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  133-140 ص ص:                                                   9/04/93: پذیرش                                                          24/10/92دریافت:

  

 ساله11آموزان دختر و پسر هاي ادراکی حرکتی در دانش، شاخص توده بدنی و تواناییارتباط بین خودپنداره بدنی

  2 سمیه سیفی ،1شیما شیروانی بروجنی                                                                         

  چکیده

آموزان دختـر و  هاي ادراکی حرکتی در دانش، شاخص توده بدنی و تواناییبررسی ارتباط بین خودپنداره بدنیمنظور این مطالعه به ه و هدف:مقدم

  ام شده است.ساله انج11پسر 

سال و انحـراف اسـتاندارد    75/10میانگین سن با پسر)  156 ،دختر 144ساله ( 11 آموزاندانشنفر از  300 ،در این مطالعه مقطعی :شناسیروش

بـراي   یـد. گیري شد و شاخص توده بدن محاسـبه گرد آموزان اندازهقد و وزن دانشي انتخاب شدند. اگیري خوشهشهر نهاوند از طریق نمونه 58/0

و اعتماد  قدرت بدنی، جذابیتصالحیت،  هايمقیاساین پرسشنامه خرده .کار برده شد) بهPQS( پرسشنامه خودپنداره بدنیپنداره بدنی، ارزیابی خود

مقیاس خرده 8 املاین آزمون ش بررسی شدند. اوزرتسکی -برونینکز حرکتی توانایی آزمونهاي ادراکی حرکتی از طریق توانایید. سنجمیرا  به نفس

حرکتی، هماهنگی اندام فوقانی و سرعت و چاالکی انـدام   -سویه، قدرت، سرعت پاسخ، کنترل بیناییو سرعت دویدن، تعادل، هماهنگی دوچابکی 

  فوقانی است.

ي ادراکی حرکتی همبستگی هابدنی و قدرت به شکل مثبت و شاخص توده بدنی به شکل منفی با توانایی جذابیت می دهدها نشان داده ها:یافته

پسـران نسـبت بـه     بینی کرد.هاي ادراکی حرکتی را پیشدرصد واریانس توانایی 9 أطور معنادار مجموعبدنی و شاخص توده بدنی به جذابیت دارد.

هـا در  عنـاداري بـین گـروه   م درمقابل اختالف. ندردا) =008/0p(اعتماد به نفس و  )=000/0p ( دختران به طور معناداري نمرات باالتري در قدرت

  .                                                                                  می شودو توانایی ادراکی حرکتی دیده نشاخص توده بدنی  ،بدنی جذابیت ،صالحیت

ها را براي لزوم توجه به این تفاوت سالگی 11در سن  تفاوت متغیرهاي موجود بین دختران و پسران ،حاضراساس مطالعه بر :گیريو نتیجه بحث

هاي ادراکـی حرکتـی،   تواناییارتباط تنگاتنگ و تاثیر متقابل  نتایج این مطالعه ،از سوي دیگر کند.چندان میریزان بهداشتی و تربیت بدنی دوبرنامه

هاي رشدي کودکان تمامی جنبه يارتقااساس باید بر لزوم و اهمیت این و بر دهدرا نشان میسالگی  11در سن شاخص توده بدنی و خودپنداره بدنی 

  .تأکید شود

  

  شاخص توده بدنی توانایی ادراکی حرکتی، خودپنداره بدنی، آموزان،دانش ها:کلید واژه
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134 94نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال یازدهم/ شماره بیست و دوم/ پاییز و زمستان پژوهش  

  مقدمه

متعاقب آن  ر طفولیت و کودکی ودهاي درشت و ظریف)  اعم از مهارت (هاي پایهدهد که توسعه توانایی حرکتی و مهارتتحقیقات نشان می

 پذیردثیر میأشناسی و عصبی عضالنی تریخت، شناسی و ساخت خودپندارهم از روانهاي رشدي اعنوجوانی و بزرگسالی از رشد و بالیدگی تمام جنبه

که انسان از طفولیت طورهمین. )2( شودخودپنداره ادراك فرد از خود است که به مرور زمان از طریق تجربه و تفسیر از محیط خویش ساخته می .)1(

شود که گیرد این الگوي ادراکی باعث میالگوي ادراکی و خودپنداره انسان شکل می ،رود عالوه بر تغییرات جسمی و حرکتیبه سمت بلوغ پیش می

بعدي است که  ساختاري چند ،خودپنداره ).3( شکل خود را در ذهن تصور و مرور کند فرد همیشه در ذهن خود در حال مقایسه خود با دیگران باشد و

رد فرد نسبت به خودپنداره بدنی یکی از ابعاد خودپنداره غیرتحصیلی است که بازخو توان آن را به دو سطح تحصیلی و غیرتحصیلی تقسیم کرد.می

 ،خودپنداره بدنی و تصویر بدنی .)4( دهدرا نشان می، قدرت و غیره هاي بدنی خود مانند ظاهر بدن، چربی بدن، هماهنگیهارتها و م، تواناییابعاد

بعضی افراد بازخورد وسیعی نسبت به  خود دارد.جسمانی  وحرکتی هاي تواناییو ابعاد بدن  ونوعی نگرش ذهنی است که هر فرد نسبت به ظاهر 

ضربان قلب در  در حالت استراحت وخود بی از ضربان قلب کنند و به خوبدن خود دارند آنها از هر فرصتی براي ارزیابی ابعاد بدن خود استفاده می

هاي بدنی ها و ظرفیتبرخی دیگر عالقه کمتري نسبت به آگاهی از توانایی درمقابل فشار خون و حتی قدرت بعضی از اندامها آگاهند. ،فعالیت حالت

و ثر ؤحرکت مبه دلیل اینکه از  هاي حرکتی احتماالًانی با معلولیتکعنوان مثال کودبه .تواند دالیل مختلفی داشته باشدکه این امر می .)5( دارند

این ارزیابی به صورت  ،و کمتر به ارزیابی بدن خود بپردازند یا در صورت ارزیابی بدن خود ناراضی باشند از ستممکن ا دامیدندلسرد و ناباکیفیت 

که اطالعات حسی براي طراحی و حرکتی زمانی -بر طبق فرضیه ضعف ادراکیزن کودکان داراي چاقی و اضافه ویا  .)3( باشدکننده  منفی و دلسرد

در مقایسه با کودکان با وزن نرمال از خودپنداره بدنی . این کودکان از خود نشان دهندتري رفتارهاي حرکتی ضعیف است کنترل حرکت مورد نیاز

  . )7(ثر استؤافراد ماین  ه در خودارزیابی منفیچاقی یکی از عواملی است ک توان گفتمی . )6( کمتري برخوردارند

امروزه وزن به عنوان عاملی که با حرکت ماهرانه و رضایت از بدن مرتبط است معرفی شده و افزایش خطر اضافه وزن درکودکانی با فقر      

هاي ادراکی حرکتی همبستگی وده بدنی و تواناییبین شاخص ت داد) نشان 2011(2)، نرویک 2011(1ملینا مورانو  ).7هاي حرکتی بیشتر است(مهارت

-یمشود که اشاره میمقدار حجم اضافی بدن به ارتباط منفی  این ) در بررسی علت2009( 3طبق مطالعه دي هانت .)8،9منفی معنادار وجود دارد (

 ).10آور باشد (هاي حرکتی زیانتواند به حرکات بیومکانیکی نامؤثر منجر شده و براي مهارت

ویژه کاهش فعالیت بدنی و هبراساس مطالعات شاخص توده بدنی با رضایت از بدن همبستگی منفی دارد و از عوامل متعددي ب ،از سوي دیگر    

-تري دارند انتظار مینپذیرد که این موضوع در کودکانی که سطح تبحر حرکتی پاییثیر میتأ ،جسمانی ناشی از فعالیت بدنی کمکمی صالحیت 

  .                                                                                                )11رود(

هاي حرکتی دستکاري و که در دوران کودکی تواناییکودك دبستانی نشان داد افرادي 4510در یک مطالعه مقطعی با بررسی  )2008(4لیزا بارنت     

تري به صالحیت جسمانی و ورزشی خود که یکی دهند در نوجوانی درك مثبتلگدزدن را بیشتر انجام می و پرتاب کردن ،کنترل اشیا از قبیل گرفتن

هاي کلیدي سطح آمادگی جسمانی و بینی کنندههاي خودپنداره بدنی است دارند. این درك مثبت از صالحیت ورزشی یکی از پیشمقیاساز خرده

با  نیز) 1390( در همین راستا فتحی رضایی .)12( گذاردثیر میهاي حرکتی و شاخص توده بدنی تأبر روي توانایی فعالیت بدنی است که متقابالً

استقامت و  چربی بدن، ی،بدنهاي خودپنداره بدنی اعم از سالمت، فعالیت مقیاسخردهدر تحقیق خود ساله  22تا  18دختر و پسر  221بررسی 

داد ) نشان 2009(5مگان دل بن .)13(کندبینی کننده میزان فعالیت معرفی میجنسیت را به عنوان متغیرهاي پیش شاخص توده بدنی و حتی همچنین

ساله و تسلط بر حرکت با رضایت از بدن (در پسران) ارتباط وجود دارد، و همچنین اضافه 11تا  8آموزان پنداره بدنی دانشبین حرکت ماهرانه و خود

هاي حرکتی در کودکان با و در عین حال جدا از شرایط اضافه وزن، مهارت استبط با رضایت از بدن در دختران و پسران وزن عامل بسیار قوي مرت

درصد  25و تبحر حرکتی قویاً  BMIساله نشان داد که  14تا  11آموز دختر دانش 40سی برر) نیز با 2012. کادوسیتبار ()14(رضایت بدن مرتبط است

هاي خودپنداره ارتباط معنادري با سطح تبحر مقیاسکنند. همچنین چربی بدن به عنوان یکی از خرده بینی میبدنی را پیشواریانس خودپنداره 

  . )3(حرکتی داشت

قات آنچه در اکثر تحقیاما  .شود که درك فرد از خود و رضایت از بدن به تبحر حرکتی و وزن بستگی داردچنین برداشت میلذا از تحقیقات این     

هاي ناییکمتر مورد توجه قرار گرفته است اثر مستقیم خودپنداره بدنی بر روي سطح توانایی حرکتی است و اینکه آیا بین خودپنداره بدنی و سطح توا

  ادراکی حرکتی فرد و شاخص توده بدنی رابطه معناداري وجود دارد؟ 

 ،رابطه بین خودپنداره بدنی ویژه ایران بررسیهتمامی جوامع ب شده در این زمینه درمین دلیل و با توجه به ناکافی بودن تحقیقات انجام هبه     

ثیر فعالیت بدنی دوران کودکی أتحت ت قویاًاین فاکتورها که ویژه اینهبرسد نظر میهبامري ضروري  هاي ادراکی حرکتی و شاخص توده بدنیتوانایی

  

1 Milena, M. 
2 Nervik, D. 
3 Eva, D.’H. 
4 Lisa, M. B. 
5 Megan, D. B. 
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  135 ساله11آموزان دختر و پسر هاي ادراکی حرکتی در دانشبدنی، شاخص توده بدنی و توانایی ارتباط بین خودپنداره

هاي ادراکی حرکتی و شاخص توده بدنی است. توانایی ،ه حاضر بررسی رابطه بین خودپنداره بدنیبنابراین هدف مطالع .گیرندو نوجوانی قرار می

  .ه استهاي جنسیتی در متغیرها آزمون شداین تفاوت برعالوه

  

   شناسیروش

اي انتخاب روش تصادفی خوشهپسر) با  158دختر و  142ساله دبستانی شهر نهاوند ( 5/11 تا 10آموزان نفر از دانش 300 در این مطالعه مقطعی

گیري با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه تصادفی جمعیت نمونه .بود 58/0و با انحراف استاندارد  سال 75/10ها شدند. میانگین سن آزمودنی

مدرسه از  11انجام شد. در کل  1همبسته با آماره مجذور کاي کرجسی و مورگان 05/0 میزان معناداريو 95/0آماري معین با توجه به سطح اطمینان 

آموزانی که در نقاط مختلف شهر انتخاب شدند و با مراجعه به مدرسه و پایه تحصیلی چهارم و پنجم تعداد مناسب انتخاب شدند و در هر کالس دانش

  :ها از ابزارهاي زیر استفاده شدبراي گردآوري داده دفتر کالس شماره زوج داشتند انتخاب شدند.

  .است... و درآمد ماهیانه خانواده میزان تحصیالت والدین، شامل سن، آموزنامه اطالعات فردي دانشپرسش )1

اوزرتسکی استفاده شد.  - هاي ادراکی حرکتی کودکان از آزمون برونینکزبراي ارزیابی توانایی: 2اوزرتسکی - هاي حرکتی برونینکزیی)آزمون توانا2

آغاز  1972اوزرتسکی را در سال  -رابرت. اچ. برونینکز انجام شد. برونینکز تهیۀ آزمون برونینکز ازسوي  تسکیآخرین تجدید نظر بر روي آزمون اوزر

هاي حرکتی که با آزمون اي بر آزمونهمراه نتیجه تجدید نظر شده ارائه کرد. وي آزمون خود را تا اندازهه براگزارش نهایی  1978کرد و در سال 

ولی از نظر محتوا، ساختار و کیفیت تکنیکی با هم فرق  ،ی با هم دارندیهااد، اگر چه این دو آزمون شباهتبنیان نه ،اوزرتسکی تطبیق داده بود

ساله را مورد سنجش قرار  5/14-5/4شود و عملکرد حرکتی کودکان اوزرتسکی بطور انفرادي اجرا می -هاي حرکتی برونینکزییکند. آزمون توانامی

هاي مجزاي اي وسیع از مهارت حرکتی با کیفیتی مناسب از اندازهمورد جداگانه نمایه 46یعنی  ؛آزمونهخرد 8آزمون شامل  دهد. مجموعه کلیمی

حرکتی، هماهنگی  -تعادل، هماهنگی دوسویه، قدرت، سرعت پاسخ، کنترل بینایی ،سرعت دویدن چابکی و(هاي حرکتی درشت و ظریف مهارت

. استبخش جداگانه  14 آزمون وخرده 8 فرم خالصه شده این آزمون شامل همان .آوردرا فراهم می )کی اندام فوقانیچاال سرعت و اندام فوقانی و

هاي حرکتی در اوزرتسکی و در بررسی مهارت -هاي آزمون برونینکزکه ضریب اعتبار نمرهاین آزمون از روایی و اعتبار الزم برخوردار است، بطوري

گزارش شده است. 87/0 فرم کوتاه ضریب پایایی بازآزمایی این مجموعه در بوده است. %90ساله برابر  13- 5کودك  12 هاي حرکتیمورد مهارت

فرم  گیرد.یم استفاده قرار غربالگري اولیه مورد در معموالً است و نظر هاي ادراکی کودکان موردکه ارزیابی کلی تواناییبراي مواقعی فرم مختصر

-ظریف می هاي درشت ونشانگر مهارت کلی کودکان شامل مهارت ،نمره کل سنجد وحرکتی کودکان را به صورت کلی می هايمهارت ،مختصر

  دراین تحقیق محقق از فرم خالصه شده آزمون استفاده کرده است. باشد.

 این پروفایل صالحیت ورزشی،. رائه دادند) پروفایل خودپنداره بدنی را ا1989(در سال 4 کاربن فوکس و: 3)PSQپنداره بدنی (پرسشنامه خود )3

براي کودکان و  5ویت هیت به وسیله 1995این پروفایل در سال  ).15(دسنجییرا م خودارزشی جسمانی قدرت بدنی، ،جذابیت بدنی شرایط جسمانی،

ن برحسب آلفاي کرونباخ براي ه پایایی آک سنجی شداعتبار 6ولک و اکلوند به وسیله 2005و در سال  )16(سال تعدیل گردید 12نوجوانان باالي 

این  سال سخت بود 12هاي این پرسشنامه براي کودکان زیر که درك بعضی از سوالاز آنجایی .)17(گزارش شد 85/0 و 62/0 ها بینمقیاسخرده

 جذابیتدر این پرسشنامه صالحیت،  .)18(سال نیز تعدیل گردید 12براي کودکان زیر  7جان آنتونیا مورنو مورسیابه وسیله  2007پروفایل در سال 

گزارش  77/0 و 67/0، 76/0، 87/0مقیاس به ترتیب خرده که ضریب آلفاي کرونباخ براي این چهارشود سنجیده می و اعتماد به نفس قدرت بدنی،

صالحیت ورزشی و شرایط جسمانی گرفته  مقیاس فرم اولیه این پرسشنامه یعنی جذابیت بدنی،مقیاس اعتماد به نفس از تلفیق سه خردهخرده شد.

بدنی نیز معرف دید مثبت یا منفی فرد به  جذابیت شود.هاي خود در حیطه بدنی اطالق میشده است و به حس اعتماد به خود و اعتماد به توانایی

براي موفقیت  ي خودهانسبت به تواناییدهد که از درك فرد هاي ورزشی و جسمانی فرد را نشان میصالحیت نیز شایستگی .تصویر بدنی خود است

ماده دارد. ساختار  27این پرسشنامه  شود.هاي بدنی ناشی میو میل و رغبت براي شرکت مجدد در فعالیتدر فعالیت بدنی و ورزش و پیروزي بر رقبا 

- موافق می مألبه معنی کا دهمخالف و  معنی کامألبه  صفر عدد کهطوريهاست ب دهتا صفر دهی به سواالت این پروفایل با استفاده از مقیاس پاسخ

دقیقه وقت براي  20 تا 15آموز در محیط کالس و بدون حضور معلم به سواالت پاسخ دادند و هر دانشدر شیفت صبح مدرسه ها باشد. آزمودنی

مطالعات زیادي روي آن انجام نگرفته است.  جدید است که در ایران این پرسشنامه یک پرسشنامه نسبتأ دهی به سواالت در اختیار داشت.پاسخ

 76/0هایش ازمقیاسگزارش شده است. ضریب آلفاي کرونباخ نیز براي خرده63/0و روایی آن  87/0این پرسشنامه در ایران  فرم اولیه پایایی درونی

  

1 krejcie, R. V. & Morgan, D. W. 
2 Bnininks - Ozretesky 
3 Physical self Questionnaire 
4 Fox, K. R., Corbin, C. D. 
5 Whitehead, J. R. 
6 Walk, G. J., Eklund, B. 
7  Moreno, J. A. 
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 استاداننفر از  5این پرسشنامه بر اساس نظر صوري در این پژوهش روایی  .)19(دست آمده استبه 72/0تا 63/0/. و میانگین بار عاملیشان از84تا 

  .به دست آمد 63/0و 73/0خبره در این زمینه در حد مطلوب تائید شد و همچنین پایایی درونی پرسشنامه به روش تصنیف و آلفاي کرونباخ به ترتیب 

آموز بدون کفش در حالت ایستاده د هر دانشسپس ق .آموزان در پرسشنامه وارد شدسن و جنس دانش :مخصوص سن و جنسBMI 1هاي .صدك3

کیلوگرم و با حداقل لباس و بدون  5/0آموز با ترازوي عقربه اي با دقت متر و وزن هر دانش 01/0و مستقیم با متر نواري غیر قابل ارتجاع و با دقت 

که معیارهاي زیادي براي قد (متر) حساب شد. از آنجایی هر کودك از تقسیم وزن (کیلوگرم) بر مجذور )BMI(گیري شد. نمایه توده بدنیکفش اندازه

 در کودکان استفاده گردید. CDC20042ها بررسی نمایه توده بدنی در کودکان و نوجوانان وجود دارد در این پژوهش از معیار مرکز کنترل بیماري

تعیین شد و افراد الغر براساس نمایه  95تا  85مایه توده بدنی بین و معیار اضافه وزن ن 95بیشتر یا مساوي  )BMI( معیار چاق بودن نمایه توده بدنی

  انتخاب شدند. 5تر از صدك توده بدنی پایین

هاي مرکزي و پراکندگی براي تحلیل آماري اطالعات خام از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. از آمار توصیفی براي محاسبه شاخص     

-طوريکولموگروف اسمیرنف استفاده شد بهها از آزمون براي اطمینان از طبیعی بودن دادهمار استنباطی آ. در بخش دهاي کمی استفاده گردیمقیاس

ه حرکتی و شاخص توده بدنی در دو گرو - براي مقایسه میانگین نمره توانایی ادراکی ها بود.دلیلی بر طبیعی بودن داده <05/0pهاي که ارزش

هاي خودپنداره مقیاسمستقل و براي مقایسه خرده tها) از روش آماري دادهمار پارامتریک (طبیعی بودن آفرضهاي پیش دختران و پسران با پذیرفتن

هاي مقیاسنی، توانایی ادراکی حرکتی و خردهبدنی بین دو گروه از تحلیل واریانس چند متغیري استفاده شد. بررسی ارتباط بین شاخص توده بد

زمون همبستگی پیرسون و تعیین نقش هریک از متغیرها در پیش بینی توانایی حرکتی با آزمون رگرسیون گام به گام آز طریق خودپنداره بدنی نیز ا

در نظر  α=05/0و سطح معناداري تمامی فرضیه ها به کار برده شد  16نسخه  spssها بسته نرم افزار آماري براي تجزیه و تحلیل داده انجام شد.

  گرفته شد.

  

  هایافته

آموزان دختر و خودپنداره بدنی در بین دانش هايمقیاسادراکی حرکتی و بعضی از خرده هايتوانایی ،ارتباط بین شاخص توده بدنی ،در تحقیق حاضر

  پسر شهرستان نهاوند مورد بررسی قرار گرفت.

  مستقل  tبا نتایج آزمون همراه  BMI):میانگین و انحراف استاندارد توانایی هاي ادراکی حرکتی و 1(شماره جدول

 براي مقایسه بین دو جنس

 t p انحراف استاندارد میانگین تعداد جنس متغیر

 دختر  تواناییهاي ادراکی حرکتی

  

144  47/53  

  

4/6  

  

353/1-  

  

177/0  

  

 0/6 45/54 156  پسر

BMI  
  

  768/0 295/0 2/3 60/17 144  دختر

 پسر

  

156 49/17 2/3 

 بین دو جنس وجود ندارد BMIهاي ادراکی حرکتی و تفاوت معناداري در توانایی نشان دادمستقل  tبا استفاه از آزمون آماري نتایج تجزیه تحلیل  

   ).1 شماره جدول(

 
 
 
 
 
 
 

  

1 Body mass index 
2 Centers for Disease Control and Prevention 
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 ): مقایسه زیر مقیاسهاي خود پنداره بدنی در دو گروه دختران و پسران2(شمارهجدول 

  MS  F  2Ƞ  متغیروابسته  متغیر مستقل

  جنس

  

  

  

  

  003/0  969/0  07/216  صالحیت

  007/0  981/1  76/403  بدنی جذابیت

  049/0  38/15**  82/2104  قدرت بدنی

  33/310  اعتماد به نفس

  

**08/7  
  

023/0  

  

01/0  *p<05/0**p<  

ران و پسران ین دو گروه دختدهد که بنشان می ،ده از آلفاي بونفرونی میزان شدهبا استفا شماره2نتایج تحلیل واریانس چند متغیري نیز در جدول       

به نفس بـین   هاي قدرت و اعتمادمقیاساین درحالی است که در خرده ،نداردبدنی اختالف معناداري وجود  جذابیتهاي صالحیت و مقیاسدر خرده

  ). >05/0p( دو جنس اختالف معنادار دیده شد

  

  ): میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی بین متغیرهاي مورد پژوهش3(شمارهجدول 

انحراف   میانگین  متغیرها

  استاندارد

1  2  3  4  5  

          -  25/6  98/53  .تواناییهاي ادراکی حرکتی1

2.BMI  54/17  23/3  **231/0-  -        

      -  -097/0  095/0  93/14  63/75  .صالحیت3

    -  287/0 **  -071/0  220/0 **  3/14  35/48  بدنی جذابیت.4

  -  503/0 **   372/0 **  076/0  115/0*     97/11  58/43  .قدرت بدنی5

  .اعتماد به نفس6

  

43/29  

  

68/6  

  

079/0  

  

093/0-  

  

** 430/0  

  

024/0  

  

* 132/0  

  

01/0  *p<05/0**p<  

روابط بین ایـن متغیرهـا را    و BMIهاي ادراکی حرکتی و ییا، توانهاي خودپنداره بدنیمقیاسمیانگین و انحراف استاندارد خرده شماره 3جدول     

هاي ادراکـی حرکتـی   به شکل منفی با توانایی BMIبدنی و قدرت به شکل مثبت و  جذابیتدهد که هاي این جدول نشان مییافته دهد.نشان می

   .یستن هاي ادراکی حرکتی معنادارهمبستگی صالحیت و اعتماد به نفس با توانایی همبستگی دارد.

  ):نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام براي پیش بینی تواناییهاي ادراکی حرکتی4(شماره جدول

  B  SE  Beta  2R  متغیر پیش بین  گام  متغیرمالك

  تواناییهاي ادراکی حرکتی

 
  

 
  

  

 ** BMI   -0/447  اول

  

109/0  231/0-  

  

05/0  

  BMI  ** 418/0 -  107/0  216/0- 09/0  دوم

 204/0  024/0  089/0 **  جذابیت بدنی

05/0**p<   

هاي ادراکی حرکتی را دارند از تحلیل رگرسـیون گـام بـه گـام     بینی توانایییک از متغیرهاي مورد مطالعه امکان پیشکه کدامبررسی این براي     

-شده و سپس مقدار آن تعیین میمعادله  اردیک از متغیرها براساس توالی و به این ترتیب که در اجراي تحلیل رگرسیون گام به گام هر استفاده شد

دهد از بـین  نشان می 4شمارههاي جدول یافته شود.اگر اضافه شدن متغیر به مدل کمک کند باقی مانده در غیر این صورت از مدل حذف می شود.

بینـی  ادراکی حرکتی را پـیش  هايییاانس توانصد از واریدر 5دله رگرسیون را پیدا کرده و امکان ورود به معا BMIدر گام اول بین پیشمتغیرهاي 

  .کنندمیبینی هاي ادراکی حرکتی را پیشدرصد واریانس توانایی 9 مجموعاٌ BMIبدنی و  جذابیتدر گام دوم  کندمی
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    و نتیجه گیريبحث 

-خودپنداره بدنی در بین دانشهاي مقیاسهاي ادراکی حرکتی و بعضی از خردهتوانایی ،پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی

  .گردیدهاي جنسیتی در متغیرها آزمون عالوه براین تفاوت آموزان دختر و پسر شهرستان نهاوند انجام شد.

ـ  و BMIاما بین  ،پسران و دختران تفاوت معناداري وجود ندارد BMIهاي حرکتی و که بین توانایی می دهدنشان  t نتایج آزمون      هـاي  اییتوان

هاي درشـت و  دهند پسران در مهارتتوان به تحقیقاتی اشاره کرد که نشان میین نتایج فوق مییحرکتی بطور کلی رابطه معنادار وجود دارد. در تب

 مون توانایی حرکتیکه امتیاز آزییاز آنجا اما در امتیاز کل تبحر حرکتی در دو جنس تفاوتی وجود ندارد.،هاي ظریف برتري دارند دختران در مهارت

 به دلیل برتري هریک از دو نبود تفاوت جنسی در آن احتماالً ،شوددرشت و ظریف سنجیده می هايمقیاستسکی براساس مجموع امتیازات خردهازر

همسـو بـا   تحقیـق مـا همچنـین    در  و توانایی ادراکی حرکتـی  BMI رابطه .)20(هاي حرکتی و خنثی کردن یکدیگر استجنس در یکی از مهارت

-دهند بین شاخص توده بدنی و تواناییاست که نشان می) 2002(4 چاترا و )2009(3 نتا)، ایوا دي ه2011(2 )، نرویک2011(1 مطالعات ملینا مورانو

هاي توانایی بررسی علت ارتباط منفی بین در )2009( دي هانتمطالعه برطبق  .)8،9،10،21(هاي ادراکی حرکتی همبستگی منفی معنادار وجود دارد 

حجم بخش نامتناسـب بـدن را    گذاشته و روي هندسه بدن اثر چون چاقی بر .شودادراکی حرکتی و وزن بدن اغلب از دیدگاه مکانیکی استفاده می

. )10( آور باشدنحرکتی زیا هايبراي مهارت شده و ثر منجرتواند به حرکات بیومکانیکی نامؤیدهد بنابراین این مقدار حجم اضافی بدن مافزایش می

هود است که بخش بیشتري از هایی مشدر مهارت هاي حرکتی عمدتاًو مهارت BMIدر تایید فرضیه باال نشان داده شده است که تفاوت در ارتباط 

سم منحصر به فـرد و  رسد این ارتباط ناشی از چند مکانینظر میبا این حال به کند.گیر است این نکته از فرضیه تحمل وزن بدن حمایت میبدن در

  .مکمل است

-بین صالحیت و توانایی ،همبستگی هاي ماتریسهمچنین مطابق با یافته. ردوجود ندا الحیت تفاوت معناداري بین دو جنسمقیاس صدر خرده     

چنین توضیح داد که  فته را ایناین یا )2008( و دیگران 5توان براساس تحقیق لیزا بارنتنشان نداد. می هاي ادراکی حرکتی تفاوت معناداري را

-این صالحیت را پیش تواندهاي دستکاري و کنترل اشیا میاما تبحر در مهارت،ثیر ندارندروي صالحیت ورزشی و جسمانی تأبر هاي جابجاییمهارت

سنجد شاید عدم معناداري دیده شده یطور همزمان مهها را بکه فرم خالصه آزمون توانایی حرکتی ازرتسکی تمامی مهارتاز آنجایی ).12(بینی کند

 مقیاسفی عدم تفاوت جنسیتی در این خردهطرباشد. از هاهاي ادراکی حرکتی این تحقیق به دلیل سنجش همزمان مهارتدر بین صالحیت و توانایی

را شاید بتوان  است ناهمسو )2005(8 آسی ) و2009( 7کاگلر )،2012( 6مارگ لگیر  با تحقیقات و )22(همسو  )1382(زادهکه با تحقیق بهرام و شفیع

که  نوجوانی و نوجوانی نسبت دادابعاد جسمانی و روانی دوران پیش تغییرات سریع به تغییرات ناشی از آغاز ورود این کودکان به دوره نوجوانی و

  .)23-25( طور دقیق ادراکی از بدن خویش نداشته باشندآنها هنوز بهشود موجب می

که این نتیجه با تحقیقات  می دهدبدنی تفاوت معناداري را بین دو جنس نشان ن جذابیتمقیاس ریانس چند متغیري همچنین در خردهواتحلیل       

-تبیین این نتیجه می در ).316،17،18،2( همسو استنا) 2005( آسی)، 2007(11 و با تحقیقات مورنو همسو )2005(10 ولک و اکلوند )،1995( 9وایتهد

کمتـر   نـد مدآنظر میسایرین چگونه به نظرافراد از کههاي جمعی اینسایر رسانه وجود آمدن تلویزیون وقبل از به .ها توجه کردقش رسانهتوان به ن

دهنـد  ارائه میها با تبلیغاتی که درباره شکل بدن رسانه گیرند.ها به دلیل ارائه فیزیک نامطلوب مورد انتقاد قرار میولی امروزه رسانه ،توجه بودمورد

عنوان الگو انتخاب بهاینترنت  هاي مد در ماهواره وها و کانالدر کشور ما بیشتر هنرپیشه هثیر گذارند البته امروزأتوانند روي احساس فرد از خود تمی

مقیـاس بـا   همچنین این خـرده  دهد.ثیر قرار میأزنند که این اثر برخالف گذشته هم پسران و هم دختران را تحت تاین امر دامن میو به  شوندمی

سـرعت و چـابکی در مطالعـه     ،درك افراد از قـدرت  و BMIروي بدنی بر جذابیتثیر تی همبستگی مثبت معنادار داشت. تأهاي ادراکی حرکتوانایی

کننـده  بینـی بدنی پیش ابیتجذ و BMIدهد همسو با مطالعه حاضر است که نشان میهمچنین ها این یافته نشان داده شده است. )2009( 12مورانو

  .)26( هاي ادراکی حرکتی هستندمعنادار توانایی

-طوريبه استبین دو جنس متفاوت  مقیاسچنین این خردههم .حرکتی همبستگی مثبت و معنادار دارد هاي ادراکیمقیاس قدرت با تواناییخرده      

فتحـی   تحقیـق  با که این نتیجه ندردا =M) 15/47 و =SD 42/14(با  دخترهانمره باالتري نسبت به  =M) 47/49و  =14/14SDکه پسرها با (
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 ) نـاهمخوان اسـت  2007( 15مورنـو مورسـیا  جـان آنتونیـو   و بـا تحقیـق    رد) مطابقـت دا 2005( 14ولک و اکلوند و )2005(13 هاگر)، 1390( رضایی

دهد توان به تحقیقاتی اشاره کرد که نشان میدر مطالعه حاضر می هاي ادراکی حرکتیرابطه مثبت قدرت با سطح تواناییدر تبیین  .)13،17،18،27(

 روي بهبود عملکرددیده شدن دارند که این امر بر تراندامو خوش ترقويمنظور تر بهجثه بزرگویژه پسران اشتیاق و تمایل بیشتري براي هنوجوانان ب

همچنـین سـازگاري    ونمو متفاوت توده عضالنی  ی پسران،تغییرات هورمون ،قدرتدر  علت تفاوت پسران و دختران ).26( گذاردشان اثر میحرکتی

-ثر از هنجارهاي فرهنگی است این آثار خیلی زودتر از دوران نوجوانی آغاز میأتمرین بیشتر پسران مت یت ولفعا تمرین است. اثر عصبی عضالنی بر

همین دلیل تجربه و انگیزه کمتـري بـراي ایـن    به دگردنگاهی از این تکالیف منع می و شوندیمهاي قدرتی ترغیب نبه فعالیت دختران غالباً شوند.

  ).20(هاي جنسیتی در ترکیب تارهاي عضالنی نیز عامل برتري پسران در قدرت استتفاوت ،هاي فرهنگیعامل برعالوه .ها دارنددست فعالیت

 ،هادلیل کم بودن سن آزمودنیبه توان گفت احتماالً. در تبیین این یافته مییستار نهاي ادراکی حرکتی معنادهمبستگی اعتماد به نفس با توانایی

ساس شایستگی به بلوغ کامل اح ، پذیرش خود وهاي خودگذاري به تواناییزان ارزشها در حال رشد بوده و هنوز در درك از خود، میعزت نفس آن

 .به نفس بیشتري داشتند اعتماد =M)37/28 و =7/6SD( نسبت به دختران =M) 40/30 و =4/6SDبا این وجود پسران با ( ).28( اندنرسیده

نشان دادن و پسرها ممکن است بیشتر به سمت  کند که دخترها و پسرها تعریف و نگرش متفاوتی از موفقیت در ورزش دارند.بیان می )1993(لیرگ

هاي اجتماعی برخوردارند که این امر در اعتماد دخترها کمتر از چنین فرصتی در رقابتکه شوند درحالیهاي اجتماعی سوق داده ابراز وجود در رقابت

  .) )18( (به نقل از مورنو و همکاران ثر باشدؤتواند مبه نفس باالتر پسرها می

  

  گیرينتیجه

-روان ،کاردرمانان ،مربیان تربیت بدنی ،هداشتکنند اعم از مربیان بنی که با کودکان کار میامتخصص می شودتحقیق پیشنهاد این نتایج  با توجه به

توجه خاص سالگی  11به ویژه در سن هاي موجود بین دختران و پسران هاي خود به تفاوتها و طرحریزي برنامهناسان و مربیان تربیتی در برنامهش

دارند ثیر متقابل بر هم أو تدپنداره بدنی ارتباط تنگاتنگ شاخص توده بدنی و خو ،هاي ادراکی حرکتیکه تواناییاز طرفی از آنجایی مبذول فرمایند.

هاي دیگر گشایی جهت انجام پژوهشهاي این پژوهش راهپژوهشگر در این تحقیق امید دارد یافته .گیرد مدنظر قرار کودکان هاي رشديتمامی جنبه

  در زمینه کودکان دختر و پسر باشد.

  

  

  

  

13 Hagger, M.  
14 Welk, G. J. 
15 Moreno, J. A. 
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