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  ساله اهواز 5تا  3کودکان  هاي حرکتی کنترل شیهاي آنتروپومتریکی با مهارتبین برخی ویژگی ارتباط

  3، پروین رمضانی2ناهید شتاب بوشهري ه، دکتر سید1محمدي فارسانیپروین 

  چکیده

ارتباط بین برخی  این پژوهش، ازهدف  گیرد.دگی را در بر میننمو و بال کهمداوم و وابسته به سن است  ،فرآیندي متوالی ،رشد و هدف: مقدمه

شی هاي حرکتی کنترلو مقایسه مهارت هاي شهر اهوازکودكساله مهد 5تا3شی کودکان حرکتی کنترل هايمهارت با کیهاي آنتروپومتریویژگی

   .استدختران و پسران 

اهواز به صورت  هاياز مهدکودك ساله)5تا3(دختر)167پسر و183کودك(350 ،استمیدانی –که از نوع توصیفی ،در پژوهش حاضر شناسی:روش

رو، پهلو و بههاي مورد نظر از سه زاویه رواطالعات پژوهش از طریق فیلمبرداري مهارتو مورد آزمون قرار گرفتند. شدند انتخاب تصادفی  -ايخوشه

(میانگین هاي آمار توصیفی. از روشگذاري شدهاي حرکتی کودکان نمرهحرکتی اولریخ، مهارت و با استفاده از پرسشنامه آزمون آوري شدپشت جمع

هاي کنترلهاي آنتروپومتریکی و اجراي مهارتبراي ارتباط بین ویژگیپیرسون هاي آمار استنباطی ضریب همبستگی و آزمون و انحراف استاندارد)

  .گردیداستفاده  α= 05/0داريدر سطح معنیشی دختران و پسران هاي حرکتی کنترلهاي مهارتبراي مقایسه میانگین ،مستقل tو آزمونشی، 

و بین پسران و  داردرابطه معناداري وجود  کودکان شیهاي حرکتی کنترلهاي آنتروپومتریکی و مهارتبین ویژگی کهدادنتایج نشان ها:یافته

  .مشاهده نشدشیء تفاوت معناداري هاي حرکتی کنترلدختران از نظر مهارت

سازد و اهمیت می ورزش کشور را ضروري و با هاي آنتروپومتري از سوي مربیاناین شواهد لزوم توجه بیشتر به ویژگی :بحث و نتیجه گیري

به عنوان معیاري مناسب در کنار سایر معیارها  نیز هاي آنتروپومتريحرکتی مختلف، ویژگیهايشود در انتخاب کودکان، براي مهارتپیشنهاد می

  گیرد.قرار

  

  سال 5تا  3هاي حرکتی کنترل شی، کودکان هاي آنتروپومتري، مهارتژگیوی :کلید واژه
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16   93نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال دهم/ شماره نوزدهم/ بهار و تابستان پژوهش 

  مقدمه

عبارتست از تغییرات در سطح کارکرد  ،). رشد به معناي ویژه1گیرد(دگی را در بر میننمو و بال کهمداوم و وابسته به سن است  ،فرآیندي متوالی ،رشد

تعریف نمودند. چنین تعریفی بر آن داللت  "تغییرات تطبیق به سوي کفایت ") رشد را به عنوان1985(1افراد در طول زمان مشخص. کاف و ساگدن

  ).2دارد که در طول دوره زندگی، فرد نیاز به تنظیم، جبران یا تغییر براي افزایش یا حفظ شایستگی و کفایت دارد(

بیان کرد که رشد  )1972(2). تیمیراس3رشد جسمانی، روانی، هیجانی، اجتماعی، عاطفی و حرکتی( ؛مانندهاي مختلفی دارد جنبه ،رشد انسان     

رشد حرکت ) و 4شود(می منتجهاي بدن که از قبل شکل گرفتند، جسمانی افزایش در اندازه یا افزایش در توده بدن است که از رشد کامل بخش

ن فرآیند، نواتغییرات پیشرونده در رفتار حرکتی در طول مدت عمر است، که مطالعات آن ممکن است فرآیند مدار و نیز محصول مدار باشد. به ع

ه شیرخوارگی تا هاي فردي از دور هاي بیولوژیکی، محیطی و نیازهاي تکلیف است که بر عملکرد حرکتی و تواناییساختکنترل حرکتی درگیر زیر

رد. طفولیت، گذارد. به عنوان محصول، رشد حرکتی ممکن است به توصیف یا هنجار توجه نماید و در نوع خود به مراحل نظر داسنین پیري اثر می

هاي حرکتی معموالً رشد حرکتی طفل را با ظاهر شدن مهارت ).2کودکی، نوجوانی، بزرگسالی و سنین پیري انعکاسی از عالقه خاص پژوهشگر است(

. اگرچه حرکات کنندگیري میگیرد، اندازهکنند و رشد حرکتی کودکان را با پاالیشی که در چگونگی اجرا و تولید حرکت صورت میجدید ارزیابی می

هاي ي بدن، قدرت و سطح هماهنگیکودکان در مقایسه با بزرگساالن از نظر مکانیکی کارآمد نیست، ولی الگوهاي حرکتی آنها ممکن است با اندازه

). 3(یدگی او بستگی داردجثه یا میزان بالشان تناسب داشته باشد. بخش وسیعی از پیشرفت کودکان در اجراي مهارت، نتیجه بزرگ شدن اندازه بدنی

 ،گیري ابعاد بدنعلم اندازهتواند تعادل، اندازه حرکت و سرعت قابل رسیدن در حرکات مختلف را تحت تأثیر قرار دهند. اعضاي مختلف بدن می

). به دلیل اهمیت روز افزون این علم و نیاز شدید 5(هاي بدن انسان می پردازداست که به مطالعه ابعاد و اندازهاي از ابعاد سنجی جسمانی شاخه

 1370هاي علمی کشور در سال که در کمیسیون پزشکی شوراي پژوهشکشور، در سالیان اخیر به این علم توجه خاصی مبذول شده است تا جایی 

از مطالعات کارشناسی و با توجه به نیاز شدید  مسأله آنتروپومتري مورد بحث قرار گرفت و پس، هاي گروه پزشکی تشکیل شدکه براي تعیین اولویت

هاي تحقیقاتی مورد بحث به اتفاق آرا، آنتروپومتري دومین محور اساسی را به خود اولویت محور کشور به اطالعات تخصصی آنتروپومتري، از شش

   .)6اختصاص داد(

هاي آنتروپومتریک در این پروسه، این تحقیق در نظر دارد رابطه بین اجراي مهارتهاي به رشد حرکات پایه در کودکی و اهمیت ویژگی با توجه     

هاي حرکتی دختران و همچنین به مقایسه مهارت ساله اهواز بررسی کند 5تا  3هاي آنتروپومتریک را در کودکان و برخی ویژگی کنترل شیحرکتی 

یکی از اشکال حرکت است و به یک الگوي حرکت بنیادي  ،مهارت حرکتیاست.  مهمبیان نتایج این تحقیق براي همه والدین و مر و پسران بپردازد.

هاي بنیادي هستند که در زمره مهارت –هاي حرکتیمهارت ،عنصر اصلی رشد حرکتی ).1(کندشود، اشاره میکه با دقت و کنترل بیشتري انجام می

هاي عمومی بنیادي هاي بنیادي فعالیتگیرند، مهارتیا کوچک بدن را در بر می هایی که عضالت بزرگیعنی مهارت؛درشت و ظریف قرار دارند 

  تر مانند هاي حرکتی پیشرفته و اختصاصی، پایه و اساسی براي فعالیتهاي عمومی و بنیادياي هستند. این مهارتهمراه با الگوهاي ویژه

هاي عضالنی به طور کالسیکی این چنین تعریف کرد: مهارتی که گروه ) مهارت حرکتی درشت را1994(3). کالرك7هاي ورزشی هستند(مهارت

نتایج تحقیق ). 9پرتاب کردن و... الزمند( مثل راه رفتن، دویدن،؛اي از حرکات ). این عضالت در تولید مجموعه8بزرگ را به کار گیرد(

همانند بسکتبال ؛هاي ورزشی لی کردن براي یادگیري مهارتمانند پریدن پرتاب و لی؛کتی پایه هاي حرمهارت) نشان داد 2002،2000(4سندرس

  .)10(والیبال و ... الزم و ضروري هستند

هاي شدید بدنی بخشی ضروري از الگوي زندگی هاي بسیاري دارد، انجام فعالیتکنیم که با دنیاي گذشتگان ما تفاوتما در دنیایی زندگی می     

هاي . آمار قابل توجه ناهنجارينیستهایی که طراحی و انجام می شوند جزء جدایی ناپذیر وجود یک فرد اغلب مردم نیست. امروزه، اکثر ورزش

هاي روزانه، عواقب خطرناکی در زندگی آینده، فعالیت ،شوداز فقر حرکتی و مشکالت جسمانی ناشی می قامتی و حرکتی دانش آموزان که عمدتاً

هاي بیولوژیکی، یا کند، تواناییهاي ورزشی شرکت میاگر فردي که در فعالیت ).2خواهد گذاشت( پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی کودکان

). در تحقیقی که 11ها را از بین ببرد(تواند این ناتواناییاي را نداشته باشد، حتی تمرینات سنگین و زیاد نمیهاي مورد نیاز براي یک رشته ویژهتوانایی

ساله انجام شد به این نتیجه رسیدند که کودکان چاق، نسبت به کودکانی که اضافه وزن یا  10تا 5) روي کودکان 2006(5هوند و همکارانش به وسیله

  .)12(تري برخوردار بودند) پایین6هاي حرکتی(درشت و ظریفاز سطح مهارت داشتندطبیعی وزن یا 

-ها در شکوفایی استعدادها و بروز توانمندياند و هر کدام از این دورههم پیوستههاي زنجیر بههاي کودکی، نوجوانی و بزرگسالی مانند حلقهدوره     

تحقیق طولی(از کودکی تا ). 13ترین این دوره است(ترین و حساسها، کودکی مهمولی از میان این دوره،کند هاي مختلف نقش مهمی ایفا می

 

1. Keogh & Sagden 
2. Timiras  
3. Clarck 
4.Sandres 

5. Hondt , etal 
6. gross and fine movement   



  17 ساله اهواز 5تا  3هاي آنتروپومتریکی با مهارت هاي حرکتی کنترل شی کودکان  ارتباط بین برخی ویژگی

 

بینی کننده ر مهارت هاي حرکتی کنترل شیء در دوران کودکی به طور معناداري پیشنشان داد تسلط د 2010در سال  1نوجوانی) بارنت و همکارانش

دهد مطالعات رشد حرکتی کودکان، به دلیل ماهیت خاصی که دارد، نشان می .)14(استتسلط مهارت حرکتی کنترل شیء در دوران نوجوانی 

هاي شناختی، عوامل هاي آنتروپومتري، توانائیوراثت، سن، جنس، ویژگیعملکرد حرکتی در این سنین نسبت به سنین باالتر بیشتر تحت تأثیر 

به بررسی ارتباط بین شاخص توده بدن، تعادل و اجراي مهارت حرکتی درشت روي  )2009(2رانسوالز ).15محیطی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارد(

یابد و همبستگی زیادي بین ایش سن نمره مهارت حرکتی درشت افزایش میساله پرداختند که این بررسی نشان داد که با افز 10تا  5کودکان 

-بیشتر روي مهارت حرکتی جابجایی تأثیر می وزن نسبت به مهارت حرکتی کنترل شی شاخص توده بدن و مهارت حرکتی جابجایی وجود داشت،

افه وزن هایی بود که اضترین نمره متعلق به آزمودنیو کم گذارد و باالترین نمرات مهارت حرکتی درشت متعلق به گروه داراي وزن نرمال بود

به بررسی اثر تمرینات آموزشی والیبال در ترکیب بدن، عوامل منتخب آمادگی جسمانی و همبستگی  1388طیبی و همکارانش در سال  .)16(داشتند

هاي  که بین هر کدام از عوامل ترکیب بدنی، طول اندام تحتانی، قد و وزن با آزمون ندکه به این نتیجه رسید ندمیان آنها در نوجوانان مبتدي پرداخت

  ).17منتخب آمادگی جسمانی، هیچ گونه همبستگی معناداري مشاهده نگردید(

ی رشد و دوام بینسالگی) براي انتخاب و هدایت کودك در یک رشته ورزشی بسیار مهم است. هر چند پیش 6تا  4دوران کودکی و سن طالیی(     

 توان ایجاد کرد. تعیین پتانسیل اجراي مهارتهاي کودکی میانگیزي را در خالل سالولی خود،افزاید این مشکل می هاستعداد و عالقه پیشرفت ب

به این عامل  هاي موجود بین کودکانزیرا برخی از تفاوت؛حرکتی کودکان در یک سن خاص به آگاهی از وضعیت رسش و رشد جسمانی نیاز دارد 

) در بررسی ارتباط بین طول دست(از مچ به پایین) و اجراي گرفتن(پاس) کودکان دوم دبستان به این نتیجه 2003(3بوترفیلد و لوویز). 7وابسته است(

هاي بدن بر اجراي با توجه به تأثیر اندازه. )18(دنرسیدند که سن، جنس و طول دست به طور معناداري بر دقت گرفتن و شکل گرفتن مشارکت دار

هاي بدن ها در سنین کودکی، پژوهشگران هنوز مقدار و اندازه تأثیر اندازههاي حرکتی در کودکان و با توجه به اهمیت یادگیري این مهارتمهارت

ین کودکی مورد مقایسه را در سندختران و پسران هاي حرکتی در ایران، تحقیقی که مهارت. )3هاي حرکتی کودکان را بررسی نکردند(روي مهارت

هاي هاي آنتروپومتري در بچههاي حرکتی و برخی ویژگیو همچنین مطالعات بسیار کمی به بررسی ارتباط بین مهارت نشدانجام د، دهقرار

ارتباط یک یا دو عامل  اي به بررسیمطالعات اندك و پراکنده ،در کشور ما کهاز آن جایی 19اند(هاي آسیایی پرداختهکودکستان، مخصوصاً براي بچه

هاي آنتروپومتریکی بدن این تحقیق در نظر دارد تا رابطه بین برخی اندازه در نتیجه،،  ندهاي حرکتی در سنین کودکی پرداختآنتروپومتریکی با مهارت

  .را مورد مقایسه قرار دهد و پسرانهاي حرکتی کنترل شی دختران را بررسی نماید و مهارت کنترل شی هاي حرکتیو اجراي مهارت کودکان

  

  روش شناسی تحقیق

 طول بازو،هاي آنتروپومتریکی(قد، وزن، . بدین منظور شاخصمیشودکه به روش میدانی انجام  استهمبستگی  -روش این تحقیق از نوع توصیفی

بعد  مرحلهو در  گردیدبر مجذور قد) محاسبه  گیري قرار گرفتند و سپس ترکیب بدن(وزنطول ساعد، طول کف دست (از مچ به پایین)) مورد اندازه

 پا ثابت، گرفتن، ضربه با: ضربه به توپ ثابت، پرتاب، غلتانیدن، دریبلکنترل شیهاي حرکتی برداري از جلو، عقب و پهلو، مهارتبا استفاده از فیلم

هاي اجرایی این آزمون  ها طبق مالكاین اندازه گیري ،از آنگیري قرار گرفتند و پس ، مورد اندازهاست 4هاي حرکتی اولریخکه از مجموعه آزمون

و  هستندهاي اهواز ي کلیه مهدکودكساله 5تا  3تفسیر شدند و سپس بین آنها رابطه همبستگی برقرار شد. جامعه آماري در این پژوهش، کودکان 

ساله است که تعداد نمونه  5تا  3کودك  350ي این تحقیق مشتمل بر هشود. نمونسن آنها از فاصله زمانی بین سال تولد تا تاریخ آزمون محاسبه می

. استتصادفی  –اي گیري خوشهگیري مورد استفاده در این پژوهش، نمونهنفر برآورد شد. روش نمونه 350بر حسب جدول کرجسی و مورگان 

) با استفاده از دستگاه 1/0متر) با استفاده از متر نواري مدرج و وزن به کیلوگرم(دقت میلی 1متر(دقت ها به سانتیگیري قد و طول انداماندازه

Seca .آزمون رشد حرکتی اولریخ شامل ها از دستورالعمل آزمون حرکتی اولریخ استفاده شد.گیري مهارتبراي اندازه(ساخت کشور آلمان) انجام شد: 

 ضربه کردن، پرتاب(و مهارت هاي کنترل شی ی)افق پرش و رفتن چهارنعل سرخوردن، دن،یپر کردن، یلیل دن،یدو رفتن، راه(هاي جابجاییمهارت

 ترکیب و 88/0 را شیء کنترل آزمون ،85/0 را جابجایی آزمون پایایی ضرایب میانگین) 2000(اولریخ .است) دنیغلتان و دست با زدن ضربه پا، با زدن

 براي آن پایایی ضرایب همچنین. است کرده گزارش 91/0 را)) حرکتی بهره(شیء کنترل آزمون و جابجایی آزمون مجموع(درشت حرکتی مهارت

 براي ،76/0 جابجایی آزمون براي که کرده محاسبه کرونباخ آلفاي روش از استفاده با را پایایی بختیاري .هستند 9/0 باالي همگی منتخب هايگروه

 آزمون يبرا کرونباخ يآلفا روش از استفاده با ییایپا بیضر قیتحق نیا در .است آمده دست به 71/0 حرکتی بهره براي و 62/0 دستکاري آزمون

  .آمد دست به 81/0 )شیء کنترل آزمون و جابجایی آزمون مجموعی(حرکت بهره يبرا و 78/0 یش کنترل آزمون يبرا و 72/0 ییجابجا

 

1. Barnett, et al 

1. Roncesvalles  
2. Butterfild & Loovis 
4.Ulrich 
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 16با نسخه  Spss نرم افزار بااستفاده شد. کلیه عملیات آماري  Excelها و براي رسم نمودارها از برنامه بندي دادهاز آمار توصیفی براي دسته     

از  شیء کنترل حرکتی هايمهارت و آنتروپومتریکی هايویژگی یبرخ بینارتباط  در نطر گرفته شد. براي )p≥05/0(داريانجام گرفت و سطح معنی

  استفاده شد.  مستقل tن آزمواز  پسران و دختران شیء کنترل حرکتی هايمهارت هايمیانگین مقایسهبراي و  ضریب همبستگی پیرسون

  

  نتایج

  ).1(نمودار شمارهاست 8/47و درصد فراوانی براي دختران  2/52هاي پسر درصد فراوانی آزمودنی

  
  ها بر اساس جنسیت: توزیع آزمودنی1نمودار

  

نشان داده شده  2هاي حرکتی کنترل شی در جدول و مهارت )1(در جدول  کودکان هاي پیکر سنجی و ترکیب بدنمیانگین و انحراف معیار سازه

  .است

  

  ساله شهر اهواز 5تا  3هاي پیکر سنجی و ترکیب بدن کودکان : میانگین و انحراف معیار سازه1جدول

 فراوانی میانگین
 شاخص هاي  آماري                    

 هاآزمودنی
 متغیر

 کل 350    26/7±82/104 

  پسران 183  44/106  ± 10/6 قامت

  دختران 167  05/105  ± 99/7

 کل 350  17/ 89 68/3±

  پسران 183 59/18 ± 46/4  وزن

  دختران 167 12/17 ± 36/2

 کل 350 31/16  ± 11/3

  پسران 183  30/16  ± 90/2 شاخص توده ي بدن

  دختران 167  32/16 ± 49/3

 کل 350 04/18 ± 29/8

  پسران 183 42/18± 35/2   طول بازو

  دختران 167 ±63/17 72/1

 کل 350 86/15 ± 23/2

  پسران 183 35/15± 30/1 طول ساعد

  دختران 167 41/16 93/1±

 کل 350 11/12 ± 18/2
طول دست (از مچ به 

 پائین)
  پسران 183 68/11 ± 47/2

  دختران 167 58/12 84/1±

  

  

45

50

55

دختر پسر

52/2

47/8

صد
در
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   هاي حرکتی کنترل شی کودکان: میانگین و انحراف معیار مهارت)2(جدول 

  ساله شهر اهواز 5تا  3 

 میانگین
  هاي آماريشاخص                                      

 ها              آزمودنی
 

 متغیرها

 کل 92/22 ± 67/8

  پسران 77/25 ± 44/7 مهارت حرکتی کنترل شیء

  دختران 80/19 87/8±

کنترل هاي حرکتی طول ساعد، طول کف دست(از مچ به پایین) و مهارت طول بازو،بین قد، وزن، )، 3(جدول شماره می دهدنشان  ،نتایج تحقیق     

ارت حرکتی رابطه با اجراي مه وزن ،در پسران _که این رابطه براي دختران  و پسران داري وجود دارد، رابطه مثبت و معنیساله  5تا  3کودکان  شی

 هاي حرکتی کنترل شی نیز بهبودرتهاي آنتروپومتریکی ذکر شده، اجراي مهاعبارت دیگر، با افزایش ویژگیبه استمثبت و معنادار  - معناداري ندارد

افزایش  این معنی که بهي وجود دارد دارهاي حرکتی کنترل شی کودکان رابطه منفی و معنی. بین ترکیب بدن با اجراي مهارت≥P)001/0(یابدمی

. این رابطه براي ≥P)010/0و برعکس( شودمی کنترل شیهاي حرکتی اجراي مهارتموجب ضعیف شدن هاي آنتروپومتریکی ذکر شده، ویژگی

معنی داري وجود  رابطه ی،ش کنترل حرکتی هايمهارت اجرايدر پسران بین ترکیب بدن و  ولی ،≥P)001/0(استدار و منفی دختران معنی

 . <P)001/0(ندارد

  

  سال شهر اهواز 5تا  3هاي حرکتی کنترل شیء کودکان هاي آنتروپومتریکی و مهارتویژگیبرخی : ضرایب همبستگی ساده بین )3(جدول

هاي متغیر  هاي پیش بینمتغیر

  مالك

  هاي آماريشاخص

  هاآزمودنی
R P 

Value  
  نمونه

  هاي آنتروپومتریکویژگی

  

  قد

ت
هار

م
یء

 ش
ل

تر
کن

ی 
کت

حر
ي 

ها
  

  350  *001/0  44/0  کل

  183  *001/0  27/0  پسران

  167  *001/0  59/0  دختران

  وزن

  350  *001/0  18/0  کل

  183  10/0  12/0  پسران

  167  *001/0  36/0  دختران

  ترکیب بدن

  350  *001/0  -21/0  کل

  183  85/0  -014/0  پسران

  167  *001/0  -4/0  دختران

  طول ساعد

  350  *001/0  11/0  کل

  183  *001/0  45/0  پسران

  167  **019/0  18/0  دختران

  طول دست (از مچ به پایین)

  350  *001/0  10/0  کل

  183  *001/0  35/0  پسران

  167  *001/0  11/0  دختران

*(P <  0/01 ) -  **  (P <  0/05) 

هاي حرکتی کنترل شیء تفاوت معناداري وجود ندارد، )، بین پسران و دختران از نظر مهارت4شماره(جدول می دهدنتایج تحقیق همچنین نشان     

  .<P)001/0(هاي حرکتی کنترل شیء تقریباٌ مشابهی برخوردارندعبارت دیگر، پسران و دختران از مهارتبه
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  پسرانهاي حرکتی کنترل شیء دختران و هاي مهارت: مقایسه میانگین)4( جدول

  هاي آماريشاخص                                 

  ها                        مهارت
 P  میانگین  فراوانی  هاگروه

value  

  هاي حرکتی کنترل شیءمهارت
 77/25   ±  44/7 183  پسر

13/0  
 80/19 ±  87/8 167  دختر

هاي آنتروپومتریکی با استفاده از رگرسیون هاي حرکتی کنترل شی از طریق برخی از اندازهبینی اجراي مهارتنتایج جانبی تحقیق براي پیش     

هاي آنتروپومتریکی( قد، وزن، ترکیب بدن، طول بازو، طول ) از میان متغیرهاي اندازه5(جدول شماره می دهدچندگانه با روش گام به گام  نشان 

هاي حرکتی کنترل شیء بینی کننده اجراي مهارتبه عنوان متغیرهاي پیش ساعد، طول دست(از مچ به پایین))، متغیرهاي قد، طول بازو، طول ساعد

  .هستند

  

هاي هاي حرکتی کنترل شی از طریق برخی از اندازهبینی اجراي مهارتگانه با روش گام به گام براي پیش: نتایج رگرسیون چند)5(جدول

  آنتروپومتریکی

ك
ال

 م
یر

تغ
م

  

هاي شاخص

  آماري

همبستگی 

  چندگانه

MR 

ضریب 

  تعیین

RS 

  

 Fنسبت 

 P احتمال

 

  )βضرایب رگرسیون (

 متغیرهاي

  بینپیش

مقدار ثابت   3  2  1

)a(  

ت
ار

مه
یء

ش
ل 

تر
کن

ی 
کت

حر
ي 

ها
  

  20/0  44/0  قد
82/87F=       

001/0 P=  

44/0 β= 

53/0 b= 

37/9 t= 

001/0 P= 

    33/26-  

  22/0  47/0 طول بازو
72/49F=  

001/0 P= 

54/0β= 

64/0b=  

63/9t=  

001/0P= 

17/0Β=- 

002/0P= 

07/3 -t=  

71/0b= -  

  24/32-  

  23/0  48/0 طول ساعد
30/35F= 

001/0 P= 

54/0β= 

64/0b= 

63/9t= 

001/0P= 

17/0β= - 

70/0b=  

06/3 - t= 

002/ 0P=  

10/0β= 

022/0P= 

29/2t= 

11/0b=  

82/33-  

  

  بحث و نتیجه گیري

هاي حرکتی مورد بررسی طول کف دست(از مچ به پایین) کودکان را در ارتباط با مهارت و طول ساعد طول بازو،تحقیقات بسیار معدودي قد، وزن، 

- که بیشتر تحقیقات روي نوجوانان و یا قهرمانان رشته را مورد بررسی قرار دادند و یا این 1بدن اکثر تحقیقات انجام گرفته شاخص توده ،قرار دادند

دست آمده از پژوهش . نتایج بهندهاي حرکتی کنترل شی کودکان را مورد مقایسه قرار داد همچنین تحقیقات اندکی مهارت، انجام شدهاي ورزشی 

ساله  5تا  3هاي حرکتی کنترل شی کودکان طول ساعد، طول کف دست(از مچ به پایین) و مهارت طول بازو،بین قد، وزن،  می دهدکهنشان  ،حاضر

 عبارت دیگر، بابه .استوزن) مثبت و معنادار  يو همچنین براي پسران(به استثنااین رابطه براي دختران داري وجود دارد، که رابطه مثبت و معنی

بین ترکیب بدن با اجراي همچنین . و برعکس یابدمیبهبود هاي حرکتی کنترل شی نیز هاي آنتروپومتریکی ذکر شده، اجراي مهارتافزایش ویژگی

اجراي موجب ضعیف شدن بدن، دیگر افزایش ترکیببیانی بهدارد ، داري وجود رابطه منفی و معنی ،هاي حرکتی کنترل شی کودکانمهارت

. نیستدار ولی براي پسران معنی ،≥P)001/0(استدار و منفی و برعکس. این رابطه براي دختران معنی شودمیهاي حرکتی کنترل شی مهارت

اي بر روي ارتباط نوع پیکري و ترکیب بدنی با عملکرد الگوهاي حرکتی پایه و اجر 1380بهپور، یوسفی و فرامرزي در سال به وسیله درتحقیقی که 

ها ها موجب ضعیف شدن عملکرد آنها در برخی آزمونبه این نتیجه رسیدند که افزایش جزء آندومورفی در آزمودنی ،هاي پایه فوتبال انجام شدمهارت

همبستگی مثبت ي بدون چربی و میزان پرش عمودي شود. از متغیرهاي ترکیب بدنی، بین وزن تودهمیمتر چابکی و آزمون دریبل)  4×9(آزمون دو 

 4) در بررسی ارتباط بین شاخص توده بدن و مهارت حرکتی درشت کودکان 2007(در تحقیقی که کاتناسی و همکاران .)20(مشاهده شدو معناداري 

   .)8(بدنی ارتباطی نداردساله انجام دادند به این نتیجه رسیدند که اجراي کودکان در این تکالیف با شاخص توده 6تا 

 

1.Body Mass Index 



  21 ساله اهواز 5تا  3هاي آنتروپومتریکی با مهارت هاي حرکتی کنترل شی کودکان  ارتباط بین برخی ویژگی

 

-2ویزناپو و ژوریما ،)16()88طیبی و همکاران(، )20()1380هاي بهپور، یوسفی و فرامرزي(یافته با ،دست آمده از پژوهش حاضرنتایج به     

همخوانی ندارد.  )8()2007کاتناسی(و  )24()2009(4بین، )23()2010(3هاي، میالنسهمخوانی دارد و با نتایج تحقیق) 22()2009(، ویزناپو)21()2009(

هاي ورزشی مورد بررسی قرار دادند در بدن ورزشکاران را در ارتباط با مهارتهاي پیکري و ترکیبویژگی به طور کلی در تحقیقات داخل کشور،

مورد بررسی قرار داده  کنترل شیهاي حرکتی مهارت بدن کودکان را در ارتباط با هاي آنتروپومتریکی و شاخص تودهویژگی ،که پژوهش حاضرحالی

ولی اگر شاخص توده  ،با اجراي مهارت حرکتی رابطه منفی دارد حد نرمال باالتر باشدبدن از  دارد که اگر شاخص توده) بیان می2010است. میالنس(

یکی از دالیل ارتباط منفی شاخص تر باشد تأثیر مثبت دارد پس می توان گفت مهارت حرکتی تأثیري ندارد و اگر پایین بر ،بدن در حد نرمال باشد

هاي حرکتی در دختران، باالتر بودن شاخص توده بدن از حد نرمال بوده و دلیل اینکه اجراي مهارت حرکتی پسران با بدن با اجراي مهارت توده

  .)23(این شاخص در پسران در حد نرمال بوده است ،شاخص توده بدن ارتباطی نداشته، این است که

و مهارت حرکتی درشت کودکان(پسر و  )طول بازو، طول دست(از مچ به پایین)، ساعدوزن، طول  قد،(هاي آنتروپومتریکیسی ویژگیدر برر     

) در بررسی ارتباط 2003بوترفیلد و لوویز(رابطه مثبت و معناداري وجود داشت.  (به استثنا متغیر وزن در پسران)دختر) مشاهده کردیم بین این دو متغیر

دست(از مچ به پایین) و اجراي گرفتن(پاس) کودکان دوم دبستان  به این نتیجه رسیدند که سن، جنس و طول دست به طور معناداري بر طول بین

هاي هاي حرکتی و برخی ویژگیارتباط بین مهارت ) در تحقیقی در مورد2008لومونیک( .)18(دقت گرفتن و شکل گرفتن مشارکت دارد

-، طول ساعد ، طولبازو هاي آنتروپومتریکی منتخب(قد، وزن، طولساله(دختر و پسر) به این نتیجه رسید که اندازه 5تا  3کودکان آنتروپومتریکی 

بررسی ارتباط  در )2008( 5رویز و همکاران. )91(دست(از مچ به پایین)) به طور مثبت و معنادار با نمرات خام اجراي مهارت حرکتی همبستگی داشتند

روي نوجوانان(دختر و پسر) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که طول بازو و که جابجایی پرش عمودي میزان هاي آنتروپومتري بازو و اندازهبین 

دهد عملکرد حرکتی در این . مطالعات رشد حرکتی کودکان، نشان می)25(ي خوبی براي جابجاي پرش عمودي نبودنداندازه دست پیشگو کننده

هاي شناختی، عوامل محیطی، فرهنگی و هاي آنتروپومتري، توانائیسبت به سنین باالتر بیشتر تحت تأثیر وراثت، سن، جنس، ویژگیسنین ن

هاي متفاوت جامعه و نمونه آماري و تفاوت در نوع مهارت حرکتی مورد ها، مربوط به ویژگیاحتمال دارد دلیل ناهمخوانی .)15اجتماعی قرار دارد(

  باشد.آزمون 

عبارت هاي حرکتی کنترل شیء تفاوت معناداري وجود ندارد، به، بین پسران و دختران از نظر مهارتمی دهدتحقیق همچنین نشان این  نتایج      

ررسی در ب 2010بارنت و همکارانش در سال  . <P)001/0هاي حرکتی کنترل شیء تقریباٌ مشابهی برخوردارند(دیگر، پسران و دختران از مهارت

پسران در مهارت به این نتیجه رسیدند که تفاوت هاي جنسی در تسلط مهارت هاي حرکتی از دوران کودکی تا نوجوانی طی یک مطالعه طولی 

هاي حرکتی درشت(جابجایی و ) در بررسی اجراي مهارت2006(6وانگ و چونگ. )14(حرکتی کنترل شیء نسبت به دختران تسلط بیشتري داشتند

هاي حرکتی هاي کنترل شیء بهتر از دختران عمل کردند و در مهارتساله دریافتند که پسرها در  آزمون مهارت 10تا  3روي کودکان  کنترل شیء)

همخوان است   )27 ()2010(7گودوي، رابینسون و کرو دست آمده از تحقیق با نتایج تحقیقنتایج به  .)26(جابجایی تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت

و  ، میالنس)14()2010(بارنت و همکارانش، )29()1385(خلجی و شفیع زاده، )28()1386(قربانی ومحمد زاده، اشتري  هاي و با نتایج تحقیق

  همخوانی ندارد. )19()2008لومونیک( و )30()2009، هاردي و همکارانش()23()2010همکارانش(

 194جابجایی و کنترل شیء  هاي حرکتی اولریخبر رشد مهارت بررسی تاثیر جنس و منطقه در  2010گودوي، رابینسون و کرو در سال      

یی آمریکا(غرب میانه و جنوب غرب) به این نتیجه رسیدند که این کودکان در رشد آفریقاي یالتهادبستانی  در دو منطقه از اکودك(پسر و دختر) پیش

هاي حرکتی جابجایی وجود دارد و اي براي مهارتهاي حرکتی کنترل شیء داراي تأخیر بودند و تفاوت معناداري از نظر جنس و تعامل منطقهمهارت

به ارزیابی  2010میالنس و همکارانش در سال  .)27(هاي حرکتی(جابجایی و کنترل شی) نسبت به دختران بودندپسران داراي نمره بهتري از مهارت

در سن  -1ساله و روابط متقابل آنها پرداختند و به نتایج زیر دست یافتند:  6- 12نایی حرکتی و شاخص هاي آنتروپومتریکی کودکان(پسر و دختر) توا

هاي سرعت، قدرت و مهارت حرکتی تا حدي به جنسیت مرتبط بود و پسران در آزمون -2سالگی اجراي حرکتی با افزایش سن بهبود یافت.  12تا  6

هاي جنسی در اجراي ) در بررسی تفاوت2005(8الیسانا. )24(در شاخص توده بدنی تفاوتی بین دو جنس وجود نداشت -3هماهنگی بهتر عمل کردند. 

 9. پنینگتون)31(هاي جنسی در اجراي مهارت تاثیر معناداري ندارددبستانی به این نتیجه دست یافت که تفاوتمهارت حرکتی درشت کودکان پیش

سران هاي حرکتی دختران و پدبستانی انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که بین تواناییدر بررسی خود که روي کودکان پیش 2002در سال 

 هم تنییدگی متقابل،امل فردي(جهت رشدي، سرعت نمو، درگذار است، عوسه عامل مهم که بر رشد حرکتی تأثیر ).32تفاوت معناداري وجود نداشت(
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 بدنی است. جویی که بین والدین) و تکلیفهاي فردي)، محیطی(اثرات محرك محرومیت محیطی، خلق و خوي کودك و پیوندآمادگی، تفاوت

 )، که 2) همه بر رشد حرکتی اثر دارند(121985بریل()، و زمینه نژادي و فرهنگی111987برانتا)، جنس(199110طبقه اجتماعی(مالینا و بوچاردهمچنین 

  هاي ذکر شده باشد.ها، مربوط به ویژگیممکن است دلیل ناهمخوانی

نشان داد از میان پومتریکی هاي آنتروهاي حرکتی کنترل شی از طریق برخی از اندازهبینی اجراي مهارتبراي پیش رگرسیون چندگانه نتایج     

 (از مچ به پایین))، متغیرهاي قد، طول بازو، طول ساعدول ساعد، طول دستدن، طول بازو، طهاي آنتروپومتریکی(قد، وزن، ترکیب بمتغیرهاي اندازه

) در 2008هاي حرکتی کنترل شیء می باشند. نتایج رگرسیون چندگانه در تحقیق  لومونیک(بینی کننده اجراي مهارتبه عنوان متغیرهاي پیش

هاي آنتروپومتري(قد، وزن، ترکیب بدن، طول بازو، طول رخی ویژگیبررسی ارتباط بین اجراي مهارت حرکتی درشت(کنترل شیء و جابجایی) و ب

ساله نشان داد که بهترین متغیر براي پیش بینی آزمون جابجایی  5تا  3ساعد، طول دست، طول ران، طول ساق و طول پا) در دختران و پسران 

هاي احتماالً دلیل ناهمخوانی مربوط به تفاوت ویژگی .)19(طول ران و طول دست بود و براي آزمون کنترل شیء طول پا و طول ران بود

براي جلوگیري از اتالف هزینه و زمان براي شناسایی افراد مستعد در  ،چندگانهنتایج رگرسیون به توجه باروپومتریکی منتخب در تحقیق باشد. آنت

 توجه به باتوانند کودکان را ها مربیان میدر مهد کودك که شناسایی کرد را در همان سنین کودکیافراد مستعد توان ، میمختلف ورزشیهاي رشته

   .هاي ویژه ارائه دهندبندي کنند و به آنها آموزشگروه ها،در اجراي مهارت معیارهاي مؤثر و سایرهاي آنتروپومتریکی ویژگی

کودکان رابطه مثبت و معنادار و بین کل  کنترل شیهاي حرکتی مهارتهاي آنتروپومتریکی و در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که بین ویژگی     

، نه تنها محصولی از نیسترشد حرکتی یک فرآیند ایستا  رابطه منفی و معناداري وجود دارد.هاي حرکتی کنترل شی شاخص توده بدنی و مهارت

پذیرد. تعامل دو عامل محیطی و بیولوژیکی دوره رشد حرکتی را در میهاي محیطی و قوانین فیزیکی نیز اثر عوامل بیولوژیکی است، بلکه از وضعیت

رس، اختالالت غذایی، سطوح آمادگی جسمانی و عوامل بیومکانیکی، به عالوه دهد. تولد زودخالل طفولیت، کودکی، نوجوانی و بزرگسالی تغییر می

  ).2(هستندبر فرآیندهاي رشد حرکتی در طول عمر  تاثیرهاي مهم له راهزندگی، همگی از جمتغییرات فیزولوژیکی به همراه پیري و انتخاب سبک

، لزوم توجه کنترل شیهاي حرکتی هاي آنتروپومتري و مهارتدار بین برخی ویژگیهاي این تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنیبا توجه به یافته     

شود در انتخاب کودکان، براي پیشنهاد میرسد و ش کشور بسیار مهم به نظر میهاي آنتروپومتري از سوي مربیان و معلمان ورزبیشتر به ویژگی

براي داشتن نتیجه  لذا هاي آنتروپومتري نیز به عنوان معیاري مناسب در کنار سایر معیارها قرار گیرد.هاي حرکتی و ورزشی مختلف، ویژگیمهارت

ها، نیز استفاده هاي آنتروپومتري دیگر مانند چربی زیرپوست و پهناي استخوانها، از اندازهتر از ارتباط بین ویژگی هاي آنتروپومتري و مهارتجامع

تا مربیان و معلمان ورزشی بتوانند کودکان را به سمت و سوي استعدادهایشان هدایت کنند و در تربیت ورزشکاران در سنین باالتر، وقت و  شود

  هاي زیادي را متحمل نشوند. هزینه
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