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 چكيده
  هاي پيش از دبستان در رشد و تربيت كودكان نقش اساسي و  هاي روانشناسي و علوم تربيتي، سال براساس يافته

ملكرد حركتي با توجه به ابعاد پيكرسنجي از بررسي ع. ها رشد حركتي است در اين سال ديكي از ابعاد رش. اي دارد كننده تعيين
ازاين رو تحقيق حاضر، از طرفي با هدف بررسي ارتباط ويژگي هاي پيكرسنجي با عملكرد حركتي، . اهميت ويژه اي برخوردار است

 3و پسر  دختر 157و از طرف ديگر به منظور تعيين اختالف عملكرد حركتي در كلية كودكان پيش دبستاني شهر شيراز، بر روي 
ها شامل فرم اطالعات دموگرافيك، برگة  آوري داده ابزار جمع. روش تحقيق از نوع توصيفي تحليلي مقطعي بود. ساله اجرا شد 6تا 

از روش هاي آماري تحليل واريانس يكطرفه، ضريب همبستگي . هاي پيكرسنجي و آزمون عملكرد حركتي بود ثبت ويژگي
نتايج در بررسي گروه هاي سني، تفاوت معناداري را در پرش عمودي . ي تحليل استفاده گرديدگشتاوري پيرسون و تي مستقل برا

در پرش عمودي برتري با . نشان داد P ≥000/0و  df= 2و  F=  15/14پرش افقي با در و  P≥ 000/0و  df=  2و  F= 47/25با 
  همچنين در بررسي تأثير جنسيت، در پرش عمودي . دها بو ساله 4و در پرش افقي برتري با گروه سني  ها ساله 5گروه سني 

)70/1  =t  155و=df  008/0و ≤P  98/1و پرتاب توپ =t  155و  =df  030/0و P≥ در نهايت در بررسي . برتري با پسران بود
يق نشان دهندة نتايج اين تحق. ارتباط ابعاد پيكرسنجي با عملكرد حركتي، وزن و ابعاد طولي بيشترين همبستگي را نشان دادند

هاي مورد بررسي،  به دست آمدن تفاوت جنسيتي در برخي از عامل. متناسب با افزايش سن است نيافزايش تدريجي قدرت عضال
  كه در تحقيقات آينده از  دشو مي هاي اين پژوهش، پيشنهاد بر اساس يافته. ضرورت مطالعات بعدي را بارز مي سازد

  .يكرسنجي به منظور مقايسه استفاده شودنمونه ها و ابزارهاي ديگري در پ
  
  هاي كليديواژه
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  مقدمه

گيري و هاي جسمي و فيزيولوژيكي است، كه اندازهاي از شاخصآمادگي جسماني مرتبط با سالمت، مجموعه
ب حركتي و جلوگيري از گرايش به زندگي بدون تحرك كارهاي مناسراه براي معرفيتعيين روابط بين آنها 

هاي پيش از دبستان در هاي روانشناسي، علوم تربيتي و تربيت بدني، سالبر اساس يافته). 2، 15(ضروري است 
در اين دوران حساس و مهم، يادگيري كودكان  .دارداي كننده رشد و تربيت كودكان نقش اساسي و تعيين

طي . شودهاي مختلف رشدي شكوفا ميهاي آنان در جنبهو تواناييگيرد  ميتر انجام آسانتر و تر، سريععميق
ها شامل اين آمادگي). 2، 3(ند كنكالس اول كسب كار در هاي الزم را براي شروع آمادگي داين دوره كودكان باي

هاي درسي در برنامههاي شناختي و عاطفي معموالً حيطه. حركتي است -آمادگي شناختي، عاطفي و رواني
  ربط طراحي و توسط معلمان و اولياي  آموزشي و مسئوالن ذي نظامتوسط اغلب دبستاني، هاي پيشدوره
و به  شود توجه ميهاي رواني و جسماني به داليل مختلف كمتر آمادگي ةبه حيط. شودآموزان اجرا ميدانش

هاي افزون بر اين قابليت. ار در اين حيطه بارز استهمين دليل اهميت شناسايي و پرداختن به عوامل تأثيرگذ
با . دهندحركات متنوع زندگي روزمره را ميراي به فرد امكان اجدر مجموع كه وجود دارند جسماني، عواملي 

توان مي اغلباي دست يابد، كه هاي ويژهتواند به مهارتفرد مي ،هاپيشرفت الگوهاي حركتي و تمرين اين قابليت
  ).3(ا در فنون ورزشي مختلف مشاهده كرد آنها ر

شود، از عوامل مختلفي از جمله قدرت هاي جسماني گفته ميقابليت مشهودعملكرد حركتي كه به نتايج 
توان آن را و به طور معمول مي داردقدرت، توصيفي از نيروي عضالني است كه انواع مختلفي . تشكيل شده است

بنابراين، استفاده از ابزاري كه بهترين برآورد را از قدرت و عملكرد . سنجيد هاي غير آزمايشگاهي نيزبا روش
هاي شناسايي پريدن و پرتاب به طور معمول، به عنوان آزمون. رسدحركتي كودك ارائه كند، ضروري به نظر مي

 ،پرش بررسي اثر سن و جنس بر اجرايزمينة ت مختلف در تحقيقانتايج . شوندقدرت انفجاري شناخته مي
كودكي نشان داده است، با اين حال عملكرد پسران در پرتاب به طور  ةتفاوت جنسيتي ناچيزي را در دور

نوجواني چندبرابر  ةو در دور استآنان مربوط  ةهاي پايبه مهارت  اغلباين تفاوت  .كنديكنواخت پيشرفت مي
هاي جنسي آنان و انتظارات جامعه در تفاوتهاي كودكان رسد كه نوع فعاليتبه نظر مي). 8، 14، 15(شود مي
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زيوسيك و ). 15(ود بثر ؤنقش آموزش بر فن پرتاب م) 1977( 1در پژوهش هالورسون و همكاران. ثر استؤم
كودك در پي يافتن تأثير تمرين بر اجراي حركتي از جمله قدرت  96بر روي  تحقيقدر ) 2008( 2همكاران

گيري و از آنان از يك طرف اعتبار ابزار  اندازه تحقيقنتايج . دندكرايي استفاده آنان از ابزار معتبر و پاي. بودند
 برايرسد توجه به عامل قدرت و تالش به نظر مي). 24(طرف ديگر تأثير تمرين بر افزايش قدرت را نشان داد 

عملكرد حركتي  نةزميشناسايي ابعاد بدني در با از طرف ديگر . مهم از ضرورت تحقيق باشد ةيك جنب ،حفظ آن
  . حاضر بود تحقيقبنابراين شناسايي ابعاد بدني يا پيكرسنجي بعد دوم شناخت، ثر بر قدرت را ؤتوان عوامل ممي

ورزشي  نااز ديدگاه متخصصكاربرد دارد، رشد و نمو  تحقيقاتمناسب در  يپيكرسنجي كه به عنوان ابزار
  در خصوص وجود ). 10،14،15(شود سوب ميتمركز بر رشد مهارت حركتي مح برايمهم  ينيز شاخص

دبستاني،  كاركردهاي شناختي و حركتي در كودكان دختر و پسر پيشهاي پيكرسنجي، هاي جنسي در ويژگيتفاوت
اما در بررسي ). 3(ند كردهاي پيكرسنجي و حركتي پسران مشاهده تفاوتي را در ويژگي) 2009( 3باال و همكاران

بدن، طول، عرض، محيط و چربي زيرپوستي كودكان هفت ساله  ةيكرسنجي شاخص تودتأثير تمرين بر ابعاد پ
در  2006سال  در 5 سازمان بهداشت جهاني). 13(دند كردتفاوتي مشاهده ن) 2009( 4و همكاران دوراسكوويچ

 سه سر و ةسه سر، چربي زيرپوستي عضل ةها، محيط بازو و عضلهاي پيكرسنجي از  طولخصوص اعتبار شاخص
 ).21(به دست آمد هنجارهاي رشدي مناسبي  داد كهي انجام تحقيقاتتحت كتفي در كنار شاخص قد و وزن، 

سينه، پهناي لگن، پهناي  ةهاي قد، قد نشسته، پهناي شانه، عمق قفسنيز از شاخص) 2003( 6بورديو و همكاران
  ). 4(ند كردت خود استفاده يقاتحقهاي استاندارد در عنوان شاخص پهناي ران در حالت نشسته به و ران

استخواني و  ةرشد تود هاي را به عنوان شاخصو وزن قد ) 1996( 7در همين راستا نورتون و همكاران
بنابراين در ارزيابي سالمت . كردندرشدي معرفي هاي  ترين شاخصو آنها را بهترين و با ثباتكرده ذكر عضالني 

ت پيكرسنجي مشخص تحقيقادر نتيجه ). 15(نقش مهمي دارند حركتي كودكان عوامل پيكرسنجي قد و وزن 
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توانند رشد طبيعي را در مقابل ترين ابزارهايي هستند كه  ميدر دسترس كه اوالً ابعادي مثل قد و وزنگردد مي
مرسوم ها در پيكرسنجي ها و طولگيري پهناها، محيطها اندازه عاملدر كنار اين . رشد غيرطبيعي نشان دهند

توانند در شناسايي تركيبات بدني نقش چربي زيرپوستي، ميمقدار هاي ديگر از جمله ت، كه همراه با روشاس
هاي يكسان و شاخصكاربرد هاي پيكرسنجي و از شاخص رسيدن به بينشي عميق در جهت استفاده .داشته باشند

  .خواهد بودثر ؤمرجع در جوامع مختلف مهنجارهاي رشدي  ةتهيبراي سنجش آن عوامل با ابزار معتبر و استاندارد، 

برخي از عوامل از جمله قدرت با قد، جثه و تركيب بدن در دوران  ةمتعددي به بررسي رابط تحقيقات
اما همين رابطه ضعيف است، قامت و وزن با تكاليف حركتي متنوع در دوران كودكي  ةرابط. اندكودكي پرداخته

افزايش قدرت با افزايش  ،توان نتيجه گرفت كه در كودكانت، بنابراين مياي متوسط اسبا قدرت اغلب در دامنه
هاي پيكرسنجي وزن، در پي يافتن ارتباط شاخص) 2010( 1آندراسي و همكاران. )14(وزن و قامت همراه است 

هاي جسماني مرتبط با با برخي آزمون) سه سر و تحت كتفي ةعضل(قد، محيط دور كمر و چربي زير پوستي 
نتايج حاكي از ضعف دختران در قدرت و چاقي كلي . بودنداي  مت حركت، از جمله قدرت در كودكان مدرسهسال

بايد افزايش آمادگي مرتبط با سالمت حركت،  براين نتيجه گرفتند كه امحقق. و موضعي در ناحيه شكم بود
 2كوستيك و همكاران تحقيقدر ). 2(آموزان سنين مدرسه طراحي شود دانشاي خاصي براي  هاي مداخله برنامه

دست آمد، و از طرف ه داري بهاي هماهنگي تفاوت معنياز يك طرف، بين دختران و پسران در مهارت) 2009(
آنان در  .ديده شدهاي پيكرسنجي و مهارت هماهنگي ارتباط معناداري ديگر فقط در گروه دختران، بين ويژگي

گيري براي ابعاد و سه  اندازه) قد، طول دست(بعاد طولي بدن هاي پيكرسنجي شامل اخود از شاخص تحقيق
 ةوزن بدن، محيط قفس(بدن  ةگيري براي ارزيابي محيط و تودو پنج اندازه) پهناي شانه، لگن و ران(عرضي 

سه سر بازويي، تحت (براي ارزيابي بافت چربي زيرپوستي  گيري و سه اندازه) سينه، محيط بازو، ران و ساق
 پيش كودكان). 13( هاي هماهنگي از شاخص پرش افقي استفاده كردندو از بين شاخص ،)كميكتفي، ش
بررسي ) قدرت(كه در آنان ارتباط بين پيكرسنجي و توانايي حركتي ) 2009( 3و همكاران اتوي تحقيقدبستاني 

عي معنادار نبود ، اما عملكردهاي حركتي آنان نسبت به كودكان طبيندمشكالت حركتي بيشتري بودچار ، دشد
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جيريما و  تحقيقوزن بدن نيز به عنوان يك شاخص پيكرسنجي معتبر در ارتباط با قدرت چنگ زني در ). 20(
ن نتيجه گرفتند كه امحقق. اشتنددنرابطه  ،اما چربي زيرپوستي و پهناها با قدرت شد،تأييد ) 2008( 1همكاران

) 2007( 2آلموزاني). 12(دكان نابالغ ارتباط داشته باشد با قدرت گرفتن كو ممكن است وزن بدن و محيط ساعد 
هاي پيكرسنجي بدون چربي از شاخص ةافزون بر اين تود و نيز با افزايش سن كودكان شاهد افزايش قدرت بود

 3سي و همكارانيهاي كات يافته). 1(بيني عملكرد قدرت بود  پيشبراي  يمرتبط با سالمت حركتي نيز متغير مهم
بدن با مهارت حركتي در  ةدار بين شاخص تودآنان به ارتباط معني .هاي آلموزاني بودخالف يافتهم) 2007(

كه، داشتن نشان داد ) 2006( 4ت وونگ و جونگتحقيقادر ادامه ). 1،5(دبستاني دست نيافتند  كودكان پيش
رشت بدن نسب به رشد بهتر عضالت د سببتواند هاي پيكرسنجي در كودكان، ميوضعيت مطلوب در شاخص

سن، ) 2002( 5سووتان  تحقيقهاي پيكرسنجي مورد سنجش در از بين شاخص). 22(وضعيت نامطلوب باشد 
) 1977( 6و همكاران واترلو). 18(قد و وزن بر اجراي حركتي از جمله قدرت كودكان بيشترين تأثير را نشان داد  

استفاده ) ، وزن نسبت به سن و وزن نسبت به قدقد نسبت به سن(هاي پيكرسنجي در ارزيابي رشد از شاخص
دبستاني به  در كودكان پيش) 1970( 7اسميت و همكاران تحقيققد، وزن و چربي زيرپوستي در ). 20(دند كر

با اينكه بين قد و وزن دختران و پسران تفاوت مشاهده شد، . گيري شدندهاي پيكرسنجي اندازهعنوان شاخص
به  اغلبن نتيجه گرفتند كه تفاوت در طول بدن، ابنابراين محقق. تفاوتي را نشان ندادطول باالتنه بين دو جنس 
در محيط ساعد نيز بين گروه سني دو و سه ساله بدون در نظر گرفتن جنسيت . دليل تفاوت در طول پاست

 9و جاف و كوساكو) 1931( 8شرلي تحقيقدر ). 17(اما در غير اين صورت تفاوت معنادار بود نبود، تفاوت معنادار 
نتايج حاكي از اثر مخل . قد و وزن به عنوان دو شاخص مهم در سن راه رفتن بررسي شدند) 1982( 9كوساكو

خود مسافت پرتاب  تحقيقدر ) 1991( 10نلسون و همكاران). 11،16(اضافه وزن بر رشد حركتي در راه رفتن بود 
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حضور بزرگسال زن در (فرهنگي  -اجتماعيجرم عضله دست، و يك عامل (با يك عامل وراثتي  توپ پسران را
و در عوض دختراني كه وزن بيشتر، چربي بيشتر همراه با قطر مفصلي  ندبه طور مثبتي مرتبط دانست) خانه
 تر و ضعيف همتايان دختر كوچكدر مقايسه با تر و جرم عضالني تخميني بيشتري در دست و پا داشتند،  بزرگ

  .)8،15(د، مسافت بيشتري را پرتاب كردنتر

هاي قد و ن معموالً از شاخصامحقق كه رسدت آمادگي جسماني و پيكرسنجي به نظر ميتحقيقادر مجموع 
) 1994تا  1975( 1در همين راستا مالينا. انددهكروزن در ارتباط بين آمادگي جسماني و پيكرسنجي استفاده 

آمادگي جسماني و ساير ابعاد پيكرسنجي با  معتقد است كه عالوه بر قد و وزن، اطالعات در خصوص ارتباط بين
هاي عضو ها، پهناهاي اسكليت، محيططول(محدوديت بيشتري مواجه است، و ارتباط بين ساير ابعاد پيكرسنجي 

هاي جالب مقياس .در جوامع مختلف شناخته شود دو تكاليف آمادگي جسماني باي) و ضخامت چين پوستي
عبارتند از نسبت وزن به قامت،  اند شدهبا استفاده از پيكرسنجي بررسي  ،ي نموهاگيريديگري نيز كه در اندازه

نشان داد كه  ) 1980( 2هاوبنستريكر و ساپ تحقيق). 14(نسبت قد نشسته به قامت و نسبت پهناي شانه به لگن 
رسد مي ربه نظ. هاي قدرتي موثر باشدبر تكاليف تعادلي و انواع خاصي از ورزش مكن است كه  طول ساق پا م

هاوبنستريكر و ساپ  عرض بيشتر شانه به گفتة . ثر باشندؤطول ساق پا و طول بازو نيز بر عملكردهاي حركتي م
هاي طول قد، طول ران، قد اندازه). 9(در تكاليف پرتابي است آنان ، عامل برتري پسرانبازوي بيشتر و طول 

اي بر عملكرد در كودكان، طول پا اهميت ويژه. دارند سهم مهمي در حركات كلي بدن ،نشسته، قد ايستاده و وزن
  ). 6) (2003، 3دياتامن و وارد(حركتي و سالمت حركتي دارد 

هاي پيكرسنجي با برخي از عوامل آمادگي ارتباط ويژگيزمينة رسد شواهد تحقيقي در با اينكه به نظر مي
هاي پيكرسنجي شاخص ةبررسي ارتباط هم ةمرتبط با سالمت موجود است، هنوز شواهد تحقيقي كافي در زمين

سطح بنابراين، پژوهش حاضر با هدف اصلي بررسي . دبستاني اندك است در دوران پيشبه ويژه ها بر اين ويژگي
تفاوت هاي سني و جنسي در كودكان پيش دبستاني در ابعاد پيكرسنجي و عملكرد حركتي ناشي از قدرت انجام 

رسد  به نظر مي. بين ابعاد پيكرسنجي و عملكرد حركتي بودتعيين ارتباط ق، همچنين هدف فرعي تحقي. گرفت

                                                           
1 - Mallina 
2 - Howbenistricer and Sap 
3 - Dintiman & Ward 
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هاي پيكرسنجي به طور كامل با عمكلرد حركتي ناشي از قدرت، نقطة عطفي در  كه بررسي سطح تفاوت شاخص
 هاي پيكرسنجي در اين گروه سني و هم در زمينة به صورتي كه هم در زمينة شاخص. تحقيقات رشد و نمو باشد

  . آيد هاي عملكرد حركتي  نيز اطالعات جامعي به دست مي شاخص

  

  روش تحقيق

سالة  6تا  3كلية كودكان ، جامعة آماري اين پژوهش. روش تحقيق از نوع توصيفي تحليلي مقطعي است
ي از ترجامع ةدبستاني شيراز، براي آنكه نمون با توجه به تعدد مراكز پيش. دبستاني شهر شيراز  بود مراكز پيش

، شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز تقسيم شد، سپس با توجه ةجامعه كسب شود، ابتدا شهر شيراز به پنج منطق
اطالعات مورد نظر با . دشاي، مراكز تعيين گيري طبقهدبستاني در هر منطقه با روش نمونه به تراكم مراكز پيش
 براين. ي نمونه در جدول يك ارائه شده استخصوصيات جمعيت شناخت. آوري شدها جمعمراجعه به كودكستان

هاي  در كودكستان 1389دوم سال  ةدبستاني كه در نيم كودك پيش 157هاي پژوهش شامل آزمودني اساس
تنها كودكاني . گرفتكتبي والدين انجام  ها در افراد مورد پژوهش با رضايتسنجش. ديدند، بودشيراز آموزش مي

به طور انفرادي  ،ر وضعيت مناسبي بودند، انتخاب شدند و چهار آزماينده متخصصكه از لحاظ سالمت عمومي د
آوري اطالعات در اين منظور جمع به. دادندمورد سنجش قرار آنها را   )هر كودكبراي دقيقه  30به مدت (

  آوري اطالعات دموگرافيك،فرم جمع. 1: ، كه عبارت بودند ازشدپژوهش از سه ابزار مختلف استفاده 
قد، وزن، قد نشسته،  هاي پيكرسنجي با استفاده از منابع موجود در تربيت بدني شاملگيري ويژگياندازه. 2 

اي به دو زائدة آخرمي، پهناي شانه، پهناي طول پا، نسبت قد نشسته به قامت، نسبت پهناي بين دو ستيغ خاصره
ازو؛ قد، قد رت اوزن بدن ب .حيط ساق پا، محيط رانلگن، پهناي مچ دست، پهناي زانو، پهناي مچ پا، محيط بازو، م

 هاي ؛ محيط1كوليس بامتر پزشكي؛ پهناهاي اسكلتي مچ پا، زانو، مچ دست، شانه و لگن  بانشسته و طول پا 

  باسه سر، تحت كتفي و ساق پا  ة؛ چربي زيرپوستي عضل 2متر پزشكي مخصوص بااندام ساق پا، ران و بازو 

                                                           
1 - Creative Health Products  
2 - Skin Fold Thickness MM Creative Health Products 
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 اي بين دو ستيغ خاصره ايپهن

 زائدة آخرميپهناي بين دو

(به قامت نسبت وزن  ،ريگياندازه 1كاليپر
قامت2

 و نسبت لگن به شانه ) شاخص تودة بدني =وزن

)100                                   (ويژگي عملكردي حاصل از. 3. با استفاده از فرمول هاي مذكور محاسبه شد 

  سنجش قدرت  برايپرش افقي  پرش عمودي و(هاي پرشي آزمونبا استفاده از قدرت در شرايط ميداني  
از روش هاي آماري تحليل ). 14(گيري شد اندازه) سنجش قدرت باالتنه برايپرتاب توپ (و پرتابي ) تنه پايين

و از روش ضريب همبستگي مستقل براي بررسي تفاوت بين گروه هاي سني و دو جنسي  tواريانس يكطرفه و 
در  α=05/0سطح معناداري در تحقيق حاضر . قيق استفاده شدپيرسون براي بررسي ارتباط بين متغيرهاي تح

  . انجام گرفت 16نسخة  SPSSتمامي تحليل هاي آماري با استفاده از نرم افزار آماري . نظر گرفته شد

 
  كودكان پيش دبستاني) جنس(خصوصيات جمعيت شناختي  -1جدول 

 درصد تعداد جنس

 59/0 93 دختر

 41/0 64 پسر

  

 تحقيقهاي هيافتنتايج و 

سطح تفاوت در بخش اول به بررسي . ها در سه بخش گزارش شده استيافته ،با توجه به اهداف تحقيق
ي مربوط به تفاوت ها بخش دوم يافته. عملكرد حركتي ناشي از قدرت در سنين پيش دبستاني پرداخته است

هاي پيكرسنجي و عملكرد جنسي در عملكردهاي حركتي مبتني بر قدرت است و بخش سوم رابطة ويژگي 
   : با اين توضيح يافته ها به شرح زير است . حركتي ناشي از قدرت را بررسي كرده است

                                                           
1 - Vernier caliprt 0-300  0.02 
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عملكرد  ةدر مقايس: هاي سني مختلفعملكرد حركتي ناشي از قدرت در گروه ةمقايس: بخش اول
تفاوت  ،P=000/0 و df=2و  F=47/25هاي سني مختلف با حركتي حاصل از قدرت در پرش عمودي در گروه

افقي در گروه هاي سني مختلف با پرش . ساله بود 5اي كه برتري با گروه سني  به گونه. دست آمده معناداري ب
15/14=F  2و=df  000/0و=P،  ساله عملكرد بهتري نسبت  4در اين گروه سني . نشان دادمعنادار اختالف نيز

ساله نشان  4تري را نسبت به گروه ساله عملكرد ضعيف 5ني گروه ساما . )P=000/0(ساله نشان داد  3به گروه 
در پرتاب توپ هيچ تفاوتي . ساله عملكرد بهتري نشان نداد 3ساله نسبت به گروه  5گروه سني . )P=000/0(داد 

  . ديده نشدرسي ربهاي مورد بين گروه
  نيمقايسة سه عامل پرش عمودي، افقي و پرتاب توپ در سنين پيش دبستا - 2جدول 

  سال 1/5-6  سال 1/4-5  سال 3-4  سنين
  ميانگين

  M SD M  SD  M  SD  عامل

 56/3 62/14 7/3 62/13 90/3 45/9  پرش عمودي

 88/27 64/57 77/27 25/88 14/29 89/60  پرش افقي

 75/0 62/2 32/1 98/2 55/0 53/2  پرتاب توپ

  

عملكرد حاصل  ةدر مقايس: عملكرد حركتي ناشي از قدرت با توجه به جنسيت  ةمقايس:  بخش دوم
و  df=155و  t=70/1(نتايج حاكي از تأثير جنسيت بر اجراي پرش عمودي  ،از قدرت با توجه به جنسيت

008/0=P ( و پرتاب توپ با)98/1=t  155و =df    030/0و=P  (بنابراين در دو عملكرد حركتي حاصل از . بود
شده هاي ارزيابي شاخص 3در جدول . ، عملكرد پسران بهتر از دختران بود)پرش عمودي و پرتاب توپ(درت ق

  وضعيت پرش عمودي را در دختران و پسران نشان  1شكل . براساس تفكيك جنسيتي ارائه شده است
  . دهدمي
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  براساس تفكيك جنسيتي  شده  شاخص هاي ارزيابي - 3جدول 

  پرتاب توپ  پرش افقي  پرش عمودي

  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر

M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

1/10 9/4 1/13 8/7 4/63 6/31 2/66 2/31 4/2 6/0 7/2 1/1 

  

  
  ساله 6تا  3وضعيت پرش عمودي در دختران و پسران پيش دبستاني  -1شكل 

در بررسي  :قدرت هاي پيكرسنجي و عملكرد حركتي حاصل ازبررسي رابطه ويژگي: بخش سوم
هاي عملكرد حركتي ناشي از قدرت معنادار بود، به جز  عاملارتباط وزن با تمامي  ،هاي پيكرسنجيشاخص

ابتدا پهناي شانه و سپس پهناي لگن بود،   ،در پهناها، معتبرترين شاخص. دختران در هنگام اجراي پرش عمودي
هاي عملكرد حركتي، به جز پرش عمودي تمامي شاخصو پهناي لگن با ، قدرت عاملشاخص پهناي شانه با سه 

دبستاني دختر و پسر، به جز  در كودكان پيش عواملها، محيط بازو نيز با تمامي در محيط. دختران مرتبط شد
در . قدرت مرتبط شدند عواملهاي ران و ساق پا با برخي از محيط. پرش عمودي در دختران معنادار بودعامل 

پرش افقي و پرتاب توپ . دست آمده پرش عمودي در دختران ب عاملرتباط معناداري با چربي زيرپوستي، ا
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نتايج حاصل از آزمون آماري ضريب همبستگي در . هاي باالتنه ارتباط معناداري داشتندپسران با مجموع چربي
  .ارائه شده است 4جدول 

  ياز قدرت در كودكان پيش دبستانبررسي ارتباط متغيرهاي پيكرسنجي با عملكرد حركتي حاصل  - 4جدول 

يف
رد

  

متغيرهاي 
  پيكرسنجي

  پرتاب توپ  پرش افقي پرش عمودي
  پسران  دختران  پسران دختران پسران دختران

r  r  r  r   r   r   
 15/0 17/0 19/0 19/0 22/0 15/0 27/0 - 15/0 000/0* 49/0 000/0* 56/0  سن  1

 000/0 54/0 000/0* 59/0 000/0* 70/0 000/0* 58/0 000/0* 40/0 094/0 21/0  وزن  2

 02/0 25/0 002/0 38/0 000/0* 49/0 000/0* 54/0 01/0* 26/0 000/0* 63/0  پهناي شانه  3

 004/0 30/0 000/0* 53/0 000/0* 44/0 000/0* 49/0 01/0* 26/0 600/0 07/0  پهناي لگن  4

 31/0 02/0 66/0 -05/0 31/0 11/0 068/0 23/0 22/0 10/0 093/0 21/0 پهناي مچ دست  5

 98/0 -002/0 72/0 05/0 07/0 19/0 036/0* 26/0 62/0 05/0 343/0 - 12/0  پهناي زانو  6

 60/0 06/0 54/0 08/0 13/0 16/0 38/0 11/0 56/0 06/0 054/0 -24/0 پهناي مچ پا  7

 02/0* 24/0 000/0* 53/0 002/0* 32/0 000/0* 73/0 142/0 15/0 183/0 17/0  محيط ران  8

 003/0* 30/0 06/0 24/0 000/0* 45/0 09/0 21/0 19/0 16/0 003/0* - 37/0  محيط ساق  9

 001/0* 33/0 001/0* 40/0 000/0* 68/0 005/0* 35/0 000/0* 45/0 058/0 -24/0  محيط بازو  10

 43/0 08/0 08/0 22/0 99/0 001/0 26/0 15/0 60/0 -06/0 000/0* 44/0  چربي سه سر  11

 09/0 17/0 04/0* 26/0 001/0* 35/0 25/0 17/0 18/0 14/0 047/0* -24/0  چربي كتف  12

 006/0* 28/0 06/0 23/0 12/0 16/0 91/0 -01/0 13/0 16/0 002/0* - 38/0  چربي ساق   13

 81/0 02/0 008/0 33/0 003/0* 30/0 04/0* 25/0 13/0 16/0 024/0* -28/0  چربي باالتنه  14

 000/0* 536/0 000/0* 62/0 000/0* 70/0 000/0* 59/0 000/0* 40/0 09/0 21/0  توده بدن  15

 25/0 12/0 17/0 - 17/0 89/0 -01/0 36/0 12/0 75/0 - 03/0 60/0 24/0 نشسته به قامت  16

 000/0* - 38/0 54/0 07/0 000/0* - 43/0 44/0 09/0 44/0 -08/0 000/0* - 46/0  لگن به شانه  17

 000/0* 54/0 000/0* 70/0 000/0* 70/0 000/0* 88/0 000/0* 49/0 000/0* 49/0  قد  18

 000/0* 39/0 000/0* 47/0 000/0* 70/0 000/0* 72/0 000/0* 26/0 000/0* 55/0  قد نشسته   19

 11/0 16/0 000/0* 73/0 000/0* 57/0 000/0* 77/0 004/0 30/0 000/0* 44/0  طول پا  20
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  گيري  نتيجهبحث و 

تفاوت در  ،در بخش اول. توان بررسي كرد ميدر سه بخش را به اهداف تحقيق، نتايج اين پژوهش با توجه 
در مقايسه عمكلرد حركتي حاصل از قدرت  ،دبستاني بررسي شد عملكرد حركتي ناشي از قدرت در سنين پيش

 ييش سن عاملبدين معني كه افزا. دست آمده هاي سني مختلف تفاوت معناداري بدر گروهدر پرش عمودي 
ساله از دو  5به صورتي كه گروه سني . عملكرد حركتي ناشي از قدرت در اين عامل استبسيار مهم در افزايش 

اما اين برتري به نفع مشاهده شد، هاي سني مختلف نيز تفاوت معناداري پرش افقي گروهدر . گروه ديگر بهتر بود
هاي سني بررسي شده، به اين نتيجه انجاميده  اد نفرات گروهرسد، تفاوت در تعد به نظر مي. ساله نبود 5گروه 
انتظار مي رود كه با افزايش . در نهايت در پرتاب توپ هيچ تفاوتي بين گروه هاي مورد مطالعه ديده نشد. باشد

 اما افزايش عملكرد ناشي از قدرت عمدتاً به تغييرات فيزيولوژيكي دوران بلوغ. سن، عملكرد حركتي بهبود يابد
موردي از تحقيقات قبلي حاكي از تفاوت ناچيز در دوران پيش دبستاني است  ،افزون بر اين شواهد. مرتبط است

نشان داده شده است كه در كودكي اوليه پيشرفت در   )2002( 1به طور كلي در تحقيقات مالينا و بوچارد). 14(
سو عامل سن را در كنار قد و وزن بر  تان). 14(طول سن براي همة تكاليف حركتي آزمون تعادل خطي است 

نيز به ) 2007( 2در تحقيق آلموزاني). 18(اجراي حركتي ناشي از قدرت در كودكان پيش دبستاني مؤثر دانست 
طور ويژه افزايشي در عملكرد قدرتي با توجه به سن گزارش شد، كه هر دو نتيجه با نتايج تحقيق حاضر 

تفاوت  سنجش قدرت و تعداد نمونه هاي مختلف در تحقيقات، ضرورت استفاده از روش هاي م). 1(همسوست 
  . پژوهش هاي آتي را بارزتر مي سازد

در پرش عمودي و پرتاب توپ تفاوت . در بخش دوم عملكرد حركتي ناشي از قدرت در دو جنس بررسي شد
عملكرد حركتي حاصل از بنابراين در دو . جنسي مشاهده شد، اما در پرش افقي تفاوتي بين دو جنس ديده نشد

  . قدرت، پسران عملكرد بهتري از دختران نشان دادند

هاي  با آنكه شواهد تحقيقات مختلف در بارة بررسي اثر جنسيت بر اجراي پرش در دختران و پسران، تفاوت
هاي پژوهش حاضر در پرش افقي همراستا با ديگر  اند، يافته جنسي ناچيزي را در دورة كودكي نشان داده

                                                           
1 - Malina & Bouchard 
2 - Almuzaini 
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عملكرد پسران در پرتاب با افزايش سن به طور يكنواختي پيشرفت مي كند، كه احتماالً اين ). 14(تحقيقات نبود 
. تفاوت هم ناشي از مهارت هاي پاية آنان و هم به دليل تجارب پيشين كودك در زمينة مهارت مورد نظر است

ست كه پسران معموالً در تكاليفي كه به نكتة مهم دربارة تفاوت هاي جنسي در عملكرد حركتي كودكان اين ا
در حالي كه . در حد ميانگين جامعه برتري دارند) و دويدن پرتاب  ،مانند پريدن(قدرت و سرعت نياز است 

هاي تفاوت). 8،14،15(اند اين برتري را نشان داده) ليمانند لي(دختران در تكاليفي كه به تعادل نياز است 
تواند توجه هاي ناچيز ميها وجود دارد و همين تفاوتي ناچيز است، اما اين تفاوتجنسي در قدرت دوران كودك

هاي هر چند سال. ندكهاي قدرتي مناسب در اين سنين جلب محققان را به يافتن الگوهاي حركتي و شاخص
 ،ودشعضالني و پيشرفت انواع الگوهاي حركتي پايه مشخص مي -پيش دبستاني با رشد كم و تدريجي عصبي

رسد در سنين قبل از بلوغ، عامل نظر مي به). 14(يابند الگوهاي حركتي پايه با تمرين و آموزش پااليش مي
 ةتوسع برايبه عبارتي يك عامل مهم فيزيولوژيكي . كندهاي فيزيولوژيكي بروز پيدا ميقدرت مستقل از قابليت

تفاوت بين دختران و پسران در عامل قدرت است، نتايج اين تحقيق كه بيانگر . استقدرت رسيدن فرد به بلوغ 
بنابراين با توجه به . دهداختالف در تجربيات حركتي مربوط به عوامل محيطي پسران را مورد تأكيد قرار مي

طور مساوي در اختيار دختران قرار گيرد، احتماالً اين  چنانچه عوامل فرهنگي و اجتماعي محيط به ،نتايج حاضر
ب سباين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه نوع فعاليت كودك و انتظارات جامعه . واهد رفتتفاوت از بين خ

كنند، وسال كار مي سن متخصصاني كه به طور منظم با كودكان كم. هاي جنسي در اين سنين استايجاد تفاوت
هاي دختران خردسال، تفاوت پسران ودر هاي پرتاب از باالي كتف برند كه بين تواناييله پي ميئبه اين مس

هاي تكليف عملكرد حركتي در مهارت 20در ) 1985(در يك فراتحليل از توماس و فرنچ . اي وجود داردگسترده
له وراثت، و ئبا مستوان ميرا هايي  ذكر است كه چنين تفاوتشايان . دشپرتاب اختالف جنسيتي مشاهده 

هاي نلسون و همكاران ر واقع پژوهش حاضر در راستاي پژوهشد. دكرفرهنگي توجيه  –هاي اجتماعي تفاوت
درصد افزايش نسبت به پرتاب پسران همسن را  57/0ساله،  5كه در عملكرد پرتاب دختران  است) 1986(

هاي محققاني است كه براي نقش عوامل محيطي اهميت نتايج پژوهش حاضر در تأييد يافته. )15( گزارش كرد
به نظر مي رسد عدم نتيجه گيري در عامل پرتاب توپ عالوه بر موارد باال، احتماالً به تأثير  .دنا هل شدئبيشتري قا

بديهي است اجراي يك مهارت پرتابي مستلزم هماهنگي . عوامل جسماني، تكنيكي و هماهنگي برمي گردد
  ). 14(بيشتري نسبت به دو عامل ديگر است 
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هاي وزن، قد، قد نشسته شود كه ارتباط معناداري در شاخصمشاهده مي 4با بررسي نتايج حاصل از جدول 
ها با نتايج برخي از اين يافته. و طول پا، با پرش عمودي، پرش افقي و پرتاب توپ در دختران و پسران وجود دارد

  اند و به اين نتيجه تكاليف حركتي با قامت و وزن در دوران كودكي پرداخته ةكه به بررسي رابط تحقيقات
از جمله  جينهاي پيكرس برخي از شاخصاند كه ارتباط متوسطي بين عملكرد حركتي ناشي از قدرت با  يدهرس

با قدرت وزن بدن ) 2008( 1جريما و همكاران تحقيقنتايج ). 14، 15(وجود دارد، همراستاست وزن و قامت 
نيز ) 2002( 2تان سو. اط بودندچنگ زني ارتباط داشت، اما چربي زيرپوستي و پهناهاي بدن با قدرت بدون ارتب

به ) 1980( 3همكارانهمچنين هاوبنستريكر و . قد و وزن را بر اجراي عملكرد حركتي ناشي از قدرت مؤثر دانست
) 2010( 4آندراسيتحقيق . ارتباط معناداري بين طول ساق پا، بازو و پهناي شانه با عملكرد قدرتي دست يافتند

اي را پيشنهاد  ي سني دختران برآورد و براي افزايش قدرت برنامه هاي مداخلهنيز قدرت كمتري را در گروه ها
هاي پيكرسنجي هاي هماهنگي و ويژگيكه بين مهارت) 2009( 5وستيك و همكاراندر نهايت پژوهش ك. كرد

نة زميدر . )2،9،12،14،18( هاي تحقيق حاضر استداري را يافتند، همسو با يافتههاي معنادختران ارتباط
توان نتيجه گرفت كه ايجاد محيطي به منظور افزايش رشد منظم الگوهاي بنيادين عملكرد پرتاب كودكان مي

هاي موجود در توانايي پرتاب كه تفاوت كردتوان چنين اظهار در واقع در تبيين نتايج مي  .حركتي ضروري است
اين موضوع براي عملكردهاي . ن مربوط باشدهاي پيكرسنجي كودكاويژگي با تفاوتمكن است از بعد نتيجه، م

هاي بيني قابليتبنابراين امكان پيش. ديگر حاصل از قدرت يعني، پرش افقي و پرش عمودي نيز مصداق دارد
با در نظر گرفتن . هاي پيكرسنجي وجود داردمربوط به عملكردهاي حركتي حاصل از قدرت با استفاده از ويژگي

  را انتخاب بين ترين عامل پيشمحتملتوانند  مند مي محققان عالقهپژوهش،  هاي حاصل ازسطح همبستگي
   اي در تحقيقات هنجاريابي قدرت در كودكانتواند مقدمهاين پژوهش، مي. دنها به كار گيرژوهشكنند و پ

  ي با توجه به آنكه بيشترين ارتباط عملكرد حاصل از قدرت به ترتيب با عوامل طول. دبستاني باشد پيش
اي لگن، وزن و محيط بازو ديده شد، ، پهناي شانه، پهن)قد، قد نشسته و طول پا(هاي پيكرسنجي شاخص

. كنندتوانند در تحقيقات بعدي با اهداف مختلف مثل استعداديابي ورزشي و طب ورزشي استفاده ميپژوهشگران 
                                                           
1  - Jurimae & et al 
2 - Tan Swee 
3 - Haubenstricker & et al 
4 - Andreasi 
5 - Kostic & et al 
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دبستاني  شهر شيراز و جامعيت  مراكز پيش گيري كامالً تصادفي ازنمونه ةبا توجه به شيورا  نتايج تحقيق حاضر 
  . تعميم داددبستاني  كودكان مراكز پيش ةبه جامع توان  ، ميهاي سنيگروه
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