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Physical activity is related to health factors such as motor competence, health
related Physical fitness, perceived motor competence. The purpose of this
study was to investigate the role of mediation of cardiovascular fitness,
perceived motor competence in relation between actual motor competence
and physical activity of boys in middle and end childhood. Research is a
correlation type. 204 students (mean age 9.9 and standard deviation of 1/05)
from the four Tehran schools participated in this study. The motor
competence was measured using the Bruninks-Oseretsky-based productoriented (BOT-2), perceived motor competence, and physical activity, using
the PSDQ and the physical activity questionnaire for older children (PAQC),
respectively. The 600 yard running / walking test was used to measure
cardiovascular endurance. Pearson's test results showed a moderate to
weak relationship between all variables. Also, the results of regression path
analysis indicated that perceived motor competence, not cardiovascular
fitness, mediates the relationship between real motor competence and
physical activity. Educational and practice strategies should target the
development of fundament motor skills and perceived motor competence to
increase the participation of male students in the physical activity.
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نقش آمادگی قلبی عروقی و شایستگی حرکتی ادراکشده در ارتباط شایستگی حرکتی واقعی و
فعالیت بدنی دانش آموزان مدارس ابتدایی
حامد سبزواری ،*1ندا شهرزاد ،2عباس

بهرام3

. 1کارشناس ارشد رفتارحرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
. 2استادیار گروه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 .3استاد گروه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ، ،ایران.
اطالعات مقاله:

چکیده

نوع مقاله :مقاله پژوهشی

استودن و همکاران ( )2116یک مدل برای ارتقاء سطح فعالیت بدنی ،وزن سالم و مسیرهای مثبت

*نویسنده مسئول:
hamedsabzevari68@yahoo.com

سالمتی در کودکان ارائه کردند .بنابراین هدف این مطالعه بررسی نقش میانجیگری آمادگی قلبی

دریافت مقاله شهریور 1331

عروقی ،شایستگی حرکتی ادراکشده در ارتباط بین شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی دانش

ویرایش مقاله اسفند 1331

آموزان دوره ابتدایی بود .تحقیق از نوع همبستگی است 210 .دانش آموزان از چهار مدرسه تهران

پذیرش مقاله فروردین 1331

در این مطالعه شرکت کردند .شایستگی حرکتی واقعی و آمادگی قلبی عروقی به ترتیب با استفاده

واژه های کلیدی:

از فرم کوتاه آزمون بروینینکی-اوزرتسکی ( )BOT-2و راه رفتن/دویدن  001متر اندازه شدند.

آمادگی قلبی عروقی،
فعالیت بدنی ،شایستگی حرکتی،
شایستگی ادراکشده،

همچنین برای اندازهگیری شایستگی حرکتی ادراکشده از مقیاس توانایی جسمانی پرسشنامه
خودتوصیفی بدنی مارش ( )PSDQو پرسشنامه فعالیت بدنی کودکان بزرگتر ( )PAQCبرای
فعالیت بدنی استفاده شد .نتایج آزمون پیرسون نشان داد ارتباط متوسط تا ضعیفی بین همه متغیرها

ارجاع:
سبزواری ،شهرزاد و بهرام .نقش

وجود دارد ( .)>P1/10همچنین نتایج تحلیل مسیر رگرسیون نشان داد شایستگی حرکتی

آمادگی قلبی عروقی و شایستگی

ادراکشده و نه آمادگی قلبی عروقی ارتباط بین شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی را

ارتباط

میانجیگری میکند( .)>P1/10برنامههای تربیتبدنی بر رشد شایستگی حرکتی واقعی ،شایستگی

حرکتی

ادراکشده

در

شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت

بدنی دانش آموزان مدارس ابتدایی.
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار

ادراکشده دانش آموزان دوره ابتدایی تأکید داشته باشند .زیرا باعث افزایش مشارکت دانش آموزان
در فعالیتهای بدنی و افزایش استقامت قلبی عروقی میشود.

حرکتی11-61 :)22(11 :1011 ،
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مقدمه
فعالیت بدنی 1یک عامل کلیدی برای سالمتی در طول عمر است .کمبود فعالیت بدنی خطر ابتال به بیماریهای قلبی،
سرطان ،دیابت ،فشارخون باال ،پوکی استخوان ،اضطراب ،افسردگی و بیماریهای دیگر را افزایش میدهد .ادبیات نشان
میدهد که جمعیت جهان از کمبود فعالیت بدنی رنج میبرد .شیوع خطر ابتال به بیماریهای مرتبط با عدم فعالیت بدنی
باعث شده که سازمان بهداشت جهانی خواستار افزایش فعالیت بدنی در طول عمر شود ( .)1ادبیات نشان میدهند که در
سطح جهانی دانش آموزان  3تا  11سال تنها  33درصد در فعالیتهای بدنی سازمانیافته مشارکت دارند ( .)2درحالیکه
توصیهشده است دانش آموزان باید فعالیت بدنی متوسط تا شدید  31تا  00دقیقهای پنج روز در هفته داشته باشند (.)3
اپیدمی عدم فعالیت بدنی نیز در دانش آموزان ابتدایی ایران هم شیوع زیادی دارد بهطوریکه میزان اضافهوزن و چاقی به
ترتیب  21/32و  0/26گزارششده است (.)0
عوامل زیادی (مثالً؛ شایستگی مهارتهای حرکتی بنیادین )2مشارکت کودکان در فعالیت بدنی را تحت تأثیر قرار میدهند
( .)0رشد مهارتهای حرکتی بنیادین برای نیل به تبحر در ورزشها ،بازیها و حرکات موزون یک فرهنگ الزامی است،
این مهارت ها مانند آجرهای ساختمانی حرکات کارآمد و مؤثر هستند ( .)0توانایی طیف گسترده ایی از اعمال حرکتی
بهعنوان شایستگی حرکتی واقعی 3شناخته میشود که یک پیششرط الزم برای مشارکت لذتبخش در فعالیتهای اوقات
فراغت ،ورزش از دوران کودکی تا بزرگسالی است ( .)1شواهد نشان میدهد که شایستگی حرکتی ارتباط مثبتی با
شایستگی حرکتی ادراک شده ،آمادگی قلبی عروقی ،قدرت و استقامت عضالنی و وضعیت وزن سالم دارد ( .)1استودن و
همکاران ( )2116با ارائه یک مدل مفهومی که نقش بالقوه تبحر مهارتهای حرکتی بنیادین را در مسیرهای مثبت و منفی
مشارکت فعالیت بدنی و وزن سالم ارائه دادند .آنها عالوه بر این ،شایستگی حرکتی ادراکشده 0و آمادگی جسمانی مرتبط
با سالمت 0را بهعنوان متغیرهای میانجی در این مدل معرفی در مراحل مختلف رشد نقش متغیری در ارتباط بین فعالیت
بدنی و شایستگی حرکتی دارند ( .)0ویژگیهای همکوشی بین متغیرهای این مدل برای ترویج مسیرهای مثبت و منفی
آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت ،فعالیت بدنی و وزن سالم در دوران کودکی و نوجوانی پیشنهادشده است.)0( .
تحقیقات زیادی ارتباط بین این متغیرها را موردبررسی قرار دادهاند .بهطوریکه البانز و همکاران ( )2111در مقاله مروری
خود به بررسی ارتباط بین شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی پرداختند ،نتایج این مطالعه نشان داد که از  13مطالعه،
 12مطالعه ارتباط مثبتی بین شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی گزارش کردند ( .)6همچنین یک مقاله مروری با
استفاده از ارزیابیها ی محصول محور و فرآیند محور ارتباط بین شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی را موردبررسی
1.physical activity
2. Competence fundamental motor skills
3. actual motor competence
4. Perceived motor Competence
5. Health related physical fitness
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قرارداد که شواهد از ارتباط بین شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی حمایت میکنند ( .)3عالوه بر این لوگان و
همکاران ( )2110ارتباط متوسط تا ضعیفی ( 12مطالعه از 13مطالعه) بین شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی در
دوران کودکی نشان دادند ( .)11اما اخیراً بارنت و همکاران ( )2110گزارش کردند که ارتباطی بین شایستگی حرکتی
واقعی و فعالیت بدنی کودکان دوره کودکی میانی 1وجود ندارد ( .)11بنابراین رابینسون و همکاران ( )2110پیشنهاد میکنند
که محققان کشورها از هر دو اندازهگیریهای فرآیند محور و محصول محور برای اندازهگیری شایستگی حرکتی واقعی
استفاده کنند زیرا بین شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی روابط علی و معلولی وجود دارد اما هنوز قطعیتی در این
موضوع حاصل نشده است ( .)1شایستگی حرکتی واقعی همچنین با شایستگی حرکتی ادراکشده ارتباط دارد (.)13 ,12
شایستگی حرکتی ادراکشده به ادراک فرد از قابلیتهای واقعی خود از حرکاتش اشاره دارد ( .)10در یک بررسی فرا
تحلیل بابیج و همکاران ( )2110اشاره داشتند شایستگی حرکتی ادراکشده دارای قویترین ارتباط با فعالیت بدنی است
(.)3
اما مطالعات اندکی نقش میانجی شایستگی ادراک شده را در ارتباط بین شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی بررسی
کردهاند .بارنت و همکاران ( )2116گزارش کردند شایستگی ادراکشده ارتباط بین مهارتهای کنترل شی( 2نه جابهجایی)3
و فعالیت بدنی را میانجیگری میکند ( .)10عالوه بر این خداوردی و همکاران ( )2110نقش میانجیگری شایستگی
ادراکشده را در ارتباط شایستگی حرکتی با اندازهگیری فرآیند گرا و خود گزارشی فعالیت بدنی در دختران پایه سوم تائید
کردند ( .)11اما اخیر ًا جف آر کرین ( ) 2110گزارش کردند ادراک از شایستگی ارتباط بین مهارتهای بنیادین و فعالیت
بدنی را میانجیگری نمیکند ( .)11بنابراین رابینسون و همکاران ( )2110در بررسی تحقیقات انجامشده بر مدل استودن
و همکاران ( )2116پیشنهاد میکنند تحقیقات بیشتر برای ارتباط شایستگی حرکتی واقعی و ادراکشده و نقش میانجی
ادراک از شایستگی در ارتباط بین شایستگی حرکتی و فعالیت بدنی را موردبررسی قرار دهند ( .)1همچنین کتوزو و
همکاران ( ) 2110به روش فرا تحلیل ارتباط بین شایستگی حرکتی واقعی و آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت را
موردبررسی قراردادند ،نتایج نشان داد ،از  12مطالعه ،همه ارتباط مثبتی بین شایستگی حرکتی و آمادگی قلبی عروقی

2

گزارش کردند ( . )16اما تنها یک مطالعه گزارش کرد که آمادگی قلبی عروقی ارتباط بین شایستگی حرکتی و فعالیت بدنی
را میانجیگری میکند( .)11مرور تحقیقات نشان می دهند شواهد برای قطعی شدن روابط علی و معلولی بین شایستگی
حرکتی و فعالیت بدنی کافی نیست ( ،)10همچنین شواهد برای نقش میانجی آمادگی قلبی عروقی 0و شایستگی حرکتی
ادراکشده دراینارتباط محدود میباشند .عالوه بر این مطالعات در بررسی مدل استودن و همکاران پیشنهاد میکنند که با
1. Middle childhood
2. Object Control Skills
3. Locomotor
4. Cardiovascular fitness
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توجه به متناقض بودن مطالعات در بررسی مدل ،فرضیههای این مدل همچنان باید مورد آزمون قرار گیرند تا موارد اصالح،
سازگاری و امکانسنجی آن موردبررسی بیشتر قرار گیرد ( .)1بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی مدل در قالب فرضیههای
ذیل میباشد.
 .1بین شایستگی حرکتی ،فعالیت بدنی ،شایستگی حرکتی ادراکشده و آمادگی قلبی عروقی کودکان ارتباط وجود دارد.
 .2بین شایستگی حرکتی و فعالیت بدنی با میانجیگری شایستگی حرکتی ادراکشده کودکان ارتباط وجود دارد.
 .3بین شایستگی حرکتی و فعالیت بدنی با میانجیگری آمادگی قلبی عروقی کودکان ارتباط وجود دارد.
روششناسی
پژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از روشها ی تحلیل مسیر رگرسیونی است که هدف آن بررسی رابطه بین
متغیرها است .در این تحلیل مسیر شایستگی حرکتی ادراک شده و آمادگی قلبی عروقی بهعنوان متغیرهای میانجی برای
ارتباط بین شایستگی حرکتی و فعالیت بدنی در نظر گرفتهشدهاند.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری تحقیق
جامعه آماری پژوهش حاضر را کل دانش آموزان مدارس ابتدایی منطقه  1و  1شهر تهران که در سال تحصیلی 31-30
مشغول تحصیل بودند تشکیل دادند .مالک ورود به پژوهش دانشآموزانی بودند که بیماریهای قلبی عروقی ،آسم،
عوارض ارتوپدی و ناهنجاریهای اسکلتی نداشتند و در کالسهای تربیتبدنی مشارکت میکردند .این عامل بهوسیله
رضایتنامها ی که در ابتدای تحقیق در اختیار والدین قرار داده شد مشخص شد .از میان این جمعیت  201نفر از دانش
آموزان با روش در دسترس و هدفمند نمونه تحقیق حاضر را تشکیل میدهند که در پایان تحقیق به دلیل اینکه  31نفر از
فرآیند تحقیق کنارهگیری کردند درنهایت  210نفر نمونه نهایی تحقیق را تشکیل دادند .برای تعیین حجم نمونه در تحلیل
مسیر با استفاده از رگرسیون ،پیشنهادشده است که به ازای هر متغیر پیشبین قابلمشاهده  11نمونه تعیین شود (.)13
بنابراین ما در این پژوهش  11متغیر پیشبین قابلمشاهده که شامل  6سؤال شایستگی ادراکشده 6 ،خرده آزمون شایستگی
واقعی و  1آزمون استقامت قلبی عروقی را داشتیم و با استفاده از فرمول  N=q10حداقل تعداد نمونه به دست آمدN .
تعداد نمونه q ،تعداد متغیرهای پیشبین )13(.بنابراین در این پژوهش ما تعداد  111نفر نمونه برای مدل تحلیل مسیر بین
متغیرها نیاز داریم.
اندازهگیریها
شایستگی حرکتی واقعی :آزمون بروینیکس اوزرتسکی 3یک مجموع آزمون هنجار مرجع است که عملکرد حرکتی کودکان
 0/0تا  21سال را ارزیابی میکند .این آزمون برای غربالگری ،جادهی ،ارزیابی پیشرفت ،برنامهریزی آموزشی ،شناسایی
1.Bruninks-Oseretsky
2. Physical Ability Scale
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اختالالت حرکتی و مداخله مورداستفاده قرار میگیرد .مجموعه کامل این آزمون از  6خرده آزمون (شامل  01بخش
جداگانه) تشکیلشده است؛ که تبحر حرکتی یا اختالالت حرکتی درشت و ظریف را ارزیابی میکند اجرای مجموعه کامل
این آزمون به  11-00دقیقه زمان نیاز دارد .فرم کوتاه این آزمون 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 زمان اجرای برای هر فرد سالم حدود  10دقیقه میباشد .فرم کوتاه را میتوان برای غربالگری سریع
و همچنین ارزیابی پیشرفت استفاده کرد .بروینینکس در سال  1316با اصالح آزمون تبحر حرکتی اوزرتسکی این آزمون
را تهیهکرده است .برنینکس این آزمون را بر روی نمونهای از  101کودک انجام داد .ضریب پایایی این آزمون 16۷
گزارششده است ( .)21در ایران نیز غرائی و همکاران ( )1331با استفاده از سطح زیر منحنی  ROCحساسیت و ویژگی
فرم کوتاه آزمون بروینینکس-اوزرتسکی ( )BOT-2برای ارزیابی مهارتهای حرکتی بنیادین و تشخیص اختالل
هماهنگی رشدی کودکان به ترتیب  1/33 ، 1/31و بهطورکلی سطح زیر منحنی  1/31گزارش کردهاند ( .)21آنها همچنین
در تحقیقی به اعتبار یابی فرم کوتاه آزمون  BOT-2پرداختند و رابطه خطی و روایی همزمان فرم کوتاه آزمون BOT-
 2را با مجموعه آزمون ارزیابی حرکتی کودکان ( )MABCدر سطح  P<0.001معنیدار گزارش کردند .درنهایت پایایی
این آزمون برای کودکان تهرانی  1/61گزارششده است(.)23 ,22
شایستگی حرکتی ادراکشده :بهمنظور ارزیابی شایستگی حرکتی ادراکشده از مقیاس توانایی جسمانی 0پرسشنامه
خودتوصیفی بدنی استفاده شد .این پرسشنامه وضعیت افکار و احساسات و گرایشهای فرد را نسبت به بدن خود نشان
میدهد .این پرسشنامه را مارش در سال ( )1336تهیهکرده است ( .)20پایایی این پرسشنامه در ایران توسط بهرام و
شفیعزاده ( )1363این پرسشنامه را بر روی  1131دانش آموزان ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه (رنج سنی  6تا  16سال)
مناطق  21گانه تهران موردبررسی قراردادند .پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش باز آزمایی و همسانی درونی با ترتیب
 1/16و  1//66درصد گزارششده است .دامنه سنی در پژوهش حاضر دانش آموزان  6تا  11سال بودند که نشان میدهد
پرسشنامه مذکور دامنه مطلوبی برای آزمودنیهای پژوهش حاضر است .مقیاس توانایی جسمانی دارای  6سؤال باارزش
گذاری  0-1است که دامنه نمرات آن بین  01-6میباشد که پایایی بهدستآمده از این خرده مقیاس  ۷61گزارششده
است و برای اندازهگیری شایستگی حرکتی ادراکشده کودکان و نوجوانان به کار میرود (( .)20ضریب آلفای کرانباخ=
 1/61در این مطالعه)
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آمادگی قلبی عروقی :برای سنجش و اندازهگیری آمادگی قلبی عروقی در این پژوهش از آزمون  001متر راه رفتن /دویدن
استفاده شد .این آزمون یکی از بهترین آزمونها برای سنجش استقامت قلبی عروقی در کودکان  6تا  12سال است .جعفری
و همکاران ( )1331برای ارزیابی استقامت قلبی عروقی دانش آموزان از آزمون  001متر استفاده کردند ( .)21در این آزمون
مدتزمان راه رفتن/دویدن آزمودنی برحسب دقیقه با استفاده از کرنومتر محاسبه میشود .و از آزمودنی خواسته میشود
تا سرعت یکنواخت داشته باشد و آزمون را با حداکثر سرعت ممکن به پایان برساند .نمرهگذاری آزمون :زمان دویدن به
دقیقه و ثانیه ثبت میشود (.)21
فعالیت بدنی :برای اندازهگیری فعالیت بدنی از پرسشنامه فعالیت بدنی برای کودکان بزرگتر ( 0)PAQCاستفاده شد .این
پرسشنامه حاوی ده سؤال با مقیاس پنج ارزشی لیکرت برای اندازهگیری خود گزارشی فعالیت کودکان  10-6سال است
که توسط کوالسکی و کراکر ( )1331طراحیشده 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 اندازهگیری میکند .این پرسشنامه در
موقعیتهای کالس درس قابل کاربرد است که زنگ تفریح بهعنوان بخشی از فعالیت در طول هفته آنها را در برمیگیرد
و با استفاده از  3سؤال با مقیاس پنج نمرهای محاسبه میشود و سطح کلی فعالیت بدنی را مشخص میکند .روایی این
پرسشنامه برای پسران  ۷61و برای دختران  ۷63گزارششده است ( .)26همچنین روایی این پرسشنامه برای کودکان و
نوجوانان ایرانی توسط فقیه ایمانی و همکاران ( ۷63 ،)2111گزارششده است که از روایی قابل قبولی برخوردار است
(( .)23ضریب آلفای کرانباخ=  1/63در این مطالعه).
روش اجرا
در ابتدا و قبل از جمعآوری دادهها به شرکتکنندگان اطالعات کتبی درباره ماهیت مطالعه داده شد ،و قبل از مشارکت
دانش آموزان از والدین آنها مجوز کتبی دریافت شد .دانشآموزانی که در مطالعه شرکت میکردند هیچیک از مشکالت
یادگیری ،رفتاری ،عصبی و ارتوپدی را نداشتند .کل آزمونها در مدرسه و زمان مدرسه گرفته شد .در ابتدا آزمون دو 001
متر برای اندازهگیری آمادگی قلبی عروقی اندازهگیری شد بهطوریکه کودکان باید مسافت موردنظر را ده بار دور زمین
والیبال ( )3*16طی میکردند .سپس آزمون بروینینکس-اوزرتسکی برای اندازهگیری شایستگی حرکتی اندازهگیری شد.
و درنهایت مقیاس توانایی جسمانی پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش برای اندازهگیری شایستگی حرکتی ادراکشده و
پرسشنامه فعالیت بدنی برای سنجش خود گزارشی فعالیت بدنی متوسط تا شدید انجام شد.

)Physical activity questionnaire for older children (PAQC
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روش آماری
دادهها برای تجزیهوتحلیل آماری وارد نرمافزار اس پی اس اس نسخه  21شدند .ابتدا آماره توصیفی متغیرها و سپس از
آزمون پیرسون برای ارتباط بین متغیرها استفاده شد .برای تحلیل مسیر در مرحله اول ،آزمون رگرسیون چندگانه و در
مرحله دوم آزمون رگرسیون خطی استفاده شد .بهطوریکه هر مدل رگرسیونی از دو خروجی بهدستآمده است .همچنین
معنیداری متغیر میانجی از آزمون سوبل محاسبهشده است (رابطه.)2
یافتههایی تحقیق
در ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن دادهها بررسی شد .نتایج نشان داد که دادهها در تمام
مراحل تحقیق نرمال میباشد؛ بنابراین از آزمونهای پارامتریک استفاده شد .جدول شماره  1ویژگیهای توصیفی آزمودنیها
نشان دادهشده است.
جدول ( )1شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق و ویژگیهای نمونه
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

سن

3/3

1/10

210

شاخص توده بدن

13/33

3/13

210

فعالیت بدنی

2/16

1/10

210

شایستگی حرکتی واقعی

11/10

0/23

210

شایستگی حرکتی ادراکشده

33/11

0/60

210

استقامت قلبی عروقی

132/66

30/31

210

با توجه به نتایج شکل  2و مقدار سطح معنیداری بین چهار متغیر کمتر از  1/10بهدستآمده است که در سطح خطای
آزمون یعنی  1/10کوچکتر است .یافتهها حاکی از این بود در سطح اطمینان  1/30ارتباط مثبت و معنیداری در بین
متغیرهای (شایستگی حرکتی واقعی ،فعالیت بدنی ،شایستگی ادراکشده و آمادگی قلبی عروقی) مشاهده شد .در جدول
 2همبستگی و ارتباط متغیرها باهم آورده شده است.
نتایج مدل رگرسیونی نشان داد ضریب بتای استاندارد تأثیر شایستگی واقعی بر فعالیت بدنی  1/23محاسبهشده است .که
نشان میدهد شایستگی واقعی  1/23از تغییرات متغیر فعالیت بدنی را پیشبینی میکند .همچنین آماره آزمون یا t-value
برابر  3/03بهدستآمده است که بزرگتر مقدار بحرانی  1/31است .بنابراین ضریب بتای مشاهدهشده معنیدار است ،مقدار
معنیداری آزمون نیز کوچکتر از  1/10است که یافته فوق را تائید میکند .ضریب بتای استاندارد تأثیر شایستگی واقعی
بر شایستگی ادراکشده  1/31محاسبهشده است .همچنین آماره آزمون یا  t-valueبرابر  0/06بهدستآمده است که
بزرگتر مقدار بحرانی  1/31است .بنابراین ضریب بتای مشاهدهشده معنیدار است ،مقدار معنیداری آزمون نیز کوچکتر
از  1/10است که یافته فوق را تائید کرد.
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جدول  .2نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق
فعالیت بدنی

شایستگی حرکتی ادراکشده

آمادگی قلبی عروقی

شایستگی حرکتی

سطح معنیداری

1/111

1/111

1/111

واقعی

ضریب همبستگی

1/311

1/311

1/331

فعالیت بدنی

سطح معنیداری

-

1/111

1/106

ضریب همبستگی

-

1/302

1/133

شایستگی حرکتی

سطح معنیداری

-

-

1/111

ادراکشده

ضریب همبستگی

-

-

1/223

جدول .3نتایج رگرسیون اثر شایستگی حرکتی واقعی بر شایستگی ادراکشده و فعالیت بدنی
بتا استاندارد

خطای

نشده

استاندارد

1/001

1/303

-

شایستگی حرکتی ادراکشده

1/201

1/111

1/262

0/13

شایستگی حرکتی واقعی

1/266

1/160

1/231

3/03

1/111

2/01

1/011

-

1/63

1/111

1/022

1/130

1/311

0/06

1/111

ضریب ثابت

ضریب ثابت

*

**

شایستگی حرکتی واقعی

سطح

ضریب تعیین

معنیداری

R-Square

بتا

t
1/03

1/113
1/111

1/11
1/13

الزم به ذکر است این اعداد از دو خروجی بهدستآمدهاند* .متغیر وابسته فعالیت بدنی**متغیر وابسته شایستگی حرکتی ادراکشده

نتایج مدل رگرسیونی نشان داد که ضریب بتای استاندارد تأثیر شایستگی ادراکشده بر فعالیت بدنی  1/26محاسبهشده
است .که نشان میدهد شایستگی ادراکشده  1/26است .همچنین آماره آزمون یا  t-valueبرابر  0/13بهدستآمده است
که بزرگتر مقدار بحرانی  1/31است .بنابراین ضریب بتای مشاهدهشده معنیدار است ،مقدار معنیداری آزمون نیز
کوچکتر از  1/10است که یافته فوق را تائید نیز کرد.
در ادامه به بررسی اثر غیرمستقیم شایستگی واقعی بر فعالیت بدنی پرداختهشده است که نتایج مدل رگرسیونی نشان داد
شایستگی واقعی بهصورت غیرمستقیم  1/16بر فعالیت بدنی تأثیرگذار بود و آزمون سوبل برای معنیداری اثر غیرمستقیم
 2/00محاسبه گردید که این اثر در سطح اطمینان  1/30معنیدار است .الزم به ذکر است مقدار آماره آزمون از رابطه  1و
آزمون سوبل از رابطه  2محاسبه میشود.
ضریب بتای استاندارد نشده

رابطه  .1محاسبه آماره آزمون
رابطه .2آزمون سوبل

خطای استاندارد

= آماره آزمون

𝑏×𝑎
) 2 ×𝑠 2
𝑎𝑠(√(𝑏2 ×𝑠𝑎2 )+(𝑎2 ×𝑠𝑏2 )+
𝑏
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1/13
1/31
شایستگی
حرکتی ادراک
شده

1/31

1/26

1/11
1/63

شایستگی

فعالیت بدنی

1/23

حرکتی واقعی

شکل .1نقش میانجیگری شایستگی حرکتی ادراکشده در ارتباط بین شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی
جدول .0نتایج اثرات مستقیم و غیرمستقیم
مسیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

شایستگی ادراکشده به فعالیت بدنی

1/26

-

1/26

شایستگی حرکتی واقعی به شایستگی ادراکشده

1/31

-

1/31

شایستگی حرکتی واقعی به فعالیت بدنی

1/23

1/16

*

1/310

نتایج مدل رگرسیونی نشان داد ضریب بتای استاندارد تأثیر شایستگی واقعی بر فعالیت بدنی  1/31محاسبهشده است .که
نشان میدهد شایستگی واقعی 31درصد از تغییرات متغیر فعالیت بدنی را پیشبینی میکند .همچنین آماره آزمون یاt-
valueبرابر  0/26بهدستآمده است که بزرگتر مقدار بحرانی  1/31است .بنابراین ضریب بتای مشاهدهشده معنیدار
است ،مقدار معنیداری آزمون نیز کوچکتر از  1/10است که یافته فوق را تائید میکند .ضریب بتای استاندارد تأثیر
شایستگی واقعی بر آمادگی قلبی عروقی  1/33محاسبهشده است .همچنین آماره آزمون یا  t-valueبرابر  0/16بهدستآمده
است که بزرگتر مقدار بحرانی  1/31است .بنابراین ضریب بتای مشاهدهشده معنیدار است ،مقدار معنیداری آزمون نیز
کوچکتر از  1/10است که یافته فوق را تائید کر .شکل (.)2
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نتایج مدل رگرسیونی نشان داد که ضریب بتای استاندارد تأثیر آمادگی قلبی عروقی بر فعالیت بدنی  1/13محاسبهشده
است .همچنین آماره آزمون یا  t-valueبرابر  /013بهدستآمده است که کمتر از مقدار بحرانی  1/31است .بنابراین ضریب
بتای مشاهدهشده معنیدار نبود ،مقدار معنیداری آزمون نیز بزرگتر از  1/10است که حاکی از غیر معنیدار بودن این
مسیر بود .در ادامه به بررسی اثر غیرمستقیم شایستگی واقعی بر فعالیت بدنی پرداختهشده است که نتایج مدل رگرسیونی
نشان داد شایستگی واقعی بهصورت غیرمستقیم  1/11بر فعالیت بدنی تأثیرگذار بود و آزمون سوبل برای معنیداری اثر
غیرمستقیم  1/33محاسبه گردید که این اثر در سطح اطمینان  1/30معنیدار نبود.

جدول .0نتایج رگرسیون چندگانه و خطی ساده اثر شایستگی حرکتی واقعی ،فعالیت بدنی و آمادگی قلبی عروقی
بتا استاندارد

خطای

نشد

استاندارد

بتا

t

سطح معنیداری

1/33

-

3/33

1/113

آمادگی قلبی ،عروقی

1/120

1/16

1/13

1/013

1/111

شایستگی حرکتی واقعی

1/313

1/101

1/310

0/26

1/111

1/61

1/011

-

3/16

1/111

1/121

1/123

1/331

0/16

1/111

ضریب ثابت

ضریب ثابت

*

1/13

**

شایستگی حرکتی واقعی

ضریب تعیین
R-Square
1/11
1/11

الزم به ذکر است این اعداد از دو خروجی بهدستآمدهاند* .متغیر وابسته فعالیت بدنی**متغیر وابسته شایستگی حرکتی ادراکشده

جدول .1نتایج اثرات مستقیم و غیرمستقیم
مسیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

آمادگی قلبی عروقی به فعالیت بدنی

1/13

-

1/13

شایستگی حرکتی واقعی به آمادگی قلبی عروقی

1/33

-

1/33

شایستگی حرکتی واقعی به فعالیت بدنی

1/31

1/11
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1/11

1/63
آمادگی قلبی
عروقی

1/11

1/13

1/33

1/31

شایستگی
فعالیت بدنی

1/31

حرکتی
واقعی

شکل .2نقش میانجیگری آمادگی قلبی عروقی در ارتباط بین شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی

بحث و نتیجهگیری
فعالیت بدنی یکی از مباحث مهم در حوزه سالمت جسمانی و روانی است .که فواید سالمتی بلندمدت و کوتاهمدت روانی
و فیزیولوژی زیادی برای همه گروههای سنی بهویژه کودکان و نوجوانان دارد ،که تحت تأثیر عوامل مانند شایستگی
حرکتی ،شایستگی حرکتی ادراکشده و آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت قرار میگیرد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داده است بین فعالیت بدنی و شایستگی حرکتی کودکان ایرانی ارتباط معناداری وجود دارد.
بهعبارتدیگر؛ شای ستگی حرکتی کودکان بر میزان مشارکت در فعالیت بدنی آنها تأثیر میگذارد .یعنی کودکانی که
شایستگی بیشتری در مهارت های حرکتی بنیادین دارند ،میزان مشارکت آنها در فعالیتهای بدنی بیشتر است .کودکانی
که شایستگی کمتری در مهارتهای حرکتی بنیادین دارند ،مشارکت کمتری در فعالیتهای بدنی دارند .همچنین شایستگی
حرکتی ارتباط متوسط و مثبتی با شایستگی حرکتی ادراکشده و آمادگی قلبی عروقی دارد .عالوه بر این بین فعالیت بدنی
و شایستگی حرکتی ادراک شده ارتباط متوسط و با آمادگی قلبی عروقی ارتباط ضعیف اما مثبت معناداری وجود دارد .و
درنهایت شایستگی حرکتی ادراک شده ارتباط ضعیف و مثبتی با آمادگی قلبی عروقی دارد .این نتایج نشان میدهند عواملی
مانند شایستگی حرکتی ادراک شده ،شایستگی حرکتی و آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت بر میزان مشارکت کودکان در
فعالیت بدنی تأثیر میگذارند .کودکانی که سهم باالتری از این عوامل رادارند مشارکت بیشتری نسبت به همساالن خود با
سهم پایینی از این عوامل دارند .همچنین نتایج این تحقیق در راستای مدل استودن و همکاران ( )2116است ،که معتقدند
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کودکان با شایستگی حرکتی باال ،متقابالً فعالیت بدنی بیشتری دارند و به سمت مارپیچ مشارکت مثبت و وضعیت وزن
سالم حرکت میکنند و برعکس( .)0یافتههای پژوهش حاضر با نتایج البانز و همکاران ( ،)2111لوگان و همکاران
( ،)2110خداوردی و همکاران ( ،)2110بنجامین هولفلدر و همکاران ( )2110همسو میباشد که همگی گزارش کردند
ارتباط مثبتی بین شایستگی مهارت حرکتی و فعالیت بدنی کودکان وجود دارد.
همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داده است بین شایستگی حرکتی ،فعالیت بدنی ،شایستگی حرکتی ادراکشده ارتباط
وجود دارد .بهعبارتدیگر؛ شایستگی حرکتی واقعی و شایستگی حرکتی ادراکشده فعالیت بدنی کودکان را پیشبینی
میکنند همچنین شایستگی حرکتی ادراکشده بهطور معناداری شایستگی مهارت حرکتی را پیشبینی میکند .یافته این
پژوهش آشکار کرد که شایستگی حرکتی ادراکشده با تأثیرپذیری از شایستگی حرکتی واقعی پیشبینی مثبتی از فعالیت
بدنی کودکان در این گروه سنی است .الزم به ذکر است که شایستگی حرکتی ادراکشده ارتباط بین شایستگی حرکتی
واقعی و فعالیت بدنی کودکان را میانجیگری میکند .نتایج این پژوهش با مدل استودن و همکاران ( )2116را تائید میکند
که معتقدند سطوح باالی شایستگی در مهارتهای بنیادین شانس مشارکت در ورزشها و بازیها را باال میبرد .و کودکان
ماهرتر درک بیشتر از خود پیداکرده و از مشارکت در فعالیتها ی بدنی و ورزش راضی هستند .بنابراین سطوح باالتر
شایستگی حرکتی ادراک شده و شایستگی حرکتی واقعی منجر با ارتقا سطح فعالیت بدنی شده و مجدداً باعث افزایش
ارتقاء سطح شایستگی حرکتی ادراکشده میشود .با توجه به اینکه کودکان مشارکت خود را در ورزشها و فعالیت بدنی
را حفظ نموده شایستگی بیشتری به دست میآورند ،این تعامالت باعث ایجاد مارپیچ مثبت مشارکت در فعالیتهای بدنی
میشود .اما کودکانی که شایستگی کمتری در مهارتهای بنیادین دارند ،شانس کمتری برای مشارکت در فعالیتهای بدنی
دارند و با توجه به اینکه کودکان در این سنین قابلیت شناختی باالیی دارند و شایستگی خود را با همساالن مقایسه
میکنند .این آگاهی از شکست در فعالیتهای بدنی باعث ادراک پایین از شایستگی حرکتی میشود بنابراین شایستگی
حرکتی واقعی و ادراکشده پایین منجر به مشارکت منفی در فعالیت بدنی و ورزشها میشود ( .)0همچنین نتایج این
تحقیق در راستای مدل ولک و همکاران ( )1333میباشد که معتقدند شایستگی حرکتی و شایستگی حرکتی ادراکشده بر
فعالیت بدنی کودکان تأثیر دارند ( .)31یافتههای این پژوهش با نتایج خداوردی و همکاران ( )2110که نشان دادند
شایستگی حرکتی ادراکشده ارتباط بین شایستگی مهارتهای جابهجایی و فعالیت بدنی را میانجیگری میکند همسو
میباشد ( .)11همچنین با پژوهش جاورین مارکوس ( )2112همسو میباشد ،آنها در پژوهش خود نشان دادند که
شایستگی ادراکشده ارتباط بین شایستگی حرکتی و فعالیت بدنی را در پسران میانجیگری میکند (.)31
اما نتایج پژوهش حاضر با جف آر کرین ( ،)2110بارنت و همکاران ( )2116همسو نمیباشد .در حقیقت آنها نقش
میانجیگری شایستگی ادراک شده را در ارتباط بین مهارتهای کنترل شی و فعالیت بدنی بررسی کردند ،)11 ,10( .اما
پژوهش حاضر نقش شایستگی ادراکشده را در ارتباط بین شایستگی کلی مهارتهای حرکتی و فعالیت بدنی انجام داده
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است .در مورد عدم همسو بودن بامطالعه جف آر کرین و همکاران ( )2110میتوان به سن کم آزمودنیها نسبت داد.
استودن و همکاران ( )2116پیشنهاد میکنند که کودکان دوره کودکی اولیه هنوز مهارتهای شناختی آنها کامل نشده
است یعنی ممکن است کودکان درواقع ممکن است کودک سطوح باالیی از شایستگی حرکتی ادراکشده بیان کند اما
شایستگی مهارت حرکتی پایینی داشته باشد؛ و درمجموع کودکان زیر سنین هفت سال مهارت شناختی کافی برای ادراک
شایستگی و سطوح فعالیت بدنی ندارند (.)0
درنهایت نتایج تحقیق حاضر در مورد ارتباط بین شایستگی حرکتی ،فعالیت بدنی و آمادگی قلبی عروقی نشان داد که بین
شایستگی حرکتی و فعالیت ب دنی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد .همچنین بین شایستگی حرکتی و آمادگی قلبی
عروقی رابطه معناداری وجود دارد .یعنی هر چه کودکان شایستگی حرکتی باالتری داشته باشند مشارکت بیشتری دربازیها
و ورزشها دارند و درنهایت باعث بهبود فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی آنها میشود .یافتههای این پژوهش با بخشی
از مدل استودن و همکاران ( ) 2116که معتقدند شایستگی حرکتی باال در دوران کودکی تأثیر مثبتی بر آمادگی جسمانی
مرتبط با سالمت و حرکت به سمت وزن سالم میگذارد ( .)0همسو میباشد .همچنین با مدل و همکاران ( )1332همسو
می باشد آنها در مدل خود نشان دادند کودکانی که آمادگی جسمانی بیشتری دارند فعالتر ،درنتیجه سالمترند .نتایج این
پژوهش با مطالعات کتوزو و همکاران ( ،)2110رودریگز و همکاران ( ،)2111ایانسن و همکاران ( ،)2111بارنت و
همکاران ( )2116که همگی ارتباط مثبتی بین شایستگی حرکتی با آمادگی قلبی عروقی پیدا کردند همسو میباشد.
اما نتایج نشان داد که آمادگی قلبی عروقی ارتباط بین شایستگی حرکتی و فعالیت بدنی را میانجیگری نمیکند .فقط یک
تحقیق نقش میانجی گری آمادگی قلبی عروقی را در ارتباط بین شایستگی حرکتی و فعالیت بدنی مورد بررسی قرار دادهاند
که مربوط به دختران میباشد ( .)11و نشان داد که آمادگی قلبی عروقی ارتباط بین شایستگی حرکتی و فعالیت بدنی را
میانجیگری می کند .شاید بتوان دلیل این تفاوت را در اندازه اکسیژن مصرفی پسران و دختران دانست .مثالً پسران در
حدود دهسالگی  11تا  10درصد اکسیژن صرفی بیشتری از دختران دارند ،و این تفاوت تا  13سالگی به  31درصد میرسد
( .)32عالوه بر این اندازهگیری استقامت قلبی عروقی کودکان زیر ده سال ،به دلیل عوامل روانشناسی و روانشناختی که
مانع حداکثر تالش کودک میشود منجر به نتایجی با اعتبار کمتر میشود ( .)33همچنین ممکن است تفاوت در مهارت
بنیادین دویدن کودکان وجود داشته باشد بهطوری که بهرهوری کمتری داشته و زودتر خسته میشوند .بههرحال ارتباط
عمیق بین حداکثر اکسیژن مصرفی و تغییرات مرتبط با رشد در اندازه بدن بر حداکثر توان هوازی بهوضوح مشخص
نمیشود .و درنهایت بالیدگی حرکت ،و نیز وضعیت روانشناختی و هیجانی کودکان کم سن تعدیلکننده میزان همکاری
و تالش در هنگام آزمون میباشد(.)33
از محدودیت های تحقیق حاضر باید به استفاده از پرسشنامه برای اندازه گیری سطح فعالیت بدنی اشاره کرد .بعالوه این
تحقیق از نوع تجربی یا طولی ن یست .بنابراین پیشنهاد می شود در آینده با استفاده از مطالعات طولی این ارتباط بررسی
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 با توجه به اینکه انگیزش و مشارکت در. و مداخالت الزم برای ارتقاء شایستگی حرکتی دانش آموزان انجام شود.شود
) بنابراین پیشنهاد می شود این مدل در گروه های سنی باالتر بررسی شود30(تربیت بدنی با افزایش سن کاهش می یابد
.شاید نتایج متفاوتی در پی داشته باشد
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