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  مقدمه 
افراد به نوعی نتيجة عملکرد ماهانة خود را در سرعت  , طی دوران قبل از بلوغ و جوانی

 پيشرفت هایبخشی از اين . می کنندارتفاع پرش و از اين دست بهتر , مسافت پرتاب, دويدن
ژه در دوران بلوغ است که با افزايش قدرت و استقامت همراه کمی نتيجة رشد مستمر به وي

 به طور می گذارنداين بدان معنی نيست که کلية کودکانی که دوران کودکی را پشت سر . است
). ۴ (رسيده اندخودکار به باالترين مراتب تغييرات کيفی و کمی رشد در الگوهای حرکتی 

 الگوی حرکت در دوران کودکی صورت می بيشترين پيشرفت در اجرای مهارت پايه ای و
 را به طور مؤثر و پايه ای مهارت هایجوانان و بزرگساالن , با وجود اين بسياری از نوجوانان, گيرد

, برانتا و همکاران, ؛ هابن استرايکر۱۹۸۲, هالورسون و همکاران (نمی کنندکارامد اجرا 
هر   ايده آل به طور جوانی بايد یل هاسابنابراين افراد در دوران قبل از بلوغ و ). ۴)(۱۹۸۳
 واژه ای است که ١عملکرد حرکتی). ۴(ی را در اجرای مؤثر الگوی حرکتی برطرف سازنددکمبو

, قدرت عضالنی(اغلب برای متحد ساختن اجزای مختلف آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت 
مادگی مرتبط با عملکرد و آ) ترکيب بدنی ,  پذيریانعطاف, استقامت هوازی, استقامت عضالنی

تحقيقات ). ۲(با يکديگر به کار می رود) تعادل و توازن, هماهنگی, چابکی, سرعت حرکت(
انجام شده در زمينة عملکرد حرکتی کودکان نشان داده است که بيش از يک سوم کودکان و 

گی جسمانی از زندگی فعالی که آماد)  سال۱۸ تا ۱۰(نوجوانانی که مورد آزمون قرار گرفته اند 
در ). ۲)(۱۹۸۵, انجمن آمادگی ملی جوانان و کودکان(برخوردار نبودند , آنان را افزايش دهد

 که گونه ایبه ,  اخير بيشتر به ارتقای آمادگی جسمانی بزرگساالن توجه شده استسال های
در نتيجه . تحقيقات به نسبت کمی در زمينة نيازهای آمادگی کودکان انجام شده است

 به  هافعاليتآمادگی جسمانی کودکان و ظرفيت آنان برای انجام اين گونه  ت دربارةاطالعا
  ).۲(نسبت محدود است 

پيدا کردن اختالفات , يکی از مسائل مهم مطالعات مربوط به رشد جوانان و نوجوانان
 کمی که نمره های گروهی جالب توجه در وت هایتفابرای مثال از . رشدی با توجه به جنس است

                                                 
1- Motor Performance  
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 دختران در اواسط دورة ره هایـنميکنواختی يا نزول , ر يک مطالعة پيمايشی مشاهده شدد
  ). ۴ (می داد پسران پيشرفت زيادی نشان نمره هایجوانی در مقايسه با پسران بود که 

قدرت عضالنی است که , يکی از عوامل مهم مربوط به آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت
توانايي بدن در اعمال يک تالش بيشينه , قدرت عضالنی. ستدر اين تحقيق بررسی شده ا

 اساسی آن مؤلفه هایهمچنين قدرت حرکتی جزيي از عملکرد حرکتی و يکی از ). ۲(است 
برای مثال تکاليفی مانند پريدن و پرتاب کردن به قدرت عضالنی و هماهنگی ). ۳(است 

 اندازه گيریدرت و انعطاف بدنی برای محققان از آزمون های عملکرد ق). ۴(زيادی نياز دارند 
بونن و ). ۳(مقدار تغييرات در عملکرد حرکتی دوران نوجوانی و جوانی استفاده کرده اند 

 خود نشان دادند که قدرت در دوران کودکی با سرعت بيشتری هایپژوهش در ) ۲۰۰۰ (١تاميس
فزايش مهارت و هماهنگی و   اين مسئله شايد ناشی از ا,يابدمی نسبت به اندازة عضله افزايش 

همچنين اين دو محقق گزارش کردند که از ). ۲(می دهدعملکرد حرکتی در کودکان را نشان 
 ۱۷افزايش خطی در قدرت وجود دارد و از )  سالگی۱۲حدود (سه تا شش سالگی تا آغاز بلوغ 

 قدرت در دختران افزايش خطی). ۲ (می شودسالگی به بعد شتاب چشمگيری در آن مشاهده 
 سالگی ديده شده و به دنبال آن فالت قابل توجه و بازگشت در اواخر نوجوانی و ۱۵تا حدود 

طقی تفاوت بين معتقدند که توضيح من) ۲۰۰۰ (٢رودسپ و ويرا). ۲ (می شودپس از آن مشاهده 
 تفاوت هایممکن است مبتنی بر , قدرت دختران و پسران عالوه بر عوامل آناتومی و جسمانی

 يکی ديکر از مؤلفه  پذيریانعطاف). ۲(فرهنگی و نوع تربيت زمان کودکی باشد , اعیاجتم
 انعطاف پذيریهای مهم عملکرد حرکتی است به توانايي حرکت مفاصل در دامنة کامل حرکت 

يکی از عوامل ,  محدود  شده پذيریانعطاف. گفته می شود که برای اجرای بيشينه مفيد است
يعنی برای , اختصاصی بودن آن است, خصلت انعطاف پذيری. ستآسيب  ديدن در ورزش ا

 ). ۴(هر يک از مفاصل درجة خاصی از دامنة حرکت وجود دارد 
اما متأسفانه ,  در کودکان اشاره داشته اند پذيریانعطافبعضی از پژوهشگران به افزايش 

 .می دهند را نشان  پذيریانعطافکاهش , بيشتر تحقيقات به نوعی

                                                 
1- Beunen & Thomis  
2- Roodsep & Viera  
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 سالگی ۱۲ سالگی و دختران پس از ۱۰ نتيجه گرفت که پسران بعد از ۱۹۷۵ سال کالرک در
اطالعات به دست آمده از آزمون نشستن و ). ۴(انعطاف پذيری خود را از دست می دهند 

 سالگی ۱۶ تا ۱۰ ی انعطاف پذيری دختران بين ه هانشان داد که نمر, ١رساندن دست ها به پاها
همچنين انعطاف پذيری دختران در تمام , آن کاهش می يابدپيشرفت خطی دارد و پس از 

داليل اين اختالف ممکن است تفاوت آناتوميکی و نيز اختالفات . سنين بهتر از پسران است
 فرهنگی در الگوهای حرکتی آنان باشد که موجب بهتر شدن انعطاف پذيری –اجتماعی 

  ). ۲(دختران شده است 
 سنجش توان عضالنی پاها استفاده می شود که يکی از  نيز برایاز آزمون پرش ارتفاع

نشان دادند ) ۱۹۸۶(هابن استرايکر و سيفلد ). ۲(مؤلفه های آمادگی مرتبط با عملکرد است 
 در ۲/۴۳ سالگی تقريباً به ۵ سانتيمتر در ۸/۱۷که رکورد اجرا در پرش عمودی در پسران از 

همچنين ). ۱۵(انتيمتر پيشرفت می کند  س۶/۳۰ سالگی و در دختران جوان تقريباً به ۱۴
محققان از آزمون های مهارت حرکتی مختلف برای سنجش مهارت در اجرای حرکت های 

ل توپ با دست و يا پا برای بيری دن هابرای مثال از آزمو). ۲(ورزشی خاص استفاده می کنند
ر از مؤلفه های هماهنگی و تعادل که يکی ديگ, چابکی, اندازه گيری ميزان مهارت در حرکت

نوجوانان و جوانان به طور ). ۱(استفاده می شد, آمادگی مرتبط با عملکرد حرکتی اند
بايد دانست که کميت باوجوداين , يکنواخت و مستمر در اجرای مهارت پيشرفت می کنند

قدرت , ترکيب بدن, اندازه و ساختمان بدن,  انعکاسی از عوامل مختلف الگوهای رشدی, اجرا
ی دو و پرش بين ت هاپيش از جوانی تفاوت در اجرای مهار). ۱۹۸۰, مالينا(نگی است و هماه

با توجه به اينکه در . دختران و پسران بسيار کم اما در مهارت پرتاب اختالف زياد است
, جوانی اجرای مهارت ها در دختران ممکن است در يک سطح باقی بماند يا حتی نزول کند

به عالوه نوع مهارت آزمون شده نيز تعيين کنندة ). ۴(ی شود فاصلة اين تفاوت بيشتر م
در مهارت هايی که به حمايت بدن يا پرتاب آن . تفاوت های اجرا بين دختران و پسران است

ی ت هادرحالی که در برخی از مهار, پسران به طور متوسط از دختران بهترند, نياز دارند
همچنين مواردی نيز وجود دارد که . تری دارنددختران از پسران اجرای به, تعادلی و ظريف

                                                 
1- Sit & Reach test   
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 که می دهداين مسئله به ما هشدار . رکوردهای دختران و پسران کامالً به هم شباهت دارد
بنابراين در نظر گرفتن ). ۴( فردی و نوع مهارت چقدر با اهميت است یت هاتفاوتوجه به 

, ک عامل زيستی غيرقابل انکاری موجود بين دختران و پسران در اجرا به عنوان يت هاتفاو
ضمن آنکه می توان با , در نتيجه. می شودموجب کاهش سطح انتظارات معلمان از دختران 

  اما اين , تنظيم اهداف سطح باال و قابل دسترس تفاوت های فردی مذکور را کاهش داد
  ). ۴(تفاوت ها بين دختران و پسران همچنان پايدار باقی خواهد ماند 

  ,  رشدی در مناطق مختلف تحت تأثير عوامل نژادییهش هاپژوه اينکه با توجه ب
 رشدی یت هاتفاودر اين تحقيق به بررسی , اجتماعی و اقتصادی قرار می گيرد, فرهنگی

 حرکتی  هایمهارت و  هاتوانايي سالة جنوب تهران در زمينة برخی از ۱۱ – ۱۶دختران و پسران 
و  از اجزای آمادگی مرتبط با سالمت, نعطاف پذيریاقدرت عضالنی و . پرداخته شده است

از اجزای آمادگی مرتبط با عملکرد , ی مهارت حرکتین هاابکی و  هماهنگی در آزموچ, توان
با استفاده از نتايج اين پژوهش معلمان و .  که در اين پژوهش بررسی شده اندنداکتی حر

وجه به ويژگی های خاص بدنی آنها ی متناسب هر جنس را با تليت هاانند فعامی تومربيان 
با استفاده از اطالعات به دست آمده از آزمون های انجام شده بر , ازاين رو. برنامه ريزی کنند

موزان دختر و پسر در اين تحقيق وجود يا نبود اختالفات اين دو و عوامل  نش آروی دا
  . مالی مؤثر بر آن بررسی شده استتاح
  

  روش تحقيق 
لعات ميدانی او محيط آن از نوع مط,  نوع تحقيقات توصيفی و تحليلیاين پژوهش از

 سالة جنوب تهران ۱۱‐ ۱۶جامعة آماری پژوهش را کلية دانش آموزان دختر و پسر . است
است که به صورت تصادفی )  دختر۸۷ پسر و ۱۰۰ (۱۸۷نمونة آماری شامل . تشکيل می دهند

 استفاده در اين پژوهش عبارتند از قدرت شاخص های عملکرد حرکتی مورد. انتخاب شدند
  . قدرت انفجاری يا نيروی عضالنی پا, انعطاف پذيری, قدرت پنجه, عمومی بدن

دريبل توپ با دست و آزمون شش ضلعی برای , از آزمون مهارت حرکتی دريبل توپ با پا
  . تعادل و سرعت حرکت آزمودنی ها استفاده شد, چابکی, اندازه گيری هماهنگی
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 جهت اندازه گيری قدرت عمومی بدن از دستگاه استاندارد قدرت :ی رـگيه زار اندازاب
 يروسنجنسنج تنه و برای اندازه گيری قدرت پنجة آزمودنی ها از دستگاه استاندارد 

هر آزمودنی سه تکرار با فاصله در هر آزمون انجام داد و بهترين . استفاده شد) تنسيومتر(
  . رای وی ثبت شدرکورد بر حسب کيلوگرم ب

برای اندازه گيری انعطاف ) Sit & Reachخم شدن نشسته (از آزمون استاندارد ولز 
  . پذيری استفاده شد

نيز برای اندازه گيری نيروی عضالنی پاها ) سارجنت(آزمون استاندارد پرش عمودی 
وط گذاشته بهترين اجرا در فرمول محاسباتی مرب, پس از دو بار اجرای آزمودنی. استفاده شد

  . عدد به دست آمده بر حسب سانتيمتر رکورد فرد است, شد
آزمودنی با توپ فوتبال , )۱)(۵۹/۰روايي (در آزمون استاندارد مهارت حرکتی دريبل با پا 
فرد با ) ۵۱/۰(در آزمون دريبل با دست . از بين موانع به صورت مارپيچ دريبل می کند

. در هر آزمون زمان حرکت ثبت شد. ا دريبل می زنداستفاده از توپ بسکتبال همان مسير ر
. رکورد وی محسوب می شد, بهترين زمان حرکت, آزمودنی هر آزمون را دوبار تکرار می کرد

  ). ۱(قابل ذکر است اين دو آزمون جزء آزمودن های معلم ساخته محسوب می شوند
 ۹۸ با روايي (Hexagon agility test)آزمون استاندارد چابکی به نام شش ضلعی 

 ۶۰, ۵ درجه با اضالع ۱۲۰ی ادرصد نيز درون يک شش ضلعی متساوی االضالع به زواي
با صدای , بدين صورت که آزمودنی در وسط آن می ايستد , )۱۶(سانتيمتر انجام می شود 

به صورت پرش (سوت ده بار به  خارج و داخل شش ضلعی در تمام اضالع آن می پرد 
  . ار انجام شده و کمترين زمان اجرا برای وی ثبت می شودآزمون سه ب). زيگزاگ

 پس از جمع آوری داده های مربوط به متغيرهای عملکرد حرکتی و :روش های آماری 
ابتدا داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف و اسميرونف , مهارت ورزشی دانش آموزان

)۶۷۱/۰ = P (سپس تجزيه و .  دارندلوزيع نرماارزيابی شده و نشان داده شد که داده ها ت
 tآزمون (ها و آمار استنباطی تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفی برای توصيف داده 

  .  انجام شدSPSSتمامی محاسبات با استفاده از نرم افزار . انجام شد) مستقل
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  نتايج و يافته های تحقيق 
 در شش گروه سنی دختران و پسران وزن و تعداد آزمودنی ها, ميانگين قد, ۱در جدول 

  . آورده شده است
  ن در شش گروه سنیاميانگين و انحراف معيار قد و وزن دختران و پسر_ ۱جدول 

   جنس  پسر  دختر

  تعداد  وزن  قد  تعداد  وزن  قد  سن

۱۱  ۶/۵ ± ۵/۱۴۵  ۷/۶ ± ۴۷/۳۷  ۱۷  ۴/۴ ± ۳/۱۳۸  ۷/۴ ± ۱/۳۲  ۱۸  

۱۲  ۳/۵ ± ۱۵۲  ۹/۸ ± ۴۰  ۱۴  ۲/۷ ± ۱/۱۴۳  ۱۰ ± ۴/۳۸  ۱۶  

۱۳  ۸/۵ ± ۶/۱۵۲  ۲/۷ ± ۲/۴۲  ۲۰  ۳/۹ ± ۸/۱۵۲  ۵/۹ ± ۲/۴۲  ۲۲  

۱۴  ۷/۳ ± ۷/۱۵۸  ۶ ± ۷/۵۶   ۱۳  ۵/۷ ± ۶/۱۶۰  ۱/۸ ± ۳/۵۲  ۱۳  

۱۵  ۸/۵ ± ۱/۱۵۸  ۶/۶ ± ۸/۴۹  ۱۳  ۸ ± ۶/۱۷۵  ۷/۷ ± ۶/۶۳  ۱۲  

۱۶  ۴/۲ ± ۱۶۰  ۷/۶ ± ۷/۵۴  ۱۰  ۴/۵۴ ± ۱۷۷  ۸/۱۰ ± ۷۰  ۱۱  

  
  رای مقايسة اختالف ميانگين عملکرد حرکتی دختران و پسران  مستقل بtآزمون _ ۲جدول 

   ساله۱۱ – ۱۶
tآزمون   پسر  دختر

 
آزمون 

عملکرد 
 حرکتی 

SD±X n  SD±X  n  
df T  P  نتيجه  

قدرت 
  عمومی

۷/۱۳±۱/۵۶ ۸۷ ۴/۴۱±۹۵/۸۴ ۱۰۰ ۱۸۵  ۱۷/۶  ۰۰۰۱/۰  
  اختالف 

   استارمعنی د

  ۰۰۴/۰  ۹۰/۲  ۱۸۵  ۱۰۰ ۳/۲۳±۳/۱۱  ۸۷ ۶/۱۹±۲/۴  قدرت پنجه
  اختالف 

   استارمعنی د

انعطاف 
  پذيری

۳/۵±۸/۲۴ ۸۷  ۸/۱۰±۲۴ ۱۰۰  ۱۸۵  ۵۹/۰‐  ۵۵/۰  
  اختالف 

  نيستارمعنی د

  ۰۰۱/۰  ‐۶۰/۰  ۱۸۵  ۱۰۰ ۰۲/۷۴±۴۴  ۸۷ ۴/۴۹±۱۴  پرش عمودی
  اختالف

   است ارمعنی د

  



  ۱۳۸۷پاييـز , ۳۷شمارة ,                                                                              نشرية حرکت  

 

 

٦٦

 بين ميانگين قدرت عمومی معنی داریاختالف ,  نشان می دهد۲ که جدول همان طور
.  ساله وجود دارد۱۶ تا ۱۱ران و پسران و ميانگين قدرت پنجة دانش آموزان دختر و پسر دخت

 و  α > ۰۵/۰(با توجه به ميانگين عملکردها نتيجه می گيريم اين اختالف به نفع پسران است 
۰۰۰۱/۰ = P ۰۰۴/۰ و = P . ( انعطاف پذيری بين معنی داری اختالف ۲با توجه به اطالعات جدول 

 بين آنها در معنی داریولی اختالف , )P = ۵۵/۰ و  α > ۰۵/۰( و پسران وجود ندارددختران
  ).P = ۰۰۰۱/۰ و  α > ۰۵/۰(پرش عمودی وجود دارد 

  
 مستقل برای مقايسة اختالف ميانگين مهارت های حرکتی دختران و پسران tآزمون _ ۳جدول 

   ساله۱۱‐۱۶
tآزمون   پسر  دختر

 
مهارت 
  حرکتی

SD±X n  SD±X  n  
df T  P  هنتيج  

  ۰۰۰۱/۰  ‐۵۶/۱۰  ۱۸۵ ۱۰۰ ۱۵ ± ۲/۴ ۸۷ ۸/۲۱ ± ۵/۴  دريبل با پا
  اختالف 

   استارمعنی د

دريبل با 
  دست 

۵ ± ۱۹ ۸۷  ۷/۴ ± ۳/۱۳ ۹۹  ۱۸۵  ۷۹/۷‐  ۰۰۰۱/۰  
  اختالف

   است ارمعنی د

آزمون شش 
  ضلعی 

۳ ± ۶/۱۶ ۸۷   ۷± ۴/۲۶ ۱۰۰  ۱۸۵  ۹۶/۱۰  ۰۰۰۱/۰  
  اختالف 

  است  ارمعنی د

  
 نتيجه می گيريم بين ميانگين عملکرد در آزمون دريبل با ۳با توجه به اطالعات جدول 

 )P = ۰۰۰۱/۰ وα > ۰۵/۰( ساله اختالف معنی داری وجود دارد ۱۶ تا ۱۱دست دختران و پسران 
همچنين . مهارت حرکتی پسران نسبت به دختران بيشتر بوده است, و با توجه به ميانگين 

ن زمان عملکرد در آزمون دريبل با دست دختران و پسران اختالف معنی داری بين ميانگي
  . اين اختالف به نفع پسران است, با توجه به ميانگين) . P = ۰۰۰۱/۰ و  α > ۰۵/۰(وجود دارد 
 نشان می دهد  بين ميانگين عملکرد در آزمون شش ضلعی بين دانش آموزان ۳جدول 

با توجه ). P = ۰۰۰۱/۰ و  α > ۰۵/۰(ف معنی داری وجود دارد  ساله اختال۱۶ تا ۱۱دختر و پسر 
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به ميانگين دو گروه نتيجه می گيريم حرکت دختران در اين آزمون بيشتر از پسران بوده 
  . است

  

  بحث و نتيجه گيری 
هدف از تحقيق حاضر مقايسة عملکرد حرکتی و مهارت های حرکتی دانش آموزان دختر 

 نشان می دهد بين ميزان قدرت ۲نتايج جدول . وب تهران بود سالة جن۱۶ تا ۱۱و پسر 
عمومی و قدرت پنجة دختران و پسران اختالف معنی داری وجود دارد که با توجه به ميانگين 

 اوج افزايش ۱ شکل. )۲ و ۱ شکل (نتيجه می گيريم قدرت پسران از دختران بيشتر است
  . سالگی نشان می دهد۱۶پسران را در  سالگی و اوج افزايش قدرت ۱۳قدرت دختران رادر 

 سالگی به سطحی ۵/۱۴ تا ۵/۱۳ به اين نتيجه رسيد که دختران در ۱۹۹۷جونز در سال 
 نشان داد که ۱۹۷۳آسموسن در سال ). ۳(نزديک به قدرت در دورة بزرگسالی می رسند 

ان اگر چه در دور,  سالگی سطوح مشابهی از قدرت دارند۱۳پسران و دختران تا حدود 
  ). ۴(کودکی پسران نسبت به دختران هم قد خود کمی قوی تر هستند

  

5785286263554606

1524

1262

881
82

615516

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

11 12 13 14 15 16

سال

دختر
پسر

 
  مقايسة اجرای قدرت عمومی دختران و پسران. ۱ شکل
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  مقايسة اجرای قدرت پنجة  دختران و پسران. ۲ شکل
 

 سالگی به طور تقريبی قدرت مشابهی دارند ۱۲ نشان می دهد پسران و دختران تا ۱ شکل
در ) ۲۰۰۰(بونن و تاميس .  قدرت پسران افزايش چشمگيری پيدا می کند سالگی۱۴و پس از 

تحقيقی نشان دادند که قدرت در دوران کودکی با سرعت بيشتری نسبت به اندازة عضله 
اين مسئله به احتمال زياد ناشی از توسعة مهارت و هماهنگی است که ). ۲(افزايش می يابد 

, اين موضوع رابطة درونی بين قدرت.  صورت گيردممکن است با آن انقباض عضالنی بيشتری
هر چند تفاوت های جنسی در ). ۲(هماهنگی و عملکرد حرکتی در کودکان را نشان می دهد

شتاب زياد و پيشرفت قدرت . اما اين تفاوت همواره وجود دارد, در کودکی ناچيز است, قدرت
 دورة نوجوانی درصد دخترانی در.  تفاوت های جنسی را بيشتر می کند, در نوجوانی پسران

به طور چشمگيری , که عملکردشان در آزمون های قدرت مساوي يا بيشتر از پسران است
افزايش قدرت پسران در دوران نوجوانی و , همان طور که می دانيم ). ۳(کاهش می يابد 

با در حقيقت پسران . جوانی تا اندازة زيادی ناشی از ترشح بيشتر هورمون آندروژن است
 سالگی قدرت عضالنی زيادی به دست می آورند و ۱۳دست يافتن به جهش رشدی در حدود 

نتايج اين تحقيق نيز از اين يافته ها ). ۴(ون آندروژن است ماين مسئله همزمان با ترشح هور
  . پيروی می کند
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. پرش عمودی به عنوان شاخص تودة عضالنی پاها در تحقيقات بسياری بررسی شده است
 ۱۶ تا ۱۱ اختالف معنی داری بين ميانگين های پرش عمودی پسران و دختران ۲دول در ج

 نشان دادند که دختران در اواسط ۱۹۸۶هابن استرايکر و سيفلد در سال . ساله ديده می شود
 ۱۷معين کرد که پسران تا ) ۱۹۶۰(اسپن شاد ). ۴(جوانی در پرش عمودی کمی نزول داشتند 

درحالی که پيشرفت دختران تدريجی بود و پس از , فت داشتندرشسالگی در رکورد خود پي
نشان داد که پسران در پرش ارتفاع در دوران ) ۲۰۰۲(هرچند گاالهو ). ۴(مدتی ثابت ماند 

  .)۲(کودکی نيز از دختران جلوترند و اين اختالف در دوران بلوغ در پسران بيشتر می شود 
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  ران و پسرانمقايسة اجرای پرش عمودی  دخت. ۳ شکل

 
 سالگی رکورد بهتری از پسران داشته ۱۲دختران تا ,  می بينيم۳ شکل  همان طور که در 

 ۱۶ سالگی و پسران در ۱۳ اوج افزايش پرش عمودی برای دختران در ۳ شکلبا توجه به . اند
 سالگی افزايشی در رکورد پرش عمودی خود دارند و ۱۳يعنی دختران تا , سالگی بوده است

 سالگی به صورت ۱۶ تا ۱۱در صورتی که پسران از , ز آن افت اجرا مشاهده می شودپس ا
طی ) ۲۰۰۳ (١کوکولج و جاريک. مداوم افزايش چشمگيری در رکورد پرش ارتفاع داشته اند

                                                 
1- M.Kukolj & S.Jaric  
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 ساله نشان دادند پرش ارتفاع آنها همواره پيشرفت داشته و اوج ۱۲‐۱۸تحقيقی روی پسران 
اختالف معنی دار در نتايج ممکن است به علت استفادة ). ۹( سالگی بوده است ۱۷آن در 

ورزش و بازی بيشتر آنها , بيشتر پسران از عضالت پايين تنه و پاها در فعاليت های روزانه
همچنين افزايش ناگهانی رکورد پرش در سنين بلوغ پسران نيز با . نسبت به دختران باشد

دليل ديگر اينکه دختران انگيزة کمتری . افزايش هورمون آندروژن ارتباط مستقيم دارد
البته تغييرات نسبت های بدنی و مرکز ثقل پايين تر آنها , دارند و همواره کم تحرک ترند

  ). ۲(ممکن است عامل ديگر چنين تغييراتی باشد 
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  مقايسة اجرای انعطاف پذيری دختران و پسران. ۴شکل 

  
 بين ميانگين عملکرد انعطاف پذيری , نشان داده شده است۲همان طور که در جدول 

 در ۴ شکلالبته با توجه به .  ساله اختالف معنی داری وجود ندارد۱۶ تا ۱۱دختران و پسران 
 ۱۱ سالگی و پسران در ۱۶ سالگی اختالف جزيی به نفع دختران است و دختران در ۱۴ تا ۱۲

 درطاف پذيری در پسران انعنمره های آزمون . سالگی به اوج انعطاف پذيری خود رسيده اند
 سالگی کاهش می يابد و اين ممکن است به دليل رشد سريع تر استخوان های ۱۲حدود 

در نتيجه عملکرد اين آزمون تا زمانی که نمو . پسران نسبت به عضالت و تاندون ها باشد
 اما در دختران به دليل, به سير تنزل خود ادامه می دهد, عضالت و تاندون ها جبران شود
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 سالگی افزايش ۱۶رشد آهسته و همگام استخوان ها و عضالت انعطاف پذيری به تدريج تا 
کرانبول و . نتايج به دست آمده از تحقيقات با يکديگر متفاوت اند). ۲(پيدا کرده است 

 ۱۴ تا ۱۰نتيجه گرفتند که انعطاف پذيری در دختران و پسران در سنين ) ۱۹۷۷(مارتين 
درصد نمره ,  ساله۱۸ تا ۶در يک تحقيق مقطعی در مورد دختران ). ۴(سالگی کاهش می يابد 

, سيمونز و همکاران( سالگی ثابت بود و سپس پيشرفت کرد ۱۲های انعطاف پذيری آنها تا 
انعطاف پذيری خود را از , پسران بلژيکی که در تحقيقات بلندمدت آزمايش شدند). ۴)(۱۹۹۰
مقدار در حدود يک سانتيمتر در هر سال بود که شايد اين .  سالگی ارتقا بخشيدند۱۸ تا ۱۲

البته نتايج , )۴)(۱۹۸۰, بونن و همکاران(دليل آن تقويت عضالت ديوارة شکم آنها بوده است 
متفاوت اين تحقيق  شايد به دليل تفاوت های فرهنگی و فعاليت بيشتر دختران اين تحقيق 

  .با تحقيقات ديگر باشد
 ساله نشان دادند که ۱۷ تا ۱۰ر تحقيقی بر روی دختران و پسران د) ۲۰۰۴ (١سار و جوريمی
پرش طول و انعطاف پذيری پسران در تمام گروه های سنی نسبت به , رکورد قدرت پنجه

نيز نشان دادند تفاوت معنی داری به ) ۲۰۰۴ (٢مونيکی و کوتزی). ۱۳(دختران بهتر بوده است
بونن و همکاران ). ۱۰( سال وجود دارد ۹‐ ۱۲نی نفع پسران در مقايسه با دختران در گروه س

نشان دادند دختران در مجموع ) ۱۹۹۰(و سيمونز و همکاران ) ۱۹۷۶(دينوسکی , )۱۹۸۸(
اين مطلب شايد ). ۴(نسبت به پسران در مفصل های خود انعطاف پذيری بيشتری دارند 

تران قابل قبول ناشی از آن باشد که تمرين های کششی به طور اجتماعی بيشتر برای دخ
در برنامه های تمرينی با تاکيد بر انعطاف البته مشارکت , است تا تمرين های شديد  قدرتی

به طور کلی ). ۴(پذيری به مراتب بهتر از جنسيت در پيش بينی انعطاف پذيری مؤثر است 
  ن زيرا بعضی از نوجوانان مرتب تمري, انعطاف پذيری در دورة نوجوانی و جوانی متغير است

   و برخی ديگر برنامه های ورزشی را ترک می کنند و با اين کار موجب کاهش می کنند
مشاهده می شود  ۳با توجه به داده های جدول ). ۴(يری مفاصل خود می شوند ف پذانعطا

                                                 
1- M.Saar & Tjurimae  
2- M.A.Monyeki & M. Coetzee  
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 ساله ۱۶ تا ۱۱مون دريبل با پا در پسران و دختران زاختالف معنی داری بين ميانگين اجرای آ
  . راين زمان اجرای پسران نسبت به دختران بهتر بوده استبناب, وجود دارد
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  مقايسة زمان اجرای دريبل با پا دختران و پسران. ۶شکل 

 سالگی ۱۵ سالگی و پسران در ۱۴ نشان می دهد بهترين زمان اجرا در دختران در ۶ شکل
  . انجام گرفته استينه زمقات اندکی در اين تحقي. بوده است
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 ساله نشان دادند زمان ۱۸‐۱۲در تحقيقی بر روی پسران ) ۲۰۰۳(کوکولج و جاريک 
در نمره های دريبل ). ۹( سالگی بهبود می يابد۱۸ تا ۱۲اجرای مهارت حرکتی دريبل با پا از 

.  به دختران داشته اندنيز پسران به طور معنی داری اجرای بهتری نسبت) ۳جدول (با دست 
 سالگی بوده ۱۵ سالگی و پسران در ۱۳همچنين بهترين زمان اجرای مهارت در دختران در 

ی وابسته ط اما برتری پسران در اين دو مهارت را می توان به متغيرهای ژنتيکی و محي.است
آنها . دند سه متغير مربوط به ساختمان بدن را اندازه گيری کر)۱۹۹۰(اسمول و شوتز . دانست

ترکيب عضالنی بيشتر و نيروی بيشتر را از عوامل اثرگذار در , ويژگی های مثل قد بلندتر
همچنين عوامل محيطی مانند بازی و تمرين های ورزشی نيز . برتر بودن پسران معرفی کردند

  ). ۴(بی تأثير نيست 
ان و  نشان می دهد  بين ميانگين زمان اجرای آزمون شش ضلعی در دختر۳جدول 

 ۳جالب توجه اينکه با توجه به ميانگين ها در جدول . پسران اختالف معنی داری وجود دارد
 سالگی ۱۴ سالگی و پسران در ۱۳اوج اجرا در دختران در . اين اختالف به نفع دختران است

اما عملکرد بهتر دختران را شايد بتوان , در اين زمينه تحقيقی يافت نشده است. بوده است
  ). ۴(ر بودن تعادل و هماهنگی دختران در مهارت های ظريف نسبت داد به بهت
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به طور کلی عوامل محدودکنندة غيرقابل کنترل مانند بلوغ و فعاليت های بدنی معمول و 
همچنين عوامل ). ۱۰)(۱۹۸۱, کمپر و همکاران(روزانه نتايج را تحت تأثير قرار می دهند 
, فعاليـت بدنی بچه ها در گذشته,  اقتصادی–ديگری مثل اختالف در طبقات اجتماعی 

اين موضوع ). ۱۰(وضعيت تغذيه و نژاد بر عملکرد حرکتی و مهارتی بچه ها اثر می گذارند 
ش به طور کامل با هم يسبب می شود که نتايج تحقيقات در نمونه های مختلف مورد آزما

مربيان تربيت بدنی بايد همواره تفاوت های , اما آنچه مسلم است, همخوانی نداشته باشند
جنسی و اختالف در عملکرد حرکتی و مهارتی دختران و پسران را در تمرين های آمادگی 
جسمانی و مهارتی خود لحاظ کنند و سطح انتظارات خود را متناسب با توانايي ذاتی آنان 

ن پژوهش نيز نشان می دهد که رکورد دختران نسبت به گذشته نتايج اي. شکل دهند
ورزشی و تغيير , پيشرفت داشته و اين خود نشان دهندة افزايش فعاليت های اجتماعی

اما تفاوت های ژنتيکی همچنان مهم ترين عامل در , نگرش های فرهنگی در جامعه بوده است
  . برتری پسران در انجام فعاليت های جسمانی است
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