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چکیده
قیود فردی از عواملی است که بر رشد حرکتی تأثیر میگذارد .هدف این تحقیق بررسی تأثیر شاخصهای تودة بدن و وضعیت
تغذیه بر تبحر حرکتی پسران  01تا  01سال شهر تهران است .نمونة آماری  021کودک برای شاخص تودة بدن و  01کودک
برای وضعیت تغذیه بود .شاخص تودة بدن به گروههای الغر ،طبیعی ،دارای اضافهوزن و چاق و وضعیت تغذیه به گروههای
سوءتغذیه ،تغذیة معمولی و تغذیة مناسب تقسیم شد .نمونهها بهروش خوشهای هدفمند انتخاب شدند و تبحر حرکتی آنها
با آزمون برونینکس -اوزرتسکی 2-بررسی شد .نتایج نشان داد بین افراد ،الغر و طبیعی ،طبیعی و چاق ،و اضافهوزن و چاق،
در تبحر حرکتی ،تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین ،بین گروههای سوءتغذیه و تغذیة معمولی ،تغذیة معمولی و تغذیه
مناسب ،و تغذیة مناسب و سوءتغذیه ،در تبحر حرکتی ،تفاوت معناداری وجود دارد .با توجه به این نتایج میتوان ،گفت
شاخص تودة بدن و وضعیت تغذیه بر تبحر حرکتی پسران در این سن تأثیر دارد که احتماالً ناشی از هندسه و جرم بخشهای
مختلف بدن و عوامل مکانیکی است و تفاوت در گروههای وضعیت تغذیه به تأثیر وضعیت غذایی بر رشد مغز و نمو
جسمانی مرتبط است.
واژگان کلیدی :تبحر حرکتی ،شاخص تودة بدن ،وضعیت تغذیه ،کودکان.
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تأثير شاخصهای تودة بدن و وضعيت تغذيه بر تبحر حركتي...

مقدمه
رشد حرکتی تغییرات پیوسته رفتار حرکتی در طول عمر تعریف شده است که حاصل تعامل بین نیازهای تکلیف ،ویژگیهای زیستی
محیطی فرد است( .)0انسان در دوران کودکی رشد مهارتهای حرکتی -بنیادی را آغاز میکند و از دوران کودکی و سراسر بزرگسالی
انواع مهارتهای حرکتی متعدد را میآموزد و پاالیش میکند و تغییر میدهد .همگی مهارتها تحت تأثیر عوامل متفاوت محیط ،فرد و
تکلیفاند که نیوول ( )0090این عوامل را قیود 0نامید .آموزش رشد مهارتهای حرکتی -بنیادی )FMS( 2برای رسیدن به تبحر ورزشی
و بازی الزامی است .این مهارتها همانند آجرهای ساختمانی حرکات کارآمد و مؤثر میباشند که برای کودک راهی برای جستوجوی
محیط و دانش در دنیای پیرامون فراهم میکند .فرایند رشد حرکتی ابتدا خود را از طریق تغییر رفتار حرکتی در طول زمان آشکار میکند.
براساس مراحل و دورههای رشد حرکتی ،انسان از جنینی تا چهاردهسالگی ازنظر حرکتی بهصورت منظم رشد میکند؛ یعنی اول حرکات
بازتابی ،سپس حرکات مقدماتی 3،بنیادی و اختصاصی 1را میآموزد اما براساس الگوی نیوول ،برای رسیدن به تبحر حرکتی تعامل مناسب
قیود فرد ،محیط و تکلیف ضروری است .همانطور که در الگوی ساعت شنی گاالهو ( )2102نیز بهنوعی به آن اشاره شده است ،رشد
حرکتی بسیار اختصاصی است مفهوم توانایی حرکتی عمومی ،بهمثابة مفهومی قدیمی ،جای خود را به این مفهوم داده است که هر فرد
دارای قابلیت ویژهای در هریک از حوزههای عملکردی است .منظور از اختصاصیبودن رشد این است که هر کودک براساس برخورداری
از قیود مختلف ،رشدی اختصاصی دارد که باعث تمایز او از دیگران میشود ( .)0براساس الگوی همکوشی کفایت حرکتی و فعالیت
بدنی( 5استودن و همکاران )2119 ،هرچه کودک فعالیت بیشتری داشته باشد شانس بیشتری برای رشد  FMSخواهد داشت و هرچه
فعالیت کمتری داشته باشد کفایت حرکتی کمتری خواهد داشت (گاالهو ،اوزمون؛ ( .)2102اما چه چیزی باعث میشود فرد فعالیت
بدنی مناسبی نداشته باشد .شاخص تودة بدن )BMI( 0از عواملی است که میتواند فعالیت بدنی را تحت تأثیر قرار دهد( .)2با وجود
این ،مسئله مطرح میشود که آیا شاخص تودة بدن بر تبحر حرکتی نیز تأثیر دارد؟ ویژگیهای فردی یکی از قیودی است که تبحر
حرکتی را تحت تأثیر قرار میدهد( .)0همانطور که مالینا ( )2111بیان کرد« :تنوع در مهارتهای حرکتی وابسته به عوامل بیولوژیکی
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است و رشد حرکتی تحت تأثیر قیود فردی قرار دارد» ( .)3فاکتورهایی مانند  BMIو وضعیت تغذیه ،که قیود فردی در نظر گرفته
میشوند ،قادرند در تبحر حرکتی تأثیر بگذارند و شناخت ارتباط این قیود با تبحر حرکتی در سنین مختلف در داشتن سالمت جسمانی
ناشی از فعالیت بدنی و شرکت و تداوم فعالیت ورزشی دارای اهمیت است ()1،5؛ بنابراین ،منطقی و ضروری بهنظر میرسد که ارتباط
بین قیود فردی با تبحر حرکتی سنجیده شود و ارتباط مثبت یا منفی آنها گزارش شود تا جوامع کنونی بهخصوص کودکان و نوجوانان
را با توجه به نقش این قیود برای زندگی سالم ،پرتحرک و شاد تشویق و ترغیب کنند.
شاخص تودة بدن یا  BMIابزاری برای نشاندادن وضعیت وزن در افراد است و از معیارهایی است که برای بیان اضافهوزن و چاقی
بهکار میرود( ،BMI .)0بهمثابة یکی از شاخصهای تغذیهای  -سالمتی ،بهترین شاخص جهت تعیین میزان سالمت فرد است و
بههمیندلیل ارتباطی بسیار نزدیک با بیماریهایی مانند دیابت و بیماریهای گوارشی دارد( .)0براساس طبقهبندی سازمان بهداشت
خطر برخی بیماریها نیز افزایش مییابد ،بهطوریکه اضافهوزن و چاقی با بیماریهایی مانند افزایش فشارخون ،دیابت و انواع سرطانها
همراه است()7؛ بنابراین ،منطقی بهنظر میرسد که ارتباط شاخص تودة بدن با تبحر حرکتی نیز تعیین شود .مطالعات گوناگونی ارتباط
منفی  BMIو عملکرد را در تکالیف استقامتی و تحمل وزن و تبحر حرکتی گزارش کردند و نشان دادهاند که وزن زیاد با تأثیر بر جرم
بدن عملکرد حرکتی را تضعیف میکند( .)5،9همچنین ،برخی تحقیقات فقدان ارتباط بین  BMIو تبحر حرکتی را نشان دادهاند(–0
 .)03هندزبی ( )2119ارتباط معناداری بین این دو فاکتور پیدا نکرد( ،)01اما حمایتطلب( )05و بادامی( )9نتایجی مخالف با نتیجة
هندزبی گزارش کردند .در مطالعة دیهوندت و همکاران ( )2110با عنوان ارتباط «بین مهارتهای حرکتی درشت و ظریف با ،»BMI
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جهانی 9،افراد  BMIکمتر از  0985کموزن 2085-25 ،دارای اضافهوزن و  31و باالتر چاق در نظر گرفته میشوند( .)7با افزایش BMI
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بهطور کامل نشان داده شد که کودکان چاق و دارای اضافهوزن عملکرد ضعیفتری نسبت به همساالنشان دارند ،اما این مطالعه
شرکتکنندگان را برای اختالالت احتمالی عصبی -عضالنی غربال نکرد و همچنین از آزمون ارزیابی حرکات باتری برای
کودکان MABC0برای سنجش تبحر حرکتی استفاده کرد که روایی و پایایی مناسبی ندارد .عالوهبراین ،در این تحقیق گزارش شد
ارتباط بین مهارتهای حرکتی و  BMIهنوز بهطور کامل توضیح داده نشده است و تمرکز مطالعات اولیة در دسترس بر مهارتهای
حرکتی درشت بوده است(.)00
وضعیت تغذیه در دوران کودکی و نوجوانی در تعیین شاخصهای مرگومیر در بزرگسالی اهمیت دارد .چاقی و اضافهوزن ناشی از
تغذیه نیز باعث بروز مشکالت و عوارض گوناگون میشود( .)07حفظ وزن بدن با تعامل میان انرژی دریافتی و مصرفی امکانپذیر
است .اگر کالری دریافتی بیشتر از مصرفی باشد «چاقی» اتفاق میافتد و اگر کالری مصرفی بیشتر از دریافتی باشد نتیجة آن سوءتغذیه
است که هردو در تبحر حرکتی اثر دارند .رشد مغز کودکان ارتباط نزدیکی با وضعیت تغذیة آنها دارد .وضعیت تغذیه در اوایل کودکی
و نوجوانی تأثیر زیادی بر رشد و نمو مغز( )09و نیز رشد جسمانی دارد( )00که نتیجة آن کاهش یا بهبود عملکرد حرکتی است(.)21
رشد حرکتی ضعیفتر در کودکان و نوجوانان با وضعیت تغذیة ضعیف در کشورهای مختلفی گزارش شده است( .)20،22مطالعات
نشان دادهاند که انرژی و مکملهای غذایی جبرانی برای کودکان و نوجوانان با وضعیت تغذیة ضعیف عملکرد حرکتی آنها را بهبود
میبخشد؛ بهاینمعنی که تبحر حرکتی ضعیف در اثر وضعیت تغذیة بد با برنامهریزی و تغذیة مناسب بهبود مییابد( .)23،21وضعیت
تغذیه فاکتور مهمی در رشد حرکتی است ( .)25چودوری( )20و ستابدی گوش( )1در تحقیقات خود ارتباط مثبت وضعیت تغذیه و
تبحر حرکتی را نشان دادهاند .کریمی و همکاران ( )0397وضعیت جسمانی و وضعیت تغذیه را در کودکان دبستانی شهر رامسر ضعیف
گزارش کردند(.)27
ما در این تحقیق برای بررسی وضعیت تغذیه از نمودارهای قد برای سن استفاده کردهایم؛ یعنی در این فاکتور قد مورد نظر ماست(،)29
اما در فاکتور  BMIاز نمودارهای  BMIبرای سن استفاده کردهایم؛ یعنی وزن مورد نظر ما بوده است .با استناد به تحقیقات گذشته،
کودکانی که وزن بیشتری دارند ،احتماالً تبحر حرکتی کمتری خواهند داشت ،اما بهنظر نمیرسد برای کودکان با قد بلندتر نیز به این
شکل باشد؛ بنابراین ،نتایج حاصل از متغیر وضعیت تغذیه و  BMIممکن است باهم متفاوت باشد.
اختالل هماهنگی رشدی و اختالل بیشفعالی عملکرد حرکتی کودکان را در مقایسه با همساالن تحت تأثیر قرار میدهند .مقاالت متعددی
بیان کردهاند که کودکان با اختالالتی مثل اختالل هماهنگی رشدی 2و اختالل بیشفعالی ( 3)ADHDعملکرد و تبحر حرکتی ضعیفتری
نسبت به همساالن خود دارند()32–20؛ بنابراین ،حضور این کودکان در تحقیق ممکن است نتایج را تحت تأثیر قرار دهد؛ مورد مهمی
که در تحقیقات قبلی به آن توجه نشده بود .با توجه به مطالب ذکرشده و تناقض مطالعات انجامشده ،این سؤال پیش میآید که آیا واقعاً
رابطهای بین  BMIو وضعیت تغذیه با تبحر حرکتی وجود دارد؟ عالوهبراین ،با توجه به اینکه هر کشوری وضعیت تغذیة مخصوص
به خود را دارد و براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ،کشورهای آسیایی وضعیت تغذیة ضعیفی نسبت به قارههای دیگر دارند؛
انجامشده ،در ایران مطالعهای یافت نشد که ارتباط وضعیت تغذیه را با تبحر حرکتی بسنجد؛ بنابراین ،ضروری و منطقی بهنظر میرسد
که وضعیت تغذیه و ارتباط آن با تبحر حرکتی در ایران نیز بررسی شود و در صورت لزوم برنامهای مفید برای بهبود تبحر حرکتی
جستوجو شود .با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات گذشته در این زمینه دامنة سنی  01تا 01را مورد آزمون قرار داده بودند( ،)1،33ما نیز
در این تحقیق از پسران  01تا  01ساله استفاده کردهایم؛ بنابراین ،هدف این تحقیق بررسی اثر شاخصهای تودة بدن و وضعیت تغذیه
بر تبحر حرکتی پسران  01تا  01سالة شهر تهران است.
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بنابراین ،تبحر حرکتی و ارتباط تبحر حرکتی با وضعیت تغذیه در این کشورها ممکن است متفاوت باشد .اما ،با توجه به جستوجوهای

تأثير شاخصهای تودة بدن و وضعيت تغذيه بر تبحر حركتي...

روششناسی تحقیق
نمونه و جامعة آماری

با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص تودة بدن و وضعیت تغذیه بر تبحر حرکتی پسران  01تا  01ساله است،
راهبرد پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و علی پس از وقوع ،طرح تحقیق مقطعی و روش تحقیق پرسشنامهای و پیمایش هنجاری
است .در این تحقیق سه عامل ( ،BMIوضعیت تغذیه و فاکتور تبحر حرکتی) در نظر گرفته شده است که هر کدام به سطوح مختلفی
تقسیم میشود .شاخص تودة بدن به چهار سطح کودکان الغر ،دارای اضافهوزن ،دارای وزن طبیعی و چاق تقسیم شده است .وضعیت
تغذیه به سه سطح کوتاهقدی تغذیهای ،تغذیة طبیعی و تغذیة مناسب تقسیم شدهاست .جامعة آماری تحقیق کلیة پسران  01تا  01سالة
شهر تهران هستند .نمونة آماری برای شاخص تودة بدن  021نفر و برای وضعیت تغذیه  01نفر بوده است .این کودکان از چهار مدرسة
راهنمایی و چهار مدرسة ابتدایی بهروش خوشهای هدفمند از بین  0511کودک انتخاب شدند .با استناد به تحقیقات گذشته ،تعداد نمونه
برای هریک از زیرگروهها (کودکان چاق ،وزن طبیعی ،الغر و دارای اضافهوزن و برای زیرگروههای وضعیت تغذیه)  31نفر انتخاب شد
( .)03,02مالک ورود پسران به این تحقیق ،نداشتن اختالل هماهنگی رشدی و بیشفعالی و قرارداشتن در دامنة سنی  01تا  01سال بود.
ابزار پژوهش

(الف) پرسشنامة اختالل هماهنگی رشدی
این پرسشنامه پانزده سؤالی برای کودکان  5تا  05سال جهت شناسایی کودکان دارای اختالل هماهنگی رشدی استفاده شد .بهاینصورت
که والدین باید عملکرد حرکتی کودک خود را با همساالن مقایسه کنند .نمرهگذاری پرسشنامه بهصورت طیف لیکرت پنج نقطهای است
و خردهمقیاسهای حرکات ظریف ،هماهنگی عمومی و کنترل در حین حرکت را میسنجد .روش نمرهدهی به این صورت است که به
گزینة اول یعنی «اصالً شباهتی به فرزند من ندارد» نمرة  ،0به گزینة دوم نمره  2و همینطور تا گزینة پنجم یعنی «شباهت بسیار زیادی
با فرزند من دارد» نمرة  5تعلق میگیرد؛ بنابراین ،در نمرة بین  31-05اختالل هماهنگی رشدی ضعیف است .در  15-31اختالف
هماهنگی رشدی متوسط است و نمرات باالتر از  15به این معنی است که اختالل هماهنگی رشدی قوی است .اعتبار و پایایی این
پرسشنامه در سطح باالیی گزارش شده است و در ایران نیز پایایی درونی و پایایی بازآزمایی این پرسشنامه  93درصد و  73درصد
گزارش شده است(.)31
(ب) پرسشنامة سالمت روان
این پرسشنامه برای سنجش سالمت روان در کودکان و نوجوانان  0تا 01ساله بهکار میرود .این پرسشنامه شامل  10سؤال است که
برای تعیین اختالالت بیشفعال /اختالل دقت (نوع فاقد تمرکز حواس) ،بیشفعال /اختالل دقت (نوع بیشفعال ،تکانشی) ،بیشفعال/
اختالل دقت (نوع مرکب) ،اختالل ضدیت و نافرمانی واختالل رفتار یا کردار بهکار میرود .نمرهگذاری با استفاده از چهار گزینة «هرگز،
گاهی ،اغلب و بیشتر اوقات» انجام میگیرد و برای گزینههای حد باالی نمره یک است؛ تشخیص بیشفعالی نیز براساس نمرة هریک
براساس نمرة همة عاملها تشخیص داده میشود .اسپرافگین ،النی و گادو 0در سال  0091همبستگی این آزمون و مقیاسهای رفتاری
کودک را در مورد بیشفعالی ،اختالل سلوک 2و اختالل نافرمانی 3بهترتیب  1/59 ،1/00و  1/72گزارش کردهاند (بهنقل از توکلیزاده،
 .)0375ابراهیمی پایایی این آزمون را بهدست آورده است (رضایی31( )0370 ،و .)30
(ج)BMI
برای بهدستآوردن شاخص تودة بدن ،قد و وزن کودکان اندازهگیری شد و براساس آنها و با استفاده از فرمول  BMIآنها محاسبه شد.
برای طبقهبندی  BMIاز نمودارهای  WHO Z-SCOREاستفاده شد( .)29این نمودارها منحنی صدکهای  ،BMIقد برای سن و
وزن برای سن را با تفکیک جنس و سن برحسب ماه در افراد  2تا  21سال نشان میدهد .این اصطالحات با  WHOمطابقت دارد و
. Oppositional defiant disorder

. Conduct disorder
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از عاملها انجام میشود .مثالً ،عامل بیشفعالی اختالل دقت  0گزینه دارد .کسب نمرة  0یعنی وجود اختالل در این فرد و نمرة کلی نیز
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به همین دلیل در سطح بینالملل استفاده میشود .با استفاده از صدکهای دادههای تنسنجی هر فرد در جای معین قرار میگیرد و جایگاه
تقریبی هر نوجوان را در توزیع طبیعی نوجوانان جامعه با استفاده از این روش میتوان تعیین کرد .از این نمودارها میتوان برای تعیین
وضعیت وزن برای مثال الغری ،چاقی ،اضافهوزن و وزن طبیعی ازطریق  BMIاستفاده کرد(.)35
(د) وضعیت تغذیه
وضعیت تغذیه با استفاده از تنسنجی 0برآورد شده است .تنسنجی روشی برای بهدستآوردن وضعیت تغذیة افراد است .این روش
نسبت به پرسشنامهها معتبرتر است .تنسنجی براساس نمودارهای سازمان بهداشت جهانی انجام شد .این نمودارها برای سنین  2تا 21
سال مناسب است .این نمودارها صدکها را برای هر گروه سنی جدا کرده است ،بهطوریکه زیرصدک  5درصد بهمنزلة کوتاهقدی
تغذیهای یا سوءتغذیه ،بین صدک  95-5درصد تغذیة طبیعی و باالی  95درصد تغذیة مناسب در نظر گرفته شده است .در تنسنجی
برای بهدست آوردن وضعیت تغذیه میتوان از قد برای سن و وزن برای سن استفاده کرد( .)29،35در این تحقیق براساس قد برای سن
محاسبه شده است.
ه) آزمون مهارتهای حرکتی برونینکس – اوزرتسکی ( BOT-2فرم کوتاه)
مجموعة کلی آزمون شامل هشت خردهآزمون  10مادهای (چهار آزمون فرعی در گروه حرکات درشت ،سه آزمون فرعی در گروه حرکات
ظریف و یک آزمون فرعی هماهنگی باالتنه) است که نمایهای وسیع از مهارت حرکتی را باکیفیتی مناسب از اندازههای مجزای مهارتهای
حرکتی درشت و ظریف فراهم میکند .مجموعه آزمون شاخص جامعی از تبحر حرکتی و نیز مقیاسهای فردی ،از مهارتهای حرکتی
ظریف و درشت ،برای کودکان  1تا  20ساله فراهم میکند .زمان شکل بلندش  01-15دقیقه و زمان شکل کوتاهش  21-05دقیقه طول
میکشد .این آزمون برای غربالکردن ،جایدهی ،ارزیابی پیشرفت ،برنامهریزی آموزش یا مداخله و تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد.
شکل کوتاه و خالصه ،که شامل چهارده ماده برگرفته از مجموعة کامل است ،میتواند بهعنوان ابزار غربالسازی سریع استفاده شود .این
آزمون از روایی و اعتبار الزم برخوردار است ،بهطوریکه ضریب اعتبار نمرههای آزمون برونینکس–اوزرتسکی در بررسی مهارتهای
حرکتی برابر  01درصد بوده است .ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون در شکل بلند 179 .و در شکل کوتاه 190 .گزارش شده است.
شکل کوتاه مهارتهای حرکتی افراد را بهصورت کلی میسنجد و نمرة کل مهارت کلی شامل مهارتهای درشت و ظریف را نشان
میدهد(.)30
روش اجرا
برای اجرای این تحقیق ،اوالً چهار مدرسة ابتدایی و چهار مدرسة راهنمایی (ابتدایی و دبیرستان) بهروش خوشهای انتخاب شدند .در
مرحلة بعدی ،مجوز اجرای تحقیق در این مدارس از ادارة آموزشوپرورش مدارس گرفته شد و بعد از هماهنگی با مسئوالن محترم این
مدارس فرم رضایتنامة والدین پخش و زمینه برای انجام تحقیق مهیا شد .برای شروع طرح پرسشنامههای سالمت عمومی برای کودکان
شرکتکنندگان بهصورت هدفمند بود ،بهاینصورت که برای طبقهبندی وضعیت وزن ازطریق  ،BMIاز بین دانشآموزان مدارس
انتخابشده آنهایی که براساس نمودارهای WHO Z-SCOREزیرصدک  5درصد بودند ،کموزن در نظر گرفته شدند ،آنهایی که
بین صدک  5درصد تا  95درصد بودند دارای وزن طبیعی ،صدک  95تا  05درصد دارای اضافهوزن و باالی صدک  05چاق در نظر
گرفته شدند .برای وضعیت تغذیه نیز از روش تنسنجی (قد برای سن) استفاده شد ،بهاینصورت که از بین همة دانشآموزان آنهایی که
زیرصدک  5درصد بودند دارای کوتاهقد تغذیهای یا سوءتغذیه ،بین صدک  95-5درصد دارای تغذیة طبیعی و باالی  95درصد دارای
تغذیة مناسب در نظر گرفته شدند( .)29،35در فاکتور  021 BMIنفر داشتیم که بهصورت هدفمند به چهار گروه  31نفری تقسیم شدند.
در فاکتور وضعیت تغذیه  01نفر داشتیم که آنها نیز بهصورت هدفمند به سه گروه  31نفری تقسیم شدند .دلیل اینکه شاخص تودة بدن
1.Anthropometric
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و نوجوانان و اختالل هماهنگی رشدی مخصوص والدین توزیع شد و افراد دارای اختالالت از تحقیق حذف شدند .روش انتخاب

تأثير شاخصهای تودة بدن و وضعيت تغذيه بر تبحر حركتي...

به چهار گروه تقسیم شده است به این صورت توجیه میشود؛ که معموالً شاخص تودة بدن به چهار گروه الغر ،دارای اضافهوزن ،دارای
وزن طبیعی و چاق تقسیم میشود .ما در این تحقیق سعی کردیم هر چهار گروه را مشارکت دهیم تا از این طریق تأثیر  BMIبر تبحر
حرکتی بهتر درک شود .برای وضعیت تغذیه هم به اینگونه بوده است .درواقع ،هدف ما استفاده از همة زیرگروهها برای رسیدن به
نتیجة مطلوب بوده است .سپس ،از کل افرادی که انتخاب شدهاند آزمون تبحر حرکتی گرفته شد .گفتنی است در صورت همکاری
نکردن فردی یا رضایت نداشتن والدین یا هر عامل دیگری که باعث شد فرد نتواند در تحقیق شرکت کند ،فرد دیگری با خصوصیات
مشابه جایگزین شد.
روش آماری
با استفاده آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،نرمالبودن دادهها بررسی شد .تجزیة دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکراهه و
آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری  α=1815انجام شد.
یافتهها
ابتدا ،با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،نرمالبودن دادهها بررسی شد .نتیجة این آزمونها نشان داد توزیع دادهها در تمام
مراحل تحقیق طبیعی است .بنابراین ،آزمونهای پارامتریک استفاده شدند .جدول  0اطالعات توصیفی شاخصهای قد ،وزن ،سن ،تبحر
حرکتی ،وضعیت تغذیه و  BMIرا در گروههای مختلف تحقیق نشان میدهد.
جدول  .4اطالعات توصيفي وضعيت تغذيه و شاخص تودة بدن
تبحر حرکتی

قد

سن

شاخص تودة بدن

سن آزمودنیهای

آزمودنیهای

آزمودنیهای

آزمودنیهای

BMIآزمودنیهای

وضعیت تغذیه

وضعیت تغذیه

وضعیت تغذیه

وضعیت تغذیه

021

021

021

021

021

01

01

01

میانگین

01/03

010/2212

12/9112

00/179

00/10

02/20

017/1233

00/23

انحراف استاندارد

0/117

02/51000

00/05910

1/9297

0/310

7/151

03/15051

0/032

حداقل

10

000/51

20/11

02/9

01

10

000/51

01

حداکثر

70

095/51

012/11

32/9

01

70

091/11

01

مجموع

7302

07510/01

5030/51

2337/1

0370

5500

03209/01

0100

تبحر حرکتی
آزمودنیهای
BMI

تعداد

قد
آزمودنیهای وزن آزمودنیهای
BMI
BMI

معناداری وجود دارد.(P<0/00, F=000) .
با استفاده از آزمون توکی مکان این تفاوت بررسی و مشخص شد که بین وضعیت  BMIالغر و طبیعی ) ،(P<0/001بین وضعیت
 BMIطبیعی و چاق ) (P<0/001و بین وضعیت اضافهوزن و چاق ) (P<0/001در تبحر حرکتی تفاوت معناداری وجود دارد ،ولی
در بقیة موارد تفاوت معنیداری مشاهده نشد .در جدول  7نتایج آزمون توکی آمده است.
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با استفاده از آزمون آنووای یکراهه ،تفاوت بین تبحر حرکتی و  BMIبه آزمون گذاشته شد و نتایج نشان داد که بین گروهها تفاوت
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جدول  .3نتايج آزمون توكي برای BMI
فاصله اطمینان  59درصد

خطای انحراف
(I) BMI

(J) BMI

الغر

نرمال

نرمال

اضافهوزن

چاق

اختالف میانگین )(I-J
*

معناداری

استاندارد

کران باال

کران پایین

-5.100

0/139

/113

-9/95

-0/35

اضافهوزن

-2.667

0/139

/253

-0/10

0/19

چاق

1.100

0/139

/971

-2/05

1/95

الغر

*5.100

0/139

/113

0/35

9/95

اضافهوزن

2.433

0/139

/332

0/30

0/09

چاق

*6.200

0/139

/111

2/15

0/05

الغر

2.667

0/139

/253

-0/19

0/10

نرمال

-2.433

0/139

/332

-0/09

0/30

چاق

*3.767

0/139

/119

/12

7/50

الغر

-1.100

0/139

/971

-1/95

2/05

نرمال

*-6.200

0/139

/111

-0/05

-2/15

اضافهوزن

*-3.767

0/139

/119

-7/50

-/12

با استفاده از آزمون آنوای یکراهه ارتباط بین تبحر حرکتی و وضعیت تغذیه به آزمون گذاشته شد و نتایج نشان داد که بین گروهها
تفاوت معناداری وجود دارد). (P<0/00, F=000
با استفاده از آزمون توکی ،مکان این تفاوت بررسی و مشخص شد که بین وضعیت سوءتغذیه و تغذیة معمولی ) ،(P<0/001بین
وضعیت تغذیة معمولی و تغذیة مناسب ) (P<0/001و بین وضعیت تغذیة مناسب و سوءتغذیه ) (P<0/001در تبحر حرکتی
تفاوت معناداری وجود دارد .در جدول  3نتایج آزمون توکی آمده است.
جدول  .0نتايج آزمون توكي برای وضعيت تغذيه
فاصله اطمینان  59درصد

خطای انحراف

سوءتغذیه

تغذیة معمولی

-0

0

1/1

-5

2

تغذیة مناسب

-0

0

1/1

-5

3

سوءتغذیه

0

0

1/1

-2

5

تغذیة مناسب

1/1

0

1/1

-1

1

سوءتغذیه

0

0

1/1

-3

5

تغذیة معمولی

1/1

0

1/1

-1

1

تغذیة معمولی
تغذیة مناسب
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تغذیه )(I

تغذیه )(J

) (I-Jاختالف میانگین

استاندارد

معناداری

کران پایین

کران باال
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسة نمره کل تبحر حرکتی در گروههای مختلف  BMIو وضعیت تغذیه با استفاده از آزمون برونینکس-
اوزرتسکی انجام گرفت .با توجه به اینکه دو متغیر مستقل در این تحقیق وجود دارد ،دربارة هر متغیر بهصورت جداگانه بحث خواهد
شد؛ یعنی اول نتایج مربوط به  BMIو بعد نتایج مربوط به وضعیت تغذیه ارائه میشود.
در فاکتور  ،BMIنتایج نشان داد که اختالف معناداری در تبحر حرکتی گروههای طبیعی و چاق ،طبیعی و الغر ،چاق و دارای اضافهوزن
وجود دارد ،ولی در بقیة موارد ،یعنی بین حالت طبیعی و دارای اضافهوزن ،چاق و الغر ،الغر و دارای اضافهوزن اختالف معنادار نبود.
همانطور که اشاره شد ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ارتباط معناداری بین تبحر حرکتی گروه طبیعی و چاق وجود دارد که با تحقیقات
قبلی ،دیهندت ( ،)00()2110کاساجوست ( ،)0()2117حمایتطلب( )05و بادامی( ،)9همسو است ،اما با تحقیق هندزبی ()01()2119
مغایر است .تفاوت در تبحر حرکتی گروه با وزن طبیعی و چاق را میتوان ازنظر مکانیکی توجیه کرد؛ بهاینصورت که چاقی هندسه و
جرمبخشهای مختلف بدن را تحت تأثیر قرار میدهد و تودة بیشتر به ناکارآمدی بیومکانیکی ،بهویژه تکالیفی که کودکان مجبور به
تحمل وزن هستند ،منجر میشود؛ بنابراین ،کودکانی که وزن بیشتری دارند در انجام تکالیف حرکتی نسبت به کودکان با وزن کمتر
عملکرد ضعیفتری خواهند داشت( .)5این دالیل و استنادها برای عملکرد ضعیف کودکان با وزن بیشتر در این تحقیق نیز تأیید شد.
دلیل مغایربودن نتایج این تحقیق با تحقیق هندزبی را نیز شاید بتوان از طریق تفاوت در نوع آزمون و نیز تفاوتهای سنی توجیه کرد؛
چون تحقیق هندزبی کودکان  7-5ساله را در نظر گرفته بود ،اما این تحقیق بر پسران  01-01ساله تمرکز داشت .متغیر سن میتواند
باعث تفاوت در تبحر حرکتی گروههای سنی مختلف باشد؛ زیرا افراد با گذر از گروههای سنی مختلف رشد و نمو متفاوتی خواهند
داشت .در سن بلوغ ،که برای پسران معموالً بین  00/5تا  03/5اتفاق میافتد( ،)37بهسبب تغییرات بیولوژیکی که در این دوران اتفاق
میافتد تبحر حرکتی تحت تأثیر قرار میگیرد؛ بنابراین ،نمیتوان گفت نتایج تحقیق در کودکان  5تا  7ساله با کودکان  01تا 01ساله برابر
خواهد بود .اما برای علتیابی تفاوت در تبحر حرکتی گروههای وزن طبیعی و الغر به مطالعات بیشتری نیاز است؛ چراکه شواهد
تحقیقی در این مورد بسیار کم است و با توجه به اختالف معنادار تبحر حرکتی دو گروه در تحقیق حاضر نیاز به تحقیقات بیشتر در این
زمینه احساس میشود .گروههای اضافهوزن و چاق اختالف معناداری بین تبحر حرکتی داشتند که این یافته با نتایج تحقیقات دی-
هندت( )00و حمایتطلب( )05همسو است ،اما با توجه به مبانی نظری و پیشینة تحقیق ،مطالعهای پیدا نشد که با نتایج تحقیق حاضر
مغایر باشد .شاید این مسئله را بتوان به این صورت توجیه کرد که کودکان چاق ،بهدلیل عملکرد حرکتی ضعیفتر ،کمتر در فعالیت بدنی
مشارکت میکنند و ازآنجاکه براساس الگوی استودن و همکاران ( )2119فعالیت بدنی کمتر باعث تبحر حرکتی کمتری خواهد شد ،این
عامل باعث تبحر حرکتی کمتر در کودکان چاق میشود.میتوان گفت وقتی کودکی ازنظر عملکردی حرکتی خودش را ضعیفتر از بقیه
میبیند ،بیتحرکی و گوشهگیری را به انجام فعالیت ترجیح میدهد( ،)39،30که کودکان چاق نیز چنین ویژگیای دارند .مسئلهای که در
این تحقیق بیشتر بهچشم میخورد ،این بود که اختالف در تبحر حرکتی بین گروههای چاق و طبیعی بیشتر از گروههای الغر و طبیعی
تبحر حرکتی این گروه از کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است .در تبحر حرکتی گروههای طبیعی و دارای اضافهوزن اختالف معنادار
نبود که با نتایج هندزبی ( )01()2119همسو است و با تحقیقات دی هندت ( )00()2110و حمایتطلب ( )05()90مغایر است دلیل
تفاوت در نتایج این تحقیق با تحقیقات قبلی را میتوان به نحوة گرفتن آزمون (اینکه آزمون در کجا گرفته میشود ،توسط چه کسی
گرفته میشود و اینکه چند نفر نتایج آزمون را ثبت میکنند) و اینکه از کدام آزمونها استفاده میشود نسبت داد؛ بنابراین ،ارتباط بین
 BMIو تبحر حرکتی با یک آزمون لزوماً با آزمون دیگر مشابه نیست .ازطرف دیگر ،نبود آزمودنیهای دختر در تحقیق حاضر یکی
دیگر از دالیل متفاوتبودن نتایج میتواند باشد .نتایج تحقیق حاضر فقدان تفاوت در تبحر حرکتی گروههای الغر و چاق را نشان داد
که با نتایج تحقیق هندزبی ( )01()2119موافق و با نتایج حمایتطلب( )05مخالف بود .فقدان تفاوت در تبحر حرکتی گروههای الغر
و دارای اضافهوزن با تحقیق هندزبی ( )01()2119موافق و با تحقیق بادامی( )9مخالف بود .برای توجیه نبود تفاوت در تبحر حرکتی
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بود که نشاندهندة این است که کودکان چاق در شاخص تودة بدن تبحر حرکتی کمتری نسبت به بقیة گروهها دارند؛ بنابراین ،توجه به

پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي ،شماره  ،41پاييز و زمستان 4031

گروههای الغر و چاق و همچنین الغر و دارای اضافهوزن ،در تحقیق حاضر میتوان گفت که در زمینة مقایسة تبحر حرکتی گروه الغر
با گروههای دیگر ازجمله دارای اضافهوزن و چاق ،مطالعات خیلی کمی وجود دارد ،اما شاید عوامل بیومکانیکی و فعالیت بدنی دلیل
آن باشد که برای اثبات این فرضیه ،باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد.
در متغیر وضعیت تغذیه ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اختالف معناداری بین تبحر حرکتی گروههای ،سوءتغذیه و تغذیة مناسب،
سوءتغذیه و تغذیة معمولی و تغذیة معمولی با تغذیة مناسب وجود دارد .این نتایج با تحقیقات سوناتو دوتاچودوری (،)20()2101
ستابدیگوش( ،)1دوستمحمدیان و همکاران ( )07()0391و کریمی ( )27()0397همسو است و با توجه به پیشینه و مبانی تحقیقی
مطالعهای مغایر با نتایج حاضر یافت نشد .از دیگر نتایج تحقیق حاضر این بود که کودکان دارای سوءتغذیه ،عملکرد حرکتی ضعیفتری
نسبت به کودکان با تغذیة معمولی و مناسب داشتند .عالوهبراین کودکان با تغذیة معمولی یا متوسط نیز عملکرد حرکتی ضعیفتری
نسبت به کودکان با تغذیة مناسب داشتند .این نتایج نشان میدهد که کاهش تبحر حرکتی با کاهش مرتبهای وضعیت غذایی همراه است.
ستابدیگوش و همکاران (« ،)2103گزارشهای محدودی از کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که کودکان با وضعیت غذایی بهتر،
رشد یا عملکرد بهتر نسبت به کودکان با تغذیة ضعیفتر کسب کردهاند .رشد حرکتی مستلزم یادگیری مجموعهای از حرکات پیچیده
است که باهم ترکیب میشوند تا یک حرکت بهصورت ماهرانه انجام گیرد .وضعیت تغذیه میتواند فرایندهای آموزشی را تغییر دهد و
نتیجتاً تبحر حرکتی کودک را تحت تأثیر قرار دهد .همچنین ،وضعیت تغذیه بر رشد مغز و رشد جسمانی کودک اثر میگذارد و باعث
افت حرکت در کودکان با وضعیت تغذیة ضعیف میشود» ( )1که با نتایج تحقیق حاضر همراستا است .دربارة تفاوت بین تبحر حرکتی
کودکان دارای سوءتغذیه با دیگر گروهها (تغذیة مناسب و معمولی) و همچنین تغذیة مناسب با معمولی میتوان گفت که کودکان با
سوءتغذیه در طی کودکی رشد جسمانی کمتری دارند که در بلندمدت بر رشد حرکتی اثر منفی میگذارد؛ که شامل تغییر در نیرو و
ادراک است( .)20مطالعات متعددی اثر بلندمدت سوءتغذیه را در کودکی و نوجوانی بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدند که سوءتغذیه
در کودکی با کاهش تواناییهای حرکتی در پیوند است .بههمینصورت ،سوءتغذیه باعث نقص دائمی اندازة مغز ،تعداد نورونها،
سیناپسها و میلینها و باعث نقصهای نورولوژیکی و رفتاری میشود .عوامل متعدد دیگر ،خصوصاً عوامل محیطی و تجربه ،میتواند
تفاوتهای عملکرد حرکتی را در میان گروههای تغذیهای توضیح دهد( .)22،11،10–21نتایج این تحقیق از الگوی نیوول حمایت
میکند ،بهاینصورت که شاخص تودة بدن و وضعیت تغذیه بهمثابة قیود فردی در کسب تبحر حرکتی مؤثرندند؛ بهصورتی که افرادی
که وضعیت تغذیة بهتر و نیز  BMIطبیعی دارند ،بهتر میتوانند تبحر حرکتی کسب کنند .عالوهبراین ،نتایج تحقیق ما از الگوی استودن
نیز حمایت میکند ،بهصورتی که کودکان با وضعیت تغذیة بهتر و وزن طبیعی ،بهدلیل تبحر حرکتی باال ،میتوانند در فعالیت بدنی نسبت
به کودکان با وزن بیشتر یا تغذیة نامناسب فعالتر باشند که این برای افزایش تبحر حرکتی مؤثر است(.)12
از محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به نبود آزمودنی دختر اشاره کرد .همچنین ،در نمودارهایی که سازمان بهداشت جهانی برای
تشخیص وضعیت تغذیه منتشر کرده است()13میتوان از سه طریق قد برای سن ،وزن برای سن و  BMIبرای سن ،وضعیت تغذیة
فقط از یک روش استفاده شده است.
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهاد میشود تحقیقات بعدی از آزمودنیهای دختر استفاده کنند؛ همچنین ،برای بررسی وضعیت تغذیه از روشهای دیگری مثل وزن
برای سن و  BMIبرای سن استفاده شود .عالوهبراین ،با توجه به اینکه نتایج تحقیق حاضر در این دامنة سنی با نتایج تحقیق با دامنة
سنی  5تا  7ساله متفاوت است ،پیشنهاد میشود تا ارتباط عوامل تأثیرگذار با تبحر حرکتی ازجمله  BMIدر گروههای سنی مختلف
تعیین شود تا مشخص شود که آیا سن نیز عامل اثرگذاری بر تبحر حرکتی است یا خیر.
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افراد را محاسبه کرد .ما در این تحقیق از روش قد برای سن استفاده کردیم؛ که این میتواند از محدودیتهای تحقیق حاضر باشد چون
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