریم که در مهارتهای حرکتی ،بین گروههای دسته بندی شده بر
اساس بهرۀهوشی یا همبستگی بین بهرۀ هوشی با یادگیری و عملکرد حرکتی ،تفاوت قوی مشاهده کنیم ،اما
یافتههای تحقیقاتی در این زمینه با یکدیگر همخوانی ندارند .پیک ،)2008( 1در حالی که بین رشد مهارتهای
حرکتی درشت و تواناییهای شناختی کودکان رابطۀ مثبت و معناداری را گزارش نمود بین رشد مهارتهای حرکتی
ظریف و تواناییهای شناختی آنان ارتباط معناداری را نشان نداد ( .)7استارت )1963(2نشان داد که بهرۀ هوشی و
یادگیری نمایش جدید ژیمناستیک ،فقط دارای همبستگی  0/08است که نشان دهندۀ کم بودن اشتراک تواناییها،
بین این دو آزمون است .توماس 3و جیسون )1972( 4کمترین همبستگی را بین آزمون های توانایی ذهنی و
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تواناییهای حرکتی در کودکان و بزرگساالن گزارش کردند ( .)8دورت ،)2009(1ارتباط مثبت و معناداری را بین
آزمونهای عقالنی – ذهنی و توانایی حرکتی کودکان گزارش نمود ( .)9آودری 2و همکاران ( ،)2012یکی از
یافتههای کلیدی پژوهش خود را به این صورت گزارش کردند که ،ارتباط مثبت و معنیدار بین مهارتهای حرکتی
ظریف و توانایی شناختی کودکان وجود دارد( .)10با این وجود کانتر ،)2010(3در پژوهش خود عنوان کرده که هنوز
ارتباط ظرفیتهای ذهنی ،شناختی و عاطفی با عملکرد حرکتی به طور کامل شناخته شده نیست ( .)11از دیگر
عوامل مهم در رشد همه جانبه میتوان به رشد جسمانی اشاره نمود .محققین عنوان کردهاند ،کودکانی که از
تواناییهای شناختی ،حرکتی و پیکر سنجی مطلوبتری برخوردارند ،از نظر یادگیری و سطح اجرای مهارتهای
حرکتی نیز در سطح مطلوبی قرار دارند ،چرا که این افراد نسبت به کودکان ضعیف تر ،حرکات یا مهارتهای مورد
نظر را با سهولت و راحتی بیشتری انجام داده و از اقتصاد انرژی بهینهتری برخوردار هستند ( .)12هانت و همکاران4
( )2014در پژوهش خود گزارش نمودند ،کودکان دارای وزن اضافی با تأخیر در رشد و هماهنگی مهارت های
حرکتی بنیادین مواجه هستند( .)13گال و همکاران )2010(5در تحقیق طولی خود نتیجه گرفتند که ،ویژگیهای
آمادگی جسمانی ،حرکتی و آنتروپومتریکی توان پیشبینی میزان یادگیری و سطح عملکرد مهارتی بازیکنان فوتبال،
در رسیدن به سطوح باالی ورزشی را دارند (.)14
به طور کلی تحقیقات در زمینۀ رشد همه جانبۀ کودکان حیطه های شناختی ،عاطفی ،روانی حرکتی و جسمانی
را در بر میگیرد .این حیطهها با یکدیگر در ارتباط دائم هستند .هر کدام از این حیطهها بر تمام حیطههای دیگر
تأثیر گذاشته و به نوبۀ خود از تمام حیطههای دیگر تأثیر میپذیرند ( .)12شواهد ارتباط مثبت بین شایستگی
مهارت های حرکتی بنیادین ،فعالیت جسمانی و آمادگی جسمانی را برای کودکان و بزرگساالن نشان دادهاند (.)15
در همین راستا تحقیقات ارتباط معنیداری بین تواناییهای شناختی ،حرکتی و جسمانی کودکان با میزان موفقیت
در انواع ورزشها و رسیدن به سطوح باالی یادگیری و عملکرد مهارتی را گزارش نمودهاند ( .)16ریلی ،زدک و
تنوپیر ،)1979(6لندرز ،بوچر و ونگ ،)1986(7طی پژوهشهای خود نشان دادند که ،ویژگیهای آمادگی جسمانی،
حرکتی و شناختی مشخصی قابلیت پیش بینی میزان یادگیری و سطح عملکرد مهارتی ورزشکاران را دارند (.)1
اسنودن و کالیگس8در مدل مفهومی خود( ،)2008بین شایستگی حرکتی ،فعالیت جسمانی ،آمادگی جسمانی مرتبط
با سالمت و ویژگیهای آنتروپومتریکی مثل قد و وزن ارتباط معنیداری را ذکر نمودهاند ( .)17ریدگوی9و همکاران
( ،)2009بین شاخصهای آنتروپومتریکی ،تواناییهای حرکتی و شناختی کودکان و میزان موفقیت ورزشی آنان در
آینده رابطۀ مثبت و معنیداری را بیان نمودند ( .)18جاکوال10و همکاران ( )2015در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که ارتباط معنی دار و مثبتی بین تسلط بر مهارتهای حرکتی بنیادین ،فعالیت بدنی و بهبود پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی وجود دارد ( .)19در همین راستا ،ویکارت ،)1969(11کریان ،)1992(12زیگلر و
سانگ )2000(13هاسودن و هام ،)2001(14در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که ،کودکان دارای تجربۀ
پیشدبستانی از برتری هوشی ،حرکتی ،سالمت جسمانی و روابط اجتماعی بهتری نسبت به کودکان دیگر برخوردارند
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( .)22،21،20چاوز 1و همکاران ( ،)2015طی پژوهش خود نتیجه گرفتند که زمینه ،بافت محیطی و انجام انواع
بازیها در محیط های آموزش مانند مدرسه نقش معنیداری در رشد مهارتهای حرکتی درشت کودکان ایفا میکنند
( .)23کامکار ( )1381و زرین ( ،)1383در پژوهشهای جداگانهایی نشان دادند که ،فعالیتهای طرحریزی شده در
مراکز پیشدبستانی مثل مهدکودک ها در رشد تفکر خالقانه ،قدرت حل مسئله و نیز رشد تواناییهای جسمانی،
حرکتی و کالمی مؤثر هستند ( .)1همچنین اندرسون2و همکاران ( ،)2012نشان دادند تربیت بدنی منظم ،که از
تمرینات سازمان یافته تشکیل میشود ،اگر توسط یک فرد متخصص در مراکزی مثل مهدکودکها اجرا گردد،
میتواند رشد حرکتی درشت کودکان را ارتقاء دهد (.)24
از آنچه که ذکر شد میتوان استنباط نمود که رشد همه جانبۀ کودکان در زمینههای شناختی ،جسمانی ،حرکتی
و اجتماعی با یکدیگر مرتبط و متأثر از هم میباشند .از طرفی مراکز مهد کودک به عنوان محیط های فراهم ساز
می توانند رشد همه جانبۀ افراد را در زمینههای شناختی ،حرکتی و جسمانی فراهم کنند .لذا میتوان بین آموزشهای
حاصل از تجربۀ مهد کودک ،رشد همه جانبه در زمینه های شناختی ،حرکتی و جسمانی و متعاقباً سطح عملکرد
مهارتی کودکان ،ارتباط معنیداری را متصور شد .اما علیرغم این اهمیت ،متاسفانه ،رشد همه جانبۀ افراد بخصوص
کودکان ،توسط کسانی که روی آموزشهای اولیه بخصوص در مراکز پیش دبستانی (مانند مهدکودک ها) متمرکز
هستند ،نادیده گرفته شده است ( .)24از اینرو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ویژگیهای آنتروپومتریکی،
بهرۀ هوشی و رشد حرکتی با سطح عملکرد مهارتی در کودکان دارا و بدون تجربۀ مهدکودک انجام شد ،تا از یک
سو میزان اثر بخشی مراکز مهد کودک به عنوان یک محیط فراهم ساز بر رشد همه جانبه کودکان مورد بررسی
قرار گیرد و از سوی دیگر ارتباط متغیرهای شناختی ،جسمانی و حرکتی برای بررسی نتایج متناقضی که در
پژوهشهای پیشین به چشم می خورد ،انجام گرفته است.
روش شناسی
در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی به شیوۀ علی مقایسهای ،و برای جمع آوری اطالعات از آزمونهای میدانی
استفاده شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان فوتبالیست پسر هفت تا نه ساله ،شهرستان الشتر در
سال تحصیلی  ،92-93در پایههای اول ،دوم و سوم ابتدایی به تعداد  422نفر بودند .نمونۀ تحقیق شامل 100
دانشآموز فوتبالیست بود که ،به روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند .به این ترتیب که از میان
هفت مدرسۀ مقطع ابتدایی ،چهار مدرسه به طور تصادفی انتخاب شدند .سپس در مرحلۀ دوم و با توجه به اینکه
مدارس دارای کالسهای مختلفی از پایههای اول ،دوم و سوم ابتدایی بودند به طور تصادفی ساده از بین کالسهای
مختلف ،تعداد  350پرسشنامۀ محقق ساخته (پرسشنامۀ اطالعات فردی ،فعالیتبدنی و ورزشی) ،بین دانشآموزان
توزیع شد .در ادامه پس از جمعآوری اطالعات این پرسشنامه تعداد  225دانشآموز واجد شرایط انتخاب و پس از
تجزیه و تحلیل اطالعات پرسشنامه (پرسشنامه محقق ساخته) ،همتا سازی آزمودنیها بر اساس وضعیت اقتصادی،
سطح تحصیالت والدین و وضعیت فرهنگی – اجتماعی تعداد  100دانشآموز فوتبالیست ( 50نفر دارای تجربه و
 50نفر بدون تجربه مهد کودک) شناسایی شدند .افراد انتخاب شده ،به دو گروه  50نفرۀ ( 50نفر فوتبالیست با
تجربه مهدکودک و  50نفر دیگر بدون تجربه مهدکودک) با سن (سال ،)8/54 ±1/7 ،قد (متر ،)1/21±/1.9 ،وزن
(کیلوگرم ،)40/22±1.4 ،تقسیم شدند .الزم به ذکر است که بر اساس اهداف تعیین شده این پژوهش سعی شد تا
2. Anderson

1. Chaves
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آزمودنیهای انتخاب شده بر اساس اطالعات پرسشنامۀ محقق ساخته اطالعات فردی ،فعالیت بدنی و ورزشی و نیز
بر اساس نمرات پیشآزمون مهارتی فوتبال مور کریستین(پاس ،حفظ توپ ،دریبل) از لحاظ سطح عملکرد مهارتی
و سابقۀ ورزشی در رشته فوتبال ،در طول دو سال أخیر هفتهای حداقل دو الی سه جلسه تمرین و در شرایط مسابقه
قرار داشته باشند.
در این پژوهش ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از :الف) پرسشنامۀ محقق ساخته اطالعات فردی ،فعالیت
بدنی و ورزشی :بعد از مشخص شدن مدارس و کالسهای مورد نظر ،پرسشنامۀ مقدماتی محقق ساخته ،بین آنان
توزیع گردید .بعد از تکمیل و جمع آوری اطالعات اولیه تالش شد ،آزمودنیها (کودکان فوتبالیست دارا و بدون
تجربه مهد کودک) از نظر وضعیت اقتصادی ،خانوادگی ،اجتماعی و فرهنگی همگن شوند .ب) آزمون هوش ریون1:
این آزمون که جهت سنجش بهرۀ هوشی آزمودنی ها به کار گرفته شد ،شامل  60ماتریس یا طرح است که ،در هر
یک از آنها قسمتی حذف شده است و آزمودنی باید نقش حذف شده را از بین  6یا  8گزینه مختلف پیدا کند.
مادههای آزمون به پنج سری 12تایی تقسیم شده است که ،سطح دشواری آنها بتدریج افزایش مییابد ،ولی اصول
مورد نظر در همۀ آنها یکسان است .این آزمون ،برای کودکان سنین پائین و برای تشخیص توانایی کفایت هوشی
بزرگساالن با هوش متوسط و باالی متوسط مورد استفاده قرار میگیرد .ستینین )1956(2و سوینن )1958(3روایی
( )94%و ( )%95را برای این آزمون درکودکان مدرسهایی بلژیکی گزارش نموده اند .همچنین فراهانی و همکاران
( ،)1372هنجاریابی و نرم مربوط به دانش آموزان هر استان را در ایران مشخص کرده و روائی و اعتبار این آزمون
را مناسب گزارش نمودهاند ( .)25ج) ابزار استاندارد جهت اندازهگیری ویژگیهای آنتروپومتریکی :برای اندازهگیری
ویژگی های قد ،وزن ،طول ساق پا ،طول ران ،محیط ساق پا ،محیط ران ،پهنای شانه ،پهنای لگن خاصره و پهنای
مفصل زانو از ابزار استاندارد مثل متر ،کولیس و ترازو استفاده گردید .الزم به ذکر است که این اندازهها پس از تبدیل
به نمرۀ استاندارد  ،Tدر تحلیل آماری به عنوان یک اندازۀ میانگین واحد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .)2( .د)
آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ ویراش دوم :4این آزمون 12 ،مهارت حرکتی درشت را میسنجد ،که در برگیرندۀ
دو خرده مقیاس جابجایی شامل مهارتهای :دویدن ،یورتمه رفتن ،لیلی ،گام کشیده (توانایی اجرای مهارتهای
وابسته به پریدن از روی شی) ،پرش افقی و سرخوردن ،و همچنین خرده مقیاس کنترل شی ،شامل مهارتهای:
ضربه زدن به توپ ثابت (با باتون) ،دریبل درجا ،گرفتن ،ضربه زدن با پا ،پرتاب از باالی شانه ،غلتانیدن از پایین
(توانایی غلتاندن توپ بین دو مانع با دست برتر) است .در این آزمون هر مهارت حرکتی به بخش هایی تقسیم می
شود ،و نمرات بر اساس این که کودک آن معیارها را نشان می دهد یا نه ،به صورت نمره های  0و  1داده می شود،
نمره  1زمانی که کودک معیار مورد نظر را نشان میدهد و نمرۀ  0برای زمانی است که ،کودک مهارت مورد نظر
را نشان نمی دهد ،و یا آن را بی ثبات نشان می دهد .روایی این آزمون  96درصد و پایایی آن برای خرده آزمونها
 87درصد و برای بهرۀ حرکتی درشت  91درصد است .این آزمون برای کودکان  3تا  11سال مناسب است (.)22
ه) آزمون های مهارتی فوتبال مورکریستین :جهت ارزیابی سطح عملکرد مهارتی آزمودنیهای پژوهش از مجموعه
آزمونهای استاندارد مهارتی فوتبال مورکریستین شامل حفظ توپ در فضا ،دریبل و پاس ،مطابق با دستورالعمل
مربوط استفاده گردید .خواجوی و همکاران ( ،)1387روایی ( )92%و پایایی ( )82%را برای این آزمون در کودکان
گزارش نمودند (.)12
3. Soinen
4. Tgmd-2

1-Reiven
2. Stainine
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روشهای آماری :به منظور خالصه و دستهبندی کردن اطالعات ،از آمار توصیفی و به شکل محاسبۀ شاخصهای
مرکزی و پراکندگی (میانگین و انحراف استاندارد) استفاده شد .در ادامه از آمار استنباطی برای تعیین ضریب
همبستگی و رگرسیون خطی و برای مقایسۀ میانگین ها از آزمون تی مستقل استفاده شد .کلیه عملیات آماری با
استفاده از نسخه  19نرم افزار  SPSSو در سطح معناداری  P= 0.05انجام گرفت.
یافته ها
یافتههای توصیفی :همانطور که در جدول شماره ،1مالحظه میشود ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
شامل بهرۀ هوشی ،رشد حرکتی ،ویژگیهای آنتروپومتریکی و سطح عملکرد مهارتی (مهارتهای پاس ،دریبل و
حفظ توپ در فضا) در آزمودنیهای پژوهش ارائه شده است.
جدول  ،1یافتههای مربوط به میانگین و انحراف معیار متغیرها
گروه بدون تجربه مهدکودک
گروه دارای تجربه مهد کودک
آزمودنی ها
متغیر ها
انحراف معیار ±میانگین
انحراف معیار ±میانگین
5/55±25/18
کنترل شی
±68/23 5/48
رشد حرکتی
3/54±33/76
جابجایی
±08/34 3/55
±98/8 3/36
9/3±12/46
پاس
حفظ توپ
مهارتهای
±58/47 6/12
84/5±6/85
فوتبال
دریبل (برحسب
±69/11 2/32
11/2±50/31
ثانیه)
±64/115 3/87
116/5±42/71
بهرۀ هوشی
±18/7 0/53
10/0±95/55
ویژگیهای آنتروپومتریکی
یافتههای استنباطی -1 :ضریب همبستگی متغیرهای بهرۀ هوشی ،رشد حرکتی و ویژگیهای آنتروپومتریکی
با سطح عملکرد مهارتی آزمودنیها :همانطور که در جدول شماره ،2مالحظه میشود ،بین میزان بهرۀ هوشی ،رشد
حرکتی (کنترلشی و جابجایی) و ویژگیهای آنتروپومتریکی با سطح عملکرد مهارتی (مهارت پاس ،دریبل و شوت)
در آزمودنیهای پژوهش (کودکان فوتبالیست دارا و بدون تجربه مهدکودک) رابطۀ معنیداری وجود دارد .الزم به
ذکر است در این پژوهش مقیاس اندازهگیری مهارت دریبل (زمان بر حسب ثانیه) از نوع پسرونده بود و همانطور
که در جدول شماره  ،2مالحظه میشود ضریب همبستگی متغیرهای بهرۀ هوشی ،رشد حرکتی ،اندازههای
آنتروپومتریکی و سطح عملکرد مهارتی با آن منفی است .این یافته بیانگر این مطلب است که با بهبود متغیرهای
مذکور عملکرد مهارت دریبل نیز بهبود مییابد.
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جدول  .2شاخص آماری مربوط به ضریب همبستگی متغیر های پژوهش،
از سطح عملکرد مهارتی
پاس

مهارت ها
متغیر ها
کنترل
شی

رشد حرکتی

جابجایی
بهرۀ هوشی
ویژگیهای آنتروپومتریکی

حفظ توپ در فضا

دریبل

R

P

R

P

r

P

0/595

0/002

-0/471

0/003

0/478

0/000

0/494
0/598
0/484

0/001

-0/481

0/002

0/571

0/002

0/003

-0/583

0/001

0/483

0/001

0/001

-0/431

0/002

0/591

0/002

 -2مقایسۀ متغیرهای پژوهش در آزمودنیهای دارا و بدون تجربۀ مهدکودک ،با استفاده از آزمون تی مستقل:
همانطور که در جدول  ،3مالحظه میشود ،بین سطح عملکردی مهارت (مهارت دریبل ،حفظ توپ در فضا و پاس)،
بهرۀ هوشی ،ویژگیهای آنتروپومتریکی و رشد حرکتی (کنترل شی و جابجایی) تفاوت معنیداری بین کودکان
فوتبالیست دارا و بدون تجربۀ مهد کودک وجود ندارد.
جدول  .3مقایسه سطح عملکرد مهارتی کودکان فوتبالیست دارا و بدون تجربۀ مهد،
مهارت
متغیر ها
بهره هوشی

دارای تجربه

آزمون تی مستقل
انحراف
میانگین
معیار
5/71
116/42

بدون تجربه

115/64

3/87

دارای تجربه
بدون تجربه
دارای تجربه
بدون تجربه
دارای تجربه
بدون تجربه
دارای تجربه

55/14
53/58
25/18
23/68
33/76
34/08
11/50

10/95
7/18
5/57
5/48
3/54
3/55
2/31

دریبل

بدون تجربه

11/69

2/50

حفظ توپ در فضا

دارای تجربه
بدون تجربه

47/66
47/58

5/85
6/12

ویژگیهای آنتروپومتریکی
رشد حرکتی (کنترل شی)
رشد حرکتی (جابجایی)

اختالف
میانگین

T

Df

Sig

0/78

0/79

98

0/427

1/56

0/84

98

0/402

1/5

1/35

98

0/178

-/32

-0/45

98

0/653

-0/19

-0/41

98

0/67

0/02

2/21

98

0/68
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مهارت
متغیر ها
پاس

دارای تجربه
بدون تجربه

میانگین
9/12
8/98

انحراف
معیار
3/50
3/46

اختالف
میانگین

T

Df

Sig

.0/14

2/02

98

0/84

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی ارتباط بین بهرۀ هوشی ،ویژگیهای آنتروپومتریکی و رشد حرکتی با سطح
عملکرد مهارتی کودکان فوتبالیست دارا و بدون تجربه مهد کودک انجام گرفت .بخشی از نتایج پژوهش حاضر
نشان داد که بین بهرۀ هوشی و سطح عملکرد مهارتی کودکان فوتبالیست (دارا و بدون تجربه مهد کودک) رابطۀ
معنیداری وجود دارد .این بخش از نتایج تحقیق ،با یافتههای هوور و وید ( ،)1985عزیزی ( ،)1385رستگار (،)1387
بخشی از یافتههای پیک ( ،)2008دورت ( ، )2009کانتر ( ، )2010آودری ( )2012و جاکوال ( )2015همخوانی دارد
و با یافتههای تحقیقی استارت ( ،)1963توماس و چیسون ( )1972و بخشی از یافتههای پیک ( )2008که در
پژوهشهای جداگانهای ،عدم ارتباط معنیدار بین متغیرهای شناختی (مثل هوش) و عملکرد حرکتی را گزارش
نمودند ،همخوانی ندارد .پدیدۀ هوش بارزترین قابلیت قوای ذهنی در رشد بشری است که قدرت سازگاری او را با
محیط میسر می سازد و از نظر روانی نقش انطباق و سازگاری را با شرایط محیطی و زیستی خود بر عهده دارد.
استعداد در انجام حرکات بدنی احتماالً یکی از انواع هوش یا توانایی ویژهایی است که ،هر فردی آن را دارا است.
توانایی برخی از افراد در تشخیص سریعتر رابطۀ بین یک واکنش جسمانی و نتیجه مطلوب ممکن است مثالی از
هوش حرکتی تلقی گردد .افراد باهوش از قدرت تفکر و تمرکز باالتری برخوردارند و سرعت واکنش پائین تری
نسبت به افراد با هوش پائین دارند .در حال حاضر میتوان گفت مهارتهایی که به هماهنگی عصبی – عضالنی
نیازمندند ،بخصوص هماهنگی دستها و پاها با هوش و قوای ذهنی افراد ،ارتباط مثبت و معنیداری دارد ( .)6بخش
دیگری از نتایج پژوهش حاکی از رابطۀ معنیدار و مثبت ،بین ویژگیهای آنتروپومتریکی و سطح عملکرد مهارتی
کودکان فوتبالیست دارای و بدون تجربه مهد کودک است .این نتایج با یافتههای تحقیقاتی وینبرگ ( ،)1976لویز
( ،)2003شارلوت و ریدگوی ( ،)2009زاکاکنی و همکاران ( .)2009گال و همکاران ( ،)2010دیدهبان(،)1369
رسوخی( )1384و خلجی ( ،)1385همسو است و با بخشی از یافتههای وینبرگ ( ،)1976دیدهبان ( ،)1369رسوخی
( )1374و خلجی ( )1385که عدم وجود ارتباط بین ویژگیهای آنتروپومتریکی و سطح عملکرد مهارتی کودکان را
گزارش نمودند ،همخوانی ندارد .از آنجایی که اجرای عملکردهای حرکتی به عوامل جسمانی خاصی در قسمتهای
مختلف بدن نیاز دارند ،پس افرادی در این فعالیتها موفقتر هستند که از شرایط جسمانی مناسبتری برخوردار
باشند .به عنوان مثال وقتی پسران در اندازۀ بدنی بر دختران برتری مییابند ،در برخی از فعالیتهای بدنی نیز برتری
دارند .علت این امر قد بلندتر ،عضو بلندتر ،ترکیب بدنی مناسبتر ،و مقدار بافت عضالنی و قدرت بیشتر است (.)26
لذا میتوان نتیجه گرفت ،اگر شرایط به گونهای باشد ،که رشد و نمو اندازههای بدنی یا آنتروپومتریکی در حد مطلوب
فراهم شود ،باعث بهبود و موفقیت در عملکرد حرکتی خواهد شد.
بخش دیگری از نتایج تحقیق نشان داد که ،بین رشد حرکتی (کنترل شی و جابجایی) ،و سطح عملکرد مهارتی
کودکان فوتبالیست دارا و بدون تجربه مهد کودک رابطۀ معنیدار و مثبتی وجود دارد .این نتایج ،همسو با یافتههای
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تحقیقاتی شارلوت و ریدگوی ( ،)2009زاکاکنی و همکاران ( )2009و کوهبنایی ( ،)1388است .مهارتهای حرکتی
بنیادی بعنوان بلوکهای ساختمانی در اکتساب مهارتهای ورزشی آتی در نظر گرفته میشوند .به عبارت دیگر ،اگر
کودک در مهارتهای حرکتی بنیادین تسلط پیدا نکند ،در اجرای سطوح باالی عملکرد ماهرانه دچار مشکل خواهد
شد ( .)2در رابطه با "دورۀ الگوهای بنیادی" کالرک و متکالف )2002(1بیان میکنند "هدف کلی این دوره ،ساختن
گنجینه ای از حرکات متنوع است که امکان یادگیری اعمال انطباقی و ماهرانه بعدی را فراهم میکند"( .)27سیفلد2
( )1980نشان داد که ،کفایت در مهارتهای حرکتی بنیادی برای غلبه بر "سد تبحر" ضروری است و به افراد اجازه
خواهد داد این مهارتها را در ورزشها و بازیهای گوناگون به کار برند ( .)28عالوه بر این ،استودن )2008(3نیز
بیان نموده که " به وضوح مهارت های حرکتی بنیادی یک زیرساختِ مهم برای رشد حرکتی و فعالیت جسمانی
مادامالعمر هستند"( .)29از نگاه علوم رفتاری اولین نظامی که در کودک شروع به رشد میکند ،نظام حرکتی است
( .)12،26وقتی این نظام کارآیی خود را بدست میآورد ،به دنبال آن نظام ادراکی (شناختی) رشد میکند .رشد
مهارتهای حرکتی کودک ،کنترل وی را بر محیط ممکن میسازد .کودک به کمک این رفتارهای حرکتی به درک
خود و دنیای اطراف نائل میشود و تجارب متنوعی کسب میکند .کسب این تجارب ،زیربنای یادگیری و عملکرد
حرکتی کودکان را فراهم میسازد .به عبارت دیگر کودکانی که از رشد حرکتی مطلوبتری برخوردار هستند ،از نظر
یادگیری و سطح اجرای مهارتهای حرکتی نیز در سطح مطلوبی قرار دارند .چرا که همانطور که بیان گردید ،این
افراد نسبت به کودکان با رشد حرکتی ضعیفتر ،حرکات یا مهارتهای مورد نظر را با سهولت و راحتی بیشتری
انجام داده و از اقتصاد انرژی بهینهتری برخوردار هستند ( .)26بنابراین میتوان گفت کودکان برخوردار از رشد
حرکتی بهتر از یادگیری و سطح عملکرد مهارتی مطلوبتری نیز برخوردارند.
در بخش دیگری از این تحقیق ،آزمودنیهای دارا و بدون تجربۀ مهد کودک ،از نظر میزان بهرۀ هوشی ،رشد
حرکتی ،ویژگیهای آنتروپومتریکی و سطح عملکرد مهارتی (دریبل ،پاس و حفظ توپ در فضا) ،با هم مقایسه
شدند که ،تفاوت معنی داری بین آنها مشاهده نشد .به عبارت دیگر داشتن یا نداشتن تجربه مهدکودک تأثیری بر
روی میزان بهرۀ هوشی ،ویژگیهای آنتروپومتریکی ،رشد حرکتی و سطح عملکرد مهارتی نداشت .این نتایج همسو
با نتایج تحقیقی خلجی (1380و  ،)1385و با نتایج پژوهش های ویکارت ( )1969و زرین ( ،)1383تحقیقات زیگلر
و سانگ ( ،)2000هاسودن و کام ( ،)2001کامکار ( ،)1381دیدهبان ( ،)1369سلمان ( )1372و چاوز()2015
ناهمخوان است .در همین راستا خلجی (1380و  ،)1385طی پژوهشهای خود جهت بررسی میزان اثر بخشی
محیط های مراکز مهدکودک گزارش نمود که این مراکز ،از فضای مناسب ،برنامهها و فعالیتبدنی و نیز بازیهای
حرکتی خوبی برخوردار نیستند .همچنین وی گزارش نمود که مربیان این مراکز نیز فاقد تخصصهای الزم برای
رشد همه جانبه کودکان هستند ( .)30،2با توجه به رویکرد سیستمهای پویا میتوان گفت که مراکز مهد کودک
بعنوان محیط های فراهمساز منجر به ایجاد ثبات در رشد جسمانی ،شناختی و حرکتی و متاقباً عملکرد مهارتی افراد
میشود .اما همانطور که مشاهده نمودیم اختالف معنیداری بین سطح عملکرد مهارتی ،رشد حرکتی و جسمانی
افراد دارا و بدون تجربۀ مهدکودک مشاهده نشد .دالیل زیادی برای این نتایج ممکن است وجود داشته باشد ،اما
شاید دلیل اصلی آن ناشی از این فرض است که بالیدگی پایه و اساس رشد همه جانبه است .بدون شک بالیدگی
نقش مهمی را در دورۀ رشدی در زمینههای مختلف ایفا میکند ،اما ممکن نیست که آن تنها عامل مؤثر باشد .طبق
3. Stodden

1. Clarke and Metcalfe
2. Seefeldt
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 جسمانی و حرکتی از طریق فرآیندهای تعاملی بین فرد و، رشد همه جانبه شامل رشد شناختی،دیدگاه سیستمی
 که این امر، به عبارت دیگر وراثت بطور مداوم از طریق تعامل ما با محیط تنظیم میشود.محیط توسعه مییابند
.)24( سازگاری و یادگیری را برای ما به ارمغان میآورد
 رشد حرکتی و، مورد توجه قرار دادن بهرۀ هوشی،این نتایج تفسیرهای مهمی را به همراه دارد که یکی از آنها
 از طرفی با توجه به اهمیت. کشف و هدایت استعدادهای برتر کودکان است،ویژگیهای آنتروپومتریکی در شناسایی
 لزوم بررسیهای عمیقتر،مراکز مهدکودک بعنوان محیطهای فراهم ساز در عصر ماشینی شدن زندگی روزمره بشر
 امکانات و سطح دانش مربیان مراکز مهدکودک را مورد تأکید قرار،در خصوص میزان کارایی برنامه ها
.میدهد
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