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ارتباط رضد الگوهای بنیادی کنترل ضئ با مولفه های آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت کودکان
مهدی تاراجیان  ،1دکتر مهدی روزبهانی  ،6دکتر محمد جلیلوند
 .1داًـدَی دکتشای سفتاس حشکتی  -سؿذ حشکتی ،داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ فلَم تحقیقات
 .2اػتادیاس  ،دکتشای تخللی سفتاس حشکتی ،داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ فلَم تشٍخشد
 .3اػتادیاس  ،دکتشای تخللی سفتاس حشکتی ،داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ فلَم کشهاًـاُ

3

چکیده

مقدمه و هدف ّ :ذف اص ایي هغالقِ تشسػی استثاط سؿذ الگَّای تٌیادی کٌتشل ؿئ تا هَلفِ ّای آهادگی خؼواًی هشتثظ تا ػالهت کَدکاى
داًؾآهَصاى پؼش  7تا  9ػالِ تَد.
روش ضناسیً :وًَِ آهاسی هـتول تش  388ؿشکت کٌٌذُ داٍعلة تَد .سؿذ الگَّای تٌیادی تا اػتفادُ اص آصهَى اٍلشیخ ٍ هَلفِ ّای آهادگی
خؼواًی هشتثظ تا ػالهت کَدکاى تا اػتفادُ اص آصهَى ّای دٍی 540هتش  ،آصهَى کـؾ تاسفیکغ اكالح ؿذُ ٍ آصهَى دساص ًـؼت اكالح ؿذُ
اًذاصُ گیشی ؿذ .آصهَى سؿذ حشکتی دسؿت اٍلشیخ ٍیشایؾ دٍم (ً )2000ؼخِ اكالح ؿذُ اتضاسی اػت تَػظ دکتش تَسلی دی اٍلشیخ ( )1985تِ
فٌَاى ٍػیلِای خْت اسصیاتی هْاستّای حشکتی هٌتخة دس کَدکاى  3تا  10ػالِ ٍ تاالتشػاختِ ؿذ اػت .هْاستّای کٌتشل ؿی ٍ خاتدایی
هٌتخة یک آصهَى  12هَسدی سا تـکیل هیدٌّذ .هْاستّای خاتدایی ؿاهل دٍیذى ،چْاسًقل سفتي ،لیلی کشدى ،خْیذى ،پشؽ عَل،
ػشخَسدى اػت ،هْاست دػتکاسی ؿاهل ضشتِ صدى تاپا ،پشتاب دس حالت دػت تاالی ؿاًِ ،غلتاًذى ؿیء اص حالت پاییي ؿاًِ اػت .نتایج :آصهَى
ّوثؼتگی سٍاػپیشٍهي ًـاى داد کِ سؿذ الگَّای تٌیادی کٌتشل ؿئ تا هَلفِ ّای آهادگی خؼواًی استثاط هقٌا داسی داسد (.) p≤0/05
نتیجه گیری  :تٌاتشایي کَدکاًی کِ سؿذ الگَّای تٌیادی تیـتشی سا تدشتِ کشدُ اًذ اص آهادگی خؼواًی هشتثظ تا ػالهت تیـتشی تشخَسداس
تَدًذ.
واشگان کلیدی :الگَّای حشکتی تٌیادی ،الگَّای کٌتشل ؿئ ،آهادگی خؼواًی ،کَدکاى

اسخاؿ :تاساخیاى هْذی ،سٍصتْاًی هْذی ،خلیلًَذ هحوذ ،تشسػی استثاط سؿذ الگَّای تٌیادی کٌتشل ؿئ تا هَلفِ ّای آهادگی خؼواًی
هشتثظ تا ػالهت کَدکاى داًؾآهَصاى پؼش  7تا  9ػالِ  ،هدلِ فلَم حشکتی ٍ سفتاسی ،دٍسُ اٍل ،ؿواسُ اٍل ،تاتؼتاى،1397
كفحات62-50
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 .1مقدمه
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تذىاًذ ٍ ًیض هؼتلضم افوال ًیشٍ تِ ؿئ یا دسیافت ًیشٍ اص ؿی

ػالهتی پذیذُای ًیؼت کِ فقظ دس دػتشع ،قـش ،ػي یا

ّؼتٌذ .فشكتّای فقالیت تذًی تیـتش ًیض هوکي اػت صهیٌِ

گشٍُ خاكی تاؿذ .تشًاهِّای ٍسصؿی تایذ تِ گًَِای تاؿذ کِ توام

تْثَد خثشگی الگَّای تٌیادیّ ،واٌّگی حشکتی دس هشاحل اٍلیِ

اقـاس خاهقِ سا دس تشگیشد .اهشٍصُ اػتفادُ اص ٍػایل پیـشفتِ اص

تَػقِ ،سا ایداد هیکٌٌذ (تشیؼی .)20121،تحقیقات ًـاى دادُاًذ

خولِ اػتفادُ اص هاؿیي تِ خای پیادُ سٍی ،تواؿای تلَیضیَى ٍ

تثحش ًاکافی دس ایي هْاستّا ،تافث فذم هَفقیت ٍ احؼاع

فیلنّای ٍیذیَیی ٍ کاس تا کاهپیَتش تِ خای ٍسصؽ ،تافث رخیشُ

تیکفایتی دس تاصی هیؿَد کِ ًتیدِ آى حزف فقالیتّای

اًشطی ٍ کاّؾ فقالیت خؼوی ٍ تحشک هیؿَدّ ،وچٌیي كٌقتی

خؼواًی دس عَل فوش ٍ ػغح ًاهغلَب آهادگی خؼواًی اػت.

ؿذى کـَسّا ٍ صًذگی دس آپاستواى تِ افضایؾ تیتحشکی دس

ػیفلت ( )1980هتققذ تَد پیـشٍی هَفقیت آهیض یک تکلیف

کَدکاى داهيصدُ اػت .تشای یک صًذگی ػالن فالٍُ تش ایٌکِ

حشکتی خاف اص هشاحل اًتقال ،کاستشد ٍ ،اػتفادُ ّویـگی تِ
2

ٍضقیت تذًی ٍ فیضیَلَطیک هغلَب ًیاص اػتّ ،وچٌیي الصم اػت

فولکشد ػغَح تالیذُ دس هشحلِ حشکتی تٌیادی تؼتگی داسد (دلی

کِ افشاد اص لحاػ حشکتی داسای ؿشایظ هؼافذ تاؿٌذ (کَثشی،

ٍ ّوکاساى  )2006هْاستْای حشکتی پایِ هاًٌذ لیلی ،ػش خَسدى،

 .)2011دس ٍاقـ فَاهل حشکتی تؼیاسی دس سًٍذ صًذگی هَثشًذ کِ

پشتاج ،دسیافت کشدى ،دٍیذى ٍ ...الگَّای حشکتی قؼوتّای

پشداختي تِ آىّا حائض اّویت هیتاؿذ ،هثالً افشاد تشای ایٌکِ اص

هختلف تذى ّؼتٌذ ٍ صیشتٌای هْاستْای پیچیذُ ،تاصیٍ ،سصؽ،

حذاکثش ؽشفیت تذًی ٍ تَاًاییّای تالقَُ خَد تْشهٌذ ؿًَذ هی-

طیوٌاػتیک ،ػشگشهیّا ،فَتثال ،تؼکتثال ،تیؼتثال ،تٌیغ ٍ

تایؼت اص الگَّای حشکتی تٌیادی تالیذُ ٍ آهادگی تذًی هغلَب

ّوچٌیي تشای اداهِ صًذگی الصم ٍ ضشٍسی ّؼتٌذ ٍ کَدکاى

تشخَسداس تاؿٌذ ،صیشا اص اػاػیتشیي فَاهل سؿذ خؼوی ٍ حشکتی

هؼتلضم تِ یادگیشی آىّا ّؼتٌذ .پظٍّـگشاى صیادی اص خولِ

فشد هیتاؿٌذ (کلَدیا .)2011 ،استثاط الگَّای حشکتی تا ػایش

پتشع ٍ ّوکاساًؾ ( )1999دسیافتٌذ تشتشی ٍ تفاٍت کَدکاى دس

خٌثِّای سؿذ اص قثیل آهادگی خؼواًی دس سفتاس حشکتی ،اختوافی

هْاستّای حشکتی پایِ اّویت صیادی دس ؿشکت کَدکاى دس

ٍ ّیداًی ،لضٍم پشداخت تِ فقالیتّای حشکتی سا تِ فٌَاى یک

تاصیّا ٍ فقالیتّای ٍسصؿی ٍ دیگش فقالیتّای خؼواًی داسد.

ضشٍست دس سؿذ حشکتی هغشح هیکٌذ .یکی اص هَضَفات هْن دس

فقالیت تذًی یک خضء تِ خَتی هؼتٌذ ؿذُ ٍ تِ سػویت ؿٌاختِ

پظٍّؾّای ػالّای اخیش سؿذ الگَّای تٌیادی اػت کِ هشتیاى

ؿذُ اص یک صًذگی ػالن اػت ٍ فقالیت تذًی تا تداسب دٍساى

تشتیت تذًی ،هتخللاى کَدک ٍ ٍالذیي تَخِ خاكی تِ آى داسًذ.

کَدکی تاثیش هْوی تش سفتاس هادام القوش داسد ، .هْاست حشکتی

حشکات تٌیادی یا الگَّای حشکات تٌیادی ،الگَّای پایِ ٍ اكلی

تٌیادی 3تِ ػِ گشٍُ فوذ یقٌی هْاستّای خاتدایی ،4کٌتشل ؿئ

حشکات اسادی قاتل هـاّذُ دس دٍساى کَدکی ّؼتٌذ .الگَّای
حشکتی تٌیادی فٌلش اكلی سؿذ حشکتی ٍ دس صهشُ حشکات دسؿت

5- Tracy

2- delli

هحؼَب هیؿًَذ یقٌی حشکاتی کِ ٍاتؼتِ تِ فول فضالت تضسگ
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ٍ اػتَاسی تقؼین هیؿًَذ  .فقالیتّای خؼواًی دس عَل فوش ٍ

اتضاس هَسد اػتفادُ دس ایي تحقیق آصهَى سؿذ حشکتی دسؿت

ػغح ًاهغلَب آهادگی خؼواًی اػت ٍ ػغح پاییي هْاست

اٍلشیخ تشای الگَّای حشکتی تٌیادی ٍ آصهَى ایفشد تشای آهادگی

کَدکاى تِ فٌَاى یک هاًـ فوذُ تشای ؿشکت دس ٍسصؽ اػت تا

خؼواًی کَکاى تکاس گشفتِ ؿذ کِ دس اداهِ تَضیح کاهل دادُ

تَخِ تِ اّویت تَػقِ الگَّای حشکتی تٌیادی ٍ کوثَدّای

هیؿَد .آصهَى سؿذ حشکتی دسؿت اٍلشیخٍ 5یشایؾ دٍم ()2000

هـاّذُ ؿذُ دس کَدکاى ،دسک استثاط تالقَُ تیي هْاستّای

ًؼخِ اكالح ؿذُ اتضاسی اػت تَػظ دکتش تَسلی دی اٍلشیخ

حشکتی تٌیادی ٍ فَاهل دیگش ،هاًٌذ فقالیتّای خؼواًی تؼیاس

( )1985تِ فٌَاى ٍػیلِای خْت اسصیاتی هْاستّای حشکتی

هْن اػت .فذم سؿذ کافی الگَّای حشکتی تٌیادی داسای پیاهذ

هٌتخة دس کَدکاى  3تا  10ػالِ ٍ تاالتشػاختِ ؿذُ اػت.

هؼتقین تشتَاًاییّای فشد دس اًدام تکلیف ٍیظُ دس هشحلِ حشکات
اختلاكی اػت .کَدکاًی کِ داسای هْاستّای حشکتی ًاکافی
ّؼتٌذ اغلة صًذگی خاسج اص تین ٍ تدشتِ تاص ی سایگاى تا
ّوؼاالى خَد ٍ هتقاقثاً یک فوش فذم فقالیت تِ آىّا ًؼثت دادُ
هیؿَد تذلیل هحشٍهیت اص سفتاس حشکتی اٍلیِ دس دٍساى کَدکی
هی تاؿذ.
 .6روش ضناسی پصوهص

روش گردآوری دادهها
هْاستّای کٌتشل ؿی ٍ خاتدایی هٌتخة یک آصهَى 12
هَسدی سا تـکیل هیدٌّذ .هْاستّای خاتدایی ؿاهل دٍیذى،
چْاس ًقل سفتي ،لیلی کشدى ،خْیذى ،پشؽ عَل ،ػشخَسدى
اػت ،هْاست دػتکاسی ؿاهل ضشتِ صدى تاپا ،پشتاب دس حالت
دػت تاالی ؿاًِ ،غلتاًذى ؿیء اص حالت پاییي ؿاًِ اػت.
آصهَدًی ّش الگَ سا دٍ کَؿؾ اخشا ٍ اهتیاص  0یا  1دسیافت
هیکٌذ ،اهتیاص تشای ّش کَدک تا خوـ تٌذی هقیاسّای دسػت

ضرکت کننده
سٍؽ تحقیق تِ كَست تَكیفی ٍ اص لحاػ ّذف کاستشدی هی
تاؿذ .دس ایي پظٍّؾ خاهقِ آهاسی ؿاهل  1500داًؾآهَص پؼش
پایِ ،اٍل ،دٍم ٍ ػَم اتتذایی ؿْشػتاى ًَسآتاد (دلفاى) داسی عیف
ػٌی  7تا  9ػال هیتاؿذً .وًَِ آهاسی  388داًؾ آهَص اص تیي
هذاسع اتتذایی پؼشاًِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ؿْشػتاى ًَسآتاد (دلفاى)
تِ سٍؽ خَؿِای چٌذ هشحلِای تِ كَست تلادفی ػادُ اًتخاب

اًدام ؿذُ دس دٍ کَؿؾ تشای ّش الگَ اػت تِ فٌَاى هثال ،اگش
یک هْاست ؿاهل ػِ هقیاس فولکشد اػت هحذٍدُ ًوشُ 0-6
هحاػثِ هیؿَد (گاالَّ .)2006اػتقاهت َّاصی دػتگاُ قلثی –
فشٍقی  :آصهَى دٍی  540هتش دٍس صهیي ٍالیثال قاتل اخشا اػت
تذیي كَست کِ چْاس كٌذلی دس چْاس گَؿِ صهیي ٍالیثال قشاس
هیدّیذ ٍ آصهَدًی  10دٍس تایذ تذٍد .دس پایاى  10دٍس سکَسد اٍ تِ
دقیقِ ٍ ثاًیِ هحاػثِ هیؿَد .الصم تِ یادآٍسی اػت کِ هحل

گشدیذ.
ابسار پصوهص
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قشاس گشفتي كٌذلی ّا یک هتش داخل صهیي ٍالیثال دس چْاس گَؿِ

کٌٌذ .ایي فول یک اهتیاص هحؼَب هیؿَد .پغ داٍعلة تِ

صهیي اػت ٍ آصهَدًیّا یا داًؾآهَصاى دس هَقـ دٍس صدى اص سٍی

حالت ؿشٍؿ حشکت تش هیگشدد .داٍعلة تا ؿٌیذى كذای

خغَط چْاس گَؽ سد خَاٌّذ ؿذ .اضالؿ صهیي ٍالیثال ،18*9

(حاضش  -سٍ) اص عشف آصهَى کٌٌذُ حشکت سا ؿشٍؿ هی کٌذ ٍ

هحیظ آى 540هتش ٍ هؼیش تشاتش تا  10دٍس خَاّذ تَد.آصهَى

دس ّویي لحؾِ کشًَهتش ؿشٍؿ تِ کاس هیکٌذ ٍ تقذ اص یک

کـؾ تاسفیکغ اكالح ؿذُ دس ایي آصهَى تِ خای ایي کِ

دقیقِ صهاى ،کشًَهتش تا کلوِ (ایؼت) هتَقف هیؿَد.

آصهَدًی تِ عَس فوَدی اص هیلِ آٍیضاى ؿَد تِ عَس هایل دس صیش
دػتگاُ قاتل تٌؾین هتٌاػة تا قذ قشاس هیگیشد کِ دس آى دػتّا
تِ كَست کاهالً کـیذُ هیلِ سا گشفتِ ٍ پاؿٌِ ٍی صهیي قشاس داسد.
دس ایي حالت تٌِ ٍ پاّا کاهالً كاف ٍ دس اهتذاد ّن ّؼتٌذ تشای
ؿشٍؿ آصهَى ،آصهَدًی تایذ آسًحّا سا خن کٌذ تا خایی کِ چاًِ تِ
ًخی کِ تِ اًذاصُ  17تا  19ػاًتیوتش اص هیلِ آٍیضاى اػت تشخَسد
کٌذ .ػپغ آسًحّا تایذ کاهال ًتاص ؿَد ٍ تذى تِ حالت اٍلیِ تاص

تحلیل داده
تشای تحلیل دادُ اص ًشمافضاس ّای ً SPSSؼخِ  ٍ 19اکؼل
ًؼخِ  2007تْشُ تشدُ ؿذُ اػت .تَكیف آهاسی دادُ اص هیاًگیي،
اًحشاف هقیاس تْشگیشی ؿذ .آهاس تحلیلی اص آصهَى کَلوَگشٍف -
اػویشًَف تشای تشسػی ًشهال تَدى اػتفادُ ؿذ .آصهَى فشضیِ
ّای پظٍّؾ ضشیة ّوثؼتگی سٍاػپیشهي تشای تشسػی ساتغِی
هتغیشّا اػتفادُ ؿذ

گشدد ٍ هدذد ایي افوال سا تا حذ تَاى اًدام دّذ .تقذاد حشکات

 .3نتایج

كحیح تِ فٌَاى سکَسد آصهَدًی هحؼَب هیؿَد (حوایت علة،

چَى دس ایي آصهَى ػغح احتوال تشای توام هتغیشّا(تِ خض

.)1391آصهَى دساص ًـؼت اكالح ؿذُ ٍ :ػایل هَسد ًیاص

یک هَسد) اص ػغح هقٌی داسی  5دسكذ کوتش اػت ،تَصیـ ّوگی

کشًَهتش ،تـک طیوٌاػتیک یا هَکت حالت تذى د ؿشٍؿ
حشکت داٍعلة تِ پـت دساص کـیذُ  ،صاًَّا سا خن هیکٌذ تِ
عَسی کِ کف پاّا سٍی صهیي قشاس هیگیشد .تِ ًحَی کِ پاؿٌِ
ّا تا ًـیوٌگاُ  30تا  40ػاًتیوتش فاكلِ داؿتِ تاؿذ .دػتْا اص
سٍی ّن تِ كَست ضشتذسی هیگزسًذ ٍ سٍی ؿاًِ هقاتل قشاس
هیگیشًذ .پاّای داٍعلة تِ ٍػیلِ فشد کوکی دس ػغح تـک
ثاتت ًگِ داؿتِ هیؿًَذ.داٍعلة تا اًقثام فضالت خن

آًْا غیش ًشهال اػت .تٌاتشایي فشم ًشهال تَدى تشای ایي دادُ سد
ؿذُ ٍ خْت اًدام آهاس اػتثاعی الصم اػت اص آصهَى ّایی اػتفادُ
ؿَد کِ ًیاصهٌذ پیؾ فشم ًشهالیتِ ًثاؿذ .تشسػی ًوَداسّای
پشاکٌذگی ًـاى داد کِ استثاط تواهی هتغیشّا تا هتغیشّای سؿذ
کٌتشل ؿئ تقشیثي خغی اػت .تا تَخِ تِ ًشهال ًثَدى تَصیـ دادُ
ّا ٍ ٍخَد استثاط خغی اص ضشیة ّوثؼتگی سٍاػپیشهي تشای
تشسػی ساتغِی هتغیشّا اػتفادُ ؿذ.

کٌٌذُ تٌِ تاال تٌِ سا اص صهیي خذا کشدُ ٍ ػش ٍ تٌِ سا
سٍی صاًَّا خن هیکٌذ تِ عَسی کِ آسًح ّا ،ساى ّا سا لوغ
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ؿاخقّای آهاسی
الگَّای تٌیادی
هَلفِ ّای آهادگی خؼواًی

هیاً

اًحشاف
هقیاس

37.3

9.94

گیي

سؿذ الگَّای کٌتشل ؿئ

تی
ؿتشیي

تقذاد
ؿشکت
کٌٌذ
گاى

کوتش
یي

48

388

14

5
ؿٌای ػَئذی(تشحؼة تقذاد)
تاسفیکغ(تشحؼة تقذاد)
دس اص ًـؼت(تشحؼة تقذاد)
دٍی  540هتش(تشحؼة ثاًیِ)

9.69
18.21
28.96
179.9

43
40
71
358

17.53
8.31
14.45
49.16

388
388
388
388

2
2
1
106

خذٍل ً : 2تایح حاكل اص آصهَى سٍاػپیشهي سا دس هَسد ساتغِ سؿذ الگَّای کٌتشل ؿئ تا تقذاد ؿٌای ػَئذی ،تاسفیکغ ،دساص ًـؼت ،
دٍی  540هتش ًـاى هی دّذ.
ضشیة
ّوثؼتگی
سؿذ الگَی کٌتشل ؿئ/ؿٌای ػَئذی
سؿذ الگَی کٌتشل ؿئ/تقذاد تاسفیکغ
سؿذ الگَی کٌتشل ؿئ/تقذاد دس اص ًـؼت
سؿذ الگَی کٌتشل ؿئ/دٍی  540هتش

0.563
0.523
0.626
-0.408

ػغ
ح احتوال

دسخا
ت آصادی

0.0
01
0.001
0.0
01
0.001

386
386
386
386

آصهَى ّوثؼتگی سٍاػپیشهي ًـاى هیدّذ کِ استثاط هؼتقین ٍ هقٌاداسی تیي هتغیشّای سؿذ الگَّای کٌتشل ؿئ تا تقذاد ؿٌای ػَئذی،
دساصًـؼت ٍخَد داسد ،تِ فثاست دیگش تا سؿذ الگَی ّای کٌتشل ؿئ تِ هقذاس تقذاد ؿٌای ػَئذی ٍ دساصًـؼت افضٍدُ ؿذُ ٍ تالقکغ ،تقذاد
ٍخَد داسد.آصهَى ّوثؼتگی سٍاػپیشهي ًـاى هیدّذ کِ استثاط هقکَع ٍ هقٌاداسی تیي هتغیشّای سؿذ الگَّای کٌتشل ؿئ تا هذت صهاى
دٍی  540هتش ٍخَد داسد ،تِ فثاست دیگش تا سؿذ الگَی ّای کٌتشل ؿئ ٍ کٌتشل ؿئ اص هذت صهاى الصم تشای دٍی  540هتش کاػتِ ؿذُ اػت
ٍ تالقکغ ،تٌاتشایي فشضیِ ّای كفش یاصدّن ٍ دٍاصدّن سد هیؿَد.
 .4بحث و نتیجه گیری

الگَّای کٌتشل ؿئ تحت تاثیش فَاهل هختلفی قشاس داسد(طًتیک ،

ّواًغَس کِ اص ًتایح ایي تحقیق هی تَاى هـاّذُ ًوَد

تکلیف ،هحیظ).الگَّای حشکتی تٌیادی کٌتشل ؿئ هاّشاًِ ػثة

استثاط سؿذ الگَّای کٌتشل ؿئ تا هذتصهاى اًدام دٍی 540

تاال سفتي کاسایی هکاًیک تذى هیؿَد ٍ ٌّگام فقالیت فشد دیشتش

هتش  ،تقذاد ؿٌای ػَئذی  ،تقذاد تاسفیکغ  ،اػتقاهت فضالت

خؼتِ هیؿَد ٍ هذت صهاى عَالًیتشی تِ فقالیت هیپشداصد

ؿکن (تقذاد دس اص ًـؼت) ،هقٌاداس ٍ هؼتقین تَد .کِ ایي ًتیدِ

ّوچٌیي افضایؾ تَدُ چشتی ػثة کاّؾ تحشک ،کاّؾ داهٌِ

ّوؼَ تا تحقیقات دیگش دس ایي صهیٌِ هی تاؿذ صیشا اًتؾاس هیشٍد

حشکتی هفاكل ٍ فذم اًگیضُ ٍ یک هاًـ تشای ؿشکت دس

کَدکاًی ػغح پیـشفتِ الگَّای کٌتشل ؿئ سا داسا ّؼتٌذ اص

ٍسصؽ ٍ فقشُ حشکتی سا تِ ّوشاُ داسد  .حوایت علة ٍ

آهادگی خؼواًی خَتی تشخَسداس تاؿٌذ ٍ تالقکغ .سؿذ ٍ پیـشفت

ّوکاساى (ً )1389تیدِ گشفتي کِ تَدُ تذى صیاد ػثة افت اخشا
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ٍ افضایؾ چاقی هیؿَد .لَگاى ٍ ّوکاساى (ً )2008تیدِ گشفتٌذ

ٍ فَقاًی ،افضایؾ عَل ٍ ػشفت گام دس دٍیذى ،افضایؾ استفاؿ

کِ تیي ؿاخق تَدُ تذًی ٍ الگَّای تٌیادی کَدکاى ساتغِ هٌفی

پشؽ ٍ لی ،اػتفادُ اص ًگاُ ،تَاًایی اًدام چٌذ لی سٍی یک پا،

ٍ هقکَع ٍخَد داسد .تاسًت ٍ ّوکاساى (ً )2010ـاى دادى کِ

چشخؾ تٌِ ٍ)...صهاى دٍیذى سٍ کاّؾ هیدّذ ٍ ػشفت دٍیذى

هـاسکت دس فقالیتّای آهادگی خؼواًی هَخة تؼْیل ٍ تَػقِ

سٍ تاال هیتشد ٍ اًشطی کوتشی هلشف هیکٌذ ٍ توایل تِ تکشاس

الگَّای حشکتی تٌیادی ،افضایؾ قاتلیتّای حشکتی ،تٌاػة اًذام

فقالیت تیـتش هیؿَد .تقادل خضء هْوی اص الگَّای حشکتی ٍ

ٍ ؿایؼتگی حشکتی آًْا هیؿَد .اػویت ٍ ّوکاساى ( )2009دس

فولکشد حشکتی ٍ توام کاسّای ػادُ هاًٌذ ساُ سفتي ٍ ایؼتادى

هغالقِ خَد استثاط قَی تیي الگَّای حشکتی تٌیادی ٍ تٌاػة

اػت ،فاهل تقادل ٍ اػتَاسی تشای اًدام ّش حشکتی الصم ٍ

اًذام ،ػغَح فقالیت تذًی ،هـاسکت هؼتوش دس فقالیتّای تذًی ،

ضشٍسی اػت تا صهاًی کِ ایي قاتلیت دس حذاقل الصم تَػقِ

ػغح آهادگی خؼواًی سا ًـاى هیدّذ .اٍلشیؾ ٍ ّوکاساى

ًیافتِ تاؿذ اًدام الگَّای تٌیادی تا هـکل هَاخِ هی ؿَد

(ّ )2008وثؼتگی هثثت ٍ هقٌی داسی تیي ػغح تاالی اػتقاهت

کَدکاًی کِ دس اًدام الگَّای تٌیادی ػغَح پیـشفتِ سا تدشتِ

فضالًی ٍ سؿذ الگَّایی کٌتشل ؿئ هـاّذُ کشدًذ  .فیـش ٍ

هی کٌٌذ هؼلوا دس قاتلیت حفؼ تقادل ًیض اص ػغَح تاالیی تْشُ

ّوکاساى ( )2006تیاى هیکٌٌذ هَفقیت دس هْاستّای حشکتی

خَاٌّذ داؿت .خٌیفش ( )2004ساتغِ تیي تقادل ٍ هْاستْای

تٌیادی تِ عَس قاتل تَخْی تِ تَاًایی کَدکاى دس اػتقاهت

حشکتی اػاػی سا دس کَدکاى تشسػی کشد ٍ تِ ایي ًتیدِ سػیذ

فضالًی ٍ َّاصی تؼتگی داسد .کَدکاًی کِ دس ایي فَاهل

کِ ایي دٍ هتغییش تا ّن استثاط هثثتی داسًذ .هکٌضی ٍ ّوکاساى

فولکشد ضقیفی داؿتٌذ هْاستْای تٌیادی دس ػغح اتتذایی ٍ

( )1998دسیافتٌذ تشخَسداسی اص ػغح تاالیی آهادگی خؼواًی

ًاتالیذُ اص خَد ًـاى دادًذ ٍ تشای سػیذى تِ هشحلِ پیـشفتِ

هَخة سؿذ الگَّای حشکتی پایِ دسؿت کَدکاى هیؿَدّ .ش چِ

تقَیت فَاهل تاال ضشٍسی اػت .الگَّای تٌیادی هیتَاًذ ًتیدِ

کَدکاى دس الگَی تٌیادی دٍیذى ،پشیذى ،ػکؼکِ کشدى ،پشتاب،

اخشا سا اص عشیق کاسایی دس اخشایی هکاًیکی تْثَد تخـذ .تشای

دسیافت ،ضشتِ صدى ٍ ...فولکشد هاّشاًِتشی داؿتِ تاؿٌذ ٍ تا

هثال اًدام هکشس دٍیذى خٌثِ ّای هکاًیکی سٍؽ دٍیذى سا

تؼلظ تیـتشی اًدام تذٌّذ هؤلفِّای آهادگی خؼواًی آىّا ّن

تَػقِ دّذ ٍ دس ًتیدِ صهاى دٍیذى سا کاّؾ دّذ .دٍیذى هٌدش

تْتش ٍ پیـشفتِتش هیؿًَذ .تکاسگیشی ٍ ّواٌّگی ّوِ

تِ افضایؾ کاسکشد دػتگاُ ّای فضالًی ،تٌفؼی ،قلثی ٍ فشٍقی

قؼوتّای تذى تشای اًدام یک پشؽ هاّشاًِ الصم اػت .تِ ًؾش

هیؿَد ٍ ًتیدِ ؽشفیت َّاصی ٍ تیَّاصی افضایؾ هییاتذ ٍ

هی سػذ کَدکاًی کِ سؿذ الگَّای تٌیادی کٌتشل ؿئ تیـتشی سا

تَاًایی تشای اًدام فقالیتّای تیـتش ٍ اخشای حشکات تٌیادی ٍ

تدشتِ کشدُ اًذ اص آهادگی خؼواًی تیـتشی تشخَسداس تَدى .دلیل

هْاستّای ٍسصؿی تَخَد هیآیذ .دلی ٍ ّوکاساى ( )2006یقٌی

ًتایح تِ دػت آهذُ تا تَخِ تِ ًؾشیِ ػیتن ّای پَیا سؿذ الگَ

الگَی حشکتی پیـشفتِّ ،واٌّگ ٍ هَصٍى (اػتفادُ اص دػت ٍ

ّای تٌیادی هوکي اػت تِ فلت تقاهل ػیتن ّای هختلف تذى ٍ

پای هخالف دس دٍیذى ،افضایؾ اًقغاف پزیشی دس هفاكل تحتاًی

ًیض فَاهلی هاًٌذ ٍضقیت اقتلادی  ،تداسب حشکتی  ،فشكت
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توشیي  ،اهکاًات ٍ ؿشایظ هحیغی ٍ کیفیت آهَصؿی اص دالیل
هْن سؿذ حشکات تٌیادی تاؿٌذٍ .ضقیت خؼواًی ّن فاهل
هْوی دس پیـشفت ٍ تَػقِ هْاست ّای کٌتشل ؿئ هحؼَب
هی ؿَد ً .یشٍی الصم تشای پشتاب ؿئ ٍ س دسیافت ؿئ اص هتاثش اص
ٍضقیت خؼواًی کَدکاى اػت .دلیل دیگش ّن هی تَاًذ ػغح
آهادگی تذًی کِ هیضاى فقالیت سٍصاًِ ًاؿی هی ؿَد .فقالیت
تیـتش آهادگی خؼواًی تْتش ٍ کؼة الگَی حشکتی هاّشاًِ تیـتش
سا هَخة هیگشدد

.5مراجع
اکثشی حکیوِ ٍ ّوکاساى )1386 ( ،تأثیش تاص یّای
-1
هحلی ٍ تَهی تش سؿذ هْاستّای خاتدایی پؼشاى  7تا  9ػالِ،
ًـشیِ حشکت ؿواسُ .45
اکثشی ،حکیوِ ( )1385تأثیش تاص یّای تَهی ٍ هحلی
-2
تش سؿذ هْاستّای تٌیادی کَدکاى پؼش  5تا  9ػال .پایاى ًاهِ
کاسؿٌاػی اسؿذ داًـگاُ تشتیت هذسع.
حوایت علة ،سػَل( )1389تأثیش ؿاخق تَدُ تذى تش
-3
هْاستّای حشکتی پایِ دسکَدکاى پؼش  8-7ػالِ ؿْش ّوذاى،
ًـشیِ سؿذ ٍ یادگیشی حشکتی.
دالًَذ ،حویذ(ٌّ )1387داسیاتی سؿذی – حشکتی پی
-4
تادی دس داًؾآهَصاى پایِ اٍل اتتذایی ؿْشتْشاى هدلِ داًـگاُ
فلَم پضؿکی سفؼٌداى  /دٍس ُ ّفتن ؿواسُ دٍم،
سهضاًی ًظاد ،سحین()1383هقایؼِ اٍلَیت ًیاصّای
-5
خؼواًی ،هْاستی ،ؿٌاختی ٍ فاعفی داًؾآهَصاى هذاسع کـَس
دس دسع تشتیت تذًی ٍ ٍسصؽ ،فللٌاهِ تقلین ٍتشتیت ؿواسُ 97
صاسؿ صادُ ،هْـیذٌّ )1388( ،داسػاصی ٍ تقییي
-6
پایایی ٍ سٍایی آصهَى سؿذ حشکتی دسؿت اٍلشیخ ( )2002تشای
کَدکاى  0تا  11ػالِ ؿْش تْشاى ،پایاى ًاهِ دکتشی داًـگاُ
تْشاى.
صاسؿ صادُ ،هْـیذ  )1391( ،اسصیاتی پایایی ٍ سٍایی ػاص
-7
ُ آصهَى سؿذ حشکتی دسؿت (اٍلشیخ )2دسکَدکاى اػتاى ػوٌاى.
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ؿیخ ،هحوَد ٍ ّوکاساى )1386( ،کتاب ػٌدؾ ٍ
-8
اًذاصُگیشی دس تشتیت تذًی ٍ فلَم ٍسصؿی ،اًتـاسات تاهذاد کتاب،
چاج ػَم،
کاؿف ،هدیذ )1382( ،کتاب ػٌدؾ ٍ اًذاصُگیشی دس
-9
تشتیت تذًی ،اًتـاسات هقاًٍت تشتیت تذًی ٍ تٌذسػتی ٍصاست
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ،چاج اٍل،
 -11کاٍیاًی ،هشین ٍ ّوکاساى ( )1390هقایؼِ سؿذ
هْاستّای حشکتی دسؿت کَدکاى پیؾدتؼتاًی تا ٍ تذٍى
تدشتیات حشکتیً ،ـشیِ سؿذ ٍ یادگیشی حشکتی _ ٍسصؿی.
 -11گاالَّ .دیَی .اصٍهَى  .خاى ( )1389دسک سؿذ
حشکتی دس دٍساى کَدکیًَ ،خَاًی ٍ تضسگػالی ،تشخوِ حوایت
علة  ،سػَل  .هَحذی احوذ  .فاسػی  ،فلیشضا  .فَالدیاى  ،خَاد
 .تْشاىً ،ـشحشکت .
گائیٌی ،فثاػقلی ٍ سخثی ،حویذ ()1382کتاب آهادگی
-12
خؼواًی  ،اًتـاساتؼوت،.
هالیٌا ٍ تَچاسد (ً )1381وَ ،تالیذگی ٍ فقالیت تذًی،
-13
تشخوِ تْشام ٍ ،خلدی ،تْشاىً ،ـش اهیذ داًؾ.
هحوذصادُ حؼي ٍ ّوکاساى )1386( ،تَكیف ٍ
-14
هقایؼِ هْاستّای حشکتی پایِ هٌتخة (لیلی ،پشؽ عَل)
دختش ٍ پؼشّفت ػالِ ؿْش اسٍهیِ ،اؿتشیً ،ـشیِ حشکت ؿواسُ
.33
ّ -15اسٍ .ج.آًیتا ( )1368عثقِ تٌذی ّذفّای تشتیتی،
تشخوِ کیاهٌؾً ،ـشآهَصؽ ٍ پشٍسؽّ ،یٍَد ،اٍقات فشاغت،
تشخوِ هحوذ احؼاًی ،تْشاىً ،ـش اهیذ داًؾ.
ّ -16یٍَد ،کاتلیيام)1383( ،سؿذ ٍ تکاهل حشکتی دس عَل
فوش ،تشخوِ هْذی ًواصی صادُ ،هحوذ فلی اكالًخاًی ،تْشاى،
ًـش ػوت.
 -17یَػفی ،ػْیال ()1380تأثیش تاصیّای دتؼتاًی هٌتخة
تش سؿذ حشکتی داًؾ آهَصاى دختش ػال ػَم ،هقغـ دتؼتاى،
هٌغقِ  8تْشاى ،پایاى ًاهِ کاسؿٌاػی اسؿذ ،داًـگاُ تْشاى.
 -18پایٌِ ٍ گشیگَسی ،ایؼاکغ السی دی ( )1384سؿذ
حشکتی اًؼاى سٍیکشدی دسعَل فوش ،تشخوِ حؼي خلدی،
داسیَؽ خَاخَیً ،اؿش :داًـگاُ اساک.
 -19سّثاًفشد  ،حؼي ( )1377تاثیش یک دٍسُ تشًاهِ حشکتی
ٍیظُ تش تَاًاییْای ادساکی حشکتی داًؾ آهَصاى پؼش فقة هاًذُ
رٌّی آهَصؽ پزیش  10تا  13ػالِ ؿْش تْشاى ،پایاى ًاهِ
کاسؿٌاػی اسؿذ داًـگاُ تْشاى.
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obese children. International Journal of Pe) سؿذ حشکتی(هْاست ّای1386( ِ هقلَه،ؿدافی
-21
diatric Obesity, 5 (0-5), 555-550.
 ٍیشایؾ، اًتـاست داًـگاُ اهام حؼیي، )حشکتی تشای کَدکاى
5Cliff D. P. OkelyA. D. Morgan. P. J.
. تْشاى، ػَم
Jones. R. A. Steele J. R. & Baur, L. A.
،ِْ فشب فاهشی ال، حوایت علة سػَل،کَثشی ػقیذ
-21
(5555). Proficiency deficiency: mastery of
) تاثیشتوشیٌات تذًی هٌتخة تش سؿذ1391( ِکیْاًی فاعو
fundamental movement skills and skill
components in overweight and obese chil،ِهْاستْای حشکتی دسؿت کَدکاى هثتالتِ اختالل ًاسػایی تَخ
dren.
.11ُ ًـشیِ سفتاسحشکتی ؿواس، تیؾ فقالی
6Cliff, D P. OkelyA D Smith, L. &
) تشسػی تأثیشآهَصؿْای پیؾ1382( فلی، ًؾشیاى-22
Mckeen, K (5559). Relationships between
 پایاى، تْشاى9 ِدتؼتاًی تش هْاستْای حشکتی پایِ پؼشاى هٌغق
fundamental movement skills and objectivelymeasured physical activity in
 داًـکذُ تشتیت بدًی ٍ فلَم، تْشاى،ًاهِ کاسؿٌاػی اسؿذ
prschool children. Pediatric Exercise Sci.ٍسصؿی داًـگاُ تْشاى
ence55 (5) 555-559.
7Delli et al (5555) Implementing interven- ) تأثیش تشًاهِ حشکتی هٌتخة1386 ( کیَاى، هالًَسٍصی-23
tion movement programs for kindergarten chil- ِ پایاى ًاه،ِ ػال6  تا4 تش سؿذ هْاستْای تٌیادی کَدکاى پؼش
dren. Journal of Early Childhood Research
. داًـکذُ تشتیت تذًی داًـگاُ اساک، اساک،کاسؿٌاػی اسؿذ
8Fisher A, Reilly J, Kelly L, et al March )تاثیش تشًاهِ توشیٌی هٌتخة1386( اتشاّین، هغْشیاى-24
)5555(. Fundamental movement skills and haتش هْاستْای حشکتی پایِ پؼشاى پیؾ دتؼتاًی ؿْشػتاى
bitual physical activity in young children. Med
ُ داًـکذ، داًـگاُ تْشاى، پایاى ًاهِ کاسؿٌاػی اسؿذ،ًیـاتَس
Sci Sports Exerc. 55:585–588.
. گشٍُ سفتاس حشکتی،تشتیت تذًی ٍ فلَم ٍسصؿی
9Hands, B. P. & Parker, H. (5555). The relationship between motor skill, fitness and phys- ) تأثیش تاصی ّای پیؾ دتؼتاًی1381(  ؿْال، یَػفی-25
ical activity in young children. Paper presented
هٌتخة تش سؿذ حشکتی داًؾ آهَصاى دختش ػال دٍم دتؼتاى
at the Our Children the Future Early Childhood
. داًـگاُ تْشاى، پایاى ًاهة کاسؿٌاػی اسؿذ.  تْشاى5هٌغقة
Conference. Adelaide, SA, 5-5 May.
11- Hitzcromoblz. (5995). Physical perfor- 1- Fisher. A, Reilly. JJ, Kelly. LA, Montgomery.C, Williamson. A, Paton. JY,
mance in relation to age, sex, social class and
Grent. S. (5555). Fundamental movesport activity in kinder garden and elementary
ment skills and habitual physical activischool. Perceptual and Motor Skill. 55(5
ty in youngchildren. Journal Medicines
Science Sports Exercise, Apr 55(5)
PP:585-588.
2Butterfield, S.A, & Loovis, M.
(5995). Influence of age, sex, balance, and
sportparticipation on development of kicking by children in grades K-8. Perceptualand Motor Skills, 59, 59 5-595.
3Cliff D.P, BarnettL M,Okely
AD)5555(:Fundamental movement skills in
children and adolescents: review of associated health benefits. Sports Med,
55(55):5559–5550.
4Cliff, D. P, Okely, A. D. & Magarey, A. M. (5555). Movement skill mastery
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Abstract
Introduction & Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between
the development of the fundamental patterns of object control and the components of physical
fitness related to children's health in male students aged 7 to 9 years. The sample consisted of 333
volunteers.
Methodology: The statistical population of the study consisted of all second-grade female students who were studying at public high schools in Kermanshah in the academic year 55905595 from among the three districts of Kermanshah District 5 and randomly selected from
among 0 high schools Girls in District 5, a high school were randomly selected and 555 of them
were randomly selected from among the bases. The sample group responded to the questionnaires.
Results: Growth patterns were measured using the Ulrich test and physical fitness
components related to children's health using 055 m long tests, modified flexural tensile test and
modified length test. The Ulrich Durable Motor Growth Test (5555) is a revised instrument by
Dr. Beverly D Orlech (5980) as a tool for evaluating selected motor skills in children aged 5 to
55 years and older. Object-control skills and selected displacements make up a 55-item test.
Moving skills include running, quadrangling, licking, jumping, jumping, sliding, manipulation
skills including knocking down, throwing at the upper hand side of the shoulder, rolling the
object from the bottom of the shoulder.
Conclusion: Rossiperoman's correlation test showed that the growth of fundamental patterns of
object control with physical fitness components has a significant relationship (p≤2020).
Keywords: Fundamental movement patterns, patterns of object control, fitness, children
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