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Abstract 

Background & Objective: Childhood obesity is one of the epidemic problems in the whole world, affecting many aspects of children’s lives. 
According to evidence, high body mass index (BMI) is associated with the prevalence of cardiovascular diseases, type 2 diabetes, hypertension, 

and poor physical condition. One of the important factors causing a change in lifestyle to control weight, is the awareness of the weakening 

effects of overweight and obesity. The aim of this study was to compare “perceived competence” and “competency in performing motor skills” 
between three groups: normal-weight children, extremely slim children, and overweight and obese children. 

Methods: The research method was descriptive and of a causal-comparative type. The statistical population of this study was 460 10-year-old 
students residing in Isfahan City. We used a cluster sampling method to select this sample from among the students of two girls' schools and two 

boys’ schools located in District 3 of Isfahan City. There were respectively 200 and 230 10-year-old girls and boys in these schools, out of which 

we assigned 34 to the extremely slim group, 42 to the normal group, and 20 to the overweight and obese group. After completing the 
administrative procedure and getting necessary coordination done with the Isfahan Province Directorate-General for Education, and after the 

children’s parents completed the consent form and the children consented to their participation in this research, we were allowed to start our 
activities in these schools. First, we measured each participant’s height without shoes using a Seca stadiometer with a precision of 0.1 cm, and 

their weight with minimal clothes using a digital scale with a sensitivity of 0.1 kg. Based on the body mass index (BMI; the body weight in 

kilograms divided by the square of the body height in meters) and using international standard reference tables (IOTF), we classified the children 
into three categories: extremely slim, normal-weight, and overweight and obese children. According to the results, 20 subjects fell in the 

overweight and obese category, 42 in the normal-weight category, and 34 in the extremely slim category. We selected all 20 children who had 
fallen in the overweight and obese category. Fundamental motor skills were measured using The Test of Gross Motor Development (TGMD-2; 

Ulrich, 2000). This instrument contains twelve fundamental motor skills, which are categorized into two groups: Locomotor skills and object 

control skills. The locomotor skills group is aimed at evaluating gross motor skills that require coordination between body movements and the 
child’s movement. The object control skills group measures children’s general ability in manipulation skills. The running, trotting, hopscotch, 

leaping, precision jump, and sliding tests evaluate locomotor skills. Object control skills include the batting, dribbling, catching, kicking, 
overhead throw, and an underarm roll of a ball. We calculated the internal consistency reliability coefficients to be 0.78, 0.74 and 0. 80 on 

average for the movement score, the object control score, and the total score, respectively. We used Ulrich's test, and calculated the test-retest 

reliability coefficient to be ranging from 0.65 to 0.81, and the internal reliability of the scoreboard to be above 0. 95. We used Harter's scale 
(1985) to measure the children's competence perceived by children and parents. And we calculated the Cronbach's alpha coefficient to be 595% 

for self-perceived education, 557% for self-perceived behavior, and 692% for overall self-perception. 
Results: The data showed that the fundamental motor skills of overweight and obese children, in the movement section and in total, were below 

those of extremely slim and normal-weight children, (p<0.01) but they were not different in the manipulation section. No significant differences 

were observed in the perception of children and parents about children’s competency in performing motor skills either. 
Conclusion: Although the motor skills of overweight and obese children were below those of extremely slim and normal-weight children, their 

parents and the children themselves did not perceive any differences between themselves and the other children in performing motor skills, and 
they did not, in fact, have a correct perception of motor competence. Accordingly, one of the ways to control weight is perhaps to give a correct 

perception of weight status and competency in performing motor skills, to parents and overweight and obese children. 

Keywords: Body Mass Index (BMI), Fundamental Motor Skills, Perception Motor Competence. 
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  .۳1:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۷ ماهآبان برخط انتشار 

 

ودکان های حرکتی بنیادی و ادراک شایستگی والدین و کودکان از اجرای حرکات: در کمهارت
 وزن و چاقالغر، وزن طبیعی، اضافه
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 سندگانینو حاتیتوض

 . دکتری، دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی )رفتار حرکتی( دانشگاه تهران، تهران، ایران؛1

 الملل کیش، دانشگاه تهران؛. دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، پردیس بین۲
 . دکتری، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران؛۳
 .حرکتی، دانشکدٔه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران . دکتری رفتار۴

 .دانشکدٔه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران: *آدرس نویسندۀ مسئول
 prosheikh@yahoo.com  رایانامه:*

 1۳۹۷مرداد1۳ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷خرداد۲۸ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

های حرکتی بنیادی گیرد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسٔه انجام مهارتها میها را از آناندازد و بسیاری از فرصتوزن و چاقی زندگی کودکان را به مخاطره میاضافههدف: 
 بود. های حرکتی در این سه گروهوزن و چاق و همچنین مقایسٔه ادراک والدین و کودکان از شایستگی حرکتی در اجرای مهارتکودکان الغر، وزن طبیعی و اضافه

 ۴۲الغر،  ر گروهدنفر ۳۴سالٔه شهر اصفهان بوده که از این میان  1۰آموز دانش ۴۶۰ای بود. جامعٔه آماری این پژوهش روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه بررسی:روش
ز نسخٔه والدین و او  ۲-حرکتی از آزمون الریخ  هایمهارتای انتخاب شدند. برای ارزیابی گیری خوشهوزن و چاق، با استفاده از روش نمونهنفر اضافه ۲۰نفر وزن طبیعی و 

نالیز واریانس به کار آها نیز آزمون حرکات، استفاده شد. برای تحلیل دادهمنظور مقایسٔه ادارک شایستگی توسط والدین و کودکان از اجرای هارتر بهکودکان ادارک شایستگی 
 رفت.

اوتی در ادراک والدین و (؛ اما تفp<۰٫۰1های حرکتی کمتر از کودکان الغر و وزن طبیعی بودند )وزن و چاقی در انجام مهارتنتایج نشان داد که کودکان دارای اضافهها: یافته
 های حرکتی مشاهده نشد.ای مهارتکودکان از شایستگی اجر

های حرکتی رای مهارتها و خود کودکان تفاوتی در اجوزن و چاقی کمتر از کودکان الغر و وزن طبیعی بود؛ اما والدین آنهای حرکتی کودکان دارای اضافهمهارت گیری:نتیجه
وزن و چاقی دربارٔه وضعیت های کنترل وزن، دادن درک صحیح به والدین و کودکان دارای اضافهاهرسد یکی از رخود با دیگر کودکان ادراک نکردند. بر این اساس، به نظر می

 های حرکتی باشد.ها در اجرای مهارتوزنی و شایستگی آن
 های حرکتی بنیادی، ادراک شایستگی حرکتی.شاخص تودٔه بدن، مهارتها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
ضافه وعیش امروزه ست یجهان یمعضل کودکان یچاق و وزنا  نیا که ا

 و یساااالمت به مربوط لیمساااا نٔهیزم در یادیز ینگران جادیا باعث امر
ست ست شده کودکان یتندر شکالت. ا ضافه به مربوط م  یچاق و وزنا
 اساااات شیافزا به رو یشااااناختروان و یاجتماع یهانهیزم در کودکان

 به هاگروه گرید و همسااااان مختلف یهاگروه در چاق کانکود(. 1)
 از(. ۲) شودیم هاآن یریگگوشه سبب گاه و شوندینم رفتهیپذ یخوب
 گوناگون یهایماریب به ابتال خطر معرض در شتریب کودکان نیا یطرف
له از بد ،یگوارشاااا یهایناراحت آساااا ، جم  غدد ،یعروق یقلب ،یک

 یداروها از شاااتریب اساااتفادٔه به مجبور و هساااتند یارتوپد و زیردرون
 و پزشااااک به شااااتریب مراجعٔه خاطر به نیهمچن شااااوند؛یم گوناگون

 (. ۳) مانندیم باز مدرسه در حضور از مارستانیب
نه یدارا اسااااات ممکن چاق کودکان نیبراعالوه  و یروان یهانشاااااا
ند خود یچاق با رابطه در یترنییپا نفسعزت  کهنیا احتمال. باشاااا
 ادیز شوند لیتبد چاق بزرگساالن و نوجوانان به ندهیآ در چاق دکانکو

 (. ۴) است
. هاسااااتآن در یچاق جادیا مه  عامل کودکان در یبدن تیفعال عدم
 تیفعال عدم که اساااات نیا انگریب نهیزم نیا در شاااادهانجام قاتیتحق
شورها در کودکان یبدن  شیافزا به رو شرفتیپ حال در و شرفتهیپ یک

 تکامل و رشد از مه  بخش کی عنوان به یجسمان تیفعال(. ۵) است
 یهاتیقابل توسعٔه در یمهم نقش تواندیم و بوده نوجوانان و کودکان
 (. ۶) کند فایا هاآن یحرکت و یجسمان
 یجسمان یهاتیفعال انجام در یادیز فرصت یبدن تیفعال در شرکت

 یهامهارت از یبرخ توسااعٔه در تواندیم و کرده فراه  کودکان یبرا را
 (. ۷) باشد گذار اثر هاآن یادیبن یحرکت

 یبرا یاساااااساااا یهارساااااختیز عنوانبه یادیبن یحرکت یهامهارت
 کودکان انیم در خاص یهاورزش در شااارفتهیپ یهامهارت و حرکات

 یبدن یهاتیفعال در شرکت یبرا مه  یعامل و شوندیم گرفته نظر در
 در یادیبن یهامهارت که شااااده ثابت نینهمچ. ندیآیم شااااماربه زین

 دوران در یباادن یهاااتیاافعااال کنناادٔهینیبشیپ عاااماال ،یکودک دوران
 که اندداده نشان قاتیتحق از یبرخ آن بر عالوه(. ۸) هستند ینوجوان
 کودکان از کمتر چاق و وزناضاااافه یدارا کودکان یحرکت یهامهارت

 که اندداده نشااااان یاتقیتحق نیهمچن(. ۹،1۰) اساااات یعیطب وزن با
 با که ییجاجابه یهامهارت قساااامت در یادیبن یحرکت یهامهارت
 از ترفیضع وزناضافه و چاق کودکان در است ارتباط در وزن انتقال

کان  از یبرخ در چند هر(. 11،1۲) اسااااات یعیطب وزن و الغر کود
 یدایبن یحرکت یهامهارت با کودکان وزناضافه نیب یارابطه مطالعات
شاهده شده م ست ن سیک یزاندوند برآنعالوه(. 1۳) ا  همکاران، و یتن
 که انددهیساانج را یحرکت یهامهارت و بدن تودٔه شاااخص نیب ارتباط

 داد نشااااان را هامهارت نیا نیب یدارمعنا رابطٔه زین پژوهش نیا جینتا
 دنب تودٔه شاااخص و قد نیب یمعنادار رابطٔه زین همکاران و نتو(. 1۴)

 و وزن و قد ریتأث همکاران و نانز نیهمچن(. 1۵) نکردند دایپ هاهبچ
 ارتباط و داده انجام یحرکت یهامهارت یاجرا بر را بدن تودٔه شاخص
 (. 1۶) نکردند مشاهده یمعنادار

                                                      
1 Activies of Daily Living ADL 

سانروان امروزه  افراد یبدن و یجسمان عوامل نیب که کنندیم انیب شنا
(. 1۷) دارد وجود یقااابلمت ارتباااط هاااآن یروان و یذهن عواماال و
 در اما دانند،یم یواقع را خود دربارٔه شاااااناحساااااس افراد یکلطوربه

 نیا. دارد وجود تفاوت هاآن احساس درک و تیواقع نیب موارد یبرخ
 شودیم خود از فرد حیناصح برداشت باعث گاه ،یواقع شناخت عدم
ندیم که  دیبا فرد. گردد یزندگ در غلط ییرفتارها جادیا ساااابب توا

 داشته خود از یدرست درک تا نموده یبررس دقت با را خود رفتار بتواند
 و کندیم شاااارکت یبدن تیفعال یهابرنامه در فرد که یهنگام. باشااااد
 دایپ خود به یخوب احسااااس کند،یم تجربه خود از یاساااتهیشاااا درک
 ادارک. دهاادیم ادامااه زمااان طول در خود یباادن تیاافعااال بااه و کرده
شتن نفس،اعتمادبه شیافزا باعث فرد یتگسیشا سب یظاهر دا  و منا
 و کودک نگرش و شناخت(. 1۸) شودیم او یجسمان یآمادگ شیافزا

 با که اساات یوانفعاالتفعل شااامل سااالمت و یبدن تیفعال از او درک
 مسااااائل و خانواده و سااااتیزطیمح از درک ،یشااااخ اااا یهایژگیو

 وزن تیوضااع ادراک نینهمچ. اساات ارتباط در یاساایساا و یاجتماع
 . باشد مؤثر کودک یبدن یهاتیفعال زانیم در تواندیم

 سااااطح از هاااآن درک و کودکااان یوزن تیااوضااااع از نیوالااد درک
 ریتأث تحت را هاآن یبدن تیفعال سااااطح کودکان، یحرکت یهامهارت
  (.1۹) است اثرگذار کودکان یچاق بر خودنوبٔهبه که داد خواهد قرار

 درک نیوالد از یادیز تعداد که دهدیم نشااااان یشااااپژوه شااااواهد
 ندارند کودکانشااان یادیبن یهامهارت و یوزن تیوضااع از یحیصااح

 اثر کودکان ادراک بر اساااات ممکن نادرساااات ادارک نیهم و( ۲۰)
 . بگذارد
 یهامهارت آموزش اختالل بر اثرگذار یعامل یچاق کهنیا به باتوجه
 ندهیآ یزیربرنامه در دیبا و اسااات نوزاضاااافه و چاق افراد در 1روزمره

 نیهمچن و شود گنجانده یجهان سالمت در تیمعلول ریتأث کاهش یبرا
 کودکان یحرکت یهامهارت بر بدن تودٔه شاااااخص ریتأث در هاپژوهش
 از نیوالااد ادراک تفاااوت در زین گرید طرف از اساااااات؛ متناااقص

شان یحرکت یهامهارت یاجرا در یحرکت یستگیشا  طالعاتا کودکان
 اساات، عیبد اریبساا نهیزم نیا در پژوهش و سااتین دسااترس در یقیدق

ضر مطالعٔه از هدف  سٔهیمقا و کودکان یحرکت یهامهارت سٔهیمقا حا
 یاجرا در یسااااتگیشااااااا زانیم از هاااآن کودکااان و نیوالااد ادراک
  .بود یوزن مختلف سطوح در کودکان، یادیبن یحرکت یهامهارت

 یبررس روش 2
ص پژوهش، روش  نیا یآمار جامعٔه. بود یاسهیمقا یعل نوع از یفیتو

 با نمونه نیا. بود اصاااافهان شااااهر سااااالٔه 1۰ آموزدانش ۴۶۰پژوهش
 مدرساأه ۲ آموزاندانش نیب از یاخوشااه یریگنمونه روش از اسااتفاده
سٔه ۲ و دخترانه سرانه مدر صفهان شهر ۳ ٔهیناح در پ . شدند انتخاب ا
 ۲۰۰ بیترتبه مدرسه، دو نیا پسر و دختر سالٔه1۰ آموزاندانش تعداد

ند آموزدانش ۲۳۰ و عداد نیا از. بود  نفر ۴۲ الغر، گروه در نفر۳۴ ت
فه نفر ۲۰ و یعیطب وزن ند قرار چاق و وزناضاااااا  یط از پس و گرفت

حل تان پرورشوآموزش کل ادارٔه با الزم یهماهنگ و یادار مرا  اساااا
 و کودکان یایاول سااااطتو نامهتیرضااااا لیتکم نیهمچن و اصاااافهان
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۳ 

 شروع اجازٔه پژوهش، نیا در شرکت به لیتما بریمبن کودکان تیرضا
 . شد داده مدارس نیا در تیفعال
 با ساکا قدسانج از اساتفاده با و کفش بدون کننده،شارکت هر قد ابتدا،
 تالیجید یترازو با و لباس حداقل با هاآن وزن و متریسااااانت۰٫1 دقت
 بدن تودٔه شاخص براساس. شد یریگاندازه ملوگریک ۰٫1 تیحساس با
 با و( متر حسااااب بر قد مجذور بر  یتقساااا لوگرمیک حسااااب بر وزن)

 در کودکان( IOTF) یالملل نیب اساااتاندارد مرجع جداول از اساااتفاده
ضافه و یعیطب وزن الغر، طبقٔه سه ساس. گرفتند قرار چاق و وزنا  برا
 یعیطب وزن طبقٔه در نفر ۴۲ ،چاق و وزناضافه طبقٔه در نفر ۲۰ ج،ینتا
 طبقأه در کاه یکودک ۲۰ همأه. گرفتناد قرار الغر طبقأه در نفر ۳۴ و

 با مطابق ساا س. شاادند انتخاب بودند، گرفته قرار چاق و وزناضااافه
 هر مادروپدر التیتح  سطح و یاقت اد تیوضع ،ییایجغراف محل
 و الغر گروه در یانیهمتا داشاات، قرار وزناضااافه گروه در که یکودک
 وزن،اضافه و چاق کودک هر یبرا انیپا در. شد مشخص یعیطب وزن
 . شد دایپ الغر کودک کی از شیب و یعیطب وزن کودک دو

 ۲- خیالر یحرکت رشااااد آزمون از پژوهش نیا در: پژوهش یابزارها
 و ییجاااجااابااه یهااامهااارت) یادیاابن یهااامهااارت یریگاناادازه یبرا

 ییایپا و ییروا(. ۲1) شااد اسااتفاده دکانکو( یدسااتکار یهامهارت
 به ییابتدا مقطع کودکان در 1۳۸۹ ساال در زادهزارع توساط ابزار نیا
 تا ۳ کودک 1۴۰۰ از شیب یرو که قیتحق نیا در. اساات دهیرساا دییتأ

 یبرا یدرون یهمساان ییایپا بیضار شاد، انجام تهران شاهر ساالٔه 11
 نیانگیم طوربه کل، نمرٔه یبرا نیهمچن و شاا  وکنترل ییجاجابه نمرٔه
 ییایپا بیضاااار دامنٔه. اساااات آمده دساااات به ۰٫۸۰ و ۰٫۷۴ ،۰٫۷۸
 یباال گذارنمره یدرون ییایپا و ۰٫۸1 تا ۰٫۶۵ از بازآزمون-آزمون
 را آزمون نیا توانیم که داد نشااان مذکور مطالعٔه. شااد حاصاال ۰٫۹۵
 گرفت کاربه نانیاطم با کودکان درشاات یحرکت رشااد ساانجش جهت

 دو در که شااده گنجانده ابزار نیا در هیپا یحرکت مهارت دوازده(. ۲۲)
سته گروه  کنترل یهامهارت و ییجاجابه یهامهارت: شوندیم یبندد
 یحرکت یهامهارت تا دارد ق ااااد ییجاجابه یهامهارت گروه. شاااا 
 با همگاام بدن همااهنا  حرکات به که کناد یابیاارز را یدرشاااات
 ییتوانا شاااا ، کنترل یهامهارت گروه. دارند ازین کودک کردنحرکت

. کناادیم یریگاناادازه را یکاااردسااااات یهااامهااارت در کودکااان یکل
مهی دن،یدو یهاآزمون ر و جفت پرش دن،یجه ،یلیل رفتن،ورت  ساااا 
 نمرات حداکثر که کنندیم یابیارز را ییجاجابه یهامهارت خوردن

 یهامهارت. ۸ ،۸ ،۸ ،1۰ ،۶ ،۸ از اساااات عبارت بیترتبه هاآن در
 شاااوت گرفتن، درجا، بلیدر باتون، با زدنضاااربه شاااامل شااا ، کنترل
 حداکثر که شودیم نییپا از توپ غلتاندن و سر یباال از پرتاب کردن،
 کیاا هاااآزمون نیا از هرکاادام. ۸و ،۸ ،۸ ،۶ ،۸ ،1۰ آنهااا در نمره

 صااااورت به هاآن در کودک عملکرد و دارد یعملکرد اریمع مجموعه
 ۴ هامهارت همٔه. شااااودیم یابیارز کوشااااش هر یبرا 1 ای ۰ نمرات

 یلیل مهارت و اریمع ۳ دنیجه مهارت: مورد دو جز به دارند، اریمع
 درجا بلیدر آزمون یهااریمع نمونه، عنوانبه. دارد یعملکرد اریمع ۵
سکتبال توپ با ست شرح نیبد ب  در دست کی با توپ با تماس. 1: ا

 به زدنیلیس نه) انگشتان نوک با توپ دادن فشار. ۲ کمر؛ یباال سطح
                                                      

1 International Obesity Task Force; IOTF 

بل در توپ برخورد. ۳ ؛(توپ . ۴ و نیزم به غالب یپا خارج ای مقا
 به مجبور فرد نکهیا بدون ،یمتوال ضااااربٔه چهار یبرا توپ کنترل حفظ
 ضبط یبردارل یف نیدورب با حرکات همٔه. شود خود یپاها ییجاجابه
 در. شودیم انجام یدهنمره آهسته، دور با ل یف مشاهدٔه از پس و شده

 داده نمره کی فوق، یهااریمع از کدام هر در فرد تیموفق صااااورت
 دیتأک حرکات یاجرا حیصح نحؤه یرو آزمون نیا یارهایمع. شودیم

 یابزار عنوانبااه را ۲- خیالر رشاااااادِ آزمون توانیم رونیازا. دارد
 . کرد یمعرف محورندیفرا
 پرسااااشاااانامٔه از یحرکت یسااااتگیشااااا از کودکان ادارک یابیرزا یبرا
 پرسشنامٔه(. ۲۳) شد استفاده( 1۹۸۵) هارتر یخودگزارش افتٔهیرییتغ

 منظوربه پرساااشااانامه(. ۲۴) دارد یخوب یرونیب و یدرون اعتبار هارتر
 ۶ شااامل و شااده یطراح خود یهاتیقابل به کودکان ادراکات یبررساا

 ،یاجتماع رشیپذ ،یلیتح اا تیکفا شااامل هاطهیح نیا. اساات طهیح
 یبرا یکل نمرٔه کی و یورزشاااا یهاتیقابل ،یجساااامان ظاهر ،یرفتار
 طٔهیح از پژوهش نیا در. است شده یطراح خود، ارزش و نفسعزت
 نییتع یبرا که دیگرد اسااتفاده هارتر پرسااشاانامٔه یورزشاا یهاتیقابل
 دستبه ۰٫۸۶ عدد و شد یریگاندازه کرونباخ یآلفا بیضر آن ییروا
 . آمد

 ادراک شااامل هاهیگو نیا که اساات هیگو 1۸ شااامل ادراک پرسااشاانامٔه
 و ییجاجابه یهامهارت شااااامل یادیبن یهامهارت انجام از کودکان
 دهیپرسااا کودک از هیگو هر در(. 1۹) اسااات یدساااتکار یهامهارت

 ایآ» مثال طوربه است؟ زانیم چه مهارت انجام از ت ورش که شودیم
ست به را توپ تواندیم ساس بر هیگو هر. «کند؟ شوت یدر  از کرتیل ا
 به نمرات مجموع از پرسااشاانامه نمرٔه. اساات شااده یگذارنمره ۴ تا 1

 . دیآیم دست
 ٔهپرسشنام از کودکان، یحرکت یستگیشا از نیوالد ادارک یابیارز یبرا
 ن،یالدو دارکا پرسشنامٔه کرونباخ یآلفا. شد استفاده هارتر افتٔهیرییتغ

 هارتر پرسشنامٔه شود،یم هیتوص هارتر توسط طورکههمان. بود ۰٫۹1
 جملااه از گرید بزرگسااااااالن یبرا تااا داد رییتغ توانیم را کودکااان

 خود کودک یسااتگیشااا دربارٔه هاآن و( ۲۵) شااود اسااتفاده مادروپدر
 فرزندشان از یکیزیف حیصح درک درخ وص هاهیگو. کنند اظهارنظر

 تردرساااات شااااما فرزند دربارٔه یزیچچه مثال طوربه. دهندیم اسااااخپ
 من فرزند ای اسااات خوب واقعاً هاورزش انواع در من فرزند» اسااات؟

 تیصااالح پرسااشاانامٔه مانند یگذارنمره ؤهیشاا. «سااتین خوب یلیخ
 .است کودکان

 هایافته ۳
کودکان براساس شاخص تودٔه بدن و با استفاده از جدول استاندارد 

وزن و چاق ، در سه طبقٔه الغر، وزن طبیعی، اضافه1رجع بین المللیم
نفر در گروه وزن  ۴۲نفر در گروه الغر،  ۳۴ترتیب، قرار گرفتند. بدین

های وزن و چاق قرار گرفتند. مهارتنفر در گروه اضافه ۲۰طبیعی و
حرکتی بنیادی و ادراک شایستگی سه گروه با استفاده از آنالیز واریانس 

خالصه شده  1های توصیفی و استنباطی در جدول لیل شد. یافتهتح
 است. 
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۴ 

 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک سه گروه، به همراه نتایج آنالیز واریانس1جدول

 میانگین وضعیت ظاهری متغیر
انحراف 
 استاندارد

 pمقدار F مقدار
مجذور 
 اتا

جاییهای جابهمهارت  
۴۶۷٫۷۳ الغر  ۸۴1٫۰  

۹۳۹٫1۴  ۰۰1٫۰>  ۲۴۳٫۰ 1۴۳٫۳۵ وزن طبیعی   ۷۵۷٫۰  
وزن و چاقاضافه  1۰۰٫۳۰  ۰۹۷٫1  

های دستکاریمهارت  
1۴۷٫۳1 الغر  ۷۵۶٫۰  

1۳۸٫1  ۳۲۵٫۰  ۰۲۴٫۰ ۴۰۵٫۳۲ وزن طبیعی   ۶۸۰٫۰  
وزن و چاقاضافه  ۸۰۰٫۳۲  ۹۸۶٫۰  

های بنیادی مهارت  
کاری(جایی و دستهای جابه)مهارت  

۷۹۴٫۶۸ الغر  ۲1۸٫1  
۵۴۵٫۴  ۰1۳٫۰  ۰۸۹٫۰ ۵۴۸٫۶۷ وزن طبیعی   ۰۹۶٫1  

وزن و چاقاضافه  ۹۰۰٫۶۲  ۵۸۸٫1  

 ادارک والدین از شایستکی حرکتی کودکان
۰۰۰٫۴۸ الغر  ۸۰1٫۶  

۲۸۵٫1  ۲۸1٫۰  ۰۶۴٫۰ ۴۲۹٫۵۹ وزن طبیعی   11۹٫۶  
وزن و چاقاضافه  ۳۰۰٫۴۴  ۸۶۷٫۸  

شایستگی حرکتی ادارک کودکان از  
۶۴۷٫۵۲ الغر  ۶۹1٫1  

1۴۶٫۲  1۲۳٫۰  ۰۴۴٫۰ 1۹۰٫۵۷ وزن طبیعی   ۵۲1٫1  
وزن و چاقاضافه  ۸۰۰٫۵۳  ۲۰۴٫۲  

های دهد که در مهارتنتایج آنالیز واریانس نشان می 1در جدول 
( در بین سه p=۰1۳/۰های حرکتی )( و مهارتp<۰٫۰۰1جایی )جابه

های دستکاری دارد؛ ولی بین مهارت گروه تفاوت معناداری وجود

(۰٫۳۲۵=p( ادراک شایستگی کودکان ،)۰٫۲۸1=p و ادراک والدین )
( تفاوت معناداری بین سه p=۰٫1۲۳شان )از شایستگی حرکتی کودکان

گروه مشاهده نشد.
 وزنطبیعی و اضافههای متغیرهای پژوهش در سه گروه الغر، وزن . آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه میانگین۲جدول

 pمقدار  خطای معیار اختالف میانگین (Jوضعیت ظاهری ) (Iوضعیت ظاهری ) متغیر

 جاییهای جابهمهارت
 وزن طبیعی

 ۰٫۰۸۸ 1٫1۳۲ -۲٫۵۰۴ الغر
 <۰٫۰۰1 1٫۳۳۳ ۵٫۰۴۳ وزن و چاقاضافه

 <۰٫۰۰1 1٫۳۸۳ -۷٫۵۴۷ الغر وزن و چاقاضافه

 های دستکاریمهارت
 وزن طبیعی

 ۰٫۶۵۸ 1٫۰1۷ 1٫۲۵۸ غرال
 1٫۰۰۰ 1٫1۹۸ -/۳۹۵ وزن و چاقاضافه

 ۰٫۵۶۰ 1٫۲۴۲ 1٫۶۵۳ الغر وزن و چاقاضافه

 های حرکتی بنیادیمهارت
 وزن طبیعی

 1٫۰۰۰ 1٫۶۳۸ -1٫۲۴۶ الغر
 ۰٫۰۴۴ 1٫۹۲۹ ۴٫۶۴۸ وزن و چاقاضافه

 ۰٫۰1۲ ۲٫۰۰1 -۵٫۸۹۴ الغر وزن و چاقاضافه

 ایستگی کودکاناداراک والدین از ش
 وزن طبیعی

 ۰٫۶۴۴ ۹٫1۴۸ 11٫۴۲۹ الغر
 ۰٫۴۹1 1۰٫۷۷۳ 1۵٫1۲۹ وزن و چاقاضافه

 1٫۰۰۰ 11٫1۷۵ -۳٫۷۰۰ الغر وزن و چاقاضافه

 ادارک کودکان از شایستگی حرکتی
 وزن طبیعی

 ۰٫1۴۶ ۲٫۲۷۴ ۴٫۵۴۳ الغر
 ۰٫۶۲۶ ۲٫۶۷۸ ۳٫۳۹۰ وزن و چاقاضافه

 1٫۰۰۰ ۲٫۷۷۸ 1٫1۵۳ الغر وزن و چاقاضافه
 

جایی و های جابهنتایج آزمون بونفرونی نشان داد که مهارت
وزن و چاق کمتر از های حرکتی بنیادی کودکان دارای اضافهمهارت

( و کودکان وزن طبیعی p=۰٫۰1۲و  p<۰٫۰۰1کودکان الغر )
(۰٫۰۰1>p  ۰٫۰۴۴و=p.است ) 

 بحث 4
 بر( BMI) بدن تودٔه شاااخص ریتأث یبررساا منظوربه حاضاار پژوهش

 از نیوالااد و کودکااان درک و یادیاابن یحرکت یهااامهااارت یاجرا
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۵ 

. گرفت انجام یادیبن یهامهارت یاجرا در کودکان یحرکت یسااتگیشااا
 دستٔه دو در کودکان، یادیبن یهامهارت پژوهش هدف نیاول با مطابق
 وزناضافه و یعیطب وزن الغر، گروه سه در یکنترل و ییجابهجا حرکات

 براساس. شد سهیمقا گریکدی با ۲-خیاولر آزمون از استفاده با چاق و
تا کان جین  حرکات یاجرا در یشااااتریب تبحر یعیطب وزن و الغر کود
شته، ییجاجابه  سه نیب یتفاوت یدستکار یهامهارت در کهیدرحال دا
شاهده گروه شد م  و یادیبن یهامهارت بخش در آمدهدستبه جینتا. ن
به ط با ییجاجا عاتم کاران و طلبتیحما ال  و یبادام ،(۲۶) هم

 جینتا با و بوده همخوان( 1۰) همکاران و شاااامس و( 1۲) همکاران
( 1۶) همکاران و نانز و( 1۴) همکاران و یتنسیک یزاندوند مطالعات
 وزن کودکان ییجاجابه حرکات یاجرا در تفاوت. اساااات ناهمخوان

ضافه و یعیطب ضافه. کرد هیتوج یکیمکان نظر از توانیم را وزنا  وزن،ا
 دهد؛یم قرار ریتأث تحت را بدن مختلف یهابخش جرم و هندسااااه

 مقابل در خود بدن تودٔه ای اندام حرکت یبرا چاق کودکان کهیطوربه
 یناکارآمد به شااااتریب تودٔه نیا. شااااوندیم مواجه مشااااکل با جاذبه

 هستند وزن تحمل به مجبور کودکان که یفیتکال در ژهیوبه یکیومکانیب
 (. 1۲) شودیم مربوط

 نیب یدسااااتکار یهامهارت در که داد نشااااان مطالعه نیا گرید افتٔهی
 وجود یمعنادار تفاوت چاق و وزناضافه و یعیطب وزن الغر، کودکان
 همکااران و یباادام مطاالعاات باا قیتحق از بخش نیا جینتاا. نادارد

 و( 1۰) همکاران و شاااامس ،(۲۶) همکاران و طلب تیحما ،(1۲)
 نانز مطالعات یهاافتهی با و همخوان( ۲۷) همکاران و انیاهکوهیسااا
 عدم. است ناهمخوان( ۲۸) همکاران و هانتید و( 1۶) همکاران و

 یبدن تودٔه شااااااخص با کودکان یدسااااتکار یهامهارت در تفاوت
فاوت بت از یناشاااا توانیم را مت کان بودنثا جام نیح در کود  آن ان
 انجام بر بدن تودٔه شاااااخص و وزن ریتأث که اچر دانساااات؛ هامهارت
 هاآن در که اساات ییهامهارت از کمتر نشااسااته و سااتادهیا یهامهارت
 گزارش( ۲۸) همکاران و هانتید اما، ؛(1۲) اسااات الزم ییجاجابه
 هادست یحرکت دامنٔه شدنمحدود موجب یبدن تودٔه شاخص که دادند

 را کودک کتف حرکت تواندیم حدازشیب یچرب کهیطور به شاااود،یم
 وزناضاااافه ای چاق کودکان در فیضاااع یاجرا به و کرده محدود زین

 . شود منجر
تا یهمخوان عدم علت  را مطالعات از یبرخ با حاضاااار پژوهش جین

 و یعیطب وزن الغر، گروه سااااه در افراد یبندطبقه ؤهیشاااا به توانیم
ضافه سبت وزنا  یعیطب وزن الغر، انکودک به کودکان یبندطبقه. داد ن

ضافه و ستفاده با وزنا ستانداردها از ا ستانداردها چون یمتفاوت یا  یا
 التیا یهایماریب کنترل و یریشااااگیپ مرکز رشااااد نمودار یالمللنیب

مر متحاادٔه لنیب اساااااتاااناادارد مرجع ،(۲۵) کااایآ مل ل  و( ۲۰) یا
 سااازمان نوجوانان و دبسااتان نیساان یبرا کودکان رشااد یاسااتانداردها

 مرجع کی کشورها یبرخ ن،یابرعالوه. ردیگیم انجام بهداشت یهانج
 هاسااتآن ازجملٔه زین رانیا که دارند کودکان وزن یبندطبقه یبرا یمل
 الغر، کودکان به کودکان یبندطبقه که اندداده نشااان مطالعات(. 1۰)

ضافه و یعیطب وزن ساس واحد تیجمع کی در وزنا  و یمل مراجع برا
 یعنی(. ۲۰) اسااات متفاوت برابر ۷ تا ۲ نیب شااادهاساااتفاده یلالملنیب

 با اساات ممکن ردیگیم قرار طبقه کی در اسااتاندارد کی با که یکودک

تاندارد  یبرا نیهمچن(. 1۲) ردیبگ قرار گرید یاطبقه در گرید یاساااا
 در. دارد وجود یمختلف یهاآزمون زین یادیابن یهامهاارت یابیاارز

 ضعف نقاط به و شده پرداخته ه  با هاآزمون نیا سٔهیمقا به یامطالعه
 -نکسیبروئ و ۲- خیالر آزمون(. ۲۹) است شده اشاره هاآن قوت و

 ضااااعف M-ABC آزمون و ساااانجندیم را یحرکت تبحر یاوزرتسااااک
 مناسب یحرکت تبحر ییشناسا یبرا و سنجدیم را هاحداقل و یحرکت

ستفاده به توجه با نیبنابرا ستند؛ین  یهامهارت مختلف یهامونآز از ا
 گرید از.  یهساات مختلف مطالعات جینتا همسااونبودن شاااهد یحرکت
 هر که اسااات کودکان سااان عامل مطالعات، جینتا ییناهمساااو عوامل
 عملکرد چاق و وزناضااااافه کودکان باشااااد، باالتر هاآن ساااان چقدر
 . دارند یعیطب وزن و الغر کودکان با سهیدرمقا یترفیضع
 یساااتگیشاااا درک به نیوالد و کودکان ادراک دربارٔه طالعهم نیا جینتا

 و کودکان خود که داد نشااااان جهینت نیا. نبود معنادار کودکان یحرکت
 کودکان یادیبن یحرکت یهامهارت یستگیشا از یحیصح درک نیوالد

 و دارند خود یحرکت یسااتگیشااا از نادرساات ت ااور کودکان. نداشااتند
 نٔهیزم در آنچه از فرزندانشااااان کنندیم فکر اشااااتباهاً نیوالد نیهمچن
 یساااتگیشاااا ادارک دربارٔه. بهترند هساااتند یادیبن یحرکت یهامهارت
 اسات، دهیگرد انجام شاتریب آنچه و شاده انجام یکم مطالعات کودکان

لد ادارک نٔهیزم در  یبدن تودٔه شااااااخص تیوضااااع و ظاهر از نیوا
ست شانفرزندان شان( ۳۰) نهمکارا و یاکبر مطالعٔه ازجمله. ا  داد ن

 دارند اعتقاد و ندارند خود فرزندان ظاهر از یحیصح درک نیوالد که
 . ستندین چاق فرزندانشان

 مشاهده( ۳1) همکاران و مستر ید مطالعٔه یستگیشا ادارک نٔهیزم در
 معنادار ارتباط یبدن تیفعال با شدهادارک و یواقع یحرکت ییتوانا شد
 در نیهمچن. ساااتین همساااو آمدهدساااتبه جینتا با جینتا نیا که دارد

 مهارت یدارا پسران شد مشاهده( ۳۲) همکاران و کرمنیاسل مطالعٔه
 یهامهارت در و بودند یشااااتریب یواقع و شاااادهادارک شاااا  کنترل
 یهمخوان عدم. نداشاااات وجود تیجنساااا لحاظ از یتفاوت ییجاجابه

 بر حاک  جو ن،یوالد یتیترب ؤهیشااا به مربوط تواندیم حاضااار پژوهش
 در(. ۲۳) باشد داشته ارتباط خود، از کودکان حیصح ادراک مدرسه،

 گونااگون عوامال باه توجاه باا کاه کرد انیااب توانیم بااال جینتااا نییتب
 یستگیشا ادراک از نیوالد کودکان ادارک یروان ،یتیشخ  ،یفرهنگ
ست ک  کودکان یحرکت ست ممکن که ا سات به مربوط یبخش ا  احسا
شد شانفرزندان به نیوالد ش و با  و نیوالد یآگاه عدم به مربوط یبخ

 . حرکات حیصح درک از کودکان
 از نیوالد و کودکان ادارک که شودیم شنهادیپ شد انیب آنچه به باتوجه

 گرید یهاآزمون از نیهمچن. گردد یبررساا کودکان یبدن تیفعال زانیم
 و شااااود اسااااتفاده کودکان یادیبن یحرکت یهامهارت یبررساااا جهت

 فرزندان یحرکت یستگیشا از نیوالد و کودکان ادراک شیافزا منظوربه
فاوت ها،آن اطالعات شیافزا و مدهدساااااتبه ت  و یواقع درک نیب آ

 . ردیبگ قرار کودکان و نیوالد اریاخت در هاآن ادارک
 حضااااور یبرا نیوالد نمودنیراضاااا ق،یتحق یهاتیمحدود جمله از

مٔه لیتکم نیهمچن و پژوهش نیا در کودکان نا  به مربوط پرسااااشاااا
 .بود پژوهشگر به آن موقع به لیتحو و نیوالد و کودکان
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۶ 

 گیرینتیجه ۵
های حرکتی بنیادی کند که بین مهارتنتایج این پژوهش بیان می

کودکان با شاخص تودٔه بدنی الغر، وزن طبیعی و چاق تفاوت وجود 

ستگی حرکتی تفاوت وجود دارد؛ اما بین ادارک کودکان و والدین از شای
 ندارد.
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