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Abstract  

Background and Objective: Childhood is the most important period of motor 

development which strongly affects motor function and abilities. The present 

study aimed to investigate the relationship of anthropometric features with 

balance and fundamental skills in 3-6 years old girls and boys in Tehran, 

Iran. 

Materials and Methods: This descriptive-correlational and field study used 

Morgan table to determine the sample size. For the purpose of the study, 774 

children (3-6 years old) in two groups of boys with mean weight of 

18.90±4.23 kg and girls with mean weight of 18.03 ± 3.94 kg were selected 

via cluster sampling from kindergartens in Tehran. This sample size 

exceeded the calculated value based on Morgan table. Anthropometric 

indices (e.g., height, arm length, leg length, sitting height), fundamental 

skills (e.g., jumping, catching the ball, throwing the ball), and balance were 

measured in this study. To analyze the data, Spearman correlation 

coefficient was used to examine the relationship between anthropometric 

features and fundamental skills. Moreover, the Mann-Whitney test was 

employed to assess differences in fundamental skills between boys and girls. 

Results: Based on the results, anthropometric factors were significantly 

correlated with fundamental skills and balance in girls and boys. 

Nonetheless, balance was  negatively and significantly correlated with leg 

length (P=0.02; r=-0.21) and sitting height (P=0.02; r=-0.22) in 5-year-old 

girls. 

Conclusion: Movement limitations in preschool are serious barriers to the 

development of balance and some fundamental skills, simultaneous with 

physical development. It is suggested that parents and kindergarten officials 

promote children's motor development by providing them with a variety of 

movement opportunities. 
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 چکیده

آید. رشد حرکتی بر عملکرد حرکتی ترین دوره رشد حرکتی به حساب میدوران کودکی مهم سابقه و هدف:

های آنتروپومتریکی با تعادل گذارد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین ویژگیفردی اثر میهای و توانایی

 ساله شهر تهران است. 6تا  3های بنیادی در دختران و پسران و مهارت

همبستگی و میدانی است. برای تعیین حجم نمونه از جدول -پژوهش حاضر از نوع توصیفی ها:مواد و روش

 23/4ساله( در دو گروه پسر با میانگین وزنی ) 6تا  3کودک ) 774شد. در این پژوهش  مورگان استفاده

های شهر تهران کیلوگرم( از مهدکودک 03/18 ± 94/3کیلوگرم( و دختر با میانگین وزنی) 90/18 ±

ن ای انتخاب شدند که این حجم نمونه بیش از تعداد نمونه بر اساس جدول مورگاخوشه-صورت تصادفیبه

های بنیادی )پرش، های آنتروپومتریکی )قد، طول دست، طول پا و طول قد نشسته( و مهارتاست. شاخص

ها از ضریب وتحلیل دادهمنظور تجزیهگیری شد. بهگرفتن توپ و پرتاب توپ( و تعادل در این پژوهش اندازه

های بنیادی و آزمون هارتهای آنتروپومتریکی با مهمبستگی اسپیرمن برای بررسی ارتباط بین ویژگی

 های بنیادی بین پسران و دختران استفاده شد.ویتنی برای بررسی اختالف مهارتیومن

های بنیادی و تعادل در دو گروه دختر و پسر نتایج نشان داد بین عوامل آنتروپومتریکی با مهارت ها:یافته

( و طول قد نشسته  = r =  ،02/0P-21/0پا )داری وجود دارد، اما بین تعادل با طول رابطه مثبت و معنی

(22/0- r = ،02/ 0P = در دختران )داری وجود دارد.ساله رابطه منفی و معنی 5 

های دبستانی باعث شده است تعادل و برخی از مهارتهای حرکتی در دوران پیشمحدودیت گیری:نتیجه

های ها با ایجاد فرصتشود والدین و مهدکودکبنیادی هماهنگ با رشد جسمانی افزایش نیابد. پیشنهاد می

 حرکتی متنوع برای رشد حرکتی کودکان تالش کنند.

 

 های آنتروپومتریکی  ویژگی ؛های بنیادیمهارت ؛سال 6تا  3کودکان  واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

 

مقدمه
ترین دوره رشد های زندگی، کودکی مهمدر میان دوره

آید. در واقع رشد حرکتی شامل تغییرات حرکتی به حساب می

ساز این تغییرات است. رشد رفتار حرکتی و فرایندهای زمینه

های فردی از دوران حرکتی بر عملکرد حرکتی و توانایی

Galahu (1998 )شیرخوارگی تا سنین پیری اثرگذار است. 

رشد حرکت انسان را به چهار دوره تقسیم کرده است: دوره 

اول شامل حرکات رفلکسی است که از زمان جنینی آغاز 

شود و تا یک سالگی ادامه دارد؛ دوره دوم حرکات مقدماتی می

یا حرکات ارادی دوران طفولیت است؛ دوره سوم شامل حرکات 

رم نیز بنیادی یا حرکات ارادی دوران کودکی است؛ دوره چها

بندی گاالهو . با توجه به دسته[1]شامل حرکات تخصصی است 

های اولیه کودکی مرحله ایدئالی برای توان گفت که سالمی

که بدن کودکان های حرکتی است. درصورتییادگیری مهارت

در این مرحله رشد مطلوبی داشته باشد، برای یادگیری 

 های حرکتی مستعدتر است. مهارت

نیازهای رکتی و تعادلی بخشی از پیشهای حمهارت

 صفحات ،1400بهار  ،3شماره  ،19دوره              

- 

 مجله علمی پژوهان 

 پژوهشیمقاله  
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 انو همکار کاشف

ها عملکرد بدن و عملکرد ورزشی هستند که بیشتر این مهارت

های آورند. مهارتدبستانی به دست میرا کودکان در دوره پیش

حرکتی و تعادلی از اصول اساسی و نقطه عطف رشد جسمی 

های حرکتی و در کودکان است. هرگونه اختالل در مهارت

است خطر ابتال به آسیب و سقوط حین شرکت تعادلی ممکن 

. زیربنای رشد [2]های ورزشی را افزایش دهد در فعالیت

بنیادی هستند که به دو دسته -های حرکتیحرکتی، مهارت

های شوند. مهارتهای درشت و ظریف تقسیم میمهارت

های حرکتی حرکتی پایه و بنیادی برای یادگیری مهارت

 زشی بسیار اهمیت دارند. های ورروزمره و مهارت

های حرکتی ( مهارت1999) Clarkبندی بر اساس دسته

های عضالنی هایی هستند که در حرکات گروهدرشت مهارت

. این [3]یابند بزرگ مانند عضالت سینه، بازوها و پاها نمود می

ها با بسیاری از حرکات زندگی روزمره ارتباط نوع مهارت

ای از ، این عضالت در تولید مجموعهنزدیکی دارند؛ برای مثال

کردن و ... الزم هستند. رفتن، پرتابحرکات مثل دویدن، راه

های طور مستقیم باعث توسعه مهارتها بهیادگیری این مهارت

های های ورزشی یا فعالیتویژه فعالیتحرکتی تخصصی به

و همکاران  Sandresشود. در پژوهشی که جسمانی می

انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که ( 2002، 2000)

لی برای های حرکتی پایه مانند پریدن، پرتاب و لیمهارت

های ورزشی مانند بسکتبال، والیبال و ... ضروری کسب مهارت

و همکاران  Rinaldo. در پژوهشی دیگر که [4]هستند 

ساله انجام دادند، به این  13آموزان پسر ( روی دانش2020)

دند که تغییرات آنتروپومتریکی بر عملکرد بدنی و نتیجه رسی

های اختالل در مهارت .[5]گذارد های حرکتی اثر میتوانایی

تر های ظریفحرکتی درشت در نداشتن تسلط کافی در مهارت

یابد که نیازمند یادگیری ترکیبی از این حرکات نمود می

تر است. های حرکتی تخصصیضروری برای اکتساب مهارت

چنین این اختالل بر رفتارهای اجتماعی و عاطفی کودکان هم

های ها را برای شرکت در فعالیتگذارد و تمایل آناثر منفی می

 .[3]دهد ورزشی کاهش می

طور معمول رشد حرکتی در کودکان با ظاهرشدن به

شود. این رشد حرکتی با های حرکتی جدید نمایان میمهارت

گیری و تولید حرکت اندازهوتحلیل، چگونگی اجرا تجزیه

. مطالعه در زمینه رشد حرکتی کودکان نشان [6]شود می

دهد عملکرد حرکتی در این سنین تحت تأثیر عواملی چون می

های های آنتروپومتری، تواناییوراثت، سن، جنس، ویژگی

. در [1]شناختی، عوامل محیطی، فرهنگی و اجتماعی است 

عی از پیشرفت کودکان در توان گفت که بخش وسیواقع می

شدن جثه یا میزان بالندگی اجرای مهارت، درنتیجه بزرگ

 هاست. آن

( انجام 2003) Loovisو  Butterfildدر پژوهشی که 

ها با اجرای گرفتن )پاس( را در دادند، ارتباط طول دست

کودکان دوم بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که سن، 

عناداری بر دقت گرفتن و شکل طور مجنس و طول دست به

( پژوهشی با 1393. همچنین کردی )[7]گرفتن اثر دارد 

های حرکتی ظریف و درشت و ارتباط آن عنوان ارزیابی مهارت

های پیکرسنجی و عوامل محیطی را در با برخی شاخص

سال شمال شهر تهران انجام داد و به این  6تا  3کودکان 

های های پیکرسنجی با مهارتنتیجه رسید که بین شاخص

. با توجه [8]اری وجود دارد درشت حرکتی همبستگی معناد

های حرکتی در های بدن بر اجرای مهارتبه تأثیراندازه

ها در سنین کودکی کودکان و اهمیت یادگیری این مهارت

سال برای انتخاب و  6تا  4توان گفت که سن طالیی می

هدایت کودک در یک رشته ورزشی بسیار مهم است و برای 

ی در کودکان در یک سن تعیین توانایی اجرای مهارت حرکت

خاص به آگاهی از وضعیت رشد جسمانی کودک نیاز است؛ 

بین کودکان به این عامل  های موجودزیرا برخی از تفاوت

 .[9]بستگی دارد 

شده و اهمیت آنتروپومتری بر با توجه به مطالب گفته

های های حرکتی، پژوهشگران هنوز مقدار تأثیر اندازهمهارت

اند. ای حرکتی کودکان را بررسی نکردههبدن روی مهارت

ای به همچنین ازآنجاکه در کشور ما مطالعات اندک و پراکنده

های بررسی ارتباط یک یا دو عامل آنتروپومتریکی با مهارت

اند، درنتیجه این تحقیق در حرکتی در سنین کودکی پرداخته

های بنیادی و برخی نظر دارد رابطه بین اجرای مهارت

سال شهر  6تا  3ای آنتروپومتریکی را در کودکان هویژگی

 تهران بررسی کند.
 

 هامواد و روش
این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی، به لحاظ روش از 

صورت میدانی بود. جامعه همبستگی و از نظر اجرا به-نوع توصیفی

سال دختر و پسر  6تا  3آماری این پژوهش شامل تمام کودکان 

های شهر تهران ثبت نام کرده بود که در مهدکودکشهر تهران 

مهدکودک قابل شناسایی در تهران وجود  200بودند. حدود 

ای انتخاب گیری طبقهها از طریق نمونهدرصد آن 10داشت که 

سال دختر و پسر  6تا  3کودک  774شدند. حجم نمونه شامل 

تصادفی و بر اساس جدول مورگان -ایبود که به روش خوشه

های منظور انجام این پژوهش شاخصرآورد شدند. بهب

آنتروپومتریکی )قد،طول دست، طول پاو طول قد نشسته( 

های های حرکتی از آزمونگیری شدند و برای بررسی مهارتاندازه

 گرفتن توپ، تعادل، پرتاب توپ و پرش استفاده شد.

ای ساخت کشور گیری قد از متر پارچهمنظور اندازهبه

متر استفاده شد.  5/1متر و به طول میلی 1دقت  چین با

گرفت، منظور کودک بدون کفش در کنار دیوار قرار میبدین

به حالتی که پاشنه، باسن و شانه چسبیده به دیوار و سر در 

راستای بدن و دید کامالً مستقیم و رو به جلو بود. سپس قد 
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و ثبت شد. گیری متر اندازهای بر حسب سانتیاو با متر پارچه

گیری طول دست کودک در حالت همچنین برای اندازه

گرفت و ایستاده، دست صاف با کمی فاصله از بدن قرار می

فاصله بین برجستگی آخر شانه تا نوک انگشت میانی به عنوان 

گیری و در برگه آزمون متر اندازهطول دست بر حسب سانتی

از برجستگی  ثبت شد. طول پا در حالت ایستاده و بدون کفش

گیری شد. متر اندازهبزرگ استخوان ران تا زمین به سانتی

گیری طول قد نشسته در حالت نشسته و پشت به برای اندازه

گیری و بر دیوار و دید مستقیم، از باالی سر تا زمین اندازه

 متر ثبت شد.حسب سانتی

برای اجرای آزمون گرفتن توپ، کودک در مقابل آزمونگر 

ایستاد. آزمونگر توپ را بین متر می 3متر و 2متر،  1 با فاصله

کرد ای پرتاب میگونهداشت و آن را بهدو دست خود نگه می

 که توپ درست باالی سینه کودک قرار گیرد. این پرتاب برای

 5طور آزمایشی انجام شد. سپس عمل پرتاب بار به 2کودک 

وه جرا شد. نحمتر ا 3و  2، 1ثانیه در مرحله  5بار با فاصله 

ه کامتیازدهی به آزمون بر حسب تعداد بود؛ به این صورت بود 

کرد، یک گرفت و کنترل میبرای هر بار که کودک توپ را می

شد. حداکثر نمره در هر مرحله آزمون امتیاز اختصاص داده می

 بود. 15و در مجموع  5

نگر متر از آزمو 3برای اجرای آزمون تعادل، کودک با فاصله 

شد ایستاد. سپس از کودک خواسته میدون کفش میب

ها را به کمر زده است، روی یک پا بایستد. در که دستدرحالی

مرتبه  3داد و تا این حالت کودک این کار را انجام می

ها را به کمر زده است، با چشمان که دستتوانست درحالیمی

شد. یثبت مباز روی یک پا بایستد و زمان بهترین اجرا به ثانیه 

شد و زمانی سنج از لحظه ایستادن روی یک پا شروع میزمان

گرفت. در این حرکت خطا یافت که خطا صورت میخاتمه می

 ها از معموالً گذاشتن دو پا روی زمین یا جداشدن دست

 کمر بود. 

برای اجرای آزمون پرش جفت، کودک پشت خط قرار 

متر از هم سانتی 10تا  5طور عرضی گرفت. پاهای او بهمی

کردن توانست از نوسان بازوها و خمفاصله داشت. کودک می

ها و زمان و با بازکردن زانوطور همزانوها استفاده کند. پرش به

داد کوشش انجام می 3شد. کودک ها به جلو آغاز مینوسان آن

ایستاد و نقطه پرش را و آزمونگر در اثنای پرش کنار زمین می

ترین اندام تا کرد. فاصله بین نقطه تماس نزدیکمالحظه می

گذاری بر شد. نمرهعنوان مسافت پرش ثبت میخط شروع به

 متر صورت گرفت.حسب سانتی

کاررفته در این پژوهش از نوع پرتاب برای آزمون پرتاب به

مسافت بود. برای اجرای این آزمون کودک پشت خط شروع 

یش در امتداد زمین پرتاب هاکه شانهگرفت، درحالیقرار می

داشت و از حالت بود. کودک باید توپ را زیر چانه خود نگه می

شد، بدون اینکه پاهایش را حرکت ایستاده به عقب خم می

دهد. با افزایش اندازه حرکت، باید توپ را به طرف زمین مقابل 

داد. مرتبه پرتاب را انجام می 3کرد. هر کودک پرتاب می

کرد، ک از خط شروع بر حسب متر پرتاب میمسافتی که کود

 شد. عنوان رکورد فرد قلمداد و ثبت میبه

ها از وتحلیل دادهمنظور تجزیهآوری نتایج بهپس از جمع

ط بین استفاده شد. برای ارتبا 26از نسخه  SPSSافزار نرم

های بنیادی از ضریب های آنتروپومتریکی با مهارتویژگی

های حرکتی برای بررسی اختالف مهارتهمبستگی اسپیرمن و 

 ویتنی استفاده شد.بین دختر و پسر از آزمون یومن
 

 هایافته
 آمده است. 1های فردی پسران و دختران در جدول ویژگی

میانگین و انحراف معیار عوامل آنتروپومتریکی در جدول 

آمده از عوامل دستهای بهآمده است. با توجه به میانگین 2

آنتروپومتریکی )قد، طول دست، طول پا و طول قد نشسته( در 

توان به این نتیجه سال شهر تهران می 6تا  3دختران و پسران 

رسید که هر دو گروه در همه سنین نتایج مشابهی داشتند و 

با افزایش سن اندازه عوامل آنتروپومتریکی رو به صعود است، 

در پسران از دختران  البته اندازه این عوامل آنتروپومتریکی

 بیشتر بود.

 
های فردی پسران و دخترانویژگی :1جدول 

 دختر پسر جنسیت

 سال 6 سال 5 سال 4 سال 3 سال 6 سال 5 سال 4 سال 3 سن

 77 108 116 77 110 118 98 70 تعداد )نفر(

BMI 
 )کیلوگرم بر مترمربع(

 90/14 76/15 80/14 03/15 83/15 52/15 25/15 31/15 میانگین

 20/0 20/0 14/0 15/0 22/0 18/0 16/0 26/0 انحراف معیار

 درصد چربی

 )درصد(
 08/21 50/22 10/21 68/20 05/21 17/20 05/20 27/19 میانگین

 30/0 35/0 21/0 21/0 37/0 28/0 29/0 36/0 انحراف معیار

 42/20 29/20 59/16 54/14 02/22 47/19 44/17 78/14 میانگین وزن )کیلوگرم(

 68/3 13/4 34/2 65/1 76/4 18/3 77/2 68/1 انحراف معیار
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 ساله شهر تهران 6تا  3میانگین و انحراف معیار عوامل آنتروپومتریکی در کودکان  :2جدول 

 متغیر
 دختران پسران

 میانگین ±انحراف معیار  میانگین ±انحراف معیار 

 سال 6 سال 5 سال 4 سال 3 سال 6 سال 5 سال 4 سال 3 سن

 1/106 ± 06/4 18/99 ± 07/6 متر(قد )سانتی
93/4 ± 

45/111 
20/5±13/118 43/4 ± 90/97 01/5 ± 39/105 26/5 ± 21/112 

9/4 ± 

14/116 

طول دست 

 متر()سانتی
59/2 ± 49/43 86/2 ± 06/47 98/2 ± 95/49 97/2 ± 10/53 30/2 ± 73/42 70/2 ± 50/46 12/3 ± 00/50 

17/3 ± 

22/51 

طول پا 

 متر()سانتی
82/2 ± 71/46 33/3 ± 74/50 34/3 ± 75/53 45/3 ± 07/57 35/2 ± 63/45 11/3 ± 19/50 08/3 ± 86/53 

75/3 ± 

33/56 

طول قد نشسته 

 متر()سانتی
90/2 ± 01/5 06/3 ± 14/58 98/2 ± 70/59 20/3 ± 31/63 02/3 ± 97/53 02/3 ± 00/57 20/3 ± 42/60 

74/2 ± 

83/61 

های بنیادی بین منظور بررسی اختالف در تعادل و مهارتبه

ها از آزمون پسران و دختران به دلیل عدم توزیع طبیعی داده

آمده از تعادل دستهای بهویتنی استفاده شد. از میانگینمن

توان به این نتیجه رسید که در بین دو گروه دختر و پسر می

ن، دختران در تعادل در سال شهر تهرا 6تا  3دختران و پسران 

اند که بین همه سنین از پسران نتایج بهتری کسب کرده

 ( = 02/0P) سال 4، ( = P 01/0)سال  3دختران و پسران 

دار بوده است. در این این اختالف معنی( P = 02/0)سال  5و 

دهد با افزایش سن، تعادل روند صعودی صورت نتایج نشان می

تا  3میانگین تعادل در دختران و پسران داشته است. تغییرات 

 آمده است. 1سال در شکل  6

آمده از پرش جفت بین دو گروه دختر دستهای بهاز میانگین

تا  3توان به این نتیجه رسید که در دختران و پسران و پسر می

سال شهر تهران، پسران در پرش جفت در همه سنین از  6

 4که بین دختران و پسران اند دختران نتایج بهتری کسب کرده

 = 01/0Pسال ) 6و  ( = 003/0P)سال  5، ( = 03/0P) سال

دار بوده است. در این صورت نتایج نشان این اختالف معنی (

دهد با افزایش سن، قابلیت نیروی عضالنی در پاها روند می

صعودی داشته است. تغییرات میانگین پرش جفت در دختران و 

 آمده است. 2شکل  سال در 6تا  3پسران 

آمده از گرفتن توپ بین دو گروه دختر دستهای بهاز میانگین

 6تا  3توان به این نتیجه رسید که در دختران و پسران و پسر می

 سال شهر تهران، پسران در گرفتن توپ در همه سنین از دختران

 سال 3اند که بین دختران و پسران نتایج بهتری کسب کرده
 

 

سال شهر  6تا  3میانگین تعادل پسران و دختران  :1شکل 

 تهران

(04/0P = )  6و (0006/0سالP = ) دار بوده این اختالف معنی

دهد که با افزایش سن، قابلیت است. در این صورت نتایج نشان می

ها روند صعودی داشته است.تغییرات میانگین نیروی عضالنی دست

آمده  3سال در شکل  6تا  3گرفتن توپ در دختران و پسران 

 است.

آمده از پرتاب توپ بین دو گروه دختر دستهای بهاز میانگین

 6تا  3توان به این نتیجه رسید که در دختران و پسران و پسر می

سال شهر تهران، پسران در پرتاب توپ در همه سنین از دختران 

 سال 3اند که بین دختران و پسران نتایج بهتری کسب کرده

(001/0P = ) ،4 ( 0001/0سالP =  و )0001/0سال) 6˂P 

دار بوده است. در این صورت نتایج نشان این اختالف معنی (

دهد با افزایش سن، قابلیت هماهنگی عصبی عضالنی روند می

صعودی داشته است. تغییرات میانگین پرتاب توپ در دختران و 

  آمده است. 4سال در شکل  6تا  3پسران 

بررسی ارتباط بین عوامل آنتروپومتریکی با منظور به

های حرکتی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد؛ مهارت

ها توزیع طبیعی نداشتند. با استفاده از ضریب به دلیل اینکه داده

همبستگی اسپیرمن همه متغیرهای عوامل آنتروپومتریکی با 

دی از داری نداشتند و فقط تعداهای حرکتی رابطه معنیمهارت

 ها به شرح زیر است:دار داشتند. این یافتهها رابطه معنیآن

، طول پا ( = 16/0r =  ،01/0P)بین تعادل با طول دست 

(37/0r =  ،001/0P = ) 45/0)، طول قد نشستهr =  ،

001/0P = )  22/0)سال و با طول پا  4در پسرانr =  ،02/0P 

 ی وجود داشت. دارسال رابطه مثبت و معنی 6در پسران  ( =
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 ی در کودکانویژگی های آنتروپومتریکی با مهارت های  بنیادارتباط بین               

 

 
 سال  6تا  3میانگین پرش جفت پسران و دختران  :2شکل 

 شهر تهران

 
 سال  6تا  3میانگین گرفتن توپ پسران و دختران  :3شکل 

 شهر تهران

 

توان نتیجه گرفت با افزایش سن و افزایش اندازه عوامل می

 آنتروپومتریکی، پسران در تعادل عملکرد بهتری خواهند داشت.

طول دست  (، = 23/0r =  ،04/0Pتعادل با قد )بین 

(27/0r =  ،04/0P = )  و طول پا(28/0r =  ،01/0P = )  در

داری وجود داشت، اما بین سال رابطه مثبت و معنی 3دختران 

و طول قد نشسته  ( = r =  ،02/0P-21/0)تعادل با طول پا 

(22/0-r =  ،02/0P = )  سال رابطه منفی و  5در دختران

دهد در دختران با افزایش داری وجود داشت. این نشان میمعنی

 شود.تر انجام میعوامل آنتروپومتریکی، عمل تعادل ضعیف

طول دست  (، 44/0r =  ،001/0 ˂P)بین پرش با قد 

(34/0r =  ،005/0P = ) طول پا ،(29/0r =  ،017/0P = ) 

سال،  3در پسران  ( = 27/0r =  ،025/0P)و طول قد نشسته 

 27/0r)با قد  ،سال 4در پسران  ( = 24/0r =  ،021/0P)با قد 

=  ،003/0P = ) طول پا ،(18/0r =  ،043/0P = )  و طول

سال، با قد  5در پسران (  =28/0r =  ،002/0P)قد نشسته 

(30/0=r ،001/0P = )  20/0)و طول دستr =  ،036/0P = 

داری وجود داشت که سال رابطه مثبت و معنی 6در پسران  (

دهد با افزایش سن و عوامل آنتروپومتریکی، در پسران نشان می

 یابد.اجرای پرش بهبود می

و طول دست  ( =31/0r=  ،007/0P)بین پرش با قد 

(26/0r=  ،024/0P= )  سال، با طول دست  3در دختران

(19/0r =  ،038/0P= )  28/0)نشسته و طول قدr=  ،

002/0P= )  25/0)سال، با طول قد  4در دخترانr=  ،

009/0P= )  و طول قد نشسته(27/0r=  ،006/0P= )  در

و طول  ( = 34/0r =  ،002/0P)سال، با طول قد  5دختران 

سال رابطه مثبت  6در دختران  = 32/0r =  ،004/0(P)دست 

معناست که با افزایش داری وجود داشته است و این بدان و معنی

سن و افزایش عوامل آنتروپومتریکی، در دختران اجرای پرش 

 یابد.بهبود می

، طول دست ( = 32/0r =  ،01/0P)بین گرفتن توپ با قد 

(33/0r =  ،007/0P = ) طول پا ،(25/0r =  ،043/0P = ) 

سال،  3در پسران  ( = 30/0r =  ،013/0P)و طول قد نشسته 

و طول قد نشسته  ( = 28/0r =  ،002/0P)با طول دست 

(24/0r=  ،009/0P = )  سال رابطه مثبت و  5در پسران

دهد با افزایش سن داری وجود داشته است و این نشان میمعنی

 و افزایش نیروی 

 
 سال  6تا  3میانگین پرتاب توپ پسران و دختران  :4شکل 

 شهر تهران

 

 یابد.بهبود میعضالنی، عملکرد پسران در گرفتن توپ 

 = 3/0r =  ،001/0P)بین گرفتن توپ با طول قد نشسته 

، طول ( = 24/0r =  ،011/0P)سال، با قد  4در دختران  (

،  = 19/0r)و طول پا  ( = 21/0r =  ،024/0P)دست 

045/0P = )  داری وجود سال رابطه مثبت و معنی 5در دختران

 داشته است. 

، طول ( = 32/0r =  ،011/0P)بین پرتاب توپ با قد 

 25/0r)و طول قد نشسته  ( = 29/0r =  ،021/0P) دست

=  ،049/0P = )  25/0)سال، با طول دست  3در پسرانr 

=  ،015/0P = )  و طول پا(24/0r =  ،023/0P = )  در

، طول دست ( 42/0r =  ،001/0 ˂P)سال، با قد  4پسران 

(32/0r =  ،001/0P = ) 35/0)، طول پاr =  ،001/0 ˂P 

 5در پسران  ( = 24/0r =  ،008/0P)و طول قد نشسته  (

داری وجود داشته است و این بدان سال رابطه مثبت و معنی

معناست که با افزایش سن و افزایش نیروی عضالنی، عملکرد 

 یابد.پسران در پرتاب توپ بهبود می

 3در دختران  ( =26/0r=  ،03/0P)بین پرتاب توپ با قد 

،  =27/0r)، طول دست ( =30/0r=  ،001/0P)سال، با قد 

004/0P= ) طول پا ،(22/0r =  ،017/0P= )  و طول قد

سال، با طول  4در دختران ( 38/0r=  ،001/0 ˂P)نشسته 

سال، با طول دست  5در دختران  ( =25/0r=  ،009/0P)دست 

(30/0r=   ،007/0P= )  و طول پا(27/0r =  ،01/0P=  ) در
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داری وجود دارد. این سال همبستگی مثبت و معنی 6دختران 

بدان معناست که با افزایش سن و افزایش نیروی عضالنی، عملکرد 

 یابد.دختران در پرتاب توپ بهبود می
 

  بحث

تحقیقات بسیار معدودی بین قد، طول دست، طول پا و طول 

اند و بیشتر تحقیقات های حرکتی انجام شدهقد نشسته با مهارت

های سال به باال بوده یا روی نوجوانان و قهرمانان رشته 6در افراد 

سال  6تا  3ورزشی انجام شده و تحقیقات کمی روی کودکان 

ن حال، نتایج پژوهش حاضر دختر و پسر انجام شده است. با ای

دهد بین طول قد با اجرای تعادل در پسران رابطه نشان می

داری وجود ندارد، اما بین طول قد با اجرای مهارت تعادل معنی

داری وجود دارد. این رابطه سال رابطه مثبت و معنی 3در دختران 

دهد در دختران هر چقدر سن و طول قد کمتر باشد، نشان می

توان طورکلی می. به[10]عیت بدن بهتر خواهد بود تثبیت وض

های درشت گفت که تعادل بدن در کودکان که جزء مهارت

داری ندارد شود، با عوامل آنتروپومتریکی رابطه معنیمحسوب می

های حرکتی است و این خالف روال طبیعی در ترتیب رشد مهارت

انسان از کند رشد حرکتی فرایندی است که طی آن که بیان می

حرکات غیرارادی ابتدایی یا درشت درنهایت به حرکات بسیار 

کند. های حرکتی پیچیده یا ظریف پیشرفت میمنظم و مهارت

های های ظریف به مهارترسد علت برتری مهارتبه نظر می

درشت در کودکان، استفاده از وسایلی باشد که بیشتر به حرکات 

لیل محدودشدن آنان در محیط و هماهنگی دست نیاز دارد یا به د

 . [11]خانه باشد 

سال با تعادل رابطه  4از طرفی دیگر، بین طول دست پسران 

سال منفی  3داری دارد، اما این رابطه در دختران مثبت و معنی

دهد در دختران هر چقدر طول دار بوده است که نشان میو معنی

بین طول پا تر خواهد بود. دست کمتر باشد، وضعیت اجرا ضعیف

 3سال و دختران  6و  4و طول قد نشسته با تعادل در پسران 

 5داری وجود داشته، اما در دختران سال رابطه مثبت و معنی

دهد با دار بوده است که نشان میسال این رابطه منفی و معنی

افزایش سن در دختران و افزایش طول دست و طول قد نشسته، 

 یابد. تثبیت وضعیت کاهش می

( همسو 1393این یافته با پژوهش فارسانی و همکاران )

سال انجام  5تا  3نیست؛ چراکه در پژوهش فارسانی که در کودکان 

داری شده بود، عوامل آنتروپومتریکی با تعادل رابطه مثبت و معنی

از  .[12]یافت داشت و با افرایش سن اجرای مهارت بهبود می

تا  3طرفی دیگر، بین عوامل آنتروپومتریکی در پسران و دختران 

سال با پرش، گرفتن توپ و پرتاب توپ رابطه مثبت و  6

دهد با افزایش سن و افزایش داری وجود داشت که نشان میمعنی

عوامل آنتروپومتریکی، اجرای کودکان در مهارت پرش بهبود 

 یابد.می

( در بررسی 2018و همکاران ) Loovisدر پژوهشی که 

جایی پرش های آنتروپومتری با میزان جابهارتباط بین اندازه

عمودی در نوجوانان به این نتیجه رسیدند که طول بازو و طول 

. [13]دست معیارهای خوبی برای بررسی پرش عمودی نیستند 

( در بررسی 2003) Butterfieldو  Loovisدر پژوهشی دیگر که 

طول دست و اجرای گرفتن توپ در کودکان دوم  ارتباط بین

دبستان انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که طول دست، سن و 

. همچنین [7]داری بر گرفتن توپ اثر دارند طور معنیجنس به

Lum Eunice ( در پژوهشی ارتباط بین 2008و همکاران )

 های آنتروپومتریکی کودکانهای حرکتی و برخی ویژگیمهارت

های سال را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که اندازه 5تا  3

داری های حرکتی رابطه مثبت و معنیآنتروپومتریکی با مهارت

( با 1392بیگی و همکاران ). در پژوهشی که ایل[14]دارند 

های آنتروپومتریکی با عنوان بررسی ارتباط بین برخی از شاخص

ساله بیرجندی  11تا  9آموزان دانشهای حرکتی پایه در توانایی

انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که عوامل آنتروپومتریکی مانند 

های حرکتی رابطه مثبت و دور ران، دور بازو و ... با مهارت

 . [15]داری دارند معنی

دهد با این حال، مطالعات رشد حرکتی کودکان نشان می

سنین باالتر بیشتر تحت عملکرد حرکتی در این سنین نسبت به 

های های آنتروپومتریکی، تواناییتأثیر وراثت، سن، جنس، ویژگی

شناختی، عوامل محیطی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارد و با توجه 

های همسو و ناهمسویی که بیان شد، به موارد ذکرشده و پژوهش

های متفاوت جامعه، ها به دلیل ویژگیاحتمال دارد این ناهمخوانی

 . [16]شده باشد نمونه آماری و تفاوت در نوع مهارت حرکتی آزموده
 

 گیرینتیجه
با توجه به یافته های این تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنی 

دار بین برخی ویژگی های آنتروپومتری و مهارت های حرکتی، 

می توان نتیجه گرفت که رشد حرکتی یک فرایند ایستا نیست و 

نه تنها محصولی از عوامل بیولوژیکی است، بلکه از وضعیت های 

 ذیرد. محیطی و قوانین فیزیکی نیز اثر می پ

بنابراین لزوم توجه بیشتر به ویژگی های آنتروپومتری از 

 سوی مربیان و معلمان ورزش کشور بسیار مهم به نظر می رسد.
 

 پیشنهادها
رسد مربیان های این پژوهش، به نظر میبا توجه به یافته

های حرکتی و ورزشی منظور انتخاب کودکان برای مهارتبه

 آنتروپومتریکی را بررسی کنند.های مختلف بهتر است ویژگی
 

 تشکر و قدردانی
وسیله از مدیران سازمان بهزیستی و کودکان و والدینی بدین

 شود.که در این پژوهش شرکت کردند، تشکر و قدردانی می
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 ی در کودکانویژگی های آنتروپومتریکی با مهارت های  بنیادارتباط بین               

 
 بین نویسندگان تعارضی در منافع گزارش نشده است.
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