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تحوالت علوم ورزشی در حوزه سالمت ،پیشگیری و قهرمانی

ارتباط شاخصهای پیکرسنجی با اجرای مهارت ظریف انگشتان
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 -1دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
 -2،3،4دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
-5استادیار دانشگاه شیراز

مقدمه
از جمله حیطه هاي مرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزشی به ویژه در زمینه ورزش قهرمانی ،موضوع استعدادیابی
است .حیطه استعدادیابی ،به عنوان موضوع جالب ،به ویژه براي کسانی که با ورزشکاران جوان کار می کنند و به سطح
رقابتی چشم دارند ،به سرعت وارد دنیاي ورزش شدهاست] .[1در واقع ،تشخیص استعدادها ،تعیین میزان آنها و شناسایی
تفاوتهاي فردي مهمترین کار مربیان و مشاوران است .این پیش نیازها می توانند داراي جنبههاي پیکرسنجی،
فیزیولوژیکی ،مهارتی ،روانشناختی و غیره باشند .پیکرسنجی به عنوان روشی غیرتهاجمی و ارزان شناخته می شود که
اطالعات فراوانی را در مدت کوتاه از تعداد زیادي آزمودنی به دست می دهد  .مطالعات این حوزه بیان می کند که هر
ورزش به ورزشکارانی با ابعاد و اندازههاي بدنی خاصی نیاز دارد .نتایج برخی تحقیقات از ارتباط ویژگیهاي پیکرسنجی و
تیپ بدن با عملکرد ورزشی ،تشابه نوع پیکر بازیکنان جوان و بزرگسال یک رشته و ثبات تیپ بدنی در طول عمر حکایت
دارد .با توجه به این که شاخص هاي پیکري تحت تأثیر عوامل ژنتیکی بوده و از تمرین و تغذیه تأثیر اندکی می پذیرد ،این
شاخصها می توانند در شناسایی افراد مستعد سودمند باشند] .[2در سالهاي اخیر تحقیقهاي زیادي بر ارتباط اندازهها و
ترکیبهاي بدن با رشتههاي مختلف ورزشی و عملکردهاي حرکتی انجام شده است ،در این راستا سواالت زیادي در ارتباط
با رابطه بین این اندازه ها و عملکرد ورزشی ،ذهن متخصصان را مشغول کرده است ،از جمله :آیا بازوي بلندتر در توانایی
گرفتن بهتر است؟ آیا بچه هاي قد بلند تر بیشتر می پرند؟ اینها همیشه یکی از موضوعات مهم و رایج در میادین ورزشی
 ،انجام مهارتهاي حرکتی و رشد هستند .ما نمی توانیم انکار کنیم که طول بخشهاي بدن ،رابطه متقابلی با مهارتهاي
حرکتی در ورزش ندارد] . [3امروزه ابزارهاي زیادي براي ارزیابی مهارتهاي دستی ساخته شده است .یکی از این ابزارها
گروود پگبورد(ابزار شرکت الفایت )9191 ،است ،این ابزار می تواند :سرعت روانی حرکتی ،کنترل حرکتهاي ظریف و
سریع و هماهنگی بصري-حرکتی را اندازهگیري کند].[4.5.6
روششناسی
جامعه پژوهش مطالعه حاضر را جوانان پسر شهر شیراز تشکیل دادند.تعداد  05نفر در گروه سنی جوان (با
میانگین قد  ، 9/50وزن  ، 50/05ترکیب بدن  29/22و سن ) 25/55به صورت در دسترس در مطالعه حاضر شرکت
نمودند .ابزار گردآوري اطالعات شامل )9 :پرسش نامه دموگرافیک براي گرفتن اطالعات عمومی آزمودنیها )2.اندازه گیري
برخی شاخصهاي پیکر سنجی (قد ،وزن ،طول دست ،طول انگشت شست و طول انگشت اشاره)که توسط متر نواري انجام
*نویسنده مسئول:
Email: mostafa.ghasemi.1371@gmail.com
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شد و (شاخص توده بدنی) هر فرد از تقسیم وزن (کیلو گرم) بر مجذور قد (متر) محاسبه شد .اطالعات توصیفی مربوط به
متغیرهاي پیکر سنجی آزمودنیها در جدول  9گزارش شده است)3 .تست گروود پگبورد (مدل  )32523که براي ارزیابی
مهارت حرکتی،سرعت ،دقت و هماهنگی چشم و دست استفاده می شود] .[4.5.6در بررسی پایایی ابزار گروود پگبورد در
پژوهش حاضر ،آلفاي کرونباخ آن  5/99به دست آمد .در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل دادهها از روش آماري ضریب
همبستگی پیرسون براي ارتباط بین شاخصهاي آنتروپومتریک(ترکیب بدن ،طول دست ،طول انگشت اشاره و طول انگشت
شست) با رکوردهاي (دست راست ،دست چپ و رکورد کل)استفاده شد .سطح معناداري در مطالعه حاضر  α=0/05در
نظر گرفته شد.
جدول .1اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهاي تحقیق
آماره

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

متغیرها
طول دست

05

99.59

.89

طول انگشت اشاره

05

5.25

.51

طول انگشت
شست

05

5.39

.46

ترکیب بدن

05

29.22

3.39

رکورد کل

05

935.33

23.31

نتایج
تحلیل آماري اجرا شده در این تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداري α =5/50
حاکی از ارتباط مستقیم و منفی معنادار بین طول دست ،طول انگشت اشاره و طول انگشت شست با رکورد دست راست،
دست چپ و رکورد کل است؛به این معنا که هرچه طول دست ،طول انگشت اشاره و طول انگشت شست بیشتر باشد رکورد
اجراي آزمودنی ها بهتر(کمتر) می شود .اما در این مطالعه ارتباط معناداري بین ترکیب بدن و رکوردهاي دست راست،
دست چپ و رکورد کل مشاهده نشد .نتایج مطالعه حاضر در جدول  2گزارش شده است.
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جدول  .2نتایج همبستگی تحقیق
رکورد دست
راست

رکورد دست
چپ

ضریب
همبستگی

**-.421

*-.352

آماره
متغیر

طول دست

طول انگشت اشاره

طول انگشت شست

شاخص توده بدنی

رکورد کل

**-.411

سطح
معناداري

.002

.012

.003

ضریب
همبستگی

**-.371

*-.301

*-.357

سطح
معناداري

.008

.034

.011

ضریب
همبستگی

**-.370

**-.378

**-.396

سطح
معناداري

.008

.007

.004

ضریب
همبستگی

-.028

.064

.017

سطح
معناداري

.844

.657

.906

همبستگی در سطح معناداري 5/59
* همبستگی در سطح معناداري 5/50

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی ارتباط برخی از شاخصهاي پیکرسنجی با اجراي مهارت پگبورد درگروه سنی
جوانان بود .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که برخی از شاخصهاي پیکرسنجی (طول دست ،طول انگشت اشاره و
طول انگشت شست) رابطه منفی و معناداري با اجراي مهارت پگبورد دارد .نتایج تحقیق حاضر با نتایج حاصل از تحقیق
سیاه کوهیان و همکاران)  ( 2011مبنی بر اینکه که طول دست ،نقش قابل توجهی در دقت و شکل دریافت شیء
دارد] .[7همخوانی داشت .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق ون ویجک( ،)2593مارشال و بوفارد( ،)9113سوشال و
همکاران( )2553مبنی بر عدم ارتباط بین شاخص توده بدنی و(کنترل اشیا) مهارت گروود پگبورد نیز همخوانی
دارد] .[8.9همچنین نتایج این تحقیق با نتایج بهمن عالی زاده و همکاران( )9312مبنی بر اینکه طول بیشتر اندامها باعث
اجراي بهتر مهارتهاي کنترل شی می شود و نتایج تحقیق طباطبائیان( )9350که نشان داد داد بین رکورد شناي  05متر
تخصصی و طول کف دست شناگران نخبه همبستگی منفی و معنی داري وجود دارد] .[10.11همخوانی دارد .از آنجایی
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 پیشگیری و قهرمانی،تحوالت علوم ورزشی در حوزه سالمت
:که نتایج حاصل از تحقیقات اخیر بر روي ابزار گروود پگبورد حاکی از آن است که این ابزار می تواند شاخصهایی مثل
 می توان، سرعت و چاالکی دست را با اطمینان باالیی اندازه گیري کند، هماهنگی چشم و دست،عضالنی-هماهنگی عصبی
از این ابزار براي استخدام افراد در برخی مشاغل و استعدادیابی در رشتههاي ورزشی مختلف که با این شاخصها سر و کار
 همچنین در این مطالعه مشاهده شد که برخی شاخصهاي پیکرسنجی نیز می تواند بر اجراي این.دارند استفاده کرد
یعنی شاخصهاي پیکرسنجی می تواند به طور مستقیم در عملکرد افراد در رشتههاي.آزمون تاثیر مستقیم داشته باشد
. که باید در اجراي این آزمون شاخصهاي پیکر سنجی را در نظر داشت.مختلف ورزشی تاثیر گذار باشد
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