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ن من هستید رعض می کنم دنبال تولید علم، نهب شما زعزیان خودم هک مثل فرزا ام رف ینیب ژدا
 رف یابی رد علم باشید.ژ    و

د و حال هک رید.آ هوش و استعدا  مادگی ذهنی دارید، همت را هب این کار بگذا
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نوردان نوجوانان اثربخشی رفتاردرمانی عقالنی هیجانی بر باورهای غیرمنطقی سنگ

 ایحرفهنیمه

 2زهرا سلمان و 1 یزدانی قلعچه، سهیال 1*زاده مجید مظفری

 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی -1

 طباطبائی عالمه دانشگاه دانشیار-2

 mozafarizadeh.majid@gmail.com 
 چکیده

نوجوان  نوردانسنگالنی هیجانی بر باورهای غیرمنطقی هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رویکرد رفتاردرمانی عق

برای  ورزشکار 7نوجوان،  نوردسنگ 14سنگنورد به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.:  60ای بود. حرفهیمهن

نامة باورهای ی اطالعات از پرسشآورجمعرین امتیاز انتخاب شدند. برای برای گروه کنترل با باالت ورزشکار 7گروه درمان و 

کارگیری نتایج پژوهش حاضر از به ها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد.منطقی جونز استفاده شد. پردازش دادهغیر

درمانی عقالنی هیجانی تأثیر معناداری کند، نتایج نشان داد که رویکرد رفتاررویکرد رفتاردرمانی عقالنی هیجانی حمایت می

رفتاردرمانی  آزمون پیگیری مشابه بود.یرمنطقی و افزایش باورهای منطقی ورزشکاران دارد. نتایج در کاهش باورهای غ

 شود.عنوان یک چارچوب بااهمیت برای فهم و توسعه سالمت روان در ورزشکاران پیشنهاد میعقالنی هیجانی به

انی عقالنی هیجانی، روانشناسی باورهای منطقی، باورهای غیرمنطقی، سالمت روان، رفتاردرمکلیدی:  واژه های

 ورزشی
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لسات فعالیت ورزشی با توجه به جنسیت و نوع شناختی حاکم بر جبررسی جو روان

 تکلیف

 2، میالد اسماعیلی حیدرآباد1*موسوی سادات سمیرا

  حرکتی دانشگاه تهران کنترل و دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری -1

 هراندانشگاه ت شناسی ورزشکارشناسی ارشد روان -2

 @gmail.com12samiramusavi. 

 چکیده    

اسپینک و که ادراک فرد از ایمنی و معنی داری جو روانشناختی است، با تالش در ورزش ) (PC) شناختی جو روان

شناختی به عنوان یک ساختار روان(. جو 2015و همکاران،  ارتباط دارد )هاماموتو محیط فعالیت ورزشی( و 2013همکاران، 

( 1996چند بعدی با مقادیر جزئی از جمله وضوح نقش، مدیریت حمایتی، خود اظهاری، چالش و سهم )براون و الیت، 

ست، ( مورد بررسی قرار گرفته ا1996 ،زه پیشتر در جو سازمانی )براون و لیکه که این سامشخص می شود. با وجود این

ورزش و فعالیت های ورزشی شده است. یکی از عواملی که ممکن است بر روی این جو توجه کمتری به این سازه در 

همبستگی بین انواع شناختی اثر بگذارد، می تواند نوع تکلیف باشد، همانطور که مطالعات قبلی نشان می دهد که روان

( متفاوت است. جنسیت فردی به عنوان عاملی دیگری 2011کیرازچی، کالس ها )هوازی در برابر هنرهای رزمی )آکپینار و 

(. هدف این مطالعه 2015دهد چگونه انسجام بر اساس جنسیت متفاوت باشد )ایز و همکاران، شودکه نشان میمیتوصیف 

نشگاه بودند مرد( دانشجویان دا127زن،  259)  اساس نوع و جنسیت است. شرکت کنندگانبررسی تفاوت های رایانه ای بر

ی و قدرتی شرکت داشتند. هر دانشجو در طول جلسه تمرینی پرسشنامه را که شامل اطالعات جمعیت که در تمرینان هواز

ارزیابی می کرد را تکمیل کردند.  ( را2013خرده مقیاس؛ اسپینک و همکاران،  5گویه و  21شناختی و جو روان شناختی )

و اثر جنسیت   (lambda=.993, p=.726)املاستفاده شد. تعدر این تحقیق  MANOVAاز روش آماری 

(lambda=.975, p=.075)  شناختی در نوع در این تحقیق معنادار نبود. با این حال تفاوت قابل مالحظه ای در جو روان

به طور معناداری بین کالس    (p=.03)و مشارکت (p <.001) چالش داشت. وجود  .(lambda=.953, p=.002)کالس

در کالس های  PC تفاوت داشتند. برای هر دو چالش و سهم، ادراکات مثبت بیشتر در مورد های تمرین هوازی و مقاومتی

رهای مختلف در یک هوازی نسبت به کالس های تمرین مقاومتی گزارش شده است. این مطالعه نشان می دهد که انواع کا

 .ع ذهنی و روانی معناداری داشته باشندمحیط گروه ممکن است تأثیر متفاوتی بر احساسات جوام

 جو روان شناختی، جنسیت، فعالیت ورزشی، تمرینات هوازیکلیدی:  واژه های
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 های والیبالشناسان ورزشی برای ورود به تیم های پیش روی روانبررسی چالش

 2و محمد خبیری 1، امیرحسین معماری1*سید احمد قاضی عسگر 

 اه علوم پزشکی تهرانپژوهشکده علوم اعصاب، دانشگمرکز تحقیقات پزشکی ورزشی،  -1

 دانشیار دانشگاه تهران -2

ghaziasgar.a@ut.ac.ir

 مقدمه

مقاالت کتب و  ی و کیفیش کمیافرا .ه استتادی داشیهای بسیار زروانشناسی ورزش پیشرفته تا به امروز علم تاز گذش

بحث  و رادیویی با یونیزیهای تلودادن برنامه تصاصاخ های علمی،ها و کنگرهبرگزاری همایش زمینه،ین در ا شر شدهتمن

ی همه جانبه هایهمه و همه بیانگر پیشرفت شادی مشاور روانشناس ورزینها تربیت تعداد زآ روانشناسی ورزش و عالوه بر

ها در خصوص اشتغال آنها اوران روانشناس ورزشی نگرانیتعداد مش با افزایشبدیهی است (. 1) استعلم روانشناسی ورزش 

های ورزشی و ارائه خدمات دهد حضور روانشناس ورزش با تجربه درکنار تیماگرچه مطالعات نشان می .نیز افزایش یابد

ها در طول فصل تیم تواند از فشارهای روانی تیم کاسته و بر میزان موفقیتوانشناسی ورزش به مربیان و ورزشکاران میر

مات کاربردی دفاده از ختادی در رابطه با میزان کم درخواست برای اسیهای ز، اما باز هم نگرانی(1) مسابقات بیفزاید

 365کنونی  رایطعسگر و همکارانش، با بررسی شقاضی(. 2) های فردی و تیمی وجود داردورزش مانند مشاوره یروانشناس

حدود نشان دادند،  1390ال فاده از خدمات روانشناسی ورزش در ستکشورمان برای اسه د نخباز ورزشکاران زن و مر تن

بیش از  در حالی است که ینا ،کننداده نمیتفورزش اسدرصد زنان ورزشکار از خدمات روانشناسی  94درصد مردان و 65

دارند از خدمات روانشناسی ورزش استفاده  یلکنند و تمانده فکر مییٓ  فاده از روانشناس ورزشی در اتبه اسنیمی از آنها 

تر را در کاربردیهای ورزشی، ما های کار با ورزشکاران و تیمدهند آگاهی از موانع و چالشها نشان میپژوهش. (3) ندینما

 رساندشدن علم روانشناسی ورزش و همچنین به کارگیری هرچه بیشتر دانش آموختگان و متخصصان این رشته یاری می

ترین موانع از روانشناسـی ورزش را از اساسـی ورزشکاران و مربیان ، درک منفـیمتعددی در خارج از کشور تحقیقـات(. 4)

و تجربه عالوه بر این مطالعات دیگری نشان دادنـد، فقدان دانش (. 5-4) انـدروانشناسی ورزش دانستهاستفاده از خدمات 

در  سـزاییثیر بهأتیم تکادر ورزشکاران و رای برقراری ارتباط مؤثر با سان بنشناروا و همچنین توانایی کم ورزشی روانشناس

محدودیتهای اجرایی همچون مشکالت مالی (.6) گـذاردمـی شاستفاده ورزشکاران و مربیان از خدمات روانشناسی ورز

نیز از دیگر موانع  آنهاز خدمات هـا بـرای استخدام روانشناس ورزش و محدودیت زمـانی ورزشـکاران برای استفاده اتیم

ای ورزشی ایران هدر داخل کشورمان خبیری و همکاران موانع ورود روانشناسان ورزش به تیم.  (6-4)د آیمهم به شمار می

های ورزشی را کمبود دانش و تجربه ورزشی روانشناس، ترین موانع کار روانشناسان با تیمرا مورد بررسی قرار دادند و مهم

ین عدم شفافیت در سرویس دهی خدمات روانشناسی د آگاهی و اطالعات ورزشکاران از روانشناسی ورزش و همچنکمبو

ها را نشان های روانی در به اوج رسیدن عملکرد والیبالیستمتعددی اهمیت مهارت هایپژوهش (.7) ورزش بیان کردند

آسیایی،  هایکسب مقام. های زیادی را بدست آورده استدر سالهای اخیر رشته والیبال در کشورمان پیشرفت. داده است

ها های هواداران و رسانههای المپیک ریو باعث شده است درخواستجهانی و همچنین حضور تیم ملی بزرگساالن در بازی
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ها ستوالیبالی های روانیمنظور حفظ و بهبود مهارتاز این رو به .و کسب نتایج بهتر این تیم بیشتر از گذشته شود برای حفظ

بنابراین هدف از پژوهش . رسدنظر میای والیبال ضروری بههای حرفهنار ورزشکاران و تیمحضور روانشناسان ورزشی در ک

 .باشدهای والیبال میمنظور کار با بازیکنان و تیمروی روانشناسان ورزش بههای پیشحاضر بررسی چالش

 روش شناسی

 02/5)برتر با میانگین سنی لی و لیگهای موالیبالیست زن و مرد حاضر در تیم 125نمونه آماری پژوهش حاضر را 

شرکت کنندگان به صورت تصادفی انتخاب شدند . تشکیل دادند که به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند( ±03/25

پرسشنامـه تکمیـل . ل کردندرا تکمی 2004 1محقق ساخته موانع ماتیو پاین ها پرسشنامهآوری دادهو سپس جهت جمع

هـای پیشـین در ی پـژوهشمانع شایع و مطرح در ایـن زمینـه بـود که بعد از مطالعه 9ورزشکاران شامل شـده توسـط 

تحت اعتبار سنجی قرار گرفتـه و یـک گـروه  2004ایـن پرسـشنامـه توسـط پـاین  (.4) پرسـشنامـه گنجانده شده بود

تـایی طراحـی شد که  5واالت به صورت مقیـاس لیکـرت پاسخ س(. 4)ش آن را تایید نموده بودند خبـره روانشناسی ورز

پرسـش بـه تصـادف به صورت  9همچنین . عالمت زدند تـا بسیار زیاد کنندگان یک گزینه را از به هیچ وجـه شرکت

 ــه میــزان بیشــتر مقیــاس نشانده کبــو 5تــا  1نمره هر خرده آزمـون میــانگینی از . معکوس مرتب شده بودند

برای بررسی محتوا نیز پس از طی روند ترجمه مسـتقیم و ترجمه . دهنده گزارش بیشتر مورد مذکور بعنوان مانع بود

معکوس توسط مترجمین دو زبانـه، پرسـشنامـه در اختیار اساتید خبره در زمینـه علـوم ورزشـی و روانشناسـی ورزشی 

نتیجه نهایی با تغییـرات جزیی در . الزم را برای عبارات بررسی نماینداز نظر محتوا، زبان و فرهنگ، تطبیقات  قرارگرفت تا

بعـالوه . ها، مورد تأیید همه قـرار گرفـتتر نمودن جمالت و اضافه شدن یک مثال به یکی از عبارتآیتم برای ساده 3

دهنده  ـام شـد کـه نتـایج نشانی کرونبـاخ بـرای هـر خـرده آزمـون انججهـت ارزیـابی پایـایی پرسـشنامـه آزمـون آلفـا

همچنین ضریب دو نیمه گاتمن برای کـل پرسـشنامـه در حد مطلوب . بـود 0/69الـی  0/61خوب و قابل قبول  پایایی

 . بود 0/67

 نتایج

شناس نش و تجربه ورزشی رواننشان داد که نداشتن دا( Mean±SD)نتایج به دست آمده بر اساس آمار توصیفی  

و همچنین محدودیت مالی برای  (52/3±0/75) ، عدم آگاهی کافی ورزشکاران از روانشناسی ورزش(53/3±0/79) ورزشی

های پیش روی کار روانشناسان ورزش با به ترتیب از مهمترین چالش (68/2±0/92) استخدام روانشناس ورزش

، محدودیت زمانی ورزشکاران (68/2±0/75) ان، شفاف نبودن سرویس دهی مشاوراینبر عالوه . های نخبه استوالیبالیست

، عدم توانایی برقراری (61/2±0/72) ، شفاف نبودن نقش روانشناسان در تیم(64/2±0/78)برای استفاده از خدمات مشاوره 

 و مربیان (20/2±0/82) و در نهایت نگرش منفی ورزشکاران( 53/2±0/88)ارتباط مؤثر روانشناس با ورزشکاران 

های نخبه های پیش روی روانشناسان جهت کار با والیبالیستنسبت به روانشناسی ورزش از دیگر چالش (0/84±10/2)

 .است

 گیریبحث و نتیجه

                                                           
۱
 MATTHEW A. PAIN  
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ها برای ارائه خدمات روی آندهد کمبود دانش و تجربه ورزشی روانشناسان مهمترین چالش پیشبررسی نتایج نشان می 

ورزشکاران تمایل دارند با روانشناس ورزشی کار کنند که دارای تجربه ورزشی در . های والیبال استشکاران و تیمبه ورز

های والیبال مند به ارائه خدمات به بازیکنان و تیمشود روانشناسان ورزش عالقهبنابراین پیشنهاد می .رشته والیبال است

 به منظور باال بردن علم تخصصی والیبالهای آموزشی این رشته ا در دورهخودشان دارای تجربه ورزشی والیبال باشند ی

اند آنها بر این باور بوده. ها از روانشناسی ورزش استهای مهم، عدم آگاهی کافی والیبالیستاز دیگر چالش. شرکت کنند

همچنین . کمک کند، کافی نیست تواند به عملکردشانکه اطالعاتشان در مورد اینکه روانشناسی ورزش چیست و چگونه می

شفاف نبودن سرویس دهی مشاوران روانشناس . های ذهنی و مشاوره داشتنداطالعات کمی راجع به تفاوت بین تمرین مهارت

ورزشکاران بر این باور بودند که روانشناسان . های پیش روی آنها برای کار با بازیکنان والیبال استورزش یکی دیگر از چالش

در پایان از آنجا که . توانند روند کارشان و نتیجه حاصل از آن را به صورت صریح و شفاف به آنها بیان کنندیورزش نم

شود بینی میها شناسایی شدند، پیشنگرش منفی ورزشکاران و مربیان نسبت به روانشناسی ورزش به عنوان آخرین چالش

چرا که نگرش منفی ورزشکاران و مربیانشان از روانشناسی  .دشاها کمک کننده بحضور روانشناسان در کنار والیبالیست

دهد آنها اهمیت علم همچنین این نگرش نشان می. ورزش بیانگر عدم تأثیرگذاری و مفید نبودن روانشناسی ورزش است

ن آشنایی ینشود به منظور باال بردن اطالعات و همچدر پایان پیشنهاد می. اندروانشناسی ورزش را به خوبی درک کرده

ها با روانشناسی ورزش و خدمات آن شرایطی فراهم شود تا آنها به صورت مدون در جلسات گروهی، هرچه بیشتر والیبالیست

تواند اثرات بدیهی است با توجه به نتایج حاصل حضور روانشناس خبره می. های تخصصی شرکت کنندانفرادی و کارگاه

 .شدابمثبتی در ورزش والیبال کشور داشته 

 منابع

1. Martin, S.B., et al., Development and psychometric evaluation of the Sport Psychology Attitudes-- 2002, revised 

form: A multiple group investigation. The Sport Psychologist. 

2. Martin, S.B., High school and college athletes' attitudes toward sport psychology consulting. Journal 127-139م 

.of Applied Sport Psychology, 2005. 17(2): p  

مجموعه مقاالت . از روانشناسی ورزش ظارات زنان و مردان ورزشکار نخبهتبررسی ان. محمد ،خبیری ;نامیرحسی, معماری  ;سید احمد, قاضی عسگر .  3

 ( 1390. )ران، اصفهانیورزشی االمللی پزشکی  نی بیکنگره نمیتهش

4. Pain M, Harwood C. )2004(. Knowledge and perceptions of sport psychology within English soccer. 
Journal of sports sciences. 22(9):813-26.  

5. Wilson K, Gilbert J, Gilbert W, Sailor S. )2009(. College athletic directors' perceptions of sport psychology 
consulting. Sport Psychologist. .405-24:)3(23 

6. Ravizza K. )1988(. Gaining entry with athletic personnel for season-long consulting. The Sport 
Psychologist.2: 243-254  

روانشناسی ورزش و موانع ورود روانشناسان ورزشی به ات ورزشکاران نخبه از ظارانت.سید احمد, قاضی عسگر ;امیرحسین , معماری  ;محمد ،خبیری. ۷
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تعیین ارتباط نوع اشتیاق فعالیت بدنی و تحلیل رفتگی ورزشی دختران رده نوجوانان 

 دوگانه اشتیاق میه بر اساس نظریه شهرستان ارو

 سمانه اصغرپور ، الناز قویدل و *سونا برنا

 anaj.cn@gmail.com

 چکیده

های بدنی را تحت تأثیر قرار تواند پایداری نوجوان را در فعالیتاشتیاق فعالیت بدنی به دو نوع هماهنگ و وسواسی می

دهد. در طرف قوی به مشارکت در فعالیت ورزشی است ولی هویت او را تحت تأثیر قرار نمیتیاق متوازن تمایل دهد. اش

شود. این دو نوع کنترل به مشارکت است که موجب بروز مشکالتی در زندگی فرد میمقابل اشتیاق وسواسی تمایل غیرقابل

ثباتی در تنظیم رفتار ورزشی جب پایداری یا بیأثیر قرار دهد و موتواند عوامل روانی را تحت تاز اشتیاق فعالیت بدنی می

باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نوع اشتیاق فعالیت جسمانی بر تحلیل رفتگی ورزشی دختران نوجوان شهرستان 

ز دختران با دامنه نفر ا 93ارومیه بود این تحقیق از نوع توصیفی و از دسته همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را 

صورت تصادفی و در دسترس دو پرسشنامه اشتیاق ورزشی )والراند و همکاران، دادند که بهسال تشکیل می19تا  12سنی 

در این تحقیق  MANOVA. از روش آماری ( را تکمیل کردند. 2001( و تحلیل رفتگی ورزشی ) رادک و اسمیت، 2013

نتایج معنادار  )نمره کلی این سازه( تحلیل رفتگیگانه  3ن و عوامل بین اشتیاق متوازاستفاده شد. و اثر 

عاطفی ارتباط معنادار و از نوع -بین اشتیاق وسواسی و واماندگی بدنی . با این حال (lambda=.993, p=.726)نبود

تیاق فرد . حفظ و کنترل اش( 11/0نتایج این تحقیق نشان داد که )وجود داشت.   (lambda=.953, p=.002)مثبت 

های ورزشی تحلیل رفتگی زودهنگام باعث دوری از محیطگانه  3عوامل های ورزشی ضروری است. یداری در محیطبرای پا

شود و . اشتیاق وسواسی موجب این تحلیل رفتگی میمانندبهره میای فعالیت جسمانی بیشده و دختران نوجوان از مزای

 بخش دیگر سوق داد.های لذتلیتنوجوان را به فعاازن کردن آن میل باید برای کنترل و متو

 عاطفی-اشتیاق، متوازن، وسواسی، تحلیل رفتگی، واماندگی بدنیکلیدی:  واژه های
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 بررسی علل بروز ناهنجاری های رفتاری در هواداران فوتسال

 2و رضا صابونچی 1*زاهدمنش  نازفر

 ی دانشگاه آزاد، واحد بروجردعضو هیأت علم -2یس البرز حرکتی دانشگاه تهران، پرددانشجوی دکتری رفتار -1

 farnazzahedmanesh@yahoo.com 

 مقدمه

که از یک سو  امروزه حضور نوجوانان و جوانان در اماکن ورزشی تبدیل به یکی از نگرانی های خانواده ها شده است چرا

دهد، ها رخ میانحرافات اخالقی، دلواپسی و خشونت و هتّاکی که در ورزشگاهات ورزشی و از طرفی دیگر ایمنی تأسیس

منظور از ناهنجاری های رفتاری رایج در میادین  .[1] تواند سالمت جسمی و روحی نوجوانان و جوانان را تهدید کندمی

و فحاشی نسبت به بازیکنان، باشگاه و  ورزشی دست زدن به خشونت و پرخاشگری در ورزشگاه، ارائه شعارهای اهانت آمیز

مین بازی و ایجاد اخالل در روند برگزاری مسابقه و باالخره نزاع و باشگاه رقیب، پرتاب اشیاء و مواد منفجره در ز هواداران

چه  هر متاسفانه .[2] کشمکش با تماشاگران باشگاه رقیب و تخریب و آسیب رسانی به اموال و تأسیسات ورزشگاه می باشد

 افزایش پیدا می هوادارانت در میان الکند، بروز خشونت، ناهنجاری و مشک ورزش در کشور ما به سمت جلو حرکت می

از این رو به منظور مقابله با ناهنجاری . [3] ستکند که این موضوع به یک معضل اساسی در جامعه ورزش تبدیل شده ا

ثر بر شناسی و شناخت متغیرهای مؤشدن ورزش باشگاهی کشور، سبب ایهای رفتاری در ورزشگاه ها در روند حرفه

ها و دستاوردهای گیری از نتایج، یافتهرسد و با بهرهگیری ناهنجاری های رفتاری در ورزشگاه ها امری مهم به نظر میشکل

اری ارائه نمود و با بسترسازی توان راهکارهای اجرائی مطلوبی در جهت مقابله با ناهنجاری های رفتحاصله از این پژوهش می

در ایران چندین  موجود به وضع مطلوب سرعت بخشید. در ورزشگاه ها به روند گذر از وضعفرهنگی در عرصه تماشاگری 

به ترتیب عوامل مربوط به مدیریت ( 1391، رحمتی، همتی نژاد و آزادان )ژادن مضانی. رتحقیق در این زمینه انجام شده است

مسابقات، رفتار اعضای تیم، نوع داوری، رفتار  ای، نتیجه گرایی، مدیریت مکانی و زمانی ات، هیجان رسانهامکانات و خدم

 به طور. [4] دندان می هواداران ورزشیعوامل بروز پرخاشگری  مهمترین را رقابت قهمربی و داور، حساسیت اجتماعی و ساب

 خشونت که آنجایی از. رو به رو می شوند پرخاشگری ۀپدید با ناگزیر دارند سروکار ورزش با به نحوی که کسانی تمام کلی

 مختلف مسابقات و مختلف زمانی مقاطع در ناهنجاری های رفتاری بروز است، ورزش جدایی ناپذیر از بخش پرخاشگری و

به عنوان یک ورزش تیمی، یکی از پرطرفدارترین رشته  فوتسال دیهی استب. قابل مشاهده است زیاد یا کم شدت های اب

های ورزشی در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر می باشد که در مسابقات، افراد زیادی برای تماشا بازی در سالن حضور 

 روزافزون استقبال فرهنگی، همچنین و اجتماعی مینه هایز از بسیاری در نآ تأثیر و این رشته اهمیت به . با توجهمی یابند

  این که نقشی و خود عالقه مورد تیم بازی تماشای و سالن های ورزشی به رفتن برای نوجوانان و جوانان به ویژه مردم

 پرخاشگری و خشونت بروز بر رعوامل مؤث خصوص در آنان دیدگاه های است الزم دارند، ورزشی مسابقات جذابیت در هواداران

 . شود بررسی ورزشگاه ها در

  روش شناسی

ای کشور در سال های تهران شرکت کننده در لیگ فوتسال حرفهجامعه آماری این تحقیق را کلیه تماشاگران باشگاه
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اه ها سعی داران باشگ، تشکیل داده اند. با مراجعه به مدیریت و کانون هوابودندکه دارای تجربه رفتارهای تخریبی  1388

شد بدون ذکر نام و نشان در هنگام برگزاری مسابقات، محل استقرار این تماشاگران مشخص شود، لیکن تعداد دقیق آنها 

مسابقات با مراجعه به این  1388مشخص نشد. محقق به طور تصادفی در برگزاری مسابقات فوتسال در محدوده زمانی بهار 

هواداران مسابقه ناهنجاری رفتاری داشتند را به عنوان نمونه در نظر گرفت و تعداد دیران و کانون که به تایید م تماشاگرانی

از آمار استنباطی همچون آلفای کرونباخ  د.نموپرسشنامه را میان تماشاگران فوتسال توزیع و پس از تکمیل، جمع آوری  94

ریدمن برای مقایسه متغیرهای درون گروهی ه و از آزمون فمقایسه دو گرو جهت تعیین پایایی، خی دو )کای اسکوار( برای

 انجام گرفت. SPSS 16)میزان تاثیر هر عامل( بهره گرفته شد. کلیه محاسبات با نرم افزار 

 نتایج

 نتایج مربوط به آزمون فریدمن در مورد عوامل بروز ناهنجاری های رفتاری در تماشاگران فوتسال  1جدول 

 

 بحث و نتیجه گیری

که سابقه ناهنجاری رفتاری دارند، پایگاه اجتماعی نسبتاً پایین و پرخاشگری  بر اساس یافته های تحقیق تماشاگرانی

گزاری مسابقات را نسبتاً بد می دانند و از امکانات رفاهی بر نظم کمی دارند. تلقین پذیری از دیگر تماشاگران را نسبتاً کم و

نتیجه نامطلوب توسط تیم محبوبشان و  سالن های مسابقات ناراضی هستند. از طرفی در مقابل کیفیت بد داوری، کسب

ز ناهنجاری پرخاشگری مربیان و بازیکنان مورد عالقه خود دست به آشوب می زنند و این سه عامل از مهمترین عوامل برو

(، کیاالشکی 2009(، اندرسون )1382رفتاری تماشگران فوتسال و کشتی است. این یافته ها با نتایج تحقیقات رحمتی )

(، ... مبنی بر تاثیر کیفیت بد داوری، 2005(، ویلسون )2000(، کشمور )1385(، ساریخانی )1384مانی )(، رح1383)

انه مربیان و بازیکنان و... بر ناهنجاری رفتاری تماشاگران مسابقات ورزشی کسب نکردن نتیجه دلخواه، رفتار پرخاشجوی

ی موجب تالش بیشتر ورزشکاران برای پیروزی، کسب درآمد از آنجا که حضور تماشاگران در مسابقات ورزش همخوانی دارد.

به تامین شرایط مطلوبتر  و تجاری شدن ورزش، جذب احاد مردم به انجام ورزش همگانی و قهرمانی و....می شود، توجه

داف عالیه جهت برگزاری مسابقات همچون استفاده از داوران آماده تر، توجیه مربیان و ورزشکاران و تماشاگران در مورد اه

وز علل بر

ی ناهنجاری ها

 گرانرفتاری تماشا

کیفیت 

پایین 

 داوری

 

تاثیرپذیری 

از رفتار 

خشونت 

آمیز 

بازیکنان و 

 مربیان

به دست 

نیامدن 

نتیجه 

دلخواه 

 از بازی

تلقین 

پذیری از 

انبوه 

 تماشاگران

کمبود 

تسهیالت و 

امکانات 

مناسب 

 ورزشگاهها

پایگاه 

 اجتماعی

 

سطح 

 پرخاشگری

 

نظم 

برگزاری 

 مسابقات

 80/1 57/2 82/2 94/2 07/3 27/3 41/3 60/3 ها میانگین رتبه

  
df X² α 

7 25,98 0,001 



 

۹ 
 

ورزش، آموزش قوانین و مقررات داوری به کلیه عالقمند ورزش در حد توان، توجه به ساخت و فراهم نمودن امکانات رفاهی 

، شناسایی و کنترل تماشاگران پرخاشگر توسط کانون هواداران، حمایت از تماشاگران و توجه به کرامت آن در ورزشگاه ها

قهرمانی و حرفه ای، برگزاری منظم و بر طبق تقویم بازی ها و.... به عنوان بخشی از  ها به عنوان یک رُکن اساسی ورزش

یشنهاد می گردد والبته تحقیقات بیشتر در این زمینه احساس اقدامات پیشگیرانه از ناهنجاری های رفتاری تماشاگران پ

 می شود. 

 منابع

 علوم دانشکده دکتری، نامه پایان فوتبال، ورزش در پرخاشگری و خشونت در مؤثر عوامل شناختی جامعه بررسی ،1383 مهدی، محمد رحمتی، .1

 .تهران دانشگاه اجتماعی

2. Feldman, Robert, s )2010(. Adjustment: Applying psychology In A complex world. New York: mc Gvaw-Hill. 

، بررسی عوامل بروز خشونت در تماشاگران 1389. سلطان حسینی، محمد. نصر اصفهانی، داوود. سلیمی، مهدی. پورفرهمند، بهزاد. سلیمی، منصوره، 3

 .شرقی، همایش دانشگاه آزاد واحد خوراسگانفوتبال استان آذربایجان 

. تحلیل عاملی متغیرهای بروز پرخاشگری در تماشاگران از دیدگاه 1391. رمضانی نژاد، رحیم. رحمتی، محمد مهدی. همتی نژاد، مهرعلی. آزادان، مالک. 4

 .214-201(،13) 4داوران فوتبال ایران. نشریه مطالعات مدیریت ورزشی. 
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 پذیرذهنی آموزش توانودکان کمهای حرکتی خالق بر رشد اجتماعی کاثر بازی

 3محبوبه البرزی و 2*ربابه رستمی، 1قراچه نسیم عطایی

 دانشیار بخش علوم ورزشی، دانشگاه شیراز  -2        کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه شیراز -1

 شیرازدانشیار  بخش تعلیم و تربیت، دانشگاه -3

 rostami@shirazu.ac.ir 

 مقدمه

 رشد ارزیابی (.1384 ،علیینو هنما ر)دد میگرد فری شدی رهاجنبه سایر وعقالنی  شدی رعتالا جتماعی سببا شدر

اجتماعی  هاییتفعال در عموماً کودکان، است. این قرارگرفته پژوهشگران موردتوجه یتازگبه ذهنیتوان کم کودکان اجتماعی

 اساس (. بر2011زنند )الریچ، بردگارت، لیود، تیرنان و هورنیاک، یم ضداجتماعی اعمال به دست اغلب و دکننینم شرکت

، مختاری و زادهعمارتی، نمازی)دارد  بسزایی نقش اجتماعی رشد در حرکتی تجارب اجتماعی پردازشگر اطالعات نظریه

 منجر و است کودک رشد و تکامل در خدمت چندبعدیفرآیندی  بازی. است بازی تجارب این از یکی(. 1390 محمدیان،

های حرکتی خَالق به کودک بازی (.1389 جعفری، و شود )جعفریمی کودک ارتباطی یهامهارت بهبود و رشد اجتماعی به

شود گاهی برای قضاوت آنان محسوب میکنند و تکیهو اعتقادات کمک می هادر بیان احساسات، عالیق، تمایالت، ارزش

 1وودچون هی محققان از یا. عدهدارد وجود متفاوتی نظرات شدناجتماعی در بازی نقش مورد (. در1383ی، عامر دیس)

کلخوران نیا، فاضل(، همایون2006) (، اِسکِینز، راجرز و باندی2008) ، کراپسای(1998)، گاریتا، اوالسون و کاراسو (1993)

(، 1395پور )نژاد و مهدینیا، حیدریمحرابیان، شفیع (،1395غفاری ) قاسمی وآرانی، ( ،غالمی، آبانی1394و محمدزاده )

 مشارکت که ( معتقدند2015کچلکی و فقیرپور )(، مرادی2014) ترن، بیگز،سیمسون، د ملو، هانیه، گوین، ویر و فیشر

ابراهیم آل و آبادینیان نجفشود. جهایها مآن رشد اجتماعی موجب همساالن با بازی و گروهی هاییتفعال رد کودکان

 پذیرآموزش توان ذهنیکم اجتماعی دانش آموزان رشد در ایعمده نقش درمانیبازی در پژوهشی نشان دادند که (1392)

 شیمو یانگ نوسی و (1994) بیتی ،(1375) نژاد،رمضانی (1390، نمازی زاده، مختاری، محمدیان)داشت. از طرفی عمارتی

 توجه با (.1394نیا و همکاران، )همایون دانندیم ضعیف بازی و بدنی یهاتیفعال طریق از را اجتماعی دشر ( افزایش2005)

 ، ضروریکنندیم تجربه اجتماعی ضعف در رشد دلیل ذهنی به توانکم کودکان که مشکالتی و رشد اجتماعی اهمیت به

 رشد ورزش و بازی در نقش نهیگرفته درزمانجامحقیقات . همچنین اغلب تپذیرد صورت آن بهبود برای الزم اقدامات است

رشد های حرکتی خَالق بر دلیل، هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازی توصیفی بوده است. به همین اجتماعی

 پذیر بود.توان ذهنی آموزشاجتماعی کودکان کم

 شناسی روش

 صورتبهگیری . نمونهبود کنترل گروه باآزمون پس – آزمونیشپ نوع از آن طرح و حاضر نیمه تجربی پژوهش روش

دختر( صورت  28پسر و  30) 9 ± 44/1نفر با میانگین سنی  58هدفمند از یکی از مدارس استثنایی شهر شیراز، با انتخاب 

 زا اجتماعی رشد سنجش گرفت. الزم به ذکر است سطح تحصیالت والدین و میزان درآمد خانواده کنترل گردید. برای

                                                           
1- Heywood  
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 بدنی، تحرک عمومی، دیگران، خودیاری با ارتباط: مقیاس خرده 8 و  سؤال 117 که شامل  مقیاس رشد اجتماعی واینلند

شدن  اجتماعی و لباس پوشیدن در خودیاری خوردن، غذا در خودیاری خود، در رفتارهای خودتنظیمی شغل، و حرفه

در کانادا  پذیرآموزش ذهنی توان کم کودکان روی 1989 الدر س 1هوک و مارتین توسط پرسشنامه استفاده گردید. این

 واینلند اجتماعی رشد روایی و پایایی مقیاس .است شده آن گزارش برای 85/0 و روایی 86/0 پایایی ضریب که شد انجام

ز روش آلفای برآورد گردید. در پژوهش حاضر پایایی با استفاده ا 89/0و  86/0 نیز و همکاران توکلی توسط 1379در سال  

ای ها  با نمره کل رشد اجتماعی در دامنهو همچنین  برای بررسی روایی، ضریب همبستگی بین نمرات گویه 78/0 کرونباخ

 ی پایایی و روایی مطلوب است.دهندهطور کل نتایج نشانقرار داشت بنابراین به 87/0و  83/0بین 

ها سپس آزمودنی نلند با همکاری والدین تکمیلامه رشد اجتماعی واینامه، اطالعات فردی و پرسشنرضایت ، فرمابتدادر 

های حرکتی خَالق به بازی ایدقیقه 45جلسه  30گروه تجربی  .شدند تقسیم کنترل و تصادفی به دو گروه تجربی صورتبه

نهادشده یشپدند. از تمرینات های عادی مرتبط با برنامه مدرسه را انجام دانیز در این مدت فعالیت کنترل پرداختند و گروه

های حرکتی درشت، به عنوان پروتکل تمرینی استفاده هایی برای رشد مهارت( در کتاب فعالیت2011) 2توسط اسمیت

هایی های جورابی، مسابقه امداد قاشق، ،دایرهکنبا شاخه، نقاشی با گلوله، هنرمندی با نخ، پاک و  شد.که شامل نقاشی با آب

ری، نقاشی با دودست، انتقال آب، غلتاندن گلوله، باد تند، پل بروکلین، راه رفتن به سبک دار، رفتن به ماهیگیبر مسیر موج

تکمیل  راپنگ بود. پس از پایان دوره تمرینی برای بار دوم والدین پرسشنامه واینلند خرچنگ و هزارپا، فوتبال با توپ پینگ

همگنی  ازجملههای آمار پارامتریک فرضیشپاریانس ابتدا استفاده از روش کوو وتحلیل اطالعات بایهتجز منظوربهنمودند. 

اسمیرنوف بررسی و مورد تأیید  -ها توسط آزمون لِون، طبیعی بودن توزیع متغیر مستقل توسط آزمون کلوموگروفواریانس

 .گرفتانجام SPSS-16 رافزانرمهای آماری با استفاده از ذکر است که تمامی آزمونیانشا(. <05/0pقرار گرفت )

 نتایج

ی بدنی میانگین و انحراف استاندارد سن، قد، وزن و شاخص توده، یشناخت یتجمعتوصیف کمی متغیرهای  منظوربه

متغیر ی همگن بودند. پس از کنترل شناخت یتجمعها از حیث نتایج نشان داد که آزمودنی شدیآورجمعها آزمودنی

پژوهش استفاده  سؤالپاسخ به  منظوربه > 05/0pداری سطح معنیو با  2×2ری تحلیل کوواریانس گر از آزمون آمامداخله

 ارائه گردیده است. 2و  1شد. نتایج در جدول 

: میانگین و انحراف استاندارد رشد اجتماعی 1جدول  

 گروه
آزمونپیش  پس آزمون 

 تعداد
انحراف استانداردمیانگین و  داردمیانگین و انحراف استان   

11/54±46/21 تجربی  76/52±10/71  29 

8/58±52/32 کنترل  39/21±9/64  29 

های تحلیل کوواریانس دو گروه در  رشد اجتماعی: یافته2جدول   

 ضریب اتا سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

آزمونمتغیر پیش  60/5276  1 60/5276  11/1  001/0  95/0  

32/120 گروه  1 32/120  24/25  001/0  33/0  

                                                           
1- Martin & Hoock 
2- Smith 
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های حرکتی ی بازیمتغیر کووری، مداخله عنوانبهآزمون دهد با در نظر گرفتن نمرات پیشنشان می 2نتایج جدول 

و تجربی با  21/64آزمون بین دو گروه کنترل با میانگین بر رشد اجتماعی منجر به تفاوت معناداری در مرحله پس خَالق

  (.=F= ،1 df=،001/0 P 234/25شد)  52/71نگین میا

 و نتیجه گیریبحث 

( 2006)و همکاران  (، اِسکِینز2008) ( ، کراپسای1998(، گاریتا و همکاران )1993) وودنتایج این پژوهش با نتایج هی

(، ترن و 1395(،محرابیان و همکاران )1395(، غالمی و همکاران )1392ابراهیم )آبادی و آلنجف ، جهانیان

های ( ، همسو است. احتماالً، این تفاوت به این دلیل است که بیشتر بازی2015کچلکی و فقیرپور )(، مرادی2014همکاران)

باشند و این امر موجب بهبود تعامل و برقراری ارتباط با همساالن و در نتیجه بهبود به صورت گروهی میحرکتی خالق  

(، 1375نژاد )(، رمضانی1390عمارتی و همکاران )های این پژوهش با یافته نتایج همچنین رشد اجتماعی شده است.

توان به متفاوت بودن نوع یل احتمالی ناهمسویی می( ناهمسو است. از جمله دال2005شیم)( و نوسی و یانگ1994بیتی)

ها رین ، سن، تعداد و نوع متفاوت آزمودنیزمان تمبرنامه تمرینی، تفاوت در وسایل و ابزارهای تمرین، تفاوت در مکان و مدت

از طریق عوامل کند فرآیند رشد ی بالیدگی است که بیان مینتایج این تحقیق مخالف نظریه در آن مطالعات اشاره نمود.

ن شود و نه عوامل محیطی؛ اما با دیدگاه پیاژه مبنی بر تعامل ژنتیک و محیط در رشد، همسوست. بنابرایژنتیکی کنترل می

های مفرح و متنوع بر رشد اجتماعی های معمول به علت فراهم کردن برنامههای حرکتی خَالق نسبت به فعالیتبازی

و  ن و زندگی مستقلشد جتماعیا یندافر ته است. با توجه به مشکل  این کودکان در نی تأثیر داشتوان ذهکودکان کم

ایی مربیان های آموزشی جهت آشنشود با برپایی کارگاهیشنهاد میریزی صحیح در دوران کودکی پضرورت تدوین و برنامه

های های آموزشی بازیو همچنین طراحی و استفاده از بسته های حرکتی خَالقبخشی مراکز استثنایی با بازیو کادر توان

 ام گردد.توان ذهنی آموزش پذیر اقداجتماعی و زندگی سالم کودکان کمرشد حرکتی خَالق در راستای تقویت 

 منابع

 انتشارات: تهران اول، چاپ. بگلوبهمن حاتمی زینب و رضایی مونا رستمی، ترجمه ربابه. درشت حرکتی هایمهارت رشد برای هایییت. فعال(1393). اسمیت، جودن .1

 .حتمی

یابی رفتار انطباقی واینلند در ایران. مجله ابی فرم زمینه(. هنجاری1379توکلی، محمدعلی؛ بقولی، حسین؛ قامت بلند، حمیدرضا؛ بوالهری، جعفر؛ بیرشک، بهروز. ) .2

 .27-33(، 4)5شناسی بالینی ایران. پزشکی و روانروان

 ابهر: دانشگاه آزاد اسالمی. .ADHDدرمانی / با تأکید بر اختالل نقص توجه و بیش فعالی یباز(. 1389جعفری، علیرضا؛ جعفری، فریبا. ) .3

. ششمین پذیرآموزش ذهنی توانکم آموزاندانش حرکتی و اجتماعی شناختی، رشد بر درمانی بازی یرتأث (.1393) .فریدون ،ابراهیمآل ، امیر؛آبادینجف جهانیان .4

 پزشکی کودکان و نوجوانان دانشگاه علوم پزشکی تبریز.کنگره بین المللی روان

 .گیالن دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان. گیالن مرد دانشگاه غیرورزشکار و رورزشکا دانشجویان شخصیتی صفات مقایسه(.  1375)  .رحیم نژاد،رمضانی .5

 .33-44(، 15)12آموزان شاهد و غیرشاهد شهر تهران. دانشور رفتار. (. مقایسه شد اجتماعی دانش1384)رهنما، اکبر؛ علیین، حمید.  .6

 هایفعالیت بر تأکید با تورنس مقیاس با ساله 8 دختر و پسر آموزاندانش خالقیت هایشاخص یتوسعه میزان یمقایسه بررسی. (1383میرحسین. ) ی،عامر یدس .7

 .110-21،122. حرکت یفصلنامه. حرکتی

 جتماعیا شدور حرکتی-کیادرابر رشد  بستانی منتخبهای دیباز یر(. تأث1390) .فاطمه ن،محمدیا ؛پونه ری،مختا ی؛مهد زاده،زینمادات؛ سا فرشته ،تیرعما .8

 .661-673(، 5)7ی.بخشتوان در علوم هشوپژ. لسا 9- 8 انرختد

 دبستانی.کمان بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان پیشینرنگهای منتخب با چتر (. اثر بازی1395داهلل؛ غفاری، بهرام. )آرانی، معصومه؛ قاسمی، عبغالمی، امین؛ آبانی .9

 .189-204(،24)8حرکتی.  رفتار

دبستانی بر رشد یشپیت رایج مراکز یر برنامه منتخب، بازی بومی و فعالتأث (.1395ی پور، عبدالرحمان. )مهد نژاد، صدیقه؛ا، پروانه؛ حیدریمحرابیان، قباد؛ شفیع نی .10

 .151-24(، 160)12مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. نامهپژوهش ساله. 6حرکتی و اجتماعی کودکان 

 فصلنامه پذیر.توان ذهنی آموزشی کودکان کمرشد اجتماعهای دبستانی بر (. تأثیر بازی1394، محمدرضا. )زادهمدمحکلخوران، جمال؛ یا، مرتضی؛ فاضلنیونهما .11

 .266-276(،3)3علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت.
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حرکتی مهارت های  رشد برتمرینات با تاکید بر گیرنده های حسی و عمقی  یک دوره  اثر

 اختالل بیناییبا  بنیادی کودکان

 1لیال زینلیان و 1*زکیه کبودتبار 

 کارشناسان علوم تربیتی -1

zakizkf@yahoo.com 

 چکیده

رشد کودک  یو بر همه جنبه ها ه،شد یکاف ینائیتواند باعث عدم ادراک ب یم ،یفرد دیوق کیبه عنوان بینایی اختالل 

 رشد بریک دوره تمرینات با تاکید بر گیرنده های حسی و عمقی  اثرتحقیق حاضر بررسی  از  هدفبنابراین  بگذارد. ریتاث

کم بینا با میانگین سنی  کودک 20تعداد  به همین منظور .باشدمیبا اختالل بینایی  حرکتی بنیادی کودکانمهارت های 

صورت به  2000و دردسترس انتخاب، و پس از انجام پیش آزمون اولریخ تا هشت سال، با استفاده از نمونه های هدفمند  6

 تصادفی در دو گروه برنامه تمرینات با تاکید بر گیرنده های حسی و عمقی و فعالیت های معمول روزمره جای داده شدند.

گیرنده های حسی و عمقی، دقیقه در تمرینات تمرینات با تاکید بر  45ای، و هر جلسه جلسه 3ی هفته 8ول به مدت ه اگرو

های روزانه خود را اجرا کردند. که شامل چهار بخش سازمان یافته می باشد شرکت کردند. گروه دوم در این مدت فعالیت

ها برحسب آزمودنی مهارتهای حرکتی بنیادیانگین باقیماندة نمرات می بیننتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که 

برای رشد مهارت های حرکتی بنیادی در گروه  میزان این تاثیر .(>01/0P)وجود دارد عناداری تفاوت معضویت گروهی 

ردی کودکان را تا .  تمرینات با تاکید بر گیرنده های حسی و عمقی می تواند قیود فبوده است برنامه تمرینات مربوط

 هبود دهد.ه از سیستمهای حس عمقی بحدودی جبران کرده و مهارتهای حرکتی با استفاد

 2000 برنامه متاسب رشدی، مهارت های حرکتی جابجایی، کم بینایی، آزمون اولریخ کلیدی: واژه های
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مانی حرکتی بر بهبود تبحر حرکتی و خود توصیفی جس-تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی

 دانش آموزان دختر مقطع اول ابتدایی

 سارا اورکی روشن پور*1 و زهرا هژبرنیا2

.استاد دانشگاه آزاد اسالمی، شوشتر ایران -2دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، شوشتر ایران.      -1  

sarar30@yahoo.com  

 چکیده

حرکتی  بر بهبود تبحر حرکتی و خود توصیفی  -حسی یکپارچگیتمرینات اثر یک دوره هدف از تحقیق حاضر بررسی  

سالم و غیر ورزشکار،  دخترآموزان جامعه آماری این پژوهش از کلیه دانشجسمانی دختران مقطع اول ابتدایی می باشد. 

ورد جامعه م حجم وسیعبا توجه به  شده،یلباشند تشکمشغول تحصیل می 96 -95که در سال شهر اهواز ابتدایی  پایه اول

نفر که متناسب با اهداف تحقیق بودند  40در دسترس استفاده شد. در نهایت  یهاپژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه

، وزن،  (1991ازروتسکی( و خود توصیفی جسمانی آزمون مارش)-تبحرحرکتی )آزمون برونینکز بر اساس نمره پیش آزمون

 -تمرینات یکپارچگی حسی تجربیگروه روه تجربی و کنترل جای داده  شدند. در دو گ نتخاب، واسابقه قبلی فعالیت بدنی 

گروه کنترل در این مدت  .دنداجرا کر را  جلسه 16و در مجموع می باشد جلسه 2که هر هفته شامل ،هفته 8را در حرکتی 

نشان  tگردید. نتایج حاصل از آزمون ایج ثبت آمد و نت پس آزمون به عملفعالیت های معمول مدرسه را انجام دادند. سپس 

حرکتی تاثیر معناداری بر تبحر حرکتی و خود توصیفی جسمانی دانش آموزان دختر –داد که تمرینات یکپارچگی حسی 

(.  بنابراین می توان نتیجه گرفت که تمرینات یکپارچگی حسی حرکتی منجر به بهبود تبحرحرکتی و خود  p< 05/0دارد)

 .نش آموزان دختر می شودتوصیفی جسمانی دا

 حرکتی، تبحر حرکتی، خود توصیفی جسمانی-تمرینات یکپارچگی حسی: واژه های کلیدی
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مدل گاالهو و کلیلند بر زمان واکنش  تاثیر یک دوره حرکات ژیمناست رشدی بر مبنای

 ساده و انتخابی در کودکان مبتال به اختالالت ذهنی

 2انحاجیطمه افو  1*سید ایمان تقوی

 کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان سمنان -2  دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه گرگان -1

 s.iman_t@yahoo.com 

 مقدمه

ها برای  توجه کامل به کودکان یک جامعه به خصوص کودکان استثنایی ازمهم ترین مسائل وبهترین سرمایه گذاری

نده ذهنی شود. امروزه درتمام جوامع بشری کودکان استثنایی بخصوص کودکان عقب مای آن جامعه محسوب میآینده

مورد توجه خاصی قرار گرفته اند چراکه تعداد بیشتری رابه خود اختصاص داده به گونه ای که شیوع آن درایران یک 

گی بسیار زیاد این افراد به خانواده هایشان، نقص بارز در ت و وابستکندی حرکا)(.تولد زنده گزارش شده است  700درهر

باشد که، عالوه بر ایجاد ختالل شدید در تعامالت اجتماعی از ویژگی های این گروه میتوانایی برقراری ارتباط با دیگران و ا

کند های این افراد فراهم میخانوادههای روحی، روانی و جسمانی بر افراد مبتال، محیطی پراسترس و اضطراب را برای آسیب

ای کنند که رشد ذهنی او در مرحلهیف میپژوهشگران،کودک عقب مانده ذهنی را کودکی تعر (.2012)روبرت کوسینسکی,

سن خود که از فرایند رشد دچار وقفه یا کمبود شده و از آن زمان این کودک از نظر ذهنی در مقایسه با کودکان عادی هم

متناسب با های ها و سازگاریکنند به طوری که قادر به انجام فعالیتدهند عقب ماندگی پیدا مییعی ادامه میبه رشد طب

دسته  5مرکز تحقیقات کند ذهنان آمریکا با توجه به ضریب هوشی، افراد عقب مانده ذهنی را به  )(. سن خود نیستند

 کند 54-40کندذهنی شدید، ضریب هوشی  39-25شی کندذهنی عمیق، ضریب هو 24-0کنند: ضریب هوشی تقسیم می

دارند به عنوان گروه  84-70آخر که ضریب هوشی بین کندذهنی خفیف و گروه  69-55ذهنی متوسط، ضریب هوشی 

باشند و از نظر می 95-75کودکان مرزی در ایران دارای ضریب هوشی بین  (.2000شوند )شریف معمار، مرزی شناخته می

اشند)(. بد فقط در یکی دو زمینه تحصیلی قادر به فراگیری به طور نرمال نمیکامال مانند کودکان عادی هستنرفتار و ظاهر 

ضعف آمادگی جسمانی و ضعف در زمان واکنش به عنوان یک متغیر پردازش ضمنی در کودکان مرزی باعث وابستگی شدید 

زمان واکنش یکی از مهم ترین عوامل اجرای . (2001یسی، سشود ) نسمی و ارباهاین گروه از کودکان به والدین خود می

چه کاری انجام دهیم و چه چیزی را انجام دهیم در شرایط ویژه بایستی به  باشد. تصمیم گیری درباره اینکهماهرانه می

 )(نشان دهنده بسیار مهم سرعت تصمیم گیری است RTسرعت و با ضریب اطمینان بسیار انجام شود. زمان واکنش یا 

؛ لوچیز، 2002ران، شود )رز و همکاها میضعف این فاکتور در کودکان عقب مانده ذهنی، باعث وابستگی هرچه بیشتر آن

های کودک واکنش های حرکتی است آموزش و یادگیری مهارتهای با توجه به اینکه نخستین واکنش .(2006، دری، 2002

تواند در از یک فعالیت بدنی و یا ترجیحا ورزشی، می(. استفاده 1383، تر است )پهلوانیانها مقدمحرکتی بر سایر مهارت

یکی از برنامه های حرکتی بر اساس دیدگاه گاالهو حرکات  ( به این افراد کمک کند.70-90بهبود این سطح )ضریب هوشی 

باشد ط بهتر با محیط میباشد که هدف آنها کمک به کودک برای ارتباموزون رشدی یا فعالیت های مربوط به ایروبیک می

وتاثیر ورزش را بر آن در  دازش ضمنی بداندتحقیقاتی که زمان واکنش را یک متغیر پر (.2012)گاالهو، ازمون، گودوای، 

( و داورانچی و همکاران 2007موری و همکاران )سیام کودکان عقب مانده ذهنی مرزی بررسی کند بسیار محدود است

mailto:s.iman_t@yahoo.com
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کنند گنجاندن آنجا که کودکان کم توان ذهنی مراحل رشد حرکتی را نامنظم و با تاخیر طی می زا. (1997(، جنکوز )2006)

ایروبیک ورزشی پر تحرک و . (1376اناری، رسد )صیادیها ضروری به نظر میهای حرکتی در برنامه روزانه ی آنتفعالی

را برای بدن و  (. در تاریخ وزش1370شهیدی، ت )باشد که تلفیقی از حرکات متنوع و موزون همراه با موزیک اسمهیج می

شود. از طرفی، تمرین ایروبیک به دلیل اند که این تعریف در ورزش ایروبیک دیده میموسیقی را برای روح مناسب دانسته

که کند متنوع بودن حرکات، هماهنگ با موزیک و آسان بودن یادگیری حرکات، تجارب خوشایندی را برای افراد ایجاد می

ی ادامه ی شرکت در ( این تجارب خوشایند اولیه در فعالیتهای ورزشی انگیزه1985تر )بق فرضیه انگیزش توانش هارط

کند و سبب باال رفتن قابلیت حرکتی آنها می شود) برگس و همکاران، تمرینات را برای شرکت کنندگان کودک ایجاد می

سازی عضالت بدن می شود و بهترین  عروقی و تقویت بهینه -مت قلبی (. از طرف دیگر ایروبیک باعث افزایش استقا2006

. همچنین مطابق دیدگاه رشدی گاالهو برنامه های حرکتی موزون یکی از بهترین راه روش برای تنظیم و کاهش وزن است

واکنش  روبیک بر بهبود زمانی در زمینه تاثیر ایباشد. بنابراین با توجه به اینکه مطالعهها جهت باالبردن عملکرد کودکان می

کان عقب مانده دهنی )مرزی( صورت نگرفته است هدف از تحقیق حاضر بررسی یک دوره تمرینات ایروبیک بر زمان کود

 باشد.واکنش ساده و انتخابی کودکان عقب مانده ذهنی می

 روش شناسی

 به هدفاین پژوهش با توجه  باشد.می هپس آزمون با گروه گوا –با طرح پیش آزمون  تحقیق حاضراز نوع نیمه تجربی

نفر کودکان عقب مانده ذهنی مدرسه 20نفر از کودکان ) 40شامل. نمونه آماریباشدتحقیق از نوع پژوهش های کاربردی می

سال بودند که به صورت هدفمند انتخاب، و به صورت  9-12نفر کودکان عادی مدرسه ایمان( با دامنه سنی  20فرصت نو و 

کنترل)گروه اول: کنترل عقب مانده ذهنی، گروه دوم: تمرینات ایروبیک عقب مانده  در دو گروه تمرینات ایروبیک و تصادفی

(  در 1مقیاس هوش وکسلر برای کودکان )ویسک ذهنی، گروه سوم: کنترل سالم، گروه چهارم: ایروبیک سالم( قرار گرفتند.

ال پس از تدوین در سال س 25تهیه شده است. مقیاس ویسک توسط وکسلر به منظور سنجش هوش کودکان  1969سال 

نامیده شد.  2آر-مورد تجدید نظر و هنجاریابی قرار گرفت و مقیاس هوش وکسلر کودکان تجدید نظر شده ویسک 1974

ع باشد و مجموآزمون غیر کالمی )عملی( می 6آزمون کالمی و  6خرده آزمون تهیه شده است که دارای  12این آزمون از 

باشند. مجموع می 3و انحراف معیار  10ها دارای میانگین ثابت های تراز شده آزموندهد. نمرهآن هوش کلی را ارائه می

و  100و عملی و کل مقیاس به هوشبهرهای انحرافی کالمی، عملی و کلی با میانگین  های کالمینمرات تراز شده بخش

برای بررسی زمان  با افزایش سن آزمودنی، ضریب هوشی او تغییری نمی کند.شود. بدین ترتیب تبدیل می 15انحراف معیار 

از نوع خودکار مدل ن واکنش ما( استفاده شد. به عبارتی دستگاه سنجش زRTواکنش از دستگاه سنجش زمان واکنش )

RT-888   )استفاده شد. این برای ارزیابی پردازش شناختی ضمنی )زمان واکنش بینایی دو انتخابی وزمان واکنش ساده

د شده و پایایی آن توسط متخصصین مناسب شناختی سینا در کشور ایران تولی-ابزار در موسسه تحقیقات علوم رفتاری

ی کودکان درآزمون زمان واکنش (. برای بررسی زمان واکنش همه1388ی، دژاکام و آزاد فالح ارزیابی شده است ) اصغر

دقیقه  45جلسه ای و جلسه 2هفته 8وبیک شرکت کردند. سپس گروه تجربی به مدت ساده و انتخابی قبل از تمرینات ایر

دقیقه با  30ت کششی و تمرین به مدت دقیقه با گام آسان و حرکا 10در تمرینات ایروبیک که شامل گرم کردن به مدت 

د. فعالیت دو گروه تجربی باشد شرکت کردندقیقه بازگشت به حالت اولیه می 5حرکات ساده ایروبیک هماهنگ با موزیک و
                                                           
۱- Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) 
2- Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R) 
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همان  6-5روزهای زوج و گروه کودکان سالم ساعت  5 -4به این صورت بود که گروه کودکان عقب مانده ذهنی ساعت 

هفته همان تست  8دادند. پس از های روزمره خود را انجام میی پرداختند. گروه کنترل همان فعالیتروزها به تمرین م

انتخابی قبل و بعد از تمرینات به تخابی برای هر دو گروه تکرار شد. تست زمان واکنش ساده و اولیه زمان واکنش ساده وان

توضیح داده شد و کودکان به صورت آزمایشی یکبار تست  این صورت بود که در ابتدا برای هر کودک تست به صورت کامل

تکرار به صورتی  10دا تست زمان واکنش ساده با ها گرفته شد. در ابتداد و پس از یادگیری تست اصلی از آنرا انجام می

ها واکنش آن دادند و دستگاه زمانباید پس از شنیدن صدای بوق، دکمه مربوطه که در دستشان بود را فشار میکه کودکان 

کان ها گرفته شد که مانند تست قبل بعد از توضیحات کافی کودرا ثبت کرد. بعد از آن تست زمان واکنش انتخابی از آن

های بینایی )دو چراغ قرمز و سبز( جواب یکبار به صورت آزمایشی تست را انجام دادند به صورتی که افراد باید به محرک

ها با تکرار میانگین زمان واکنش آن 10ها توسط دستگاه ثبت شد. پس از میزان خطای آند و عالوه بر زمان واکنش دهن

 ثانیه ثبت گردید. 001/0دقت 

 نتایج

ررسی و تجزیه تحلیل آماری داده های خام از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. آمار توصیفی برای محاسبه ی ببرا

آماراستباطی، ابتدا با  مورد استفاده قرار گرفت. و رسم نمودار ها و جداولشاخص مرکزی و پراکندگی، مقیاس های کمی 

. ها استفاده شد، سپس از آزمون آنوا برای تعیین اختالف میانگین گروهنرمال بودن توزیع ها بررسی K_Sاستفاده از آزمون 

 P<0/05داری برای آز مونهای آماری همچنین سطح معنی انجام شد.SPSS 21 نرم افزاراجرای کارهای آماری با استفاده از

 در نظر گرفته شد.

 ها در گروه RTمیانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون  1جدول 

 هاگروه

RT ساده 

پیش 

 آزمون 

RT  ساده پس

 آزمون

RT  انتخابی پیش

 آزمون

RT  انتخابی

 پس ازمون

گروه کنترل کودکان عقب 

 مانده ذهنی

 7900/0 7415/0 4149/0 4149/0 میانگین

 46110/0 46843/0 14796/0 14769/0 انحراف استاندارد

گروه ژیمناست رشدی  

 کودکان عقب مانده ذهنی

 5475/0 9139/0 3225/0 5411/0 گینمیان

 22583/0 45317/0 22654/0 29795/0 انحراف استاندارد

 گروه کنترل کودکان سالم
 4019/0 3635/0 2593/0 2366/0 میانگین

 11061/0 08085/0 05512/0 05480/0 انحراف استاندارد

گروه ژیمناست رشدی  

 کودکان سالم

 3174/0 3647/0 2256/0 2494/0 میانگین

 067719/0 09696/0 07973/0 06168/0 انحراف استاندارد

 کل
 5142/0 5959/0 3438/0 3605/0 میانگین

 31249/0 40078/0 17700/0 20817/0 استانداردانحراف 

 

ساده در مرحله پیش آزمون در گروه کنترل کودکان عقب مانده RT مشاهده می شود که میانگین  1با توجه به جدول 

این میانگین در مرحله  باشد اما در گروه تمرینات ایروبیکمی  4149/0ودر مرحله پس آزمون   4149/0)مرزی(  ذهنی

انتخابی در مرحله پیش آزمون در  RT باشد. همچنین درمی 3225/0و در مرحله پس آزمون  5411/0پیش آزمون برابر
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باشد اما در گروه تمرینات می 7900/0ه پس آزمون ودر مرحل 7415/0گروه کنترل کودکان عقب مانده ذهنی )مرزی( 

 باشد.می 5475/0و در مرحله پس آزمون  9139/0آزمون برابر ایروبیک این میانگین در مرحله پیش

 برای زمان واکنش ساده در گروه ها )پردازش ضمنی( ANOVAنتایج اجرای آزمون  2جدول 

 (Pسطح معناداری ) F (MSمیانگین مربعات) (dfدرجه آزادی) زمان واکنش ساده

 006/0 877/4 056/0 3 بین گروهی

 011/0 36 درون گروهی

باشد بنابراین برای تعیین مالحظه می شود که تفاوت بین گروه ها ی مورد آزمایش معنادار می 2با توجه به جدول  

 استفاده می شود. Post-Hocاینکه تفاوت بین کدام گروه ها است از آزمون 

 ضمنی(برای زمان واکنش انتخابی در گروه ها )پردازش آزمون آنووا : 3دول نتایج ج

 (Pسطح معناداری ) F (MSمیانگین مربعات) (dfدرجه آزادی) زمان واکنش ساده

 00/0 994/8 379/0 3 بین گروهی

 042/0 36 درون گروهی

بین گروه های مورد آزمایش در  P<0/05مشاهده شده در سطح معناداری  Fباتوجه به نتایج حاصل از جدول فوق و 

زمان واکنش انتخابی تفاوت معنادار وجود دارد. برای تعیین اینکه تفاوت در کدام گروه ها است از آزمون تعقیبی استفاده 

 می شود. 

 بحث و نتیجه گیری

انتخابی کودکان شده نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که تمرینات ایروبیک منجر به کاهش زمان واکنش ساده و 

 (.P<0/05یشتر از گروه کودکان سالم است )است و این بهبود عملکرد در گروه کودکان مبتال به اختالل ذهنی)مرزی( ب

تواند در بهبود  مهارتهای حرکتی کودکان عقب مانده ذهنی )ضریب استفاده از یک فعالیت بدنی و یا ترجیحا ورزشی، می

کنند نجا که کودکان کم توان ذهنی مراحل رشد حرکتی را نامنظم و با تاخیر طی می( کمک کند. از آ70-90هوشی 

ای حرکتی ه(. مهارت1376اناری، رسد )صیادیها ضروری به نظر میهای حرکتی در برنامه روزانه آنگنجاندن فعالیت

های ادراکی حرکتی را ارتتا مهدهند ها فرصت میدهند و به آنی حرکتی قرار میکودکان را در معرض تجارب گسترده

(. ضعف آمادگی جسمانی و ضعف در زمان واکنش به عنوان یک متغیر پردازش 2009بررسی و تمرین کنند )هی وود، 

کودک برای اجرای یک رفتار  شود.وه از کودکان به والدین خود میضمنی در کودکان مرزی باعث وابستگی شدید این گر

ماهنگی حرکات، اجرای حرکات از حرکات ویژه با دقت و سرعت مطلوب دارد. برای رشد ههماهنگ نیاز به مجموعه ای 

که باعث ارتقاء همزمان، موزون و با توالی صحیح تعیین کننده است. تمریناتی می تواند منجر به رشد مهارتهای پایه شود 

طات بین اندامی و ایجاد زنجیره جنبشی عضله، فرمانبری هر چه بیشتر عضله از دستورات مغز، تقویت ارتبا -پیوند عصب

ها در دستگاه عصبی شده و دقت باعث افزایش کارایی سیناپس (. انجام این دسته تمرینات1983کاتچ ، حرکات شود )

دها باعث تغییر روند اجرای حرکت از ارادی و غیرخودکار به حالت غیرارادی و خودکار ینآدهد. این فرحرکتی را افزایش می

که این خود منجر به بهبود سرعت تصمیم  ایروبیک، حس تعادل را رشد داده و هماهنگی را بهبود می بخشد .می شود

(، دتریچ و اسپارلینگ 2008ن )شود. نتایج حاصل از تحقیق حاضر با نتایج مطالعات آدیفرن و همکاراگیری کودکان می

(، که به 2010(، المبورن و همکاران )2008پلوگمن )(، 2009( و ایچ و مت کالف )2010(، المبورن و همکاران )2004)
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نی و عملکرد کودکان مبتال به اختالل ذهنی پرداختند و به این نتیجه بررسی نقش فعالیت های بدنی بر پردازش ضم

منجر به بهبود عملکرد این کودکان می شود همخوان است. همچنین با نتایج حاصل از  رسیدند که مشارکت ورزشی

غالم علی قاسمی (، 1388، مریم اسماعیل زاده و همکاران )(2010ازونویک و همکاران )، (2011وی و همکاران )لگمطالعات 

، که به بررسی نقش حرکات موزون بر بهبود عملکرد در کودکان پرداختند و به این نتیجه (1390کهریز سنگی و همکاران )

( 1983رد کودکان می شود همخوان است. مطابق مدل ساندرز )رسیدند که برنامه های موزون رشدی منجر به بهبود عملک

گردد بنابراین ات انگیختگی میشدت محرک تکلیف ضمنی مستقیما بر مرحله پیش پردازش تاثیر گذاشته و موجب تغییر

های فعالیت های حرکتی بر یادگیری تکلیف و کاهش نرخ خطا و تالش شناختی اثربخش هستند. زمان واکنش یکی از مولفه

تواند می RTی پردازش اطالعات در مسابقاتی مانند دوی سرعت، تکالیف واقعی است. عالوه بر این، برای انعکاس فاصله

های سریع به سرعت تشخیص گیری و شروع پاسخ ارائه دهد. موفقیت در بسیاری از مهارتی زمان تصمیمارهاطالعاتی را درب

ها و حرکات روزمره به طور چشمگیری زمان واکنش در عملکرد بسیاری از مهارتهای محیطی وابسته است. بعضی از ویژگی

به اختالالت ذهنی پائین بودن سرعت تصمیم گیری و مهم است. از آنجایی که یکی از مشکالت  اساسی کودکان مبتال 

باشد. کودکان با سطوح میباشد اتخاذ برنامه های برای کمک به آنها ضروری کندی پردازشهای ضمنی در حرکات روزمره می

حتماال کنند. همچنین کودکان ماهرتر امهارتی باال به احتمال بیشتر سطوح باالتری از فعالیتهای جسمانی را انتخاب می

کنند و خشنودی درونی را از شرکت در ورزشها و بازیها بدست می آورند. بنابراین، سطوح باالتر خود را شایسته درک می

ده حرکتی و شایستگی حرکتی واقعی منجر به سطوح باالتر فعالیت جسمانی خواهد شد که به نوبه خود شایستگی ادراک ش

(. مطابق  2006، برجیس، 2008استودن و گودوای، سته شدن خواهد داد )ت های بیشتری را برای شایبه کودکان فرص

حرکتی زیر بنای ورزش های سازمان یافته و  دیدگاه گاالهو برنامه های موزون رشدی می تواند باعث باال بردن شایستگی

انگیز دارد که باعث  های بنیادی در کودکان شود. ایروبیک به دلیل همراهی با موزیک ماهیتی شاد و هیجانرشد مهارت

بنابراین با توجه به  ی آنان برای ادامه شرکت در تمرینات می شود.برآورده شدن هیجانات روحی کودکان و افزایش انگیزه

از فعالیت های ایروبیک به همراه موزیک در جهت ریتمیک بودن و ایجاد نشاط و نهاد می شود نتایج به دست آمده پیش

 استفاده شود. های حرکتی کودکان استثنایی بهبود عملکرد در برنامه
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 الهس 10 -8 بین انطباقی پسرانواکنش و زمانبندی پیشزمانوتبال بر تاثیر تمرینات ف

 فرهاد قدیری و  2، عباس بهرام1*محبوبه حاتمی شاه میر

 کارشناس ارشد رشد حرکتی دانشگاه خوارزمی -1

 تهران استادیار دانشگاه خوارزمی -3         تهران استاد تمام دانشگاه خوارزمی -2
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 چکیده

بدنی مبتنی بر مدرسه اثرات فعالیت در قالب بازی ورزشیبردن از فعالیتبردن است و لذتهدف کودکان از فعالیت لذت 

به علت لب غا بود کهجسمانی آمادگی عامل و یا یکبر یک فعالیت خاص  عمدتاگذشته  تمرینات. تأکید کندرا تعدیل می

باتوجه به ظرفیت توجه محدود  رسدمینظربرای کودک کارایی الزم را نداشت. بهفشار باالی تمرینات و عدم جذابیت 

کند و بر دک اعمال نمیکه دارای تنوع باالتری بوده و فشار شدیدی را بر کو ورزشی گروهیهایرشتهاز  توانمی کودکان

های شناختی نیز اثرگذار باشند، ها بر مهارتچنانچه این فعالیت ، بهره برد.ذار هستندچندین فاکتور آمادگی جسمانی اثرگ

با این حال تحقیقات این حوزه گاهی متناقض باشد. در مدارس  تمرینات سنتیتواند جایگزین بسیار مناسبی برای می

که برخی دیگر بر اثر درحالی دانسته اثریا کماثر و بیرا بدنی بر کارکرد ذهنی کودکان فعالیت ه برخیای کگونههستند، به

هدف، بررسی تاثیر تمرینات فوتبال بر زمانبندی بر این اساس  دارند.تأکید بدنی بر کارکرد ذهنی کنندگی فعالیتتقویت

به پسر در دامنه سنی مذکور به صورت تصادفی  30بدین منظور  ساله بود. 10 -8واکنش پسران بین انطباقی و زمانپیش

مندی شرکت نداشتند اما گروه آزمایشی ضای گروه کنترل در  فعالیت سازماندو گروه کنترل و آزمایشی تقسیم شدند. اع

 90هر جلسه  شد کهای فوتبال شرکت داشتند. در گروه آزمایشی سه جلسه تمرین برگزار میهفتهتمرینی هشتدر برنامه

واکنش ساده بین انطباقی و زمانزمانبندی پیشکنندگان دو آزمون شرکت ود.انجامید و مبتنی بر بازی بدقیقه به طول می

گیری زمان به ترتیب برای اندازه ATCدر این پژوهش از آزمون استروپ و آزمون آزمون انجام دادند. آزمون و پسرا در پیش

ها با استفاده  از آزمون دادهاخلی هستند. بین انطباقی استفاده شد که هر دو دارای روایی و پایایی دو زمانبندی پیش واکنش

t  وابسته و آزمونt .زمانبندی  تواند منجر به بهبود مهارتنتایج نشان داد برنامه تمرینات فوتبال می مستقل تحلیل شد

 واکنش نقش بسزایی ندارد.ته تمرین فوتبال در بهبود توانایی زمانهف 8وجود بین انطباقی شد. بااینپیش

تواند با هم درارتباطند و حرکت می حرکتی و شناختی رشد فرونتال،پری قشر و مخچه عملکرد نزدیک ارتباط لدلی به 

عصبی  -همچنین ارتباطات شناختی .منجر به رشد شناختی در حوزه کارکردهای اجرایی شود که با نظر پیاژه همخوانی دارد

-علت احتمالی عدم تأثیرپذیری زمان اه بومشناختی مطابقت دارد.تواند به وسیله تجربیات محیط تغییر کند که با دیدگمی

گیرد واکنش ساده بیشتر تحت تأثیر تمرین قرار میواکنش انتخابی نسبت به زمانبدنی این است که زمانواکنش از فعالیت

 شود. مشاهده تغییر در زمان واکنش ساده نیاز به تعداد جلسات بیشتری احساس میو برای 

 واکنشبین انطباقی، زمانزمانبندی پیش تمرینات فوتبال،: ی کلیدیواژه ها
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 چی بر فاکتورهای دامنه حرکتی و تعادل مچ پا در زنان سالمند هفته تمرینات تای 8اثر 

 2افهمی نجمهو  1*مژده لقایی 

 صنعتی سیرجاناستادیار دانشگاه  -2     دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور گرمسار -1
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 مقدمه

انسان با رسیدن به دوران سالمندی و کهولت، شاهد کاهش در بسیاری از عملکرد های بدن مانند: تعادل، انعطاف 

ایش سن کاهش می پذیری، قدرت عضالنی، سرعت، انتقال عصبی و ... می باشد. توانایی افراد مسن در حفظ تعادل با افز

جمعیت  1405آستانه ورود به جمعیت سالمندی است و تا سال دهد، ایران در مطالعات جمعیت شناسان نشان مییابد. 

میلیون نفر افزایش خواهد 10به حدود  5درصد رشد خواهد داشت و تعداد سالمندان از حدود 96سالمند کشور بیش از 

هایی . استراتژی مچ پا بیشتر در وضعیت دست و پنجه نرم می کنند سقوط است یکی از مواردی که سالمندان با آن .یافت

استفاده می شود که عامل بر هم زننده تعادل خفیف و سطح اتکاء به اندازه کافی بزرگ است. الزمه استفاده از این استراتژی 

متداول ترین سبک سیستم  (.ورزش تای چی6دامنه حرکتی کامل مفصل و قدرت کافی در عضالت اطراف مچ می باشد)

یک هنر رزمی است، که تکنیک های آن با روش های پرورش و انتقال انرژی نرم ووشو به شمار می آید. این ورزش اساساً 

( می نامند درآمیخته است. هسته تای چی هماهنگی ذهن و جسم و تنفس است Chiدرونی که در زبان چینی آن را چی )

با توجه به مطالب باال . ام گرفته شده است. تمرینات تای چی، تعادل را در بدن برقرار می سازدکه از تعادل نظام اشیاء اله

 تحقیق حاضر بر آن است که تمرینات تای چی به عنوان یک پروتکل تمرینی چه تاثیری بر تعادل و دامنه حرکتی دارد.

 روش شناسی

جامعه آماری مورد نظر برای این تحقیق  باشد.می روهیبا طرح درون گروهی و بین گ از نوع نیمه تجربی تحقیق حاضر

سال شهرستان بم می باشند. جهت نمونه گیری از روش خوشه ای تصادفی استفاده شد. طرح  50باالی کلیه زنان مسن 

 55-65زن سالمند با دامنه سنی  30پس آزمون با گروه کنترل می باشد. تعداد  –تحقیق مورد استفاده، طرح پیش آزمون 

سیم شدند. برای اندازه گیری دامنه حرکتی از نفر( تق 15نفر( و کنترل ) 15سال به صورت هدفمند به دوگروه تجربی )

 گونیامتر ساده استفاده شد، برای بررسی تعادل از آزمون برگ استفاده شد. 

 نتایج

و وزن به عالوه متغیرهای ل سن، قد ها از قبیهای آزمودنیهای مربوط به ویژگیپس از جمع آوری اطالعات تحقیق، داده

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمون  22نسخه  SPSSافزار  ستنباطی در نرمتحقیق در دو بخش آمار توصیفی و ا

 95های تحقیق استفاده شد. همچنین، سطح معناداری در سراسر تحقیق در سطح کواریانس برای بررسی متغیر بین گروه

 در نظرگرفته شد. 05/0وچکتر و یا مساوی با درصد با آلفای ک

شود، مقدار گونه که مشاهده میدهد. همانها را برای متغیر تعادل را نشان میی بین آزمودنیمقایسه، آزمون 1جدول 

 05/0و از نظر آماری در سطح  35/8برای بررسی تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در مورد مهارت تعادل،  Fی آماره

mailto:laghaeim@yahoo.com
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توان گفت که تعادل گروه آزمایش، های توصیفی( میه)جدول آمار 1(. با توجه به جدول  P≤05/0باشد )ادار میمعن

ی متغیر مستقل به وسیلهتعادل درصد متغیر  40تر از گروه کنترل است. عالوه بر این، بر اساس مجذور همبستگی اتا، بیش

 پژوهش )تمرینات تای چی( تبیین شده است.

 یش و کنترلهای اثر بین گروهی متغیر تعادل در بین گروه آزمامون: آز1جدول 

 مجذور همبستگی اتا سطح معناداری F مجذورات میانگین درجه آزادی متغیر وابسته منبع تغییرات

 گروه

 40/0        001/0 35/8 98/255 2 تعادل

      

      

شود، مقدار مشاهده می گونه کهدهد. همانای متغیر تعادل را نشان میها را بری بین آزمودنی، آزمون مقایسه1جدول 

 05/0و از نظر آماری در سطح  35/8برای بررسی تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در مورد مهارت تعادل،  Fی آماره

تعادل گروه آزمایش، توان گفت که های توصیفی( می)جدول آماره 1(. با توجه به جدول  P≤05/0باشد )معنادار می

ی متغیر مستقل به وسیلهتعادل درصد متغیر  40عالوه بر این، بر اساس مجذور همبستگی اتا،  تر از گروه کنترل است.بیش

 پژوهش )تمرینات تای چی( تبیین شده است. 

 اثر بین گروهی متغیرهای دامنه حرکتی در بین گروه کنترل و آزمایش های: آزمون2جدول 

 متغیر وابسته یراتمنبع تغی
درجه 

 آزادی
 سطح معناداری F مجذورات میانگین

مجذور 

 همبستگی اتا

 گروه

 56/0 046/0 ۳.۹۸۰ 2۸5.۰42 1 پالنتار راست

 64/0 071/0 ۳.54۳ 52۳.۹۹2 1 پالنتار چپ

 80/0 246/0 ۱.4۰6 ۳5۰.۳۳6 1 دورسی راست

 58/0 021/0 6.۰۱4 ۳64.556 1 دورسی چپ

 65/0 002/0 ۳.۸7۳ ۸۹2.5۸۳ 1 اینورژن راست

 55/0 046/0 4.2۹6 ۸55.۹27 1 اینورژن چپ

 87/0 002/0 ۱۱.7۳2 ۸74.7۳6 1 اورژن راست

 50/0 001/0 ۱5.2۰4 ۸6۱.۸44 1 اورژن چپ

 

د، شوگونه که مشاهده میدهد. همانهای دامنه حرکتی نشان میها را برای مولفهبین آزمودنی ی، آزمون مقایسه2جدول 

برای بررسی تفاوت بین گروه  Fی پالنتار راست، دورسی چپ،  اینورژن راست و چپ، و اورژن راست و چپ مقدار آماره

 2(. با توجه به جدول  P≤05/0باشد )ار میمعناد 05/0آزمایش و کنترل در مورد این متغیرها از نظر آماری در سطح 

تر از گروه کنترل است. عالوه بر این، )پیشرفت(گروه آزمایش، بیش فقیتتوان گفت که موهای توصیفی( می)جدول آماره

درصد متغیر موفقیت)پیشرفت(به وسیله متغیر مستقل پژوهش )تمرینات تای چی(  56بر اساس مجذور همبستگی اتا، 

نتار چپ و دورسی برای بررسی تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در مورد پال Fی ده است. همچنین، مقدار آمارهتبیین ش

(. بنابراین تمرینات تای چی در این دو متغیر تاثیر  P≤05/0باشد )ر نمیمعنادا 05/0راست، از نظر آماری در سطح 
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 فراوانی ندارد.

 بحث و نتیجه گیری

موتی یتنشان داد که تمرینات تای چی تأثیر مثبت و معناداری در دامنه حرکتی زنان سالمند دارد.  نتایج تحقیق حاضر

یافته های تحقیق نشان داد  پرداختند دامنه حرکتی مچ پاامه تمرینات تعادلی بر نو جیمز درتحقیقی به بررسی تاثیر بر

تمرینات تای  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که . بود بیشترمچ پا برای گروه تجربی به طور قابل توجهی  دامنه حرکتیمیزان 

ایواموتو و همکارا ، گورا پادیدا و همکاران ، مثبت دارد. نتایج تحقیق حاضر با تحقیقاتی که چی بر تعادل زنان سالمند تاثیر 

 کنهرایسومالیس،پریراآوناروهمکاران، معصومه کوه بومی و همکاران هم راستا است. 

 منابع

 (. نشر رشد و فرهنگ.1396(، تمرین و تندرستی در سالمندان)2010ن و رستمی پور)سلما .1

2. Ellenbecker, T. S., & Davies, G. J. (2001). Closed kinetic chain exercise: a comprehensive guide 
to multiple joint exercise: Human Kinetics. 
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دستگاههای درون آب بر شاخص راه رفتن پویا در سالمندان با اثر یک دوره تمرین با 

 خطر سقوط

 2راضیه گرویی و  1*یاسر خنجری

 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه خوارزمی -2   دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی دانشگاه تهران -1

ykhanjari@ut.ac.ir          

 کیدهچ

ن فرایند خطر سقوط از جمله پیامدهای سالمندی اختالل در راه رفتن به واسطه کاهش عملکرد تعادل در آنهاست، که ای

وره تمرین با دستگاههای درون آب بر شاخص در سالمندان را افزایش می دهد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر یک د

س آزمون بود.  به پ –تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون ا در سالمندان با خطر سقوط بود. راه رفتن پوی

نفر از سالمندان با میانگین  15، نهایتا افراد داوطلب نفر از 25راه رفتن پویا بروی شاخص زمون همین منظور با انجام آ

. به عنوان نمونه هدفمند تحقیق انتخاب شدند( 19 از کمتر مرهن) داشتند قرار  سقوط خطر در که(  48/68 ±15/2سنی)

با دستگاههای ویژه که در درون ( سه بار هفته ای )هفته 6برنامه تمرینی به مدت پس از پر کردن فرم رضایت، 

تعبیه شده بود به منظور تقویت و کشش عضالت، بهبود تعادل و تحریک حس عمقی مفاصل  )دوچرخه،اسکی و استپ(آب

ایین تنه پیگیری شد. قبل و بعد از تمرین از آزمون شاخص  راه رفتن پویا که شامل  هشت وظیفه متداول  راه رفتن )ثبات پ

عمودی و افقی سر، حرکت از کنار و روی  حرکتبروی یک سطح، پیاده روی با سرعت های متفاوت، پیاده روی با  راه رفتن

وابسته به منظور  tاز آزمون  می باشد، استفاده شد.و باال و پایین رفتن از پله( موانع، چرخش های سریع به هنگام راه رفتن  

 آزمودنی ها در میانگین نمرات بیناختالف معنی داری استفاده شد.  05/0سطح معنی داری در  تجزیه و تحلیل داده ها 

 با توجه به نتایج تحقیق(.P<0/05هفته تمرین در آب مشاهده شد) 6آزمون شاخص راه رفتن پویا  قبل و بعد از انجام 

سقوط قرار در خطر ی  که  پویایی راه رفتن سالمندان شاخص انجام تمرینات ورزشی در آب می تواند بر افزایش حاضر،

سالمندان که یکی از مشکالت رایج در این دوران است را  زمین خوردنتاثیر مثبت داشته باشد و این امر می تواند  دارند،

 کاهش دهد.

  : شاخص راه رفتن پویا، تمرین در آب، سالمندکلیدی اژه هایو
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 MSزنان مبتال به  تاثیر تمرینات بدنی منتخب بر عملکرد حرکتی و تعادل مردان و

 2سیده ام کلثوم شفیعی دارابیو  1*معصومه علی اصغری تویه ، 1نژاد مسعودی منیره

 ایران ساری، مازندران، ادیب عالی آموزش موسسه مدرس -1

 ایران ساری، ،2 ناحیه ساری شهرستان مازندران، استان پرورش و آموزش بدنی تربیت دبیر -2

 m_aliasghary@yahoo.com 

 کیدهچ

هدف از این پژوهش تاثیر شرکت در برنامه تمرین بدنی منتخب بر عملکرد حرکتی و تعادل زنان و مردان مبتال به 

پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای است. به روش میدانی و به صورت طرح پیش آزمون ل اسکلروزیس می باشد. مولتیپ

و تعداد  (94/2±54/1) ناتوانی و معیار (سال 45/34±75/3) یسن بیمار مرد با میانگین 20انجام شد. تعداد و پس آزمون 

به طور هدفمند در دسترس انتخاب  (94/2±54/1) ناتوانی معیار و( سال 55/34±78/3) سنی بیمار زن با میانگین 20

 15 بدن، عمومی کردن گرم دقیقه 20شامل)ترکیبیدقیقه در تمرینات  60جلسه و هر جلسه  24شدند. افراد به مدت 

 شدت با تحتانی و فوقانی اندام وزنه با تمرینات دقیقه 15 قلب، ضربان حداکثر %70-50شدت با ایروبیک تمرینات دقیقه

، شرکت کردند. قبل و بعد از مداخله، عملکرد (بدن کردن سرد دقیقه 10 ،(بدنسازی دستگاه با رینتم) RM-1 از 50-70%

خاستن و رفتن و آزمون باالرفتن از پله( و تعادل )آزمون استروک( بیماران متر راه رفتن، آزمون زمان بر 10حرکتی)آزمون 

، در باال تحلیل واریانس عاملی نشان داد که ارزیابی شد. داده ها بر اساس تحلیل واریانس عاملی مورد ارزیابی قرار گرفت.

آزمون راه رفتن و نشستن و برخاستن هر نان پیشرفت معنی داری را نشان دادند ولی در رفتن از پله هر دو گروه مردان و ز

چند نمرات پیش آزمون تا پس آزمون تغییراتی داشته ولی از لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در هر دو گروه 

تمرینات  این پژوهش میتوان اظهار داشت که با توجه به نتایج به دست آمده ازر دیده شد. تعادل پیشرفت معنی دا در آزمون

شود. هر چند در دو آزمون عملکردی به لحاظ  MSبدنی میتواند سبب بهبود عملکرد حرکتی و تعادل مبتالیان به بیماری 

 کیفیت زندگی شان تاثیرگذار خواهد بود.  آماری تفاوتی مشاهده نشد لیکن مقداری بهبودی در وضعیت حرکتی بیماران بر

 مولتیپل اسکلروزیس، عملکرد حرکتی، تعادل، تمرینات بدنی، آزمون استروک: ای کلیدیه هواژ
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تاثیر دشواری تکلیف و دست برتری در اجرای تکلیف فیتز بر پهنای موثر هدف و امواج 

 مغزی نواحی قشری

 2محمد رضا دوستان و 1*لیال فرزاد

 ترواحد شوشاد اسالمی، اه آزدانشگلوم ورزشی تربیت بدنی و ع کارشناسی ارشد -1

                                        انشگاه شهید چمران اهواز                                                       داستاد  -2

@gmail550leilafarzad 

 چکیده 

تز بر پهنای موثر هدف و امواج مغزی هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دشواری تکلیف و دست برتری در اجرای تکلیف فی

حی قشری بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه تجربی بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه دست نوا

پژوهش  چهار کاناله، قلم نوری، حس گر ویژه، لپ تاپ، کرنومتر و مترونوم بود. روش شناسی: جامعه آماری این EEGبرتری ادینبورگ، 

 10( که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو گروه N=20یل دادند)سال تشک 15و  14را دانش آموزان 

آزمون شامل دو تکلیف آسان و دشوار ثانیه ای را انجام داد.  30کوشش  4نفره راست دست و چپ دست تقسیم شدند. هر آزمودنی 

غیر برتر، هماهنگ با ضرباهنگ مترونوم انجام داد و همزمان  ثانیه با دست برتر و 30را در مدت زمان بود که آزمودنی هر تکلیف 

. برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل واریانس با اندازه ثبت گردید EEGامواج قشر مغز در نواحی سنترال و فرونتال توسط دستگاه 

نظر از و تکلیف ساده و دشوار، صرفدر پهنای موثر اهدف بین ده شد. نتایج: استفاد 05/0گیری های تکراری در سطح معنی داری 

برتری، بین دو هدف راست و چپ نیز تفاوت نظر از دشواری تکلیف، نوع اندام و دستبرتری، تفاوت وجود ندارد.صرفنوع اندام و دست

اف، نظر از جهت اهدوجود ندارد. همچنین صرفدست، در پهنای موثر هدف تفاوت دست و چپوجود ندارد. بین دو گروه راست

برتری، بین دستِ برتر و غیربرتر تفاوت وجود ندارد. تنها در تکلیف آسان، اندکی در دست غیربرتر بیشتر از دشواری تکلیف و دست

و دشواری تکلیف  یبرترتحت تاثیر دست C4و  C3توان موج آلفا در نواحی نشان داد  EEGنتایج  دست برتر بود که معنادار نشد.

بحث و  دست در هنگام انجام حرکت دشوار باالتر از تکلیف آسان بود.توان موج آلفا برای افراد چپ F4ولی در ناحیه  قرار نگرفت.

نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که پراکندگی فضایی ضربات در این تکلیف چندان تفاوتی نداشته است و نواحی حرکتی 

 دقت بود. -و فرونتال نیمکره راست مهمتر از سایر نواحی در اجرای تکلیف مبادله سرعت پنیمکره چ

 تکلیف فیتز، دست برتری، دشواری تکلیف، پهنای موثر هدف، نواحی قشری مغز: واژه های کلیدی
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 مقایسه ی اثر پیچیدگی و دشواری تکلیف بر زمان واکنش، خودکارآمدی و تالش ذهنی

  2و معصومه شجاعی  2*افخم دانشفر ، 1دوستیمعصومه 

 دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی دانشگاه تهران -1

 دانشیار دانشگاه الزهراء تهران )س( -2

 Afkham.danesh@gmail.com 

 چکیده

نش، خودکارآمدی و تالش ذهنی  حرکات هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ی اثر پیچیدگی و دشواری تکلیف بر زمان واک

سال در یک طرح درون گروهی  7/24( ±2/3دانشجوی دختر با میانگین سنی ) 16ور هدف گیری زنجیره ای بود. بدین منظ

( 6و  4، 2، 1سطح پیچیدگی ) 4(  و 9/5، 4، 2واری )شاخص دش 3شرکت کردند. تکلیف هدف گیری زنجیره ای دست با 

رار شد. متغیر زمان کوشش( تک 300کوشش )مجموعا  25ی با ترتیب تصادفی و هر وضعیت به تعداد وضعیت آزمایش 12در 

 ( با استفاده از نرم افزار محقق ساخته و رایانه ای با صفحه نمایش لمسی اندازه گیری شد. خودکارآمدی وRTواکنش )

( سنجیده RSMEاس درجه بندی تالش ذهنی)( و مقی2006تالش ذهنی افراد بر اساس دستورالعمل خودکارآمدی بندورا )

)پیچیدگی( با سنجش های تکراری در سطح معنی داری  4)دشواری( در  3شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس 

05/0p< ی، پیچیدگی و اثر متقابل آن ها بر تجزیه و تحلیل شد. مطابق نتایج، اثر اصلی دشوارRT ( 05/0معنادار بود>P )

دیده نشد و در صورت  6و  4پیچیدگی های  RTافزایش یافت؛ با این حال تفاوتی بین  RTو دشواری، یش پیچیدگی و با افزا

اری، خودکارآمدی نشد.  عالوه بر این، با افزایش پیچیدگی و دشو RTثابت بودن پیچیدگی، افزایش دشواری موجب افزایش 

و پیچیدگی اندازه اثر بیشتری بر  RTاندازه اثر بیشتری بر کاهش و تالش ذهنی افزایش یافت. مطابق نتایج، دشواری 

و تالش ذهنی داشت. بنابراین به نظر می رسد ادراک افراد بیشتر تحت تأثیر پیچیدگی و عملکرد واقعی آنان  خودکارآمدی

 بیشتر متأثر از دشواری تکلیف است.

 ی ذهنیشاخص دشواری، حرکات هدف گیری، دشواری و پیچیدگواژه های کلیدی: 
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 ش میانجی خودکارآمدی اثر تمرکز توجه بیرونی بر یادگیری حرکتی با تاکید بر نق

3رسول یاعلی و  2، عباس بهرام1*سعید کریمی
 

 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی تهران  -1

 استادیار دانشگاه خوارزمی تهران -3     تمام دانشگاه خوارزمی تهراناستاد  -2

 @yahoo.com6488Saeedkarimi 

 

 چکیده

در چند سال گذشته تحقیقات گسترده ای در زمینه اثر تمرکز توجه بر یادگیری حرکتی انجام شده است. نتایج بیشتر  

(. با این حال کمتر 2014)ولف،  وداین تحقیقات نشان داد که تمرکز توجه بیرونی موجب اجرا و یادگیری مطلوب تر می ش

) نظریه اپتیمال( یکی از  اخته است. طبق نظریه جدید یادگیری ولفتحقیقی به بررسی ابعاد روانشناسی این برتری پرد

(. هدف تحقیق حاضر تعیین نقش 2014عامل های اصلی تاثیرگذار بر یادگیری حرکتی، تمرکز توجه بیرونی است )ولف 

برای این  ست.دی) به عنوان عامل روانشناسی( در اثرگذاری تمرکز توجه بیرونی بر یادگیری حرکتی اواسطه ای خودکارآم

نفره تمرکز توجه بیرونی و کنترل به شکل تصادفی قرار گرفتند.  10دانش آموز پسر مقطع متوسطه در دو گروه  20منظور 

متری  5/7با دست غیر برتر به سوی هدفی در فاصله تکلیف مورد استفاده در این تحقیق، پرتاب باالی شانه توپ تنیس 

کوششی(،   10بلوکِ  6کوشش(، اکتساب)  10مرحله ی پیش آزمون)  4حقیق شامل متر( بود. ت 5/8)در آزمون انتقال

کوشش( بود. پرسشنامه خودکارآمدی یک بار بعد از پیش آزمون، یک بار بعد مرحله  10کوشش( و انتقال) 10یادداری) 

ر اختیار شرکت کنندگان و یک بار هم قبل از آزمون یادداری که یک روز بعد از مرحله اکتساب انجام می شد، داکتساب 

سوال بود. بعد از بررسی نرمال بودن  4قرار گرفت. این پرسشنامه تکلیف ویژه، بر اساس پیشنهادات بندورا طراحی و حاوی 

مستقل به منظور  t یل واریانس درونگروهی با اندازه گیری تکراری، و و برابری واریانسها، دادهها به کمک روش آماری تحل

نتایج حاکی از برتری گروه تمرکز توجه بیرونی در یادگیری تکلیف مورد نظر بود. همچنین  .ی، تحلیل شدقیاس بین گروه

روه کنترل بیشتر فراد گت به امستقل نشان داد پیشرفت خودکارآمدی افراد گروه تمرکز توجه بیرونی نسب tنتایج آزمون 

آموزانی که دستورالعمل تمرکز توجه بیرونی را دریافت می با توجه به نتایج می توان چنین جمع بندی کرد که نو : بود.

کنند نه فقط یادگیری بیشتری را تجربه می کنند، بلکه موجب باال رفتن عاملی روانشناختی به نام خودکارآمدی در آنها 

 می شود.

 خودکارآمدی، یادگیری حرکتی، تمرکز توجه بیرونی، پرتاب باالی شانه دی:لیک واژه های
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توجه و مهارت های حرکتی , رنامه حرکتی منتخب بر حافظه کاریبحشی ببررسی اثر 

 دانش آموزان دارای اختالالت یادگیری ریاضی

  فهیمه ارسالنی

 دانشجوی دکتری رشد و تکامل حرکتی

email:fahimearsalani@yahoo.com   

 چکیده

توجه و مهارت های حرکتی ,  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر بحشی برنامه منتخب حرکتی بر حافظه کاری 

 کلیه شامل از بین جامعه آماری که , برای وصول به این هدف. است دختردارای اختالالت یادگیری ریاضی  دانش آموزان 

 1394-95 تحصیلی سال در استهبان شهرستان  ابتدایی مدارس ساله 12- 8 یادگیری اختالالت به مبتال دختر کودکان

 ابزارهای.شدند انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه صورت به ریاضی یادگیری اختالل به مبتال دختر آموز دانش 20.بود

 حافظه اسمقی,مت کی ریاضی آزمون,  ریون هوشی آزمون,ساخته محقق پرسشنامه شامل حاضر پژوهش در استفاده مورد

 برنامه. بودند اوزرتسکی – برونینکس حرکتی تبحر وآزمون(CPT)پیوسته عملکرد آزمون( ,ارقام فراخنای( وکسلر عددی

 هر هفته 8( جلسه 24 مدت به است کودکان برای ورزش و بازی  , تقویتی فعالیتهای شامل که(اسپارک( حرکتی منتخب

 های داده.شد انجام گواه گروه با آزمون پس,  آزمون پیش صورت به حاضر پژوهش تحقیق روش.شد اجرا( جلسه 3 هفته

 اثر بررسی منظور به ادامه در گردیدو بررسی بودنشان نرمال شاپیروویلک آزمون از استفاده با ابتدا شده آوری گرد

 نشان حاضر وهشژپ نتایج.گردید استفاده متغییره چند واریانس تحلیل آماری روش از وابسته متغیرهای بر متغیرمستقل

 درشت حرکتی های مهارت و توجه,   کاری حافظه در ریاضی یادگیری اختالل دارای آموزان دانش گروه دو این بین که داد

 بعد آزمایش گروه در  حرکتی های مهارت و توجه,   کاری حافظه  که معنی بدین.دارد وجود داری معنا تفاوت ضعیف و

 مورد(اسپارک( حرکتی منتخب برنامه کرد ادعا توان می نتایج به توجه با. است هفتیا بهبود حرکتی منتخب برنامه از

 یادگیری اختالل دارای دختر کودکان در  حرکتی های مهارت و توجه,   کاری حافظه بهبود باعث تواند می احتماال استفاده

 .شود ریاضی

 توجه و مهارت های حرکتی ،ه کاریفظحا ،ریاضی یادگیری اختالل ،منتخب حرکتی برنامه :کلیدی های واژه
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 های باالتنه و پایین تنه در تکلیف زمان واکنش افتراقیمقایسه انتقال دوسویة اندام

 2*شهزاد طهماسبی بروجنیو  1معصومه رحیمی زاده  

 ندانشیار دانشگاه تهرا -2تهران                     دانشگاه حرکتی کنترل و یادگیری ارشد کارشناس -1

shahzadtahmaseb@ut.ac.ir 

 مقدمه

. دانند می جدید ایزمینه در آن اجرای یا جدید مهارت یک یادگیری بر قبلی تجربه اثر را انتقال یادگیری پژوهشگران،

. [1]شودمی نامیده دوسویه انتقال شود، دیگر وضع با تمرین اثر در نکرده تمرین عضو در تکلیف یادگیری باعث انتقال وقتی

توان از این توانایی در امر ورزش های ورزشی سود جست. همچنین میتوان در زمینه مهارتانتقال دوسویه می از اصل

اخیرا تحقیقاتی به بررسی نوع   .[2]اند، بهره برددرمانی برای ورزشکاران و غیرورزشکارانی که دچار آسیب دیدگی شده

( اثر تمرین بدنی و 2010( و لوز و همکارن )2010اند به عنوان مثال ایمامی و همکاران )تمرین بر انتقال دوسویه پرداخته

(، 2005) 1و وگمان بنجویا همچون  برخی از تحقیقات. [4, 3]انتقال دوسویه را مورد مطالعه قرار دادند تصویرسازی بر

. به طور [5-7]انداشاره کرده انتقال دوسویهدر به برتری تمرین متغیر نیز به  (1997) 3( و داردن و ردفورد2002) 2توگل

( بود که به بررسی چرخش 1977) 4از جمله مطالعات شاپیرو کلی اولین مطالعاتی که در زمینه انتقال دوسویه انجام شد

است تمرین کرده بودند و دست چپ آنها درگیر نبوده، پرداخت و مشاهده کرد که در پس در افرادی که با دست رمچ 

اند در وتآزمون، هر دودست از لحاظ اجرایی و زمانی تقریبا یکسان بوده و به این نتیجه رسید که تمرین با دست راست می

ساله پرداخت. نتایج نشان  6( به بررسی تاثیر انتقال در مهارت پرتاب کودکان 1983) 5. کونز[8]دست چپ اثر گذار باشد

ین کرده باشند نسبت به زمانی که دست مسلط تمرین کرده باشد، داد انتقال دوسویه مهارت پرتاب، وقتی هر دودست تمر

هر دو دست تمرین کرده بودند، پیشرفت زیادی  یابد. همچنین در کیفیت پرتاب در کودکانی که باتا حد زیادی افزایش می

هماهنگی در  ( انجام شد به بررسی یادگیری و انتقال دینامیک2002زنون  )و در تحقیقی که توسط کلسو اهده شد. مش

طه فاز تعیین شده بینایی در راب ن منظور آزمودنی ها به یادگیریتنه پرداختند. برای ایتنه و پایینسیستم های مختلف باال

د. نتایج نشان داد فاز نسبی اولیه که توسط یکی از سیستم های باالتنه یا پایین تنه انجام می با دست ها یا پاها پرداختن

با توجه به مطالعات انجام شده در  .[9]یابدخود به سیستم دیگری که تمرین نکرده است، انتقال میشود به طور خودبه

زمینه انتقال دوسویه، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تمرین بر انتقال دوسویه در تکلیف زمان واکنش افتراقی است و 

ترین عوامل اجرای ماهرانه باشد. یکی از مهمتنه میهمچنین بررسی مقایسه انتقال دوسویه در اندام های باالتنه و پایین

گیری در شرایط گیری درباره اینکه چه کاری انجام دهیم و چه چیزی را انجام ندهیم. این تصمیمگیری است، تصمیممتصمی

-دهنده بسیار مهم سرعت تصمیمنشان RTیا  6ویژه بایستی به سرعت و با ضریب اطمینان بسیار انجام شود. زمان واکنش

برای مطالعه  RTشود. ئه غیر منتظره محرک تا شروع پاسخ گفته میفاصله زمانی بین ارا گیری و کارآیی آن است که به
                                                           
1 - Benjuya & wegman 
2 - Weigelt 
3 -Darden & Radford 
4 - Shapiro 
5 - konz 
6 - reaction time 
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رود و در واقع، یک وسیله حیاتی برای فهمیدن چگونگی عمل مراحل پردازش اطالعات یا جریانات حسی و ذهنی بکار می

IP فتد، محسوب اریزی پاسخ( که در درون دستگاه اطالعاتی انسان اتفاق می)شناسایی محرک، گزینش پاسخ و برنامه

تواند شود. انسان میشود. لذا هر عاملی که یک از مراحل پردازش اطالعات را طوالنی کند باعث افزایش زمان واکنش میمی

ها را بهبود ببخشد. محققان زیاد به بررسی اینکه آیا زمان واکنش های حرکتی جدید رو بدست بیاورد و با تمرین آنمهارت

(، موریس 1967(، نوری )1964(، آیکن و لیختن انشتاین )1959پرداختند. موبری و رودز )یابد، با تمرین کاهش می

( گزارش دادند که زمان واکنش 1991( و پروکتور و همکاران )1988(، پروکتور و ریو )1978(، کارکسون و کلون )1977)

( نشان داد که زمان واکنش ساده برای انگشت شست 1999. اخیرا، تانیگوچی )[10]ساده و انتخابی با تمرین کاهش یافت

 در تمرین با زمان واکنش که دارد وجود احتمال این مطالعات، این به توجه با. [11]یابدبا تمرین خم کردن آن، کاهش می

با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات پیشین، سوالی که باید در این  .[10]یابد کاهش ،مرکزی بینایی میدان خلاد

 تواند در اندام های قرینه انتقال یادگیری ایجاد کند؟داده شود، این است که آیا با تمرین، می پژوهش به آن پاسخ

 روش شناسی

 تحقیق طرح و تجربى نیمه نوع از هاآزمودنى تصادفى انتخاب و مستقل متغیر بر محقق مداخله دلیل به حاضر پژوهش

دانشجویان دختر تحصیالت بین های پژوهش حاضر از آزمودنی .باشدمی با گروه کنترل آزمون پس و آزمون پیش نوع از آن

، گروه کنترل سه در نفر بودند که 45 کنندگانشرکت. گیری دردسترس انتخاب شدندبه صورت نمونه تکمیلی دانشگاه تهران

افتراقی، از ن واکنش به منظور ارزیابی زما نفر( قرار گرفتند. 15)هر گروه  ی غیربرترو تمرین با پا دست غیربرترتمرین با 

 با شد خواسته هاآزمودنیاز  هادست فتراقیواکنش ا زمان ارزیابی برایاستفاده شد.   RT-888دستگاه زمان واکنش مدل 

 فشار را شاسی کلیدغیربرتر )چپ( دست  با بالفاصله آبی چراغ چراغ قرمز با دست برتر)راست( و با روشن شدن شدن روشن

را با پای برتر)راست( و  هاپدال تا شد خواسته هاآن از ترتیب همین به نیز پاها افتراقی واکنشزمان یگیراندازه برای. دهند

 جرایا روند شرح از . پس[10]شد گرفته نظر در ثانیه 2-5 کوشش هر در دوره پیش زمان .بفشارند خود غیربرتر )چپ(

 ثبت اندام غیر برتر با افتراقی واکنش زمان کوشش پنج واندام برتر  با فتراقیا واکنش زمان کوشش پنج هاآزمودنی ،آزمون

برتر ن زمان واکنش  فقط با اندام غیردوره تمرینی شامل تمری. [12]گردید محاسبه فرد هر برای هاآن از یک هر میانگین و

 استراحت دقیقه 5 بلوک هر بین. پاسخ بود و محرک ارائه کوشش 25 با بلوک روز سه تمرین، هر روز سه دوره شامل اینبود. 

برای تحلیل داده  .بود آزمون پیش با مشابه که شد گرفته آزمون پس بالفاصله تمرین، دوره پایان از پس .[10]شدمی داده

 مقایسه عملکرد بر استفاده از  آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار ،از آمار استنباطی نیز استفاده شد. برای عالوه،ها

 استفادهها و از آزمون تی مستقل برای مقایسه بین گروهآزمون تی وابسته  از و پس آزمون آزمونپیش نمرات در هاآزمودنی

  .شد گرفته در نظر ≥P 05/0 معناداری ها سطحدر تمامی تحلیل شد.

 نتایج 

های یادگیری از اندام غیر برتر به اندام برتر به طور معنی داری مثبت نتایج آزمون تی وابسته نشان داد که انتقال مهارت

های دو گروه تمرینی با گروه کنترل (. همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین پیش آزمون1جدولد )باشمی

های تمرین با دست غیربرتر )گروه تمرینی دست آزمون تفاوت معناداری بین گروهباشد اما در پسمعناداری نمی تفاوت

در مقایسه  (  نسبت به گروه کنترل و تمرین با پای غیربرترPآزمون غیربرترپس=P ،001/0آزمون برترپس=001/0غیربرتر 

( بود که این تفاوت، بهبود زمان واکنش را در Pآزمون غیربرترپس=P  ،043/0آزمون برترپس=020/0با گروه کنترل )
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 های تمرینی نشان داد.گروه

 . نتایج آزمون تی وابسته زمان واکنش گروه های آزمایش و کنترل1جدول

 t df p-value عضو (n = 15ا )گروه ه

  ۰۰۰5/۰ ۱۴ 7/852 برتر دست دستتمرین با 

 ۰۰۰5/۰ ۱۴ ۰2۰/5 دست غیر برتر

 ۰۰۰5/۰ ۱۴ 857/5 پا برتر تمرین با پا

 ۰۰2/۰ ۱۴ ۱69/8 پا غیر برتر

 

 گیریبحث و نتیجه

برتر به دست برتر رخ ال در تکلیف زمان واکنش از دست غیر نتایج بدست آمده از تحقیق حاظر نشان داد که انتق

( و داوری 1378(، قادری )1980(، آرچیبالد )1983(، پورتز )1370پور )ها با نتایج تحقیقات مصطفیدهد. که این یافتهمی

دهد. برتر نیز رخ می باشد. همچنین نتایج نشان داد در تکلیف زمان واکنش، انتقال از پا غیر برتر به( همراستا می1378)

( هم راستا 1389( و رفیعی و همکاران )2005(، کومار و ماندل )2005ها نیز با تحقیقات لیو و ریسبرگ )که این یافته 

باشد. دلیل انتقال از عضو غیر برتر به برتر احتماال به بنیاد شناختی انتقال دوسویه مربوط است؛ آنچه در انتقال دو سویه می

نظریه، حتی اگر فرض  اساسباشد. بر این به رسیدن به هدف می د اطالعات مهم شناختی است که مربوطوشمنتقل می

برتر متفاوت باشد، با این حال عناصری از این مهارت در هر دو پرتاب مشترک  عضوغیربرتر با پرتاب با  عضوکنیم پرتاب با 

رکت دست در مسیر مشخص کردن به هدف و نیاز به ادامه دادن حاست. نمونه این عناصر مشترک زاویه پرتاب، نیاز به نگاه 

دیگر برای کسب  عضوآورد که او را از تمرین با غیربرتر قابلیتی را به دست می عضواست. شرکت کننده در هنگام استفاده از 

مربوط  یل احتمالی دیگرلد. آزمون استآزمون نسبت به پیشپسکند. این امر دلیل اجرای بهتر در نیاز میهمان قابلیت بی

گیرد. این دوسویه در مغز صورت میدهد انتقال های مغز است که نشان میتکلیف بین نیمکرههای حرکتی هؤلفبه انتقال م

گیرد و امکان انتقال اطالعات از نیمکره راست ای صورت میهای مغزی و جسم پینهگسترده توسط پلتبادل اطالعات بطور 

های حرکتی تکلیف به اندام مقابل نیز منتقل شوند. در شود مؤلفهآورد و در نتیجه باعث مییفراهم م برعکس رابه چپ و 

های مغزی به نیمکره ه راست ایجاد شده است از طریق پلنتیجه برنامه حرکتی که در اثر تمرین با دست چپ در نیمکر

لذا پیشنهاد . با توجه به نتایج بدست آمده، [13, 1]دنکقابلیت پیدا میچپ منتقل شده و دست راست نیز از لحاظ حرکتی 

های مستلزم زمان واکنش، در صورتی که ورزشکاران به هر علتی ) به عنوان مثال؛ آسیب دیدگی( امکان شود در ورزشمی

 ند.را جهت ارتقاء زمان واکنش با عضو غیربرتر انجام دهتمرین با عضو برتر را نداشتند، می توانند تمرینات خود 
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 نه ای حین مشاهده مهارت و راهبردهای آیمقایسه فعالیت نرون

 2میرحامد حاتمی شاهو  1*میرالهام حاتمی شاه

                                                                                                                 ی کنترل حرکتی دانشگاه تهراندکتر -1

 سی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه شهید رجاییکارشنا دانشجوی  -2

 ehatamishahmir@yahoo.com 

 چکیده

فرایند یادگیری از طریق مشاهده  ای. یادگیری مشاهدهولین گام در یادگیری هر مهارت حرکتی استامشاهده مهارت 

را بیاموزد.  های بازیتاکتیکیا و  مهارت حرکتی، نقشه یک توانمی اییادگیری مشاهدهطریق از  وز. نوآمیک رفتار است

های اخیر تحقیقات در سال نمود.های روانشناختی استفاده پیشرفت در جنبهو برای بهبود توان حتی الگودهی را می

یقات کمک بزرگی برای طراحی تمرینات مبتنی بر نیز بر سودمندی الگودهی صحه گذارده و نتایج این تحقشناختی عصب

تماال مهمترین سازوکار در تعیین ای در منطقه حرکتی اولیه مغز احهای آینهسیستم نرونشود. ی محسوب میالگوده

 تشکیل را حرکتی-ایمشاهده شبکه یک حرکتی اعصاب با ایآینه یهانرون سیستم ارتباط سودمندی نوع الگودهی است.

بدین ای به هنگام مشاهده مهارت و تاکتیک است. های آینهاین اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه فعالیت نرونبر  دهد.می

کنندگان شاهد دو فیلم صورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند. این شرکتبه ورزشکار مبتدی مرد 11منظور 

کتیک یک علیه دو به عنوان ویدئوی آموزشی راهبرد ویدئویی آموزشی شوت سه گام به عنوان ویدئوی مهارت و یک تا

با چشمان  عمل آمد: یک ثبت پایهکنندگان بهی از شرکتبودند. با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگراف سه ثبت امواج مغز

سه ناحیه مرکزی ای در حالت استراحت بود و دو ثبت حین مشاهده مهارت و راهبرد در های آینهباز که بیانگر فعالیت نورون

شی به وضعیت (. ریتم میو از طریق لگاریتم نسبت توان موج آلفا در وضعیت آزمایCzو  C3 ،C4مغز )نواحی حسی حرکتی 

ای نشان داد تک نمونه tای است. نتایج آزمون های آینهاستراحت محاسبه شد که مهمترین شاخص در تفسیر فعالیت نرون

( نشان 3×2گروهی )تحلیل واریانس درون راهبرد ریتم میو در هر سه ناحیه سرکوب شد. در هر دو حالت مشاهده مهارت و 

شده و منطقه مغزی معنادار نبود اما تعامل نوع ویدئوی مشاهده شده و منطقه مغزی  داد اثر اصلی نوع ویدئوی مشاهده

احیه دیگر بود. از مشاهده مهارت و دو ن در مشاهده راهبرد بیشتر c4معنادار بود به نحوی که سرکوب ریتم میو در ناحیه 

ای است، الگودهی مهارت و راهبرد هر دو ینههای آکه سرکوب بیشتر ریتم میو حاکی از فعالیت بیشتر نرونبا توجه به این

د انتوموثر خواهد بود اما مشاهده راهبرد و تاکتیک، درگیری بیشتر نیمکره راست را در بردارد. بدین ترتیب همین امر می

سبت های آتی نتوان در پژوهشبه نیاز بیشتر فراگیر به تکرار مشاهده راهبرد نسبت به مهارت داللت داشته باشد که می

 مورد نیاز الگودهی در مهارت و راهبرد را تعیین نمود.

 ایهای آینهالکتروانسفالوگرافی، الگودهی، راهبرد، مهارت، نرون های کلیدی:واژه
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دگیری تکالیف با درجاتی از پیچیدگی در مهارت پایه آموزشی بر یا ثیر خودگفتاریتأ

 بسکتبال در دانشجویان دختر

 3*سمانه السادات خلیلی راد و   2، رزا رهاوی1صادقیان شاهیمحمدرضا 

 کارشناس ارشد رفتار حرکتی -3  استادیار دانشگاه الزهرا -2   استادیار دانشگاه یزد -1

 ss.khalilirad@gmail.com 

 چکیده

ش شده است و تاثیر بسزایی بر زندگی و روحیه شخصی هر ورزشکار موفقیت در رقابتهای ورزشی تبدیل به یک ارز

ه و دارد، بنابراین استفاده از روش های شناخته شده در جهت بهبود عملکردها، سال هاست که بین ورزشکاران متداول شد

کنند. آنها از در تمامی سطوح، از روش های تمرینی گوناگونی جهت دستیابی به پتانسیل های ورزشی خویش استفاده می 

راهکارهای شناختی مختلف از جمله: تصویرسازی ذهنی، خودگفتاری و هدف گزینی استفاده می کنند. این روش ها بر 

ی و راهکارهای شناختی اگر به درستی به کار برده شوند، با باال نقش ذهن در کنترل استرس تاکید می کنند. خودگفتار

ی توانند عملکرد فرد را بهبود بخشند. لذا، هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر بردن اعتماد به نفس، تمرکز و آگاهی م

داخته است. در خودگفتاری آموزشی بر یادگیری تکلیف با درجاتی از پیچیدگی )کم و زیاد( در مهارت دریبل بسکتبال پر

دفی انتخاب و به دو گروه، تکلیف نفر از دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه یزد به طور تصا 27این تحقیق نیمه تجربی، 

با پیچیدگی کم و تکلیف با پیچیدگی زیاد تقسیم شدند. آزمودنی ها در مرحله پیش آزمون و سپس در مرحله اکتساب به 

دقیقه( به تمرین مهارت های خود که شامل: دریبل سرعتی با یک دست در فاصله  20، جلسه 2هفته )هفته ای 8مدت 

مانع مخروطی به شکل  6( و اجرای آزمون دریبل با عبور از 2009ا پیچیدگی کم )ارکوج و همکاران،متری برای تکلیف ب 18

آخرین جلسه تمرین، پس آزمون گرفته (، شرکت کردند و در 1385مارپیچ برای تکلیف با پیچیدگی زیاد )لطفی و همکاران،

 مورد تحلیل قرار گرفتند. p<0/05شد. داده ها به وسیله آزمون تحلیل کوواریانس و سطح معناداری 

نتایج نشان داد، که خودگفتاری آموزشی بر آزمون اکتساب تکلیف با درجاتی از پیچیدگی )کم و زیاد( در مهارت دریبل 

بحث و نتیجه گیری تحقیق حاضر نشان  و باعث بهبود عملکرد در هر دو گروه شده است. بسکتبال تاثیر معنی داری دارد

ری آموزشی بر یادگیری مهارت های که از سطوح پیچیدگی برخوردار است تاثیر دارد، اما میزان تاثیر، داد، تاثیر خودگفتا

ان ورزشی از این روش جهت پیشرفت عملکرد در تکلیف با پیچیدگی زیاد بیشتر بوده است. پیشنهاد می شود مربیان و معلم

 افراد در زمان آموزش مهارت های پایه بسکتبال بهره بگیرند.

 خودگفتاری آموزشی، پیچیدگی تکلیف، مهارت دریبل بسکتبال.ازه های کلیدی: و
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 های ورزشیر فعالیتکننده دنوجوانان شرکت دهی وضعیتی بر نوع انگیزشاثر جهت

 2میالد اسماعیلی حیدرآباد و 1*موسوی سادات سمیرا

 حرکتی دانشگاه تهران کنترل و یادگیریدانشجوی کارشناسی ارشد  -1

 شناسی ورزش دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد روان -2

 @gmail.com12Samiramusavi. 

 مقدمه

که اهمیت تأثیر یک گروه بر رفتار فردی، نتیجة تصور فردی از محیط اجتماعی گروه است )کارتوی،  پی برده اند قانمحق

در محیط سازمانی، ایجاد محیط انگیزشی به عنوان یک منبع حیاتی از مزیت رقابتی به حساب می آید)پیففر،  (.2008

توسط کارکنان به عنوان رضایت از نیازهای  که محیط کاری کهمقدار قابل توجهی از تحقیقات نشان داده است  (.1994

(. عالوه بر این، 1990روانشناختی آنها درک می شود، زمان و انرژی بیشتری را در سازمان سرمایه گذاری می کند )کان، 

 ( 1996ن و لیث، شود )براوگفته شده است که چنین فرآیندهایی منجر به سازمان های رقابتی بیشتر و بهره وری بیشتر می

در یک محیط ورزشی، ورزشکاران در طول فصل سخت فعالیت می کنند، این در حالی است که آنها تیم خود را درک می 

( یادآور می 2013(. اسپینک، ویلسون، برالی و اونکون )1997کنند تا انسجام بیشتری داشته باشند )پراپاپسیو و کانن، 

ژگی های یک محیط تیم و درجه تالش شخصی ارتباط همگرا وجود ی دهد که بین ویشوند که این نوع یافته ها نشان م

نشان دهنده ادراک فردی از محیط کار است و از مفاهیم گروههای کالسیک "جو روانشناسی یک مفهوم است که . دارد

شود در نظر گرفته می(. جو روان شناختی به عنوان یک ساختار 2013)اسپینک،  "مانند انسجام و هماهنگی متفاوت است

(. ادراکات جو 2003شناختی افراد از جنبه های مختلف سازمان آنها است )پارکر و همکاران، و نمایانگر معنایی روان

روانشناختی، تفسیر افراد از وقایع را تسهیل می کند و آنها را قادر به پیش بینی نتایج احتمالی بر اساس اقدامات بعدی خود 

 ین ادراکات به معنای تعریف فردی از ویژگی های سازمان است.  تئوری انتظارات وروم(. ا 1979جیمز، می کند )جونز و 

( دو نظریه هستند که شرایط و شرایطی را ارائه می دهند که باعث 1985و تئوری خود مختاری دسی و رایان ) (1964)

( 1964گیزش استفاده می کند. وروم )مبنایی برای ان تئوری انتظارات از مفروضات شناختی به عنوان .انگیزه فردی می شود

نشان می دهد که انگیزه فردی بر مبنای فرضیه هایی است که افراد به طور شناختی در رابطه با نتیجه مورد انتظار مرتبط 

اوت تئوری خود مختاری فرض می کند که افراد در داشتن سه نیاز خاص روانی تف .با یک عمل خاص پیش بینی می کنند

در این مطالعه، اگر تفاسیر محیط تیم، به طور خاص توسط   (. 1985تگی، وابستگی و استقالل)دسی و رایان، دارند: شایس

در یک مطالعه مرتبط،  .روانی گرفته شده، با تالش شخصی در زمینه ورزش کالج مرتبط شود، مورد بحث قرار می گیرد جو

نتایج  .دند که مربوط به مشارکت، تالش و عملکرد شغلی استد بررسی قرار دا( جو روانشناختی را مور1996براون و لی )

مطالعات خود به روشنی نشان داد که ادراکات از جوروانشناختی با استفاده از مشارکت و تالش شغلی رابطه مثبتی با بهره 

ادراکات مثبت از جو دریافتند که  (2013) و همکاران در میان نمونه هایی از بازیکنان هاکی کانادایی، اسپینک .وری دارد

ادراکات محیط تیم )سازمان یا ورزش( به احتمال زیاد بر میزان زمان و انرژیتی که   روانی با تالش درک شده ارتباط دارد.

محیط تیم به طور مثبت توسط اعضای فرد درک شود تا  (.1996و لیث،  به تیم اختصاص می دهد تأثیر می گذارد )براون

برای درک بهتر اینکه چگونه جنبه های مختلف روانی  یو تئوری خودمختار اده از نظریه انتظاراتفق شود. با استفتیم مو
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می توان جو تیم را به گونه ای تنظیم کرد که تالش فردی را به حداکثر برساند. به جای استعداد، تیم هایی که با حداکثر 

را به دست بیاورند، و حتی در برابر تیم های قدرتمندتر  نند مزیت رقابتیبهره وری نیروی انسانی در محیط هستند، می توا

بهتر عمل کنند. با توجه به این موضوع جو روان شناختی در بین رشته های مختلف و در بین دو جنس می تواند متفاوت 

زیر که زیرشاخه  یتواند از عواملباشید و آنها برداشت متفاوتی از جو روان شناختی میتواندد داشته باشند. این برداشت ها م

 ان شناختی هستند حاصل گردند.بوط به جو رورهای م

 شناسی روش

تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود.  جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاه تهران فعال در 

پرسشنامه های مورد نطر را مرد 127 و زن 259یکی از رشته های هوازی و غیرهوازی تشکیل میدادند که از بین آن ها 

را که شامل اطالعات جمعیت شناختی و جو روان شناختی  هر دانشجو در طول جلسه تمرینی پرسشنامه تکمیل کردند.

جو روانشناختی با استفاده  ( را ارزیابی می کرد را تکمیل کردند.2013خرده مقیاس؛ اسپینک و همکاران،  5گویه و  21)

ود مورد ( ب1996شده از پرسشنامه جو روانشناختی براون و لی ) ( که فرم اصالح2013اسپینک و همکاران ) از پرسشنامه

تغییرات جزئی برای اندازه گیری سازه های مورد نظر به منظور تطبیق .( 1996با توجه به تحقیق شواتز ).ارزیابی قرار گرفت

 21می بر سازگاری داخلی یا اعتبار ابزار ندارد. این پرسشنامه دارای مقیاس بیشتر به لحاظ محتوا قابل قبول است و تأثیر ک

پنج گویه مربوط به مدیریت حمایتی، چهار گویه مربوط به سهم، سه گویه مربوط به وضوح  ت.خرده مقیاس اس 6گویه و 

د، دو عامل ایمنی نقش، سه گویه مربوط به شناخت، چهار گویه مربوط به بیان و دو گویه مربوط به چالش است. شش بع

 1مورد ارزیابی می شود و  7-1لیکرت پاسخ های شرکت کنندگان براساس مقیاس  .روانی و معنی دار را در بر می گیرد

 است. « کامال موافق»نشان دهنده  7و « کامال اختالف»نشان دهنده 

 نتایج

ختران ورزشکار تفاوت معناداری در ادراک جو نتایج حاصل از تجریه و تحلیل داده ها نشان داد که در بین پسران و د    

 (. 1)جدول شماره روان شناختی وجود ندارد 

 های جنسیتی در ادراک جو روان شناختیتفاوت 

 معناداری F مجموع مجذورات df انحراف معیار میانگین تعداد هاگروه متغیر

 معنی روانشناختی
 ۰9/22 75/76 259 دختر

۱ 27/3۴ ۰7/۰ ۰5/۰ P> 
 5۱/2۰ 3۱/75 ۱27 پسر

 ایمنی روانی
 9۴/8 59/6۰ 259 دختر

۱ 95/95۱ 55/9 ۰5/۰ P< 
 86/۱۰ 6۱/5۴ ۱27 پسر

به رسمیت 

 شناختن

   259 دختر
۱ 52/79۰ ۴7/9 ۰5/۰ P< 

   ۱27 پسر

 وضوح نقش
 32/3 59/۱5 259 دختر

۱ 65/۱3 2۱/۱ ۰5/۰ P< 
 39/3 23/۱9 ۱27 پسر

 مدیریت حمایت
 2۱/3 2۰/23 259 دختر

۱ ۴2/۴7 3/۱۰ ۰5/۰ P< 
 ۱7/3 22/22 ۱27 پسر

 >P ۰5/۰ 89/۱۰ 33/233 ۱ 9۴/7 59/۴8 259 دختر بیان خود
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 86/9 6۱/53 ۱27 پسر

 

 مربوط به تجریه و تحلیل داده های حاصل از افراد شرکت کننده در تمرینات هوازی و بی هوازی است. 2جدول شماره 

 معناداری F مجموع مجذورات df انحراف معیار میانگین تعداد هاگروه متغیر

 روانشناختیمعنی 
 ۰9/22 32/۴8 259 هوازی

۱ ۴5/3۰ ۰3/۰ ۰5/۰ P> 
 5۱/2۰ 77/۴۴ ۱27 قدرتی

 ایمنی روانی
 9۱/۱۱ ۰۰/53 259 هوازی

۱ ۴9/2۴ ۰۴/۰ ۰5/۰ P> 
 77/۱2 63/33 ۱27 قدرتی

به رسمیت 

 شناختن

 82/۴ 23/23 259 یهواز
۱ 8۱/35۰ ۴7/9 ۰5/۰ P< 

 ۱6/۴ 22/22 ۱27 قدرتی

 وضوح نقش
 ۱5/3 59/۱5 259 هوازی

۱ 88/۱32 7۱/7 ۰5/۰ P< 
 ۴۴/۴ 23/۱9 ۱27 قدرتی

 مدیریت حمایت
 93/9 59/59 259 هوازی

۱ ۱۱/5۴۰ 9۰/۱۱ ۰5/۰ P< 
 85/۱۱ 6۱/5۴ ۱27 قدرتی

 بیان خود
 ۱۰/9 33/2۰ 259 هوازی

۱ 25/22۰ 89/۱۰ ۰5/۰ P< 
 35/8 ۴2/۱9 ۱27 قدرتی

 

 نتیجه گیریث و بح

انگیزه به عنوان یک مولفه برای عملکرد فردی و همچنین نتایج تیم ها بسیار مهم است. محققان به مدت طوالنی عالقه 

 ( که در مورد تیم های قایقرانی1966)مند به ارتباط بین جو روان شناختی و انگیزه فردی شده اند. مقاله لهستانی لنک 

به موفقیت دست  .ملی نخبه مطرح شد، نشان داد که گروه ها و / یا تیم ها می توانند علی رغم عدم تمایل آنها به یکدیگر

پیدا کنند. در نتیجه، محققان بعدی سعی کردند عوامل دیگری را که ممکن است مربوط به تالش و عملکرد فراتر از مفاهیم 

تصمیم گرفت اولین نفری باشد که جو  (2013ن می کنند. اسپینک و همکاران )وه کالسیک، مانند انسجام باشد، تعییگر

روانشناختی را بررسی کند، سازمانی که عمدتا در محیط کار استفاده می شود، برای درک بهتر اینکه چگونه درک ورزشکاران 

( 1996ه جو روان شناختی براون و لی )با استفاده از یک نسخه اصالح شد   .از محیط تیم آنها بر تالش آنها تأثیر می گذارد

یک رابطه مثبت و معنادار میان دو شش بعد از محیط زیست روانشناختی )وضوح نقش، بیان  برای استفاده با ورزشکاران،

روانشناختی  دراکات جو، بررسی ا(2013)مطالعه اسپینک و همکارانش  .خود( و تالش های فردی خود گزارش داده است

بازیکنان نهایی هاکی ها، تنها مطالعه ای است که برای سنجش جو روان شناختی در یک زمینه ورزشی  در میان جمعیت

این مطالعه با هدف ارزیابی رابطه بین ادراکات جوی و تالش فردی با استفاده از یک جمعیت متنوع  .انجام شده است

طور خاص، در این مطالعه دو عامل اثرگذار بر  به .ناختی در محیط ورزشی کمک می کندورزشکار، به تحقیقات جو روانش

جو روان شناختی مورد بررسی قرار گرفت. جنسیت عاملی است که می تواند در ادراک جو روان شناختی اثر گذار باشد. 

زمینه ای بر این گونه تغییرات  نحوه پوشش، حس انسجام یا خودنمایشگری متافوت در بین دختران و پسران بعنوان پیش

تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت معناداری بین این دوجنس مشاهده نشد.  عامل مهم دیگر نوع فعالیت  است.

ورزشی است که دانشجویان ورزشکار به آن می پردازند. جو روان شناختی موجود در محیط های باشگاهی با محیط های 
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فعالیت های هوازی ایمنی روانی باالتری حس میکنند  وازی متفاوت است. در محیط های مخصوصمخصوص فعالیت های ه

و در ادراک فعالیت متفاوت از افراد فعال در فعالیت های قدرتی هستند. این تفاوت به احتمال زیاد به دلیل عدم حس 

تی نسبت به محیط های فعالیت های قضاوتی است که افراد در حسن ورزش درک میکنند و فرد جو روانشناختی متفاو

تی ادارک میکند. با توجه به این که فعالیت ورزشی منظم از پیش زمینه های جوامع پویا و سالم است، باید ادراک افراد قدر

 از جو روان شناختی این محیط ها شناخته شود.
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 والیبالیست زنان تیمی انسجام بر اسطوخودوس اثر رایحه

 *فریـبا مهـدی فر

sadaf1969@gmail.com 

 چکیده

های دور برای مصارف مختلف استفاده شده است. هدف از دارویی است که از گذشتهاسطوخودوس یکی از گیاهان 

 24ها بود. شرکت کنندگان در این پژوهش را، یحة اسطوخودوس بر انسجام تیمی والیبالیستپژوهش حاضر تعیین اثر را

صورت در  دادند که بهمیهای زن شرکت کننده در مسابقات باشگاهی لیگ دسته یک جوانان تشکیل یستنفر از والیبال

دقیقه به  20جلسه، هرجلسه  21مدت  دسترس انتخاب شدند و در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی به

ها و نما استفاده کردند. قبل و بعد از مداخله، دادهاستنشاق رایحة اسطوخودوس پرداختند. در این مدت گروه کنترل از دار

ل شد. ها با استفاده از کوواریانس تحلیمایر و براولی،  جمع آوری شد. دادهسشنامة انسجام تیمی کارون، ویدبا استفاده از پر

های پژوهش بیانگر این هتواند اثر مثبتی بر انسجام تیمی داشته باشد. یافتها نشان داد که استنشاق اسطوخودوس مییافته

 های ورزشی داشته باشد. بهبود انسجام تیمی ورزشکاران تیم تواند نقش مهمی دراست که رایحة اسطوخودوس می

 والیبال اسطوخودوس، انسجام تیمی،کلیدی: واژه های 
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مطالعه تک )درمانی بر کاهش استرس بعد از سانحه، اضطراب و افسردگی جلسه آب 21اثربخشی 

 موردی(

 3یزدانی قلعچهسهیال و  2فاطمه حیدری ،1*مجید مظفری زاده

 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی -3و1

 نشناسی ورزشی، دانشگاه تهرا دانشجوی کارشناسی ارشد روان -2

 mozafarizadeh.majid@gmail.com 

 چکیده

بر کاهش عالئم اختالل استرس بعد از  واتسو و مدل نروژی درمانیبررسی اثربخشی تمرینات آب پژوهش حاضر، هدف

ساله دارای اختالل استرس بعد از  17کننده در آزمون یک نوجوان شرکت سانحه، اضطراب و افسردگی است.روش شناسی:

درمانی واتسو و مدل آمادگی قلبی نات آبهفته شامل تمری 7ای در طول جلسه 21  پکیج اضطراب و افسردگی بود.سانحه، 

بار در آزمون پیگیری صورت آزمون و یکآزمون و پسدو بار در پیش گیریعروقی نروژی برای آزمودنی اجرا گردید. اندازه

 ابزار اندازه گیری شامل مصاحبة بالینی ساختار یافته، چک لیست اختالل استرس بعد از سانحه، پرسش نامة اضطرابفت. گر

نتایج پژوهش از  .است شدهاستفاده ایمیله و نموداری تحلیل از هاوتحلیل دادهتجزیه برایبک و افسردگی بک بودند. 

 درمانی راکند. نتایج این پژوهش تأثیرات مثبت آباز سانحه حمایت میدرمانی در کاهش استرس بعد آبتأثیرات مثبت 

اما تأثیر مثبتی در کاهش افسردگی ؛ دهدتروما و اضطراب را نشان می برای کاهش استرس بعد از سانحه و عالئم شدید

کارآمد و سودمند برای  هاییکی از روش عنوانبه درمانینویسندگان از تمرینات آب ندارد. نتایج پیگیری نیز مشابه بود.

 افرادی که دارای این اختالالت هستند کاهش عالئم اختالل استرس بعد از سانحه و اضطراب حمایت کرده و آن را به

 نمایند.روش درمان را به درمانگران توصیه می گیری از ایندهند و بهرهپیشنهاد می

 درمانی، واتسوسردگی، آببعد از سانحه، اضطراب، اف استرس اختاللکلیدی:  واژه های
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 بررسی تاثیر فعالیت های ورزشی و بازی بر اختالالت رفتاری کودکان

 2دنیا رحمانی و  1* فواد نوروزی

 فرهنگیان سنندج  دانشگاه بدنی تربیت دبیری کارشناسی دانشجوی -1

  تهران فرهنگیان دانشگاه بدنی تربیت دبیری کارشناسی دانشجوی -2

 @gmail.com9foadnorozi 

 چکیده

است که از دیدگاه های روانشناسی و جامعه شناسی بهنجار نمی باشد و شامل  اختالالت رفتاری آن دسته از رفتار هایی

خاشگری اجتماعی، مشکالت مربوط به توجه و ناپختگی، اضطراب، گوشه گیری، رفتار روان پریشی و اختالالت سلوک، پر

ت رفتاری کودکان بود. تحرک مفرط می شود. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر فعایت های ورزشی و بازی بر اختالال

اختالالت رفتاری، به بررسی بیشتر این اختالالت  مطالعه ی مورد نظر به صورت مروری و بر اساس تعریف و طبقه بندی انواع

داخته است. یافته های حاصل از پژوهش های گردآوری شده نشان داد که در کودکان تحت فعالیت های ورزشی و بازی پر

ه ی ی و بازی تاثیر مثبتی بر بهبود و تعادل اختالالت رفتاری در کودکان دارد. با بررسی و مقایسانجام فعالیت های ورزش

یک روش درمان در ارتباط  پژوهش های گردآوری شده می توان نتیجه گرفت بازی و فعالیت ها بدنی را می توان به عنوان

اد که مسئولین آموزش و پرورش از درس تربیت بدنی و با کودکان دارای اختالالت رفتاری به کار برد. میتوان پیشنهاد د

 حل در جهت تحول در رفتار و مشکالت رفتاری کودکان بهره ببرند.سایر فعالیت های ورزشی به عنوان یک راه 

 اختالالت رفتاری، کودکان، فعالیت های ورزشی و بازی. کلیدی : واژه های
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 ی زنان فوتسالیست ماهرتأثیر مداخله ذهن آگاهی بر کیفیت زندگ

 3صالح رفیعی و *2علیرضا بهرامی، 1رضوان رشنو

 واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی، شناسی ورزشکارشناس ارشد روان -1

 اراک دانشگاه ی و علوم ورزشیبدنتیتربدانشیار گروه  -2

 و علوم ورزشی یبدنتیترباستادیار گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، پژوهشگاه   -3

a-bahramy@kiau.ac.ir 

 چکیده

تحقیق از نوع میان تأثیر مداخله ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان فوتسالیست ماهر بود. بررسی یق حاضر هدف از تحق

جامعه آماری این تحقیق تمامی زنان رشته فوتسال در رده همراه با گروه کنترل بود.  آزمونآزمون و پسگروهی با پیش

ورزشکار حاضر در  30ها استان البرز بود که از میان آن در 1395سال(، سال  30الی  20سال )در دامنه سنی سنی بزرگ

ش آزمون )کسب نمرات پایین در کیفیت پیفمند با توجه بهعنوان نمونه در دسترس و هداردوهای آمادگی و انتخابی به

پرسشنامه در این تحقیق از نفر کنترل( قرار گرفت.  15نفر آزمایش و  15گروه ) 2طور تصادفی در انتخاب و بهزندگی( 

ای دقیقه 30جلسه  8طی های گروه آزمایش عنوان ابزار استفاده شد. آزمودنیبه SFشاخص کیفیت زندگی فردی و  اطالعات

 تمرین از این الگو، شکلی(، پرداختند. 1985آگاهی با الگوی کابات، ذین، بیل و ریپ )-های ذهنش و تمرین تکنیکبه آموز

اهی است که شامل تمرین های رسمی و غیر رسمی جسمانی و ذهنی است. ذهن آگ مراقبة از شده اقتباس خودآگاهی

مداخله ذهن نتایج نشان داد  وتحلیل شد.گیری مکرر تجزیهاندازه 2×2آزمون تحلیل واریانس دوعاملی وسیله اطالعات به

 تسالیست ماهرزنان فو( P=559/0( و سالمت عمومی)P=153/0(، کارکرد جسمانی )P=095/0آگاهی بر کیفیت زندگی )

(، اختالل نقش P=050/0) (، دردP=009/0های اختالل نقش به خاطر سالمت جسمی )داری ندارد اما بر مؤلفهتأثیر معنی

(، کارکرد اجتماعی P=000/0(، بهزیستی هیجانی )P=000/0(، خستگی/انرژی )P=022/0به خاطر سالمت هیجانی )

(015/0=P ،)با توجه به بهبود کیفیت دار این عوامل شد؛ و منجر به بهبود معنی داری داردمعنییر تأث زنان فوتسالیست ماهر

شود در این خصوص مطالعات دار، تحت مداخله ذهن آگاهی در این تحقیق، پیشنهاد میزندگی اما نه در سطح معنی

 های مبتنی بر شرایط جسمانی استفاده شود.بیشتری با زمان بیشتر و پروتکل

 ذهن آگاهی، کیفیت زندگی، زن، فوتسال، ماهر: ی کلیدیهاواژه
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 تاثیر یک دوره فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی و هوش معنوی معتادان تحت درمان

 1منیره مسعودی نژادو  2سیده ام کلثوم شفیعی دارابی، 1* معصومه علی اصغری تویه

 ساری مازندران، ادیب عالی آموزش موسسه مدرس -1

 2 ناحیه ساری شهرستان مازندران، استان پرورش و آموزش بدنی تربیت دبیر -2

 m_aliasghary@yahoo.com 

 مقدمه

 به روز نوجوانان و جوانان در مواد مصرف میزان. است مواد مصرف جوانان سالمت با ارتباط در اساسی موضوعات از یکی

 گرفته بهره جدید رویکردهای از درمان و پیشگیری های برنامه در است الزم امر این کنترل ایبر و مییابد افزایش روز

 شیوه شخصیتی، های ویژگی جمله از درونی - روانشناختی متغیرهای به مواد مصرف سوء عادتهای( 2006.)گرکین، شود

 وابسته افراد هوش زمینه در شده انجام های پژوهش بر مروری .دارد بستگی نیز فرد هوشی سطح و باورها نگرش، زندگی،

و همکاران،  1)والیااست میانگین از تر پایین افراد این اغلب هوش سطح و شناختی عملکرد که است داده نشان مواد به

 مواد به گرایش از فرد بازداری در مذهب انسان زندگی شئون همه بر آن احاطه و مذهب نقش به توجه با همچنین (.2005

 اعمال و مذهبی باورهای و ها نگرش داشتن که دادهاند نشان ها پژوهش راستا این در .دارد ای کننده تعیین شنق مخدر

 مواد و الکل مصرف سیگارکشیدن، همچون پرخطری رفتارهای از پیشگیری و روانشناختی های استرس کاهش با معنوی

 مواد مصرف به گرایش بر زندگی فشارهای تأثیر از معنویت و دینداری اندکه داده نشان مطالعات همچنین .است همراه

ذا هدف از این مطالعه بررسی (. ل2003)ویلز و همکاران، میکند مهار را مواد مصرف افزایش میزان نیز زمان طول در و میکاهد

 ن می باشد.تاثیر یک دوره فعالیت بدنی سبک بر کیفیت زندگی و هوش معنوی معتادان خودمعرف تحت درما

 ناسیروش ش

نفر معتاد به مواد مخدر بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند در دسترس از مرکز درمانی  40شرکت کنندگان شامل  

نفر( تقسیم شدند. با استفاده  20نفر( و تجربی) 20و بازتوانی خصوصی انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی دو گروه کنترل)

جهت کیفیت زندگی افراد قبل و بعد از شرکت ( WHOQOL_26)نامه هوش معنوی و پرسشاز پرسشنامه کینگ برای 

در فعالیت بدنی ارزیابی و مقایسه شدند. تمرینات بدنی شامل حرکات کششی و جنبشی با شدت کم رو به متوسط بود که 

( ANOVAنس)ه از تحلیل واریادقیقه ای بود.داده ها پس از جمع آوری با استفاد 45جلسه  3هفته و هر هفته  8به مدت 

 تجزیه و تحلیل شدند. 05/0و در سطح معنی داری 

 نتایج

تحلیل داده ها نشان می دهد که، وضعیت سالمت افرادی که عالوه بر درمان دارو و مشاوره در فعالیت بدنی هم شرکت 

ساس درد و ناراحتی تجربی در تمام ابعاد احداشتند بهتر از افرادی بوده که فقط درمان با دارو و مشاوره داشتند. گروه 

، فعالیت معمولی، افسردگی و امور شخصی، راه رفتن پیشرفت بیشتری داشتند. همچنین نمرات هوش معنوی گروه جسمی

                                                           
۱ - Whalleya 
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 از ورزشی فعال گروه زندگی کیفیت تنها 1با مشاهده نمودار  تجربی بهتر از گروه کنترل شد ولی تفاوت معنی دار نشد.

 در هرچندکه نشد، مشاهده معناداری تفاوت غیرفعال گروه در و است یافته بهبود نادارعم طور به آزمون پس به نآزمو پیش

مشاهده می شود نمره هوش معنوی گروه  2همانطور که در نمودار  .است شده حاصل بهبودی زیادی حد تا نیز گروه این

بر درمان مداخالت روان شناسی در فعالیت تجربی به طور معناداری بیشتر از افراد گروه کنترل است. یعنی افرادی که عالوه 

 سبک بدنی گروهی شرکت می کنند دارای هوش معنوی باالتری هستند. 

 
 پیش آزمون و پس آزمون کیفیت زندگی: میانگین نمرات 1نمودار 

 

 هوش معنوی: میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون 1نمودار 

 بحث و نتیجه گیری

 انسان که ارزشمندی حس میزان حتی و او اعتقادات و باورها و گیرد می نشأت او نگرش از انانس رفتار که بپذیریم اگر 

 و منفی اعتقادات و باورها و آنها نگرش معتاد افراد درمان در باید لذا گذارد، می اثر وی واکنش روی است قائل خود برای

 باورهای همین تغییر و اصالح طریق از بیشتر رشانتأثی شناختی رفتاری فنون مکانیسم .کرد ایجاد تغییر یشان غیرمنطق

 احساس همچنین و اجتماعی مؤثر ارتباط بدنی، توان باالبردن با ورزشی مشارکت با افراد طرفی از .است غیرمنطقی و منفی

ی افرادی که مواد مصرف می کنند سالمت جسمی و روان (.2007)نریمانی، کنند می تقویت را خود نفس عزت بودن، مفید

ی پایین به احتمال بیشتری به سمت مصرف مواد روی می آورند. با افزایش خود را به خطر می اندازند، افراد با هوش معنو

افزایش هوش معنوی ممکن است از ابتالشدن افراد جلوگیری کرد. در اثر شرکت در فعالیت بدنی میزان ترشح اندورفین ها 

ی کنند. همین اثر انجام تمرینات ورزشی احساس لذت و آرامش خاصی م می یابد و به همین دلیل ورزشکاران پس از
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اندورفین ها که باعث خوشحالی و سرخوشی می شود درد را نیز کاهش می دهد و فشارهای عصبی را کم می کند. به همین 

می تواند جایگزین بین اندورفین ها و ترکیبات افیونی، ورزش کردن  دلیل مسکن طبیعی بدن می باشد. با توجه به شباهت

 ن شود و کیفیت زندگی آنان را بهبود بخشد.سوء مصرف مواد مخدر در معتادا

 منابع

1. Grekin ER, Sher KJ. Alcohol dependence symptoms among college freshmen: prevalence, 

stability, and person– environment interactions experimental and clinical psychopharmacology. 

Experimental and Clinical Psychopharmacology, 2006; 14(3): 329-38. 

2. Narimani M, Ghafari M, Abolghasemi A, Ganji M. The comparison of mental health and locus of 

control in professional and amateur athletes. Harakat. 2007; 30:15-28. (Persian). 

3. Whalleya LJ, Foxa HC, Dearyb IJ, Starr JM. Childhood IQ, smoking, and cognitive change from 

age 11 to 64 years. Addictive Behaviors, 2005; 30: 77-88. 

4. Wills TA, Yaeger AM, Sandy JM. Buffering effect of religiosity for adolescent substance use. 

Psychology of Addictive Behaviors. 2003; 17(1): 
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 متر 400تاثیر یک وهله خستگی بر مدت اجرای ذهنی مهارت دوی

 2داریوش خواجوی و 2علیرضا بهرامی ، 1*مرضیه قاسمی

 دانشیار دانشگاه اراک.-2کارشناس ارشد دانشگاه اراک                    -1

 @yahoo.com721M.ghasemi

 مقدمه

گذارند که با هم ای را به اشتراک میهای عصبیشناختی اجرای ذهنی و بدنی زیرساخت-براساس مطالعات عصبی

گذار در تصویرسازی . یکی از عوامل اثر(4, 3)زمانی یکسانی برخوردارند  -فضاییهای و از ویژگی (2, 1)همپوشانی دارند 

شود. خستگی عضالنی ناشی نی یا جسمی تعریف میذهنی خستگی است که به عنوان احساس ضعف ناشی از واماندگی ذه

. با توجه به ارتباط (5)شود که ناشی از فرآیندهای حرکتی و حسی است از تمرینات بدنی، منجر به تضعیف عملکرد می

کت و تصویرسازی ذهنی در ورزشکاران، خستگی ممکن است از طریق حس حرکت، تصویرسازی ذهنی را تحت حس حر

, 6)ریختگی طرحواره بدن قرار دهد. به همین ترتیب، خستگی ممکن است بر ادراک بدنی اثرگذار باشد و سبب بهم تأثیر

زمان اجرا نقش ها های ورزشی رکوردی که در آنشود. در اجرای مهارت (8)های عصبی در مغز و تغییرات فعالیت شبکه (7

ترین زمان ممکن است، مدت زمان تصویرسازی ذهنی از اساسی دارد و ورزشکار ملزم به اجرای تکلیف حرکتی در کوتاه

ساله دارد، اما با  80ای مطالعه و پژوهش روی تصویرسازی ذهنی سابقهبا وجود این که  اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود.

این حال ماهیت تأثیرات خستگی بر تصویرسازی ذهنی دور از توجه پژوهشگران بوده است. یکی از مباحث مهم در این 

های موجود به لشها و چاباشد. در امتداد این پژوهشزمینه، تأثیر یک وهله خستگی بر مدت زمان تصویرسازی ذهنی می

ن سوال است که آیا یک وهله خستگی ناشی ر این زمینه، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به ایمنظور گسترش دانش موجود د

های زن از نظر تطبیق مدت اجرای ذهنی متر در دونده 400از تمرینات بدنی بر مدت زمان تصویرسازی ذهنی مهارت دوی 

   و بدنی تأثیر معناداری دارد یا خیر؟

 روش شناسی 

. آزمایشگاهی اجرا شد-های زمانی بود که به صورت میدانیگروهی با سریح تکتجربی با طرروش پژوهش نیمه

از میان کلیه سال و سطح رقابتی آماتور  42/2و انحراف استاندارد  25/24دونده حرفه ای با میانگین سنی  20

 1395-96ی که در سال تحصیل کار مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه اراکدختر دو میدانیدانشجویان 

ش شامل پرسشنامه وضوح تصویرسازی ه صورت در دسترس گزینش شدند. ابزار پژوهب به تحصیل بودند مشغول

متر را به صورت ذهنی اجرا  400وضعیت مناسب دوی  ها با قرارگیری درکنندهشرکتابتدا  (.9بود ) 1حرکتی

ویرسازی ذهنی نیز توسط نامه وضوح تصهمچنین پرسش ثبت شد گیری واندازهکردند و مدت زمان تصویرسازی 

( تدوین شد که 1388کننده بر اساس مطالعه ترتیبیان و همکاران )پروتکل خستهها تکمیل شد. کنندهشرکت

ها خواسته کنندهدرصد ضربان قلب بیشینه تا سرحد خستگی بود که در آن از شرکت 70شامل دویدن با شدت 

                                                           
1 Vividness of Movement Imagery Questionnaire 
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ه مورد نظر تنظیم کرده و تاندارد، شدت دویدن خود را روی ترمیل در دامنشد پس از انجام پروتکل گرم کردن اس

کننده سرحد رسیدن به خستگی دویدن را ادامه دهند. ضربان قلب و میزان درک فشار در طول اجرای بدنی خستهتا 

آزمودنی  شد. با رسیدنبا استفاده از شاخص درک فشار بورگ و ضربان سنج سینه ای متصل به تردمیل کنترل می

کننده اجازه داده شد تا به صورت فعال تبعد از هر اجرا، به شرک. (10)رسید. خستگی شدید تمرین به پایان میبه 

شد پس از کننده خواسته ثانیه انجام دهد. سپس از شرکت 60فرایند بازگشت به حالت اولیه را در مدت زمان 

متر را به صورت ذهنی اجرا نموده و طی آن  400اسب از لحاظ بدنی و محیطی، دوی قرارگیری در وضعیت من

 . (12)و سپس پرسشنامه وضوح تصویرسازی را تکمیل نماید  ون( ثبت)پس آزم مدت زمان اجرای ذهنی

های آمار توصیفی سازی و توصیف اطالعات فردی و متغیرهای تحقیق از روشرای خالصهدر تحقیق حاضر ب

ن تأثیر تی وابسته برای تعییها، از آزمون در تحلیل داده .استفاده شد اندارد و جدولین، انحراف استشامل میانگ

ها از برای تحلیل دادهدرصد استفاده شد. همچنین،  95یک وهله خستگی بر متغیرهای وابسته در سطح اطمینان 

 استفاده شد. 22نسخه  SPSSنرم افزارهای آماری 

 نتایج 

گیری شرکت کنندگان در متغیر اندازههای آمار توصیفی، به توصیف وضعیت نمرات اخصدر این قسمت با استفاده از ش

 (. 2شده خواهیم پرداخت )جدول 

 هاهای توصیفی نمرات آزمودنی: شاخص2جدول 

 

 

 

 

 

شود متر از آزمون تی وابسته استفاده می 400به منظور بررسی تاثیر یک وهله خستگی بر مدت زمان اجرای ذهنی دوی 

 (.3)جدول 

 متر 400بر مدت اجرای ذهنی دوی  جهت بررسی یک وهله خستگی تی وابسته نتایج آزمون: 3دول ج

 متغیر
اختالف 

 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 تی

درجه 

 آزادی
 معناداری

 *001/0 19 -65/24 61/1 -92/8 مدت زمان اجرای ذهنی

  داریعنادهنده وجود م*: نشان                        
ته است یش یافآزمون بعد از خستگی افزااجرای ذهنی در پس توان بیان کرد که مدت زمانها میبا توجه به میانگین

 باشد.اجرای ذهنی میگذاری یک وهله خستگی بر مدت که این به معنی اثر

 معیارانحراف میانگین تعداد زمان متغیر

 زمان تصویرسازی

 متر 400دوی 

 5/4 85/41 20 آزمونپیش

 72/4 78/50 20 آزمونپس

 42/2 25/24 20 - سن

 38/1 35/4 20 - سابقه
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 گیری بحث و نتیجه

های زن تأثیر متر دونده 400نشان داد یک وهله خستگی بر مدت اجرای ذهنی دوی ها اصل از تحلیل دادهنتایج ح

دی رینزیو های وهشا کرد. این یافته با پژپیدمعنادار دارد. بدین معنی که هنگام خستگی مدت زمان اجرای ذهنی افزایش 

، (2005ا پژوهش گویلوت و همکاران ). اما ب(12, 11) همخوان است( 2011( و دموگت و پاپاگزنتیز )2012و همکاران )

شده و پژوهش حاضر های ذکر ساز یکسان در پژوهشدهخوانی احتماالً، شدت فعالیت وامان. علت هم(13) ستناهمخوان ا

همچنین در پژوهش درصدی استفاده شد و  70( از شدت 2011باشد به طوریکه در پژوهش دی رینزو و همکاران )می

. از سوی دیگر احتماالً علت عدم همخوانی یافته پژوهش حاضر با (12) درصد بود 70دت اعمال شده برابر با حاضر نیز ش

العه حاضر تصویرسازی مهارت در پژوهش باشد، زیرا در مط ( استفاده از اندام مختلف2005پژوهش گویلوت و همکاران )

( تصویرسازی اندام فوقانی و استفاده 2005دویدن و اندام تحتانی مورد نظر بوده است ولی در مطالعه گویلوت و همکاران )

سازی ر حین تصویرهای فیزیولوژیکی و سطوحی که داز بازو مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه بسیاری از پاسخ

همچنین فعالیت  شوند، مشابه اجرای واقعی حرکت؛ اما همیشه با شدت کمتر است.ک فعالیت حرکتی فعال میو اجرای ی

( از این نظریه 2004) 1اسمیت و کالینز. همچنین در مطالعه (14) سازی و اجرای بدنی استقشری مشابه بین تصویر

سازهای ی دارند. بنابراین عوامل که پیشهای عصبی مشترک زیادسازی و حرکت واقعی همبستگیحمایت شد که تصویر

بنابراین این احتمال  .سازی یکسان هستنداجرای بدنی و تصویردر هر دو نوع کنند حرکتی در ناحیه قشر را فراهم می اجرای

عی و تصویرسازی را دچار وجود دارد که خستگی با تغییر در سرعت و مدارهای عصبی درگیر در کنترل حرکت اجرای واق

 از پژوهش حاضر نشان داد که بعد از یک وهله خستگی زمان اجرای ذهنی . به طور کلی نتایج حاصل(15)مشکل کند 

های روانی و که بعد از اینکه خستگی در سیستم گیری کردتوان اینطور نتیجهمتر افزایش پیدا کرد. از اینرو می 400دوی 

کاهش  های حرکتی،لسازی نروند تغییر در سیستم فعادهد به چند دلیلی احتمالی ماننها رخ میکنندهفیزیولوژیکی شرکت

های کورتکسی، هش فعالیت نورون، کادهی به واحدهای حرکتی اختصاصیسوخت، کاهش هنگ فعالیت عصبی عضالنیآ

ی حرکتی و از بین رفتن هاهای واحدر در خروجییکارهای حسی و تغیوسازی سیناپسی، تغییر سازکاهش سرعت فعال

 (.17،16) ها وجود داردتصویرسازی در آزمودنی تمال افزایش در مدت زمانضالنی، احهای متابولیک ععامل
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تعیین کارکرد سبک های کنترلی بین فردی، انواع انگیزه ورزشی، اعتماد به نفس و 

 فتگی در دانشجویان دانشگاه ارومیهتحلیل ر

 فتحی امین محمدو  *برنا سونا، قویدل الناز

 anaj.cn@gmail.com 

 چکیده

ه دارد و آن فرض می کند که رفتارهای مربی پیامدهای مهمی بر انگیز( 1985)دسی و رایان  نظریه خودمختاری

هدف شود. در عملکردشان منجر میبه نتایج مثبت یا منفی  ی شان دستخوش تغییراتی شده است،خودمختار ورزشکارانی

از مطالعه حاضر بررسی تفاوتهای جنسیتی در ادراک سبک رهبری میان فردی ایجاد شده توسط مربی، نوع انگیزه، عزت 

 97/1دامنه و  34/21ه با میانگین سنی ارومیگاه دانش دانشجوی 327 .در ورزشکاران دانشگاهی است تحلیل رفتگینفس و 

-SMS) ، مقیاس انگیزه ورزشی(CCBS) زن( در این تحقیق شرکت کردند. مقیاس رفتار مربیان کنترل 116مرد و  211) 

را تکمیل کردند. نتایج تحلیل   (ABQ)و پرسشنامه تحلیل رفتگی ورزشکاران  (SDQ-III )، پرسشنامه خود توصیفی)6

تحلیلی سلسله مراتبی مرتب  .رهای جنسیت در متغیرهای مورد مطالعه اختالف معنی داری را نشان دادبین متغی واریانس

شده بر اساس جنس، پیش بینی تحلیل رفتگی از سبک کنترلی و نوع انگیزه )دو برای هر جنسیت( انجام شد. نتایج نشان 

در زنان، عزت نفس شود. می( پیش بینی 0/19-بتا = ) یکنترل با استفاده از سبک بطور منفی نفس داد که در مردان، عزت

تحلیل  شود. همچنینمی( پیش بینی 11)بتا =  درونی( و با انگیزه 0/11-انگیزه )بتا = بی( و 16/.-)بتا =  یبا سبک کنترل

پیش بطور مثبت ( 0/11-بتا = ) درونی( و با انگیزه 0/32 تا =)بانگیزه  بی( و 0/56)بتا =  یدر مردان، با سبک کنترل رفتگی

( 0/15= )بتا درونی( و با انگیزه 35/0( و بدون انگیزه )بتا = 42/0)بتا =  یدر زنان، فرسودگی با سبک کنترلشود. میبینی 

بر اهمیت سبک بین فردی ایجاد شده توسط مربی به عنوان یک  مطالعه با ورزشکاراناین د. پیش بینی می شمثبت بطور 

گر چه بین جنس ها در متغیرهای مطالعه . اآن تأکید دارد زوالزه ورزشکار و به نوبه خود از رفاه و عامل کلیدی برای انگی

 .اختالف معنی داری وجود دارد، اما ارتباطی که نظریه پیش بینی ها در هر دو جنس بسیار مشابه است

 سبک کنترلی، انگیزه ورزشی، اعتماد به نفس، تحلیل رفتگیکلیدی:  واژه های
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 خودارائه گریجو روانی و ارتباط آن با اضطراب اجتماعی و اثربخشی 

 1نگین کالنترزاده و 1*فاطمه معین

 شهید بهشتی شناسی ورزش دانشگاهدانشجوی کارشناسی ارشد روان -1

ghazalmoein@7۳yahoo.com  

 چکیده

نجر شود )مارتین و فاکس، ط با بدن منگرانی های مرتببه که ساختاری عمل کند کالس های ورزشی گروهی به عنوان     

)هارت و همکاران، بدن نسبت به شکل دراک ارزیابی منفی که اSPA) ) دو نوع ساختار عبارتند از: اضطراب اجتماعی(. 2001

 (.1986)لری و آذرون،  خود به دیگران نشان دادناعتماد به نفس برای به معنای  (SPE)  موثرگری خودارائهو ( است 1989

ساختارها ممکن است به احساس امنیت و راحتی در تنظیم گروه مرتبط باشد، ممکن است فرض بر این باشد که محیط  این

شود. تجربه نگرانی مربوط به بدن  اب ( 2013و همکاران،  )اسپینک ایمنی استاز داری  یکه بیانگر ادراک معن(PC) روانی

بود.   ارتباط آن با اضطراب اجتماعی و اثربخشی خودآموزی اجتماعیجو روانی و  بین  هدف از این مطالعه بررسی رابطه

مارتین ) گویه 9اضطراب اجتماعی اندام با پرسشنامه داوطلب ابزارهای مورد نظر را تکمیل کردند.  دانشجو بطور 117

ایمنی  مقیاسخرده  3با و ( 2013اسپینک و همکاران، گویه ) 21، خودارائه گری موثر با (2011گینیس و همکاران، 

رگرسیون . اندازه گیری شد( خرده مقیاس معنی دار )مشارکت و چالش 2)مدیریت حمایتی، وضوح نقش و خود بیان( و 

مدل رگرسیون کلی  SPA انجام شد. برای SPE و SPA رای پیش بینیقیاس محیط روانی بمخرده  5چندگانه جداگانه با 

  (b=-0.21, p<.001)خوابرازی  PC بود. خرده مقیاس های SPA 14,9% برای  PCو میزان (p <.001) به طور معناداری

نادار ، مدل رگرسیون کلی معSPE برای است. SPAبه طور قابل توجهی پیش بینی کننده   (b=0.08, p=.001)و  چالش

،  (b=-2.79, p=.031)  را تشکیل می داد. وضوح نقش SPE واریانس از ٪14,1به میزان  PC و (p <.001) بود

هایی با روابط معناداری ظاهر به عنوان پیش بینی کننده  (b=-3.88, p<.001)  و چالش  (b=3.45, p<.001)سهم

ی و درک هر دو اضطراب هیجان اجتماعی و اثربخشی شدند. این مطالعه پیچیدگی روابط بین محیط زیست روانشناخت

 .خودآموزی را نشان می دهد

 راب اجتماعی، خود ارائه گری موثرجو روانی، اضط: کلیدی واژه های
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 ورزشکاران غیرورزشکاران و  گانه تاریک بر شادکامی و سرسختی ذهنیاثر صفات سه

 1 یزدانی قلعچه سهیال و 1، نیلوفر آزادی1*مجید مظفری زاده

  طباطبائی عالمه دانشگاه ورزشی شناسی روان ارشد کارشناسی دانشجوی -1

mozafarizadeh.majid@gmail.com 

 چکیده

تاریک شخصیتی بر شادکامی و سرسختی ذهنی در ورزشکاران  گانةپژوهش حاضر، بررسی اثر صفات سه هدف از

ن و ژیمناستیک توسط فدراسیو ورزشکار رشته تکواندو و 200 غیر برخوردی و غیر ورزشکاران بود. های برخوردی،رشته

فورد تاریک، سرسختی ذهنی و شادکامی آکس گانةسه هاینامهپرسش صورت در دسترس انتخاب شدند،غیر ورزشکار به 100

ها نشان داد که اگرچه اثر خودشیفتگی بر شادکامی در هر سه گروه غیر معنادار بود؛ یافته آنالین تکمیل کردند. صورتبهرا 

کامی در ورزشکاران برخوردی و غیر ورزشکاران غیر معنادار بود، اما در ورزشکاران غیر بر شاد و همچنین اثر ماکیاولیانیسم

برخوردی مثبت و معنادار بود و همچنین عامل ضداجتماعی بر شادکامی در هر سه گروه اثر معکوس و معناداری داشت. از 

گانة شده سههای بررسیمقیاس معنادار بود.ه گروه جویی ورزشکاران سو مبارزه طرفی دیگر، اثر شادکامی بر تعهد، کنترل

تاریک یکی از نظریاتی است  ةگانسه طور غیرمستقیم بر سرسختی تأثیرگذار است.طور مستقیم و بهتاریک بر شادکامی به

که  نار آمدتاریک ک ةگانهس یهانشانهو  توان با عوارضمی یزمان از سوی پژوهشگران دریافت کرده است. فراوانیکه توجه 

شود که این صفات ورزشکاران به روان شناسان و مربیان ورزشی پیشنهاد می .دبه شناخت آن نائل شد و بهتر آن را درک کر

 را موردتوجه قرار دهند.

 یر برخوردیغ ی،برخورد ی ذهنی،سرسخت ،شادکامی گانة تاریک،سه کلیدی: واژه های
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سال با توجه به سطح عملکرد آنان در دو  18 تا 14مقایسه مهارتهای روانی شناگران 

 موقعیت تمرین و مسابقه

 2میر حسین سید عامریو  2فاطمه سادات حسینی ،1*مریم سعیدی راد

 استادیار دانشگاه ارومیه -2    ارشد رفتارحرکتی دانشگاه ارومیه کارشناس -1

m.saeedirad57@gmail.com 

 مقدمه

مهارت روانی ویژگی های ذاتی یا آموخته شده ای هستند که موفقیت ورزشکار را ممکن می سازد یا احتمال آن را 

افزایش می دهد اعتماد به نفس، کنترل تمرکز، کنترل انگیختگی و اضطراب نمونه این مهارتهاست. این مهارتها را همه می 

ادگی روانی عملکرد خود را بهتر کنند. مهارت روانی و خود کارآمدی از ا دستیابی به آمتوانند بیاموزند و تمرین کنند و ب

( و برنامه ریزی ها ) عوامل مهم موفقیت ورزشکاران در سطوح باالی ورزشی بشمار می آید. توانایی ها )مانند تصویر سازی

تر آنان کمک می کند )واعظ ، به عملکرد  بهباشد که عالوه بر افزودن بهزیستی روانی ورزشکارمانند هدف گزینی( می

(. مربیان و ورزشکاران تنظیم انگیختگی، تصویر سازی ذهنی، افزایش اعتماد به نفس، افزایش 1386موسوی و مسیبی، 

های آمادگی روانی مفید انگیزش)هدف گزینی( و مهارت های توجه و تمرکز )گفتگوی درونی و برنامه ذهنی( را در برنامه

(نشان داد که یادگیری مهارت های روانی به آمدن، میانگین مهارت 2006. تحقیقات ماینر )(2003د،ند)واینبرگ وگولدانمی

های روانی و کنترل فعال سازی ،نمرات باالتری را نسبت به ورزشکاران سطح پایین کسب کردند. جیمز لودر وهمکاران 

( در تحقیقی 2002می شود. جیمزالوتر و دیگران)ب بهبود عملکرد ( دریافتند توسعه مهارت های روانی در ورزش سب2001)

که انجام دادند، دریافتند که مهارت آرام سازی در تمرین و رقابت و فعال سازی در رقابت با خودکارآمدی باال و عملکرد 

 ام سازی تمرین وموفقیت آمیز ورزشکاران ارتباط داشت ؛ همچنین تصویر سازی که در تمرین استفاده شد با مهارت آر

طی مطالعه ای که در مورد مهارتهای روانی تعیین هدف ، آرام  2001رقابت ارتباط داشت تلول و گرینلس نیز در سال 

سازی روانی ، تصویر سازی ذهنی و خودگویی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که با تمرین کردن این مهارت ها می توان 

 ری افزایش داد. سطح عملکرد را به طور چشمگی

 روش شناسی

ساله ی شرکت کننده در مسابقات شنای  18تا  14با توجه به اینکه نمونه آماری در این تحقیق کلیه تیم های شنای 

تیم دختر  6تیم پسر و 6نفر شناگر  در قالب  156تعداد شرکت کنندگان در تحقیق باشد. قهرمانی استان کرمانشاه می

سال بودند که به صورت هدفمند از بین شرکت کنندگان در مسابقه ی  16ن سنی ر مرد با میانگینف 87نفر زن و  87بودند

قهرمانی شنای استان کرمانشاه انتخاب شدند. یک هفته قبل از اجرای مسابقات  سواالت  مربوط به تمرین پرسشنامه 

وضیحات الزم به یع شد و پس از تسوال می باشد در بین تیم عای شرکت کننده توز 32استراتژی عملکرد که شامل 

ورزشکاران از آنها خواسته شد به سواالت پاسخ دهند. در مرحله بعدی در روز مسابقه درست بعد از مسابقه، سواالت مربوط 

ید و بعد از گردآوری پرسشنامه می باشد. دربین آزمودنی ها توزیع گرد 32و رقابت پرسشنامه استراتژی عملکرد که شامل 

بر اساس نامشان یک کد داده شده بود فقط پرسشنامه تیم هایی که مقام اول تا ششم را کسب  ز قبل به هرتیمیچون ا ها
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مربوط به مهارت روانی ورزشکاران  از پرسشنامه ی استراتژی  نمودند مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده های

سوالی است که برای  64لکرد پرسشنامه ای امه استراتژی عم( استفاده شده است. پرسشن1999عملکرد توماس و دیگران )

اندازه گیری مهارت های روانی و راهبردهای مورد استفاده ورزشکاران در دو حالت رقابت و تمرین ، طراحی شده است . این 

 زیر مقیاس است. 8پرسشنامه  شامل دو مقیاس  رقابت و تمرین بوده که هر مقیاس خود دارای 

 نتایج

ی تحقیق و تجزیه و تحلیل اطالعات خام به منظور مطالعه ی معنی دار بودن تفاوت میانگین ها آزمون فرضیه ها برای

روش های آماری زیر مورد استفاده قرار گرفتند. برای طبقه بندی و تنظیم داده های خام ، شاخص اصلی تمایل مرکزی 

استفاده شده است. برای پی بردن به صحت  نمودارهای مختلف)میانگین( و پراکندگی ) انحراف معیار( و همچنین ترسیم 

و سقم فرضیه های تحقیق و به منظور تجزیه و تحلیل نتایج و تفاوت میانگین ها و تعیین معنی دار بودن یا عدم معنی دار 

تحلیل و دسته  درون آزمودنی های آمیخته، استفاده شده است. تجزیه و -بودن اختالف میانگین ها از تحلیل واریانسبین

 SPSSندی اطالعات و ترسیم نمودارها و به طور کلی تمامی عملیات آماری تحقیق توسط رایانه و با استفاده از برنامه ب

 انجام شده است.

 : نتایج مقایسه میانگین هدف گزینی شناگران موفق و ناموفق در دو موقعیت تمرین و مسابقه1جدول

 سطح معنی داری درجه آزادی   tآماره  ن تفاوت میانگی میانگین گروه حالت 

 ۰۰۱/۰ ۱5۴ ۰۱/۱۰ 7۴/2 27/۱۴ قوی هدف گزینی در موقعیت تمرین

 52/۱۱ ضعیف

 ۰۰۱/۰ ۱5۴ ۱9/۴ ۰5/۱ ۴9/۱3 قوی هدف گزینی در موقعیت مسابقه 

 ۴3/۱2 ضعیف

 لی و تعاملی متغیر هاچند متغیری برای بررسی اثرات اص : نتایج آزمون تحلیل واریانس2جدول   

 سطح معنی داری f Df1 Df2 مقدار آماره متغیر

 ۰۱/۰ ۱5۴ ۱ ۱7/6 ۰۴/۰ اثر پیالئی موقعیت

 96/۰ المدای ویکلز

 ۰۴/۰ اثر هوتلینگ

 ۰۴/۰ بزرگترین ریشه روی

 ۰۰۱/۰ ۱5۴ ۱ 76/68 3۱/۰ اثر پیالئی

 موقعیت
 *سطح عملکرد

 69/۰ المدای ویکلز

 ۴5/۰ اثر هوتلینگ

 ۴5/۰ بزرگترین ریشه روی

 : نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری برای بررسی اثرات اصلی و تعاملی متغیر ها3جدول   

 سطح معنی داری f Df1 Df2 مقدار آماره متغیر

 ۰۰۱/۰ ۱5۴ ۱ 7۰/58 28/۰ اثر پیالئی موقعیت

 72/۰ المدای ویکلز

 38/۰ وتلینگاثر ه

 38/۰ بزرگترین ریشه روی

 ۰۰۱/۰ ۱5۴ ۱ ۴3/۱3 ۰8/۰ اثر پیالئی

 موقعیت
 *سطح عملکرد

 92/۰ المدای ویکلز

 ۰9/۰ اثر هوتلینگ

 ۰9/۰ بزرگترین ریشه روی

 رهاتحلیل واریانس چند متغیری برای بررسی اثرات اصلی و تعاملی متغی : نتایج ازمون4جدول 

 سطح معنی داری f Df1 Df2 مقدار آماره متغیر
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 ۰۰۱/۰ ۱5۴ ۱ 27/8 ۰5/۰ اثر پیالئی موقعیت

 95/۰ المدای ویکلز

 ۰5/۰ اثر هوتلینگ

 ۰5/۰ بزرگترین ریشه روی

 ۰۱/۰ ۱5۴ ۱ 8۱/9 ۰6/۰ اثر پیالئی

 موقعیت
 *سطح عملکرد

 9۴/۰ المدای ویکلز

 ۰6/۰ اثر هوتلینگ

 ۰6/۰ بزرگترین ریشه روی

 : نتایج مقایسه میانگین تصویر سازی شناگران موفق و ناموفق در دو موقعیت  تمرین و مسابقه5 جدول
 سطح معنی داری f Df1 Df2 مقدار آماره متغیر

 ۰۱/۰ ۱5۴ ۱ ۱۰/۱2 ۰/۰6 پیالئیاثر  موقعیت

 ۰/9۴ المدای ویکلز

 ۰/۰7 اثر هوتلینگ

 ۰/۰7 بزرگترین ریشه روی

 ۰/۰۰۱ ۱5۴ ۱ ۱2/39 ۰/۰7 اثر پیالئی

 موقعیت
 *سطح عملکرد

 ۰/92 المدای ویکلز

 ۰/۰8 اثر هوتلینگ

 ۰/۰8 بزرگترین ریشه روی

 : نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری برای بررسی اثرات اصلی و تعاملی متغیرها 6جدول 
 سطح معنی داری f Df1 Df2 مقدار هآمار متغیر

 ۰۰۱/۰ ۱5۴ ۱ 79/95 38/۰ اثر پیالئی موقعیت

 62/۰ المدای ویکلز

 62/۰ اثر هوتلینگ

 62/۰ بزرگترین ریشه روی

 ۰/۰۰۱ ۱5۴ ۱ 63/55 26/۰ پیالئیاثر 

 موقعیت
 *سطح عملکرد

 73/۰ المدای ویکلز

 36/۰ اثر هوتلینگ

 36/۰ گترین ریشه رویبزر

 بحث و نتیجه گیری 

( که تفاوتی در مهارت هدف گزینی 1386نتایج این تحقیق در مهارت هدف گزینی با تحقیقات جعفری و دیگران )

( که نشان داد تفاوت 1380تکواندو کاران زن برتر و غیر برتر مشاهده نکردند، مغایرت دارد و با یافته های تحقیق تقیان )

تر نخبه و غیر نخبه وجود دارد، و تحقیق کاتیسکاس و دیگران داری میان مهارت هدف گزینی والیبالیست های دخمعنا

( که نشان داد تفاوت معناداری در مهارت هدف گزینی ورزشکاران نخبه در مقایسه با ورزشکاران غیر نخبه ، وجود 2009)

مرین و مسابقه هیجان شناگران موفق و ناموفق که در موقعیت ت در جدول دوم که میزان مهارت کنترل دارد مطابقت دارد.

سنجیده شد این نتایج بدست آمد که بین میزان مهارت کنترل هیجان در هنگام تمرین و مسابقه تفاوت معنی داری بدست 

هارت آمده است و همچنین هنگامی که با سطح عملکرد سنجیده می شود باز تفاوت دیده می شود به این معنی که م

مرین کمتر از گروه ناموفق می باشد ولی در هنگام مسابقه مهارت کنترل کنترل هیجان ورزشکاران موفق در موقعیت ت

هیجان گروه ورزشکاران موفق بیشتر از گروه ناموفق است. در مهارت کنترل هیجان در تقابل با نتایج تحقیق حاضر نتایج 

نخبه در مهارت کنترل ورزشکاران نخبه در مقایسه با ورزشکاران غیر  ( نشان داد،2009تحقیق کاتسیکاس و دیگران )

در جدول سوم که میزان مهارت خودکاری شناگران موفق و ناموفق که در موقعیت  هیجانی، به طور معناداری بهتر بودند. 

و مسابقه تفاوت معنی تمرین و مسابقه سنجیده شد این نتایج بدست آمد که بین میزان مهارت خودکاری در هنگام تمرین 

چنین هنگامی که با سطح عملکرد سنجیده می شود باز تفاوت دیده می شود به این معنی که داری بدست آمده است و هم

مهارت خودکاری ورزشکاران موفق در موقعیت تمرین بیشتر از گروه ناموفق می باشد و همچنین در هنگام مسابقه مهارت 
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میزان مهارت آرام سازی شناگران موفق  در جدول چهارم که  بیشتر از گروه ناموفق است.خودکاری گروه ورزشکاران موفق 

و ناموفق که در موقعیت تمرین و مسابقه سنجیده شد این نتایج بدست آمد که بین میزان مهارت آرام سازی در هنگام 

و ناموفق رابطه با سطح عملکرد  تمرین و مسابقه تفاوت معنی دارای بدست آمده است ولی سطح عملکرد شناگران موفق

ام سازی فقط با موقعیت تمرین و مسابقه رابطه دارد یعنی میانگین نمرات در هنگام مسابقه بیشتر از هنگام آنان ندارد آر

تمرین است . در مورد مهارت آرام سازی در تقابل با تحقیق حاضر ، تاثیر تکنیک های آرام سازی بر دستیابی به نتایج بهتر، 

( تایید شده است . 2007عتماد به نفس ، توسط کولماتیکی و بوکسکا )استفاده از کاهش چشمگیر در اضطراب و بهبود ا با

( استفاده از تکنیک های آرام سازیی که به منظور ارتقاء عملکرد مورد استفاده بودند را گزارش 2005نیومارک و بوگاکی )

یکی سیستم عصبی را رام سازی تنش عضالنی ناخواسته و فعالیت سمپات( دریافتند که آ2008دادند. بورتون و ریدک )

در جدول پنجم که میزان مهارت گفتگوی درونی  کاهش می دهد و ذهن را با استفاده از حفظ تفکر فعال، آرام می کند.

مها رت گفتگوی  شناگران موفق و ناموفق که در موقعیت تمرین و مسابقه سنجیده شد این نتایج بدست آمد که بین میزان

ه تفاوت معنی داری بدست آمده است و همچنین هنگامی که با سطح عملکرد سنجیده می درونی در هنگام تمرین و مسابق

شود باز تفاوت دیده می شودبه این معنی که مهارت گفتگوی درونی گروه ورزشکاران موفق بیشتر از گروه ناموفق است. در 

طه اعتقاد در گفتگوی درونی و ( به منظور سنجش راب2006که اراکی و دیگران ) مغایرت با پژوهش حاضر در تحقیقی

عملکرد تعادل پویا انجام دادند، دریافتند که اعتقاد در گفتگوی درونی ، همبستگی معناداری با عملکرد نداشت ، در حالیکه 

، ورزشکاران تیم های ملی و المپیکی از کسانیکه از گفتگوی درونی مثبت استفاده کردند، انجام دادند. محققین دریافتند

( تقویت کننده یادگیری مهارت ) پرکوس،  2001درونی به عنوان یک  فن انگیزشی ) هاردی ، گامیج و هال،  گفتگوی

( و به منظور باال بردن اعتماد به نفس 2004( برای کنترل کانون توجه ) پاپینو و دیگران ، 2002تئودراکیس و کرونی ، 

نشان داده که گفتگوی درونی بر عملکرد تاثیر گذار بوده است ) ( استفاده کردند. همچنین شواهد 1999و هابرت، )الندین 

در جدول ششم که میزان مهارت تصویر سازی شناگران موفق و ناموفق که در موقعیت تمرین و  (.2004پاپیون و دیگران، 

وت معنی داری هارت تصویر سازی در هنگام تمرین و مسابقه تفامسابقه سنجیده شد این نتایج بدست آمد که بین میزان م

بدست آمده است و همچنین هنگامی که با سطح عملکرد سنجیده می شود باز تفاوت دیده می شود به این معنی که مهارت 

مهارت تصویر تصویر سازی ورزشکاران موفق در موقعیت تمرین بیشتر از گروه نانوفق می باشد و همچنین در هنگام مسابقه 

از گروه ناموفق است. در مهارت تصویر سازی، درتقابل با نتایج تحقیق حاضر، نتایج سازی گروه ورزشکاران موفق بیشتر 

(، که مهارت های روانی بازیکنان پسر نخبه رشته های منتخب ورزشی شرکت کننده در مسابقات 1381تحقیقات هادی )

ن رشته های مختلف ، تفاوت د، نشان داد که بین مهارت تصویر سازی بازیکنامدارس متوسطه سراسر کشور را مقایسه کر

( نشان داد، ورزشکاران 2009معنی داری وجود دارد و در مطابقت با تحقیق حاضر ، نتایج تحقیق کاتسیکاس و دیگران )

 ند.نخبه  در مقایسه با ورزشکاران غیر نخبه در مهارت تصویر سازی به طور معنی داری بهتر بود

 منابع

: روانشناسی ورزشی )بارویکرد اجتماعی( ، ترجمه رضا فالحی ومحسن حاجیلو ، انتشارات دفتر تحقیقات و آموزش تربیت  آسوا هوال، براهتفیلد .1

 1372بدنی ، 

 1370برد ،مارک : روانشناسی ورزشی ، ترجمه حسن مرتضویی ، انتشارات سازمان تربیت بدنی ، .2

 .314-355،یحیی سید محمدی ،چاپ نهم ،نشر ویرایش : «گیزش وهیجان ان.»2006جان مارشال ریو ، .3

 ، بررسی مهارتهای روانی والیبالیست های نخبه و غیر نخبه 1382حاتمی ، امیدوار ، میهن دوست ،هدایت  .4
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 از استفاده دختر با ورزشکار غیر و ورزشکار کودکان شناختی روان های ویژگی مقایسه

کرمان شهر در رنگی آدمک ترسیمی آزمون  

2محمد امیری دوماریو   2*محمدعلی بحرینی پور،  1فرشته حیدرپور
 

 دانشکده چمران، دانشگاه فنی و حرفه ای تهران -2       کارشناش ارشد راهنمایی و مشاوره-1

 @gmail.com1974Alibahreini 
 

 چکیده

 ترسیمی آزمون از استفاده با ورزشکار غیر و ورزشکار کودکان روانشناختی ویژگیهای یسهتحقیق حاضر با هدف مقا

مقایسه ای انجام شد. جامعه -کرمان ، انجام گرفت. روش تحقیق از نوع توصیفی بود که به شیوه علی  شهر در رنگی آدمک

نفر بودند.  20000که تعداد آن حدود  95-96شهر کرمان در سال تحصیلی  آماری این تحقیق شامل دانش آموزان دبستانی

نفر انتخاب شدند. روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود. جهت اندازه گیری  208و با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه

یافته های تحقیق از ( استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل 1977متغیرهای تحقیق از تست ترسیمی آدمک رنگی)روایه 

استفاده شد. تست مستقل جهت مقایسه بین گروه ها  tر توصیفی)میانگین و انحراف استاندارد( و  از آزمون روشهای آما

 نتایج پژوهش نشان داد که کودکان ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار از عالئم اضطراب و افسردگی کمتری برخوردار بودند. 

 ، ورزشکار، غیر ورزشکارشناختی، تست آدمک رنگی ای روانویژگی ه: واژه های کلیدی
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مقایسه هشت هفته تمرینات مختلف و پیالتس بر سالمت عمومی و ترس از افتادن زنان 

 سالمند

 2شیوا معزی و 2، سارا خدری3، فاطمه تاجیک2، پویان پور حسن2* زهره کاظمی فر، 1زهرا هژبر نیا

                                           اهواز تار حرکتیدانشجوی کارشناسی ارشد رف -2شوشتر استادیار دانشگاه آزاد  -1

 کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دبیر آموزش و پرورش جوادآباد ورامین -3

  jerbera@1362yahoo.com   

 چکیده

پیالتس بر سالمت عمومی و ترس از افتادن منتخب هوازی و  هشت هفته تمریناتهدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه 

سال به باال شهر اهواز با در نظر گرفتن سالمت  70تا  60زن سالمند  40آزمودنی ها،  بود.اهواز سالمند شهرستان  زنان

گروه  4در  به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به طور تصادفی و به انجام امور معمول روزانه خود قادر وعمومی 

دویدن نرم  یا وسریع و هر هفته سه جلسه تمرینات راه رفتن  هفته 8گروه های تجربی به مدت پژوهش تقسیم شدند. 

افراد گروه کنترل نیز در این مدت به فعالیت های روزمره زندگی خود ند، پیالتس را انجام داد و باتردمیل، دوچرخه ثابت

یب با استفاده از کلیه گروه های پژوهش به ترت سالمت عمومی و ترس از افتادنته قبل و بعد از این هشت هف .پرداختند

سنجیده شد. نتایج نشان  (FES-Iبین المللی ) فرم -افتادن کارآمدی مقیاسو  (GHQ- 28پرسشنامه سالمت عمومی )

داد همه گروه های تجربی بهبود معناداری در ترس از افتادن و سالمت عمومی از پیش آزمون به پس آزمون نشان دادند 

. در مرحله پس آزمون نیز علی رغم بهتر بودن گروه های تجربی نسبت به گروه ولی گروه کنترل بهبودی را نشان نداد

افتادن و سالمت عمومی بین گروه های تجربی با یکدیگر تفاوت معنی داری مشاهده نشد.  کنترل در متغیرهای ترس از

 سالمندان موثر می باشد.بنابراین استفاده از برنامه های تمرینی هوازی و پیالتس در بهبود سالمت جسمانی و روانی 

 انتمرین هوازی، پیالتس، ترس از افتادن، سالمت عمومی، سالمندکلیدی:  وازه های
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های آرام و ی انگیزش پیشرفت و خود پنداره ورزشکاران تیم ملی قایقرانی آبمقایسه

 تیم کرمانشاه

 1مجید مظفری زادهو  1*نیلوفر آزادی

  طباطبائی عالمه دانشگاه ورزشی، ناسیش روان ارشد کارشناسی دانشجوی -1

 چکیده

ه ورزشکاران تیم ملی قایقرانی و خودپندارو ابعاد  هدف از پژوهش حاضر مقایسه انگیزش پیشرفت، خود پنداره 

گرفته است. نمونه آماری این تحقیق انجام یاسهیمقا -به شیوه علی این پژوهش ورزشکاران تیم قایقرانی کرمانشاه است.

نفر( بود. در  30نفر( و کلیه ورزشکاران تیم قایقرانی کرمانشاه ) 35) های آرامکلیه ورزشکاران تیم ملی قایقرانی آبشامل 

آوری اطالعات از دو عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمعصورت تصادفی و در گروه دوم، کل جامعه بهبه هانمونهگروه اول، 

ها با آمار توصیفی و آمار داده لیتحلوهیتجزشده است. نگیزش پیشرفت هرمنس استفادهپرسشنامه استاندارد خود پنداره و ا

 داردنتایج نشان داد بین انگیزش پیشرفت دو گروه تفاوت معناداری وجود  مستقل( انجام گردید. tآزمون ) یاستنباط

(005/0P= )اما ( 076/0خود پنداره کلی بین دو گروه تفاوت معناداری نداشتP= .)چنین، از بین ابعاد خود پنداره هم

وخو، آموزشی، اخالقی، عقالنی(، تنها بین خود پنداره آموزشی تفاوت معنادار وجود داشت )جسمانی، اجتماعی، خلق

(034/0P=.) آموزشی ورزشکاران تیم ملی نسبت به  پندارهخو انگیزش پیشرفت و  ی پژوهش حاضر،هاافتهبر اساس ی

شود برای بهبود عملکرد ورزشکاران، بنابراین به مربیان توصیه می؛ ی بیشتر بودمعنادار طوربهاه ورزشکاران تیم کرمانش

 .رندیکارگبه هاآنی مناسبی را برای باال بردن انگیزش راهکارها

 ، انگیزش پیشرفت، قایقرانیپنداره، ابعاد خود پنداره خود کلیدی: واژه های

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

 دبستانیپیش هوش هیجانی کودکان های منتخب با آب بربازیثر ا

 سلمان زهرا مهربانی، نژاد بابا جواد بخش، روح مهال

 

 چکیده

روش پژوهش از نوع مطالعات  باشد.انی کودکان میهای منتخب با آب بر هوش هیجتعیین اثر بازیپژوهش حاضر با هدف، 

نفر گروه  15ساله ) 4-6کودک  30ن است. حجم نمونه برابر با آزموآزمون و پسبا دو گروه تجربی و کنترل و انجام پیش تجربینیمه

صورت نمونه در دسترس می باشد. بعد از به 1395 نفر گروه کنترل( از دو مهدکودک هوشمند در شهر مشهد در سال 15آزمایش و 

های همراه با بازی هوش هیجانی موزشآدقیقه، به  30جلسه، هر هفته دو بار و هر بار به مدت  12اجرای پیش آزمون،گروه تجربی طی 

ز اتمام ا الی هوش هیجانی سیبریاشرینگ استفاده شد. پسسؤ 33ها از پرسشنامه آوری دادهبرای جمع منتخب با آب پرداختند.

 بودنتعیین وضعیت طبیعیآزمون از هر دو گروه کنترل و تجربی مورد اجرا قرار گرفت. برای های پیشجلسات بازی مجدداً آزمون

 05/0در سطح معناداری  18نسخه  SPSSافزاری نرم در محیطمستقل  t و از آزموناسمیرنوف از آزمون آماری کالموگرافها داده

 های اجتماعیمهارت( و p=0/02کل بر هوش هیجانی کودکان )طوربههای منتخب با آب داد بازی. نتایج نشانگرفتمورد استفاده قرار

(P=0/009خودانگیختگی ،) (P=0/002خودتنظیمی ،) (P=0/030از مؤلفه )نتیجه های هوش هیجانی تاثیر معنادار داشتند .

برای بهبود هوش هیجانی کودکان  هازی با آب نیز عالوه بر دیگر بازیاز با دبستانیشود در مهدکودک و مراکز پیشاینکه توصیه می

 استفاده کنند.

 های اجتماعی، خودانگیختگی، خودتنظیمیهوش هیجانی، مهارتهای منتخب با آب، بازیکلیدی:  ه ه هایواژ
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 -حرکتی و ادراکی -های بیناییهای پیکرسنجی با سن، مهارتارتباط برخی از ویژگی

 ذهنیتوانحرکتی در کودکان کم

 2ربابه رستمی و  1*زینب شناسا

 گاه شیرازدانشیار رفتارحرکتی دانش -2رفتار حرکتی    دانشجوی کارشناسی ارشد -1

           z.shenasa@gmail.com  

 چکیده

حرکتی  -حرکتی و ادراکی -های بیناییمهارتسن، های پیکرسنجی با از پژوهش حاضر بررسی ارتباط برخی از ویژگی 

 68/1و انحراف استاندارد  29/9دنی با میانگین سن آزمو 47شناسی: بدین منظور تعداد ذهنی بود. روشتواندر کودکان کم

ها، گیری شد. در مرحله بعد آزمودنیها اندازهبدنی آزمودنیتودهاخصبه طور هدفمند انتخاب شدند. ابتدا قد، وزن و ش

بت و ضرایب همبستگی مثرا اجرا کردند. نتایج:  (2 )اولریخدرشتحرکتیو آزمون رشدمهارت 2های بندرگشتالت آزمون

. )سن با قد با مهارت ترسیم، کنترل شی و جابجایی بدست آمد بدنتودهمعناداری بین متغیرهای قد، وزن و شاخص

001/0=Sig ،821/0=r 001/0؛ با وزن=Sig ،739/0=r 001/0؛ با ترسیم=Sig ،580/0=r001/0؛ جابجایی=Sig ،492/0=r 

رسیم ؛ با تSig ،859/0=r=001/0؛ با وزن Sig ،821/0=r=001/0(؛ )قد با سن Sig ،463/0=r=001/0توده بدنیو شاخص

002/0=Sig ،445/0=r 027/0؛ با کنترل شی=Sig ،332/0=r013/0بدن توده؛ شاخص=Sig ،036/0=r ؛ وزن با سن)

001/0=Sig ،793/0=r001/0؛ با قد=Sig ،859/0=r 011/0، با ترسیم=Sig ،366/0=r035/0شی ؛ با کنترل=Sig ،

309/0=r001/0بدن توده؛ با شاخص=Sig ،779/0=r001/0بدنی با سنتوده( و )شاخص=Sig ،463/0=r  013/0؛ با قد=Sig ،

360/0=r 001/0؛ با وزن=Sig ،779/0=(rهای پیکرسنجی ترین اندازهتوده بدنی از اساسی. بحث: قد، وزن و بالطبع شاخص

و روابط موجود ها گیرند. این شاخصنی مورد نظر محققین قرار نمیدر مطالعات هستند، که گاهاً در اجرای مداخالت تمری

رسد، کنترل و گیری: به نظر میبین آنها حاکی از اهمیت سیستم عضالنی و اسکلتی در اجرای مهارت هستند. نتیجه

بی به نتایج حرکتی منجر به دستیا -حرکتی نسبت به بینایی -های ادراکیهای پیکرسنجی در مهارتگیری ویژگیاندازه

 تری خواهد شد. مطمئن

 پیکرسنجی، مهارت، بینایی، حرکتی، ادراکی، کودکی.: کلیدی واژه های
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های جابجایی در کودکان مقطع ررسی رابطه شاخص توده بدنی، قد و وزن  با مهارتب

 ابتدایی شهر یاسوج

  2*صدیقه مدیری و  1فاطمه پسند

 دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد رفتار حرکتی -2      شیراز دانشگاه رفتار حرکتیعضو هیأت علمی  -1

 @gmail.com2627.modiri s 

 مقدمه

(.  Durant et al, 1994است) شده کودکان در تحرکی بی افزایش موجب در آپارتمان، زندگی و کشورها شدن صنعتی

های مهارت بنیان که پایه هایمهارت نتوانند کودکان از بسیاری که است شده سبب متیمشکالت سال بر عالوه تحرکی بی این

 هامهارت این اجرای در بیشترین پیشرفت که است حالی در کنند، این اجرا آمد کار و مؤثر طور به را هستند ورزشی تخصصی

 بسیاری در جسمانی فعالیت دهد،می(. نتایج تحقیقات نشان Hagger et al, 2002گیرد) می صورت کودکی دوران در

 تبحر با (. همچنین کودکانیSallis, 2000است) کاهش رو به سن، افزایش با و است شده توصیه میزان از کمتر کودکان از

-می گیردر بدنی های فعالیت در بیشتر دارند، ضعیفی حرکتی تبحر که خود با همساالن مقایسه در بهتر، حرکتی

 تحرکیبی زندگی سبک متعاقباً هستند، ضعیف پایه حرکتی هایمهارت در که کودکانی (. لذاFisher et al, 2005شوند)

 .(1392طاهر و همکاران، کنند)وزینی جلوگیری حرکتی مشکالت این گرفتن قرار دید معرض در از تا کنندمی را انتخاب

به ویژه در پیشگیری از ابتال به رتقای سالمت دهند که فعالیت بدنی و سبک زندگی فعال به حفظ و امطالعات نشان می

 (. مطالعات گذشتهBaker et al, 2007. Kim et al, 2008کند)عروقی در بزرگساالن کمک می_های قلبیبیماری

-هداد بدنی نشان فعالیت و حرکتی_بصری هماهنگی درشت، هایمهارت رشد حرکتی، هایمهارت بین داریمعنی ارتباط

 هایمهارت رشد باشد، مرتبط بدنی فعالیت با سطوح واقعاً پایه حرکتی هایمهارت در عملکرد اگر. (Welk et al, 2000اند)

 در که کنند کودکانیمی (. محققین بیانMazardo, 2008کند) می زیادی پیدا اهمیت پایین سنین در پایه حرکتی

 هایمهارت (.Graf et al, 2004دارند) یشتریبورزشی  و جسمانی فعالیت هستند، متبحرتر درشت حرکتی هایمهارت

 در تبحر یرابطه مطالعات نشان دهنده از برخی هستند. ضروری های بدنیفعالیت اغلب در شرکت برای پایه حرکتی

 (.Okely et al, 2001اند)بوده یافته سازمان بدنی فعالیت در شرکت و عضالنی استقامت پایه با حرکتی هایتمهار

 ورزشی هایمهارت و حرکتی روزمره هایمهارت یادگیری برای افراد و است حرکتی رشد زیربنای پایه، حرکتی هایمهارت

 هایمهارت یادگیری اساس پایه، حرکتی هایمهارت باشند. به طور کلی رسیده باال تجربه به پایه حرکتی هایمهارت در باید

 ,Hands). دارد ارتباط بعدی ارادی حرکات اکتساب با پایه حرکتی هایمهارت الگوی مناسب فراگیری و است ورزشی

 کاری است.دست هایهای جابجایی و تواناییتوانایی پایداری، هایپایه شامل؛ توانایی حرکتی هایمهارت )2008

 گذار تأثیر عاملی عنوان به 1(BMI)بدنی یتوده شاخص گرفتن نظر در کودکان، در وزن اضافه و چاقی میزان افزایش با

 بین داری معنی دهد ارتباطنتایج محققان نشان می .است کرده جلب خود به را بیشتری توجه کودکان بدنی فعالیت بر

 بین یرابطه نوع که دارد وجود احتمال (. اینSallis, 2000وجود نداشت) کودکی در بدنی فعالیت و بدنی یتوده شاخص

                                                           
۱ Body Mass Index 
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 یتوده شاخص که حالی در باشد. کننده تعدیل صورت به بلکه نباشد، بستگیهم از نوع بدنی فعالیت و بدنی یتوده شاخص

 پایه های حرکتیمهارت با اغلب اما است، نبوده ارتباط در بدنی فعالیت با پایداری طور به گذشته هایدر پژوهش بدنی

های جابجایی مدنظر مهارت های حرکتی پایه،مربوط به مهارتدر این مطالعه از بین عوامل .است شده داده نشان مرتبط

های جابجایی است. جهت نیل قرار گرفت. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شاخص توده بدنی، قد و وزن  با مهارت

 به هدف مذکور کودکان مدارس پایه ابتدایی شهر یاسوج مورد بررسی قرار گرفت.

 شناسیروش 

یی شهر یاسوج انجام گرفت. با مراجعه به اداره آموزش و پرورش ن کودکان پایه پنجم و ششم ابتدااین تحقیق در بی

لیست مدارس ابتدایی شهر یاسوج تهیه شد. باتوجه به در دسترس بودن و اعالم همکاری مسئولین مدارس مذکور با تیم 

رایط الزم آموزان پایه پنجم و ششم که شنشتحقیق نمونه موردی جهت بررسی انتخاب شد. جامعه آماری تحقیق کلیه دا

نفر  37ها اعم از؛ برخورداری از سالمت جسمی روانی و نداشتن اختالالت رشدی، عصبی و اسکلتی را داشتند که تعداد آن

 تحقیق این در که(BMI)بدنی ی توده گیری شد. شاخصبود را شامل شدند. قد و وزن تک تک کودکان جامعه هدف اندازه

 لی رفتن، یورتمه دویدن، های)کیلوگرم( بر مجذور قد)به متر( محاسبه شد. آزمونوزن تقسیم با است، کننده تعدیل متغیر

عبارت  ترتیب به آنها در نمرات حداکثر که کنندمی ارزیابی را جاییجابه هایمهارت سرخوردن و جفت پرش جهیدن، لی،

 غیره( و استاندارد انحراف )میانگین، یفیتوص آمار هایگیری شد. از روشها اندازهکه همه آن 8و  8، 8، 10، 6، 8از  است

 ضریب آزمون تحقیق از  متغیرهای قد و وزن و شاخص توده بدنی استفاده شد. جهت بررسی ارتباط بین گزارش برای

 انجام گرفت.  21 نسخه SPSS افزارتحقیق با نرم این آماری تحلیل و همبستگی پیرسون استفاده شد. کلیه تجزیه

 نتایج

 13/143دهد. بر اساس نتایج حاصله میانگین قد کودکان العات مربوط به متغیرهای تحقیق را نشان میاط 1جدول 

است. سایر  89/19کیلوگرم است. میانگین شاخص توده بدنی  49/40متر است. میانگین وزن کودکان مورد بررسی سانتی

 آمده است. 1اطالعات در جدول 
 یرهای تحقیق. اطالعات توصیفی مربوط به متغ1جدول

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل تعداد متغیر

 50/8 13/143 161 128 37 قد

 25/9 94/40 58 25 37 وزن

 85/3 89/19 94/27 76/12 37 شاخص توده بدنی

 

ستاندارد مهارت میانگین و  شترین میانگین مربوط به لی    2های جابجایی در جدول انحراف ا ست. ب ن و کمترین مربوط لی کردآمده ا

 (.2به جهیدن است. سایر موارد در جدول آمده است)جدول

 های جابجاییهای مهارت. اطالعات توصیفی مربوط به آزمون2جدول

 استانداردانحراف  میانگین تعداد متغیر

 16/1 59/5 37 یورتمه رفتن

 12/1 51/6 37 پرش جفت

 11/1 62/6 37 دویدن
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 05/1 00/7 37 لی کردنلی

 86/0 43/6 37 سرخوردن

 69/0 27/5 37 جهیدن

 

دهد. بر اساس نتایج بدست آمده شاخص توده های جابجایی را نشان میرابطه متغیرهای مورد بررسی با مهارت 3جدول

دار است. درصد دارای رابطه معنی1دار است. همچنین وزن و قد در سطحدرصد دارای ارتباط معنی 1بدنی با وزن در سطح 

لی کردن و سرخوردن در داری ندارد. جهیدن با لیهای جابجایی با شاخص توده بدنی، قد و وزن ارتباط معنیمهارت کل

 دار منفی است.درصد دارای ارتباط معنی5دار است. سرخوردن با پرش جفت در سطحدرصد دارای ارتباط معنی 5سطح 

 های جابجاییهارت. رابطه متغیرهای شاخص توده بدنی، قد و وزن  و م3جدول

 جهیدن سرخوردن لی کردنلی دویدن پرش جفت یورتمه رفتن وزن قد شاخص توده بدنی 

         1 بدنیشاخص توده 

        1 45/0 قد

       1 52/0* 86/0** وزن

      1 25/0 067/0 308/0 یورتمه رفتن

     1 24/0 046/0 24/0 -070/0 پرش جفت

    1 27/0 071/0 -17/0 -27/0 -11/0 دویدن

   1 14/0 11/0 22/0 -02/0 -11/0 079/0 لی کردنلی

  1 00/0 -31/0 -34/0* -28/0 22/0 003/0 26/0 سرخوردن

 1 ./35* ./38* 028/0 067/0 105/0 17/0 21/0 14/0 جهیدن

 p<0.01)درصد )1داری در سطح معنی**

 p<0.05)درصد) 5*معنی داری در سطح  

 گیری بحث و نتیجه

 )پایه پنجم و ششم(ابتداییهای جابجایی در کودکان مقطع در این مطالعه رابطه شاخص توده بدنی، قد و وزن  با مهارت

 که در شودمی شناخته بدنی فعالیت بر گذار تأثیر زیستی عامل یک عنوان به بدنی یتوده شهر یاسوج بررسی شد. شاخص

و همکاران،  است)دیویس شده نظر گرفته در کودکان یپایه حرکتی هایمهارت و بدنی فعالیت یحیطه در متعددی تحقیقات

داری بین شاخص (. نتایج پژوهش حاضر نشان داد ارتباط معنی2000. سالیس و همکاران، 1996. هاول و همکاران، 1995

در این (. 1392اهر و همکاران، طهای جابجایی وجود ندارد که با یافته محققان همخوانی ندارد)وزینیتوده بدنی با مهارت

( 1392طاهر و همکاران)های کنترل پایه مورد بررسی قرار گرفت. وزینیان یکی از مهارتهای جابجایی بعنومطالعه مهارت

 کنترل شیء هایمهارت به نسبت بهتری عملکرد جاییجابه هایمهارت در به این نتیجه رسیدند که کودکان مورد بررسی

های با مهارتص توده بدنی، قد و وزن شاخدار بین ر کلی نتایج تحقیق حاضر نشان از عدم ارتباط معنیداشتند. به طو

با دیگر شاخص توده بدنی، قد و وزن شود در تحقیقی مشابه ارتباط بین دهد. پیشنهاد میرا نشان میجابجایی در کودکان 

 ( بررسی شود.کاریتدس هایتوانایی و پایداری هایتوانایی) حرکتی هایمهارت
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 سندرم داون ندرکودکا حرکتی -مهارتهای ادراکی بررسی
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 محبت عباس منش

 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی

Mohabat.abbasmanesh67@gmail.com  

 چکیده

یادگیری  مبدأ حرکتی می باشد. یادگیری کودک حرکتی عملکرد پیشرفت یا بازداری در ادراکی، تواناییهای رشد اهمیت 

اهمیت  مطلب این و آید می وجود به ادراکی دستگاه و حرکتی دستگاه مناسب رشد از پس عالیتر، ذهنی فرآیندهای و است

 این پژوهش سندرم داون باالی شیوع به توجه با . می دهد نشان را سندرم داون دارای افراد در حرکتی _ ادرکی مشکالت

 نوع از مطالعه این .شد انجام سندرم داون دختران در و طرفه(حرکتی)هماهنگی د -ادرکی های مهارت ارزیابی هدف با

ساله شهر اهواز بود که با توجه به نمونه گیری در  10تا  7جامعه آماری شامل دختران  بود.  شاهدی_مورد و مقطعی

 18 مدارس عادی و در به تحصیل مشغول ساله 10 الی 7 آموز دانش دختر 18دختر انتخاب شدند.  36دسترس تعداد 

مشغول به تحصیل و دارای پرونده پزشکی بودند، انتخاب  اهواز کودکان استثنای شهر درم داون که در مدارسدختر سن

-Bruininks حرکتی رشد مقیاس در دوطرفه هماهنگی آزمون خرده از طرفه دو مهارت هماهنگی ارزیابی برای . شدند

Oseretsky نرم افزار توسط نباطی،است و توصیفی آمار به وسیله و شد استفاده spss16 آزمون و Mann-withney 

 دوطرفه هماهنگی حرکتی مهارت در که دختران سندرم داون  داد نشان آماری تحلیل های .گرفت تحلیل و تجزیه مورد

سندرم  دختران کلی عملکرد می رسد نظر به حاضر پژوهش یافته های مطابق .می کنند عمل عادی از کودکان ضعیفتر

 کورتکس دوطرفه حرکات کنترل کننده که آنجایی از باشد.  عادی  دختران از ضعیفتر طرفه هماهنگی دو مهارت در داون

 نزدیک ارتباط در که(پیشانی  لوب و قاعده ای عقده های نقش به توجه با هستند و عقدههای قاعدهای و مخچه حرکتی،

 دو حرکتی مهارتهای تقویت و تصحیح طریق از می توان ی رسدم نظر به یادگیری، حافظه و در می باشد(  حرکتی قشر با

 در یادگیری و حافظه ارتقا به شوند، می مرکزی اعصاب سیستم در شده مناطق یاد کلی عملکرد بهبود به منجر که طرفه

 .کرد کمک کودکان این

 دوطرفه دختران، هماهنگی سندرم داون، حرکتی، -کیادرهای ا مهارت :کلیدی واژه های

 

 

 

 

 باز آزمون تست اوزرتسکی در کودکان مبتالبه اختالل طیف اوتیسم -پایایی آزمون 
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  3ربابه رستمیو  2غالمحسین ناظم زادگان ،1*اکبر معینی

 استاد یار دانشگاه شیراز -2  کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شیراز -1

 دانشیار دانشگاه شیراز -3

 moeini.akbar@yahoo.com 
 چکیده

 اجتماعی، ارتباط هایمهارت قبیل از مختلف هایدر زمینه ناتوانی که است رشد نافذ اختالل یک اوتیسم اختالل طیف 

 –آزمون تبحر حرکتی برنینکس کند. می ایجاد ذهنی را هایمهارت گاهی حتی و ظریف و درشت حرکتی هایمهارت

تست اوزرتسکی  کند.مجموعه آزمون هنجار مرجع است که اختالالت حرکتی درشت و ظریف را ارزیابی می یکاوزرتسکی 

شود. های حرکتی ظریف اندام فوقانی استفاده توان از آن در کاردرمانی برای ارزیابی مهارتهایی است که مییکی از ابزار

جامعه  وزرتسکی در کودکان مبتالبه اختالل طیف اوتیسم بود.باز آزمون تست ا-هدف از این مطالعه تعیین پایایی آزمون

 نفر 16 کنندگانشرکتهای شهر شیراز و اوتیسم آموزشگاه های طیفدر این پژوهش کودکان با اختالل موردمطالعهآماری 

 هدفمند بود.  گیرینمونه صورتبهگیری این پژوهش نمونه .بودند 62/8±21/2با میانگین سنی  سال 12تا  5از کودکان 

 نامه دموگرافیک برای گرفتن اطالعات عمومی این افراد و از تست اوزرتسکی برای مطالعه پایاییدر این پژوهش از پرسش

استفاده شد. در این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین پایایی آزمون استفاده شد. ضمن اینکه هر خرده 

درصد کودکان  25با توجه به نتایج بدست آمده انی بین آزمون و باز آزمون دو هفته بود. بار انجام شد و فاصله زم آزمون دو

های مربوط به تست ارزیابی پایایی نمرات حاصل از هریک از آیتم منظوربهدرصد پسر بودند.  75دختر و  موردمطالعه

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.  آزمون توسط آزمونگر از ضریب همبستگی دو باراوزرتسکی در کودکان اوتیسم طی 

انداختن سکه در جعبه (، 91/0های اوزرتسکی شامل پگبورد )ی مربوط به خرده آزمونهاتمیآبدست آمده از این پژوهش در 

 ارزیابی در اوزرتسکی تست دهدمی نشان نتایج( بود که 80/0( و دریافت توپ )85/0(، پرتاب توپ به هدف )86/0)

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی  .باشدمی پایا کافی اندازهبه آزمون بار در دو اوتیسم کودکان ی ظریفهای حرکتمهارت

اختالل اوتیسم  مبتالبههای حرکتی ظریف کودکان سنجش مهارت منظوربهباز آزمون تست اوزرتسکی  –پایایی آزمون 

ه در فاصله دو هفته تکرار تست تغییرات معنادار و شود کباشد. با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش مشخص میمی

و باالیی که در  قبولقابلهای ت. با توجه به پایاییاس شدهمشاهدههای حرکتی ظریف این کودکان ی در مهارتتوجهقابل

 رونیازاد. قرار بگیر مورداستفادهتواند در شرایط گوناگون دهد که تست اوزرتسکی میاین پژوهش بدست آمد نتایج نشان می

های حرکتی ظریف کودکان اوتیسم از توانایی ارزیابی قابل قبولی برای سنجش مهارت توان گفت که تست اوزرتسکیمی

 باشد. برخوردار می

 نبازآزمو -های حرکتی ظریف، پایایی آزمونکودکان اوتیسم، تست اوزرتسکی، مهارت کلیدی: ه هایواژ

کان تی در مدارس بر بهبود مهارتهای حرکتی کودتاثیر مداخالت فراهم سازی رشد حرک

 روستایی با فقر حرکتی

mailto:moeini.akbar@yahoo.com


 

7۳ 
 

 2فاطمه تقوی و 1*محمد رستمی پور

 کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان -2  کارشناسی ارشد رفتارحرکتی  -1

rostami.m500@gmail.com  

 مقدمه

(. شاید سهم قابل توجهی در این زمینه در 1ه بررسی ارتباط بین رشد حرکتی و محیط شده است)اخیرا توجه زیادی ب

(. اگر چه فهرست حاضر در اصل 2بحث مشاهده ارزیابی خانه صورت گرفته که توسط کالدول و برادلی طراحی شده است)

ی از برجسته ترین و استوارترین طراحی شده است، یک به طور مشخصی برای بررسی ارتباط خانه و رشد حرکتی کودک

یافته ها، ارتباط قوی بین در دسترس بودن وسایل بازی مهیج در رشد حرکتی نسبت به فقر محیطی است. اگرچه سنجش 

های رشد حرکتی ویژه ایی در خانه استفاده شده است، هنوز هم حداقل اطالعات قابل دسترسی در رابطه با اثرات چند 

حرکتی وجود دارد. در یک بررسی آبوت و همکاران به این نتیجه رسیدند که غنی سازی محیط  دی از مدرسه در رشدبع

(. محیط 3یک عامل مهم در کمک به رشد حرکتی کودک است اما هنوز تحقیقات کمی برای بررسی این رابطه وجود دارد)

توسط محیط /اجتماع و فاکتورهای بگیریم رشد کودکان نقش حیاتی در رشد کودک ایفا می کند. منطقی است که نتیجه 

 به 1(FMS)بنیادی  حرکتی هایمهارت(. 4زیستی که مستعد وضعیت نامطلوب و یا مثبت هستند تحت تاثیر قرار میگیرد)

 مطالعات .شودمی دیده"حرکت الفبای" عنوان به و (6) عمر طول بدنی هایفعالیت برای "ساختمان هایبلوک" عنوان

 (. 4،5) اندداده نشان یافته را سازمان و همیشگی بدنی در فعالیت کودکان و مشارکت FMS ن عملکردبی مثبت رابطة قبلی،

FMS حرکتی هایفعالیت اساس و دارند. این حرکات پایه خاص حرکتی الگوهای که هستند رایجی حرکتی هایفعالیت 

 (. 7)هند دمی شکل را های زندگی روزمره(فعالیتورزشی) غیر و ورزشی ترپیشرفته

 شناسیروش 

جامعه آماری آزمون با گروه کنترل انجام شد. پس -آزمونبا طرح پیشروش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود، که 

هر گروه  نفر در 15این تحقیق را دانش آموزان شهرستان دلفان تشکیل دادند. حجم نمونه با توجه به تحقیقات مشابه 

ها بعد از انجام رآورد شد. که به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت کردند. آزمودنینفر ب 30تعیین،  و در مجموع 

 رشد آزمون شیپ مطالعه، مورد نمونه انتخاب از پس تقسیم شدند. آزمون به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترلپیش

 یده نمره یبرا و شد تکرار دوبار آزمون آن در که آمد بعمل خیاولر درشت یحرکت یهامهارت رشد آزمون توسط یحرکت

 شیپ نمره اساس بر. گرفت قرار لیتحل هیتجز مورد یحرکت رشد آزمون ستیل چک از استفاده با و هیته یهالمیف مهارت،

 منتخب نیتمر اول گروه. شدند همگن گروه  دو در کودکان  یجسمان تیفعال یقبل سابقه وزن، سن، ،یرشد سطح و آزمون

تمرینات دستکاری و جابجایی بود را در مدرسه ای که اکثر امکانات متناسب با سنین رشد کودکان را دارا  از فتهگر بر که

 هفته هر که هفته 8 در هابرنامه نیا. در مدرسه ای قرار داشتند که امکانات ورزشی در اختیار آنها رار نگرفت دوم گروه بود.

 15. شد میتقس بخش 4 به که بود قهیدق 45 جلسه هر زمان. شد اجرا باشدیم جلسه 16 مجموع در و جلسه 2 شامل

  قهیدق 10 سپس ،ییجابجا یحرکت یهامهارت شامل یباز یاقهیدق 10 آن از پس کردن، گرم شامل برنامه اول قهیدق

                                                           
1 Fundamental movement skills)FMS) 

mailto:rostami.m500@gmail.com
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 .شد ارائه کردن سرد قهیدق 10 آخر در و یدستکار یحرکت یهامهارت شامل

 نتایج

این  (. از این رو از آمار پارامتریک در آزمون فرضیة=832/0Pها را تأیید کرد )توزیع دادهطبیعی بودن K-S آزمون 

ها آزمونها بود. نتایج حاصل از مقایسة پیشتحقیق استفاده شد. همچنین نتایج آمارة لوین نشان دهندة همگنی واریانس

 حلیل کواریانس استفاده کرد.بایست از تها مینیز نشان داد که برای انجام تجزیه و تحلیل داده

 تی درشتمهارت های حرک ریمتغ در انسیکووار لیتحل جینتا  -1 جدول
 اندازه اثر داریسطح معنی F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 31/0 0/002 12/46 1 70/23 آزمونپیش

 34/0 001/0 01/14 1 65/26 گروه

    27 34/51 خطا

    30 38/569 کل

نشان داد                   آزمون پس از تعدیل اثر پیش شود، نتایج تحلیل کوواریانسمشاهده می 1طور که در جدول مانه

(34/0 =  p2η001/0؛=p (27،1) =01/14؛F؛)  که بین مهارت های حرکتی درشت در گروه تجربی و کنترل تفاوت

میانگین ( که 1ها نشان داد )نمودار آزمون گروهزمون، نتایج پسآبا کنترل اثر پیش .(P=001/0داری وجود دارد )معنی

بیشتر از گروه کنترل است. به  (md=  90/1؛ p=  001/0)داری مهارت های حرکتی درشت گروه تجربی به میزان معنی

 ای حرکتی موجب بهبود عملکرد در گروه تجربی شده است.عبارت دیگر مداخالت رایانه

 بحث و نتیجه گیری

 نیبنابرا. شوندیم درشت یحرکت یهامهارت رشد به منجر مدرسهغنی سازی محیط  که داد نشان آمده دست به جیتان

 و ییجابجا یحرکت یهامهارت بهبود باعث ط،یمح یسازیغن با نیهمچن و کودکان در زهیانگ و تحرک جادیا با هایباز نیا

 کودکان حرکات رشد ی¬نهیزم در مهم عوامل از استفاده مورد برنامه نوع و آموزش تیفیک ن،یا بر عالوه. شودیم یدستکار

  گابارد  ،(2012) کاتز و هانیش یهاافتهی با پژوهش نیا از حاصل یهاافتهی. شود توجه آن به دیبا مداخالت در که باشدیم

 عوامل نقش یبررس به که ،(2002)  همکاران و ایگارس ،(2013) همکارن و جلسما ،(2012) همکاران و بارنت ،(2011)

 منجر هابرنامه نیا که دندیرس جهینت نیا به و اندپرداخته یرشد یهابرنامه از استفاده با  یادیبن یهامهارت رشد بر مداخله

 مفهوم با رابطه در غلط ریتفس کی وجود، نیا با(. 2،23،20،30،25) دارد یهمخوان شوندیم یادیبن یهامهارت رشد به

 تحت کم یلیخ و شوندیم مشخص یدگیبال لهیوس به هامهارت نیا که است دهیعق نیا ،یادیبن یحرکت یهاالگو یرشد

 حرکات یعیطب رشد مورد در مکرراً کودک رشد متخصصان یبرخ. رندیگیم قرار یطیمح عوامل و فیتکل یتقاضاها ریتأث

 شیپ را کنندیم کسب یدگیبال حاصل صرفاً و یعیطب طور به را حرکات نیا کودکان که دهیعق نیا و اندنوشته هایباز و

 ستهینگر اثرگذار عامل تنها عنوان به آن از دینبا دارد، نقش یادیبن یحرکت یالگوها رشد در یدگیبال اگرچه اما. اندگرفته

 (.5) کندیم فایا هامهارت نیا بهبود در را یمهم اریبس نقش یطیمح طیشرا. شود

 یهامهارت توانیم یعموم اماکن و هاپارک در سازها فراهم و خانه، طیمح مدرسه، طیمح یساز یغن با ن،یبنابرا

 به یامروز جوامع که ییآنجا از و. داد شیافزا یمعنادار طور به را ریتاخ بدون چه و ریتأخ یدارا کودکان در چه را یحرکت

 لذت ت،یجذاب لیدل به نکتیک باکس کسیا یاهیباز از استفاده نیبنابر رفته، یآپارتمان یزندگ و شدن یصنعت سمت
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 یهامهارت بهبود یبرا یرشد برنامه کی عنوان به آن از توانیم آن نهیهز کم و راحت هیته نیهمچن و زش،یانگ ،یبخش

 .کرد استفاده آن از... و یساز هیشب وزن، کاهش ،یهماهنگ تعادل، ،یحرکت
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 کارشناس ارشد یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه تهران. -1

 ندانشگاه تهرادانشیار   -2

@gmail.com70f.samiee 

 مقدمه

 حرکات ایجاد سبب که عضالنی–تعاریف مختلفی از هماهنگی بیان شده است. هماهنگی یعنی ادغام سیستم عصبی 

 های گیرنده و شنیداری دیداری،  احساس تلفیق توانایی دیگر، جایی در و است بدن حرکات در هماهنگ و ظریف صحیح،

( حرکت 2011ماهرانه را هماهنگی می نامند )لوپز و همکاران،  و روان دقیق، حرکات ایجاد برای حرکتی عملکرد با عمقی

به هدف حرکت است.هماهنگی چشم  چه به تنهایی انجام شود، چه با سایر اندام ها، هماهنگی عامل ضروری برای رسیدن

درک  ودست عبارت است از توانایی فرد در تشخیص و انتخاب یک طرح یا شی از میان اشیا پیرامون و هماهنگ نمودن

( هماهنگی بین اندامی شامل حرکات متوالی و همزمان است که از 2005بصری شی با حرکات دست است )اشمیت و لی، 

ی از ریتمیک بودن استفاده می کند.  به طور دقیق  تر، هماهنگی بین اندامی  شامل زمانبندی  دو طرف بدن با درجات  باالی

در حوزه روان شناسی یادگیری، رویکردهای زیادی (. 1997هم است )سویینس.تباط  با چرخه های ا حرکت اندام ها در ار

کرد عمده در این حوزه به بحث در مورد مطرح شده است. رویکرد شناختی در اواخر قرن بیستم مطرح شد و چهار روی

سان پیرو پردازش هدف های اصلی روان شنا فرضیه های نظریه پردازش اطالعات.(2012یادگیری پرداخته اند )استرنبرگ، 

معتقد به  (.2015اطالعات شبیه به اهداف پیاژه است، زیرا آن ها نیز مایل اند ماهیت تفکر را توضیح دهند )گلدنشتاین، 

بین رسش و تجربه است و بیان می کند که عوامل زیست شناختی، شناخت در انسان را محدود می کند، ولی تجربه  تعامل

اتی برای کسب مهارت های خاص فراهم شود. آنها کودک را در انتخاب، ساختن و تغییر سبب می شود اطالعات و امکان

ودک و محیط نیستند. معتقدند که تغییرات رشدی تدریجی و اطالعات فعال می دانند، اما مانند پیاژه معتقد به تعامل ک

ر عملکرد اذعان دارند. به اعتقاد آنها اگر مداوم است. بنابراین رشد پیوسته است و نه مرحله ای، هرچند به تغییرات کیفی د

نها را برطرف فردی )کودک، نوجوان، سالمند( نتواند از عهده حل مسائل شناختی برآید، ممکن است با آموزش مشکل آ

ساخت. لذا عدم توانایی شناختی لزوماً ناشی از سطح رسش فرد نیست دقیقا بر خالف نظر پیاژه، بلکه ممکن است ناشی از 

او در استفاده درست و مناسب از راهبردهای الزم باشد (مثالً نداشتن اطالعات کافی، عدم درک قواعد مشکل انتقال ضعف 

به بلند مدت یا مشکل بازیابی، عدم توجه کافی و .... . برای رشد در خبر پردازی مراحل اطالعات از حافظه کوتاه مدت 

 .وره و وهله رشد از دید آنها پیوسته است و یک فرایند تدریجی میباشدخاصی قائل نیستند؛ یعنی نه مرحله دارند و نه د

مانند پیاژه و ویگوتسکی معتقدند که کودکان  رشد در این رویکرد کمی است و قابل اندازه گیری می باشد.در این رویکرد

نظام تعاملی است، یعنی اطالعاتی که قبالً در حافظه ذخیره  ذاتاً موجودات اکتیوی می باشند. نظام پردازش اطالعات یک

یطی شده اند بر ادراک و توجه اثر می گذارند. بنابراین، در نظریه پردازش اطالعات، یادگیری نتیجه تعامل محرک های مح

نجام تکلیف وجود دارد و اطالعات یاد گرفته شده و یادگیرنده است. ویژگی های نسبتاً ثابتی که در یاد گیرنده به هنگام ا

 عبارتند از: دانش قبلی، نگرش ها، انگیزه ها و شیوه های یادگیری. 

 شناسی روش

 –یک گروه کنترل با طرح پیش ازمون  گروه آزمایشی ویک باشد که در آن روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی می
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باشد. نگر میز نظر زمان جمع آوری داده ها حالحاضر از لحاظ هدف کاربردی، ا پژوهش همچنین،.شدند بررسی آزمون پس

سال شهر تهران  9تا  6ها به شکل میدانی صورت گرفت.جامعه آماری این تحقیق، کلیه کودکانآوری دادهبه عالوه، جمع

مه بودند. الزم به ذکر است که هر دو جنس دختر و پسر مشمول این جامعه بودند. با توجه به نوع تحقیق نی 1395در سال 

باشند سال می9تا 6سنی کودک دردامنه 30های این پژوهشتجربی و نیز بر اساس اطالعات تحقیقات پیشین تعداد آزمودنی

در دسترس انجام شد و هر کدام از افراد به طور تصادفی در دو  گیری به صورت (.نمونه2012، 1)تننباوم، کاماتا و آکلند

عملکرد حرکتی  MABC-2نفر( قرار گرفتند.آزمون  15فر( و یک گروه کنترل )ن 15و ) بازی . ریاضیگروه تجربی تمرین 

سال و یازده ماه،  6تا3ساله را مورد ارزیابی قرار می دهد و به سه گروه سنی تقسیم می شود که عبارتند از  16تا 3کودکان 

ه مولفه حرکتی، چاالکی دست، هدف سال و یازده ماه فراهم آمده است. در هر سه گرو 16تا 11سال و یازده ماه،  10تا 7

گیری و پرتاب و تعادل است. برای هر سه مولفه نمرات استاندارد متناسب با سن و نمرات درصدی فراهم آمده است 

 (2007)هندرسون و همکاران،

 کی دستچاال

 ب( کشیدن بند ج( رسم ماز  الف( قرار دادن میخ ها

 (CASآزمون شناختی کاس )

 نظریه فرایندهای شد.این مطرح1944ناگلیریو درسال ( وسپس1972داس درسال) توسط نخست  شناختی نظریه

 یک ه است.برنامه ریزیقرارداد بررسی رامورد وفرایندمتوالی همزمان فرایند توجه، برنامه ریزی، شامل شناختی چهارگانه

 شناختی رت هاوسایرفرایندهایازدانش،مها واستفاده شناختی،سازماندهی،خودتنظیمی استکه کنترل ذهنی فعالیت

 منظوربررسی رابطه به پیرسون همبستگی ضریب صورت درایران به شناختی ارزیابی سیستم وپایایی روایی . کندرامیسرمی

 وضریب77/0تا71/0وفرایندتوجه، دبرنامه ریزی فراین زمون های مقیاس هایمجددخرده آ آزمون-آزمون نمرات بین

بدست 81/0تا78/0وفرایند همزمان، متوالی فرایند مقیاس های پایایی خرده آزمون های منظوربررسی به کودرریچاردسون

 .آمده است

 نتایج

داری بین پیش رتاب باعث تفاوت معنیکه تمرین بازی و ریاضی در آزمون دریافت دو دستی و پ نتایج پژوهش نشان داد

همانگونه که نتایج  .داری به دست نیامدون با پس آزمون شده است و در گروه کنترل در هر دو متغیر هیچ تفاوت معنیآزم

داری بین پیش آزمون با نشان داد در گروه تجربی تمرین بازی و ریاضی  در آزمون دریافت دو دستی و پرتاب تفاوت معنی

داری به دست نیامد. ین، در گروه کنترل در هر دو متغیر هیچ تفاوت معنیشود. اما در آزمون همچنآزمون مشاهده میپس 

نتایج  دهد که تمرین بازی و ریاضی مرتبط باعث تغییر در نمرات دریافت دو دستی و پرتاب شده است.این نتایج نشان می

دار همبستگی متوسط معنی ( نشان دادند که یک2011یوید و همکاران )های چند مطالعه همسو است. داین بخش با یافته

اصلی نشان داد که کنترل حرکات ظریف  هایبین تکالیف شناختی و حرکتی درشت وجود داشت. همچنین، تحلیل مولفه

ت عنوان کنترل ای تح( به مطالعه2009و پردازش بینایی جز ابعاد اصلی عملکرد شناختی نیست. همچنین، رابرتز و کوئر )

ساله سالم پرداختند. به طور کلی نتایج نشان داد که ارتباط مستقیمی بین کنترل پردازش  7حرکتی و شناختی در نمونه 

                                                           
1. Tenenbaum, Eklund, & Kamata 
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 تواند  اثر گزار باشد. و حرکتی در تبادل سرعت و دقت وجود دارد و این عوامل می شناختی

کنترل پردازش شناختی و حرکتی در تبادل سرعت و دقت  ها نشان دادند که ارتباط مستقیمی بینبه طور کلی پژوهش

توان ه تنظیم چشم و دست نیاز است میتواند اثر گزار باشد. در مهارت پرتاب و دریافت نیز که بوجود دارد و این عوامل می

( 2004مکاران )تواند باعث بهبود این مهارت شود.سولدکین و هبازی و ریاضی با مهارت حرکتی می استنباط کرد که تمرین

که در طول اجرای تکالیف حرکتی و غیر حرکتی مالک نوعی ارتباط میان مراکز عصبی درگیر و فعال وجود اظهار نمودند

های های درشت اثر گذار است و مهارتتوان عنوان داشت که تمرین بازی و ریاضی بر مهارتتوجه به این یافته ها می با دارد.

 ای بهره ببرد.تواند از چنین مداخلهیپرتاب توپ و دریافت آن م

  منابع:

تی و ریاضی در اوتیسم، بررسی (. تاثیر تمرین های ادراکی حرکتی بر مهارت های حرک2010شاهی. ) &احمدی, ا., سید احمد,  .1

 .541-534(, 46)12, مجله اصول بهداشت روانیتک آزمودنی. 

تمرین ، ترجمه مهدی نمازی زاده ، سید محمد کاظم واعظ موسوی ، چاپ  اشمیت ریچارد اِییادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا .2

 .1377دوم، تهران: سمت ، 

شیوه های مطالعه رفتار و یادگیری حرکتی ، ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی ، تهران اشمیت ریچارد اِی. مفاهیم اساسی و  .3

 .1375: دانشگاه امام حسین )ع( ، 

طلب، عبداله قاسمی، چاپ اول، تهران، علم تیموتی، یادگیری و کنترل حرکتی، ترجمه رسول حمایتلی.  ;&ریچارد اِی اشمیت. .4

 .1387و حرکت، 

سال. دانشکده علوم  20-25(. بررسی تأثیر تمرین ذهنی بر هماهنگی چشم و دست در دختران سالم 1385زاده یزدی، م. )شاطر .5

 پزشکی اهواز.

 .  1382رجمه مهدی نمازی زاده ، افسانه سنه ، حمید رضا طاهری ، تهران بامداد کتاب، کلوکا دارلین ای: رفتار حرکتی ، ت .6

. بررسی انتقال حرکت دودستی نامتقارن به حالت عکس آن: تحلیلی (1391، م )انصیفوری &زیالیی بوری,  ، ک.بویری، م.دوستان .7

 (.1)4, رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشیبر نظریه های حرکات دودستی. 

مگیل ریچارد ای، یادگیری حرکتی، مفاهیم و کاربردها، ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی ، معصومه شجاعی، تهران : بامداد  .8

 ..1392کتاب، 

  

 

 

 

 

سال 70تا60تاثیر تمرینات اغتشاشی با تکلیف شناختی بر تعادل زنان سالمند   
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 3کار امیر لطافتو   2، پریسا حجازی1*اوین روشن

 دانشگاه الزهرا یاراستاد -2لزهرا  دانشگاه اسی ارشد رفتار حرکتی کارشنا -1

 ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشگاه خوارزمی گروه آسیب شناسی استاد -3

 @yahoo.com69Aviniva 

 چکیده

 می تجربه را بسیاری مشکالت تعادل است، کنترل دنیازمن که روزانه فعالیت های اجرای حین در سالمندان بسیاری از 

 حرکات با زمانی مرتبط و فضایی پارامترهای در  شناختی آسیب مرتبط با تغییرات و سن به تعادل کنترل کاهش کنند؛

 دهلیزی، سیستمهای بین پیچیده ارتباط و تعامل نتیجه تعادل کنترلد. شو داده می نسبت اتکا منطقه در ثقل مرکز

. تعادل می شود شدن مختل سبب سن افزایش اثر در سیستمها این از یک هر در اختالل و است پیکری -یی،حسبینای

در نتیجه پژوهش  .داشته باشند نقش سالمندان تعادل افت در توانند می نیز توجه محدود ظرفیت مانند شناختی عوامل

سال انجام شد. دراین  70تا60بر تعادل زنان سالمند   حاضر به منظور بررسی تاثیر تمرینات اغتشاشی با تکلیف شناختی 

زن سالمند بصورت نمونه گیری در دسترس از شهرستان مریوان انتخاب شدند. سپس نمونه ها  20پژوهش نیمه تجربی ،

( قرار گرفتند. برای سنجش 10نفر( و کنترل )نفر10بر اساس نمرات پیش آزمون و به صورت هدفمند در دو گروه تجربی)

 18شاشی همراه با تکلیف شناختی را طی عادل از آزمون تعادل تعدیل یافته رمبرگ استفاده شد،گروه تجربی تمرینات اغتت

برای بررسی  دقیقه انجام دادند،سپس پس آزمون بعمل آمد و دادها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 30جلسه و هرجلسه 

تجربی و کنترل  نتایج تفاوت معناداری بین دوگروهه گرفته شد.  بهر (SPSS18)تی تستفرضیه های پژوهش از آزمون 

دوره  در اینکه به توجه با (.˂05/0p)داشت تعادلروی  بر تاثیر معناداری تمرینات اغتشاشی با تکلیف شناختی .نشان داد

 می رخ تعادل درکاهش  عوامل، دیگر و زندگی سبک روانی، عوامل عضالنی، - عصبی های سیستم تحلیل علت به سالمندی

 تمرین واسطة به تعادل افزایش بالقوه دالیل.کرد جلوگیری حرکتی عملکرد این کاهش از تمرینات انجام با می توان دهد،

 اندام حرکت در سریع انقباض تسهیل تمرینی، برنامه شرکت در از بعد تحتانی اندام های  قدرت افزایش شامل اغتشاشی

 است. عضالنی-عصبی سیستم فشار روی برابر در عضالت سازگاری در افزایش ها،

 اغتشاشی، تکلیف شناختی، تعادل پویا، سالمندان تمریناتهای کلیدی: واژه
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عمقی بر تعادل و هماهنگی کودکان مبتال به  حستاثیر تمرینات تعادلی با تاکید بر 

 سندرم دان

 2محمدعلی اصالنخانیو  2زهرا سلمان ،1نوری محسن

 دیار دانشگاه عالمه طباطباییاستا -2طباطبایی        رشد دانشگاه عالمه ارشناسی ادانشجوی ک -1

 

 چکیده

تعادل و هماهنگی دو فاکتور اساس در زندگی روزمره هستند. برای تمام سنین برای انجام فعالیتهای روزمره و انجام 

قات نشان از آن دارد که کودکان مبتال به فعالیتهای بدنی این دو فاکتور بسیار مهم و ضروری هستند. همچنین، تحقی

هدف از پژوهش حاضر دارند. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده،  سندرم در مهارتهای هماهنگی و تعادلی مشکالتی نیز

. باشدمی تاثیر تمرینات تعادلی با تاکید بر گیرنده های عمقی بر تعادل و هماهنگی کودکان مبتال به سندرم دان  اثرمطالعه 

مشغول تحصیل می  95 -96 که در سال تهران ، شهرکم توان ذهنیشرکت کنندگان در این پژوهش از کلیه دانش آموزان 

باشند تشکیل شده است با توجه به حجم وسیع جامعه مورد پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه های در دسترس 

پس از انجام پیش آزمون  با استفاده از  انتخاب شدند. تحقیق بودندمتناسب با اهداف که  نفر 20استفاده شد. در نهایت 

نفره جای داده شدند. با استفاده از  10گروه  2به صورت تصادفی در پردو و تست های تعادلی چک لیست برمبنایی آزمون 

گروه ها استفاده شد. و ازتحلیل کوواریانس برای مقایسه نرمال بودن توزیع ها بررسی اسمیرنوف برای -کلموگروفآزمون 

ها برحسب عضویت آزمودنی تعادل و هماهنگیت بین میانگین باقیماندة نمرانتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد 

بنابراین، با ارائه مداخالت رشدی و برنامه ریزی استاندارد آن می  .(>01/0P) داری مشاهده می شودیتفاوت معنگروهی 

ودکان سندرم دان را بهبود داد. و همچنین از این مداخالت در محیط های خانه و مدرسه و حتی توان تعادل و هماهنگی ک

 موسسات از آن استفاده کرد.

 سندرم دان، هماهنگی،  برنامه تمرینات تعادلی کلیدی: واژه های
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  تاثیر خستگی مرکزی بر دقت تصمیم گیری فوتبالیست های ماهر

 جواد آهنگران*1 و مهدی شهبازی2 

 اننشگاه تهردا دانشیار  -2     دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی، دانشگاه تهران -1

 j.ahangaran@ut.ac.ir 

 

 مقدمه

اهش کارایی و ک، خستگی یک فرایند تدریجی و تجمعی است و تصور بر این است که با بی میلی برای هرگونه تالش

د به صورت خستگی جسمی یا خستگی توانمی خستگی. (1هوشیاری و در نهایت اختالل در عملکرد ذهنی همراه است )

. دانندمی منابع شناختی برای حفظ کارایی برخی آن را کمبود. خستگی ذهنی نوعی احساس نداشتن نیرو است. ذهنی باشد

این . کار طوالنی مدت استی اهش فعالیت سیستم اعصاب مرکزی در نتیجهخستگی ذهنی ک، از نظر علوم اعصاب شناختی

، افزایش ناخوشی، کاهش حافظه، ضعف، بی خوابی، کندی ذهن، روانیهای بیماریای د به وجود آورندهتوانمی خستگی

که ورزشکاران به  گفت هنگامی توانمی در تعریف خستگی بدنی نیز. (2باشد)ای عدم تعادل وحتی درد ماهیچه، فراموشی

فعالیت در این شرایط ی که ادامه شوندمی دار خستگی روبه روبا هش. گذارندمی سطحی فراتر از حد فیزیولوژیک خود قدم

در بیشتر تحقیقاتی که . (3کاهش هماهنگی و کاهش برون ده توان عضالت را به همراه دارد)، بازیابی ضعیف، تمرین زدگی

خستگی مرکزی  ود انفقط خستگی محیطی را در نظر قرار دادهاند دیگر پرداختههای ی و متغیربه بررسی رابطه بین خستگ

بنابراین با توجه به اهمیت خستگی بر دقت تصمیم گیری در ورزشکاران و همچنین . کمتر مورد بررسی قرار گرفته است

تصمیم گیری ورزشکاران مورد بررسی  تضعیف کارایی در زمان خستگی پژوهشگر قصد دارد که تاثیر خستگی مرکزی بر

 . قرار دهد

 روش شناسی

وع تحقیقات نیمه تجربی است و در دو گروه خستگی مرکزی )ذهنی ( و گروه خستگی محیطی ) پژوهش حاضر از ن

رد فوتبالیست ماهر م بازیکن 36حداقل ، این مطالعههای با توجه به تحقیقات مشابه تعداد شرکت کننده. بدنی ( انجام شد

از مجموع بازیکنان ماهر در لیگ تهران به صورت تصادفی در ، سال یا بیشتر را دارند 5که سابقه شرکت در مسابقات برای 

آزمون استروپ برای ایجاد خستگی ذهنی از  شوند.می خستگی بدنی و تلفیق این دو گروه تقسیم، سه گروه خستگی ذهنی

 . برای سنجش میزان خستگی بدنی استفاده شدگ چنین از مقیاس بورهم شود.می مورد استفاده

 نتایج

 . ارائه شده است زیر 1 اطالعات توصیفی نمرات سرعت تصمیم گیری و دقت تصمیم گیری در جدول

 میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیر وابسته: 1جدول 

 ترکیبی خستگی محیطی خستگی مرکزی   گروه

 M SD  M SD M SD آزمون متغیر

mailto:j.ahangaran@ut.ac.ir
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برای مطالعه درون گروهی در متغیر مورد نظر از آزمون تی ها، و همگن بودن واریانسها با توجه به نرمال بودن داده

 . دهدته را برای نمرات دقت در گروه خستگگی مرکزی نشان مینتایج آزمون تی وابس 2جدول. استفاده شدوابسته 

 

 نتایج تحلیل تی وابسته برای نمرات سرعت و دقت در گروه خستگی مرکزی: 2جدول

 t df Sig آزمون متغیر

پس آزمون-پیش آزمون دقت  170/4  13 004/0  

 

داری بین پیش آزمون با پس ت معنیدر گروه تمرین خستگی مرکزی تفاو شودمیمشاهده  2همانگونه که در جدول 

 .(p≥05/0) شودمیآزمون در میزان دقت مشاهده 

 بحث و نتیجه گیری

ان تاثیر خستگی ذهنی که در طول زم، ( انجام شد2008در بررسی همسویی این یافته در پژوهشی که توسط لوریست )

-1محرک "با استفاده از یک الگوی  ، تعارضی شامل رفتار هدفمند و حل مسئله، بروی کنترل ارادی شودمی کار ایجاد

خودکار های الزامات نامشابهی را بروی فرآیند، سازگار و ناسازگار بودههای که شامل محرک 2محرک. بررسی شد "2محرک 

فعالیت مغزی ، (1صریح ) محرکهای اطالعات حاصل از نشانه. آوردمی و کنترلی درگیر در حل مسئله تعارضی به وجود

. فعالیت مغزی با افزایش زمان کار کاهش پیدا کرد. را تحت تاثیر قرارداد 2تا محرک  1شده در فاصله بین محرک  ثبت

واکنش افراد در صورت . شود 2کردن پردازش محرک تر د منجر به آسانتوانمی نتایج رفتاری نشان داد که اطالعات کمکی

ارائه اطالعات غلط منجر به افزایش ، در این موردباشد. تر میت سریعدسی به خصوص در مورد نشانه، صحیحی ارائه نشانه

مرتبط و نشانه های با گذر زمان راندمان عملکرد فرد کاهش پیدا کرده  و اختالف بین محرک نشانه. خطا شدهای نرخ پاسخ

با گذر زمان کار و خستگی  نتایج این پژوهش نشان داد که تاثیر اطالعات کمکی برای پردازش مسئله. غیر مرتبط کم شد

 شود.می ذهنی کمرنگ

 منابع

1. Mac Morris terry (2004). Acquisition and performance of sport skills. 

2. Fontana Fabio (2007). The effects of exercise intensity on decision making performance of 

experienced and inexperienced soccer payers. 

 

 

ت تصمیم  گیریدق  
14/11 پیش آزمون  81/0   97/13  72/0  71/11  81/0  

11/9 پس آزمون  90/0   93/11  66/0  51/9  73/0  
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 طراحی و ساخت فرآیند آنالیز ورزشی سفیر: مطالعه موردی فوتبال 

                                                                       3علی ظهیریو  2، مهدی امینی فارسانی1مهدی شهبازی

 دانشیار دانشگاه تهران  -1

 راندانشگاه ته دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی  -2

 شناس ارشد یادگیری و کنترل حرکتیکار -3

t.ac.irali_zahiri@alumni.u 

 مقدمه 

در سال های اخیر موضوع آنالیز یک مسابقه برای مربی اهمیت باالیی دارد .شناسایی نقاط ضعف و قوت حریف و طراحی 

همچنین بررسی عملکرد بازیکنان خودی در طول یک بازی و یا حتی یک فصل از نکات تمرین بر اساس نقاط قوت و ضعف 

ز نیازمندی های اصلی محسوب می شود اما در کشور ما تاکنون به مثبت مبحث آنالیز می باشد . اگر چه بحث آنالیز یکی ا

ز اساتید ، دانشجویان و فارغ صورت جدی به آن پرداخته نشده است .بنابراین تمام این دالیل باعث شد که گروهی ا

فزار سفیر را التحصیالن دانشگاه تهران به فکر ساخت یک نرم افزار جهت تحلیل و بررسی مسابقات ورزشی بیفتند و نرم ا

 به عنوان اولین نرم افزار آنالیز ورزشی داخلی را به ورزش کشور معرفی کنند .

  شناسیروش 

، Videoobserver ،Wyscoutحرکت از نرم افزارهای روز دنیا مانند  پس از استخراج فاکتورهای مختلف آنالیز

Dartfish ،Longomatch ،Once football ،Matchball ،Prozone ین مقایسه آنها با یک دیگر و همچنین و همچن

قه به نظر کافی بررسی مقاالت مربوط به آنالیز فوتبال به تعدادی فاکتور اصلی و نوین دست یافتیم که برای آنالیز یک مساب

شتند می رسند .این نرم افزار ها دارای فاکتور های مشابه زیادی بودند و تعداد کمی از آنها فاکتورهای جدید و متفاوتی دا

 که با بررسی های مختلف و مقایسه آنها سرانجام کلیدی ترین فاکتور ها استخراج شد .
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زی دروازه بان، تعداد شوت ها، بازیکنانی زننده شوت، مناطق نسبت به دروازه، نحوه زدن کرنرها محل و نحوه ارسال از جناحین، شروع مجدد با
 مناطق مختلف زمینو همچنین پاس های کلیدی از 

 

 
 نتایج 

سرانجام پس از هفت ماه بررسی روی نرم افزارهای مختلف آنالیز کشورهای مختلف همچنین بررسی مقاالت مختلف در 

،به بهترین و کلیدی ترین فاکتورهایی که به وسیله آن می شود الگوی های مختلف تاکتیکی تیم ها ،مناطق  این زمینه

،شناسایی الگو های قالب، سیستم بازی در شروع بازی، سیستم بازی در مواقع هجومی کردن تیم، ضعیف و قوی تیم ها 
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تاکتیکی  –ین برای اولین بار آنالیز رفتاری و بدنی سیستم بازی در مواقع تدافعی کردن تیم، طول و عرض تیم و همچن

 الیز ویدئویی و گرافیکی همزمان می باشد.بازیکنان در این نرم افزار بررسی می شوند. این نرم افزار قادر به آن

 و نتیجه گیری بحث

قوت و ضعف تیم های با هدف ایجاد بهترین گزارش آنالیز یک مسابقه فوتبال و کمک به شناسایی نقاط  نرم افزارسفیر

مختلف و کمک به حل مشکالت تاکتیکی و تکنیکی بازیکنان در تمام پست ها ساخته شده است. آنالیز به عنوان حلقه 

این امکانات ساخته نشده است. نرم افزار سفیر عالوه  گمشده فوتبال کشور ما می باشد و تاکنون نرم افزای در این سطح و با

کی و تاکتیکی قادر به بررسی فاکتور های رفتاری و مسائل مربوط به آمادگی جسمانی افراد  نیز بر بررسی فاکتورهای تکنی

زار موفق شدیم که تا هر کدام از نرم افزار های خارجی ذکر شده دارای نواقصی بودند که ما با ساخت این نرم اف می باشد.

 حد امکان این کاستی ها را کاهش دهیم .

 منابع 

 

1. https://www.videobserver.com/ 

2. https://wyscout.com/ 

3. www.dartfish.com/ 

4. https://longomatch.com/ 

5. www.once.de 

6. https://www.stats.com 

۷. Travassos, B., S-Pinho, J., Marques, P., & Duarte, R. (2012) ‘The influence of the type of goalkeeper 
actionOn the offensive patterns of play in association football’, International Journal of Performance 
Analysis inSport, 12(3): 786. 
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 العملعکسطراحی، ساخت و بررسی پایایی دستگاه سنجش زمان

 3زادگانحسین ناظمغالم و  2، ربابه رستمی1، حسین محمدصادقی پور 1زادهمهال تشکری

                                       دانشگاه شیراز   دانشیار -2                   یادگیری و کنترل حرکتیکارشناسی ارشد  دانشجوی -1

 استادیار رفتار حرکتی دانشگاه شیراز -3

 چکیده

در بین دختران و  العملعکسمطالعه حاضر با هدف طراحی، ساخت و بررسی پایایی دستگاه سنجش زمان 

کن در خوابگاه  به طور هدفمند در دختر و پسر دانشجوی سا 40پسران دانشجو انجام گردید. بدین منظور تعداد 

-العمل، آزمون زمان عکسها پس از آشنایی با دستگاه سنجش زمان عکسمطالعه حاضر شرکت نمودند. آزمودنی

العمل انتخابی را یک بار در شرایط ای چپ، و آزمون زمان عکسالعمل ساده را یک بار با پای راست، یک بار با پ

ها شرکت نمودند. سازگار اجرا نمودند، و سپس بعد از یک هفته مجدداً در این آزمونسازگار و یک بار در شرایط نا

آزمون بر اساس طرحی از دستگاه وینا ساخته شده توسط شرکت الفایت طراحی و ساخته گردید. برای سنجش 

رای ابزار مورد آزمون مجدد استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ ب -های آلفای کرونباخ و آزمونایی از روشپای

محاسبه گردید. همچنین نتایج تحلیل همبستگی اجرا شده بر شرایط اجرا نشان داد که پایایی اجرای  68/0استفاده 

، در پای چپ بدون ارتباط معنادار و در شرایط  sig= 033/0و  r= 478/0العمل در پای راست با تکلیف زمان عکس

بود. با توجه به نتایج برخواسته  sig=001/0و  r=894/0ایط ناسازگار ، و در شرsig=009/0و  r=571/0سازگار با 

ای برخوردار توان این گونه استنباط نمود که ابزار طراحی و ساخته شده از اعتبار قابل مالحظهاز پژوهش حاضر می

 ، هر چند در اجرا با پای چپ ارتباط معناداری بدست نیامد.است

 ل، پایایی، طراحی و ساخت. پایایی.العمزمان عکس: ان کلیدیواژه ه
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 العمل پا در دختران و پسران جوانی زمان عکسمقایسه

 3چریک، مجید چهارده2، ربابه رستمی 1زاده، مهال تشکری 1*محمدصادقی پور حسین

 دانشیار دانشگاه شیراز -2یادگیری و کنترل حرکتی     کارشناسی ارشد  دانشجوی -1

 رازاستادیار دانشگاه شی -3

 h.Mohamadsadeghipoor@shirazu.ac.ir 

 مقدمه

ی ناگهان وی نیب شیر قابل پیلحظه ارائه یک عالمت غاز زمان است که از  ایاندازه العمل،عکس زمان ای واکنش زمان

 با شده کنترل عیسر پاسخیی از توانا عبارتست العملعکس زمان حرکت، علم طهیح پاسخ ادامه دارد. در تا شروعآغاز شده 

 هایبرنامه ای و یدرمان ناتیتمر اری ازیبس در پارامتر نیا ریی صدا. اندازه ای نور مانند ک محرکی به نسبت پوسچر مناسب،

اساسا  ای و دیآیم دست ندرت به به ای حداکثر سرعت ها،ورزش از ارییبس در واقع در. کننده باشد تواند کمکیم یورزش

گردد. یم یورزش ش مهارتیافزا باعث و بوده تیاهم حائز اریبس کوتاه العملعکس داشتن زمان معموال اما باشد،ینم ازین مورد

 به یمناسب اطالعات ا توجه،ی و یمشکالت شناخت مورد در توانیم داده نیا از استفاده با مارانیب از ارییبس در نیهمچن

 مورد اطالعات سرعت پردازش رییگاندازه برای ینیروش ع کی عنوان به رین متغیا شگاه،یآزما طیمح آورد. در دست

 باشدیم یو شناخت یحرکت عملکرد انگرینما و بوده ینیع و حساس اریبس پارامتریداده،  نیا واقع رد. دریگیم قرار استفاده

 زمان رییگاندازه یکل طور است. به شده استفاده توجه زانیم و یکتحر کنترل به مطالعات مربوط از ارییبس در که

 یقیحق یزندگ فیوظا از ایمولفه پارامتر نینکه ایشود. اول ایم انجام هیپا لیدل دو به شده، انجام قاتیدر تحق العملعکس

 پردازش مثل یذهن حوادث جهت الزم العمل، زمانعکس زمان که ن استیا ترمهم لیدل سرعت( و شروع دوی است )مانند

 میتقس دو نوع به العملعکس بندی زمانرد. در یک نوع از تقسیمیگیم اندازه را یحرکت زییربرنامه و رییگمیتصم محرک،

العمل که در آن عبارتست از نوعی زمان عکس (Simple Reaction Time: SRT)العمل ساده الف( زمان عکس :گرددیم

عبارتست از نوعی  (Choice Reaction Time: CRT) یانتخاب العملعکس ماندارد. ب(  خ وجودمحرک و یک پاسفقط یک 

توانند در دو شرایط میها گیریاین اندازه جداگانه وجود دارد.العمل که در آن حداقل دو محرک و دو پاسخ عکس زمان

 گیری شود.سازگار و ناسازگار اندازه

 روش شناسی

های دانشگاه شیراز به صورت هدفمند در این نفر دانشجوی دختر ساکن در خوابگاه 20پسر و نفر دانشجوی  20تعداد 

ارشناسی ارشد بود و هیچ یک از افراد مشکل شنوایی و بینایی پژوهش شرکت کردند. سطح تحصیالت افراد کارشناسی و ک

استفاده شد. در هنگام آزمون،  68/0باخ العمل با ضریب آلفای کروننداشتند. در این آزمون از دستگاه سنجش زمان عکس

گرفت. شرکت دستگاه زیر پای راست و چپ آنها قرار می هاینشستند و پدالها روی یک صندلی میکدام از شرکت کنندههر

العمل ساده را به ترتیب در سه کوشش برای پای راست ها پس از آشنایی با آزمون محقق ساخته، آزمون زمان عکسکننده

ن سه العمل انتخابی پا را در سه کوشش انجام دادند. در انتها میانگیچپ انجام دادند، سپس آزمون زمان عکس و پای

 العمل گزارش شد.کوشش به عنوان زمان عکس
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 نتایج

العمل انتخابی در العمل ساده پای راست و چپ و زمان عکسجهت پاسخگویی به این سوال که آیا بین زمان عکس

های دادهبین دو گروه دختر و پسر دانشجو تفاوت معناداری وجود دارد از آزمون تی مستقل استفاده گردید. شرایط سازگار 

 آمده است. 3و  2،  1توصیفی و نتایج تجزیه و تحلیل آزمون تی در جداول 

 شجو العمل ساده پای راست در دختران و پسران دانعکس : نتایج آزمون تی برای مقایسه نمرات زمان1جدول 

 

 میانگین تعداد العمل های عکسزمان
انحراف 

 استاندارد

خطای 

معیار 

 میانگین
df  ارزشt داریسطح معنی 

زمان عکس العمل 

 ساده پای راست

 022/0 09/0 38/0 20 دختران دانشجو
38 73/2 009/0 

 017/0 07/0 30/0 20 پسران دانشجو

 

العمل ساده در پای دانشجو در زمان عکسن دو گروه دختر و پسران است که بینشانگر آن  1ول نتایج حاصل از جد

(. به این معنی که در این زمان میانگین نمرات گروه t  ،38 =df،009/0≥p= 737/2معناداری وجود دارد )راست تفاوت 

 (  است. �̅�= 30/0( بیشتر از میانگین نمرات پسران دانشجو)�̅�=38/0دختران دانشجو )

پسران دانشجوالعمل ساده پای چپ در دختران و عکس ایج آزمون تی برای مقایسه نمرات زمان: نت2جدول   

 

 میانگین تعداد العمل های عکسزمان
انحراف 

 استاندارد

خطای 

معیار 

 میانگین
df  ارزشt داریسطح معنی 

زمان عکس العمل 

 ساده پای راست

 02/0 09/0 34/0 20 دختران دانشجو
38 59/3 001/0 

 008/0 03/0 27/0 20 پسران دانشجو

العمل ساده در پای نشانگر آن است که بین دو گروه دختر و پسران دانشجو در زمان عکس 2نتایج حاصل از جدول 

(. به این معنی که در این زمان میانگین نمرات گروه t  ،38 =df،001/0≥p= 59/3راست تفاوت معناداری وجود دارد )

 است. ( �̅�= 27/0پسران دانشجو)( بیشتر از میانگین نمرات �̅�=34/0دختران دانشجو )

 العمل انتخابی در شرایط سازگار در دختران و پسران دانشجو عکس : نتایج آزمون تی برای مقایسه نمرات زمان3جدول 

 

 میانگین تعداد العمل های عکسزمان
انحراف 

 استاندارد

خطای 

معیار 

 میانگین
df  ارزشt داریمعنی سطح 

زمان عکس 

ساده  العمل

 پای راست

 022/0 12/0 46/0 20 دختران دانشجو

 پسران دانشجو 001/0 27/4 38
20 33/0 07/0 05/0 

العمل ساده در پای نشانگر آن است که بین دو گروه دختر و پسران دانشجو در زمان عکس 3ول نتایج حاصل از جد

(. به این معنی که در این زمان میانگین نمرات گروه t  ،38 =df،001/0≥p= 27/4راست تفاوت معناداری وجود دارد )

 (  است.�̅�= 33/0( بیشتر از میانگین نمرات پسران دانشجو)�̅�=46/0دختران دانشجو )

 و نتیجه گیریبحث 
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، یکی از العمل کوتاهحرکتی و عملکرد فرد است. زمان عکس-العمل یک شاخص خوب از هماهنگی حسیزمان عکس

العمل عضالت ها بر فعالیت و عکسهای ورزشی است. برخی از رشتهت ورزشکاران در بسیاری از رشتهعوامل موثر در موفقی

ها متمرکز بوده است. همچنین شواهد العمل نیز بر دستهای زمان عکسپا متکی هستند. از طرفی دیگر اکثر سنجش

اند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف نشان دادهزنان و مردان ورزشکار را العمل در پژوهشی بسیاری تفاوت زمان عکس

العمل ساده و انتخابی پا در دختران و پسران دانشجو طراحی و اجرا گردید. نتایج این مطالعه ی نمرات زمان عکسمقایسه

 باشد. پسران آزمودنی؛ میاندهای فردی و خصوصیاتی است که افراد با آن بدنیا آمدهیک شاهد دیگری بر نقش تفاوت

ها برتری معناداری را از خود نشان دادند و موفق به اجرای گیریالعمل در تمامی اندازهپژوهش حاضر در شاخص زمان عکس

-العمل با زمان کمتری نسبت به دختران مورد مطالعه شدند. بدست آمدن این نتایج منجر به این نتیجهتکلیف زمان عکس

های که متکی به استفاده از اندام تحتانی و پاها در ران به خصوص در ورزشهای تمرینی دختدر برنامهشود که گیری می

العمل در نظر گرفته شود. به محققان ای در رابطه با تمرینات زمان عکسهای تمرینی ویژهاجرای مهارت هستند، برنامه

جنسیت و سن در این  ختلف به بررسی همزمان نقششود، ضمن مقایسه ورزشکاران دختر و پسر در سنین متوصیه می

 شاخص بپردازند. 

 منابع
1. Crabtree DA, Antrim LR. Guidelines for measuring reaction time. Percept. Mot. Skills. 1988; 66:363–370 

2. Parekh N, Gajbhiye IPR, Wahane M, Titus J. The study of auditory and visual reaction time in healthy controls 

patients of diabetes mellitus and those performing aerobic exercises. JIACM. 2004; 5(3):239-43 
3. Turhanoglu AD, Beyazova M. Reaction time and movement time in patients with carpal tunnel syndrome: an 

electromyographic study. Clin.Biomech.2003; 18: 380–384 

4. Mori S, Ohtani Y, Imanaka K. Reaction times and anticipatory skills of karate athletes. Human Movement 

Science.2002; 21:213–230 

5. Milner AD. Chronometric analysis in neuropsychology. Neuropsychologia. 1986; 24:115–128 
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150p156 
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 تأثیر آموزش تکالیف ردیابی بر هماهنگی چشم و دست کودکان دارای اختالل یادگیری

 2رزا رهاوی عزآبادی و 1اکباز دستگردیپریوش خ

 کارشناس ارشد یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه الزهرا)س(   -1

 استادیار دانشگاه الزهرا)س( -2

 چکیده

هدف تحقیق حاضر تأثیر آموزش تکالیف ردیابی بر هماهنگی چشم و دست کودکان دارای اختالل یادگیری بود. بدین 

سال در مرکز اختالل یادگیری مفید شهر تهران  9-12رای اختالل یادگیری در سنین پسر دا دانش آموز دختر و 24منظور 

به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به عنوان آزمودنی که هیچگونه تجربه قبلی با تکالیف ردیابی نداشتند به صورت 

و با استفاده از طرح پیش ه تجربی نوع نیمنفری، کنترل و آزمایشی قرار گرفتند. روش تحقیق از  12گروه  2تصادفی در 

تکلیف مورد استفاده در این تحقیق نوعی تکلیف ردیابی بود که به صورت نرم  .پس آزمون با گروه کنترل می باشد -آزمون

افزاری طراحی و هدف از اجرای تکلیف، ردیابی کردن مسیر با حداکثر سرعت و حداقل خطا بود. زمان حرکت و دو نوع 

یک و مسیر( به عنوان نمره عملکرد )هماهنگی چشم و دست( منظور شد. آزمودنی ها پس از شرکت در رکت )کلخطای ح

کوششی را تمرین و پس از آخرین جلسه اکتساب در پس آزمون  16بلوک  8جلسه(،  2پیش آزمون، در مرحله اکتساب )

بی تأثیر معنی داری بر متغیر هماهنگی یف ردیاتحلیل کواریانس یک راهه نشان داد آموزش تکال نتایج .  کردند شرکت

سال دارای اختالل یادگیری داشت. بنابراین پیشنهاد می شود آموزش و ارائه تکالیف ردیابی  12-9چشم و دست کودکان 

 موقعیتی، سبب بهبود هماهنگی چشم و دست کودکان دارای اختالل یادگیری می شود.

 و دست، اختالل یادگیری هماهنگی چشم ردیابی،تکالیف کلیدی:  واژه های
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 مهارت پرتاب دارت یادگیریتاثیر بازی کامپیوتری بر

 2غالمرضا لطفی و 1*سعیده جزینی درچه

 تهران دانشیار دانشگاه شهید رجایی -2        تهران رجایی ه شهیدنشگادا حرکتی رفتار شدار سشنارکا -1

 aeede.jazini@gmail.coms 

 چکیده

 ،هنددمی صختصاا یکامپیوتر یهازیبا منجاا و کامپیوتر از دهستفاا به را دییاز قتو ننااجو و نناانوجو کثرا وزهمرا

تمرین بدنی بر یادگیری مهارت پرتاب  هدف تحقیق حاضر بررسی اثر بازی کامپیوتری به تنهایی یا در ترکیب با ینابنابر

نفر به  30 برای اجرای آن از بین دانشجویان در دسترس تعدادطرح این تحقیق از نوع نیمه تجربی است و  دارت است.

ها پژوهشگر به آزمودنی آزمون ابتدا نحوه صحیح پرتاب دارت توسطانتخاب شدند. قبل از شرکت در پیش صورت داوطلبانه

 آزمون به سه گروه همساندنی ها پس از شرکت در پیشار شد. آزمود و پس از آن جلسه پیش آزمون برگزداده شآموزش 

روز 4تقسیم شدند. هر گروه به طور مجزا در طی  )تمرین بدنی، بازی کامپیوتری، تمرین بدنی همراه با بازی کامپیوتری(

فوری  دقیقه آزمون یادداری 15آخرین جلسه اکتساب به فاصله جلسه( به تمرین  مربوط به گروه خود پرداخت. پس از  4)

نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب با  ساعت در آزمون یادداری تاخیری شرکت کردند. 24ها پس از انجام شد و آزمودنی 

بوده است داد که فقط اثر اصلی گروه معنادار  اندازه گیری تکراری روی عامل جلسات تمرین در مرحله اکتساب نشان

(001/0=P  93/51و=Fو مقایسه زوجی گروهها )  نشان داد که در مرحله اکتساب، گروه بازی کامپیوتری نسبت به دو گروه

دیگر  و گروه بازی کامپیوتری همراه با تمرین بدنی نسبت به گروه تمرین بدنی عملکرد بهتری داشته اند. اما نتایج تحلیل 

یری، تفاوت معناداری بین گروهها کرد گروهها در آزمونهای یادداری فوری و یادداری تأخواریانس یک راهه در مقایسه عمل

اما در یادداری تاثیر  دمیشو مؤثرتر اکتساب موجب یکامپیوتر زیبا از دهستفاا که داد ننشا تحقیق ینا نتایج را نشان نداد.

 دبهبو موجب ندامیتو موبایل( زیباو  یکامپیوتر ،یدئوییو زی)با یجیتالید زیبا که دکر نبیا (2009) ینیروچندانی ندارد. 

 زیبا منجاا (2005) گنروابه نظر  .دشو جتماعیا شایستگیو  شخصی ،هیجانی ،حرکتی -کیادرا ،شناختی یهارساختا

 -حسی ناییاتوو  کنشوا نماز ،پا -چشم هماهنگی ،ستد -چشم هماهنگی برو  ستا مؤثر حرکتی لکنتر بر یکامپیوتر

 حل ایبر شتال ف،هد دنکرلنباد رت،مها مهم مسائل هب توجه طریقاز یکامپیوتر زیبا منجا. ااردمیگذ تأثیر حرکتی

 موجب رتمها به طمربو تطالعاا لنتقاو ا عمیق تطالعاا دازشپر نمکاا ،مهم تطالعاو ا ردخوزبا بالفاصله یافتدر ،مسئله

.دمیشو شناختی یگیردیا

 بازی کامپیوتری، نمایش مهارت، پرتاب دارت، یادداری: واژه های کلیدی
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دستی  مرور ذهنی بر هماهنگی دو تمرین فیزیکی و ترکیب خرتأتأثیر تقدم و 

 دختر  دانشجویان

  2*شهزاد طهماسبی بروجنی و  1آزاده لسانی

 دانشیار دانشگاه تهران -2                   دانشگاه تهرانحرکتی  کارشناس ارشد یادگیری و کنترل -1

 ahmaseb@ut.ac.irshahzadt 

 چکیده 

به عدم نیاز  توجه بابازسازی یک الگوی حرکتی در ذهن مطرح است و استفاده از آن در تمرینات  عنوانی بهذهن مرور 

با تمرین فیزیکی همراه شود، اثربخشی  کهدرصورتی قطعاًاین شیوه تمرینی به امکانات و تجهیزات خاص حائز اهمیت است و 

یک نسبت به دیگری اولویت داشته باشند مورد چالش است. اما اینکه کدام ؛جرای مهارت ایجاد خواهد کردبیشتری را در ا

از انجام این پژوهش بررسی تعیین اولویت در ترکیب مرور ذهنی در برابر تمرین فیزیکی و یافتن بهترین زمان  هدف لذا،

بود. این پژوهش از نوع نیمه تجربی و به لحاظ هدف ب صرف شده برای مرور ذهنی در عملکرد هماهنگی دودستی مناس

( بود که حائز امتیاز 3/25±16/2نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران )با میانگین سنی  45کاربردی بود. نمونه پژوهش 

( جهت بررسی 1999مارتین،  ویرسازی حرکت )هال وورودی در تصویرسازی شدند. پرسشنامه تجدیدنظر شده تص

ازی حرکتی و همچنین دستگاه هماهنگی دودستی در این تحقیق مورداستفاده قرار گرفت. پس از کسب رضایت تصویرس

آزمون هماهنگی آزمون هماهنگی دودستی اجرا شد. سپس بر اساس امتیاز پیشها جهت حضور در پژوهش، پیشآزمودنی

گروه تأخر مرور ذهنی و گروه کنترل بود.  مرور ذهنی،ها شامل تقدم نفر( تقسیم شدند. گروه 15به سه گروه )طور همگن به

 آمار برها به عمل آمد. در این پژوهش عالوه آزمون هماهنگی از آزمودنیهر گروه، مجدداً پس موردنظربعد از مداخله 

مبسته در ، آزمون تعقیبی توکی و تی هطرفهکاز تحلیل واریانس یها، ها و همگنی واریانستوصیفی و بررسی توزیع داده

دار بین گروه ها در پیش نشان داد علیرغم عدم تفاوت معنی آمدهدستبهنتایج  استفاده شد. P≤ 05/0ی داریمعنسطح 

ین ذهنی (، و تأخر تمرP=005/0(، بعد از مداخله گروه تقدم مرور ذهنی، نسبت به گروه کنترل) P≥ 05/0آزمون)

(036/0=Pخطای کمتری در هماهنگی دودستی داش ) ی مرور ذهنت. همچنین نتایج تی همبسته نشان داد که گروه تأخر

ها حاکی از این بود که تقدم (. یافتهP=007/0آزمون خود داشتند)نسبت به پیش آزمونپسخطای معنی دار بیشتری را در 

در  توانندیمربیان کنند که ممیزان هماهنگی شد. لذا محققان پیشنهاد می داریمعنآن موجب بهبود  تأخرمرور ذهنی بر 

ترکیب تمرین فیزیکی و مرور ذهنی، تقدم مرور ذهنی را جهت اثرگذاری بیشتر بر بهترین عملکرد هماهنگی حرکتی بکار 

 استفاده نکنند.گیرند و پیشنهاد می شود از تأخر مرور ذهنی در تکالیفی که مستلزم هماهنگی دودستی است، 

 نی، تمرین فیزیکی، تصویرسازی حرکتی، هماهنگیمرور ذهنی، تمرین ذه کلیدی: واژه های
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 تاثیر تمرینات یوگا، پیالتس و ایروبیک بر تمرکز ذهنی و توجه انتخابی زنان بزرگسال

 1منیره مسعودی نژاد 2سیده ام کلثوم شفیعی دارابی، *1معصومه علی اصغری تویه

 مازندران، ساری ادیب عالی آموزش موسسه مدرس -1

 2 ناحیه ساری شهرستان مازندران، استان پرورش و وزشآم بدنی تربیت دبیر -2

 m_aliasghary@yahoo.com 

 مقدمه

باید توجه داشت که یک جامعه، یک سازمان و یا خانواده تنها زمانی قادر خواهد بود راه ترقی و تکامل را طی کند که 

ش و نیک پندار باشد. میزان اهمیت توجه در انجام تمام تکالیف بر هیچ کس پوشیده نیست، کاهش دارای افرادی سالم، باارز

یکی از تمرینات بسیار بسیار مؤثر در جتماعی و خانوادگی ایجاد می کند.توجه مشکالت و دشواری هایی را در روابط ا

ر هند به ارمغان امده است. یوگا یک ورزش فکری پرورش قوه تمرکز، یوگا است. یوگا قدمت چند هزار ساله دارد و از کشو

 تمرینی روش از استفاده .بسیار مفید محسوب می شود که در آن ِواحد تأثیرات جسمی و روانی فوق العاده عالی دارد

و  1کشد)لین می چالش به است، نیاز مورد پویا در تعادل که را عصبی و عضالنی اسکلتی، حسی، های سیستم پیالتس

نمایتد.  می کمک عضالت، تعادل بازگرداندن و تنه عضالت توسعه به تنفس عضالنی و کشش تقویت، با ( و2006، همکاران

توان  عضالنی، استقامت عضالنی، قدرت پذیری، )انعطاف جسمانی عملکرد افزایش موجب تمرینات پیالتس همچنین

و  رغبت( انرژی، اززندگی، لذت توجه، کانون زه،انگی )حوصله، شناختی روان عملکرد تنفسی(، – قلبی آمادگی عضالنی،

 کنترل، شامل پیالتس ورزش (.2001 ،2گردند)لتی می حرکت( زیبایی پویا، و ایستا ثبات تنه، ثبات )کنترل حرکتی کنترل

 باهم هماهنگ باید پیالتس، حرکت هر قلب در اصل شش تنفس است. این و ها حرکت روان اجرای دقت، تمرکز، مرکزیت،

به عنوان یک سری تمرینات آمادگی جسمانی و حرکتی طراحی و به سرعت  ، ورزش ایروبیک 1960شوند. در سال  ااجر

گسترش داده شد. این  نوع روش تمرین برای فرد این امکان را فراهم می سازد که ناخودآگاه از خالقیت های ذهنی و 

 ورزشی های مرینت نهفته خود را آشکار سازد. سودمندیهنری در وجودش بیش تر استفاده کند و برخی از استعداد های 

 در تمرین پالیومتریک، های تمرین بر درمانی تمرین اغلب تحقیقات . است شده مشخص خوبی به بیماران این برای منظم

جمله  از ورزشی های تمرین دادن انجام که حالی در اند، شده متمرکز دو هر از ترکیبی یا قدرتی و هوازی، های تمرین آب،

 استفاده با پیالتس و بین یوگا این در شوند. استفاده درمانی تمرین در مکمل عنوان به توانند می نیز پیالتس و تایچی یوگا،

 پژوهش در (.2013، 3بدن کمک می کند)ویس و پانل مرکزی بخش تقویت و انعطاف پذیری ارتقای به بدن و ذهن از

 قاب طور به اس.ام به مبتال زنان در را پویا تعادل آب، در تمرینات با مشابه سهفته پیالت 12 که شد داده نشان دیگری

 حافظه مثبت ی بهره بهبود نظیر شناختی برعوام تمرینات این اثر همچنین (.1391 )مرندی، است افزایش داده توجهی

                                                           
۱ - Lin 
2 - Latey 
۳ - Vyss J, Patel 
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ات آنها بر تمرکز و توجه (. با توجه به سودمندی هر سه ورزش و اثر1393است)نزاکت حسینی و همکاران،  شده گزارش

ققان تصمیم گرفتند به مقایسه این سه روش بپردازند. به همین منظور هدف از این مطالعه بررسی مقایسه تاثیر تمرینات مح

 یوگا، پیالتس و ایروبیک بر توجه انتخابی و تمرکز ذهنی زنان بود.

 شناسیروش 

به تجربی به مقایسه سه روش تمرینی پرداخته شد. شرکت با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون و به صورت ش

سال تشکیل دادند که به صورت تصادفی در سه  40تا  20نفر زنان داوطلب با دامنه سنی  45کنندگان این تحقیق را تعداد 

شرکت  سنجیده شدند. d2عد از مداخله تمرینی به وسیله آزمون نفر( قرار گرفتند. قبل و ب 15گروه تمرینی)هر گروه 

ماه ، هفته ای سه جلسه و هر جلسه به مدت یک ساعت به انجام منظم تمرینات پرداختند. پس از  3کنندگان به مدت 

( 05/0در سطح )( و ANOVA، داده ها با استفاده از آنالیز واریانس ) k-sبررسی طبیعی بودن داده ها با استفاده از آزمون 

 تجزیه و تحلیل شدند.

 نتایج

شان می دهد که از لحاظ آماری ارتباط معنی داری بین نمرات تمرکز ذهنی و توجه انتخابی پیش آزمون تا یافته ها ن

پس آزمون گروه ها وجود دارد. گروه ایروبیک از گروه یوگا پیشرفت بیشتری داشت و همچنین گروه پیالتس نسبت به هر 

 نتایج بهتری را کسب امتیازات به دست آورد. دو گروه

 میانگین و انحراف معیار بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در تمرکز ذهنی و توجه انتخابی: 1جدول 

 تمرکز ذهنی توجه انتخابی  

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 41.04 196.0 71.04 485.7 پیش آزمون یوگا

 37.06 234.1 61.17 550.0 آزمونپس 

 46.36 205.4 70.57 509.6 پیش آزمون ایروبیک

 41.87 249.4 64.66 579.4 پس آزمون

 36.46 212.4 66.32 501.2 پیش آزمون پیالتس

 39.1 276.6 55.65 589.6 پس آزمون

 حث و نتیجه گیری ب

مقایسه شرکت در تمرینات یوگا، پیالتس و ایروبیک پرداخته شد. سوال تحقیق این بود که آیا  این مطالعه به برررسی

مرینات اثرات متفاوتی در بهبود وضعیت تمرکز ذهنی و توجه دارند؟ نتایج این تحقیق نشان داد که شرکت در این این ت

بت به دو گره تمرینی دیگر تغییرات معنی دارتری فعالیت ها اثرات خوبی را بر جای گذاشته است. گروه تمرینات پیالتس نس

ی تحقیقات همخوانی دارد، به عنوان مثل هیلمن و همکاران ارتباط معنی نشان دادند. یافته های تحقیق حاضر با نتایج برخ
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(. 2012، علی اصغری و همکاران، 2005داری را بین عملکرد شناختی و سطح تمرینات ایروبیک نشان دادند)هیلمن، 

 سالمت ی،زندگ به نگرش خوب ایجاد با و می شود سالمت و شادابی احساس کارآیی ذهن، افزایش موجب بدنی عالیتف

 بودن خوب احساس و قرار می گیرند بدنی فعالیت روانی عوامل تأثیر تحت مردان از زنان بیشتر می کند. تأمین را فرد روانی

(. تحلیل داده ها نشان می دهند که شرکت منظم در 2005می یابد)میشل و همکاران،  مردان افزایش از بیشتر آنها در

پیالتس )کنترولوژی( که به معنای ایجاد هماهنگی کامل بین جسم، ذهن و روح  کالس های ایروبیک، یوگا و مخصوصا

 است می تواند بر عملکرد شناختی افراد تاثیرات مثبتی را بر جای بگذارد. 
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ل زمینه ای بر اجرای مهارت پاس در پسران دارای اختالل تاثیر سطوح متفاوت تداخ

 نقص توجه/ بیش فعالی

 3حبیب هادیان فردو  2*ربابه رستمی، 1نجمه حسن پور

ار بخش علوم ورزشی دانشگاه شیراز                                           دانشی -2  کارشناس ارشد رفتار حرکتی    -1

  دانشگاه شیراز  الینیشناسی ب استاد بخش روان -3

 rostami@shirazu.ac.ir 

 چکیده

ترین اختالالت رفتاری شناخته شده در کودکان در سنین مدرسه است، یکی از گسترده لینقص توجه/ بیش فعااختالل 

هدف از انجام پژوهش  است.د توجه محققین قرار گرفتههای حرکتی و ورزشی کمتر موررسد در آموزش مهارتکه به نظر می

جامعه  غیربالینی بود. ADHDای بر اجرای مهارت پاس در پسران دارای حاضر بررسی تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه

در سال تحصیلی  شهر شیرازفعال مقاطع ابتدایی مدارس ساله بیش 12تا  6پسر دانش آموزان  کلیه پژوهشاین آماری 

نفر انتخاب  56تعداد آموز، دانش 265، افراد نمونه از میان SNAP-IVپس از غربالگری با استفاده از فرم  بودند. 95-96

روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی های مورد مطالعه قرار گرفتند. شدند که این افراد به روش انتساب تصادفی در گروه

نفر( و یک گروه کنترل  20ای پایین شامل نفر و تداخل زمینه 19شامل ای باال شامل دو گروه آزمایشی )تداخل زمینه

هر دو گروه  پاس ارزیابی شد. آزمون اجرای مهارتآزمون و پسنفر( بود که بصورت پیش 17)دارای تمرین بدنی شامل 

نتایج کت کردند. دقیقه بود، شر 45جلسه تمرین مهارت های حرکتی بنیادی که هر جلسه تمرینی شامل  10آزمایشی در 

شود. دستیابی به این نتایج در می (=000/0pپاس ) اجرای مهارت این پژوهش نشان داد که انجام تمرینات باعث بهبود

رسد چالش نو را های حرکتی دارد، به نظر میریزی مناسب آن در آموزش مهارتحالی که تاکیدی بر نقش تمرین و برنامه

 های خاص به ارمغان بیاورد.ی استفاده از آن برای گروهمرین و نحوهریزی تدر مبانی نظری برنامه

 

 نه ای، مهارت پاس، اختالل نقص توجه/ بیش فعالیتداخل زمیکلیدی:  واژه های

  

 

 

 

mailto:rostami@shirazu.ac.ir


 

۹7 
 

 

 تأثیر یک دوره تمرین بادی باالنس بر هماهنگی چشم و دست زنان بزرگسال

 3شیرازی راضیه محمدو  *شهزاد طهماسبی بروجنی. 1نگین نظری فر

                          دانشیار دانشگاه تهران                       -2                    تهران حرکتی دانشگاه کنترل و یادگیری ارشد کارشناس -1

 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران -3

 shahzadtahmaseb@ut.ac.ir 

 مقدمه

 آن جتماعیایط اشر از متأثر که دشومی هاییویژگیجد وا یخرتا از دوره هر در جتماعیا ةپدید یک انعنو به ورزش 

های بدنی تر متقابل تأثیراتی دارد.  فعالیطوو به  زدسامی متمایز یگرد دورة در مشابه یهارشته از را آن ت وسا دوره

افراد را افزایش دهد. از مزایای دیگر ورزش کاهش استرس، فشار خون و بهبود پذیری، هماهنگی و قدرت تواند انعطافمی

هایی است که از ترکیب و . بادی باالنس ورزشی تأثیر گذار و نمونه ای از ورزش[1]باشدانعطاف و میزان متابولیک بدن می

بنیان این ورزش ارتقاء سطح  مستقل را به وجود آورده است. یکی از اهدافاثر چندین رشته ورزشی بهره جسته و ورزشی 

بادی باالنس ترکیبی از حرکات ورزشی تای باشد. راد جامعه با کمترین هزینه و امکانات میسالمت و تندرستی عموم اف

که موجب بهبود انعطاف پذیری و حرکت پذیری مفاصل، بهبود در دوام قدرت و قدرت یالتس است چی، یوگا و تمرینات پ

در بسیاری از حرکات ورزشی و حتی حرکات . [2]شودود تراکم استخوانی و سیستم تعادل بدن میعملکردی و درونی، بهب

شود. با استناد به تعریف روزمره استفاده از هماهنگی بین اجزای بدن، موجب اجرای موفقیّت آمیز مهارت حرکتی می

. [3]محیطی است افهدا و هاادیدرو یلگوا با طتباار در هاامندا تحرک و نبد یلگوپذیرا یعنی( هماهنگی 1990)1تروی

. [4]ای و ورزشی کاربرد زیادی داردهای روزمره، حرفهای از حرکات هماهنگ است که در فعالیتهماهنگی دو دستی نمونه

دست یافت نشد  ر خصوص تأثیر ورزش بادی باالنس بر هماهنگی چشم وهای انجام شده توسط محقق پژوهشی دبا بررسی

لذا، هدف از تحقیق حاضر تعیین میزان تأثیر و بیشتر تحقیقات انجام شده در خصوص دو رشته پیالتس و یوگا بوده است 

 تمرینات بادی باالنس بر هماهنگی چشم و دست زنان بزرگسال بود.

 روش شناسی

نفر از زنان شهر  50انجام شد. بدین منظور تعداد ه تجربی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون تحقیق حاضر از نوع نیم

گروه تجربی و کنترل  (، به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو12/44±5/8تهران با میانگین سنی )

ان رت نمونه در دسترس از دو باشگاه شهر تهرنفر افراد مبتدی بودند که به صو 25تقسیم شدند. گروه تحت مداخله شامل 

ای در دقیقه 60ی جلسه 12ی شرکت در تمرینات بادی باالنس را نداشتند و به مدت انتخاب شدند؛ این افراد تجربه

های بادی باالنس شرکت کردند. در اولین جلسه حضور در کالس از افراد پیش آزمون گرفته شد و پس از سپری کالس
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شد. از افراد گروه کنترل نیز پیش آزمون و پس از گذشت یک ماه  لسه تمرین از همان افراد پس آزمون گرفتهج 12کردن 

پس آزمون گرفته شد با این تفاوت که این گروه فعالیت ورزشی در فاصله انجام این دو تست نداشتند. به منظور سنجش 

 لیو تحل هیزمنظور تج به ب توپ به دیوار استفاده شد.های سودا و پرتامیزان هماهنگی چشم و دست از دو تست قوطی

 زین یاز آمار استنباط یفیتوص یهاشاخص گریو د اریانحراف مع ،یفیحاضر، عالوه بر استفاده از آمار توص قیتحق یهاداده

ت تجزیه و جه اسمیرنوف-پس از اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کلوموگروف شد؛ استفاده

تحلیل داده ها از آزمون تی همبسته جهت بررسی میزان پیشرفت هر یک از گروه ها از پیش آزمون به پس آزمون و آزمون 

  استفاده شد. α=05/0تی مستقل برای مقایسه میانگین های بین دو گروه در سطح معناداری 

 نتایج

همان  (.P≥05/0وضه ها جهت ورورد به آمار پارامتریک بود )مفرویلک و آماره لون حاکی از تایید -نتایج آزمون شاپیرو

که بین میزان هماهنگی زنان در آزمون پرتاب نشان داده شده نتایج آزمون تی مستقل نشان داد  1طور که در جدول شماره

 داری وجود دارد.بین دو گروه کنترل و تجربی اختالف معنی( = 006/0P) به دیوار توپ

 را نشان می دهد. تست پرتاب توپ به دیواریج مقایسه پیش آزمون و پس آزمون نتا. 1جدول شماره 

 

 

 

 

 

بین دو گروه  های سوداطیقوکه بین میزان هماهنگی زنان در آزمون نتایج آزمون تی مستقل نشان داد و همچنین 

  .(= 018/0P)داری وجود داردکنترل و تجربی اختالف معنی

 های سودا را نشان می دهد.. نتایج مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تست قوطی2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

میزان هماهنگی افراد در آزمون پرتاب توپ از پیش آزمون به پس همچنین نتایج آزمون تی همبسته نشان داد که 

سودا نیز از پیش آزمون به پس آزمون  های(، همچنین در آزمون قوطی= 00005/0Pآزمون پیشرفت معنی داری داشت)

 (.3دول شماره )ج(. = 000005/0Pپیشرفت معنی داری مشاهده شد)

 . نتایج تغییرات درون گروهی را نشان می دهد.3جدول شماره
 معنی داری t df  گروه ها

 گروه تجربی

 )پرتاب توپ(

 -076/4 پیش آزمون 

 

24 00005/0 

 پس آزمون 

درجه  F  گروه

 آزادی

 معنی داری

 گروه تجربی

 

 گروه کنترل

پیش 

 آزمون

469/0 48 241/0 

 006/0 48 688/0 پس آزمون

درجه  F  گروه

 آزادی

 معنی داری

 گروه تجربی

 

 گروه کنترل

پیش 

 آزمون

470/2 48 450/0 

 018/0 48 107/5 پس آزمون
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 گروه تجربی

 )قوطی سودا(

 000005/0 24 223/5 پیش آزمون 

 پس آزمون 

 گروه کنترل        

 توپ()پرتاب 

 -967/0 پیش آزمون 

 

24 343/0 

 پس آزمون 

 گروه کنترل

 )قوطی سودا(

 071/0 24 886/1 پیش آزمون 

 پس آزمون 

 بحث و نتیجه گیری

نتایج نشان داد  زنان میانسال بود. هماهنگی چشم و دستهدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات بادی باالنس بر 

انجام شد که  1شود. در تحقیقی که توسط تودورهماهنگی زنان میانسال می س منجر به افزایشکه تمرینات بادی باالن

رش چرخشی در دو سمت چپ و راست بود؛ نتایج نشان داد که شامل تمرینات پیالتس همراه با حرکات هماهنگ شامل پ

پیالتس موجب افزایش هماهنگی افراد  داری مشاهده شد. در نتیجه تمریناتبین افراد گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی

-بهبود مهارت . در تحقیقی دیگر نشان داده شد که تمرینات یوگا در توسعه هماهنگی چشم و دست و همچنین[5]شودمی

ها نقش بسزایی های سرعتی و مهارتهای همراه با دقت، سرعت عکس العمل و همچنین توسعه مراحل شناختی مهارت

اند که تمرینات یوگا تأثیرات سودمندی بر توجه، ادراک و شناخت افراد دارد و حقیقات همچنین نشان داده. ت[6]دارد

با توجه به نتایج تحقیق حاضر،  .[7]شودینایی، کالمی و توسعه ظرفیت حافظه میهمچنین منجر به بهبود عملکرد حافظه ب

و همچنین بهبود  [8]بخشی تمرینات پیالتس بر هماهنگی بزرگساالنایج تحقیقات گذشته مبنی بر اثرو همچنین نت

تواند به عنوان روشی تمرینات بادی باالنس می توان نتیجه گرفت؛ می[9]هماهنگی دانشجویان در نتیجه تمرینات یوگا

 ود. مفید در بهبود برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی از جمله هماهنگی چشم و دست زنان بزرگسال ش
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 مهارت طناب زنی مقایسه روش تمرین واقعی و سایه زنی در آموزش

 2محمد علی سلطانیانو   2احمد نیک روان،  *1جعفر گودرزی

 استادیار دانشگاه سمنان  -2                          دانشجوی کارشناسی ارشد رفتارحرکتی -1

 jjjaaaaffffaaaarrrr@gmail.com 

 چکیده

جامعه  العه حاضر مقایسه روش تمرین واقعی و سایه زنی بر بهبود تعادل و یادگیری مهارت طناب زنی بود.هدف از مط

( تشکیل دادند. پژوهش حاضر از 96-95مقطع راهنمایی در شهرستان شاهرود )سال  آموزانآماری این پژوهش را دانش

ها های طناب زنی بودند. نمونهتجربه پایین در مهارتآموزان با نفر از دانش 30نوع نیمه تجربی و نمونه آماری شامل 

 انتخاب از پسبی قرار گرفتند. نفری تمرین واقعی، تمرین سایه زنی و ترکی 10صورت انتساب تصادفی در سه گروه به

 دافرا بدین ترتیب که به عمل آمد؛ هاآزمودنی از ساده طناب زنی آزمونپیش یک پژوهش، برای موردنیاز هاینمونه

 خارج آزمودنی افراد دایره از شوند، آن انجام به اگر موفق و دهند انجام وقفه بدون را ساده طناب پرش مرتبه 11 بایستمی

تمرین واقعی، سایه زنی و  گروه سه در صورت انتساب تصادفیبه آزمونهابر اساس نمرات پیشآزمودنی سپس، می شد.

می گرفتند. مدت زمان  قرار طناورز ملی طرح نامهشیوه درس طرح بر اساس آموزش طناب زنی تحت و شدهترکیبی تقسیم

آزمون ها پسهر جلسه دو ساعت بود. سپس، از یادگیرنده هفته و هر هفته دو جلسه و 8مداخله دو ماه بود که در مجموع 

های تمرینی هر یک از روش آوری شده برای تحلیل تأثیربا استفاده از طرح ملی طناب ورز به عمل آمد و از نمرات جمع

 های بیوگرافیبرای توصیف ویژگی همچنین برای بررسی تعادل کودکان از مقیاس برگ استفاده شد. استفاده شد.

منظور بررسی طبیعی بودن توزیع های میانگین و انحراف معیار و بههای حاصل از آزمون از آمارهها و دادهکنندهشرکت

آزمون از آزمون و پسهای پیش( استفاده شد. برای مقایسه میانگین نمرهK - Sاسمیرنوف ) –وف ها از آزمون کولموگرداده

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات شادو و های تکراری استفاده شد. آزمونآزمون آماری تحلیل واریانس مختلط با 

 ه سبک های مختلف داشت.واقعی تاثیر مثبتی بر تعادل و یادگیری مهارت طناب بازی کودکان ب

 تمرینات شادو، تمرینات سایه زنی، تعادل، طناب زنی، مقیاس برگکلیدی:  واژه های
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۱۰۱ 
 

بررسی اثر تواتر در بازخورد هنجاری مثبت  بر اکتساب و یادداری تعادل پویا در پسران 

 سال  12تا  10

 3فاطمه پسند و 2*ربابه رستمی، 1حمیدرضا بهارلو

 رشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شیرازدانشجوی کا  -1

 دانشگاه شیراز دیار گروه علوم ورزشیاستا  -3                     دانشگاه شیراز گروه علوم ورزشی  دانشیار  -2

 چکیده

 سال بود. 12تا  10از پژوهش حاضر بررسی اثر تواتر در بازخورد هنجاری مثبت  بر اجرا و یادداری تعادل پویا در پسران 

آموز با میانگین و انحراف پسر دانش 66بود. تعداد  آزمونآزمون، پسپژوهش، نیمه تجربی با اجرای پیششناسی: طرح روش

( پس از پر کردن فرم رضایت، به روش هدفمند 5/39 ±35/8( و وزن )145 ± 74/7(، قد )3/11 ±63/0استاندارد سن )

عادل آزمون تها ابتدا پیشوه تواتر مطلق و نسبی قرار گرفتند. آزمودنیانتخاب شدند، و به طور انتساب تصادفی در دو گر

پویای وای را اجرا کردند و سپس به مدت سه هفته و هر هفته سه جلسه به اجرای تمرینات تعادل پویا پرداختند. در ارائه 

نسبی، پس از هر کوشش یک  تواتر مطلق، پس از هر کوشش یک بازخورد حقیقی و یک بازخورد هنجاری و در ارائه تواتر

ن کوشش، یک بازخورد هنجاری به آزمودنی ارائه گردید. نتایج: تحلیل واریانس بازخورد حقیقی و تنها در اولین و چهارمی

ها بود، اما تحلیل اجرا شده بر نمرات یادداری تفاوت اجرا شده در اکتساب تعادل پویا حاکی از عدم تفاوت معنادار بین گروه

انگیزشی در مرحله یادداری مهارت تعادلی  نشان داد. بازخورد هنجاری به عنوان یک بازخورد Sig= 031/0را با  معناداری

توان با توجه به نتایج این مطالعه می باشد.پویا موثر بود، و این تأثیر در تواتر نسبی نسبت به تواتر مطلق بازخورد بارزتر می

از نوع هنجاری  بی نه تنها در بازخورد اطالعاتی و خبری، بلکه در بازخورد انگیزشیگیری کرد که تواتر نسگونه نتیجهاین

توان گفت که بازخورد هنجاری مثبت با تواتر نسبی منجر به ثبات بهتری باشد. در کل میبر اجرای مهارت حرکتی موثر می

 در مهارت تعادل پویا شده است. 

 یا، اکتساب، یادداری، پسر.  ورد هنجاری، تعادل پوکلیدی: بازخه های واژ

 

 

 

 

 

 



 

۱۰2 
 

 بررسی اثر تعاملی سن و سطح مهارت برگشت سالتو بر توانایی چرخش ذهنی 

 دختران شناگر 

 2غالمحسین ناظم زادگانو  3، ربابه رستمی2، مجید چهارده چریک1*نجمه فرهمند

 دانشگاه شیراز بخش علوم ورزشیدانشجو کارشناسی ارشد تربیت بدنی  -1

 دانشگاه شیراز                بخش علوم ورزشیدانشیار  -3دانشگاه شیراز                خش علوم ورزشیاستادیار ب -2

@gmail.com68nfarahmand 

 چکیده

ر دختران شناگر بر توانایی چرخش ذهنی د سطح مهارت برگشت سالتو هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تعاملی سن و

ی و پس رویدادی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش امرحلهتکای و با طرح یسهمقاعلی  صورتبهبود. این پژوهش 

یری هدفمند گنمونهروش ها بهیده بودند. از بین آندآموزشکه مهارت برگشت سالتو را  بود یرازششناگران دختر شهرستان 

سال با مهارت  12تا  10سال با مهارت باال،  9تا 7سال با مهارت پایین، 9تا 7چهار گروه )زمودنی انتخاب و سپس در آ 60

سال با مهارت باال( قرار گرفتند. سطح مهارت سالتو براساس میانگین نمره سه داور تعیین گردید. برای  12تا  10پایین و  

 یهتجزروش آلفای کرونباخ( استفاده شد. برای به 75/0تصویری) با پایایی  اغذو کیری چرخش ذهنی از آزمون قلم گاندازه

ها نشان داد که استفاده شد. یافته α = 05/0راهه با سطح معناداری و تحلیل اطالعات از روش آماری تحلیل واریانس دو

نی الیست که  نمرات چرخش ذهاین در ح ؛(=p /0638)های سنی اختالف معنادار ندارد نمرات چرخش ذهنی بین گروه

(. در مورد تعامل سن و سطح مهارت در چرخش ذهنی =P/0001بین دو گروه سطح مهارت اختالف معنادار نشان داد )

 کند.ذهنی با سطوح مهارت متفاوت تغییر مینتایج حاکی از آنست که چرخش (.=p /312داری مشاهده نشد )اختالف معنا
از تغییرات چرخش % 43توان گفت حدوددست آمده است، میبه 428/0که ضریب اتا سطح مهارت برابر با  با توجه به این

های ذهنی ورزشکاران از جمله توان ویژگیذهنی به سطح مهارت و مابقی به عوامل دیگر بستگی دارد. بنابراین احتماالً می

 د.ذهنی را نیز با استفاده از تمرینات مهارتی تغییر داچرخش

 سطح مهارت، شنا، دختر چرخش ذهنی، سن،کلیدی:  واژه های
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