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Abstract
Introduction & Purpose: Physical activity is influence health behaviors such as actual motor
competence, perceived competence and health related physical fitness. This study aimed to
determine the effect actual motor competence, perceptual competence and health-related
physical fitness on physical activity children.
Methodology: Participants pf the current study is consist of 204 boys in the age range of 8-11
with average age of 9.9 and index body math of 19.9. physical activity and perceived competence
related data typically collected with physical activity for older children questionnaire inspired,
physical ability scale self-descriptive questionnaire inspired by Marsh. Furthermore short-form
of Bruninks-Oseretsky test of motor competence have been used in order to assess the actual
motor competence and running/walking 600 yard test in aspect of health related physical fitness
have been used.
Results: The result of multiple regression analysis revealed that the result predict 31% of actual
motor competence, perceived 35% cardiovascular fitness-14% of boys. The result of the one-way
Anova indicated that there is a significant difference in the level of physical activity of child with
actual competence and perceived of high and low and high and middle. More than different level
of child physical-activity of cardiovascular fitness was not significant. Perceived competence is
also the best predictor of the physical activity of boys in this age group.
Conclusion: It is suggested that in designing interventions to improve motor competence, Pay
special attention to perceived competence to promote the physical activity of boys.
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 .1کارشناس ارشد رفتار حرکتی ،دانشگاه خوارزمی تهران ،تهران ،ایران
 .2استاد تمام رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی ،گروه رفتار حرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ایران
 .3استاد یار رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی ،گروه رفتار حرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ایران
دریافت مقاله97/11/25 :

بازنگری مقاله97/12/05 :

پذیرش مقاله97/12/17 :

چکیده
مقدمه و هدف :فعالیت بدنی تحت تاثیر رفتارهای بهداشتی مانند شایستگی حرکتی واقعی ،ادراک شده و آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت
قرار می گیرد .هدف پژوهش حاضر تعیین اثر شایستگی حرکتی واقعی ،شایستگی ادراکشده و آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت برای پیش
بینی فعالیت بدنی کودکان بود.
روش شناسی 204 :نفر از پسران  8-11سال با میانگین سنی ( )9/9و شاخص توده بدن ( )19/9در این مطالعه شرکت نمودند .فعالیت
بدنی و شایستگی حرکتی ادراکشده به ترتیب با استفاده از پرسشنامه فعالیت بدنی برای کودکان بزرگتر و مقیاس توانایی جسمانی
پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش استفاده شد .همچنین از آزمون بروینینکس اوزرتسکی فرم کوتاه برای اندازهگیری شایستگی حرکتی و از
آزمون راه رفتن/دویدن  540متر بهعنوان منتخبی از آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت استفاده شد.
یافته ها :نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد شایستگی مهارت حرکتی واقعی  31درصد ،ادراکشده  35درصد و استقامت قلبی-عروقی 14
درصد فعالیت بدنی پسران را پیشبینی میکنند .همچنین آزمون آنوا یکطرفه نشان داد تفاوت معناداری در سطوح فعالیت بدنی کودکان با
شایستگی مهارت حرکتی و ادراکشده باال و پایین و باال و متوسط پیدا شد؛ عالوه بر این فعالیت بدنی کودکان با سطوح مختلف استقامت
قلبی عروقی معنادار نبود .همچنین شایستگی ادراکشده بهترین پیشبینی کننده فعالیت بدنی پسران در این دوره سنی است.
نتیجه گیری :پیشنهاد می شود در طراحی برنامه های مداخله ای برای بهبود شایستگی حرکتی ،توجه ویژه ای به شایستگی ادراک شده
برای ترویج فعالیت بدنی پسران شود.
واژگان کلیدی :شایستگی حرکتی ،شایستگی ادراکشده ،آمادگی قلبی عروقی ،فعالیت بدنی ،کودکان
ارجاع :سبزواری حامد ،بهرام عباس ،شهرزاد ندا ،بهترین پیش بینی کننده فعالیت بدنی پسران در دوره کودکی :شایستگی حرکتی ،شایستگی ادراک
شده و آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت ،مجله علوم حرکتی و رفتاری ،دوره دوم ،شماره اول ،بهار  ،1398صفحات 96-85
نویسنده مسئول :حامد سبزواری ،کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی تهران
آدرس الکترونیکیhamedsabzevari68@yahoo.com :

بهترین پیش بینی کننده فعالیت بدنی پسران در دوره کودکی...

مقدمه

آزمون عواملی که بر رفتار فعالیت بدنی تأثیر دارند ممکن است

شیوع چاقی بهطور چشمگیری با توجه به روند افزایش جمعیت
جهان طی چند دهه گذشته افزایشیافته است (الپرینز و همکاران

برای اصالح این رفتار پیامدهای مفیدی به همراه داشته باشد.

 .)2015به گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال  2016تعداد
کودکان دارای اضافهوزن زیر پنج سال بیش از  45میلیون نفر
تخمین زدهشده است؛ که تقریباً نیمی از آنها در آسیا و یکچهارم
در آفریقا هستند .اگر این روند ادامه پیدا کند کودکان دارای
اضافهوزن و چاق به  70میلیون نفر میرسد .میزان  %30چاقی و
اضافهوزن در کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط نسبت به
کشورهای توسعهیافته افزایشیافته است(سازمان بهداشت جهانی
 .)2016یافتههای پژوهشی صورت گرفته در ایران حاکی از آن
است که شیوع اضافهوزن و چاقی در کودکان ایرانی نیز باال بوده
است بهطوریکه بر اساس یافتهها ،نرخ شیوع اضافهوزن و چاقی
در دانش آموزان ابتدایی شهرهای مختلف ایران بین  7/8و 18/8
میباشند (حبیبی و همکاران  .)2013پیشگیری از چاقی در اوایل
کودکی اهمیت خاصی دارد ،کودکان چاق و در معرض خطر چاقی
در نوجوانی و بزرگسالی ،خطر ابتال به بیمارهای مختلف ازجمله
چربی خون ،فشارخون باال ،مقاومت به انسولین ،مشکالت تنفسی،
عوارض ارتوپدی و سرطان رادارند (حبیبی و همکاران .)2013
یکی از رفتارها برای اصالح و پیشگیری و درمان چاقی در همه
گروههای سنی ،همراه با پیامدهای مرتبط با چاقی ،شرکت منظم
در فعالیت بدنی است(هورست و همکاران  .)2007فعالیت بدنی به
هر حرکت بدن که توسط عضله اسکلتی انجام و منجر به مصرف
انرژی میشود گفته میشود (بیث و همکاران  .)2002شرکت
منظم در فعالیتهای بدنی با فواید سالمتی کوتاهمدت و بلندمدت
روانی و فیزیولوژیکی برای جوانان در ارتباط است(سالیس و
همکاران  .)2000تحقیقات قبلی نشان دادند مشارکت و درگیر
شدن در فعالیتهای بدنی در طول دوران کودکی و نوجوانی
ممکن است به پایبندی مداوم برای یک سبک زندگی فعال در
بزرگسالی کمک کند (کاسپرسن و همکاران  .)1985ازآنجاکه
فعالیت بدنی رفتاری است که از کودکی تا نوجوانی و بزرگسالی
دنبال میشود (بورهام و همکاران )2001؛ بنابراین این نگرانی
وجود دارد که کودکان و نوجوانان غیرفعال ،بزرگساالنی غیرفعال
باشند؛ اما رفتار فعالیت بدنی رفتار آموختنی است و میتواند تغییر و
اصالح شود(سالیس و همکاران  )1995؛ بنابراین شناسایی و
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سطوحی از آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت به افراد امکان انجام
فعالیت بدنی را باقدرت و مقاومت در برابر خستگی را میدهد .خط
سیرهای مثبت از آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت در کودکان و
نوجوانان نیاز به درک ویژگیهای رفتاری و مکانیزم عواملی است
که این نتایج را ارتقا میبخشد (کوهل و همکاران .)1998
چارچوبهای نظری متفاوتی به مشخص کردن و آزمودن عواملی
که ممکن است به مشارکت در فعالیت بدنی مرتبط باشند
پرداختهاند(لیندکوئیست و همکاران ،1999،استودن و همکاران
 .)2008لیندکوئیست و همکاران ( )1999عوامل بهداشتی که با
فعالیت بدنی کودکان مرتبط است را در چهار سطح عوامل
جسمانی مانند شایستگی مهارت حرکتی ،عوامل روانشناسی مانند
شایستگی ادراکشده ،عوامل فرهنگی اجتماعی شامل ساختار
خانواده و والدین و عوامل بومشناختی مانند محیط فیزیکی تعیین
کردند .همچنین استودن و همکاران ( )2008مکانیزم های رشدی
و عوامل بهداشتی مرتبط با فعالیت بدنی را به روشی متفاوت
مفهومی کردند .آنها بیان کردند هنوز مکانیزم های زیر بنایی که
پیشبینی علی چاقی و فعالیت بدنی هستند مشخص نیستند.
خصوصاً بر این باورند که پیشرفت محدود در حل این مشکل
پیچیده ناشی از کمبود در  .1رویکرد بینرشتهای و رشدی در
آزمودن فعالیت بدنی  .2در نظر گرفتن شایستگی حرکتی کودکان
که نقش بسیار مهم و درعینحال متغیری در حفظ فعالیت بدنی
کودکان بازی میکند  .3درک اینکه چگونه شایستگی ادراکشده و
آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت و چاقی بهعنوان متغیرهای
میانجی ،طی زمان رشد (کودکی اولیه ،کودکی میانی ،نوجوانی)
ارتباطهای متفاوتی با فعالیت بدنی دارد  .4اندازهگیری مناسب
شایستگی حرکتی در مطالعات پیشین .شایستگی حرکتی واقعی
بهعنوان قابلیت فرد برای تبحر در مهارتهای جسمانی و الگوهای
حرکت تعریف میشود که مشارکت لذتبخش در فعالیتهای بدنی
را ممکن میسازد(کاستیل و همکاران  .)2007یک مرور نظامند از
 21مطالعه در کودکان نشان داد که شواهد قوی برای ارتباط مثبت
بین شایستگی حرکتی درشت و زمان صرف شده در فعالیت بدنی و
آمادگی قلبی عروقی و ارتباط معکوس با وضعیت بدن دارد (بارنت
و همکاران  .)2016همچنین بارنت و همکاران ( )2014شایستگی

حامد سبزواری ،عباس بهرام ،ندا شهرزاد

حرکتی کودکی را بهعنوان پیشبینی کننده فعالیت بدنی در

کرده بودند؛ و هیچ مطالعه اثر کلی مهارتهای درشت و ظریف را

کودکان که زمان فعالیت متوسط تا شدید و فعالیت سازمانیافته با

روی فعالیت بدنی کودکان آزمون نکرده است .بعالوه در یک نمونه

تبحر مهارتهای کنترل شی در دوران کودکی همراه بود را تعیین
کردند .همچنین دختران شایستگی ادراکشده و کنترل شی واقعی

از کودکان  7-12ساله از هلند ،فعالیتهای بدنی خود گزارشی با
بهبود دستکاری و تعادل مربوط به مهارتهای حرکتی ارتباط

کمتری از پسران دارند و شایستگی کنترل شی واقعی ارتباطی با
شایستگی کنترل شی ادراکشده دارد .شایستگی ادراکشده آگاهی

داشت ،اما شواهد کمی از ارتباط بین مهارتهای حرکتی ظریف و
خود گزارشی رفتار فعالیت بدنی حمایت میکنند(ویستندروپ و

و باور به تواناییهای خود در یک فرد به انجام هردو تکالیف
ظریف و درشت است (رادیش و همکاران  .)1993پژوهشها از

همکاران  .)2011با توجه به محدود و پراکنده بودن مطالعات در
بررسی اثر عوامل مرتبط با فعالیت بدنی و اینکه هیچ مطالعهای اثر

ارتباط باال بین شایستگی ادراکشده و فعالیت بدنی خبر
میدهند(رودسپ و همکاران  .)2002داویسون و همکاران ()2006

شایستگی حرکتی واقعی ،شایستگی ادراکشده و آمادگی جسمانی
مرتبط با سالمت را برای پیش بینی فعالیت بدنی پسران

گزارش کردند شایستگی ادراکشده باالتر در  9سالگی ،سطوح

موردبررسی قرار نداده است؛ بنابراین اهداف این تحقیق عبارتاند

باالتر شایستگی ادراکشده و فعالیت بدنی را در  11سالگی
پیشبینی میکند .همچنین خداوردی و همکاران ( )2013به

از .1 :تعیین اثر همزمان شایستگی مهارت حرکتی ،شایستگی
حرکتی ادراکشده و آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت برای پیش

بررسی بهترین پیشبینی کننده فعالیت بدنی در دختران در دوره
کودکی میانی-پایانی پرداختند ،نتایج نشان داد شایستگی حرکتی

بینی فعالیت بدنی پسران  .2تعیین بهترین پیشبینی کننده فعالیت
بدنی پسران در این سنین  .3آیا بین فعالیت بدنی پسران با سطوح

واقعی و شایستگی ادراکشده به ترتیب بهترین پیشبینی کننده
رفتار فعالیت بدنی در میان دختران است .مک اینتایر و همکاران

مختلف شایستگی حرکتی واقعی ،ادراکشده و آمادگی جسمانی
مرتبط با سالمت تفاوت وجود دارد؟

( )2010بهترین پیشبینی کننده فعالیت بدنی دختران را شایستگی
حرکتی واقعی نه شایستگی ادراکشده معرفی کردند .تاکنون

روش شناسی

پژوهشی اثر این عوامل را بر فعالیت بدنی پسران در این دوره سنی
انجام نداده است .با توجه به اینکه شایستگی ادراکشده و
شایستگی حرکتی واقعی در دختران و پسران متفاوت هست(بارنت
و همکاران  ،2014رودسپ و همکاران  ،)2002و پسران فعالیت
بدنی باالتری نسبت به دختران دارند (تروست و همکاران .)2002
اخیراً خداوردی و همکاران ( )2015نقش واسطهگری آمادگی
جسمانی مرتبط با سالمت و شایستگی ادراکشده را در ارتباط بین
شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی را در دختران بررسی
کردند .نتایج نشان داد آمادگی هوازی ارتباط متوسط بین
مهارتهای حرکتی جابجایی و فعالیت بدنی دارند ،همچنین
شایستگی ادراکشده و آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت ،ارتباط
بین مهارتهای کنترل شی و فعالیت بدنی را واسطهگری نمیکند.
آنها همچنین نشان دادند شایستگی مهارتهای جابجایی 20
درصد واریانس فعالیت بدنی خود گزارشی دختران پیشبینی می
کند(خداوردی و همکاران  .)2015در مطالعه آنها از آزمون رشد
حرکتی درشت که فقط شامل مهارتهای درشت است استفاده
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شرکتکنندگان :جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان
ابتدایی شهر تهران تشکیل میدهند؛  204نفر از پسران  8تا 11
سال دوره ابتدایی منطقه  6و  ،7با میانگین سنی ( )9/9و شاخص
توده بدنی ( )19/9نمونه آماری را تشکیل دادند؛ که به روش در
دسترس و هدفمند انتخاب شدند .این پژوهش از نوع علی-مقایسه
ای یا رویدادی پس از وقوع میباشد؛ و مالک ورود دانش آموزان
به پژوهش این بود که دارای عوارض ارتوپدی و ناهنجاریهای
اسکلتی نباشند و در کالسهای تربیتبدنی مدرسه حضورداشته
باشند .در ادامه ابزارهای اندازه گیری پژوهش شرح داده می شود.
پرسشنامه فعالیت بدنی برای کودکان بزرگتر ( :)PAQCاین
پرسشنامه حاوی ده سؤال با مقیاس پنج ارزشی لیکرت برای
اندازهگیری خود گزارشی فعالیت کودکان  14-8سال است که
توسط کوالسکی و کراکر ( )1997طراحیشده است .ابزار
اندازهگیری خود گزارشی اغلب برای ارزیابی فعالیت بدنی کودکان
و نوجوانان در جمعیتهای بزرگ ،به دلیل هزینه پایین بسیار
کاربرد دارد .این ابزار فراخوانی هفت روز است که سطح کلی
فعالیت بدنی متوسط تا شدید دانشآموزان را در روزهای مدرسه

بهترین پیش بینی کننده فعالیت بدنی پسران در دوره کودکی...

اندازهگیری میکند .این پرسشنامه در موقعیتهای کالس درس

 78%گزارششده است و زمان اجرای فرم کوتاه آزمون برای هر

قابل کاربرد است که زنگ تفریح بهعنوان بخشی از فعالیت در

فرد سالم  20-15دقیقه میباشد(برونینکس  .)2005ضریب پایایی

طول هفته آنها را در برمیگیرد و با استفاده از  9سؤال با مقیاس
پنج نمرهای محاسبه میشود و سطح کلی فعالیت بدنی را مشخص

این آزمون برای کودکان تهرانی  0/80گزارش شده است (غرایی و
همکاران .)2019

میکند .روایی این پرسشنامه برای پسران  %80و برای دختران
 %83گزارششده است .همچنین روایی این پرسشنامه برای

آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت :استقامت قلبی-عروقی بهعنوان
مهمترین مؤلفه آمادگی مرتبط با سالمت با استفاده از آزمون راه

کودکان و نوجوانان ایرانی توسط فقیه ایمانی و همکاران (،)2010
 %89گزارششده است که از روایی قابل قبولی برخوردار است.

رفتن/دویدن  540اندازهگیری شد (بوام گارتنر و همکاران .)1991
پس از مجوز رسمی از آموزشوپرورش منطقههای  6و  7تهران و

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی ( :)PSDQبهمنظور ارزیابی
شایستگی ادراکشده از مقیاس توانایی جسمانی پرسشنامه

مراجعه به مدارس ،از بین دانش آموزان پسر  8تا  11سال  241نفر
در ابتدا انتخاب شدند اما درنهایت تنها  204نفر از دانش آموزان

خودتوصیفی بدنی استفاده شد .این پرسشنامه وضعیت افکار و

توانستند تمام آزمونها را تکمیل کنند و  37نفر از شرکتکنندگان

احساسات و گرایشهای فرد را نسبت به بدن خود نشان میدهد.

ریزش داشتند .در ابتدا آزمون راه رفتن /دویدن  540متر برای
سنجش استقامت قلبی عروقی بهعنوان منتخبی از مؤلفههای

این پرسشنامه را مارش در سال ( )1998تهیهکرده است (مارش
 .)1998پایایی این پرسشنامه در ایران توسط بهرام و شفیعزاده
( )1383از طریق روش باز آزمایی و همسانی درونی (آلفای
کرانباخ) به ترتیب  % 78و  % 88به دست آمد .مقیاس توانایی
جسمانی دارای  8سؤال باارزش گذاری  5-1است که دامنه نمرات
آن بین  40-5میباشد که پایایی بهدستآمده از این خرده مقیاس
 %81گزارششده است و برای اندازهگیری شایستگی ادراکشده

آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت انجام شد .به صورتی که
کودکان باید مسافت  540متر را با ده دور دویدن در اطراف یک
زمین ( 18*9والیبال) به پایان میرساندند .سپس فرم کوتاه آزمون
بروینینکس اوزرتسکی که شامل  8آزمون (سرعت دویدن و
چابکی ،تعادل ،هماهنگی دوسویه متوالی و همزمان اندام فوقانی و
تحتانی ،قدرت ،هماهنگی اندام فوقانی یا هماهنگی ردیابی بینایی،

کودکان و نوجوانان به کار میرود (بهرام و همکاران .)1383

سرعت پاسخ سنجش ،کنترل بینایی ـ حرکتی یا هماهنگی حرکات

آزمون بروینیکس-اوزرتسکی ( :)BOT-2برای اندازهگیری

دقیق دست و بینایی ،سرعت و چاالکی اندام فوقانی) و  14خرده
آزمون است برای اندازهگیری شایستگی مهارت حرکتی کودکان

شایستگی حرکتی از فرم کوتاه آزمون بروینینکس-اوزرتسکی-
2استفاده شد .یک مجموع آزمون هنجار مرجع (محصول محور)
است که عملکرد حرکتی کودکان  4/5تا  21سال را ارزیابی می
کند .مجموعه کامل این آزمون از  8خرده آزمون (شامل  46بخش
جداگانه) تشکیلشده است؛ که مهارتهای حرکتی درشت و ظریف
را ارزیابی میکند فرم کوتاه آن شامل  8آزمون و  14خرده آزمون
که شامل چهار خرده آزمون مهارتهای حرکتی درشت (سرعت
دویدن و چابکی ،تعادل ،هماهنگی دوسویه و قدرت) ،سه خرده
آزمون مهارتهای حرکتی ظریف (سرعت پاسخ ،کنترل بینایی
حرکتی و سرعت و چاالکی اندام فوقانی) و یکخرده آزمون هردو
مهارتهای حرکتی (هماهنگی اندام فوقانی) را میسنجد.
بروینینکس در سال  1978با اصالح آزمون تبحر حرکتی
اوزرتسکی این آزمون را تهیهکرده است .برنینکس این آزمون را بر
روی نمونهای از  756کودک انجام داد .ضریب پایایی این آزمون
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استفاده شد؛ و درنهایت دانش آموزان پرسشنامههای شایستگی
ادراکشده و فعالیت بدنی برای کودکان بزرگتر را تکمیل کردند.
پس از جمعآوری دادهها و واردکردن آنها به نرمافزار اس پی اس
اس ،از آزمون ضریب آلفای کرانباخ پایایی پرسشنامهها محاسبه
شد .سپس از آزمون کلموگراف اسمیرنف برای نرمال بودن دادهها
استفاده شد و بعد از بررسی آمار توصیفی دادهها ،از رگرسیون
خطی و چندگانه برای به دست آوردن اثر متغیرهای شایستگی
مهارت حرکتی ،شایستگی حرکتی ادراکشده و آمادگی جسمانی
مرتبط با سالمت استفاده شد درنهایت از روش آماری آنوا
یکطرفه و آزمون تعقیبی شفه برای به دست آوردن تفاوت بین
سطوح متغیرها استفاده شد.
یافته ها

حامد سبزواری ،عباس بهرام ،ندا شهرزاد

در جدول شماره یک ویژگیهای توصیفی آزمودنیها ،آزمون

ادراکشده و فعالیت بدنی دانشآموزان نشان دادهشده است.

آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت ،شایستگی حرکتی ،شایستگی
جدول  .1آماره توصیفی متغیرها
میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

متغیرهای تحقیق

9/97
33/11

1/05
3/68

204

ظریف

28/63
2/68
33/00

2/90
0/64
5/85

204
204

استقامت قلبی عروقی
BMI

192/88
19/93

34/30
3/73

204
204

سن
درشت

شایستگی حرکتی
فعالیت بدنی
شایستگی ادراکشده
آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت

برای پیش بینی فعالیت بدنی کودکان از رگرسیون خطی ساده
استفاده شد ،نتایج رگرسیون خطی نشان داد به طور کلی

این دوره سنی نشان دهند .همچنین مهارت های حرکتی درشت
 0/26و مهارت های حرکتی ظریف  0/13فعالیت بدنی کودکان را

شایستگی حرکتی واقعی  ،0/31شایستگی ادراک شده  0/35و
آمادگی قلبی عروقی  -0/14می توانند فعالیت بدنی کودکان را در

پیش بینی می کنند .جدول  2نتایج را نشان می دهد

جدول .2نتایج رگرسیون خطی ساده مربوط به پیش بینی فعالیت بدنی کودکان با شایستگی حرکتی واقعی ،ادراکشده
و آمادگی قلبی عروقی
متغیر

بتا استاندارد نشده

ضریب ثابت
شایستگی حرکتی واقعی

بتا
20/74
0/85

انحراف استاندارد
12/08
0/18

ضریب ثابت
مهارتهای درشت
مهارتهای ظریف
ضریب ثابت
شایستگی ادراک شده
ضریب ثابت
استقامت قلبی عروقی

8/95
1/35
0/84
40/47
1/12
90/69
1/12

15/00
0/35
0/44
7/08
0/21
6/53
0/03

ضریب بتا

T

سطح معنیداری

استانداردشده
0/31
0/26
0/13
0/35
-0/14

1/71
4/74

0/08
0/001

0/59
3/83
1/88
5/71
5/34
13/87
-2/02

0/55
0/001
0/059
0/001
0/001
0/001
0/044

نتایج آزمون تعقیبی شفه برای تفاوت بین سطوح شایستگی

با متوسط تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)p=0/001نتایج آزمون
تعقیبی شفه نشان داد که بین سطوح فعالیت بدنی کودکان با

بدنی کودکان با شایستگی حرکتی پایین در مقایسه با متوسط

شایستگی ادراکشده پایین در مقایسه با متوسط تفاوت معنیداری

تفاوت معنیداری وجود ندارد ( ،)p=0/92اما بین سطوح فعالیت

در فعالیت بدنی وجود ندارد ()p=0/42؛ اما بین سطوح فعالیت

بدنی کودکان با شایستگی حرکتی با امتیاز پایین در مقایسه با باال

بدنی کودکان با شایستگی ادراکشده باال در مقایسه با پایین

( ،)p=0/01همچنین بین سطوح شایستگی حرکتی باال در مقایسه

( )p=0/008و شایستگی ادراکشده متوسط در مقایسه با باال

حرکتی کودکان پسر نشان دادکه ( ،)p<0.05بین سطوح فعالیت
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بهترین پیش بینی کننده فعالیت بدنی پسران در دوره کودکی...

تفاوت معنیداری پیدا شد ( .)p=0/001نتایج در جدول  3آورده

عروقی با فعالیت بدنی در کودکان پسر تفاوت معناداری وجود

شده است.

ندارد( ،)p=0/33لذا از آزمونهای تعقیبی برای تفاوت بین گروهها

نتایج تجزیهوتحلیل واریانس از استقامت قلبی عروقی و سطح
معناداری بهدستآمده حاکی از این است بین سطوح آمادگی قلبی

استفادهنشده است .

استفادهنشده است.

جدول  .3نتایج آزمون تعقیبی شفه برای تفاوت بین سطوح شایستگی حرکتی و شایستگی ادراکشده
سطوح متغیرها

گروه

میانگین

انحراف

سطح معنی

شایستگی حرکتی پایین

متوسط
باال

-1/86
-14/13

استاندارد
4/64
4/85

داری
0/92
0/01

شایستگی حرکتی متوسط

پایین
باال
پایین
متوسط
متوسط
باال
پایین
باال
پایین
متوسط

1/86
-12/26
14/13
12/26
-6/53
-14/85
6/53
-8/31
14/85
8/31

4/64
2/71
4/85
2/71
5/00
4/69
5/00
2/86
4/69
2/86

0/92
0/001
0/01
0/001
0/42
0/008
0/42
0/01
0/008
0/01

شایستگی حرکتی باال
شایستگی ادراکشده پایین
شایستگی ادراکشده متوسط
شایستگی ادراکشده باال

درنهایت مدل نهایی رگرسیون چندگانه برای تأثیر همزمان

عروقی بهترین پیشبینی کننده فعالیت بدنی پسران در این دوره

شایستگی حرکتی واقعی ،ادراکشده و آمادگی جسمانی مرتبط با
سالمت بر فعالیت بدنی کودکان نشان داد؛ که شایستگی
ادراکشده نسبت به شایستگی حرکتی واقعی و آمادگی قلبی

سنی است .همچنین تاثیر همزمان هر سه متغیر می تواند 17درصد
فعالیت بدنی پسران را در این دوره سنی پیش بینی کنند .جدول
شماره  4تاثیر همزمان متغیر ها را نشان می دهد.

جدول  .4رگرسیون چندگانه برای تأثیر همزمان شایستگی حرکتی واقعی ،شایستگی حرکتی ادراک شده و آمادگی
قلبی عروقی برای پیش بینی فعالیت بدنی کودکان
متغیر
ضریب ثابت
آمادگی قلبی عروقی
شایستگی ادراکشده
شایستگی حرکتی واقعی

بتای استاندارد نشده
خطای استاندارد
بتا استاندارد نشده
-0/10
-0/006
0/031
0/057

0/583
0/045
0/008
0/018

بتای
استانداردشده

-0/009
0/280
0/231

t

-0/170
-0/130
4/119
3/246

سطح معنیداری

0/863
0/897
0/001
0/001

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر شایستگی حرکتی،

بحث

شایستگی ادراکشده و آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت در
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حامد سبزواری ،عباس بهرام ،ندا شهرزاد

پیشبینی سطوح فعالیت بدنی کودکان پسر  11-8سال شهر تهران

کودکی است .این نتایج گویای این مطلب است که هر چه کودکان

بود .یافتهها نشان داد شایستگی ادراکشده ،شایستگی حرکتی و

شایستگی حرکتی واقعی ،ادراک شده و آمادگی جسمانی بیشتر

استقامت قلبی عروقی به ترتیب سطوح فعالیت بدنی کودکان پسر
در این دوره سنی را پیشبینی میکنند .بهطور جزئیتر مهارت های

داشته باشند فرصت بیشتری برای مشارکت در فعالیت های بدنی
خواهند داشت؛ و باعث میشود که کودکان در مارپیچ مشارکت

حرکتی درشت ،اثر بیشتری بر فعالیت بدنی پسران نسبت به
مهارت های حرکتی ظریف دارد و سطوح فعالیت بدنی کودکان
پسر در این دوره سنی را پیشبینی میکند ،بنابراین شایستگی

مثبت افتاده و در آینده بیشتر فعال باشند ،اما کودکانی که فعالیت
بدنی کمتر و پایین دارند ،سطوح شایستگی حرکتی واقعی ،ادراک
شده آنها پایین خواهد بود و در مارپیچ مشارکت منفی خواهند بود

ادراکشده پیشبینی بهتری برای سطوح فعالیت بدنی پسران
نسبت به شایستگی حرکتی و استقامت قلبی عروقی در این دوره

و درنهایت از فعالیتهای بدنی لذت نخواهند برد و باعث
کنارهگیری از فعالیتهای بدنی میشود .در زیر به بررسی مطالعاتی

سنی میباشد .همچنین کودکان با شایستگی حرکتی و شایستگی

که ارتباط بین فعالیت بدنی را با این متغیرها بهصورت جداگانه

ادراکشده باال در مقایسه با پایین و کودکان با شایستگی حرکتی و

انجام دادهاند پرداخته میشود.

شایستگی ادراکشده متوسط در مقایسه با باال سطوح فعالیت بدنی
بیشتر داشتند؛ اما بین سطوح فعالیت بدنی کودکان با شایستگی

نتایج این تحقیق بامطالعه مگیل و همکاران ( )1979همراستا
نیست ،به نظر میرسد دلیل اصلی این مغایرت نوع آزمون

حرکتی واقعی و ادراکشده متوسط با پایین تفاوت معنیداری پیدا
نشد .عالوه بر این بین سطوح فعالیت بدنی کودکان با آمادگی
قلبی-عروقی باال ،پایین و متوسط تفاوت معنیداری پیدا نشد .در

مورداستفاده میباشد .مگیل و همکاران شایستگی حرکتی را با
استفاده از تکالیف ادراکی-حرکتی محصول مدار اندازهگیری کردند،
درحالیکه در مطالعه حاضر شایستگی حرکتی با استفاده از آزمون

نهایت هر سه متغیر (شایستگی حرکتی واقعی ،ادراکشده و
آمادگی قلب عروقی) می توانند به طور همزمان فعالیت بدنی

بروینیکس-اوزرتسکی که یک آزمون رشدی دقیق میباشد
اندازهگیری شد .نتایج این تحقیق همچنین بامطالعه بارنت و

کودکان را پیش بینی کنند.

همکاران ( )2009همراستا نیست .شاید بتوان دلیل عدم همراستا

تنها دو مطالعه پیداشده که تأثیر همزمان این متغیرهای شایستگی

بودن را به نوع مطالعات نسبت داد ،مطالعه بارنت یک مطالعه

حرکتی واقعی ،ادراکشده و آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت را
بر روی فعالیت بدنی کودکان انجام دادهاند .نتایج این تحقیق با

طولی و تحقیق حاضر یک مطالعه مقطعی بود .بین نتایج مطالعات
طولی و مقطعی تفاوت وجود دارد ،زیرا در مطالعات طولی به دلیل

نتایج مطالعه خداوردی و همکاران ( )2013و مک اینتایر و
همکاران ( )2010که نشان داد تأثیر همزمان این متغیرها فعالیت
بدنی دختران رو پیشبینی میکند همراستا میباشد؛ اما نتایج این

مشاهده مستقیم تغییرات دقیقتر هستند .عالوه بر این بارنت و
همکاران ارتباط بین شایستگی حرکتی کودکی با فعالیت بدنی
نوجوانی را مطالعه کردند ،درصورتیکه در این تحقیق ارتباط بین

دو مطالعه نشان داد که بهترین پیشبینی کننده فعالیت بدنی

شایستگی حرکتی و فعالیت بدنی در یکزمان و دوره سنی خاص

دختران شایستگی حرکتی واقعی ،اما نتایج مطالعه حاضر آشکار

مطالعه شد .یا شاید بتوان این مغایرت را به نوع و جنس آزمودنیها

کرد که بهترین پیشبینی کننده فعالیت بدنی پسران در این دوره
سنی شایستگی ادراکشده است و نه شایستگی حرکتی واقعی .در

نسبت داد که در مطالعه بارنت و همکاران آزمودنیها از هر دو
جنس بودند ولی در این پژوهش آزمودنیها فقط از یک جنس و

راستای همین تحقیق ولک ( )1999پیشنهاد کرد که درحالیکه
نقش عوامل بیولوژیکی (مانند شایستگی حرکتی و آمادگی

پسران  11-8سال بودند .همچنین نتایج این تحقیق بامطالعه جف
آر کرین ( )2015همراستا نیست .شاید این عدم همراستا بودن را

جسمانی) بر رفتار فعالیت بدنی اثر مستقیم دارند ،اما ممکن است
نقش عوامل غیرمستقیم مانند ادراک کودک از شایستگی خود
بیشتر باشد .این تحقیق از مدل استودن و همکاران ( )2008حمایت

بتوان با نوع ابزارهای اندازهگیری در این پژوهشها نسبت داد ،زیرا
در پژوهش جف آر کرین از ابزار رشد حرکتی درشت اولریخ که
یک ابزار فرآیند مدار که کیفیت عملکرد فرد یا مجموعهای از

میکند و نشاندهنده اهمیت مکانیزم شایستگی حرکتی،
شایستگی ادراک شده و آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت در طی

سطوح یادگیری ماهرانه را ارزشیابی میکنند استفاده شد ،اما این
تحقیق از ابزار محصول مدار بروینینکس اوزرتسکی که اطالعاتی
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بهترین پیش بینی کننده فعالیت بدنی پسران در دوره کودکی...

در مورد میانگین عملکرد فرد فراهم میآورند ،استفاده شد .یک

مراحل قابل پیشبینی تکامل مییابد .برای مثال کودکان کوچکتر

دلیل دیگر شاید مربوط به سن آزمودنیها (دوره سنی) یا گنجینه

در قضاوت معنادار و باثبات درباره خود ارزشمندی کلی ناتوان

مهارتهای بنیادین باشد ،در مطالعه جف آر کرین کودکان  5ساله
(کودکان دوره کودکی اولیه) که اکثراً در مراحل ابتدایی یا نوظهور

هستند؛ یعنی آنها میتوانند قضاوت معتبری دربارهی عوامل خود
ارزشمندی مثل صالحیت شناختی و اجتماعی و رفتارهای

یادگیری مهارتهای بنیادین هستند ،درحالیکه کودکان این
پژوهش کودکانی در دوره کودکی میانی و پایانی (در مراحل بالیده)
یادگیری مهارتهای بنیادین هستند.

هدایتشده در خود داشته باشند ،اما قادر نیستند بهدرستی بین این
عوامل به شکل صحیحی تمایز قائل شوند .همچنین هارتر این
ادعا رو مطرح میکند که کودکان کوچکتر نمیتوانند بین

هدف دیگر این پژوهش بررسی اثر شایستگی ادراکشده بر فعالیت
بدنی کودکان پسر بود .نتایج نشان داد که شایستگی ادراک شده

شایستگیهایشان در مهارتهای شناختی و بدنی تمایز قائل شوند.
معنای این ادعا این نیست که کودکان کوچکتر حس خود

می تواند فعالیت بدنی پسران را در این دوره سنی پیش بینی کند.

ارزشمندی ندارند ،بلکه آنها به دلیل محدودیت در قابلیتهای

نتایج این مطالعه با مطالعه داویسون و همکاران ( )2006با عنوان

شناختی در ابراز حس خود ارزشمندی به شکل کالمی مشکلدارند.

ارتباط بین شایستگی ادراک شده و فعالیت بدنی همسو می باشد.
آنها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که شایستکی ادراک شده

هدف دیگر این مطالعه بررسی اثر آمادگی جسمانی مرتبط با
سالمت بر فعالیت بدنی کودکان پسر بود .نتایج این پژوهش نشان

باالتر در  9سالگی ،شایستگی ادراک شده و فعالیت بدنی باالتر در
 11سالگی را پیش بینی می کند .همچنین با مطالعه خداوردی و
همکاران ( ،)2013همراستا میباشد .آنها گزارش کردند که

داد که آمادگی قلبی-عروقی فعالیت بدنی پسران را به صورت
ضعیفی پیش بینی می کند .نتایج این پژوهش بامطالعه هندز و
همکاران ( )2009همسو می باشد ،آنها ارتباط متوسط تا ضعیفی

شایستگی ادراک شده  25درصد فعالیت بدنی دختران را در این
دوره سنی پیش بینی می کند .این نتایج در راستای مدل استودن

بین فعالیت بدنی و آمادگی قلبی-عروقی پیدا کردند .همچنین
خداوردی همکاران ( ،)2015در پژوهش خود با هدف بررسی ارتباط

و همکاران ( )2008است که معتقدند کودکانی که شایستگی

بین رفتارهای فعالیت بدنی دختران ،نشان دادند که آمادگی قلبی

ادراکشده باالتری دارند ،گرایش بیشتری به فعالیتهای بدنی

عروقی با فعالیت بدنی ارتباط دارد .آنها از آزمون  600یارد برای

دارند و از فعالیت ،بازی و ورزشها لذت میبرند؛ اما کودکانی که
شایستگی ادراکشده پایینتری دارند ،گرایش کمتری به

سنجش آمادگی قلبی-عروقی استفاده کردند .با نتایج این پژوهش
همراستا میباشد .نتایج این مطالعه با مدل استودن و همکاران

فعالیتهای بدنی دارند و از بازیها و ورزشها لذت نمیبرند و
درنهایت از فعالیتهای بدنی راندهشده؛ و به سمت چاقی و
اضافهوزن میروند و سالمتی آنها به خطر میافتد.

( )2008همسو می باشد .اما اطالعات در مورد آثار فعالیت بدنی
روی آمادگی قلبی عروقی کودکان هم پراکنده و هم محدود است.
مندیگوت و همکاران ( )2012در یک تحقیق به این نتیجه رسیدند

اما نتایج این مطالعه با بخشی از مطالعه جف آر کرین و همکاران

که نتیجه یک برنامه هوازی در بهبود اکسیژن مصرفی بیشینه

( )2015همراستا نیست .این عدم همسو بودن را میتوان به سن

کودکان ناتوان بود .همچنین استوراگ و گاتین ( )1976در یک

آزمودنیها نسبت داد .در مطالعه جف آر کرین و همکاران آزمودنی
ها پیشدبستانی بودند؛ زیرا در کودکان زیر هفت سال ارتباط بین

برنامه فعالیت بدنی با چهار روز در هفته و به  8هفته تمرین در
کودکان  10تا  12سال ،هیچ پیشرفت قابلمالحظهای در استقامت

شایستگی ادراکشده با سطوح شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت
بدنی به دلیل نداشتن مهارتهای شناختی قوی و واقعی نیست،

قلبی عروقی و حداکثر اکسیژن مصرفی پیدا نکردند .این مغایرت
شاید به خاطر اختالف میان برنامههای شرطیسازی پژوهش و

درواقع ممکن است کودک سطوح باالیی از شایستگی ادراکشده
بیان کند اما شایستگی حرکتی پایینی داشته باشد؛ و درمجموع
کودکان زیر سنین هفت سال مهارت شناختی کافی برای ادراک

تعداد عوامل روانشناختی که استفادهشدهاند باشد .شاید هم دلیل
عدم تفاوت در فعالیت بدنی کودکان با آمادگی قلبی عروقی مختلف
در این پژوهش نیز به این دلیل باشد .همچنین بار-اور ()1983

شایستگی و سطوح فعالیت بدنی ندارند .عالوه بر این هارتر
( )1988معتقد است که رشد عزتنفس و خود پنداره بهصورت

پیشنهاد میکند که در تمرینات و فعالیتهای بدنی درازمدت بر
روی کودکان ،محقق باید بین آثار تمرین و آثاری که اصوالً در اثر
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حامد سبزواری ،عباس بهرام ،ندا شهرزاد

جریان بلوغ و نمو طبیعی حاصل میشود تفاوت قائل شود (پایینه و

حرکتی (مخصوصاً مهارتهای درشت) بر روی فعالیت بدنی

همکاران  .)2012درصورتیکه این تحقیق یک مطالعه مقطعی

کودکان در نظر گرفته شود و معلمان تربیتبدنی این برنامهها را

(یک مقطع خاص) میباشد .در پایان باید گفت اگر دالیل و مدارک
زیادی مقدار تمرین ،ورزش و فعالیت بدنی را در کودکان زیر سؤال

متناسب با سن کودکان اجرا کنند .مدارس باید ابزارهای معتبر و
مرتبط با اندازهگیری شایستگی حرکتی کودکان را در اختیار معلمین
قرار دهند تا بتوانند پیشرفت در مهارتهای حرکتی کودکان را

بردهاند ،بازهم برخی پژوهشگران و کارشناسان استدالل میکنند
که فعالیت بدنی و تمرین بدنی باعث بهبود در اجرا میشود .اکثر
افراد بر این عقیدهاند که تمرین میتواند نتیجه اجرا را از طریق
کارایی در اجرای مکانیکی بهبود بخشد .برای مثال تمرین میتواند
جنبههای مکانیکی روش دویدن را بدون افزایش دادن ظرفیت

اندازهگیری کنند .با توجه به نقش شایستگی ادراکشده در گرایش
کودکان به فعالیت بدنی ،معلمان با فراهم کردن محیطها و ارائه
تکالیف حرکتی مناسب ،و تشویق و بازخورد مثبت از تجربیات (باال

هوازی توسعه دهد و درنتیجه زمان دویدن را بهبود دهد (پایینه و

بردن شایستگی ادراکشده) باعث افزایش فعالیت بدنی کودکان
شوند .در پایان باید گفت که الزم است برای پیشرفت فعالیت بدنی

همکاران )2012؛ شاید هم عدم تفاوت در فعالیت بدنی کودکان در

کودکان پسر باید بر روی این عوامل در برنامههای تربیتبدنی و

این پژوهش عدم بهبود مکانیکی دویدن باشد؛ و درنهایت این
سؤال باقی میماند که آیا تمرین استقامتی و فعالیتهای بدنی

تمرینات توجه بیشتری شود.
نتایج این پژوهش آشکار کرد که شایستگی حرکتی ،شایستگی

باعث افزایش در ظرفیت هوازی و حداکثر اکسیژن مصرفی در
کودکان میشود یا نه؟ بههرحال باید مطالعات دقیقتری در این
زمینه انجام شود تا آثار فعالیت بدنی ،از آثار رشد و نمو در کودکان

ادراک شده و آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت از جمله عوامل
تاثیر گذار بر فعالیت بدنی کودکان در دوره کودکی میانی هستند و

دقیق مشخص شود .بنابراین پیشنهاد میشود که در آینده
مطالعاتی بهصورت تجربی برای درک بهتر اثر شایستگی حرکتی،
شایستگی ادراکشده و آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت بر

می توانند به طور همزمان فعالیت بدنی پسران را در این دوره سنی
پیش بینی کنند .همچنین مدل استودن و همکاران ( )2008و
عوامل پیشنهادی اثر گذار بر فعالیت بدنی در این مدل در جامعه
کودکان ایرانی کارایی دارد .بنابراین می توان در طراحی تمرینات و

فعالیت بدنی انجام پذیرد.

مداخالت برای بهبود فعالیت بدنی کودکان باید به عوامل مذکور

تعداد باالی آزمودنی ها ،استفاده از ابزارهای دقیق رشدی برای
سنجش شایستگی حرکتی کودکان از نقاط قوت پژوهش حاضر

توجه ویژه کرد .که هر چی این عوامل پیشرفت کنند مشارکت
کودکان در فعالیت بدنی بیشتر می شود در نتیجه چاقی و اضافه

می باشد .اما این تحقیق محدودیت هایی نیز دارد که عبارتند از.1 :
استفاده از پرسشنامه برای سنجش فعالیت بدنی یک محدودیت به
شمار می آید ،باید از ابزارهای عینی تر (پدومتر یا گام شمار) برای

وزن در کودکان کاهش پیدا می کند.

سنجش فعالیت بدنی استفاده کرد  .2طریقه انتخاب نمونه ها به
صورت در دسترس بود که میتوان از روش های نمونه گیری
تصادفی خوشه ای یا سیستماتیک استفاده کرد.
بهطورکلی عوامل بهداشتی مرتبط با فعالیت بدنی در مدل استودن
و همکاران ( )2008در گرایش کودکان  11-8سال پسر ایرانی
مؤثر بودند .بهطورکلی معلمان و برنامه ریزان تربیتبدنی نیاز به
درک و تشخیص الگوها و عوامل بهداشتی تأثیرگذار بر فعالیت
بدنی (مثل شایستگی حرکتی ،شایستگی ادراکشده و آمادگی
جسمانی مرتبط با سالمت) دارند ،زیرا سطوح فعالیت بدنی و
عملکرد حرکتی کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد .برنامه ریزان
آموزشی باید محیطهایی فراهم کنند که در آن اثرات شایستگی
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