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 چکیده مقاالتمجموع 

 شناسی ورزشی ایراناولین همایش ملی انجمن علمی رفتارحرکتی و روان

98 ماه اردیبهشت 11  

بدنی دانشگاه تهراندانشکده تربیت   

 

 

 

 

 

  گردآوری:تدوین و 

)عضو هیأت علمی دانشگاه تهران(  مهدی شهبازی  

یمعصومه دوست  
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 پیام رئیس همایش

 الرحیمالرحمن  بسم اهلل

آقایان، خانم ها، دانشجویان و همکاران محترم از اینکه در اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان 

شناسی ورزشی ایران شرکت نموده اید، سپاسگزارم. عالقه مندم مراتب تشکر و قدردانی خود و سایر اعضای 

و صمیمانه ریاست محترم دانشکده تربیت بدنی و علوم هیأت مدیره انجمن را نسبت به حمایت های بی دریغ 

ی شعب انجمن در استان ها ورزشی دانشگاه تهران، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و هم چنین رؤسا

ابراز دارم. عالوه بر این از کلیه کسانی که مرا در این روز و لحظه مهم از تاریخ تأسیس انجمن سهیم نموده اند، 

اسگزار باشم. این نخستین همایش ملی انجمن است که برگزار می گردد. امیدوارم این نشست با قدردان و سپ

نیز بهتر از سال قبل برگزار گردد. به نظر اینجانب، امروز رشته علمی ما همکاری و همیاری شما سال های بعد 

سازد تا با نشست هایی از این  در شرایط بحرانی و بسیار مهم قرار گرفته است. به طوری که همه ما را موظف می

و عملی در  قبیل، اندیشمندانه مسیر حرکت آینده رشته را با توجه به نیازهای جامعه رصد و راهبردهای علمی

زمینه خدمات آموزشی و پژوهشی را ترسیم  نماییم. لذا شاید سؤاالتی از این قبیل مورد توجه شما عزیزان قرار 

و مداخالت پژوهشی ما اثرات و فواید مورد نظر را در بردارند و اهداف کاربردی  بگیرد: آیا برنامه های آموزشی

ش ها و روش های ما به طور ابداعی می تواند جست و جو گر و مهارتی این رشته را محقق می کنند؟ آیا تال

تا موجبات بقا مطالب و موضوعاتی باشد که بتوان روی آن ها تمرکز نموده و کارهای علمی و مؤثر را انجام داد 

 و رشد توسعه  این رشته را تضمین کند و ما را به رشد حرفه ای و بلند مدت برساند؟

از مباحث علمی در این گردهمایی یک روزه بهره مند گردید. سالمتی و موفقیت شما  در پایان امیدوارم همه شما

 را از خداوند متعال خواستارم.

 

 دکتر مهدی نمازی زاده

  و روان شناسی ورزشی ایرانی رفتار حرکتی رئیس انجمن علم
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ریاعضای شورای سیاست گذا  

 نام و نام خانوادگی سمت

نمازی زادهدکتر مهدی  رئیس همایش  

 دکتر مهدی شهبازی دبیر کل همایش

 دکتر محمد خبیری عضو شورای سیاست گذاری

 دکتر عباس بهرام عضو شورای سیاست گذاری

معصومه شجاعی تردک عضو شورای سیاست گذاری  

 دکتر محمد کاظم واعظ موسوی عضو شورای سیاست گذاری

 دکتر بهروز عبدلی عضو شورای سیاست گذاری

 دکتر حسن خلجی عضو شورای سیاست گذاری

 دکتر فرشید طهماسبی عضو شورای سیاست گذاری

 دکتر غالمرضا لطفی عضو شورای سیاست گذاری

ر شمسدکتر امی عضو شورای سیاست گذاری  

 دکتر محمد تقی اقدسی عضو شورای سیاست گذاری

 دکتر مهدی سهرابی عضو شورای سیاست گذاری

سیاست گذاریعضو شورای   دکتر احمدرضا موحدی 
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 اعضای کمیته علمی

 نام و نام خانوادگی محل خدت نام و نام خانوادگی محل خدمت

 دکتر امیر مقدم دانشگاه فردوسی مشهد
زاد دانشگاه آ

گانخوراس  
 دکتر مهدی نمازی زاده

مهدی شهبازیدکتر  دانشگاه تهران دکتر حمید رضا طاهری دانشگاه فردوسی مشهد  

 دکتر معصومه شجاعی دانشگاه الزهراء دکتر احسان زارعیان داانشگاه عالمه طباطبایی

 دکتر عباس بهرام دانشگاه خوارزمی دکتر حمید صالحی دانشگاه اصفهان

اصفهان دانشگاه  یاحمد رضا موحددکتر  
دانشگاه جامع امام 

 (حسین )ع

دکتر سید محمد کاظم واعظ 

 موسوی

 دکتر محمد خبیری دانشگاه تهران مریم نزاکت الحسینیدکتر  دانشگاه اصفهان

طباطباییداانشگاه عالمه   دکتر احسان زارعیان 
دانشگاه شهید 

 بهشتی
 دکتر بهروز عبدلی

ارومیه  دانشگاه سن محمدزادهر حدکت   
دانشگاه شهید 

 رجایی
 دکتر فرشید طهماسبی

 دکتر حسن خلجی دانشگاه اراک سادات حسینیفاطمه دکتر  دانشگاه ارومیه

 دکتر سعید ارشم دانشگاه خوارزمی
پژوهشگاه تربیت 

 بدنی
 دکتر امیر شمس

 دکتر فرهاد قدیری دانشگاه خوارزمی
دانشگاه شهید 

 رجایی
 دکتر غالمرضا لطفی

 دکتر افخم دانشفر دانشگاه الزهراء دکتر رسول یا علی دانشگاه خوارزمی

روین پورپدکتر شهاب  دانشگاه خوارزمی  
دانشگاه شهید 

 رجایی
 دکتر فرزانه حاتمی

حسن غرایاق زندیدکتر  دانشگاه تهران  
دانشگاه شهید 

 بهشتی
 دکتر علیرضا فارسی

 دکتر شهزاد طهماسبی دانشگاه تهران
شهید دانشگاه 

ان اهوازچمر  

دکتر سیده ناهید شتاب 

   بوشهری
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 دکتر الهه عرب عامری دانشگاه تهران
دانشگاه شهید 

 چمران اهواز
   دکتر اسماعیل صائمی

اراکدانشگاه  داریوش خواجویدکتر    
دانشگاه شهید 

 چمران اهواز
   دکتر رسول عابدان زاده

مدنی دانشگاه شهید 

 آذربایجان
ادهز قربان زدکتر بهرو  

دانشگاه فردوسی 

 مشهد
 دکترمهدی سهرابی

 دکتر علیرضا بهرامی دانشگاه اراک
دانشگاه فردوسی 

 مشهد
کاخکیدکترعلیرضا صابری   

 دکتر بهزاد بهزادنیا دانشگاه تبریز دکتر مهتا اسکندرنژاد دانشگاه تبریز

رضاییدکتر زهرا فتحی  دانشگاه تبریز دسید تقی اقدکتر محم دانشگاه تبریز   

 دکتر محمد ملکی دانشگاه کردستان دکتر حجت زمانی ثانی دانشگاه تبریز

 دکتر ربابه رستمی دانشگاه شیراز دکتر سمیه نامدار تجری دانشگاه مازندران

 دانشگاه شیراز
دکتر غالمحسین ناظم 

 زادگان

پژوهشگاه تربیت 

 بدنی
 دکتر امین غالمی

رفیعی دکتر صالح پژوهشگاه تربیت بدنی  
پژوهشگاه تریت 

 بدنی
کیادکتر ملیحه نعیمی   

 دکتر علیرضا آقابابا پژوهشگاه تربیت بدنی
پژوهشگاه تربیت 

 بدنی
 دکتر علی کاشی

دانشگاه آزاد واحد علوم 

 تحقیقات
 دکتر عبداهلل قاسمی

دانشگاه 

 آزادخوراسگان
 دکتر رخساره بادامی

 دکتر فرناز ترابی دانشگاه پیام نور  
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 اعضای کمیته اجرایی

 محمد خزایی

مرادینعمان   

 الهام دهقان

 فروغ رادفر

 آرزو ایزدی

 الهام دستبرده

 فائزه هادیان

 شعله فرهمند

 مهدی مرادزاده

 سینا ابراهیم نژاد

 معصومه دوستی
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 فهرست مقاالت بخش سخنرانی

 

 کاربرد تا پژوهش از: یورزش یشناس روان   در( REBT) یرفتار یجانیه یعقالن هینظر نینو یرکردهااک

 16 ------------------------------------------------------------------ یعمل

 17 -------------- نخبه کاران یدانیم و دو یرقابت یحالت اضطراب ینیب شیپ در یذهن استحکام نقش

 18 ----------- جوان زنان در کریپ یاجتماع اضطراب و یجسمان یخودپنداره بر پوشش و ورزش اثر

 19 --- ورزشکاران رهیغ با آن سهیمقا و بدنساز مردان نفس عزت و اضطراب با یبدن تصور رابطه یبررس

سالمندان رفتن راه یوگرافیالکتروم یالگو بر موزون یداریشن بازخورد با رفتن راه نیتمر دوره کی ریتأث

 ---------------------------------------------------------------------- 20 

 21 ---------------------- پسر و دختر انیدانشجو یدست دو یهماهنگ بر نگیجاگل ناتیتمر ریتاث

 22 ---------------- کودکان یحرکت یریادگی و یخودکارآمد بر کیرژنریغ و کیژنر بازخورد ریتأث

 23 ------------------------------------ نایناب وزانمآ دانش در گلبال شوت پنهان یریادگی

جوان دختران در دارت پرتاب مهارت پنهان یریادگی و یخودکارآمد بر هیثانو فیتکل انواع با نیتمر اثر

 ---------------------------------------------------------------------- 24 

 بار با فیتکال یریادگی بر یبدن نیتمر و یحرکت یساز ریتصو عمل، دهاهمش مختلف یها نسبت ریتاث

 25 ----------------------------------------------------------- متفاوت یشناخت

 26 توجه کمبود و یفعال شیب اختالل به مبتال کودکان یحرکت یمهارتها رشد بر یمحل -یبوم یهایباز اثر

 27 -------- ماهر دختر یها ستیهندبال در یورزش بیآس اضطراب قیطر از شکست از ترس ینیب شیپ

 28 ------ انتهر شهر ماهه 24 کودکان یحرکت یها مهارت رشد بر روپا کودک و والد یها کارگاه ریتاث

 29 ---------- تهران شهر سال 9-6 کودکان برتعادل یحرکت مهارت با مرتبط ریغ یشناخت نیتمر ریتاث

 30 ----------------------------- کانکود یتعادل عملکرد بر وزن اضافه یشهایکل دیتهد ریتأث

 31 ----- اس.ام به مبتال افراد ی نانهیب شیپ یحرکت یزیر طرح در برتر ریغ و برتر دست عملکرد سهیمقا

 32 ------- سالمندان تعادل عملکرد بر یرونیب توجه کانون ملدستورالع با رفتنراه نیتمر دوره کی ریتأث

 33 --------------------------- کودکان یحرکت-یینایب یکپارچگی بر یباز طیمح راتییتغ ریتأث
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 استحکام فوتبال، نگیبلیدر مهارت بر منتخب، (PSTs)  یروانشناخت یاه مهارت نیتمر یبخش اثر یبررس

 34 ------------------------------------- . نوجوان یها ستیفوتبال یورزش لذت و یذهن

 35 --------- گذارد یم اثر توجه تمرکز دستورالعمل یسودمند بر یحرکت یرسازیتصو بودن غالب ایآ

وزن اضافه یدارا مردان در فاصله ادراک بر بسته و باز چشم با لیتردم یرو رفتن راه ژهیو ناتیتمر ریتاث

 ---------------------------------------------------------------------- 36 

 37 -------------------- وگای بر یمبتن یجلسها 36 ی مداخله تحت زنان یدارید ی حافظه بهبود

 38 -------------- سال 7-11 سالم دختران منتخب هیپا یحرکت یمهارتها رشد بر جیمه یقیموس ریتأث

 به مبتال کودکان رفتن راه یالگوها یریرپذییتغ و یهماهنگ بر رفتن راه سرعت و تیفعال سطح ریتاث

 39 ------------------------------------------------------------- داون سندروم

: نوآموز پسران در زیم یرو سیتن یریادگی بر شخوراندیپ و مثبت یمرورگر یخودالگوده روش دو ریتأث

 40 --------------------------------------------- یرسازیتصو ییتوانا یا واسطه نقش
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 فهرست مقاالت بخش پوستر

 

 42 ------ کیاسپاست یپلژ یهم یمغز فلج کودکان در یحرکت عملکرد بهبود در یدرمان نهیآ اثر یبررس

 43 ------- نتهرا دانشگاه یبدن تیترب دانشکده انیدانشجو عمق ادراک بر پتلپ یذهن یرسازیتصو ریتأث

 44 ------------------ سالمندان تعادل بر یدارید موزون کیتحر با رفتنراه نیتمر هفته شش ریتأث

 یامشاهده نیتمر ییربنایز یشناخت یندهایفرآ یبررس: یحرکت مهارت یریادگی بر نیتمر نوع و مقدار ریتأث

 45 ---------------------------------------------------------- یانهیزم تداخل و

 46 --------------- ورزشکار ریغ و ورزشکار دختر انیدانشجو یشادکام و نفس عزت زانیم سهیمقا

 47 --------- یعمود پرش مهارت یادداری و اکتساب بر یزشیانگ و یآموزش یخودگفتار ریتاث سهیمقا

 حدت فعض به مبتال بزرگساالن عمق ادراک و دست و چشم یهماهنگ بر یورزش یینایب ناتیتمر ریتأث

 48 ------------------------------------------------------------------ یینایب

 49 ------------ رنخبهیغ کاران کاراته و نخبه کاران کاراته در یجانیه هوش و یرقابت اضطراب رابطه

 50 ------------- یعاد دانشآموزان و یریادگی اختالل با دانشآموزان دوطرفه یهماهنگ مهارت سهیمقا

 51 ------------------------------ فوتسال یها مهارت در نیادیبن و یاختصاص ناتیتمر ریتاث

وزن اضافه یدارا مردان در یریپذانعطاف بر بسته و باز چشم با لیتردم یرو رفتن راه ژهیو ناتیتمر ریتاث

 ---------------------------------------------------------------------- 52 

 یخودکارآمد و تعادل به اعتماد تعادل، بر خودکنترل بازخورد و یرونیب توجه دستورالعملکانون ریتأث

 53 --------------------------------------- نهیبه یحرکت یریادگی هینظر آزمون: سالمندان

 54 -- نایناب دختران گلبال شوت ریادگیبر نگیلیبر و برجسته ریتصاو ، یکالم آموزش روش سه اثر سهیمقا

 55 ----------- مرد سالمندان حافظه بر مختلف یهاشدت با آب در نیتمر و یادهرویپ هفته هشت ریتأث

 56 -- تکواندوکار نوجوان دختران عملکرد و نفس به اعتماد بر یآموزش و یزشیانگ یخودگفتار یاثربخش

یرشد یهماهنگ اختالل بدون کودکان بین در مخالف انگشت عملکرد بر یجسمان و یذهن تتمرینا تاثیر

 ---------------------------------------------------------------------- 57 
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 اختالل با سال 10 تا 8 دختران یشناخت و یادیبن یها مهارت رشد بر یورزش منتخب نیتمر هفته 8 ریتأث

 58 ---------------------------------------------------------- یرشد یهماهنگ

 59 ------- کیستیاوت نوجوانان یرفتار و یحرکت اختالالت بر کیمناستیژ ناتیتمر آموزش ریتأث یبررس

 60 -------------------------- کودکان یحرکت -یینایب یکپارچگی بر یباز طیمح راتییتغ ریتأث

 61 --------------------------------------دوم نسخه یباد یپ یحرکت رشد آزمون یبررس

 62 ------- یدبستانشیپ کودکان یدستکار و ییجاجابه تعادل، بر آزاد یفضا در ختهیخودانگ یباز ریتأث

 63 -- یطیمح دیق و فیتکل یدشوار ریتاث تحت مردان و زنان یانطباق ینیب شیپ یبند زمان مهارت یبررس

 64 ----- سالمندان یتحتان اندام عضالت یانقباضمه بر یرونیب توجه کانون اتخاذ با رفتنراه نیتمر ریتأث

 65 ---------- دوگانه فیتکل زیبرانگ چالش طیشرا در تکواندوکاران واکنش زمان بر توجه کانون ریتأث

 66 ---------------------- یمبتد و ماهر افراد تیاسک استارت ییابتدا گام سه یکینماتیک سهیمقا

 67 ------------------------------------ دارت پرتاب حرکت کینماتیک بر یینایب دیق ریتاث

 68 --------- مختلف یخون یها گروه یدارا افراد در یساز فعال سطح و یختگیانگ هیپا سطح سهیمقا

 69 -------------------- ینسونیپارک یها رت یحرکت عملکرد بر لیتردم یرو دنیدو هفته 4 ریتأث

 70 ------------------- یدست دو یهماهنگ بر یذهن ناتیتمر و نگیگلجا یهماهنگ ناتیتمر سهیمقا

 از زنجان استان رستانیدب اول دوره آموزان دانش یاجتماع یسازگار بر یبدن تیترب یدرس برنامه ریتاث

 71 ----------------------------------------------- مقطع یبدن تیترب معلمان دگاهید

 72 --- ورزشکاران یرقابت براضطراب یرفتار یشناخت ی وهیش به استرس تیریمد آموزش دوره کی ریتاث

 در تحصیالت و جنس سن، متغیرهای کنترل با تدریس اثربخشی بر یبدن تیترب معلمان هیجانی هوش تاثیر

 73 -------------------------------------------------------- شهراصفهان مدارس

 74 --------------------- نفس به اعتماد زانیم در دختر انیدانشجو یورزش مشارکت نقش لیتحل

 75 --------------- سبزوار شهر سالانیم زنان یزشرو مشارکت زانیم کاهش بر موثر عوامل یبررس

 76 ----------------- سالمندان در یافسردگ سطح و یخودارزشمند بر منظم یورزش ناتیتمر ریتاث

 یدارا دختر آموزان دانش یشناخت عملکرد و یلیتحص شرفتیپ بر یورزش دید ناتیتمر دوره کی ریتأث

 77 -------------------------------------------------------------- وزن اضافه

 78 ---------------------- مسابقات در ورزشکاران عملکرد بهبود بر نگیپریت ریتاث یمرور یبررس
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 79 -------------------- یسار یا حرفه مرد ورزشکاران یورزش تیموفق با یشناخت سبک باطارت

 80 ------------------- زیتبر دانشگاه فعال ریغ و فعال دختر انیدانشجو یاجتماع اضطراب سهیقام

 81 --------- یشمال خراسان استان یبدنتیترب رانیدب در یسازمانتیهو و یاجتماع تیحما نیب رابطه

 82 ------ پتانک یورزش ی رشته ورزشکاران در همزمان طور به تمرکز یریگ بهره و جانیه کنترل زانیم

 83 --------------------------- رورزشکاریغ و ورزشکار آموزان دانش ادریمیتا یالکس سهیمقا

 به یورزش یها ومهارت ها کیتکن آموزش در ها باشگاه انیمرب تیخالق و یسازمان فرهنگ قشن لیتحل

 84 -------------------------------------------------------- نوجوان ورزشکاران

 85 1397 سال در یورزش ادیالمپ نیچهاردهم در کننده شرکت ورزشکار انیدانشجو نشاط میزان بر یلیتحل

 86 ----------------------- نایناب و نایکمب نورزشکارا در یشناخت یهاییتوانا با یآگاه ذهن ۀرابط

 87 --------------------- یانفراد و یمیت یها رشته ورزشکاران یذهن یسرسخت بر تیجنس ریتأث

 88 ----------- بانوان هندبال یمل میت کنانیباز در شده ادراک یزشیانگ جو و ییگرا هدف نیب رتباطا

 89 ------------------------ ورزشکار دانشآموزان استرس بر یساز آرام و یهواز ناتیتمر تأثیر

 90 ------------------ مختلف یخون یهاگروه با رانیا ۀنخب یهاستیفوتبال یذهن یسرسخت ۀسیمقا

 91 ------------ رانیا کی گیل یهاستیفوتبال نفساعتمادبه منابع و یذهن یسرسخت نیب رابطه یبررس

 92 ----------------------- یباز پست کیتفک به رانیا ۀنخب یستهایفوتبال یذهن یسرسخت ۀسیمقا
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روان شناسی    در (REBT)کارکردهای نوین نظریه عقالنی هیجانی رفتاری 

 ورزشی: از پژوهش تا کاربرد عملی

 ابراهیم متشرعی 

 motesharee@alumni.ut.ac.irروان شناسی ورزشی  علوم ورزشی، گروه استادیار پژوهشگاه

های رایج تمرین مهارت های ذهنی/روان اگرچه بیش از چهار دهه از کاربرد و پژوهش گسترده در تکنیکهدف: 

تازگی ریشه ها اصلی و نظری شناختی )خودگفتاری، تصویرسازی و ...( در روان شناسی ورزشی می گذرد، اما به 

( نشات REBTرفتاری و به شکل ویژه از نظریه عقالنی هیجانی رفتاری )-ناختیاین فنون که از رویکردهای ش

گرفته، مورد مطالعه و کاربرد مستقیم قرار گرفته است. پیشرفت های اخیر در روان شناسی ورزشی به خوبی نشان 

های ویژگی کرد،در بهبود عملنقش بسزایی  REBTهای نظریه گیری از چهارچوبداده است که   بهره

شناختی )سرسختی، تاب آوری، کمال گرایی( و سالمت ذهنی و بهزیستی روانی ورزشکاران و مربیان ورزشی روان

داشته است. در نتیجه و با توجه به گسترش پژوهش و کاربرد عملی سالیان اخیر این رویکرد در مداخالت روان 

ردازد که به مطالعه سنگ بناهای زیرین این پهایی میمالی نتایج پژوهشزشی، این مقاله به بررسی اجشناسی ور

این تفکرات و  رویکرد یعنی: باورهای غیرمنطقی و تحریفات شناختی، و در ادامه تفسیر و چگونگی بهینه سازی

 ند. زشکاران و مربیان پرداخته ا، در بین ورABCDEباورها  با بهره گیری از مدل اختصاصی و  به روز شده 

 های ذهنی.باورهای غیرمنطقی، تحریفات شناختی، تمرینات مهارتهای کلیدی: واژه

  



 
 

17 
 

    
     

  
  

 

کاران  دو و میدانی بینی اضطراب حالتی رقابتی نقش استحکام ذهنی در پیش

 نخبه
 *2، حسن غرایاق زندی1عبداله طاهری نیام

 دانشگاه تهرانشناسی ورزش کارشناس ارشد روان .1

  ut.ac.ir110ghzandi@تهران، ایران زش دانشگاه تهران،شناسی وراستادیار روان .2

تواند ای وجود دارد، اغلب میهایی که از ورزشکاران در هر دو سطح مبتدی و حرفهانتظارات و خواستهدف: ه

زشی نشان شناسی وره در زمینه روانهای انجام شدنتایج پژوهش .طول رقابت شودمنجر به فروپاشی روانی در 

 شود.های روانشناختی که اغلب از سوی ورزشکاران رقابتی مطرح مییکی از چالش اند که اضطراب رقابتیداده

رقابتی های فردی در ورزشکاران که ممکن است در تفسیر انگیختگی و تجربه اضطراب های تفاوتاز ویژگی

حالتی رقابتی و استحکام ذهنی  . در همین راستا با توجه به اینکه اضطرابتاثیرگذار باشد، استحکام ذهنی است

اهمیت بسزایی در پیشرفت ورزشکاران دارند، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش استحکام ذهنی در پیش بینی 

روش پژوهش استفاده شده از نوع  شناسی:روش اضطراب حالتی رقابتی در دو و میدانی کاران نخبه می باشد. 

و  65/23کاران نخبه )میانگین سنی، نفر از دو و میدانی 182تعداد  همبستگی بود. برای این منظور -یفیتوص

صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. به ( با آگاهی از هدف پژوهش حاضر و81/3انحراف معیار، 

ین از پرسشنامه استحکام و همچن 2-رقابتی از پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتیجهت سنجش اضطراب حالتی 

تجزیه و تحلیل  20نسخه  SPSSافزار ها از طریق نرمدر ورزشکاران استفاده گردید. داده (SMTQذهنی ورزشی )

با اضطراب  نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد، استحکام ذهنی ها:یافته شد.

ری دارد. نتایج عنادار، و با اعتماد به نفس ارتباط مثبت و معناداشناختی و اضطراب جسمانی ارتباط منفی م

بینی اضطراب شناختی، اضطراب جسمانی و اعتماد به نفس توسط استحکام رگرسیون چندگانه نشان دهنده پیش

استحکام ذهنی باال از اضطراب شناختی، اضطراب  نتایج کلی نشان داد ورزشکاران بانتیجه گیری: ذهنی بود. 

زش و تمرین مهارت های روانشناختی احتماالً می تواند انی کمتر و اعتمادبه نفس باالتری برخوردارند. آموجسم

 باعث بهبود استحکام ذهنی شده و در نتیجه ورزشکاران توانایی بهتری در شرایط استرس زا داشته باشند. 

 دو و میدانی رسختی ذهنی، اضطراب حالتی رقابتی، اعتماد به نفس،سهای کلیدی: واژه

  

mailto:ghzandi110@ut.ac.ir
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ی جسمانی و اضطراب اجتماعی پیکر در اثر ورزش و پوشش بر خودپنداره

 زنان جوان

 3، معصومه شجاعی2، افخم دانشفر*1شیما روزبهانی

 . دانشجوی کارشناسی ارشد رفتارحرکتی، دانشگاه الزهرا)س(1

@gmail.com81shimaroozbahani 
 ا )س(. دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه الزهر3و 2

روانی مرتبط با فعالیت بدنی، ورزش و آمادگی  یی جسمانی و اضطراب اجتماعی پیکر دو سازهخودپندارههدف: 

ها در غیر ورزشکاران با سطوح متفاوت فعالیت بدنی و های متعددی به بررسی آنجسمانی هستند که پژوهش

اثر نوع پوشش و اثر متقابل آن با ورزش بر این  اند؛ ولی تاکنونهای مختلف پرداختهآمادگی و ورزشکاران رشته

ی قرار نگرفته است. با توجه به این که زنان جوان در ایران از پوشش چادر و یا مانتو استفاده دو سازه مورد بررس

ی جسمانی و اضطراب اجتماعی پیکر در زنان ورزشکار و ی خودپندارهکنند، پژوهش حاضر با هدف مقایسهمی

های پژوهش کنندهشرکت: شناسیروشهای مختلف در جامعه )چادر و مانتو( انجام شد. با پوشش غیر ورزشکار

سال بودند که به صورت دردسترس از بین دانشجویان دانشگاه الزهرا  26( ±2/3زن با میانگین سنی ) 40

ر با پوشش شکاورزی ورزشکار و غیرطبقه 4های تهران در ها و باشگاههای ورزشی دانشگاه)س( و تیم

ی خودتوصیفی جسمانی مارش فرم کوتاه پرسشنامهز آوری اطالعات ابرای جمعچادر و مانتو انتخاب شدند. 

تجزیه و تحلیل ( استفاده شد. 2000موتل و کنروی )ی اضطراب اجتماعی پیکر ( و پرسشنامه2010و همکاران )

 2)ورزش( در 2ب با استفاده از تحلیل کوواریانس های اضطراب اجتماعی پیکر و خودتوصیفی جسمانی بترتیداده

)پوشش( چند متغیری در سطح  2)ورزش( در  2و  تحلیل کوواریانس  >05/0pداری ی)پوشش( در سطح معن

بر اساس نتایج با وجود بیشتر بودن اضطراب اجتماعی پیکر در زنان ها: یافته انجام گردید. >005/0pداری معنی

 ی. در مورد خودپنداره(<05/0pدار نبود )لی و متقابل ورزش و پوشش معنیت اصاثرااز چادری هیج یک 

و فقط اثر اصلی ورزش برای ( <05/0pدار نبود )جسمانی، اثر اصلی پوشش و اثر متقابل ورزش و پوشش معنی

. (>005/0p)دار بود معنیبه نفع ورزشکاران قدرت، شایستگی ورزشی، فعالیت بدنی و استقامت های یاسخرده مق

ی جسمانی زنان جوان را در ابعاد قدرت، شایستگی تواند خودپندارهرسد ورزش منظم میبه نظر میگیری: نتیجه

اضطراب اجتماعی رزش و نوع پوشش بر داری ارتقاء بخشد؛ ولی وورزشی، فعالیت بدنی و استقامت به طور معنی

 داری ندارد. پیکر زنان جوان اثر معنی

 چادر، حجاب، خودتوصیفی جسمانی، فعالیت بدنی، مانتویدی: های کلواژه
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بررسی رابطه تصور بدنی با اضطراب و عزت نفس مردان بدنساز و مقایسه آن با 

 غیره ورزشکاران

 4، آرمین هارونی3، امین مشایخی2قراملکی، ناصر صبحی *1پویا صوفی زاده

المه شناسی ورزشی دانشگاه ع. دانشجوی کارشناسی ارشد روان1

 gmail.com21pouyasofizadeh@طباطبائی

 شناسی ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران. دانشیار روان2

 شناسی ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائیکارشناسی ارشد رواندانشجوی . 3

 عالمه طباطبائی . دانشجوی کارشناسی ارشد رفتارحرکتی  دانشگاه4

تصویر بدن، تصوری است که هر کس از اندازه و شکل بدن خود دارد و نیز احساسی است که فرد نسبت  هدف:

ب موثر است. تصویر بدنی که مورد پذیرش فرد به تک تک و کل اعضا خود دارد که بر عزت نفس و اضطرا

فس و اضطراب می شود. در نتیجه در این نباشد، منجر به تغیراتی در احساس ارزشمندی و در نتیجه عزت ن

نساز و مقایسه آن با غیره ورزشکاران پژوهش ما به بررسی رابطه تصور بدنی با اضطراب و عزت نفس مردان بد

 و سال مداوم یک حداقل نفر مرد بدنساز که 50نفر، شامل  100دنی های تحقیق آزموروش شناسی:  پرداختیم.

مرد غیره ورزشکار با دامنه   50کردند و  می تمرین بدنسازی سالن در منظم صورت به روز دو حداقل هفته در

ابزار اندازه گیری تحقیق  .کردند شرکت تحقیق در داوطلبانه و دسترس در صورت به سال بود که 30تا  18سنی 

 یهتجزها: یافته و مقیاس عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه اضطراب بک بود. MBSRQ پرسشنامه تصویر بدن 

در هر دو گروه ارتباط معنادار وجود دارد.  نفس عزت و اضطراب بدنی با تصور بین که داد نشان آماری تحلیل

بدنساز و غیره  تصور بدنی با اضطراب و عزت نفس ورزشکاران بین را داری معنی آماری تفاوت نتایج همچنین

ر روی عزت نفس و فرد تاثیر خیلی زیادی ب رسد تصور بدنیبه نظر مینتیجه گیری: دهند.  می نشان ورزشکاران

 نسبت تری اضطراب پایین و باالتر نفس عزت و بدنی تصویر از رضایت میزان از اضطراب دارد و مردان بدنساز

 فوق متغیرهای بر ورزش بدنسازی مثبت تاثیر دهنده نشان های پژوهش یافته ، هستند. برخوردار ورزشکار غیر به

عیارهای غیر واقعی از زیبایی و تناسب اندام در اجتماع چنان روی ذهنیت، نظر میرسد م هرچند که به .باشد می

، که آثار آن حتی با داشتن فعالیت ورزشی و بدنی رفتار و انتظارات افراد از بدن خود و دیگران تاثیر میگذارد

 متناسب از بین نمی رود.

 دنسازعزت نفس، مردان ب اضطراب، بدنی، تصور: واژه های کلیدی

mailto:pouyasofizadeh21@gmail.com
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تأثیر یک دوره تمرین راه رفتن با بازخورد شنیداری موزون بر الگوی 

 الکترومیوگرافی راه رفتن سالمندان

 4نژاد، اسماعیل حسینی3مژگان معمارمقدم، 2، ضیا فالح محمدی*1حدیث حسینی

 gmail.com25hadisehhoseini@کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران   . 1
 فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران نشیار. دا2

 . استادیار رفتارحرکتی دانشگاه مازندران3

 . استادیار بیومکانیک ورزشی دانشگاه مازندران4
رفتن صحیح های تخریبی در دوران سالمندی است که بر راهحرکتی یکی از فرآیند-انحطاط سیستم حسی: هدف

افراد سالخورده باشد. انقباضی میهای احتمالی این تغییرات هممکانیزم گذارد. یکی ازافراد سالخورده تاثیر می

های حسی برای کنترل وضعیت بدن ا زوال فرآیندکنند تانقباضی در برابر سفتی مفاصل استفاده میناخودآگاه از هم

رد حرکتی و ی انرژی، کاهش عملکانقباضی، افزایش هزینهرا جبران کنند. جبران این ضعف توسط فرایند هم

دنبال دارد. لذا هدف از این مطالعه بررسی یک دوره تمرین راه رفتن با بازخورد شنیداری موزون بر سقوط را به

مرد سالمند  27باشد. تجربی میتحقیق حاضر نیمه روش شناسی:اندام تحتانی سالمندان بود.  تانقباضی عضالهم

طور تصادفی و رفتن و بهدند و بر اساس آهنگ ترجیحی راهسال داوطلبانه در این تحقیق شرکت کر 75تا  60

انقباضی، به منظور ارزیابی هم رفتن با مداخله تقسیم شدند.مداخله و راه رفتن بدونگروه کنترل، راه 3مساوی در 

تمرینات فعالیت الکترومیوگرافی عضالت: ساقی قدامی، نعلی، پهن داخلی، پهن خارجی و دوسررانی ثبت شد. 

% باالتر  10رفتن با استفاده از یک مترونوم و هدفون ودریافت بازخورد شنیداری در حین راهتجربی شامل وه گر

نتایج  ها:یافته. دقیقه بود 20جلسه ای و هر جلسه  18هفته  6مدت به هفتهرفتن در هر از آهنگ ترجیحی راه

داری را نشان نتخب، از نظر آماری نتایج معنیآزمون ناپارامتریک بوت استرپ، علی رغم بهبود فعالیت عضالت م

-انقباضی عضالت موافقهمانقباضی عضالت موافق و کاهش هر چند بهبود هم نتیجه گیری:(. P≥05/0نداد )

ساله  75تا  60دهد که ممکن است در سالمندان این نتایج نشان میحال،اینمخالف از نظر آماری معنادار نبود، با

ای است، هنوز کمتر رخ داده است های توجهتر مغز به نواحی باالتر که درگیر فعالیتحی پایینوان  جابجایی مسیر

ه تخریب فعالیت عضالنی قابل توجه نیست و شاید برای ایجاد تغییرات محسوس در و توجه به اندام و در نتیج

  سالمندی اولیه، نیاز به استفاده از مداخالت طوالنی تر حسی است.

 تحریکات موزون حسی، الکترومایوگرافی، پیری:  کلیدی واژه های
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 پسردانشجویان دختر و  دستی دو هماهنگی بر تمرینات جاگلینگ تاثیر

 3، فرحناز آیتی زاده2، حمید عباسی*1پورنسیمه سیوندی

 nasim.sivandi@gmail.comکارشناس ارشد رفتار حرکتی  .1

 . استادیار تربیت بدنی دانشگاه یزد3و  2

 هایپژوهش به توجه با دارند. عضوی بین هماهنگی از باالیی یدرجه به نیاز ورزشی، مهارتهای ایجرا هدف:

 به نیاز جاگلینگ دارد. دست-چشم هماهنگی بر مثبتی تأثیر توپی هایورزش که است شده مشخص شده انجام

-ت که بر هماهنگی عصبیحرکتی اس-دارد. جاگلینگ یک تکلیف ادراکی ان موفق اجرای برای دودستی هماهنگی

جاگلینگ اتصال بین قسمت های مختلف مغز را به  .یزیولوژی و روانشناختی موثر استعضالنی شاخص های ف

مغز باال می برد هدف این پژوهش بررسی تاثیر تمرینات جاگلینگ « ی سفیدماده»ی افزایش سرعت ساختار وسیله

 نیمه پژوهش، : اینروش شناسیاست.  و پسران دختران در بین تفاوت بر هماهنگی دو دستی و بررسی وجود

 بود. نمونه ها شامل یزد دانشگاه پسر و دختر دانشجویان پژوهش این آماری جامعه بود، دیکاربر نوع از و تجربی

 بودند، دست راست افراد جزء بروگ ادینگ پرسشنامه براساس همگی که دختر و پسر دانشجویان از نفر 64 تعداد

کرده بودند انتخاب  اخذ را عمومی بدنیتربیت واحد که دانشجویانی میان از ایخوشه تصادفی بصورت هاگروه

جاگلینگ  پسران تمرین نفر، گروه 12تمرین جاگلینگ  دختران گروه )گروه 4 شامل منتخب هایشدند. آزمودنی

 پژوهش این در استفاده مورد ابزار بودند ند. نفر( 20نفر و گروه کنترل پسران  20نفر، گروه کنترل دختران  12

 ( هر دو ساختLIC-58024C)مدل  خطا ( و شمارشگر32532دودستی )مدل هماهنگی آزمون دستگاه

 برای ویلک شاپیرو آماری های آزمون از اطالعات، تحلیل و تجزیه استفاده گردید. برای  Lafayetteشرکت

 و گروهها مقایسه برای طرفه دو واریانس ع تمرین، از تحلیلها، و اثر دو فاکتور جنس و نو داده نرمالیتی تعیین

اثر زمان در مقایسه بین پیش  ها:یافته گردید. مقایسه دو به دویی گروه ها استفاده برای LSDتعقیبی  آزمون از

در هر بین دو گروه تمرین جاگلینگ و کنترل  (.P < 001/0دار بود )در هر دو جنس معنیآزمون و پس آزمون 

ی وجود ( اختالف معنی دارP ،5/4 = 30 ،1F=  017/0( و دختران )P ،6/6 = 30 ،1F=  003/0ان )جنس پسر دو

 دانشجویان دستی دو دهد که تمرین جانگولر عامل مؤثری بر هماهنگیها نشان میاین یافته . نتیجه گیری:داشت

 ان هماهنگی بیشتری کسب نموده بودند. باشد. در نهایت بین دو جنس تفاوت وجود داشته و پسردختر و پسر می

 جاگلینگ، هماهنگی دودستی، جنسهای کلیدی: واژه
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 تأثیر بازخورد ژنریک و غیرژنریک بر خودکارآمدی و یادگیری حرکتی کودکان

 3بهرام، عباس 2، فرهاد قدیری*1بهنام افشاری
 . کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه خوارزمی تهران1

@yahoo.com88behnamafshari 
 دانشگاه خوارزمی تهران. استادیار رفتار حرکتی، 2

 دانشگاه خوارزمی تهران . استاد رفتار حرکتی،3

 

 10پزوهش، تعیین اثر بازخورد ژنریک و غیرژنریک بر خودکارآمدی و یادگیری حرکتی کودکان         هدف   هدف: 

آزمون سال ابتدا در مرحله پیش  10نفر کودک سالم با دامنه سنی    30بدین منظور  روش شناسی:  . سال می باشد  

شانه  10 سه متری تا دایره هدف     پرتاب توپ تنیس از باالی  صله  ست غیر برتر از فا سپس   با د را انجام دادند و 

سیم        به شاهد تق سه گروه بازخورد ژنریک، بازخورد غیر ژنریک و  صادفی به  شرکت   طور ت کنندگان در شدند. 

 کوشااش به گروه 10پس از انجام . در هر جلسااه تمرینی جلسااه به تمرین تکلیف پرداختند 3مرحله اکتساااب 

های آخر د( و به گروه غیر ژنریک بازخورد )پرتابژنریک بازخورد )شااما اسااتعداد خوبی در پرتاب کردن داری

شاهد بازخو    شد ولی به گروه  شد خیلی خوب بودند( ارائه  پس از پایان آخرین  .رد ژنریک و غیر ژنریک ارائه ن

پس از یک روز از آزمون  پرتاب، بدون ارائه بازخورد انجام شااد. 10آزمون اکتساااب شااامل  ، جلسااه تمرینی

ساب، آزمون یادداری  شامل    اول و  اکت صله تا هدف(  پرتاب بدون ارائه بازخورد انجام  10انتقال اول )افزایش فا

های آخر شااما خیلی  کنندگان یک جمله منفی )پرتاببه همه شاارکتن یادداری و انتقال اول، شااد. پس از آزمو

مانند یادداری و انتقال  خوب و دقیق نبود( ارائه شد. بالفاصله پس از این جمله، آزمون یادداری دوم و انتقال دوم

آزمون، ده قبل از اجرای مراحل پیشکنناول انجام شد تا اثر این جمله منفی بر سه گروه ارزیابی شود. هر شرکت    

نتایج    یافته ها:   ارآمدی را تکمیل کردند.    آزمون اکتسااااب، یادداری اول و دوم، انتقال اول و دوم مقیاس خودک     

ها در آزمون اکتساب، یادداری، انتقال اول و یادداری،  طرفه نشان داد بین دقت عملکرد گروه یکتحلیل واریانس 

تایج تحلیل واریانس با اندازه      (P<05/0معناداری وجود دارد ) انتقال دوم تفاوت    های مکرر نشاااان داد  گیری. ن

.  (P<05/0بازخورد ژنریک و کنترل بود) طور معناداری باالتر از گروه خودکارآمدی گروه بازخورد غیر ژنریک به

ت به موانع و مشااکالت تواند کودکان را نسااببازخورد غیر ژنریک نساابت به بازخورد ژنریک می نتیجه گیری:

 به دنبال آن باعث افزایش یادگیری حرکتی در کودکان شود.ها را باال برد و ایمن سازد و خودکارآمدی آن

 بازخورد ژنریک، بازخورد غیرژنریک، خودکارآمدی، کودکان   :واژه های کلیدی

mailto:behnamafshari88@yahoo.com


 
 

23 
 

    
     

  
  

 

 یادگیری پنهان شوت گلبال در دانش آموزان نابینا

 3، افخم دانشفر2ازی دینان، پریسا حج*1عصمت کرمی    

  gmail.com1392esmat.karami@کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا )س( .1

 استادیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا )س( .2

 دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا )س( .3

روش  ر یادگیری پنهان شوت گلبال در دانش آموزان نابینا بود.اثر روش آموزش بهدف پژوهش حاضر هدف: 

بودند 84/13(±73/1با میانگین سنی) دختر نابینای راست دست 24شرکت کننده های این تحقیق تجربی  شناسی:

یه قرار گروه آموزش کالمی و تشب 2که بصورت هدف دار از یکی از مدارس تهران انتخاب و به طور تصادفی در 

جلسه به گروه تشبیه ابتدا تشبیه حرکت دست جلسه به طول انجامید و در هر  8گرفتند. دوره اکتساب به مدت 

شوت تمرین شد. بعد  30به جارو زدن و به گروه آموزش کالمی دستورالعمل اجرای شوت ارائه شد و پس از آن 

شوت  10دقیقه استراحت آزمون انتقال شامل  15شوت گلبال و بعد از  10ساعت ، آزمون یادداری شامل  72از 

ارش معکوس انجام شد. اجرای شوت با استفاده از یک مقیاس محقق ساخته ارزیابی همراه با تکلیف ثانویه شم

نتایج تحلیل واریانس سنجش های تکراری ، برتری یادداری و انتقال دو ها: یافته الگوی حرکت اندازه گیری شد.

ر انتقال نسبت اول و در واقع وقوع یادگیری در هر دو گروه و همچنین عدم افت معنی داگروه نسبت به جلسه 

(؛ ولی بر اساس نتایج تحلیل >05/0pبه یادداری و در واقع وقوع یادگیری پنهان در هر دو گروه را تایید کرد )

تساب و یادداری دو گروه آزمون با تکرار سنجش عامل آزمون ،  تفاوت معنی داری بین اک 4گروه در  2واریانس 

رسد سادگی مهارت و شباهت آن به مهارت بنیادی پرتاب  به نظر مینتیجه گیری:  (.<05/0pوجود نداشت )

توپ از پایین باعث وقوع یادگیری پنهان در دو گروه شده و الزم است تحقیق با یک مهارت ورزشی دشوارتر 

 تکرار گردد.

 ل بیناییالعمل آموزشی، اختالآموزش کالمی، دستور: های کلیدیواژه

  

mailto:esmat.karami1392@gmail.com)
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مدی و یادگیری پنهان مهارت آثانویه بر خودکاراثر تمرین با انواع تکلیف 

 پرتاب دارت در دختران جوان

 4، لیال غزاله 3، معصومه شجاعی 2، افخم دانشفر* 1فرافسانه نعیمی

  oma_naeimifar@yahoo.c.. کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه الزهرا )س(1

 . دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه الزهرا )س( 3  و 2

 . استاد یار رفتار حرکتی، دانشگاه الزهرا )س(4

در  مهارت پرتاب دارتپنهان اثر تمرین با انواع تکلیف ثانویه بر یادگیری هدف از پژوهش حاضر بررسی  :هدف

ست با دانشجوی دختر راست د 36های این پژوهش آزمایشی شرکت کننده شناسی:روشدختران جوان بود. 

های غیر تربیت بدنی دانشگاه سال  بودند که به صورت هدفمند از دانشجویان رشته( ±13/4) 75/24میانگین سن 

الزهرا )س( با اضطراب صفتی و اعتقادات مذهبی متوسط و بدون تجربه در مهارت پرتاب دارت و با برتری 

گروه  3تصادفی در  هایپس آزمون گروه –آزمون  ه از طرح پژوهش پیشای چپ انتخاب شده و با استفادکرهنیم

الکرسی و گروه تمرین با تکلیف ثانویه شمارش معکوس تمرین مهارت پرتاب دارت با تکلیف ثانویه قرائت آیت

ده از ها با استفاو گروه تمرین مهارت پرتاب دارت بدون تکلیف ثانویه )کنترل( مورد آزمون قرار گرفتند. داده

و اضطراب حالتی  SCATانبی کورن،  اضطراب صفتی رقابتی پرسشنامه دینداری گالک و استارک، ترجیح ج

ها در سه روز پیاپی شرکت کننده جمع آوری شد.پردازش هوشیار اورل و ایوز  خودکارامدی و ، مقیاس2-رقابتی 

، آزمون یادداری )بدون تکلیف ثانویه( ساعت 48کوششی( انجام دادند و پس از  3دسته  10پرتاب ) 30هر روز 

 8در  3نتایج تحلیل کوواریانس ترکیبی  نتایج:ی انجام شد. کوشش 3دسته  3و سپس آزمون انتقال تحت فشار در 

برای اضطراب حالتی، اثرات معنی داری را نشان نداد. در  2ر د 3برای خطای شعاعی، تحلیل واریانس ترکیبی 

الکرسی خطای متغیر فقط اثر اصلی گروه معنی دار بود و گروه قرائت آیتبرای  8در  3تحلیل کوواریانس ترکیبی 

ترکیبی برای خودکارآمدی  2در  3در تحلیل واریانس (. >05/0pخطای متغیر کمتری نسبت به گروه کنترل داشت )

نی داری بیشتر از پیش قط اثر آزمون معنی دار بود و خودکارآمدی در انتهای اکتساب و آزمون انتقال به طور معف

بنابراین با وجود عدم تغییرات پایدار در دقت پرتاب دارت طی تمرینات، به  گیری:نتیجه(. >05/0pآزمون بود )

واند همسانی نتیجه عملکرد را به طور معنی داری تالکرسی میرسد تمرین با تکلیف ثانویه قرائت آیتنظر می

 بهبود بخشد. 

 دوگانه، قرآن، یادگیری حرکتی ضمنی بی، تکلیفات مذهاعتقاد های کلیدی:واژه
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تاثیر نسبت های مختلف مشاهده عمل، تصویر سازی حرکتی و تمرین بدنی بر 

  یادگیری تکالیف با بار شناختی متفاوت

 3، سیدمحمد کاظم واعظ موسوی2پروانه شمسی پور دهکردی ،*1سمانه السادات شجاعی

 pshamsipour@gmail.comنشگاه آزاداسالمی. .کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دا1

 . استادیارگروه رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا تهران )س(،2

 صادق )ع(،. استاد گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی،  دانشگاه جامع امام 3

یادگیری، مطالعات برخالف عالیق مداوم در تحقیق درباره نقش مشاهده عمل و تصویر سازی حرکت در  هدف:

هدف تحقیق حاضر تاثیر نسبت های مختلف هستند.  کمی به طور مستقیم مقایسه کننده ابن دو استراتژی یادگیری

 باشد.ختی متفاوت میمشاهده عمل، تصویر سازی حرکتی و تمرین بدنی بر یادگیری تکالیف با بار شنا

برای شرکت در این آزمون انتخاب سال  8-12ه سنی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی با دامن 98 شناسی:روش

نفره( تقسیم شدند. گروه های مورد مطالعه شامل  10گروه  8نفره و  9گروه  2گروه ) 10و به صورت تصادفی به 

بدنی صرف(، گروه مشاهدة عمل صرف، گروه تصویرسازی  گروه تمرین بدنی به عنوان گروه شاهد )تمرین

تصویر سازی حرکتی با -، گروه تمرین بدنی50-50مشاهده عمل با نسبت  -بدنیتمرین  حرکتی صرف، گروه

)تکلیف تطبیق رنگ بود. برای تکالیف با بار شناختی باال )تکلیف استروپ( و بار شناختی پایین 50-50ت نسب

داری ها در سه مرحله پیش آزمون، مرحله اکتساب و آزمون یادتکالیف توسط آزمودنی اجرای اینزنجیره ای( 

نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد گروه تمرینات مشاهده ای  با بار شناختی باال و گروه  ها:یافتهانجام شد. 

رین عملکرد را در مرحله تتصویر سازی با بار شناختی پایین بهترین عملکرد و گروه تمرینات بدنی صرف ضعیف

تصویر سازی و تمرین بدنی باعث ای و ت ترکیبی مشاهدهانجام تمرینات به صور گیری:نتیجهیادداری داشتند. 

 های تمرینی است.های ورزشی دارد و تاثیر تمرین مشاهده ای ترکیبی بهتر از سایر روشعملکرد بهتر در آزمون

 ویر سازی ذهنی، تمرین با بار شناختی باال، تمرین با بار شناختی پایینای، تصتمرین مشاهدههای کلیدی: واژه
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های حرکتی کودکان مبتال به اختالل محلی بر رشد مهارت -های بومیبازیر اث

 بیش فعالی و کمبود توجه

*1ایوب صباغی
 3، پگاه فرزام فر 2علی حیرانی،  

  ayoobsabaghi@yahoo.comکرمانشاهدانشجوی دکترای رفتار حرکتی، دانشگاه رازی  .1

 استادیار، گروه رفتارحرکتی دانشگاه رازی .2

 روه رفتار حرکتی دانشگاه رازیارشد، گ کارشناسی .3

 

های حرکتی کودکان مبتال به اختالل محلی بر رشد مهارت -های بومی: این مطالعه، جهت بررسی اثر بازیهدف

کودک مبتال به  اختالل بیش فعالی و کمبود توجه  34بدین منظور  روش شناسی:بیش فعالی و کمبود توجه بود. 

ش آزمون به دو گروه مساوی کنترل و تجربی تقسیم شدند. ابزار بر اساس نتایج پی سال( انتخاب و 01/1±9/8)

 هفته هفته )هر 8گروه تجربی به مدت  .بود اوزرتسکی -حرکتی برونینکس بحرت آزمون یگیری مجموعهاندازه

 هاداده توزیع بودن لنرما  K-Sآزمون   از استفاده محلی را انجام دادند. با-های بومیای( بازیدقیقه 45 جلسه سه

 05/0وابسته در سطح  تی مستقل و مکرر، تی گیری اندازه با مرکب واریانس تحلیل هاینشد و از آزمو بررسی

نتیجه (.  p<05/0نتایج اثر گروه، اثر زمان و اثر تعاملی گروه در زمان را معنادار نشان داد )یافته ها: شد.  استفاده

های تواند باعث بهبود مهارتمحلی می-های بومید که بازیتوان ادعا کرمطالعه میبا توجه به نتایج این  گیری:

 اختالل بیش فعالی و کمبود توجه شود.  حرکتی در کودکان مبتال به

 

 محلی، مهارت حرکتی، اختالل بیش فعالی و کمبود توجه-بازی های بومی واژه های کلیدی:
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آسیب ورزشی در هندبالیست های  یش بینی ترس از شکست از طریق اضطرابپ

ماهردختر   

 الهه سیف الدینی زرندی

   دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران 

elahe_seifadini@yahoo.com   

 

را کاهش داده و زمینه را برای سایر عوامل منفی  تواند عملکرد ورزشکاراناضطراب از آسیب ورزشی میهدف: 

شود. مرتبط با عملکرد ورزشکار فراهم کند. ترس از شکست نیز عاملی منفی بالقوه شکست شناخته میاحتمالی 

بنابراین هدف از این تحقیق پیش بینی ترس از شکست از طریق اضطراب آسیب ورزشی در دختران هندبالیست 

هدفمند به صورت  سال( به روش نمونه گیری 6/3±23هندبالیست دختر ماهر ) 45 روش شناسی: ماهر بود.

داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. از پرسشنامه ترس از شرکت ورزشی و اضطراب از آسیب )با عوامل، 

ادن اختالل تصور از خود، مایوس کردن افراد، از دست دادن توانایی ورزشی، ادارک فرد از خودش، از دست د

تحقیق استفاده شد. از روش آماری همبستگی  حمایت اجتماعی و آسیب دیدگی مجدد( جهت سنجش متغیرهای

در نظر گرفته شد و کلیه  05/0سطح معنی داری . پیرسون و رگرسیون چندگانه برای تحلیل داده ها استفاده شد

نتایج تحقیق نشان داد از بین عوامل اضطراب  ها:یافته انجام شد. 18نسخه  SPSSعملیات آماری به وسیله نرم افزار 

ی تنها متغیرهای از دست دادن حمایت اجتماعی، از دست دادن توانایی ورزشی و آسیب دیدگی از آسیب ورزش

مجدد توانایی پیش بینی ترس از شکست را دارند و در سایر خرده مقیاس ها ارتباط معنی داری مشاهده نشد.  

ی از دست دادن حمایت هاان نتیجه گرفت که احتماالَ با افزایش شاخصتونتایج میبا توجه به نتیجه گیری: 

اجتماعی، از دست دادن توانایی ورزشی و آسیب دیدگی مجدد، ترس از شکست در ورزشکاران افزایش پیدا 

ا را هتواند عملکرد ورزشی آنشوند که میکند و ورزشکاران وارد یک چرخه معیوب از هیجانات منفی میمی

شناسان ورزشی و مربیان باید به بگذارد. بنابراین روانای ضعیف را به نمایش کاهش دهد و راهبرد های مقابله

 این متغیرها توجه کافی را داشته باشند و مداخالت را بر پایه این متغیرها بنا کنند. 

 اضطراب از آسیب، ترس از شکست، هندبالهای کلیدی: واژه
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 24وپا بر رشد مهارت های حرکتی کودکان ی والد و کودک رتاثیر کارگاه ها

 ماهه شهر تهران
 حسن کردی

 دکتری تخصصی رشد و یادگیری حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد

hassankordi@gmail.com 

س هایی تحت عنوان کارگاه های والد و کودکان تا سه سالگی به علت وابستگی به والدین عموما در کال هدف:

د. کارگاه های والد و کودک روپا بر اساس اصول رشد همه جانبه کودک و با محوریت کودک شرکت می کنن

بازی های شاد و متنوع حرکتی طراحی شده و از آنجایی که ویژگی های بافت فرهنگی، رشدی و اقتصادی کشور 

 10دوره بومی قابل معرفی است. هدف پژوهش حاضر مشاهده تاثیر یک در آن لحاظ شده به عنوان یک برنامه 

هفته ای برنامه آموزشی والد و کودک روپا، شامل بازی های مختلف بر رشد مهارت های ظریف و درشت کودکان 

جامعه مورد مطالعه کودکان مراجعه کننده به کارگاه های  روش شناسی:ماهه دختر و پسر شهر تهران است.  24

به شکل داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. کودک  32زشی والد و کودک بودند که از بین آن ها تعداد آمو

( توزیع شدند. کودکان گروه تجربی به مدت 16نفر( و کنترل ) 16کودکان به شکل تصادفی در دو گروه تجربی )

ا مادر شرکت می کردند. کودکان گروه دقیقه ای در کالس روپا به همراه پدر ی 50هفته و هر هفته یک جلسه  10

دت در سایر کارگاه های آموزشی والد و کودک چون کثیف کاری، موسیقی، هنر و خالقیت کنترل نیز در این م

شرکت می کردند. مهارت های حرکتی ظریف و درشت کودکان از طریق نسخه دوم ابزار غربالگری تکاملی )ای 

بسته در سطح دازه گیری شد. داده های بدست آمده از طریق آزمون تی وااس کیو( در پیش آزمون و پس آزمون ان

(05/0=α .تجزیه و تحلیل شدند ):با اینکه در پیش آزمون تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد  یافته ها

و درشت حاکی از تاثیر معنی دار کارگاه آموزشی والد و کودک روپا بر رشد مهارت های حرکتی ظریف  نتایجاما 

به نظر می رسد عواملی چون افزایش دانش خانواده در  نتیجه گیری:( بود. P<05/0در مرحله پس آزمون )

از منزل، افزایش انگیزه  خصوص بازی های متناسب رشدی و تکرار بازی های مشابه با کودکان در منزل و بیرون

کالس که جزو اهداف اصلی کارگاه های  کودک برای شرکت در فعالیت حرکتی از طریق فرایند های تشویقی در

ی حرکتی در کودکان گروه تجربی شد. لذا می توان گفت والد و کودک روپا بود منجر به افزایش سطح مهارت ها

ند بر رشد مهارت های حرکتی ظریف و درشت کودکان تاثیر گذار کارگاه های آموزشی والد و کودک روپا می توا

 باشد.

 ، پدر و کودک، رشد حرکتیو کودکمادر  واژه های کلیدی:

mailto:hassankordi@gmail.com
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سال  9-6تاثیر تمرین شناختی غیر مرتبط با مهارت حرکتی برتعادل کودکان 

 شهر تهران

 فاطمه سمیعی1*، مهدی شهبازی2

  ut.ac.ir70F.samiee@حرکتی دانشگاه تهران.کارشناس ارشد یادگیری و کنترل 1

 .دانشیار گروه یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه تهران2

 

روش سال انجام گرفت. 9-6ریاضی بر تعادل حرکتی کودکان -: این پژوهش با هدف تاثیر تمرین بازیهدف

های این پژوهش به تعداد  سال از شهر تهران بودند.آزمودنی9-6: جامعه آماری این تحقیق،کلیه کودکان شناسی

ه های آزمایش به مدت شش کودک بودند که با آگاهی از هدف پژوهش در این مطالعه شرکت کردند.گرو45

ریاضی مورد آزمایش و تمرین -به مدت دو هفته(با استفاده از روش تمرین بازی–جلسه )در روزهای زوج هفته 

تمرینی دریافت نکرد. در این پژوهش از آزمون ارزیابی  قرار گرفتند ولی گروه کنترل طی این زمان هیچ گونه

از آزمون تحلیل کو واریانس برای تحلیل داده ها استفاده  ده شد.استفا  CASو آزمون شناختی   MABC-2حرکتی 

نتایج نشان داد که تمرین شناختی روی راه رفتن با پاشنه باال آمده و تعادل یک پا تفاوت معنی  یافته ها: شد .

: با نتیجه گیری(. P<15/1(، اما در آزمون لی لی این تفاوت معنی دار نیست )P>15/1داری ایجاد کرده است )

توجه به مطالعات پیشین و این پژوهش که می تواند تاییدی بر نتایج آن پژوهش ها باشد می توان به اثربخشی 

رای کودکان در سنینی که در این پژوهش آموزش تمرین شناختی غیر مرتبط در بهبود تعادل پی برد و آن را ب

 استفاده شده است توصیه کرد

 کودکان تعادل،   بازی و ریاضی، کتی، آزمون ارزیابی حرواژه های کلیدی:
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 ای اضافه وزن بر عملکرد تعادلی کودکانتأثیر تهدید کلیشه

 3زاده، رسول عابدان2، اسماعیل صائمی*1مریم رابعی نیا

 gmail.comm.rabeinia@کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران اهوازدانشجوی  .1

 دانشگاه شهید چمران اهواز.  استادیار رفتار حرکتی 3و  2

ی حرکتی هاتواند روی عملکرد آکادمیک و همچنین مهارتای میدهند که شرایط کلیشهمطالعات نشان می: هدف

ژگی شود که گروهی از افراد را به صفت و ویها به صورت باورها و عقایدی تعریف میکلیشهگذار باشد. تاثیر

ای اضافه وزن بر عملکرد تعادلی کودکان تاثیر تهدید کلیشهدهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی خاصی پیوند می

سال بصورت  25/9بود. بیست و چهار کودک با میانگین سنی : تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی روش شناسیبود. 

کنندگان در شرکت منفی و کنترل تقسیم شدند.ای در دسترس انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه تهدید کلیشه

کوشش(، به یادگیری یک تکلیف شامل حفظ تعادل پویا تا حد  5کوشش( و یادداری ) 10دو مرحله اکتساب )

ای منفی، قبل از هر ای پرداختند. در گروه تهدیدات کلیشهثانیه 60های لمتر در طول کوششممکن روی استابی

های فردی نظیر قد، وزن، جنسیت شد که این تکلیف تحت تاثیر برخی از ویژگید میکوشش تمرینی، به فرد تاکی

نتایج آزمون تحلیل ها: افتهی شد.ها گوشزد میم تاثیرگذاری این ویژگیاست، در صورتی که به گروه کنترل، عد

عملکرد تعادلی ای منفی، واریانس مرکب نشان داد در هر دو مرحله اکتساب و یادداری، گروه تهدید کلیشه

کنندگان ها در مرحله اکتساب همچنین نشان داد، شرکت(. یافته=p 001/0تری نسبت به گروه کنترل دارد )پایین

های تری را در طول کوششای منفی، عملکرد ضعیفتنی بر تهدیدات کلیشههای مبهمراه با دریافت دستورالعمل

ای منفی توان نتیجه گرفت، تهدیدات کلیشهبطور خالصه، میی: نتیجه گیر دادند.تمرینی و گذشت زمان نشان می

ربیان می تواند اثر مخربی بر عملکرد کودکان حین یادگیری یک تکلیف تعادلی داشته باشد. لذا ماضافه وزن می

  ای منفی در بین کودکان جلوگیری کنند.بایست با در نظر گرفتن این نکته،  از شیوع تفکرات و تهدیدات کلیشه

 ای، عملکرد تعادلی، کودکانتهدیدات کلیشههای کلیدی: واژه
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مقایسه عملکرد دست برتر و غیر برتر در طرح ریزی حرکتی پیش بینانه ی افراد 

 ام.اسمبتال به 

 *2، شهزاد طهماسبی بروجنی1سحر عابدی

 دانشجوی کارششناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران .1

 shahzadtahmaseb@ut.ac.irرکتی دانشگاه تهران . دانشیار گروه رفتار ح2

 

: هدف از انجام این پژوهش مقایسه عملکرد دست برتر و غیر برتر در طرح ریزی حرکتی پیش بینانه ی هدف

صورت مقایسه ای می باشد. جامعه روش تحقیق از نوع نیمه تجربی و به  روش شناسی:افراد مبتال به ام.اس بود. 

سال شهر تهران تشکیل داده اند،  32-35اری این پژوهش را کلیه ی بیماران مبتال به ام اس در بازه ی سنی ی آم

نفر به عنوان شرکت کننده ی در دسترس انتخاب شدند. پس از بررسی سوابق پزشکی و تعیین  30که از این بین 

ز آنها خواسته شد تا در یک تکلیف برنامه ریزی یک استوانه را با دو سمت درجه ی ام اس شرکت کنندگان؛ ا

رار دهند )تکلیف انتقال استوانه(. آزمون تکلیف انتقال استوانه با دست برتر، سفید و سیاه داخل محفظه هدف ق

اده ها؛ با پس از بررسی طبیعی بودن توزیع دیافته ها: کنندگان گرفته شد. غیر برتر و هر دو دست از شرکت

دگان در مستقل مشخص شد که تفاوت معنی داری بین دست برتر و غیر برتر شرکت کنن استفاده از آزمون تی

: از جمله دالیل عدم معنادار شدن این پژوهش می نتیجه گیری(.  p=130/0آزمون انتقال دو سویه مشاهده نشد )

ج حاصل از این تحقیق می تواند برای بیماران مبتال به توان به سادگی تکلیف ارائه شده می توان اشاره کرد. نتای

 میت باشد.ام اس و نیز پژوهش های آتی در این خصوص حائز اه

 : اثر راحت پایانی، دست برتر، مولتیپل اسکلروزیس، کنترل حرکتی، دستکاری شیء واژه های کلیدی
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بر عملکرد  رفتن با دستورالعمل کانون توجه بیرونیتأثیر یک دوره تمرین راه

 تعادل سالمندان

 3، مژگان معمارمقدم2، منصور اسالمی* 1تبارمحسن رجب

 yahoo.com91mohsenrd@. کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه مازندران  1
 . دانشیار بیومکانیک ورزشی دانشگاه مازندران2

 . استادیار رفتارحرکتی دانشگاه مازندران3
پذیر است. احتماال افت ناهای حسی امری اجتنابدلیل افول سیستمسالمندی به حفظ تعادل درضعف در  هدف:

تم عصبی مرکزی مانند قشر پریتال که مسئول تصویرسازی درونی بدن است، موجب درگیری شناختی بیشتر سیس

دهد افزایش می ها )توجه درونی( راشود که این امر توجه سالمندان به اندامترها میافراد سالمند نسبت به جوان

شود. یکی از مداخالت جدید توانبخشی، ضعیف شدن اجرا میو درنتیجه منجر به مختل شدن کنترل خودکار و 

بندی شده به اشکال مختلف به افراد شنیداری است که در آن با استفاده از عالئم زمانات موزون تحریکاستفاده از 

ماران اختالالت عصب شناختی نشان دادند، این تحریکات با ها بر روی بیشود. پژوهشتوجه بیرونی داده می

دهد تا حرکت ز براثر حرکت یا اتخاذ کانون توجه بیرونی به فرایندهای خودکار و غیر هوشیارانه اجازه میتمرک

رفتن با دستورالعمل توجه بیرونی بر تعادل لذا  هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین راه. را کنترل کنند 

سال، داوطلبانه از سرای  75تا  60مرد سالمند 25باشد. تجربی میپژوهش حاضر نیمه شناسی:روشالمندان بود. س

طور بازنشستگان بابلسر در این مطالعه شرکت کردند که با استفاده از آزمون تعادلی زمان برخواستن و برگشتن، به

های نفر( قرار گرفتند. آزمون 9و تحریک شنیداری ) رفتن بدون تحریکنفره کنترل و راه 8تصادفی در سه گروه 

های تحریک ی تمرینی انجام شد. گروهاسکن قبل و بعد از دورهستا و پویا با استفاده از دستگاه فوتتعادلی ای

% باالتر از آهنگ  10رفتن با استفاده از یک مترونوم و هدفون وشنیداری )دریافت عالئم شنیداری در حین راه

ای دقیقه 20یجلسه 18مدت خود را به رفتن بدون تحریک، تمریناترفتن در هر هفته( و گروه راهراه ترجیحی

دار نتایج نشان داد عملکرد تعادلی سالمندان در آزمون تعادلی پویا در گروه شنیداری معنی ها:یافتهدنبال کردند. 

با هدایت توجه به بیرون ه از این تحریکات، احتماال این نتایج نشان داد استفاد گیری:نتیجه(. =001/0Pباشد )می

تواند موجب بهبود تعادل پویای سالمندان شود و از های خودکار در حفظ تعادل، میازی مجدد مکانیزمسو فعال

های پویا ویژه در فعالیتمنظور کاهش خطرات سقوط سالمندان بههزینه بهآن به عنوان روش تمرینی ساده و کم

 رفتن استفاده کرد. اهمانند ر

 اری، پیریتحریک شنیداری، پاید واژه های کلیدی:
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 حرکتی کودکان-تأثیر تغییرات محیط بازی بر یکپارچگی بینایی

 2، زهرا فتحی رضائی*1پورکوثر عباس

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشد حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز .1

 ی، دانشگاه تبریزاستادیار رفتار حرکتدکتری رفتار حرکتی،  .2

حرکتی  -هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییر دو محیط بازی از لحاظ ساختاری بر یکپارچگی بیناییهدف: 

بدین منظور از روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون،  روش سناسی:کودکان پیش دبستانی بود.  

ساله بود  5/4-5/6دبستانی نفر از کودکان پیش 30نمونه آماری تحقیق  .شداستفاده گیری هدفمند با روش نمونه

نفر دیگر، در مهدکودک  15نفر از آنها در مدرسه طبیعت بعنوان فضای باز آزاد طبیعی )فضای بدون دیوار( و  15که 

، از رشد ادراکیبی نام کرده بودند. برای سنجش ارزیامترمربع( ثبت 150در فضای سرپوشیده )ساختمانی یه متراژ 

که نتایج تحلیل واریانس مرکب نشان داد  ها:یافته بوکتنیکا استفاده شد.-حرکتی بیری -یکپارچگی بینایی آزمون

داری داشت. در مقابل فعالیت در فضای سرپوشیده کودکان تأثیر مثبت و معنیادراک بازی در فضای باز طبیعی 

فعالیت در فضای باز اثر بیشتری بر رشد ادراکی کودکان ین وجود، ا اداری داشت. ببر رشد ادراکی تأثیر معنی

حرکتی ناشی  -بیناییتغییرات در ادراک  88% به طوری که در گروه فضای باز داشت.سرپوشیده نسبت به فضای 

از تغییرات در ادراک  20از فعالیت کودکان در فضای باز طبیعی بود. درحالی که در گروه فضای سرپوشیده، %

ساختار محیطی که کودکان در  گیری:نتیجهحرکتی کودکان مربوط به فعالیت در فضای سرپوشیده است. -اییبین

هاست که بر رشد کنند، تاثیر بسزایی بر رشد ادراکی آنها دارد. محیط طبیعی، محیطی غنی از محرکآن فعالیت می

ن کودکی، جهت بهبود ادراکی، کودکان در وراشود در دکودکان تاثیر چشمگیری دارد. برهمین اساس پیشنهاد می

 باشند. فضاهای طبیعی فعالیت بیشتری داشته

 دبستانی.، کودکان پیشحرکتی-یکپارچگی بیناییطبیعت،  بازی، محیط، های کلیدی:واژه
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منتخب، بر مهارت  (PSTs) بررسی اثر بخشی تمرین مهارت های روانشناختی 

 لذت ورزشی فوتبالیست های نوجوان .و دریبلینگ فوتبال، استحکام ذهنی 

 3، مهدی محمد نژاد2،پریسا رباط جزی*1ناصر پازشی رشتخوار

 Pa.robatjazi@mail.um.ac.ir دانشجوی کارشناسی ارشد رشد حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد .1
 دانشجوی کارشناسی ارشد رشد حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد .2

 گاه فردوسی مشهدنشداروان شناس ورزشی و عضو هیات علمی  .3

براساس یافته های پژوهش های متعدد، عملکرد ورزشکاران نه تنها تحت تاثیر آمادگی های بدنی و  : هدف

مهارتی ، عوامل تکنیکی و تاکتیکی قرار می گیرد بلکه ویژگی های روانی و هیجانی نیز درعملکرد ورزشی آن 

بین استحکام ذهنی ، لذت ورزشی و مهارت دریبلینگ  طهابها تاثیر زیادی می گذارد. هدف این پژوهش بررسی ر

نمونه پژوهش فوتبالیست های نوجوان  عضو باشگاه های دسته اول شهر  روش شناسی : فوتبال می باشد. 

(، به صورت تصادفی انتخاب و در پژوهش حاضر شرکت نمودند . در این N =30بودند) 97مشهد در سال 

( و لذت ورزشی 2002د به پرسش نامه های استحکام ذهنی )کالف و همکاران،پژوهش از آزمودنی ها خواسته ش

(  پاسخ دهند . در این تحقیق از روش همبستگی استفاده شده است. برای  تحلیل 1993اسکانلن و همکاران،)

ت های پژوهش از روش های آماری شامل ، فراوانی ، میانگین ، انحراف معیار و تی تست استفاده شده اسداده 

نتایج این پژوهش نشان می دهد مهارت های روانشناختی بر روی استحکام ذهنی ، لذت ورزشی و  یافته ها :. 

صورتی است که گروه گواه فقط در  مهارت دریبلینگ فوتبال در گروه آزمایشی  تاثیر معنا داری داشته است، در

ج مولفه های تصویر سازی ، هدف س نتایبراسا بحث و نتیجه گیری :متغیر لذت ورزشی پیشرفت  داشته اند. 

گزینی ، توجه ، تمرکز ،تنظیم انگیختگی و خودگفتاری دارای رابطه خطی معنی دار با استحکام ذهنی و لذت 

 ت.ملکرد مهارت دریبلینگ فوتبالیست های نوجوان شده اسورزشی بوده که این مسئله سبب ارتقا ع

وانرزشی، استحکام ذهنی، نوج:دریبلینگ فوتبال، لذت وواژه های کلیدی: 
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 اثرآیا غالب بودن تصویرسازی حرکتی بر سودمندی دستورالعمل تمرکز توجه 

 می گذارد

 4مهرزاد خارستانی ،   3، جد. الف. دایکفس 2، مسلم بهمنی*1مهدی بابک
 کارشناسی ارشد رفتارحرکتی ، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران .1

@gmail.com1372babakb.z 

 رفتارحرکتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایراندکتری  دانشجوی .2

 بیمارستان کودکان سینسیاتی اوهایو، امریکابخش پزشکی ورزشی، مرکز پزشکی  .3

 دانشجو دکتری رفتارحرکتی دانشگاه ارومیه ، ارومیه، ایران .4

توانایی تصویرسازی  هدف از این مطالعه اثر تمرکز توجه درونی و بیرونی بر عملکرد ویادگیری افراد دارای هدف:

رگسال ) مرد(  بودند. ابتدا از پرسشنامه نفر بز 30شرکت کنندگان  روش شناسی: حرکتی بینایی و حسی بود. 

تصویر سازی حرکت برای بررسی توانایی تصویرسازی حرکت شرکت کنندگان استفاده شد. افراد براساس نمره 

ی غالب یا حسی غالب تقسیم شدند. سپس بااستفاده از طرح تصویر سازی بینایی یا حسی به دو گروه افراد بینای

ی و بیرونی توجه را بر عملکرد تعادل افراد با سطوح مختلف از توانایی تصویر درون گروهی اثر تمرکز درون

سازی حرکتی بینایی وحسی بررسی شد. برای شناسایی توانایی تصویرسازی حرکتی افراد از روش آماری آنوای 

نتایج  ها:یافتهتحلیل واریانس با اندازه های تکراری برای متغیر وابسته زمان تعادل استفاده شد.  ترکیبی و 2*2

توجه بیرونی نسبت به تمرکز  نشان داد که افراد با نمره ی تصویرسازی بینایی باالتر در تکلیف تحت شرایط تمرکز

ر تصویرسازی مرکز توجه افراد با نمره باالتهمچنین، تفاوت معنادار  برای ت توجه درونی اجرای بهتری داشتند.

این نتایج نشان داد که افراد غالب بینایی ممکن است از دستورالعمل   نتیجه گیری:(  p < .05) حسی مشاهده نشد. 

 تمرکز بیرونی سود ببرند، اما هرکدام از تمرکز بیرونی و درونی برای افراد با تصویرسازی حسی غالب موثر نیست. 

 ،یادگیریتمرکز بیرونی،تمرکز درونی،غالب حسی،غالب بینایی  :ی کلیدیهاواژه
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تاثیر تمرینات ویژه راه رفتن روی تردمیل با چشم باز و بسته بر ادراک فاصله در 

 مردان دارای اضافه وزن
 مهتا اسکندر نژاد1، وحید حسن پور*2 ، امیر قیامیراد3

 دانشیار رفتار حرکتی  دانشگاه تبریز .1

 gmail.com1991vahid.hassanpour@فتار حرکتی دانشگاه تبریز ارشد ر کارشناس .2

 استادیار بیومکانیک دانشگاه تبریز .3

 

وزن یکی از معضالت به وجود آمده بر اثر شیوه زندگی مدرن است که موجب بروز مشکالت چاقی و اضافههدف:

هدف مقایسه تاثیر چهار هفته اضر با طالعه حشناختی گردیده است. بنابراین، م-جسمانی، حرکتی و حتی ادراکی

 در مردان دارای اضافه وزن انجام شد. تمرینات ویژه راه رفتن روی تردمیل با چشم باز و بسته بر ادراک فاصله

مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است. از میان دانشجویان پسر     : شناسی  روش

 30کیلوگرم بر متر مربع( تعداد  30تا  25ریز )شاخص توده بدنی بین  زن دانشگاه تب دارای اضافه و غیر ورزشکار  

های آنتروپومتریک )شاااخص توده بدنی( انتخاب و به صااورت تصااادفی در سااه گروه  نفر بر اساااس شاااخص

ترل چشاام بسااته و کنتمرینات ویژه راه رفتن روی تردمیل با چشاام باز، تمرینات ویژه راه رفتن روی تردمیل با 

شروع تمرینات از آزمودنی   جایگزین   شد.       شدند. پیش از  صله( گرفته  صله )آزمون ادراک فا ست ادراک فا ها ت

سه تمرین در هفته به مدت چهار هفته در تمرینات ویژه روی       سه جل شامل  سپس افراد در یک پروتکل تمرینی 

سه تمرین       شرکت کردند. هر جل سته  شم باز و ب شامل  فتن روی تردمیات ویژه راه رتردمیل با چ دقیقه گرم  10ل 

دقیقه راه رفتن روی تردمیل به ساامت جلو، رو به عقب و به پهلو با  20کردن )حرکات کشااشاای و نرمشاای(،  

دقیقه سرد کردن بود. پس از آخرین جلسه تمرینی ادراک فاصله هر  10درجه و  10سرعت ترویجی فرد و شیب 

نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشاااان داد که در مقایساااه با : هایافته .ابی قرار گرفتیک از آمودنی ها مورد ارزی 

( موجب بهبود معنی داری ادراک p=  /000(  و بساااته )p=  /000گروه کنترل هر دو نوع تمرین با چشااام باز )

ادراک فاصااله   گردیده اساات. با این حال، تفاوت معنی داری بین دو نوع تمرین با چشاام باز و بسااته در متغیر 

دهد، نشان می  نتایج مطالعه حاضر و بررسی مطالعات پیشین در این زمینه   : گیرینتیجه (.p= 00/1مشاهده نشد )  

 شود.  تمرینات راه رفتن ویژه روی تردمیل  باعث بهبود ادراک فاصله می

 تهاضافه وزن، راه رفتن روی تردمیل، ادراک فاصله، چشم باز، چشم بسواژه های کلیدی: 
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 ای مبتنی بر یوگاجلسه 36داری زنان تحت مداخله ی فظه ی دیبهبود حا

 *2، شهزاد طهماسبی بروجنی1مژگان عبداهلل زاده ی نوبجاری
 دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه تهران .1

 tahmaseb@ut.ac.irshahzadدانشیار رفتار حرکتی دانشگاه تهران  .2

 

یوگا درمانی قدمت هزاران ساله دارد و پیشتر نشان داده شده است که تمرینات یوگا در درمان کاهش  هدف:

ه عمدتا استرس مبتنی بر ذهن آگاهی گنجانده شده است و اثرات آن بر سیستم شناختی با ادبیات گسترده ای ک

ترل است، حمایت می شود. با رد با گروه های آزمایش و کنو آزمایش های مبتنی بر عملک fMRI شامل مطالعات

وجود تحقیقات گسترده ای که در حوزه ی مداخالت مبتنی بر یوگا صورت گرفته است اما پژوهشی که تاثیر 

قرار دهد، یافت نشد. بنابراین هدف این  مداخله ی مبتنی بر یوگا را بر حافظه ی دیداری زنان مورد بررسی

گان پژوهش شامل شرکت کنند روش شناسی:اثیر تمرینات یوگا بر حافظه ی دیداری زنان بود. پژوهش، بررسی ت

بودند که به صورت تصادفی در دو  31نفر از مراجعه کنندگان به باشگاه های شهر تهران  با میانگین سنی  27

دیداری وینا جهت ارزیابی نفر( قرار داده شدند. از آزمون حافظه ی  13روه کنترل )نفر( و گ 14گروه مداخله )

 3هفته گروه آزمایش، مداخله ی مبتنی بر یوگا را  12ون استفاده شد. در طول حافظة دیداری در پیش و پس آزم

نتایج تی   افته ها:یدقیقه دریافت کردند و گروه کنترل فعالیت بارزی نداشتند.  45جلسه در هر هفته به مدت 

 00/20( حافظه دیداری زنان از پیش آزمون با میانگین p=002/0عنی دار )همبسته نشان داد یوگا موجب بهبود م

( در گروه کنترل قبل از p=29/0( شد. اما پیشرفت معنی داری )37/6)5/31( تا پس آزمون با میانگین 67/4)

مرینات ( مشاهده نشد. همچنین نتایج تی مستقل نشان داد که ت97/3)00/21( تا بعد از مداخله 83/4)5/20مداخله 

این پژوهش نشان داد  نتیجه گیری:(. =001/0pداری شد )یوگا نسبت به گروه کنترل موجب بهبود حافظه ی دی

 که مداخله ی مبتنی بر یوگا بر بهبود حافظه ی دیداری زنان سودمند است. بنابراین استفاده از تمرینات یوگا به

 شود.  عنوان عاملی مؤثر بر بهبود حافظه ی دیداری پیشنهاد می

 ی تمرینییوگا، حافظه دیداری، مداخله واژه های کلیدی:
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 7-11تأثیر موسیقی مهیج بر رشد مهارتهای حرکتی پایه منتخب دختران سالم 

 سال

  2، فرناز ترابی*1هما کریمی

 gmail.com500rostami.m@.دانشجوی کارشناسی ارشد رفتارحرکتی دانشگاه پیام نور تهران 1

 نه پیام نور تهرااستادیار دانشگا .5

 سال 7-11هدف از مطالعه حاضر تأثیر موسیقی مهیج بر رشد مهارتهای حرکتی پایه منتخب دختران سالم : هدف

تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود که به روش میدانی اجرا شد. طرح تحقیق پیش آزمون  روش شناسی:بود. 

بعد از انتخاب نمونه مورد مطالعه بر اساس  بردی ارائه شد. پس آزمون با گروه کنترل بود. و به لحاظ نتیجه کار–

جهت رضایت  سال انتخاب شدند.   11-7نفر از دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی با دامنه سنی  30هدف تحقیق، 

کامل اولیاء یک فرم رضایت نامه  طراحی شد که توسط اولیاء  امضاء شد. سالمت دانش آموزان از طریق پرسشنامه 

به  طالعات فردی و مطالعه پرونده پزشکی موجود در مدرسه مورد بررسی قرار گرفت.  مشارکت کنندگان ا

نفره  10گروه کنترل)بدون موسیقی(   1نفره و  10گروه   مهیج(  صورت تصادفی در دو گروه تجربی)موسیقی

سپس  ها توضیح داده شد. مه گروهقرار گرفتند.  در ابتدا قبل از هرگونه مداخله شیوه صحیح حرکات پایه برای ه

د. برای دقیقه بو 45روز  و هرروز  2هر هفته  هفته،  6از تمام گروه ها پیش آزمون گرفته شد.  زمان اجرا شامل 

: نتایج این پژوهش نشان داد که تمرینات مهارتهای هایافتهاستفاده شد.   2-سنجش حرکات بنیادی از آزمون الریخ

: نتیجه گیری اه موسیقی تاثیر به مراتب بهتری بر رشد مهارتهای حرکتی کودکان دارد. حرکتی بنیادی به همر

 ز موسیقی برای ایجاد انگیزه و نشاط کودک استفاده شود. پیشنهاد می شود که در زمینه طراحی تمرین کودکان ا

 رشد-مهارتهای حرکتی بنیادی-موسیقی مهیجهای کلیدی: واژه
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ی و تغییرپذیری الگوهای راه عت راه رفتن بر هماهنگتاثیر سطح فعالیت و سر

 رفتن کودکان مبتال به سندروم داون

 4، فاطمه علیرضایی3مهدی سهرابی، 2، علیرضا صابری کاخکی1*نرگس ولی نقندر
 nargess.vali@gmail.comاز دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، دکترای رفتار حرکتی .1

 دکترای رفتار حرکتی، دانشیار دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد .2

 استاد دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهددکترای رفتار حرکتی،  .3

 دکترای بیومکانیک ورزشی، استادیار دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد .4

اون در مقایسه با کودکان بدون اختالل، متغیرتر و از هماهنگی ان مبتال به سندروم دالگوی راه رفتن کودک هدف:

تواند بر هماهنگی و تغییرپذیری رفتن میبدنی و سرعت راهکمتری برخوردار است. ازآنجاکه سطح فعالیت

به سندروم داون و  غیرها در افراد مبتالرفتن تأثیرگذار باشد، هدف از این مطالعه، بررسی این متهماهنگی راه

صورت در دسترس و سال به 10-15کننده شرکت 24: از شناسیروشتوانی ذهنی بود. ایسه با افراد بدون کممق

کودکان غیرفعال مبتال به سندروم داون  ، سندروم داون  به سازی در سه گروه کودکان فعال مبتالبه روش همگن

متر بر ثانیه  1.2و  0.8تردمیل با دو سرعت خواسته شد تا روی یک توانی ذهنی بدون کم و کودکان گروه کنترل

مداوم نسبیبعدی، فازرفتن، با استفاده از دستگاه تحلیل حرکت سهمنظور بررسی الگوی هماهنگی راهبروند. بهراه

نتایج  :هاهیافتیابی قرار گرفت. ارزمچ مورد-ساق و ساق-های رانمداوم در جفت قسمتنسبیو تغییرپذیری فاز

χ2) مچ-مداوم جفت ساقنسبیداری در فازآزمون کروسکال والیس نشان داد که گروه اختالف معنی
(2)

=

9.757, 𝑝 = χ2) ( و تغییرپذیری آن(0.008
(2)

= 20.722, 𝑝 = -( داشت همچنین نتایج آزمون مان(0.000

( مبتال P=0.004( و غیرفعال )P=0.07ه فعال )با هر دو گروداری ویتنی نشان داد که گروه کنترل اختالف معنی

مچ -مچ داشت. گروه کنترل در تغییرپذیری فاز نسبی جفت ساق-مداوم جفت ساقنسبیبه سندروم داون در فاز

عالوه نتایج آزمون ( داشت. بهP=0.000( و غیرفعال )P=0.000داری با هر دو گروه فعال )نیز اختالف معنی

مچ در گروه فعال مبتال به -مداوم جفت ساقنسبیدار فازبه افزایش معنیافزایش سرعت نشان داد که ویلکاکسون 

رسد که کودکان فعال مبتال به سندروم به نظر می گیری:نتیجه(. P=0.012سندروم داون و گروه کنترل منجر شد )

غییر الگوی هماهنگی در مقایسه داون، قادر به ایجاد انطباق با تغییرات سرعت راه رفتن با غلبه بر سفتی مفصل و ت

 با کودکان غیرفعال مبتال به سندروم داون شدند.

 ییرپذیری ، سندروم داونبرداری، کم توانی ذهنی، فازنسبی مداوم، تغگام واژه های کلیدی:
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تأثیر دو روش خودالگودهی مرورگری مثبت و پیشخوراند بر یادگیری تنیس 

ه ای توانایی تصویرسازیروی میز در پسران نوآموز: نقش واسط  

 3، فرشاد تجاری *2، ابراهیم متشرعی1المیرا سادات بهشید

 کارشناس ارشد روان شناسی ورزشی، دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی .1

 .ac.irmotesharee@alumni.utاستادیار گروه روان شناسی ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی  .2

 استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی .3

. هدف از تحقیق حاضر مقایسه دو روش خودالگودهی مثبت و پیشخوراند بر عملکرد و یادگیری سرویس هدف:

تنیس روی میز در دو ازمون اکتساب و انتقال تحت فشار و بررسی نقش واسطه ای توانایی تصویرسازی بود.  

ودند که بر اساس جایگزینی سال ب 14تا  10پسر نوآموز با میانگین سنی  21هش دگان پژوشرکت کنن روش شناسی:

نفری خودالگودهی پیشخوراند، خودالگودهی مرورگری مثبت و کنترل تقسیم شدند. شرکت  7گروه  3تصادفی در 

ایی تصویر جلسه تمرین کردند. توان 10سرویس پیچ زیر را به مدت  50کنندگان پژوهش حاضر در هر جلسه 

مورد ارزیابی   2 -پرسشنامه وضوح تصویرسازی حرکتی ه ازسازی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون با استفاد

قرار گرفت. در انتهای جلسه دهم عملکرد و یادگیری سرویس تنیس روری میز با استفاده از  آزمون های اکتساب 

نتایج نشان ها: یافته( مورد اندازه گیری قرار گرفت.  و آزمون انتقال تحت فشار )یک هفته پس از ازمون اکتساب

د هر که هر سه گروه در عملکرد سرویس تنیس روی میز پیشرفت معنی دار داشتند اما عملکرد و یادگیری گروه دا

های خودالگودهی به شکل معنی داری از گروه کنترل بهتر بود در حالیکه بین دو گروه خودالگودهی تفاوت معنی 

ن داد اگرچه هر دو گروه خودالگودهی نسبت جود نداشت. نتایج در تغییرات توانایی تصویر سازی نیز نشاداری و

به مرحله پیش ازمون پیشرفت معنی داری داشتند، اما در مرحله پس ازمون تنها گروه خودالگودهی پیشخوراند 

نتیجه گیری: معناداری مشاهده نشد.   نسبت به گروه کنترل برتری معناداری داشت و در بین سایر گروه ها تفاوت

انگر اثربخشی هر دو روش خودالگودهی در بهبود یادگیری و توانایی تصویرسازی با برتری نتایج به طور کلی بی

نسبی خودالگودهی پیشخوراند بود. یافته اختصاصی پژوهش حاضر نیز پیشنهاد می کند که یک پتانسیل بالقوه 

ل واسطه ای می تواند زی ذهنی در نتیجه تمرینات خودالگودهی وجود دارد که به شکبرای بهبود توانایی تصویرسا

 عامل بهبود عملکرد و یادگیری مهارت حرکتی در پژوهش حاضر شده باشد. 

 یادگیری مشاهده ای، متغیر میانجی، تجسم های کلیدی: واژه

mailto:motesharee@alumni.ut.ac.ir
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در کودکان فلج مغزی همی  بررسی اثر آینه درمانی در بهبود عملکرد حرکتی

 پلژی اسپاستیک

 3، مصطفی صدیقی2، علی حیرانی 1*پگاه فرزام فر

 دانشگاه رازی دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی .1

 دانشگاه رازی استادیار، گروه رفتارحرکتی .2

 استادیار، گروه نورولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه .3
@yahoo.com76mpfarza 

 
(، shcpهدف از این پژوهش، بررسی پیشینه آینه درمانی در کودکان فلج مغزی همی پلژی اسپاستیک) :هدف

باشد. اساس نوروفیزیولوژیکی آینه درمانی، مداخالت مختلف درحین آینه درمانی، مزیت و معایب روش فوق می

های سپاسم عضالنی در اندامالت حرکتی، ضعف و اکودکان مبتال به فلج مغزی همی پلژی اسپاستیک دچار اختال

در مغز در حال توسعه  UMNکه ناشی از ضایعة نورون حرکتی فوقانی  باشند.طرف بدن می فوقانی و تحتانی یک

های مورد مطالعه، اثر مداخالت مختلف آینه درمانی)حرکت اندام سالم، حرکات دوطرفه و ترکیب است. پژوهش

رد تحریک الکتریکی بر روی سمت مبتال یا تمرین ذهنی( را بر روی سیستم ایر روش ها مثل کاربآینه درمانی با س

د. که باعث بهبود ضایعه نورون حرکتی نکنهای فرونتال و پریتال مغز بررسی میای واقع در لوبهای آینهنورون

دهد که ساختار این نتایج نشان می ترین متغیرها در یادگیری است.شود بازخورد یکی از مهممی shcpدر کودکان 

آید، بلکه همچنین با مشاهده های فعال اندام همان طرف بدست نمیهای حرکتی فقط با جنبشکارکردی سیستم

شود آید. با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعات پیشین، پیشنهاد میمنفعل از حرکات اندام مقابل نیز بوجود می

زی، از آینه درمانی بعلت در دسترس و ارزان بودن و عدم نیاز به نبخشی کودکان فلج مغکه کاردرمانگران در توا

 فعالیت درمانی مستقیم درمانگر روی عضو مبتال بهره ببرند.

 

 ای.های آینهفلج مغزی، اسپاستیک همی پلژی ، عملکرد حرکتی، آینه درمانی، نورون :کلیدی واژه های
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دانشجویان دانشکده تربیت بدنی بر ادراک عمق تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ 

 ندانشگاه تهرا

 *2، شهزاد طهماسبی بروجنی1مژده پور یحیایی

 دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه تهران .1

 shahzadtahmaseb@ut.ac.irدانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه تهران  .2

مهارت حرکتی به بهترین و موفقیت آمیزترین نحو و یا ی یک به معنی تجسم کردن اجرا تصویرسازیهدف: 

این پژوهش  تصویری آرامش بخش در ذهن بدون هیچ گونه تمرین بدنی و تجربه خارجی است. هدف از انجام

، تعیین تاثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ بر ادراک عمق دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران می باشد. 

-97آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در نیمسال معه اج روش شناسی:

(  به صورت داوطلبانه در تحقیق سال 23/±08 73/1نفر از آنها )میانگین سنی  27تشکیل دادند. از این میان  96

ا پرکردند سپس ، ر3یحاضر شرکت داشتند . ابتدا آزمودنی ها پرسشنامه تجدیدنظر شده ی تصویرسازی حرکت

( از آنها به عمل آمد با 122پیش آزمون ادراک عمق با استفاده از دستگاه آزمونگر الکتریکی ادراک عمق )ب

مشاهده توزیع طبیعی داده ها ، شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند و 

ه قرار گرفتند . در پایان دوره مداخله پس آزمون ه جلستحت یک دوره تمرین به مدت سه هفته و هر هفته س

نتایج حاصل از تی مستقل نشان داد تفاوت معنی داری بین ها: یافتهادراک عمق مشابه با پیش آزمون انجام شد. 

( عالوه بر این براساس آزمون تی مستقل تفاوت <05/0Pگروه ها در پیش آزمون ادراک عمق وجود نداشت. )

( و گروه آزمایش پیشرفت بیشتری >05/0Pمودنی های دو گروه در پس آزمون وجود داشت.)ین آزمعنی داری ب

به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که مدل تصویرسازی ذهنی پتلپ بر ادراک عمق موثر نتیجه گیری:  داشت. 

 بوده و باعث کاهش خطای آن می شود.

 بینایی ادراکتمرین ذهنی، تصویرسازی حرکتی، های کلیدی: واژه
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رفتن با تحریک موزون دیداری بر تعادل سالمندانتأثیر شش هفته تمرین راه  

 3، مژگان معمارمقدم2، منصور اسالمی* 1تبارمحسن رجب

 yahoo.com91mohsenrd@. کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه مازندران  1

 . دانشیار بیومکانیک ورزشی دانشگاه مازندران2
 ار رفتارحرکتی دانشگاه مازندرانادیاست. 3

ترین خطرات میر در سالمندان بوده و از بزرگو خوردن، ششمین علت مرگاز دست دادن تعادل و زمین هدف:

های حسی در سالمندی موجب ارسال اطالعات حسی ی سالمتی در این دوره است. افول سیستمتهدیدکننده

عضالنی صحیح برای حفظ  هایانحرافات از مرکز ثقل و تولید پاسخ شود و بدن قادر به شناساییغیردقیق می

های قامت نخواهد بود، اخیراً مطالعات کنترل حرکتی در بیماران با مشکالت حرکتی، از مداخالت با نشانه گذاری

یستم کنند. این نوع تحریکات، سشده بیرونی نوری استفاده میبندیسری عالئم زمانریتمیک دیداری مانند یک

دهد و منجر به آورد و  کیفیت پاسخ بعدی را افزایش میباش درمیآمادهحرکتی را برای انجام حرکت به حالت 

ایی تاثیر این نوع تحریکات حال هنوز مطالعهشود. با اینتغییر سرعت حرکت و ایجاد مسیرهای حرکتی هموارتر می

رفتن با تحریک نابراین هدف این تحقیق بررسی تأثیر راهرا بر تعادل سالمندان مورد بررسی قرار نداده است. ب

مرد سالمند  24باشد. تجربی میپژوهش حاضر از نوع نیمه شناسی:روشموزون دیداری بر تعادل سالمندان بود. 

کنندگان با کردند. شرکتطور داوطلبانه از سرای بازنشستگان بابلسر در این تحقیق شرکتسال به 75تا  60سالم 

رفتن ساده و راه نفره کنترل، راه 8طور تصادفی به سه گروه به رگشتنزمان برخواستن و بفاده از آزمون تعادلی است

ی مرکز اسکن و ردیابی مولفههای تعادل با استفاده از دستگاه فوترفتن با تحریک دیداری تقسیم شدند. آزمون

ه رفتن با ی )دریافت عالئم موزون دیداری در حین رای تمرینی انجام شد. گروه تجربفشار، قبل و بعد از دوره

رفتن % باالتر از آهنگ ترجیحی راه رفتن در هر هفته( و گروه راه 10های نوری ودیایاستفاده از یک مترونوم و ال

رد تعادلی نتایج آنالیز واریانس نشان داد عملک ها:یافتهای را دنبال کردند. دقیقه 20ای جلسه 18ی ساده، یک برنامه

این پژوهش نشان داد که احتماال این نوع  گیری:نتیجه(. =002/0Pدار بود )ا معنیپویسالمندان در آزمون تعادلی 

تواند روشی موثر در بهبود زمانی موزون در حفظ تعادل، میتمرینات از طریق هدایت توجه و یا سازوکار هم

ویژه وانبخشی به کاهش خطرات سقوط سالمندان بهتعادل پویای سالمندان باشد و به عنوان یک روش ت

 رفتن کمک کند، های پویا مانند راهدرفعالیت

 نشانه گذاری دیداری، پایداری، پیری واژه های کلیدی:
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تأثیر مقدار و نوع تمرین بر یادگیری مهارت حرکتی: بررسی فرآیندهای شناختی 

ایای و تداخل زمینهزیربنایی تمرین مشاهده  

 3سیدمحمد کاظم واعظ موسوی، 2پروانه شمسی پور دهکردی 1*لوملک  الهام

 pshamsipour@gmail.com.کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه آزاداسالمی 1

 . استادیارگروه رفتار حرکتی،دانشگاه الزهرا تهران )س(2

 ام صادق )ع(. استاد گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی،  دانشگاه جامع ام3

سازی ساختارهای شناختی است که از طریق آن پردازش پردازان شناختی، یادگیری کسب و بازبرای نظریه هدف:

هدف تحقیق حاضر تأثیر شوند و شناسایی روش آموزش اثربخش حایز اهمیت است. و در حافظه ذخیره می

ای بنایی تمرین مشاهدهیندهای شناختی زیرمقدار و نوع تمرین بر یادگیری مهارت حرکتی بر اساس بررسی فرآ

بدنی دانشگاه آزاد اسالمی با دامنه دانشجوی دختر غیر تربیت  120 شناسی:روش ای می باشد.و تداخل زمینه

 10گروه  12صورت تصادفی به  بهبرای شرکت در این آزمون انتخاب شدند. شرکت کننده ها سال  20-28سنی 

رین مشاهده ای قالبی، تمرین مشاهده ای تصادفی، تمرین مرین بدنی تصادفی، تمتمرین بدنی قالبی، ت نفری

آزمودنی ها در پیش  ترکیبی قالبی و تمرین ترکیبی تصادفی با کوشش های تمرینی کم  و زیاد تقسیم شدند. 

 ها:یافتهکردند. اه بدمینتون را اجرا آزمون، جلسات تمرین و آزمون های یادداری و انتقال سرویس بلند، تیز و کوت

نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه نشان داد گروه تمرینات ترکیبی تصادفی با کوشش های تمرینی زیاد بهترین 

عملکرد و گروه تمرینات مشاهده ای با کوشش های تمرینی زیاد ضعیف ترین عملکرد را در  آزمون های یادداری 

نات به صورت ترکیبی و تصادفی باعث عملکرد بهتر در انجام تمری بر این اساس گیری:جهنتی. و انتقال داشتند

 یادگیری تکلیف حرکتی  می شود.

 ایای، تداخل زمینهمقدار تمرین، نوع تمرین، فرآیندهای شناختی، تمرین مشاهده های کلیدی:واژه 
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ورزشکار و غیر ورزشکارمقایسه میزان عزت نفس و شادکامی دانشجویان دختر   

 ، حسین صمدی2، فرحناز آیتی زاده تفتی1اسیحمید عب

 .استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه یزد، یزد، ایران،1

 . استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه یزد، یزد، ایران،2

  samadih@yazd.ac.ir.استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه یزد، یزد، ایران،3

سه میزان ع   :هدف ضر مقای شجویان دخت  هدف پژوهش حا شادکامی دان شکار   زت نفس و  شکار و غیر ورز ر ورز

مطالعه توصیفی موردی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه      یک تحقیق، روش روش شناسی:  بود. 

شکار و   100ها آزاد خاش بود که از بین آن صادفی      100نفر از دختران ورز صورت ت شکار ب نفر دختران غیر ورز

تجزیه  مونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و عزت نفس آیزنک بود. برای     به عنوان ن

روه ورزشکار  بین شادکامی و عزت نفس گ  :هایافتهو تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و آزمون تی استفاده شد.    

روه غیر  گروه ورزشکار از گ شادکامی و عزت نفس نتیجه گیری:و غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود داشت.   

 ورزشکار بیشتر بود.

 عزت نفس، شادکامی، دانشجویان   :کلیدی واژه های
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مقایسه تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر اکتساب و یادداری مهارت 

 پرش عمودی

 * 3، حسین صمدی2، فرحناز آیتی زاده تفتی1حمید عباسی
 samadih@yazd.ac.ir یزداستادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه  .3

 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه یزد .4

 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه یزد .5

 

مقایسه تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر اکتساب و یادداری مهارت پرش هدف پژوهش حاضر، هدف: 

دانشجوی دختر دانشگاه یزد که واحد تربیت بدنی را اخذ کرده  45روش شناسی:  ود.عمودی دختران دانشجو ب

ت خودگفتاری آموزشی، خودگفتاری انگیزشی و کنترل تقسیم شدند. شرک گروه 3به  تصادفی بودند، به صورت

های . گروهکوشش را طبق گروه تمرینی انجام دادند 20کنندگان در مرحله اکتساب، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 

وشش تکرار ثانیه قبل از هر ک 5-10آزمایش )خودگفتاری آموزشی و انگیزشی(، عبارات مشخص شده حدود 

از آزمون اکتساب اجرا شد. در این هفته و آزمون یادداری دو هفته پس  5کردند. آزمون اکتساب، پس از می

های مکرر استفاده شد. یانس با اندازه گیریپژوهش برای مقایسه آزمون اکتساب و یادداری از آزمون تحلیل وار

ها آزمون تعقیبی توکی جهت تشخیص اختالف میان گروهها از تحلیل واریانس یک راهه و از برای مقایسه گروه

نتایج نشان داد که خودگفتاری آموزشی  ها:یافته در نظر گرفته شد. Ρ<0.05زمون استفاده شد. سطح معناداری آ

ر مراحل آزمون اکتساب و ل اکتساب و یادداری باعث بهبود پرش عمودی گردید. لیکن دو انگیزشی در مراح

 یادداری در گروه خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در تعادل تفاوت معناداری دیده نشد.

توان بیان کرد که خودگفتاری آموزشی و انگیزشی برای مهارت پرش بر اساس یافته های تحقیق می نتیجه گیری:

 است. در مراحل اکتساب و یادداری، یک عامل تعیین کننده عمودی

 خودگفتاری آموزشی، خودگفتاری انگیزشی، پرش عمودی واژگان کلیدی:

  

mailto:samadih@yazd.ac.ir
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دست و ادراک عمق تأثیر تمرینات بینایی ورزشی بر هماهنگی چشم و 

 بزرگساالن مبتال به ضعف حدت بینایی
 الهه عرب عامری*1، حسین نوذری2

 eameri@ut.ac.ir انشگاه تهرانرفتار حرکتی د . دانشیار گروه1

 . کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران2

دست و ادراک عمق  –هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات بینایی ورزشی بر هماهنگی چشم  هدف:

و به صورت پیش  روش تحقیق از نوع نیمه تجربی روش شناسی:بزرگساالن مبتال به ضعف حدت بینایی بود. 

ساله ی دانشگاه  21-27مون می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش از کلیه ی دانشجویان پسر آزمون و پس آز

(  که در یک و یا هر دو چشم، دچار ضعف حدت بینایی به صورت نزدیک 6/24±8/2تهران با میانگین سنی )

نفر به عنوان شرکت کننده  9ده است. از این میان براساس چارت بینایی اسنلن( بودند، تشکیل ش7/10-9/10بین )

زشکی و انجام تست بینایی اسنلن پیش آزمون هماهنگی ی در دسترس انتخاب شدند. پس از بررسی سوابق پ

چشم و دست با استفاده از دستگاه وینا و ادراک عمق با استفاده از دستگاه سنجش ادراک عمق، گرفته شد. سپس 

جلسه تمرینات بینایی ورزشی را انجام دادند. بعد از آخرین جلسه ی  20-18به مدت  هرکدام از آزمودنی ها

دست و ادراک عمق گرفته  –روز فاصله به منظور رفع اثرات تمرینی، پس آزمون هماهنگی چشم  تمرین و با یک

ن پیش آزمون و پس از آزمون تی همبسته بی پس از بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها؛ با استفاده یافته ها:شد. 

ای تعداد کلی خطاها و دست و در فاکتوره -ن، مشخص شد که تمرینات بینایی ورزشی بر هماهنگی چشم آزمو

( اما در p<05/0مدت زمان ماندن در وضعیت خطا تاثیر معنی داری در بهبود عملکرد شرکت کنندگان داشت. )

(. p=130/0پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نشد) فاکتور مدت زمان کلی اجرای آزمون تاثیر معنی داری بین

 نتیجه گیری: .(p<05/0عمق نیز تاثیر معنی داری داشت) همچنین تمرینات بینایی ورزشی بر کاهش خطای ادراک

نتایج پژوهش حاضر می تواند برای کلیه ی افراد دارای عیوب انکساری چشم و نیز افراد سالم و گروه ورزشکار 

 لکرد های بینایی در سطوح تمرینی مقتضی موثر باشد. به منظور بهبود عم

 بزرگساالن  –ضعف بینایی  –ادراک عمق  –هماهنگی چشم و دست  –: تمرینات بینایی ورزشی  واژه های کلیدی
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رابطه اضطراب رقابتی و هوش هیجانی در کاراته کاران نخبه و کاراته کاران 

 غیرنخبه
 صبا محمدعلی نژاد *1 ، محمدتقی اقدسی2

. دانشجوی کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی،دانشگاه تبریز 1

@gmail.com67Saba.mohammadali 

 .  استاد گروه رفتار حرکتی دانشگاه تبریز2
 

کاران نخبه و غیر نخبه  : هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب رقابتی و هوش هیجانی در کاراتههدف

ری را بر ورزشکار تحمیل می کند. بر این اساس پاسخ است.ماهیت رقابتی و تنیدگی زای ورزش مطالب بسیا

ی مهم در روان شناسی ورزشی های هیجانی به این عوامل تنیدگی زا، به ویژه اضطراب رقابتی یکی از پژوهش ها

هوش اجتماعی تعریف شده است  یعنی توانایی کنار آمدن با است. هوش هیجانی به عنوان زیر مجموعه ای از 

: روش روش  شناسیان ها و توانایی برانگختن خود و استفامت در مقابل شکست می باشد. مردم ، مهار هیج

ماری تحقیق شامل کلیه کاراته کاران نخبه و غیرنخبه ی شهر تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده و جامعه آ

تصادفی خوشه ای اتنخاب نفر غیرنخبه به عنوان نمونه اماری بطور  70نفر نخبه و  70از بین آنها  تبریزبودند که

شدند. ابزار جمع اوری اطالعات پرسشنامه اضطراب رقابتی و هوش هیجانی بود.. پس از جمع آوری پرسشنامه 

پیرسون  و  اری ضریب همبستگیو روش آم 24نسخه spss   داده های بدست  آمده با استفاده از نرم افزار  ها،

T   نتایج پژوهش نشان داد بین اضطراب رقابتی با  یافته ها:انجام شد.  0.05استیودنت مستقل در سطح معناداری

(.  همچنین در متغیر هوش هیجانی r=-0.28( و)  p=0.041 هوش هیجانی رابطه منفی  و معناداری وجود داد.)

با توجه   نتیجه گیری:(. p=0.001اران غیرنخبه تفاوت معناداری وجود دارد  ) بین کاراته کاران نخبه و کاراته ک

به جهت همبستگی منفی و معکوس می توان نتیجه گرفت که با افزایش اضطراب رقابتی از میزان هوش هیجانی 

و با بیشتر یعنی اضطراب رقابتی می تواند عملکرد ورزشکاران را تحت تاثیر قرار دهد  ورزشکاران کاسته می شود

ی شود. و همچنین با توجه به معناداری شدن اضطراب رقابتی عملکرد ورزشکاران در حین رقابت ضعیف تر م

به کاراته کاران  تفاوت متغیر هوش هیجانی در بین دو گروه ، کاراته کاران نخبه از هوش هیجانی باالتری نسبت

 غیرنخبه برخوردارند.

 اراته کاران نخبه ،کاراته کاران غیر نخبه.هوش هیجانی ، ک اضطراب رقابتی ،واژه های کلیدی: 

mailto:Saba.mohammadali67@gmail.com
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آموزان آموزان با اختالل یادگیری و دانشمقایسه مهارت هماهنگی دوطرفه دانش

 عادی

 3، مریم شرفی2، غالمرضا لطفی*1آرزو حدادی

 gmail.com74arezoohaddadi@دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه شهید رجایی. 1

 . دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی2

 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. 3

 اختالل ست.های حرکتی در بازداری یا پیشرفت عملکرد حرکتی به خوبی ثابت شده ااهمیت رشد تواناییهدف: 

 کاربرد یا فهم در که پایه فرایند روانشناختی یک از بیش یا یک در که است اختالالتی معنای به خاص یادگیری

 در ناقص توانایی صورت به را خود است ممکن و دهد رخ می هستند کار اندر دست نوشتاری یا گفتاری زبان

 .دهد نشان ریاضی محاسبات انجام یا کردن، یجه نوشتن، خواندن، زدن، کردن، حرف فکر دادن، گوش مهارت

طور مداوم در کارهای است که بهآموزانی برخاستهاصطالح اختالل یادگیری از نیاز به تشخیص و خدمت به دانش

هماهنگی . گنجندشوند و در عین حال درچهارچوب سنی کودکان استثنایی نمیمواجه میدرسی خود با شکست 

کودکانی که در این زمینه ضعف دارند در فعالیتهای . ن به طور همزمان استه از دو طرف بدتوانایی استفاد دوطرفه

از اجرای این . هدف حرکتی درشت مثل پریدن، گرفتن توپ و ضربه زدن ریتمیک روی یک طبل مشکل دارند

روش ادی است. آموزان عتحقیق، مقایسه مهارت هماهنگی دوطرفه بین دانش آموزان با اختالل یادگیری و دانش

آموز با اختالل یادگیری( با دانش 15آموز عادی و دانش 15آموز )دانش 30این تحقیق بر روی تعداد شناسی: 

شهر قزوین انجام شده است. برای ارزیابی مهارت  سال مشغول به تحصیل در مدارس عادی 12میانگین سنی 

یافته  . استفاده شداوزرتسکی  –د حرکتی برونینکز هماهنگی دوطرفه از خرده آزمون هماهنگی دوطرفه مقیاس رش

آموزان با اختالالت یادگیری در مهارت هایی که مستلزم هماهنگی دوطرفه های آماری نشان داد که دانشتحلیلها: 

های مطابق یافتهنتیجه گیری: (. =01/0Pکنند )آموزان عادی عمل میتر از دانشبطور معناداری ضعیف بدن هستند

دانش آموزان با اختالل یادگیری نه تنها از نظر برخی فرایندهای شناختی ضعیف تر از دانش  ش حاضر،پژوه

رفه ضعف دارند و باید برای آموزان عادی هستند بلکه در مهارتهای حرکتی پیچیده ای همچون هماهنگی دوط

 پذیرد. تقویت این مهارتها در دانش آموزان با اختالل یادگیری نیز برنامه ریزی صورت

 آموزانمهارت حرکتی، هماهنگی دوطرفه، اختالل یادگیری، دانش واژه های کلیدی:
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 تاثیر تمرینات اختصاصی و بنیادین در مهارت های فوتسال
 محمدزاده مصطفی خدارحمی، راضیه سوری، ، زهرا1*سارا سوری

 soori.sara@yahoo.comدکتری رشد حرکتی دانشگاه تهران  .1

در  ی تاثیر مهارت های بنیادین و اختصاصی بر توسعه مهارت های ورزشیبا هدف بررستحقیق حاضر : هدف

شیوه تحقیق حاضر نیمه تجربی بوده و به  روش شناسی: مراحل یادگیری و یادداری فوتسال دختران انجام شد.

پس از آشنایی با ساله بودند که به طور داوطلبانه انتخاب و  11-9کودک  32ها صورت میدانی اجرا شد. آزمودنی

گروه  2های پاس بغل پا، شوت و دریبل فوتبال (، به طور تصادفی در شیوه آزمون و انجام پیش آزمون )مهارت

های اول پس از گرم کردن مهارت جلسه به تمرین پرداختند. گروه 9سپس دو گروه در  قسیم شدند.نفری ت 16

دقیقه تمرین  10د. گروه دوم پس از گرم کردن ابتدا به مدت ای انجام دادناختصاصی فوتسال را به صورت زنجیره

در آخرین  پرداختند.گروه اول، های بنیادین را انجام دادند و سپس به اجرای تمرین اختصاصی مشابه مهارت

ساعت پس از آخرین جلسه آزمون یادداری انجام شد. مهارت های  48های هدف، و آزمون مهارتجلسه پس

مستقل  tنتایج آزمون  یافته ها:آزمون شوت فوتبال انجام شد. آزمون پاسکاری، آزمون دریبل و پاس با استفاده از 

ین اختصاصی در مهارت پاس در مراحل اکتساب و ه گروه تمربرتری معنی دار گروه تمرین بنیادین را نسبت ب

یادداری نشان داد. در مرحله اکتساب گروه تمرین بنیادین در مهارت شوت برتری معنی داری نسبت به گروه 

تمرین اختصاصی داشتند، اما در یادداری این تفاوت معنی دار نبود. همچنین در مهارت دریبل در مرحله اکتساب 

داری زمان پایین به طور معنی دو گروه مشاهده نشد اما در یادداری گروه تمرین بنیادین ی داری بینتفاوت معن

 مهارت های بنیادین باعث بر اساس نتایج تحقیق حاضر تمرین :نتیجه گیری تری در مهارت دریبل نشان دادند.

 به خود سازی آماده رنامةب در یم هامربیان ت که شود می توصیه ارتقاء مهارت های پایه ای فوتسال گردید لذا

 کنند. استفاده از تمرینات بنیادین در کنار تمرینات اختصاصی فوتسال فصل حین در خصوص

 یادداری : اکتساب، فوتسال، مهارت های اختصاصی، مهارت های بنیادین،کلیدی واژه های
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 پذیریانعطافتاثیر تمرینات ویژه راه رفتن روی تردمیل با چشم باز و بسته بر 

 در مردان دارای اضافه وزن

 مهتا اسکندر نژاد1، وحید حسن پور*2 ، امیر قیامیراد3

 دانشیار رفتار حرکتی ورزشی، دانشگاه تبریز .1

 gmail.com1991vahid.hassanpour@کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تبریز  .2

 استادیار بیومکانیک، دانشگاه تبریز .3

 
الت به وجود آمده بر اثر شیوه زندگی مدرن است که موجب بروز اضافه وزن یکی از معضچاقی و هدف: 

شناختی گردیده است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر -مشکالت جسمانی، حرکتی و حتی ادراکی

دارای اضافه وزن  در مردان چهار هفته تمرینات ویژه راه رفتن روی تردمیل با چشم باز و بسته بر ادراک فاصله

مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است. از میان : روش شناسی ام شد.انج

کیلوگرم بر متر  30تا  25دانشجویان پسر غیر ورزشکار دارای اضافه وزن دانشگاه تبریز )شاخص توده بدنی بین 

نتخاب و به صورت تصادفی در آنتروپومتریک )شاخص توده بدنی( اهای نفر بر اساس شاخص 30مربع( تعداد 

سه گروه تمرینات ویژه راه رفتن روی تردمیل با چشم باز، تمرینات ویژه راه رفتن روی تردمیل با چشم بسته و 

پذیری )نشستن و رسیدن( گرفته شد. ها تست انعطافکنترل جایگزین  شدند. پیش از شروع تمرینات از آزمودنی

مل سه جلسه تمرین در هفته به مدت چهار هفته در تمرینات ویژه روی پس افراد در یک پروتکل تمرینی شاس

دقیقه گرم  10تردمیل با چشم باز و بسته شرکت کردند. هر جلسه تمرینات ویژه راه رفتن روی تردمیل شامل 

رو به عقب و به پهلو با سرعت  دقیقه راه رفتن روی تردمیل به سمت جلو، 20کردن )حرکات کششی و نرمشی(، 

پذیری هر یک از دقیقه سرد کردن بود. پس از آخرین جلسه تمرینی انعطاف 10درجه و  10ویجی فرد و شیب تر

: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل یافته هاآمودنی ها مورد ارزیابی قرار گرفت

موجب بهبود معنی داری ادراک گردیده است. با  (p=  /000(  و بسته )p=  /000ز )هر دو نوع تمرین با چشم با

= 00/1این حال، تفاوت معنی داری بین دو نوع تمرین با چشم باز و بسته در متغیر ادراک فاصله مشاهده نشد )

p .)تمرینات راه رفتن ویژه دهد، نشان می نتایج مطالعه حاضر و بررسی مطالعات پیشین در این زمینه: گیرینتیجه

 شود. ل  باعث بهبود ادراک فاصله میروی تردمی

 اضافه وزن، راه رفتن روی تردمیل، ادراک فاصله، چشم باز، چشم بستهواژه های کلیدی: 
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و بازخورد خودکنترل بر تعادل، اعتماد به  بیرونی کانون توجهتأثیر دستورالعمل

 تعادل و خودکارآمدی سالمندان: آزمون نظریه یادگیری حرکتی بهینه

 3، رسول عابدان زاده2، اسماعیل صائمی*1رزاقیسیما 

 gmail.com72simarazaghi@ . کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه شهید چمران اهواز1

 استادیار گروه روانشناسی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز. 3و  2

لوب از طریق تأثیرپذیری از عوامل انگیزشی و  توجه رخ خواهد داد. بنابراین هدف عملکرد و یادگیری مط هدف:

های کانون توجه بیرونی و بازخورد خودکنترل بر تعادل، از تحقیق حاضر بررسی مزایای اثرات ترکیبی دستورالعمل

 شناسی:روش باشد. بهینه در سالمندان میاعتماد به تعادل و خودکارآمدی جهت آزمون نظریه یادگیری حرکتی 

گیری در دسترس، با ها به روش نمونهنفر از آن 40سالمندان زن شهر اهواز بودند که  ،جامعه آماری این تحقیق

شرکت کردند و بطور تصادفی به چهار گروه بازخورد خودکنترل، گروه توجه بیرونی،  62±72/2میانگین سنی 

فرم ایستادن بر روی پلتنترل تقسیم شدند. تکلیف شامل زمان توجه بیرونی و گروه ک-گروه بازخورد خودکنترل

بعد آزمون یادداری ساعت  24ای انجام شد و ثانیه 30کوشش10دستگاه تعادل سنج پویا بود. در مرحله اکتساب، 

مرحلة اکتساب و قبل از آزمون  5کنندگان بعد از کوشش شرکت ای تکمیل شد.ثانیه 30کوشش  5به صورت 

در مرحله نتایج نشان داد که  ها:یافتهنامه اعتماد به تعادل و خودکارآمدی را تکمیل کردند. پرسشیادداری، 

گروه بازخورد خودکنترل عملکرد بهتری نسبت به سایر بازخورد خودکنترل و  -گروه توجه بیرونیاکتساب، 

جه بیرونی و بازخورد خودکنترلی، کنندگان در گروه ترکیبی توشرکتها داشتند. همچنین در مرحله یادداری، گروه

گروه توجه بیرونی و بازخورد خودکنترلی  بطور مشابه عمل کردند  .ها داشتعملکرد بهتری نسبت به سایر گروه

های مربوط به متغیرهای اعتماد به تعادل و خودکارآمدی نشان نسبت به گروه کنترل برتری داشتند. یافته و هر دو

شی برتر از گروه کنترل بودند و بهبود متغیرهای مذکور را گزارش دادند. به هرحال، بین داد که هر سه گروه آزمای

گیری کرد که استفاده توان نتیجهمیبطور خالصه، : گیرینتیجه . (P<05/0)ها در این بخش تفاوت دیده نشد گروه

تواند منجر به بهبود تنهایی، می بازخورد خودکنترل نسبت به هر کدام از عوامل به-از رویکرد ترکیبی توجه بیرونی

شود یتر شدن جلسات یادگیری حرکتی در سالمندان، پیشنهاد معملکرد تعادلی سالمندان گردد، بنابراین، برای بهینه

های تمرینی مبتنی بر کانون توجه بیرونی و بازخورد خودکنترل که جلسات توانبخشی بر پایه ترکیبی از راهبرد

 طراحی شود.

 خودمختاری، عملکرد حرکتی، تعادل پویا: کلیدی واژه های

mailto:simarazaghi72@gmail.com
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مقایسه اثر سه روش آموزش کالمی ، تصاویر برجسته و بریلینگ بریادگیر شوت 

دختران نابیناگلبال   

 2،مهدی رضایی گرجائی  1*عصمت کرمی 
 gmail.com1392esmat.karami@ کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا )س(.1

 (HSEبهداشت ایمنی و محیط زیست )کارشناس ارشد .2

تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثربخشی سه روش آموزش کالمی ، تصاویر برجسته و بریلینگ بر یادگیری   هدف:

دختر نابینای راست دست با  36شرکت کننده های این تحقیق تجربی  :شناسی روششوت گلبال انجام شد. 

نفری  12گروه  3در صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی سال بودند که ب 94/13(±84/1میانگین سنی  )

مرحله از اجرای شوت( و بریلینگ  قرار گرفتند. در ابتدای  5آموزش کالمی ، تصاویر برجسته )تصویر برجسته 

شوت پرداخت. دوره  20هر جلسه ، مهارت به روش مورد نظر گروه مربوطه آموزش داده شد و هر فرد به تمرین 

ساعت ، آزمون های یادداری و انتقال با  72ل کشید. بعد از مدت دو هفته )چهار جلسه در هفته( طو اکتساب به

تکلیف ثانویه شمارش معکوس انجام شد. عملکرد شرکت کننده ها با استفاده از یک مقیاس محقق ساخته ارزیابی 

درجه از بسیار ضعیف  5آیتم در آیتم بود که هر  22الگوی شوت گلبال اندازه گیری شد. مقیاس مربوطه شامل 

آزمون(  2گروه در  3نتایج تحلیل واریانس دو عاملی ترکیبی ) یافته ها:( امتیازدهی می شد. 5بسیار خوب ) ( تا1)

و همچنین تحلیل واریانس یک طرفه برای تجزیه و تحلیل داده های آزمون یادداری و  و آزمون تعقیبی بونفرونی

و تصاویر برجسته نسبت به آموزش کالمی  ملکرد شرکت کننده ها در گروه بریلینگانتقال برتری معنی داری ع

 نتیجه گیری:را نشان داد؛ ولی بین عملکرد دو گروه بریلینگ و تصاویر برجسته تفاوت معنی داری وجود نداشت. 

ن به مربیان ورزش یادگیری پنهان درگروه بریلینگ و تصاویر برجسته موثر تر از آموزش کالمی بوده است. بنابری

ود که با توجه به شرایط تمرین به جای آموزش کالمی از یکی از روش های بریلینگ یا گلبال پیشنهاد می ش

 تصاویر برجسته استفاده کنند.

 یادگیری پنهان ، اختالالت بینایی ، تکلیف ثانویه شناختی :واژه های کلیدی
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های مختلف بر حافظه تروی و تمرین در آب با شدتأثیر هشت هفته پیاده

 سالمندان مرد

 مجتبی دهستانی اردکانی
 m.d.ardakani@alumni.ut.ac.irعضو هیئت علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه اردکان

 
مسأله حافظه یکی از مهمترین مسائل در حوزه سالمت، بخصوص در دوره سالمندی می باشد. تضعیف : هدف

افزایش سن و رسیدن به سنین پیری، ی بزرگسالی جریان دارد و با هانظام پردازش اطالعات در سرتاسر سال

گیرد. پژوهشگران معتقدند فرآیند پیری در بافت مغز با کاهش تعداد های متعدد این نظام، تحت تأثیر قرار میجنبه

ها و کاهش چگالی سلولی همراه است که ممکن است به کاهش ظرفیت عملکردی مغز منجر شده و در نرون

 ، و به تبع آن، تغییرات بارزی در قدرت حافظه در سنین سالمندی ایجاد شود.جه ساختمان و عملکرد هیپوکمپنتی

پژوهش ما انجام دو نوع تمرین بود، یک تمرین در آّب با شدت کم و متوسط و دیگیری تمرین  :روش شناسی

ری أثیرگذاری و مقایسه تاثیرگذاهوازی در خشکی با شدت کم و متوسط که هدف از این طرح پژوهشی ارزیابی ت

 تحلیل کواریانس دو راهه نشان داد کهنتایج  یافته ها: شدت و نوع تمرین بر روی بهبود حافظه سالمندان بود.

داری دارد، در حالیکه شدت این تمرینات تأثیر روی و تمرین در آب بر حافظه سالمندان تاثیر مثبت و معنیپیاده

اختالف بین انواع مختلف دان ندارد. همچنین  آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که معناداری بر حافظه سالمن

های هوازی با یک شدت خاص، معنادار شدت تمرینی در یک نوع تمرین و نیز اختالف انواع مختلف تمرین

ر بر حافظه دهد که تمرینات هوازی تأثیری مثبت و معنادار کلی، این نتایج نشان میطوبه نتیجه گیری:. نیست

 باشد. های هوازی میسالمندان مرد دارد و این تأثیرگذاری مستقل از نوع و شدت فعالیت

 

 تمرین در آبحافظه، سالمندی، واژه های کلیدی: 

  



 
 
 
 

56 
 

    
     

  
  

 

نفس و عملکرد دختران نوجوان  به اثربخشی خودگفتاری انگیزشی و آموزشی بر اعتماد

 تکواندوکار

 4، سعید سیفی3سحر ابوالقاسمی ،2، بهروز اکبرزاده1محمدصادق رفعت

 شناسی ورزشی. کارشناس ارشد روان1

 دانشگاه عالمه طباطبائی شناسی ورزشی. کارشناس ارشد روان2

 دانشگاه خوارزمی . دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی3

 دانشگاه تبریز دانشجوی کارشناشی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی. 4

های ورزشی، مهمترین نکته این است که ما چه واژگان یا جمالتی را با خود جرای مهارتزمان رقابت و ا هدف:

شوند؟ آیا در ورزشکار ما حس های ورزشکار باعث تقویت انگیزه و انرژی او میکنیم. آیا خودگوییتکرار می

ها در هایی خود و تأثیر آنکه، آیا ورزشکار ما از ماهیت خودگوییتر از همه اینآورند؟ مهموجود میاعتماد به

ذهنی خودگویی برای  تواند در قالب آموزش و تمرین مهارتعملکرد خود آگاه هست؟ همه این مفاهیم می

ر راستای بهبود عملکرد ورزشی خود گام بردارند. ها را آماده سازد تا از این مهارت دورزشکاران فراهم شود و آن

نفس و عملکرد  ثربخشی خودگفتاری انگیزشی و آموزشی بر اعتماد بهاز این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی ا

جلسة آموزشی و تمرینی  16مداخله پژوهش حاضر شامل  روش شناسی: دختران نوجوان تکواندوکار می باشد.

دقیقه سر تمرین  20جلسه در هفته انجام شده و هر جلسه به مدت  2بوده است که  خودگویی انگیزشی و آموزشی

( و چک لیست ارزیابی مربی 1986وکاران بوده است. پرسشنامة اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران )تکواند

ماه  2مدت اختی بهشنبرای ارزیابی عملکرد ورزشکاران مورد استفاده قرار گرفته است. این مداخله و برنامه روان

ر در جهت تقویت اعتماد به نفس و در نتایج پژوهش حاض یافته ها: طول کشیده است. پس از پایان مداخله،.

شود. شناختی پیشنهاد میهای تقویت آمادگی رواننتیجة آن بهبود عملکرد ورزشکاران از طریق مداخالت و برنامه

شناسی ورزشی و با همکاری شناختی و توسط متخصص روانواناین مداخالت باید بر اساس یک برنامة جامع ر

تواند با شناسی ورزشی میطور کلی، یک متخصص روانبه :نتیجه گیری شود. مربی و خود ورزشکاران انجام

ارزیابی اولیه از ورزشکار، برنامه تقویت آمادگی ذهنی ورزشکار را طراحی نموده و سر تمرین )در قالب جلسات 

داشته باشد و در ای( و همراه با برنامه تمرینی ورزشکاران ارائه دهد تا کاربرد بیشتری برای ورزشکار دقیقه 20

 راستای تقویت اعتماد به نفس و عملکرد ورزشی او گام بردارد.

 خودگویی، اعتماد به نفس، ورزش های رزمیواژه های کلیدی: 
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تاثیر تمرینات ذهنی و جسمانی بر عملکرد انگشت مخالف در بین کودکان بدون 

 اختالل هماهنگی رشدی

 3دی بهاگیر شا  ،2محمود شیخ  ،* 1رضا شادفر         

  gmail.com24rezashadfar@کارشناسی ارشد رفتار حرکتی ، دانشگاه تهران  .1

 دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه تهران . 2

 دانشجویی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی  .3

( MPو تمرینات روانی ) (PP)ما در حال تحقیق و پژوهش در زمینه مقایسه تاثیرات تمرینات جسمانی هدف: 

در  (FOS)یادگیری بلندمدت وظیفه و کارکرد توالی متضاد و مخالف یک انگشت نسبت به انگشت شست  بر

 3ه طور تصادفی به کودک هشت تا یازده ساله بود که ب 33این پژوهش شامل  روش شناسی:باشیم؛ کودکان می

معرض یک دوره  در PPو  MPهای . گروه(NP)و آموزش ندیده  MP, PPگروه تخصیص داده شده بودند: 

به وسیله تمرین  MPکنندگان در گروه مجزای آموزشی به همراه دست آموزش دیده غالب قرار گرفتند. شرکت

بوسیله اجرای این حرکات مورد آموزش قرار  PPکنندگان گروه روانی حرکات مورد آموزش قرار گرفتند، شرکت

راندمان توالی آموزش یافته : یافته هات ننمودند. در این خصوص هیچ نوع آموزشی را دریاف NPگرفتند و گروه 

(TS( و توالی معکوس آموزش ندیده )MP  وPPاز ل )داری را در حاظ آماری بهبود و پیشرفت معنیTS  در زمینه

روز  28روز و  7دقیقه، و  5های مورد ارزیابی پس از آموزش، پس از استفاده از دست آموزش دیده در تمام زمینه

( از لحاظ PPو  MPاین زمینه از خود نشان دادند. با در نظر گرفتن این که هر دو گروه آموزش دیده )آموزش در 

های مورد ارزیابی پس از با استفاده از دست آموزش دیده در تمام گزینه TSداری را در آماری پیشرفت معنی

به  TSکارایی و عملکرد کسب شده از قادر به انتقال  MPکنندگان گروه دریافت آموزش نشان دادند، تنها شرکت

URS دکان قادر به آموزش و یادگیری و از دست آموزش دیده به دست آموزش ندیده مخالف بودند.  کوFOS 

اجازه  MP، به گروه PPگروه  فبه همراه مقادیر یکسان کارایی و راندمان بودند. برخال PPیا  MPاز طریق 

با توجه به این امر  نتیجه گیری:. و به دست مخالف اعطا گردیده بود URSانتقال کارایی و عملکرد کسب شده به 

 به صورت اجرای مستقل از اندام بوده است. MPدرونی توسعه یافته بوسیله  توان پیشنهاد نمود نمایشمی

ار، و: اجرای فعالیت به صورت مستقل از اندام، مدل درونی رو به جلو، اجرای متوالی و سلسلهکلیدی واژه های

 انتقال
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هفته تمرین منتخب ورزشی بر رشد مهارت های بنیادی و شناختی  8تأثیر 

سال با اختالل هماهنگی رشدی 10تا  8دختران   

 2فرامرز هوشیاری ،*1سمیه پریدخت

 gmail.com1393somayeh.pari@کارشناس ارشد رشد حرکتی .1

 ، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاترشد حرکتیوی دکتری دانشج .2

های حرکتی ظریف و درشت هماهنگی رشدی به دلیل مشکل در مهارتکودکان مبتال به اختالل  هدف:

ترند و به نظرمی رسد که حین بازی انرژی های بنیادی( در بازی و ورزش، از کودکان همسن خود ضعیف)مهارت

ن کادین کوای احمایتی مناسب بری هارکاذ راه تخاانیز موقع و به تشخیص ، لیلهمین د به .کنندبیشتری مصرف می

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات منتخب ورزشی بر رشد مهارت . شودب میمحسووری ضری مرا

وده که پژوهش حاضر از نوع تجربی و میدانی بروش شناسی:  های بنیادی و رشد شناختی این کودکان می باشد.

نفر در گروه آزمایش،  15و شرکت کننده در گروه کنترل  15پس آزمون و گمارش تصادفی  -با انجام پیش آزمون

های های بنیادی و مهارتحرکتی(، بر روی رشد مهارت -جلسه برنامه تمرینی ادراکی 24و اعمال متغیر مستقل )

آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامة اختالل  نتخابشناختی کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی اجرا شد. ا

ت گرفت، متغیرهای حرکتی )نظیر مهارت های جابجایی و دستکاری هماهنگی رشدی ) دی سی دی کیو( صور

، تعادل ایستا، تعادل پویا( و شناختی )نظیر زمان واکنش و زمان تأخیر و زمان کل حل مسئله( قبل و بعد از 

و Yتست تعادل ایستای لک لک، تست تعادل پویای 2ی معتبر رشد حرکتی درشت الریختمرینات توسط آزمون ها

توزیع طبیعی اطالعات گردآوری شده، با آزمون پس از اطمینان از : یافته ها رج لندن ( اندازه گیری شد. آزمون ب

یرهای گروه آزمایش نتایج تحلیل کواریانس، آزمون لون، تی مستقل و همبسته نشان داد تمامی متغ ؛شاپیروویلک

در حالی که این اختالف میانگین (p<0/05). از پیش آزمون تا پس آزمون دستخوش تغییرات معنی دار شده است

از آنجایی که تأثیرات مثبت  :بحث و نتیجه گیری  از پیش آزمون تا پس آزمون در گروه کنترل مشاهده نگردید.

دارای اختالل هماهنگی رشدی مشاهده شد، بنابراین می حرکتی در کودکان  -تمرین ورزشی بر کارکرد حسی

تواند سهم بزرگی در بهبود نقص حرکتی این کودکان ایفا کند و یک توان گفت مداخالت حرکتی و ورزشی می

اقتصادی و روانی این اختالل جلوگیری به عمل  –های اجتماعی تواند از پیامدارزیابی و درمان زود هنگام می

 آورد.

 و دستکاری جابجایی های مهارت حرکتی، -ادراکی تمرینات رشدی، هماهنگی اختالل: کلیدی های واژه

mailto:somayeh.pari1393@gmail.com
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ثیر آموزش تمرینات ژیمناستیک بر اختالالت حرکتی و رفتاری أبررسی ت

 نوجوانان اوتیستیک

 *3، فروزان رفیعی 2فرناز ترابی، 1آزاده زمانی جم
 ران، رشد و یادگیری حرکتی، دانشگاه پیام نور، تهیدکتر .1

 رشد و یادگیری حرکتی، دانشگاه پیام نور، تهران ی دکتر .2

 ، رشد و یادگیری حرکتی، مرکز تحقیقات علوم و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمانیدکتر .3

fr.rafie87@ut.ac.ir 

 

انجام این پژوهش بررسی تاثیر آموزش تمرینات ژیمناستیک بر اختالالت حرکتی و رفتاری : هدف از هدف

 ساله مبتال به اوتیسم با عملکرد باال می باشد. 14تا 7نوجوانان

پسر و 15کودک ) 30پس آزمون و گروه کنترل بود. -نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پژوهش این :روش شناسی

سال در این مطالعه شرکت داشتند. از کلیه شرکت کنندگان در دو مرحله  26/10±43/2دختر( با میانگین سنی 15

برونینکس اوزرتسکی، بررسی اختالالت رفتاری با آزمون  آزمون با رشد حرکتی س آزمون ارزیابیپیش آزمون و پ

دقیقه  45جلسه  3هفته ) 16انجام شد. پس از انجام پیش آزمون گروه تجربی تمرینات پایه یمناستیک را  وایلند

کنترل در این  یه انجام شد. گروهجلسات تمرین ارزیابی ثانو جلسه انجام دادند. بعد از اتمام 48ایی(، مجموعا 

 مجموع امتیازات مهارت در گروه دو : بررسی تفاوت میانگین هایافتهمداخله تمرینی دریافت نکرد.  هیچ مدت

 (.P<0.05معنادار بود ) دویدن و چابکی، قدرت و سرعت پاسخهای سرعت  مقیاس خرده به جز حرکتی های

: تمرینات نتیجه گیری(. P<0.05لند به طور معناداری افزایش یافتند )همچنین تمامی هشت خرده مقیاس آزمون وای

ژیمناستیک می تواند به بهبود رشد حرکتی نوجوانان مبتال به اوتیسم با عملکرد باال کمک کرده و همچنین از 

 ت اختالالت رفتاری بکاهد.شد

 : اوتیسم، ژیمناستیک، رشد حرکتی، اختالالت رفتاریهای کلیدیواژه
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حرکتی کودکان -ثیر تغییرات محیط بازی بر یکپارچگی بیناییتأ  

 2، زهرا فتحی رضائی*1پورکوثر عباس

 kosar.abbaspour@gmail.comدانشگاه تبریز دانشجوی کارشناسی ارشد رشد حرکتی.1

 استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز.2

 

حرکتی  -دف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییر دو محیط بازی از لحاظ ساختاری بر یکپارچگی بیناییههدف: 

بدین منظور از روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، با  :روش شناسیکودکان پیش دبستانی بود. 

ساله بود که  5/4-5/6دبستانی نفر از کودکان پیش 30نمونه آماری تحقیق  .استفاده شدگیری هدفمند روش نمونه

مهدکودک نفر دیگر، در  15نفر از آنها در مدرسه طبیعت بعنوان فضای باز آزاد طبیعی )فضای بدون دیوار( و  15

، از رشد ادراکینام کرده بودند. برای سنجش ارزیابی مترمربع( ثبت 150در فضای سرپوشیده )ساختمانی یه متراژ 

که نتایج تحلیل واریانس مرکب نشان داد  ها:یافته بوکتنیکا استفاده شد.-رکتی بیریح -یکپارچگی بینایی آزمون

داری داشت. در مقابل فعالیت در فضای سرپوشیده ثبت و معنیکودکان تأثیر مادراک بازی در فضای باز طبیعی 

ر رشد ادراکی کودکان فعالیت در فضای باز اثر بیشتری بداری داشت. با این وجود، بر رشد ادراکی تأثیر معنی

حرکتی ناشی  -بیناییتغییرات در ادراک  88% به طوری که در گروه فضای باز داشت.سرپوشیده نسبت به فضای 

از تغییرات در ادراک  20الیت کودکان در فضای باز طبیعی بود. درحالی که در گروه فضای سرپوشیده، %از فع

ساختار محیطی که کودکان در  گیری:نتیجه سرپوشیده است. حرکتی کودکان مربوط به فعالیت در فضای-بینایی

هاست که بر رشد کنند، تاثیر بسزایی بر رشد ادراکی آنها دارد. محیط طبیعی، محیطی غنی از محرکآن فعالیت می

شود در دوران کودکی، جهت بهبود ادراکی، کودکان در کودکان تاثیر چشمگیری دارد. برهمین اساس پیشنهاد می

 شته باشند.های طبیعی فعالیت بیشتری دافضا

 دبستانی.، کودکان پیشحرکتی-یکپارچگی بیناییطبیعت،  بازی، محیط، های کلیدی:واژه
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 بررسی آزمون رشد حرکتی پی بادی نسخه دوم

 مهدی تاراجیان
 رشد حرکتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران دانشجوی دکتری

mail.comMehdi.tarajian@g 

 سالگی ارزیابی می کند. 5مهارتهای حرکتی کودکان را از زمان تولد تا  2آزمون رشد حرکتی پی بادی هدف:
کودکان تازه متولد  های حرکتی درشت و ظریفآزمون استاندارد است که جهت سنجش مهارت 2آزمون پی بادی

این خرده آیتم 8   بازتاب  -1قیاس شامل خرده م6  شناسی: روش ساله مورد استفاده قرار می گیرد.5شده تا 

استواری   -2 .ازمون جنبه های توانایی کودک را نسبت به پاسخ های اتوماتیک به اتفاقات محیطی می سنجد

آیتم    89جابه جایی  -3آیتم دراین بخش توانایی کودک را در حرکت از یک سطح به سطح دیگر میسنجد.30

این حرکات شامل چهاردست و پا رفتن ،راه  . ای حرکت را ارزیابی می کندآزمون توانایی کودک براین خرده 

این خرده آزمون توانایی کودک در   آیتم  24دستکاری اشیاء -4 .رفتن ، دویدن و سایرمهارتهای مشابه می باشد

توپ می ، پرتاپ و لگد زدن به به عنوان مثال اعمال سنجیده شده شامل گرفتن  . دستکاری اشیاء را می سنجد

 12 ماهگی نرسد ظاهر نمی شوند این خرده آزمون بعد از11 چون این مهارتها تا هنگامی که کودک به . باشد

این . ستفاده از دست می سنجدراآیتم این بخش توانایی کودک را د 26 گرفتن -5 .ماهگی به کودک داده می شود

فعالیت های شامل استفاده کنترل شده انگشتان دو دست آغاز می شود و به مهارتها با نگه داشتن یک شیء با یک 

تهای راین بخش توانایی کودک را در استفاده از مها  یتمآ 72یکپارچگی بینایی حرکتی -6 .دست پیشرفت می کند

از ها: یافته .میسنجدها و کپی طرح  بینایی برای انجام کارهای هماهنگی چشم و دست مثل اشیاء ، کار با مکعب

زمون ها می توان برای بدست آوردن سه شاخص کلی از ترکیب اجرا حرکتی فراخوانده شده استفاده نتایج خرد آ

و مفاهیم  را ارزیابی می کند. 2آزمون رشد حرکتی پی بادیاین بازبینی نقاط قوت و ضعف : نتیجه گیری  کرد.

 ث قرار می دهد.را  برای استفاده توسط درمانگران  مورد بح

 بهره حرکتی درشت بهره حرکتی ظریف، ، 2پی بادیزمون رشد حرکتی آ :های کلیدیواژه
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جایی و دستکاری کودکان تأثیر بازی خودانگیخته در فضای آزاد بر تعادل، جابه

 دبستانیپیش

 3، سید حجت زمانی ثانی 2، زهرا فتحی رضائی1*مینا کشاورز

 minaakeshavarzii@gmail.com دانشگاه تبریز ارشد رشد حرکتیدانشجوی کارشناسی  .1

 دانشگاه تبریز .   استادیار رفتار حرکتی3و 2

 

های سنی تحت تأثیر محیط محیط یک عنصر ضروری برای رشد انسان است و کودکان بیشتر از سایرگروه: هدف

های حرکتی بنیادی جابجایی، دستکاری سیعی از مهارتکودکان از طریق بازی دامنة و از طرف دیگر،قرار دارند. 

آورند. با تر عضالت را به دست میکنند و با یک خودپندارة مثبت و پایدار، کنترل روانو پایداری را کسب می

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی خودانگیخته در فضای آزاد بر توجه به اهمیت رشد حرکتی کودکان، 

آزمایشی و : این پژوهش از نوع شبهشناسی روش انجام شد. دبستانیایی و دستکاری کودکان پیشجتعادل، جابه

 4-6نفر از کودکان دختر و پسر در دامنه سنی  30 شامل نمونه مورد مطالعه .آزمون بودآزمون و پسبا طرح پیش

صورت تصادفی در دو ده و بهگیری هدفمند انتخاب شبودند که به شیوة نمونه 1397ساله شهر تبریز در سال 

ه فضای اول، گروه فضای باز بودند که در مدرسه طبیعت و گروم دوم، گرو دهی شدند. گروهگروه آزمایش جای

ساعته تحت مداخله  4جلسة  12سرپوشیده بودند که در مهدکودک فعالیت داشتند. هر دو گروه به مدت 

گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل رشد حرکتی پی بادی اندازه قرارگرفتند. متغیر وابسته با استفاده از آزمون

: فعالیت در فضای باز در پیش و پس هایافته شد.استفاده   2در  2ها از آزمون آماری تحلیل واریانس مرکب داده

 %78ادل، از تغییرات در تع 53%طوری که جایی و دستکاری کودکان تأثیر معناداری داشته بهآزمون بر تعادل، جابه

ها در فضای باز طبیعی از تغییرات در دستکاری کودکان تحت تأثیر فعالیت آن %49جایی و از تغییرات در جابه

 جایی و دستکاری کودکان تأثیر معناداری نداشتکه فعالیت در فضای سرپوشیده در تعادل، جابهالیبود درح

(05/0≥P.) ان استنباط کرد که محیط اطراف کودکان نقش مهمی در توهای پژوهش می: بر اساس یافتهگیرینتیجه

آزادانه در محیط طبیعی باشد این تأثیرگذاری تر و با رویکرد بازی قدر این محیط غنیها داشته و هر چهرشد آن

 شود.به مراتب بیشتر بوده و باعث بهبود رشد حرکتی کودکان می

 

 .ی، کودکانجایی، دستکار: بازی، تعادل، جابهواژه های کلیدی

mailto:minaakeshavarzii@gmail.com
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بررسی مهارت زمان بندی پیش بینی انطباقی زنان و مردان تحت تاثیر دشواری 

 تکلیف و قید محیطی

  *2شهزاد طهماسبی بروجنی، 1شبانالهام 
 دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی، دانشگاه تهران .1

 shahzadtahmaseb@ut.ac.ir گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تهران دانشیار .2

حرکتی است که در بسیاری از تکالیف روزمره ی -زمان بندی پیش بینی انطباقی از مهارت های ادراکیهدف: 

زندگی و مهارت های ورزشی نقش تاثیرگذاری دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مهارت زمان بندی پیش 

دانشجوی  18بدین منظور  شناسی:روش  بینی انطباقی زنان و مردان تحت تاثیر دشواری تکلیف و قید محیطی بود.

دسترس در سه آزمون زمان بندی پیش بینی سال(  به شیوه در  25-19دختر و پسر تربیت بدنی دانشگاه تهران )

انطباقی شرکت کردند. آزمون ها شامل اجرای تکلیف، به صورت ضربه آندرهند با راکت بدمینتون در پاسخ به 

ود تکلیف و محیط با استفاده از نرم افزار زمان بندی پیش بینی انطباقی مسیر شبیه سازی شده ی ضربه نت با قی

(، سه آزمون تی مستقل و دو 3*2از آزمون تحلیل واریانس اندازه های تکراری مرکب) بود. جهت تحلیل داده ها

های مطلق، تحلیل واریانس با اندازه های تکراری با استفاده از تعدیل بونفرونی برای هر گروه و هر یک از خطا

خطاها داشتند ولی در هر در تمامی مراحل پسران خطای کمتری را در انواع ها: یافته ثابت و متغیر استفاده شد.

. همچنین در هر دو (p≤0.017)سه آزمون تنها در خطای مطلق بین دختران و پسران تفاوت معنادار ثبت شد

نتیجه گیری: (p≤0.025). فزایش خطا مشاهده شدگروه با افزایش دشواری تکلیف کاهش معنادار عملکرد و ا

ی انطباقی می تواند تحت تاثیر دشواری تکلیف و جنسیت نتایج حاکی از آن است که مهارت زمان بندی پیش بین

 قرا گیرد.

 حرکتی-تکلیف دوگانه، جنسیت، مهارت های ادراکیهای کلیدی: واژه
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انقباضی عضالت اندام نی بر همرفتن با اتخاذ کانون توجه بیروثیر تمرین راهأت

 تحتانی سالمندان

 4نژاد، اسماعیل حسینی3معمارمقدم، مژگان 2، ضیا فالح محمدی*1حدیث حسینی

 gmail.com25hadisehhoseini@. کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران   1
 . دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران2

 کتی دانشگاه مازندران. استادیار رفتارحر3

 . استادیار بیومکانیک ورزشی دانشگاه مازندران4

شود. حرکتی در دوره پیری دچار تغییرات نزولی میهای سیستم حسیرفتن به عنوان یکی از ویژگیراه هدف:

ها مهای حسی مانند بینایی و شنوایی در این دوره موجب افزایش دقت و توجه فرد به انداکاهش عملکرد سیستم

های جبرانی برای این ی از مکانیسمسازد. یککنترل خودکار را مختل می شده )توجه درونی( و درنتیجه اجرای

از جمله راهکارهای جدید در حوزه توانبخشی استفاده از عالئم موزون حسی .انقباضی است تغییرات، افزایش هم

تمرکز بر اثر حرکت به فرایندهای خودکار و غیر  مانند عالئم دیداری است که با ایجاد کانون توجه بیرونی و

 شناسی:روشحرکت را کنترل و منجر به اجرای مؤثرتر  و خودکار در حرکت گردد. دهد تاهوشیارانه اجازه می

سال داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و بر  75تا  60مرد سالمند  27باشد. تجربی میتحقیق حاضر نیمه

رفتن با و راه رفتن بدون مداخلهگروه کنترل، راه 3طور تصادفی و مساوی در رفتن و بهراهاساس آهنگ ترجیحی 

انقباضی، فعالیت الکترومیوگرافی عضالت: ساقی قدامی، نعلی، پهن مداخله تقسیم شدند. به منظور ارزیابی هم

موزون دیداری در حین  عالئمدریافت تمرینات گروه تجربی شامل داخلی، پهن خارجی و دوسررانی ثبت شد. 

به  رفتن در هر هفته% باالتر از آهنگ ترجیحی راه 10نوری وهای دیایراه رفتن با استفاده از یک مترونوم و ال

استرپ نشان متغیره و بوت نتایج کوواریانس تک ها:یافتهدقیقه بود.  20جلسه ای و هر جلسه  18هفته  6مدت 

تغییرات در جهت  گیری:نتیجه(. P≥05/0ت از نظر آماری معنادار نبوده است )داد که فعالیت هم انقباضی  عضال

مخالف در گروه تجربی مشاهده شد که از نظر آماری معنی -انقباض موافق و عضالت موافقمثبت عضالت هم

رهوشیارانه دار نبود و ممکن است دلیل بر این باشد که در دوره اولیه سالمندی تغییرات بارز شناختی از ناحیه غی

گذارد، اما شاید یر مثبت کمی بر فعالیت عصبی عضالنی بجای میو تاث شودبه منطقه هوشیار قشر مغز، ایجاد نمی

 بتوان با احتیاط  این دسته از مداخالت توانبخشی را برای افراد مسن توصیه کرد.

 پیری، عالئم موزون دیداری، الکترومیوگرافی: واژه های کلیدی
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برانگیز ن توجه بر زمان واکنش تکواندوکاران در شرایط چالش ثیر کانوأت

 تکلیف دوگانه

 *2، شهزاد طهماسبی بروجنی 1زهرا نویدی

 گاه تهرانشدانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی دان .1

 shahzadtahmaseb@ut.ac.ir دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه تهران .2

رزشکاران تاثیر می گذارد کانون توجه است. مغز انسان به علت محدودیت یکی از عواملی که بر عملکرد و هدف:

توجه به طور همزمان نمی تواند تمامی محرک های محیطی را پردازش کند. در تحقیق حاضر با در معرض دادن 

رعت ن توجه درونی و بیرونی را بر سآزمودنی تحت شرایط چالش برانگیز تکلیف دوگانه قصد داریم تاثیر دو کانو

در این مطالعه تجربی، از میان تمامی  :شناسیروش  .عکس العمل تکواندوکاران زن و مرد ارزیابی کنیم

ماه تکواندو کار کرده اند به صورت نمونه گیری تصادفی  6نفر که حداقل  24تکواندوکاران شهر تهران، تعداد 

برانگیز تکلیف دوگانه شمارش معکوس  و بیرونی تحت تاثیر شرایط چالشانتخاب شدند. دو گروه توجه درونی 

بر  یافته ها: .کوشش( . سپس با گروه کنترل که مداخله ای در آن صورت نگرفت مقایسه شدند10قرار گرفتند )

اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر، بین کوشش های گروه توجه درونی و بیرونی اختالف 

 .گروه کنترل و گروه توجه درونی و بیرونی اختالف معنادار بودناداری مشاهده شد. همچنین بین مع

نتایج این مطالعه نشان داد توجه درونی تحت شرایط چالش برانگیز تکلیف دوگانه به شدت تحت  نتیجه گیری:

شرایط تکلیف دوگانه توجه  تاثیر قرار می گیرد و افت زیادی در زمان واکنش پا نشان می دهد. در نتیجه تحت

 ی نسبت به توجه بیرونی بر سرعت عکس العمل تاثیر بیشتری دارد و زمان واکنش را طوالنی تر می کند.درون

 سرعت عکس العمل، تکلیف دوگانه، توجه درونی، توجه بیرونی، تکواندوکاران :واژه های کلیدی
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 د ماهر و مبتدیمقایسه کینماتیکی سه گام ابتدایی استارت اسکیت افرا

 آرزو ایزدی

 .izadi@gmail.com74arezo.، شجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی  دانشگاه تهراندان

با توجه به تاثیر مولفه های کینماتیکی بر عملکرد ورزشکاران ، ضرورت مقایسه ی مولفه های کینماتیکی  هدف :

کی الگوی مبتدی سعی در نزدیک کردن مولفه های کینماتی و سه گام ابتدایی استارت اسکیت بازان ماهر و مبتدی

هدف از انجام . بنابر این به الگوی ماهر به واسطه ی تمرینات مختلف به دستاوردی بزرگ دست خواهیم یافت

 روش شناسی :این پژوهش مقایسه ی کینماتیکی سه گام ابتدایی استارت اسکیت بازیکنان ماهر و مبتدی بود . 

سال که در لیگ برتر ایران بازی می کنند  5قه ی بیش از نفر از اسکیت سواران سرعت با ساب 5،  در این پژوهش

نفر از اسکیت سواران سرعت که تجربه ی آنان زیر دو سال است و  5به عنوان الگوی ماهر در نظر گرفته شد و 

استارت سرعت آنان  5گرفته شد .  خود را برای بازی در لیگ برتر آماده می کنند به عنوان الگوی مبتدی در نظر

 یافته ها :دی ضبط و سپس به وسیله ی برنامه ی کینووآ تجزیه و تحلیل شد .  70یله ی دوربین کنون به وس

مولفه های کینماتیکی ) مسافت طی شده ی هر گام ، سرعت پا ، زاویه دست ها در هر گام ( الگوی ماهر و مبتدی 

ی شده ی گام اول الگوی ماهر با الگوی ، تفاوت معنا داری داشتند .  مسافت ط در سه گام ابتدایی استارت سرعت

و گام اول الگوی ماهر کوتاه تر از الگوی مبتدی بود . مسافت طی  ((p=0.0112مبتدی تفاوت معناداری داشتند 

به طرز معناداری  و گام دوم الگوی ماهر(  p=0.0351)شده ی گام دوم بین ماهر و مبتدی تفاوت معناداری داشتند 

بتدی بود . در مسافت گام سوم الگوی ماهر و مبتدی نیز تفاوت معناداری وجود نداشت ) کوتاه تر از الگوی م

p= 0.0815  بین سرعت پای دو الگو تفاوت معناداری وجود داشت و سرعت پای الگوی ماهر به صورت . )

) اری نداشتند ی ماهر و مبتدی با یکدیگر تفاوت معناد. زاویه ی دست الگو(  p= 0.0316) معنادار باالتر بود 

p=0.418  . ): به نظر می رسد که با تعمیم الگوی ماهر به مبتدی بتوان پیشرفت چشمگیری دست  نتیجه گیری

یافت . با توجه به این پژوهش به نظر می رسد که الگوی مبتدی سعی داشته از ابتدای استارت ، گام های بلند 

کوتاه و مرتفع برداشته و سپس به تدریج گام های خود را بلند صورتی که الگوی ماهر اولین گام ها را برداشته در 

تر کرده و هم چنین باید در تمرینات افراد مبتدی ، روی سرعت و چابکی پای آنها کار شود تا به الگوی ماهر 

 نزدیک شوند . 

 واژه های کلیدی : بیومکانیک حرکت ، کینووآ ، استارت اسکیت ، ماهر و مبتدی  
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 ایی بر کینماتیک حرکت پرتاب دارتتاثیر قید بین

 3، زهرا بخشوده 2، شیرین برجسته باف 1*آرزو ایزدی

 .izadi@ gmail.com74arezo.دانشگاه تهران ،  رفتار حرکتی داتنشجوی کارشناسی ارشد .1

 داتنشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران . 3و 2

د بینایی بر کینماتیک حرکت پرتاب دارت نیز بود . با بررسی این : هدف از انجام این پروژه بررسی تاثیر قی هدف

: در این پژوهش  روش شناسی. امر نیز می توان عملکرد فرد را در عدم بینایی مورد تحقیق و پژوهش قرار داد 

ا بار ب 5عمل پرتاب دارت را سال  30تا  20ده نفر شرکت کننده بین پرتاب دارت مورد توجه قرار گرفت . عمل 

بار دیگر بدون بینایی انجام دادند . روی مفصل شانه و آرنج  و مچ و بند اول انگشت کوچک  و در  5بینایی و 

عدم بینایی ( مارکر گذاری صورت گرفت . محل اولین دنده در روی باال تنه در هر دو کوشش ) وجود بینایی و 

از آزمون . زار کینووآ تجزیه و تحلیل شدندهای آنها توسط دوربین هفتاد دی ضبط شدند . سپس توسط نرم اف

یافته ها : در این پژوهش فاکتور زمان در بود و    .آماری تی مستقل برای مقایسه ی داده های آماری استفاده شد

( . زاویه ی ابتدایی کتف و مچ در هنگام بودن بینایی و نبودن  P= 0.193ناداری نداشت ) نبود بینایی تفاوت مع

زاویه ی ابتدایی آرنج در هنگام بینایی به طور معناداری بسته تر از وقتی  (p>05/0) ت معناداری نداشتآن نیز تفاو

( . زاویه ی پایانی پرتاب دارت در کتف و آرنج در بودن بینایی و  P=0.0383است که بینایی وجود ندارد )

هنگام بینایی به طور معنا داری تند تر از اما زاویه ی پایانی مچ در  (p>05/0)نبودن آن تفاوت معناداری نداشتند

ناداری ( . سرعت مفصل شانه و مچ در هنگام پرتاب با بینایی به طور مع P=0.0482زمان عدم بینایی است ) 

سرعت مفصل مچ در هنگام بینایی و عدم بینایی تفاوت معناداری .  (p<05/0) بیشتر از زمان بدون بینایی است

فت طی شده در هر مفصل در زمان وجود بینایی به طور معناداری بیشتر از زمانی ( . مسا P=0.875نداشت )

نتیجه گیری : با توجه به نتایج به دست  (. P=0.0397 ( )P=0.288  ( )P=0.001است که بینایی وجود ندارد )

به زمانی که  آمده به نظر می رسد که مولفه های کینماتیکی پرتاب دارت در زمانی که بینایی وجود دارد نسبت

بینایی وجود ندارد متفاوت است و با توجه به این تفاوت ، عملکرد ضعیف ورزشکاران در هنگام نبود بینایی قابل 

 .توجیه می باشد

 : پرتاب دارت، قید بینایی، مؤلفه های کینماتیکیواژه های کلیدی
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مقایسه سطح پایه انگیختگی و سطح فعال سازی در افراد دارای گروه های 

 خونی مختلف

 2*بروجنی شهزاد طهماسبی ،1شعله فرهمند

 تهران.دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی دانشگاه 1

 shahzadtahmaseb@ut.ac.ir  گروه رفتار حرکتی دانشگاه تهران دانشیار.2

بر پیوستاری از خواب عمیق تا هیجان زدگی مفرط  انگیختگی عبارت است از فعال شدن فیزیولوژیک که :هدف

 و تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. هدف این پژوهش بررسی اثر گروه خونی بر انگیختگی افراد بود. است

مقایسه ای و از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. بر اساس نرم افزار -حاضر علی شروش پژوه روش شناسی:

تر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که به صورت تصادفی انتخاب و بر اساس گروه دانشجوی دخ  48جی پاور 

ستفاده از موسیقی نفره تقسیم  شدند. گروه ها در دو شرایط انگیختگی باال و پایین که با ا 12خونی به چهار گروه 

ت تحلیل داده ها استفاده جه چندمتغیرهاعمال می شد، مورد مقایسه قرار گرفتند. از روش آماری تحلیل واریانس 

تحلیل داده ها نشان داد بین افراد دارای گروه های خونی مختلف، تفاوت معناداری در سطح پایه  یافته ها: شد.

انگیختگی به عنوان یک عامل روانشناختی در  نتیجه گیری:(. =9/0pانگیختگی و سطح فعالسازی وجود نداشت)

بسیاری از جنبه های زندگی افراد موثر است، عوامل زیادی نیز آن را  نظر گرفته می شود که در عین حال که بر

ی تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین حالت های مختلف انگیختگی در شرایط گوناگون و بر هر فردی اثرات متفاوت

 دارد.

 : ضربان قلب، پاسخ گالوانیک، اضطرابواژه های کلیدی
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 ملکرد حرکتی رت های پارکینسونیهفته دویدن روی تردمیل بر ع 4ثیر أت

 5، محمود شیخ4، ناصر نقدی3، وحید شیبانی 2*، مهدی شهبازی1فروزان رفیعی

 دانشگاه علوم پزشکی کرماندکترای رشد و یادگیری حرکتی، مرکز تحقیقات علوم واعصاب،  .1

   shahbazimehdi@ut.ac.irرفتارحرکتی، دانشگاه تهران گروهدانشیار  .2

 دکترای علوم اعصاب، مرکز تحقیقات علوم واعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان .3

 دکترای فیزیولوژی، انستیتو پاستور .4

 دانشگاه تهران رفتارحرکتی دانشیار گروه .5

ای به ورزش  تحقیقات اخیر توجه ویژه .: بارزترین مشکالت مبتالیان به پارکینسون اختالالت حرکتی استهدف

به عنوان یک روش غیر دارویی و موثر نموده است، لذا در پژوهش حاضر به اثر تمرین بر عملکرد حرکتی در 

در این تحقیق  :روش شناسی هیدروکسی دوپامین پرداختیم. - 6رت های پارکینسونی شده با القاء سم عصبی 

کنترل بدون تمرین )سالم و پارکینسونی(،  ( گروه=10nر چهار گروه )موش صحرایی نر، بصورت تصادفی د 40

 4 مدت گروه مبتال به پارکینسون )با تمرین( و گروه شم )با تمرین(، قرار گرفتند. آزمودنی های گروه تمرین به

رت با آزمون قد(گردان قرار گرفتند. در انتهای دوره عملکرد حرکتی،  نوار دستگاه پنج روز در هفته(، روی (هفته،

در طول تمرین از تحلیل  ، ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها)ادل توسط آزمون روتارودهنگینگ و تع

به وسیله  >05/0p( و تست تعقیبی توکی، در سطح معنی داری One Way ANOVAواریانس یک طرفه  )

ن بدون تمرین از داد که هر چند گروه پارکینسونتایج نشان : هایافته استفاده گردید.19نسخه SPSS افزار نرم

اما   (،>05/0pنظر عملکرد حرکتی، به طور معناداری در سطح پایین تری نسبت به سایر گروه ها بودند )

از نظر تاثیر تمرین بر عملکرد حرکتی، میانگین امتیاز  تمرین توانست این مشکالت را بهبود بخشد.

وه تمرین نسبت به گروه کنترل نشان (، در گر=001/0pمعناداری  ) (،  و قدرت افزایش=001/0pتعادل)

 داد.

 .تمرین ، پارکینسون، عملکرد حرکتی: های کلیدیواژه
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  دستی دو هماهنگی بر تمرینات هماهنگی جاگلینگ و تمرینات ذهنی مقایسه

 3، فرحناز آیتی زاده2، حمید عباسی*1پورنسیمه سیوندی

 nasim.sivandi@gmail.comکارشناس ارشد رفتار حرکتی  .1

 استادیار تربیت بدنی دانشگاه یزد. 3 و 2

 موفقیت اجرای موجب دست، دو از همزمان استفاده معمولی، حرکات حتی و ورزشی حرکات از بسیاری در :هدف

عضالنی شاخص -هماهنگی عصبیحرکتی است که بر -جاگلینگ یک تکلیف ادراکی شود.می حرکتی مهارت آمیز

آموزش و تمرین فیزیکی و ذهنی  که است آن حاضر هدف تحقیق .های فیزیولوژی و روانشناختی موثر است

 نیمه پژوهش، : اینروش شناسیدهد.  قرار بررسی را مورد دانشجویان در دستی دو هماهنگی روی بر جاگلینگ

 84 تعداد بودند. نمونه ها شامل یزد دانشجویان دانشگاه مطالعه این آماری جامعه بود، کاربردی نوع از و تجربی

 بصورت هاگروه بودند، دست راست افراد جزء بروگ ادینگ پرسشنامه براساس همگی که دانشجویان از نفر

 هایآزمودنیکرده بودند انتخاب شدند.  اخذ را عمومی بدنیتربیت واحد که دانشجویانی میان از ایخوشه تصادفی

 بودند که نفر( 40نفر، گروه کنترل  24ذهنی  نفر، گروه تمرین 24تمرین جاگلینگ  گروه )گروه 3 شامل منتخب

دودستی  هماهنگی آزمون دستگاه پژوهش این در استفاده مورد با رضایت کامل در پژوهش شرکت نمودند. ابزار

استفاده گردید. بعد   Lafayetteشرکت خت( هر دو ساLIC-58024C)مدل  خطا ( و شمارشگر32532)مدل

 و تمرین جاگلینگ آموزش هفته ای 2دوره  یک گروه فیزیکی در شد گرفته آزمون پیش ها گروه از این که از

 برای نمودند و گروه تمرین ذهنی، تمرینات جاگلینگ را به صورت ذهنی و تصویر سازی انجام دادند. شرکت

ها، و اثر دو فاکتور زمان  داده نرمالیتی تعیین برای ویلک شاپیرو آماری های آزمون از اطالعات، تحلیل و تجزیه

مقایسه دو به  برای LSDتعقیبی  آزمون از و طرفه واریانس با اندازه گیری تکراری دو وع تمرین، از تحلیلو ن

 معنی سطح و شد انجام 22نسخه  SPSSافزار آماری  نرم از استفاده با ها محاسبه گردید. دویی گروه ها استفاده

در هر زمان در مقایسه بین پیش آزمون و پس آزمون اثر  :هایافتهشد.  نظرگرفته در 05/0  کمتر از ها آزمون داری

( و P < 001/0)بین دو گروه تمرین جاگلینگ و کنترل  (. همچنینP < 001/0دار بود )دو گروه تمرینی معنی

دهد که ها نشان میاین یافته: نتیجه گیری. ( اختالف معنی داری وجود داشتP < 001/0و کنترل )تمرین ذهنی 

باشد. در نهایت بین تمرینات می دانشجویان دستی دو ذهنی جاگلینگ عامل مؤثری بر هماهنگیتمرین فیزیکی و 

  افزایش هماهنگی دو دستی می گردند.فیزیکی و ذهنی جاگلینگ تفاوتی یافت نشد و هر دو نوع تمرین باعث 

 جاگلینگ، هماهنگی دودستی، تمرین ذهنیهای کلیدی: واژه
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دنی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره اول تاثیر برنامه درسی تربیت ب

 دبیرستان استان زنجان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی مقطع

 4*و ابوالفضل مهدی لو 3، سمیه قادر مرزی 2، سمیه مظفری1زهرا پورآقایی اردکانی

 دکتری یادگیری حرکتی ، استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی .1

 ریزی درسی دانشگاه عالمه طباطبائیدانشجوی کارشناسی ارشد برنامه  .2

 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه عالمه طباطبائی .3

دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه عالمه طباطبائی  .4
mahdilu.krd.tb@gmail.com 

ر نسبت به  بر اساس مطالعات انجام شده مشاهده شده است که میزان سازگاری اجتماعی افراد ورزشکا        هدف : 

ش          ستقالل  خصیتی کشیده می   افراد غیر ورزشکار باال می باشد از سوی دیگر  افراد در سن نوجوانی به سمت ا

شوند و سازگاری اجتماعی آنان دست خوش تغییر می گردد و با توجه به رسالت آموزش و پرورش در آموزش 

مه درسی تربیت بدنی بر سازگاری اجتماعی دانش تربیت بدنی در این مقاله برآن شدیم تا میزان تاثیر گذاری برنا

روش ن مقطع در اساااتان زنجان مورد بررسااای قرار دهیم. آموزان دوره اول دبیرساااتان را از دیدگاه معلمان  آ 

سی:    با توجه به موضااوع از بین تمامی معلمان تربیت بدنی شاااغل در اداره کل آموزش و پرورش اسااتان  شنا

نفر را انتخاب کرده و از آنان درخواساات نمودیم تا به  38ه صااورت تصااادفی زنجان در مقطع متوسااطه اول ب

( توسااط  1961اجتماعی پاسااخ دهند .پرسااشاانامه سااازگاری اجتماعی بل )  سااواالت پرسااشاانامه سااازگاری 

شده و پایایی  آن  1371بهرامی) ستفاده از نرم افزار     89/0( ترجمه  سپس با ا اقدام  22ورژن   spssتعیین گردید.

نشان داد که  سازگاری اجتماعی دانش    :یافته ها(. P > 05/0تک نمونه ای کردیم ) Tرسی آماری به روش  به بر

(و  میانگین   α=0.00 و  df=37 ،T= -4.75معنی دار می باشااد ) 05/0آموزان از دیدگاه معلمان در سااطح 

پژوهش نتیجه می گیریم که   با توجه به یافته های   نتیجه گیری : بدسااات آمد.  25/4ساااازگاری اجتماعی آنها   

سی تربیت بدنی تاثیر خوبی  ستان زنجان از       برنامه در ستان ا سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره اول دبیر بر  

   دیدگاه معلمان ورزش مقطع مربوطه داشته است .

 برنامه درسی، تربیت بدنی، سازگاری اجتماعی، دانش آموزان  واژه های کلیدی:
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آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری براضطراب تاثیر یک دوره 

 ورزشکاران رقابتی

 3، معصومه علی اصغری2، سیده علیا عمادیان*1آروین احمدی

 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی ورزش، موسسه آموزش عالی ادیب مازندران، ساری .1

@gmail.com1993adiarvin.ahm 

 اسالمی، ساریعضو هیات علمی دانشگاه آزاد  .2

 موسسه آموزش عالی ادیب مازندران، ساری عضو هیأت علمی .3

متخصصان روانشناسی ورزش امروزه نقش کارآمد و مؤثری در رقم خوردن نتایج برخی مسابقات ورزشی هدف: 

زه های گوناگون مرتبط با ورزش برای قرار دادن ایفا می نمایند. آنان با بهره گیری از یافته های علمی حو

پژوهشگران اعتقاد دارند نند. ورزشکاران در بهترین موقعیت روانی و حتی جسمانی در هنگام مسابقه تالش می ک

که مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری می تواند بر کاهش اضطراب رقابتی ورزشکاران تاثیر داشته باشد. 

این تحقیق بررسی اثر مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری بر اضطراب رقابتی ورزشکاران بنابراین، هدف 

پس آزمون بود. جامعه آماری شامل  -لعه نیمه تجربی از نوع پیش آزمون روش این مطا :شناسی روش می باشد.

رتصادفی و از نوع دردسترس، کلیه ورزشکاران مرد دانشگاه ادیب مازندران بود که با استفاده از نمونه  گیری غی

آزمون ورزشکار مرد به صورت تصادفی و مساوی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. در مراحل پیش  40

 نمودند.( 1990و پس آزمون شرکت کنندگان اقدام به تکمیل پرسشنامه اضطراب رقابتی مارتنز و همکاران) 

ساعت و طی  1به صورت یک بار در هفته، هر جلسه به مدت  مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری

نتیجه آزمون داده یافته ها:  س استفاده شد.ها از تحلیل کوواریانبرای تجزیه و تحلیل دادهجلسه برگزار شد.  10

 0001/0داری معنیمدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری با دهد که پس از یک دوره آموزش ها نشان می

داری بین گروه آزمایش و کنترل در اضطراب رقابتی ورزشکاران پدید آمده است تفاوت معنی 82/0ازه اثر و اند

بررسی نتایج نشان داد که، شرکت کنندگان نتیجه گیری:  ده تاثیر مداخله موجود است.که این تفاوت نشان دهن

اری را در نمرات اضطراب رقابتی ی شناختی رفتاری قرار گرفتند، کاهش معنادگروه تجربی که تحت مداخله

های شیوه و تمرین های شناختی اینتوان نتیجه گرفت استفاده از تکنیکنسبت به پیش آزمون داشتند. بنابراین می

 ذهنی و بدنی که در طی آن ارائه میشود، ممکن است باعث کاهش اضطراب رقابتی در ورزشکاران شده باشد.

 ه شیوه شناختی رفتاری، اضطراب رقابتی، ورزشکارانمدیریت استرس ب: واژه های کلیدی

mailto:arvin.ahmadi1993@gmail.com
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متغیرهای تاثیر هوش هیجانی معلمان تربیت بدنی بر اثربخشی تدریس با کنترل 

 سن، جنس و تحصیالت در مدارس شهراصفهان

 *2، اکرم سادات حجازی1نادریان جهرمی

 دانشیار دانشگاه اصفهان .1

 gmail.com271pshhejazi@ کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان.2

 

التحصیل می شوند و در حرفه هر ساله تعداد زیادی از معلمان تربیت بدنی از دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم فارغ : هدف  

معلمی مشغول بکار می گردند آنچه که بیشتر در آموزش و آماده سازی آنها قبل از خدمت در نظر گرفته شده است شامل 

یس و روانشناسی کودکان و نوجوانان بوده اما آموزش در زمینه نحوه کنترل خود موضوعات تخصصی، روشهای تدر

وه تاثیر گذاری بر دیگران که بخصوص برای مشاغلی مانند معلمی حائز اهمیت است یا مدیریت عواطف و نح وهیجانات،

همیت هوش هیجانی و پی بردن مربیان باوجود ا اصالٌ مورد توجه قرار نگرفته یا اینکه به این مسئله کمتر پرداخته شده است.

ه های آموزشی بسیار کند بوده است. در این و دست اندکاران آموزش و پرورش به اهمیت آن ، بهره گیری از آن در برنام

هیجانی معلمان تربیت بدنی بر اثربخشی تدریس و همچنین زیر مقیاس های هوش  به بررسی تاثیر هوشتحقیق سعی شده 

 روش شناسی:موزشی، سازماندهی و حمایت عاطفی اثربخش( با کنترل سایر عوامل موثر بر آن بپردازد.هیجانی)حمایت آ

نفر از دبیران تربیت بدنی زن و مرد مدارس متوسطه شهر اصفهان بوده که بطور تصادفی  32این تحقیق شامل نمونه آماری

(و ابزار اثربخشی تدریس پاینتا Bar-on,1997)نانتخاب شدند ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه هوش هیجانی بار آ

بوده است، اساساً این ابزار  (Classroom) Assessment Scoring System, Pianta,Hamre,2009 و همر

اثربخشی تدریس را با روش مشاهده ای سنجیده می شود و لی عالوه برآن سعی شد تا همان عوامل را از طریق پرسشنامه 

د که قبل از استفاده روائی و پایائی آن مورد سنجش قرار گرفته،پایائی این مقیاس با روش آلفای کرنباخ نیز انداره گیری شو

بدست آمده که ضریب پایائی قابل قبولی می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق،  (α=  78/0)به و مقدار محاس

: نتایج بیانگر آن بودند که حتی با کنترل متغیر یافته هاشد. ضریب همبستگی، و محاسبه ضریب رگرسیون چند متغیری می با

فاکتور هوش، هیجانی قادر است با قدرت باالئی اثربخشی تدریس  جنس و تحصیالت معلمین تربیت بدنی ،های سن ،

 معلمان تربیت بدنی را پیش بینی نماید.

 یت عاطفی اثربخش، حمایت آموزشیهوش هیجانی، اثربخشی تدریس، معلمان تربیت بدنی،حما:کلیدی هایواژ
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 تحلیل نقش مشارکت ورزشی دانشجویان دختر در میزان اعتماد به نفس
 مسعود نادریان  جهرمی1، اکرم سادات حجازی2

دانشیار دانشگاه اصفهان .1  

 gmail.com127pshhejazi@ کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان.2

 

های قبلی، به نفس یکی از شرایط روحی است که شخص در آن بخاطر تجربهخودباوری یا اعتماد به    هدف:

آمیز اعتماد و باور دارد. خصوصیت دارا بودن ها و استعدادهای خود در موفقیت انجام کارها بطور موفقیتتوانایی

ن بررسی کند. هدف از ایرد ایفا میهای یک فاعتمادِ به خویشتن نقش حیاتی در توسعه و پیشرفت و موفقیت

این پژوهش یک مطالعه توصیفی  روش شناسی :نقش مشارکت ورزشی در اعتماد به نفس دانشجویان دختر  بود. 

انجام گرفت. جامعه آماری برای نقش مشارکت ورزشی در اعتماد به نفس   97و از نوع پیمایشی است که در سال 

نفر  357اد ورزشی بود که از بین آن ها تعداد ت کننده در جهاردهمین امپینفر از دانش جویان دختر شرک 3655

به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که در بخش اول مشارکت 

 ورزشی و در بخش دوم اعتماد به نفس در ابعاد مختلف استفاده گردید. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه های

برآورد گردید. همچنین جهت  84/0باخ استفاده شد این ضریب برای پرسشنامه پژوهش از ضریب آلفای کرون

 87/0سنجش روایی ابزار اندازه گیری از روایی محتوایی استفاده شد. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب کندال 

زشی است. گیری حرکات و مهارت های وربیشترین تأثیر مشارکت ورزشی در هدف های  یادنتایج: بدست آمد. 

همچنین نتایج نشان داد نقش مشارکت ورزشی در میزان اعتماد به نفس دختران بر حسب نحوه مشارکت و رشته 

ورزشی متفاوت است . بیشترین تأثیر مربوط به مشارکت فعال و ورزش های انفرادی است. برای تقویت اعتماد 

شید تا بتوانید آن را مدیریت کنید، اما وقتی بتوانید دیگری باید تمرین داشته بابه نفس، مثل هر توانایی و مهارت 

شود. دانشجویان با انجام تان از این رو به آن رو میکنید و زندگیخودتان افسار را به دست بگیرید، پیشرفت می

، دوره سرعت رشد و ورزش های مختلف، مهارتهای حرکتی را می آموزند و یا تجربه می کنند. دوره نوجوانی

ران است، اما این افزایش و سرعت رشد با افزایش قابلیتهای حرکتی همراه نیست. در دوران بلوغ تأثیر نمو دخت

اجتماعی خانواده بر دختران کمتر می شود و نقش عمده را همکالسان و هم سن و  سال ها که از لحاظ بدنی و 

 کنند.ظاهری ورزشکارانه و عضالنی هستند، ایفا می 

 ت ورزشی، اعتماد به نفس ، دانش جویان دخترمشارکواژگان کلیدی: 
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  سال شهر سبزواربررسی عوامل موثر بر کاهش میزان مشارکت ورزشی زنان میان

 3، رسول زیدآبادی2الله همبوشی،1* الهه نظری

سبزوار  کارشناسی ارشد روان شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد .1

@gmail.com2016elahehnazari 

 تار حرکتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوارمربی گروه رف .2

 سبزواری حکیماستادیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه  .3

شارکت زنان در فعالیت نحوه هدف: سئله   ی م شی م ست که عوامل زیادی در آن دخالت  های ورز ی پیچیده ای

شارکت  زنان در  شی نیز متعددند. هدف از ا فعالیت دارد و بالطبع موانع م سی عوامل   های ورز ین  پژوهش برر

شناسی: روش های ورزشی است.( سبزواری در فعالیت40-60موثر بر کاهش میزان  مشارکت  زنان میانسال )

ستفاده از پرسشنامه انجام گرفته است      -پژوهش حاضر از نوع توصیفی     .تحلیلی بوده و به روش میدانی و با ا

شکار م     شکار و غیر ورز شامل زنان ورز سبزوار )   جامعه آماری  سال  سال  40-60یان  بود.  تعداد   1396(  در 

برای انجام این پژوهش از  پرسااشاانامه موانع  .نفر به صااورت داوطلبانه در این تحقیق شاارکت نمودند  203

ها، از ضاریب آلفای  دادهمشاارکت ورزشای کارول و الکسااندریا اساتفاده شاده اسات. برای تجزیه و تحلیل       

نتایج پژوهش حاضر   ها:یافته استفاده شد. Excll 2016 و 22نسخه   spss  افزارنرمکرونباخ و رگرسیون و از 

نشااان داد که مانع کمبود وقت مهمترین عامل در پیش بینی میزان مشااارکت زنان غیر ورزشااکار می باشااد.   

شتن هم  شارکت   راه و ناآگاهی مهمترین عوامل در پیش بینی میزان همچنین موانع مربوط بر کمبود وقت، ندا م

شکار می  شد زنان ورز شکار      در تمام خرده مقیاس گیری:نتیجه با شی، زنان غیر ورز شارکت ورز های موانع م

 .کردندنمره باالتر کسب نمودند یا به عبارت دیگر موانعی بیشتری را احساس می

 

 ورزشی، کمبود وقت، موانع فردی و روانی، کمبود امکانات.موانع مشارکت های کلیدی: واژه
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 تاثیر تمرینات ورزشی منظم بر خودارزشمندی و سطح افسردگی در سالمندان

 4هارونی، آرمین3زاده، پویا صوفی2، ناصر صبحی قراملکی*1امین مشایخی
شناسی ورزشی، ، دانشگاه عالمه طباطبائی تهران . دانشجوی کارشناسی ارشد روان1

@gmail.com041amin.mashayekhi 
 دانشگاه عالمه طباطبائی تهران نشناسی ورزشی. دانشیار روا2

 شناسی ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی تهران. دانشجوی کارشناسی ارشد روان3

 رفتارحرکتی، دانشگاه عالمه طباطبائی تهران. دانشجوی کارشناسی ارشد 4

وابستگی به دیگران، روانی،  -ای از زندگی پس از میانسالی است که با مشکالت روحیسالمندی مرحله :هدف

های جسمانی همراه است. تمرینات ورزشی منظم سبب بهبود انعطاف پذیری، احساس تنهایی و کاهش توانایی

فیت زندگی سالمندان را افزایش دهد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تمرینات تجربه روابط اجتماعی مثبت کی

 :شناسیروش دان استان آذربایجان شرقی انجام گرفت.ورزشی منظم بر خودارزشمندی و سطح افسردگی سالمن
گیری نمونهسالمند به روش 30آزمون با گروه کنترل بود. پس -آزمونآزمایشی و طرح پیش روش پژوهش نیمه

های سال انتخاب شدند و به روش تصادفی و بطور مساوی در گروه 60تصادفی ساده از بین سالمندان باالی 

و  cswsهای خودارزشمندیها با استفاده از پرسشنامهنفر(. داده 15گزین شدند )هرگروه آزمایش و کنترل جای

جلسه گروهی برای  10پذیری در ی و انعطافآوری شدند. تمرینات ورزشی ترکیبی از هوازی، قدرتبک جمع

گیری اندازه آزمونکنندگان در گروه آزمایش اجرا گردید و بعد خودارزشمندی و میزان افسردگی در پسشرکت

نتایج نشان داد که تمرینات ورزشی  :هایافته متغیری تحلیل شدند.ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندوداده

دارزشمندی را در سالمندان به طور معناداری افزایش و سطح افسردگی سالمندان را به طور تواند خومنظم می

دان فعالیت بدنی باعث تحلیل رفتن قوای جسمانی در فرد فق: گیرینتیجه  (P<0.01).معناداری کاهش دهد

تمرکز ، افزایش  سالمند شده و در انجام کارهای روزمره زندگی فرد مشکل ایجاد میکند. ورزش منظم با بهبود

کیفیت خواب و افزایش عملکرد جسمانی سالمندان زمینه افزایش خودارزشمندی را در فرد سالخورده ایجاد 

در خالل ورزش منظم گروهی فرصتی برای ایجاد روابط اجتماعی مثبت برای سالمندان فراهم  کند، همچنینمی

گردد که برنامه های ورزشی منظم و مناسب اد میشود که باعث کاهش سطح افسردگی فرد میشود. لذا پیشنهمی

 در کنار دیگر برنامه های مراقبتی برای سالمندان گنجانده شود.

 ندان، افسردگی، ورزش منظمسالمهای کلیدی: واژه
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ثیر یک دوره تمرینات دید ورزشی بر پیشرفت تحصیلی و عملکرد شناختی دانش أت

 آموزان دختر دارای اضافه وزن

 2، حمید زاهدی*1یزدیبهاره 

 b.yazdi@khuisf.ac.irکارشناس ارشد علوم ورزشی، گرایش رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد خوراسگان  .1

 علوم ورزشی و تربیت بدنی ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی استادیار گروه  .2

ورزشی بر پیشرفت تحصیلی و عملکرد هدف از اجرای پژوهش حاضر تعیین تاثیر یک دوره تمرینات دید  :هدف

جامعه پژوهش حاضر را دانش آموزان دختر  :روش شناسی  شناختی دانش آموزان دختر دارای اضافه وزن بود.

آموز که شرایط ورود به دانش24ضافه وزن مدارس دخترانه ناحیه پنج شهر اصفهان تشکیل داد. تعداد دارای ا

عروقی، دیابت، مشکالت –های قلبی سال، عدم بیماری 9-10دامنه سنی  وزن،پژوهش را داشتند )داشتن اضافه

گیری صورت نمونهو سمعک( به بخش، عدم استفاده از عینکتعادلی، صرع و عدم استعمال داروهای مسکن و آرام

نفری )تمرینات دید ورزشی و گروه کنترل( تقسیم شدند. با  12صورت تصادفی در دوگروه هدفمند انتخاب و به

وزن وپرورش شهر اصفهان و مشخص بودن افراد داری اضافهتوجه به غربالگری صورت گرفته در سطح آموزش

های ریاضی و گیری پیشرفت تحصیلی از آزموناده شد. برای اندازههای موجود در مدارس استفو چاق از پرونده

شده دیکته مبتنی بر کتاب فارسی و ریاضی سوم دبستان که توسط پنج نفراز معلمان نخبه شهر اصفهان طراحی

د ای اعتبار محتوایی و صوری الزم بود استفاده شد.به منظور اندازه گیری عملکرد شناختی از فرم تجدیبود و دار

ها، نظر شده مقیاس هوش وکسلر چهار با شش خرده آزمون ) حافظه عددی، تکمیل تصاویر، تنظیم تصاویر، مکعب

کنندگان آزمون از کلیه شرکتر پیشالحاق قطعات، رمزنویسی(جهت نشان دادن توجه دانش آموزان استفاده شد. د

کته گرفته شد. سپس گروه تمرینی دید در پژوهش در شرایط یکسان آزمون هوش وکسلر و آزمون ریاضی و دی

دقیقه تمرینات را انجام دادند. گروه  45ورزشی به مدت هشت هفته سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 

ای تمرین از هفتهیت بدنی منظم نداشتند. پس از پایان دوره هشتگونه تمرین و فعالکنترل در این مدت هیچ

وتحلیل اطالعات پس از اطمینان از وجود منظور تجزیهبهگرفته شد. دوگروه در شرایط یکسان پس آزمون 

از آزمون تحلیل کوواریانس در سطح معناداری  22افزار اس پی اس اس نسخه های الزم با استفاده از نرمفرضپیش

ان دارای آموزننایج نشان داد تمرینات دید ورزشی بر عملکرد شناختی دانش :نتیجه گیری. صدم استفاده شد.نجپ

 وزن تاثیر معناداری دارد. ولی این تمرینات تفاوت معناداری بر پیشرفت تحصیلی نداشت.اضافه

 .شناختیدید ورزشی، عملکرد  وزن، پیشرفت تحصیلی،اضافه :کلیدیه های واژ
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 تیپرینگ بر بهبود عملکرد ورزشکاران در مسابقات بررسی مروری تاثیر

 2، علی حیرانی*1 پگاه فرزام فر

 yahoo.com76pfarzam@کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی .1

 استادیارگروه رفتارحرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی .2

 

تیپرینگ به معنای کاهش  فشار تمرین یا تعدیل تمرین می باشد. مرحله ای در دوره نهایی تمرینات، چند : هدف

سازی( می     روز یا چند هف صلی)دوره آماده  سابقات ا شد. ته قبل از م شی از     تیپرینگ باعث کاهش با ستگی نا خ

درصد در عملکرد، تقویت سیستم آنتی     8-2تمرین بدون آسیب به سازگاریهای ایجاد شده بر اثر تمرین، بهبود    

واکنش فرد به کاهش اکسیدانی و کاهش آسیب و استرس اکسیداتیو ناشی از تمرین، در یک دوره تیپر می شود.       

شدت، حجم، تواتر تمرین و تأث  شد.  یر مجموعه ای از عوامل مذکور میبارتمرین می تواند در ارتباط با کاهش  با

تیپرینگ تاثیرات افزایشاای روی توان هوازی بیشااینه، توان تارهای تند انقباض، سااطح هموگلوبین، هماتوکریت،  

سترون دارد و روی هورمون کورتیزول و    هپتوگلوبین، حجم گلوبولهای قرمز، آنزیمهای  ستو هوازی و هورمون ت

ی دارد. همراه با یک برنامه تیپر موفق، یکساااری تغییرات فیزیولوژیکی از جمله        آنزیم کراتین کیناز اثر کاهشااا  

عضااالنی و روانی رخ می دهد، که نه تنها  -عروقی، متابولیکی، هماتولوژیکی، هورمونی، عصاابی-تغییرات قلبی

   ش و افت عملکرد نمی شود، بلکه می تواند توان و عملکرد فرد را در مسابقات افزایش دهد.موجب کاه

 

 تیپرینگ ، عملکرد،  بار تمرین، تغییرات فیزیولوژیکی واژگان کلیدی:
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 ارتباط سبک شناختی با موفقیت ورزشی ورزشکاران مرد حرفه ای ساری

 3علی اصغری ، معصومه2علیا عمادیانسیده ، *1پوریا احمدزاده
 مازندرانموسسه آموزش عالی ادیب . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش، 1

@gmail.com8757Poriyaahmadzadeh 

 . دکتری روانشناسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی2

 . دکتری رفتار حرکتی، موسسه آموزش عالی ادیب مازندران3

مسابقات بزرگ از جمله المپیک را نقطه اوج ورزش حرفه ای ت در بسیاری از ورزشکاران نخبه، شرک: هدف

خود می دانند و می کوشند برای این رویدادها بیشترین میزان آمادگی را کسب نمایند. ضروری است تا ورزشکاران 

 شناختیهای روان دقت برای رسیدن به اوج عملکردشان برنامه ریزی کنند. بهمین منظور شناخت ویژگینخبه به

وسیله تمرین و آموزش ارتقاء یافته اند، از اهمیت برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هکه ب

پژوهش حاضر  :شناسی روشای انجام گرفت.  های شناختی با موفقیت ورزشی ورزشکاران مرد حرفه سبک

تان ساری تشکیل دادند. گروه شهرس از نوع همبستگی است. جامعة آماری این پژوهش را دو گروه از ورزشکاران

های تیمی )فوتبال، بسکتبال و والیبال( و گروه دوم شامل ورزشکاران منتخب  اول شامل ورزشکاران منتخب رشته

نفر  796های انفرادی  های انفرادی )بدمینتون، تنیس روی میز و دوومیدانی( بودند. تعداد ورزشکاران رشته رشته

نفر بود که در مجموع، طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه مورد نظر  1476تیمی های ورزشی  و تعداد رشته

 نفر انتخاب شدند. نمونه 306های تیمی مطابق با جدول  نفر و تعداد نمونه در رشته 260های انفرادی  در رشته

میل به تکهای ورزشی انجام گرفت. شرکت کنندگان اقدام  ای در هر یک از رشته گیری به صورت تصادفی طبقه

: نتیجه یافته ها( و آزمون گروهی تصاویر پنهان شده نمودند. 1394پرسشنامه موفقیت ورزشی، واعظ موسوی )

آزمون داده ها نشان می دهدارتباط جندگانه ای بین سبک های شناختی و موفقیت ورزشی در ورزشکاران وجود 

ور مثبت قابلیت پیش بینی اعتماد به نفس به ط 324/0دارد، به طوری که سبک شناختی مستقل از زمینه با ضریب 

به طور منفی قابلیت پیش بینی موفقیت  -294/0را داشت. در حالیکه سبک شناختی وابسته به زمینه با ضریب 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سبک شناختی مستقل از زمینه به طور مثبت  نتیجه گیری:ورزشی را داشت. 

ی در ورزشکاران مرد حرفه ای شهرستان ساری را دارد. یعنی در سبک شناختی ورزش قابلیت پیش بینی موفقیت

 مستقل از زمینه، شرکت کنندگان موفقیت ورزشی باالتری را تجربه می نمایند.

 سبک های شناختی، موفقیت ورزشی، ورزشکاران حرفه ای: کلیدی ه هایواژ
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 عال دانشگاه تبریز فمقایسه اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر فعال و غیر 

 * 2، رقیه علیزاده1مهتا اسکندرنژاد
 دانشیار رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز .1

 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تبریز .2

@gmail.com74Roghayehalizadeh 

در سطح جامعه پژوهش  با توجه به گسترش روز افزون اختالالت روانی بویژه اختالل هراس اجتماعی هدف: 

روش حاضر سعی دارد به مقایسه اضطراب  اجتماعی دانشجویان دختر فعال و غیر فعال دانشگاه تبریز بپردازد. 

هش حاضر شامل کلیه روش پژوهش مطالعه حاضر از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری پژو شناسی:

 30نفر انتخاب شدند که  60به طور تصادفی از بین آنان دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز بود که 

ساعت  8نفر در گروه دانشجویان دختر فعال )دانشجویان تربیت بدنی و ورزشکاران تیمهای ورزشی که بیش از 

ساعت در  2ر دانشجویان دختر غیر فعال )دانشجویانی که کمتر از نف 30در هفته به ورزش منظم می پرداختند( و 

یت ورزشی و پیاده روی داشتند( قرار گرفتند. در این پژوهش برای اندازه گیری اضطراب اجتماعی از هفته فعال

پرسش نامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند استفاده شد. برای مقایسه میانگین دو گروه از روش آماری آزمون 

t .صله نشان داد که نمره کل اضطراب پس از جمع آوری پرسشنامه ها نتایج حاها: یافته مستقل استفاده گردید

و ترس از ارزیابی منفی در   6/32±3/4و دانشجویان فعال  77/31±6/5اجتماعی در دانشجویان غیرفعال 

اجتناب اجتماعی در دانشجویان و در مولفه  47/16±6/3و دانشجویان فعال  03/16±2/4دانشجویان غیرفعال 

بود. با توجه به دستورالعمل پرسشنامه هر دو گروه در  17/16±2/2و دانشجویان فعال  07/16±02/3غیرفعال 

( و در مولفه اجتناب اجتماعی نمراتی باالتر از 18مولفه ترس از ارزیابی منفی نمرات نزدیک به نقطه برش )نمره 

ند. همچنین نتایج بررسی بین گروهی نشان داد که بین دختران فعال و غیر ( را کسب کرد12نقطه برش )نمره 

با  نتیجه گیری:(. p≥0.05)عال تفاوت معنی داری در زمینه اضطراب اجتماعی و مولفه های آن وجود ندارد ف

توجه به باال بودن نمرات متغیرهای اجتناب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی در هر دو گروه مرزی بودن این 

دار در بین دو گروه می توان بیان کرد که در هر دوگروه نشان می دهد و با توجه به عدم تفاوت معنی  رااختالل 

باید با توجه به نیاز برای شناسایی عوامل و کاهش عوامل دیگری می تواند تاثیرگذار بر این اختالل باشد و 

  اضطراب اجتماعی برنامه هایی تدوین گردد.

دختر فعال، دانشجویان  اضطراب اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی، دانشجویانهای کلیدی: واژه

 دختر غیرفعال
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بدنی استان سازمانی در دبیران تربیترابطه بین حمایت اجتماعی و هویت

 خراسان شمالی

 2، آسیه امانی1*شیرین امانی

 بجنورد کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد .1
@yahoo.com 311amani.amin 

 رزشی، دانشگاه فردوسی مشهدکارشناسی ارشد فیزیولوژی و .2

 

ای در برآوردن انتظارات جوامع دارند کنندهعنوان ارکان اصلی اجتماعات کنونی، نقش تعیین ها بهسازمان : هدف

سانی باارزش  سازمان و نیروی ان شمار می ترین منبع برای  عنوان  آید. در این میان رفتار حمایت اجتماعی بهها به 

شرفت کاری و هویت یکی از عوامل مؤثر بر ان ست. ازاین     سازمانی  گیزش پی شده ا ضر با  شناخته  رو تحقیق حا

سی رابطه بین حمایت اجتماعی و هویت  شمالی انجام      سازمانی در دبیران تربیت هدف برر سان  ستان خرا بدنی ا

 1398-1397بدنی استان در سال جامعه موردنظر این تحقیق شامل کلیه معلمان تربیتروش شناسی: شده است. 

عنوان نمونه به روش نفر به 215باشااد و با توجه به جدول مورگان تعداد نفر می 550ها باشااند. تعداد کل آنمی

و  (1986ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری تحقیق پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس)   گیری تصادفی طبقه نمونه

رگرسیون    ات تحقیق از روش همبستگی پیرسون و  ( بود. برای آزمون فرضی 1983سازمانی چنی) پرسشنامه هویت  

های تحقیق نشااان داد بین حمایت خانواده، حمایت دوسااتان، حمایت   یافته: یا فته هاگام اسااتفاده گردید. بهگام

شمالی رابطه معناداری وجود دارد. در تبیین نتایج      سازمانی معلمان تربیت سازمانی و هویت  سان  ستان خرا بدنی ا

بدنی افزایش پیدا کند، به یت سااازمانی در بین معلمان تربیتن بیان کرد که هرچه میزان درک حماتواتحقیق، می

شدن میزان هویت  سازمانی معلمان را  شود. اثر حمایت اجتماعی بر افزایش هویت ها منجر میسازمانی در آن کم 

فزایش کارایی و وابسااااااااتگی    کند که مشارکت افراد در ایجاد رفتارهای مناسب مؤثر است و موجب ا   آگاه می

شود که  درنتیجه پیشنهاد می  :نتیجه گیری شود. بدنی از طریق بروز رفتارهای مطلوب در سازمان می تربیتدبیران 

ای از سازمان خود دریافت کنند، چراکه حمایت سااااااااازمانی سبب      جانبهبدنی باید حمایت همهدبیران تربیت

وجود خود را در سااازمان، مؤثر  شود. در چنین شرایطی، معلمان می افزایش احساس ارزش و ارجمندی معلمان

 دانند. دانند، با احساس تعلق به سازمان، خود را در آینده و سرنوشت سازمان شریک میمی

  حمایت اجتماعی، دبیران، هویت سازمانیواژه های کلیدی: 
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اران رشته ی میزان کنترل هیجان و بهره گیری تمرکز به طور همزمان در ورزشک

 ورزشی پتانک

 2. مژگان احمدیان*1جدیدیعطیه 

 gmail.com75ati.jadidi@ . کارشناسی تربیت بدنی1

 . دکترای مدیریت ورزشی2

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر میزان موفقیت های فردی و اجتماعی انسان در حیطه های مختلف زندگی از هدف: 

ت پرداختن به این موضوع و آموزش هوش هیجانی در حیطه فعالیت نیازهای مهم تحقیقی محسوب می شود. اهمی

می تواند مورد تحقیق و های ورزشی نیز در همین راستا با هدف عملکرد مطلوب تر در میدان های ورزشی 

بررسی قرار گیرد.  پژوهش حاضر در صدد بررسی میزان همزمان کنترل هیجان و بهرگیری تمرکز در ورزشکاران 

جه به حساسیت این موضوع در این رشته و نیاز به شناسایی  عوامل موفقیت در آنان برآمده است. پتانک،با تو

در دسته پژوهش های کاربردی قرار گرفته و اطالعات آن به با توجه به موضوع، تحقیق حاضر  روش شناسی:

تگی می باشد. جامعه شیوه پیمایشی جمع آوری گردیده است. از نظر تجزیه و تحلیل اطالعات توصیفی و همبس

آماری شامل  بازیکنان رشته ورزشی جدید پتانک که زیر نظر فدراسیون بولینگ بیلیارد بولس می باشد. تعداد 

نفر گزارش شده است. متغیرهای تحقیق شامل خود آگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی،   50ه افراد جامع

ز بازیکنان این رشته می باشد.  در این پژوهش مدیریت رابطه مدیریت روابط و متغیر وابسته میزان هیجان و تمرک

مربوط به نوع جامعه آماری،رده ی (بیشترین تاثیر را داشته است. به نظر می رسد این تفاوت  5.27(همدلی) با (%

سنی و شغل آنان است. بازیکنان در طی بازی و ارتباطی که بامحیط اطراف،توپ، زمین ، حریف و حتی داور 

 ار می کنند بر هوش هیجانی و میزان استرس آنان در طی بازی بیشترین تاثیر را دارد. برقر

 ، خود آگاهی، میزان تمرکز، مدیریت روابط. هوش هیجانی، استرس بازیکنان پتانک :واژه های کلیدی
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 مقایسه الکسی تایمیادر دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار

 2 د، غالمحسین جوانمر*1 علی معصومی

  a.masooumi@gmail.comارشد روانشناسی ورزشی، دانشگاه تهران .کارشناسی1

 .دانشیار علوم اعصاب شناختی گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور2

های روانی ا و شاخصهای تقویت و توسعه پارامترهعنوان یکی از روشبدنی را بهامروزه محققان تربیتهدف: 

 آموزان دبیرستانیدو گروه از دانش در الکسی تایمیا ای ویژگیمقایسه مطالعهپژوهش حاضر  کنند، هدفتلقی می

هنرستانی و  آموزاندانش از دختر( 50 پسر و 100) نفر 150 حجم ای بهبرای این منظور نمونه :روش شناسی بود.

ای الکسی ماده 20 ها از پرسشنامهاوری دادهانتخاب شدند. جهت گرد ایای چندمرحلهروش خوشه به دبیرستانی،

مستقل دو دامنه  tهای آماری آمده با استفاده از روشدستهای به( استفاده شد. دادهTAS-20تایمیای تورنتو )

 ورزشکار غیر و کارورزش ها نشان داد که میانگین نمرات دو گروهمیانگین نتایج بررسی :یافته ها وتحلیل شد.تجزیه

است. تمرینات  دارمعنی احساسات تشخیص در دشواری مقیاس خرده در فقط تایمیا،الکسی  مقیاس در سه خرده

لذا توسعه تمرینات  نتیجه گیری: شود.می احساسات تشخیص در فرد هایتوانایی افزایش موجب ورزشی منظم

همچنین از بروز برخی اختالالتی نظیر افسردگی و روان شود. ورزشی موجب پایین آمدن ویژگی الکسی تایمیا می

رنجوری پیشگیری می کند. نتایج این پژوهش اطالعات مفیدی در راستای بهبود عملکرد افراد دارای الکسی تمیا 

 دهد.یهای بدنی ارائه مبدنی و فعالیتبا تربیت

 ورزشکار، دانش آموزان غیر ورزشکار. الکسی تایمیا، تمرینات ورزشی منظم، دانش آموزان های کلیدی:واژه
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حلیل نقش فرهنگ سازمانی و خالقیت مربیان باشگاه ها در آموزش تکنیک ها ت

 ومهارت های ورزشی به ورزشکاران نوجوان

 2، فاطمه جلیلی*1مسعود نادریان جهرمی

 dr.masoudnaderian@gmail.comندانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفها .1

 کارشناس ارشد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان .2

هدف از این پژوهش تحلیل نقش فرهنگ سازمانی و خالقیت مربیان باشگاه ها  در آموزش تکنیک ها  و  هدف:

ق کلیه مربیان ورزش در مراکز جامعه آماری این تحقی روش شناسی:مهارتهای ورزشی به ورزشکاران نوجوان بود.

تربیت بدنی سازمان آموزش و که تعداد آنان طبق امار اداره  1397ورزشی آموزش و پرورش اصفهان در سال 

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات  218نفر بودند. بر اساس جدول مورگان  486پرورش 

( و پرسش نامه خالقیت محقق  ساخته 1996( ) مارشال ساشکین،OCAQی)مورد نیاز  از پرسشنامه فرهنگ سازمان

ها از روش همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط بین متغیر ها استفاده استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده 

یان یافته های این تحقیق نشان داد که به طور کلی بین فرهنگ سازمانی و خالقیت در بین مرب . یافته ها:گردید

مسویی ورزشی رابطه معنی داری وجود دارد. هر چند که در بین مولفه ها تنها دو مولفه هماهنگی باتغییر و ه

اهداف فردی و گروهی نتوانست با میزان خالقیت مربیان ورزشی رابطه معنی داری برقرار کند.اما سه مولفه دیگر 

و نمره کل فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معنی  هماهنگی گروه کاری، توجه به بازیکن، قدرت فرهنگ سازمانی

نین با توجه به سطح معنی داری بین خالقیت ورزشی داری را با خالقیت در بین مربیان ورزشی نشان دادند. همچ

با مولفه سابقه ورزشی ارتباط معنادار و با متغیرهای سن، سابقه کاری میزان تحصیالت رابطه غیر معنی داری 

نتایج نشان داد که از طریق تنطیم فرهنگ سازمانی می توان خالقیت را در بین مربیان  ه گیری:نتیجوجود دارد. 

یش یا کاهش داد.  بنابراین برای ایجاد خالقیت و نوآوری در بین مربیان ورزشی ضروری به نظر می ورزشی افزا

زش در فرهنگ سازمانی تقویت رسد تا با استفاده از شیوه های گوناگون مدیریتی ، خالقیت را به صورت یک ار

 کرد.

 ران نوجوانفرهنگ سازمانی، خالقیت، آموزش، مربیان ورزش، ورزشکاکلیدی:  ه هایواژ
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تحلیلی بر میزان نشاط دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در چهاردهمین المپیاد 

 1397ورزشی در سال 

 2، فاطمه جلیلی*1مسعود نادریان جهرمی

  dr.masoudnaderian@gmail.comرزشی، دانشگاه اصفهاندانشیار گروه مدیریت و .1

 کارشناس ارشد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان .2

 

هدف کلی پژوهش بررسی میزان شادی و نشاط در بین دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در چهاردهمین  هدف:

پیمایشی  -پژوهش توصیفی روش شناسی: در شیراز برگزار شد. 1397 ورزشی که در تابستان سالالمپیاد  فرهنگی 

نفر دانشجوی  124نفر)  139و جامعه آماری دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در چهاردهمین المپیاد بوده و 

ابزار جمع آوری اطالعات به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. نمونه گیری تصادفی نفر دختر( به شیوه  15پسر و

پرسشنامه شادمانی آکسفورد  که روایی و پایایی آن قبال تایید شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از 

مستقل ، آزمون   Tآمار توصیفی)جداول فراوانی، درصد، میانگین و نمودار( آمار استنباطی )آزمون خی دو، آزمون

یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نشاط در دانشجویان یافته ها:گردید. تحلیل واریانس( تجزیه و تحلیل 

بوده که در حد متوسط می باشد و خی دو مشاهده شده در  93/73ورزشکار شرکت کننده در چهاردهمین المپیاد 

ه خصوص فراوانی های مشاهده شده معنا دار نمی باشد هم چنین بین نشاط دانشجویان ورزشکار شرکت کنند

لمپیاد بر حسب جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقه کار، حوزه کاری و سن تفاوت معنا داری مشاهده در چهاردهمین ا

تواند آن چه که در شادمانی ونشاط افراد و بخصوص دانشجویان نقش بسزایی را می نتیجه گیری:نشده است. 

عطف و یادگیری در ندیشی، ساختار منداشته باشد مهارت های ارتباطی، خودگشودگی، مشارکت، عدالت، مثبت ا

ها مواردی هستند که موجبات بروز وضعیت مناسب، معنادار بودن کار، عالقه، تعامل با همکاران و امنیت. این

شادی و نشاط در دانشجویان  را فراهم می سازند. اما آنچه نباید نادیده گرفته شود رضایت شغلی است. در واقع 

 یجاد شادی و نشاط آن ها داشته باشد.بسیار مهمی در ا رضایت شغلی می تواند نقش

 

 رضایت از زندگی، عواطف مثبت و منفی نشاط، :واژه های کلیدی
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 بینا و نابیناهای شناختی در ورزشکاران کمرابطۀ ذهن آگاهی با توانایی

 3، مریم صالحی*2، فهیمه رضائی 1مهتا اسکندرنژاد 

 ریزدانشیار رفتار حرکتی دانشگاه تب .1

  f.rezaei.tu@gmail.com دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه  .2

 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه .3

های شناختی در ورزشکاران کم بینا و نابینا انجام این پژوهش با هدف بررسی رابطة ذهن آگاهی با تواناییهدف: 

ورزشکاران گلبالیست استان آذربایجان شرقی تشکیل دادند. کنندگان پژوهش حاضر را شرکتروش شناسی: شد. 

های نابینایان و کم بینایان استان و طی مکاتباتی با رئیس برای انتخاب نمونة آماری، ابتدا با مراجعه به هیات ورزش

و سال که حداقل د 92/20 ± 05/6مرد( با متوسط سنی  20زن و  19گلبالیست ) 39ها، هیات و مربیان باشگاه

سال سابقة فعالیت منظم در رشته گلبال و تجربه حضور در مسابقات استانی و کشوری را داشتند، به روش 

ها از پرسشنامه ذهن آگاهی سینوت و آوری دادهگیری در دسترس انتخاب شدند. سپس به منظور جمعنمونه

های شناختی پرسشنامه توانایی مولفة آگاهی، عدم قضاوت و بازیابی تمرکز( و 3گویه و  15همکاران )دارای 

ریزی، توجه پایدار، گیری، برنامهمولفة حافظه، کنترل مهاری و توجه انتخابی، تصمیم 7گویه و  30نجاتی )دارای 

پذیری شناختی( استفاده شد. برای اجرای پرسشنامه، سواالت برای تک تک شناخت اجتماعی و انعطاف

ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در سطح د را ارائه دادند. دادهها پاسخ خوورزشکاران خوانده شد و آن

نتایج نشان داد که بین ذهن آگاهی کل و مولفة آگاهی آن با شناخت اجتماعی ها: یافتهتحلیل شد.  05/0معناداری 

با توجه گیری: نتیجه پذیری شناختی، رابطة مثبت معناداری وجود دارد. و بین مولفة عدم قضاوت آن با انعطاف

های شناختی در آگاهی برای ارتقاء تواناییرسد که بتوان از تمرینات ذهنبه نتایج این پژوهش، به نظر می

 بینا و نابینا بهره برد.ورزشکاران کم

 گلبال، شناخت، ذهن آگاهیهای کلیدی: واژه
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 انفرادیتأثیر جنسیت بر سرسختی ذهنی ورزشکاران رشته های تیمی و 

 3، آرزو حدادی2، غالمرضا لطفی*1شرفی مریم
دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه شهید رجایی،  .1

@gmail.com264maryamsharafi 
 دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه شهید رجایی .2

 گاه شهید رجاییدانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانش .3

ویژگی های روانشناختی و بطور اختصاصی عوامل انگیزشی، اعتماد به نفس، توانایی مقابله با عالیم مربوط : هدف

به اضطراب و تفسیر آن به صورت تسهیل کننده در موقعیت های تحت فشار به عنوان مهم ترین عوامل دستیابی 

ثر بر فشار و شدت تعریف کرده اند به سختی ذهنی را غلبه مؤبه موفقیت در اجرای ورزشی پذیرفته شده اند. سر

طوری که اجرا تحت تأثیر موقعیت پرفشار قرار نگیرد. برگشت به حالت اولیه و بازگشت از شکست ها در نتیجه 

افزایش عزم برای موفقیت، مقاومت در برابر شکست، داشتن اعتماد پایدار به خود در کنترل سرنوشت خویش و 

اد به عنوان ویژگی های پایه سرسختی ذهنی و افراد سرسخت بیان شده است. تن مهارت های ذهنی زینیز داش

هدف از اجرای این تحقیق، پاسخ گویی به این سؤال است که چه تفاوتی بین سرسختی ذهنی زنان و مردان 

تحقیق توصیفی از نوع این روش شناسی: ورزشکار با توجه به نوع رشته ورزشی )تیمی و انفرادی( وجود دارد؟ 

 54سال، )  26زن( با میانگین سنی  60مرد،  40(نفر زنان و مردان ورزشکار  100مقایسهای بر روی تعداد -علی

نفر رشته های تیمی( باشگاههای شهر تهران انجام شده است. برای سنجش سرسختی  46نفر رشته های انفرادی ، و 

سؤال در مقیاس سه  14ه شد که شامل استفاد (SMTQ)ورزشی  ذهنی ورزشکاران از پرسشنامه سرسختی ذهنی

تحلیل واریانس یافته ها: ارزشی لیکرت است و سه عامل اصلی اطمینان، استواری و کنترل را ارزیابی می کند. 

( بود و آزمونهای تعقیبی نشان داد P=0.016دو راهه حاکی از معناداری اثر تعاملی جنسیت و سرسختی ذهنی )

رادی بطور معناداری نسبت به ورزشکاران زن رشته های تیمی از سرسختی ذهنی کاران زن رشتههای انفکه ورزش

همچنین اثر جنسیت و نوع رشته   .(P>0.05( ولی سایر مقایسه ها معنادار نبود )P=0.005باالتری برخوردارند )

ورزش نتیجه گیری:  .(P>0.05است ) ورزشی بر سه خرده مقیاس اطمینان، استواری و کنترل اثر معناداری نداشته

بر سرسختی ذهنی زنان بیشتر از مردان موثر است و رشته های تیمی نسبت به رشته های انفرادی در باالبردن 

 سرسختی ذهنی موثرتر هستند.

 سرسختی ذهنی، جنسیت، ورزشکار، رشته های تیمی، رشته های انفرادی های کلیدی: واژه
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جو انگیزشی ادراک شده در بازیکنان تیم ملی هندبال  ارتباط بین هدف گرایی و

 بانوان
 مهرنوش طاهری1*، سارا باقری2، سمانه چوبداری3، فاطمه زمانی4

  نسیبه، دانشگاه فرهنگیاندانشجوی کارشناسی تربیت بدنی، پردیس . 1

Mehrnooshtaheri238@gmail.com 
هنگیاندکتری رفتار حرکتی، مدرس پردیس نسیبه، دانشگاه فر .2  

دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی، پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان .3  

دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی، پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان .4  

 

تداوم جو انگیزشی در دراز مدت به طور ثابت و پایدار می تواند بر هدف گرایی افراد تآثیر بگذارد. هدف :هدف

روش بین هدف گرایی و جو انگیزشی ادراک شده در بازیکنان تیم ملی هندبال بود.  ازاین تحقیق بررسی ارتباط

سال ( انجام شد.  20-23م ملی هندبال) بازیکن زن تی 26این تحقیق از نوع توصیفی بوده  و با حضور  شناسی:

در ورزش ی هدف گرایی در ورزش و جو انگیزشی ادراک شده  به منظور جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه

محاسبه شد. برای بررسی   679/0و  736/0استفاده شد که اعتبار درونی آنها براساس آلفای کرنباخ به ترتیب 

در ورزش و فضای انگیزشی ادراک شده از ضریب همبستگی اسپیرمن در ارتباط بین شاخص های هدف گرایی 

ی پژوهش ضریب همبستگی برای شاخص بر اساس یافته ها :یافته هااستفاده شد.  P <001/0سطح معنی داری

به دست آمد. بر این اساس بین شاخص  672/0های هدف گرایی در ورزش و فضای انگیزشی ادراک شده برابر 

ارتباط ) تسلط و اجرا( و فضای انگیزشی ادراک شده ) خودمداری و تکلیف مداری( های هدف گرایی در ورزش 

انگیزشی اداراک شده از سوی ورزشکاران،  نقش شرایطی محیطی ده شد. یعنی فضای مثبت و معنی داری مشاه

نتیجه .  و به ویژه عملکرد مربیان در تقویت هر یک از جنبه های خود مداری و تکلیف مداری را بیان می کند

شش به در فضای انگیزشی تکلیف مدار، ورزشکاران در شرایط دشوار استقامت بیشتری در تالش و کو: گیری

، در مقابل موانع پایداری می کنند و در مقابل در فضای انگیزشی خود مدارانه، عوامل موقعیت خرج می دهند

 دلخواه و ابراز شایستگی های جسمانی به عنوان عوامل ایجاد اعتماد به نفس مطرح بودند.  

 

  ملی هندبال.جو انگیزشی ادراک شده،  تیم ، خودگرایی، تکلیف گرایی کلیدی:  واژه های
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 آموزان ورزشکارر تمرینات هوازی و آرام سازی بر استرس دانشتأثی

 4، دکتر حسن خلجی3،  دکتر صغری اکبری* 2، دکتر علیرضا بهرامی 1مهسا قدیری

 .کارشناس ارشد دانشگاه اراک1

 bahrami@araku.ac.ir-Aدانشگاه اراک.  شناسی ورزشن.دانشیار  گروه رفتار حرکتی و روا2

 شناسی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک.استادیار گروه روان3

 دانشگاه اراکی شناسی ورزش.دانشیار  گروه رفتار حرکتی و روان4

-هدف از تحقیق حاضر تأثیر تمرین ها همراه است .: همواره فعالیت بدنی با سالمتی و پیشگیری از بیماریهدف

روش تحقیق نیمه تجربی از نوع  روش شناسی: آموزان ورزشکار  بود.سازی بر استرس دانشوازی و آرامهای  ه

پس آزمون با سه گروه تجربی و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل  -میدانی با طرح پیش آزمون

سال  بود. از بین جامعه آماری  10-13دختران ورزشکار شهرستان خنداب از توابع استان مرکزی و با دامنه سنی 

ند انتخاب و براساس پرسشنامه اطالعات فردی همگن شدند. شرکت کنندگان نفر دانش آموز بطور هدفم 40تعداد 

گروه تجربی اول برنامه تمرین هوازی و گروه تجربی  .گروه تجربی و یک گروه کنترل( قرار گرفتند 3گروه ) 4در 

ترل هیچ تمرین سازی انجام دادند.گروه کنربی سوم ترکیبی از برنامه هوازی و آرامسازی گروه تجدوم برنامه آرام

ها پیش ازمون به عمل آمد و بطور هدفمند افراد با استرس باال انتخاب شدند. هدفمندی نداشتند. ابتدا از آزمودنی

ادراک شده کوهن از  جلسه در هفته( اجرا و در آخرین جلسه آزمون استرس 2هفته ) 8سپس تمرینات به مدت 

ی اطالعات، از پرسشنامه اطالعات فردی و برای سنجش استرس شد. ابزار گردآورآنها بعنوان پس آزمون گرفته

از پرسشنامه استرس کوهن استفاده شد. روش آماری، از آزمون تحلیل واریانس و کواریانس با سطح معنی داری 

 صورت گرفت.  16نسخه  SPSSها در بسته نرم افزاری تحلیل ها استفاده گردید. تمامجهت آزمون فرضیه 05/0

سازی تأثیر شود اما تمرینات آرامآموزان مینتایج نشان داد تمرینات هوازی سبب کاهش استرس دانش :هایافته

بیشتری نسبت به تمرینات هوازی در کاهش استرس داشت. در گروه سوم تأثیر ترکیب تمرینات هوازی و 

آموزان ورزشکار : دانشگیرییجهنتآموزان به طور معنی دار بهتر و مفیدتر بود . کاهش استرس دانش سازی درآرام

توانند قبل از مسابقه با کمک مربی خود و به واسطه برند آنها میاز استرس به خصوص حین مسابقه رنج می

ها گردد این نوع تمرینا پیشنهدا میسازی و تمرینات هوازی استرس خود را کنترل و کاهش دهند. لذتمرینات آرام

 در مدارس رواج یابد. 

 دختر آموزان ورزشکارهوازی، دانشهای سازی، استرس، تمرینآرام واژه های کلیدی:

  

mailto:A-bahrami@araku.ac.ir


 
 
 
 

90 
 

    
     

  
  

 

های خونی مختلفهای نخبۀ ایران با گروهمقایسۀ سرسختی ذهنی فوتبالیست  

  نادر رنجبر

 alumni.ut.ac.ir63nranjbar@ نکارشناس ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه تهرا

 

 .های خونی مختلف بودهای نخبة ایران با گروهمقایسة سرسختی ذهنی فوتبالیست: هدف از این تحقیق، هدف

نان لیگ ازیکجامعه آماری این تحقیق شامل تمامی باین تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده است.  شناسی:روش

تهران، استقالل  تیم )پرسپولیس 9فوتبالیست عضو  220از این جامعه، نفر بود. 416برتر فوتبال ایران به تعداد 

آهن تهران، صبا باتری قم، ملوان بندر انزلی، تراکتورسازی تبریز و فوالد تهران، نفت تهران، سایپای البرز، راه

عنوان نمونه به 92-93تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران، فصل  16ن ای تصادفی از بیصورت طبقهخوزستان( به

ها با استفاده از پرسشنامة سرسختی ذهنی ورزشی شیرد و و اطالعات سرسختی ذهنی آن تحقیق انتخاب شدند

 سطح های آماری در دوها از روشوتحلیل دادهآوری و مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه( جمع2009گلبی )

ها با ها استفاده شد. ابتدا نرمال بودن توزیع دادههای آماری متناسب با مقیاس دادهتوصیفی و استنباطی و از آزمون

ها از آزمون تحلیل وتحلیل دادهاستفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مورد تأیید قرار گرفت سپس برای تجزیه

هایی نتایج نشان داد که فوتبالیست ها:یافته(. α=  05/0استفاده شد ) Spss 22افزار طرفه تحت نرمواریانس یک

داری از سرسختی ذهنی بیشتری طور معنیهای خونی بهبودند نسبت به سایر گروه Oکه دارای گروه خونی 

داری تفاوت معنی ABو  B, Aهای خونی های نخبه با گروهبرخوردارند ولی بین سرسختی ذهنی فوتبالیست

تواند بر توان نتیجه گرفت که نوع گروه خونی میبر اساس نتایج این تحقیق میگیری: نتیجه هده نشد.امش

 شناختی ازجمله سرسختی ذهنی ورزشکاران اثرگذار باشد.های ذهنی و روانحالت

 های خونی.های نخبه، گروه: سرسختی ذهنی، فوتبالیستکلیدی واژه های
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های لیگ یک نفس فوتبالیستنی و منابع اعتمادبهسرسختی ذهبررسی رابطه بین 

 ایران

  نادر رنجبر

 alumni.ut.ac.ir63nranjbar@کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه تهران

های لیگ یک تنفس فوتبالیساعتمادبهبررسی رابطه بین سرسختی ذهنی و منابع : هدف از این پژوهش، هدف

جامعة آماری این پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بوده است.  شناسی:روش .ایران )لیگ آزادگان( بود

های تیم در رقابت 16های لیگ آزادگان بود که در قالب نفر متشکل از تمامی فوتبالیست 380تحقیق به تعداد 

نفر بر اساس جدول مورگان  200ین جامعه تعداد ( حضور داشتند. از ا96-97لیگ یک فوتبال ایران )فصل 

ها با استفاده از پرسشنامة شده و اطالعات سرسختی ذهنی آنعنوان نمونه تحقیق انتخابصورت تصادفی بهبه

همچنین جهت  .آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت( جمع2009شیرد و گلبی ) (SMTQ) سرسختی ذهنی ورزشی

نفس ورزشی ویلی و همکاران نفس از پرسشنامه منابع اعتمادبهمنابع اعتمادبه آوری اطالعات مربوط بهجمع

های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی و از ها از روشوتحلیل داده(، استفاده شد. برای تجزیه1998)

از آزمون کولموگروف ها با استفاده ع دادهها استفاده شد. نرمال بودن توزیهای آماری متناسب با مقیاس دادهآزمون

غیراز آسایش محیطی و ها بهموردبررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه سطح معناداری شاخص (KS)اسمیرنوف 

ها نرمال نبوده، بنابراین از آزمون اسپیرمن و برای مقیاس بود درنتیجه توزیع داده 05/0حمایت اجتماعی کمتر از 

استفاده  Spss 22افزار پیرسون جهت تعیین همبستگی تحت نرم مایت اجتماعی از آزمونآسایش محیطی و ح

نفس بازیکنان فوتبال ارتباط نتایج نشان داد که بین سرسختی ذهنی و منابع اعتمادبه ها:یافته(. α=  05/0شد )

مقیاس خود ادراکی  های آمادگی بدنی/ذهنی، خردهداری وجود دارد. بین سرسختی ذهنی و خرده مقیاسمعنی

بین سرسختی است. دار بوده است. جهت این رابطه مستقیم بوده ی و خرده مقیاس تجارب تقلیدی، ارتباط معنیبدن

ذهنی و حمایت اجتماعی و آسایش محیطی رابطه معکوس برقرار بود. بر اساس نتایج حاصل، بین سرسختی ذهنی 

بر اساس نتایج گیری: نتیجه هده نشد.داری مشاارتباط معنی های رهبری مربی و نمایش تواناییو خرده مقیاس

تواند متأثر از شناختی میترین عوامل روانعنوان یکی از مهماین پژوهش، میزان سرسختی ذهنی ورزشکاران به

دهد. پس با کنترل این عوامل متعددی باشد که درنهایت عملکرد ورزشی ورزشکاران را نیز تحت تأثیر قرار می

 ها را بهبود بخشید.نی ورزشکاران و درنهایت عملکرد ورزشی آنتوان سرسختی ذهامل میعو

 نفس، بازیکنان فوتبال، لیگ یک فوتبال ایران.: سرسختی ذهنی، منابع اعتمادبهکلیدی واژه های
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های نخبۀ ایران به تفکیک پست بازیمقایسۀ سرسختی ذهنی فوتبالیست  

 غرایاق زندی، حسن *1 نادر رنجبر
 محمد خبیری ،2

3 

 yahoo.com63nranjbar@ارشناس ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه تهران ک .1

 استادیار دانشگاه تهران .2

 دانشیار دانشگاه تهران .3

 های مختلف بود.پستهای نخبة ایران در : هدف از پژوهش حاضر، مقایسة سرسختی ذهنی فوتبالیستهدف

آوری اطالعات سرسختی ذهنی بازیکنان تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و جهت جمع این شناسی:روش

بازیکن فوتبال  220به این منظور  .( استفاده شد2009فوتبال از پرسشنامة سرسختی ذهنی ورزشی شیرد و گلبی )

ن، صبا باتری قم، ملوان بندر تهراآهن تهران، استقالل تهران، نفت تهران، سایپای البرز، راه تیم )پرسپولیس 9عضو 

تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال  16ای تصادفی از بین صورت طبقهانزلی، تراکتورسازی تبریز و فوالد خوزستان( به

های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی ها از روشوتحلیل دادهانتخاب شدند. برای تجزیه 92-93ایران، فصل 

برای  (.α=  0.05)استفاده شد  SPSS 21 افزار آماریها تحت نرماسب با مقیاس دادهمتن های آماریو از آزمون

ها نیز از ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و جهت سنجش همگنی واریانسبررسی طبیعی بودن توزیع داده

ن نمرات سرسختی انگیهای تحقیق، برای مقایسه میآزمون لوین استفاده شد. با توجه به طبیعی بودن توزیع داده

ها از آزمون تعقیبی شفه استفاده طرفه و برای تعیین محل تفاوتذهنی از آزمون پارامتریکِ تحلیل واریانس یک

ها و مهاجمان کمتر شده داری از مدافعان، هافبکطور معنیبانان بهنمرات سرسختی ذهنی دروازه ها:یافتهگردید. 

که بین ها شده است. درحالیداری بیشتر از هافبکطور معنیان بهدافعهمچنین نمرات سرسختی ذهنی م .است

داری مشاهده ها و مهاجمان تفاوت معنیسرسختی ذهنی مدافعان و مهاجمان و نیز بین سرسختی ذهنی هافبک

های مختلف تفاوت نتایج نشان داد که بین سرسختی ذهنی بازیکنان نخبة فوتبال در پستگیری: نتیجه .نشد

 اری وجود دارد.دنیمع

های فوتبال، لیگ برتر ایران: سرسختی ذهنی، بازیکنان نخبه، پستکلیدی ه هایژوا
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