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 همایشپیام رئیس 

 

 محترم دانشجویان و اساتید همه خدمت احترام  و سالم عرض با

 این چند هر. باشیم هم رکنا در دوباره تا شد فراهم فرصتی ،19 - کووید بیماری اپیدمی از ناشی خاص شرایط این در که شاکریم را خدا

 دبیر تربیت دانشگاه زا انجمن، مدیره هیأت از نیابت به خواهم می اجازه. است ریکدیگ کنار ما هایدل مطمئنأ اما نیست فیزیکی حضور

دبیر  زحمات از ینچنهم. نمایم قدردانی و تشکر صمیمانه همایش مجازی برگزاری بسترهای کردن فراهم و حمایت خاطر به رجایی شهید

 کمال کردند، اهمفر را همایش این برگزاری موجبات که ایشهم دانشجویی کارگروه ویژه بهمحترم علمی همایش و کادر محترم ایشان، 

 ایهمقاله ارائه با که عزیز ندانشجویا همه به نسبت چنین هم. دارم مسئلت ایشان برای را افزون روز توفیق متعال خداوند از و دارم را تشکر

 .بکنم احترام ادای ، داشتند حضور علمی همایی گرد این در خود علمی دستاوردهای آخرین و خود

 خانواده که ایصادقانه تزحما تمام وجود با و ایمگذاشته سر پشت را آن سالروز تازگی به که انجمن تأسیس از سال 4 گذشت با پایان، در

 به بتواند، رشته این بالقوه و متنوع های ظرفیت تا داریم پیش در زیادی راه کشند،می ایران ورزشی شناسیروان و حرکتی رفتار بزرگ

 علوم هایشاخه ترین،مهم یدشا و ترین مهم از یکی عنوان به را خود جایگاه رشته، این و درآید بالفعل جامعه، در بروز و ظهور برای تمامی

 بسیار. بگذارد یشنما به پیش از بیش را، دارد جامعه حرکتی های مهارت توسعه و روانی و جسمی سالمت با گسترده ارتباط که ورزشی

 . داریم خود کنار در را زدلسو و بزرگوار اساتید تمامی چنین هم و تالش پر و عزیز دانشجویان شما چون خوبانی مسیر، این در که ممفتخری
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 زاده نمازی مهدی دکتر

  انجمن  و همایش رئیس
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 گذاریشورای سیاستاعضای 

 دکتر محمدتقی اقدسی زادهدکتر مهدی نمازی

 دکتر مهدی شهبازی صومه شجاعیدکتر مع

 دکتر فرهاد قدیری دکتر علیرضا فارسی

 دکتر حسن خلجی دکتر غالمرضا لطفی

 دکتر افخم دانشفر دکتر امیرشمس

 های علمی(دکتر علی کاشی )مسؤول کمیته گردهمایی دکتر علیرضا بهرامی

 

 ارکان همایش

 رئیس همایش زادهدکتر مهدی نمازی

 دبیر علمی همایش طفیدکتر غالمرضا ل

 دبیر اجرایی همایش معصومه دوستی
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 اعضای کمیته علمی )به ترتیب حروف الفبا( 

 دکتر آرزو احمدپور )دانشگاه کردستان( 1

 (تبریز دانشگاه) بهزادنیا بهزاد دکتر 2

 پور )دانشگاه خوارزمی(دکتر شهاب پروین 3

 عالمه طباطبایی(دکتر زهرا پورآقایی اردکانی )دانشگاه  4

 زاده )دانشگاه ارومیه(دکتر جالل دهقانی 5

 دکتر مهدی رافعی بروجنی )دانشگاه اصفهان( 6

 دکتر ربابه رستمی )دانشگاه شیراز( 7

 زاده )دانشگاه دامغان(دکتر حسام رمضان 8

 دکتر حسن رهبان فرد )دانشگاه بوعلی سینا( 9

 رمان(زاده )دانشگاه کدکتر مهشید زارع 10

 دکتر رسول زیدآبادی )دانشگاه حکیم سبزواری( 11

 زاده )دانشگاه شهرکرد(دکتر علی شفیع 12

 دکتر اسماعیل صائمی )دانشگاه شهید چمران اهواز( 13

 دکتر سید کاوس صالحی )داانشگاه شهید رجایی( 14

 دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی )دانشگاه شهید بهشتی( 15

 الشاهی )دانشگاه الزهرا(دکتر مریم عبد 16

 دکتر منصوره مکبریان )دانشگاه شاهرود( 17

 دکتر الهام عظیم زاده )دانشگاه شهید بهشتی( 18

 دکتر مهدی نبوی نیک )دانشگاه مازندران( 19

 دکتر ملیحه نعیمی کیا )پژوهشگاه تربیت بدنی( 20
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 اعضای هیأت رئیسه نشست های تخصصی

 سخنرانی رفتار حرکتی هیأت رئیسه پنل

 دکتر سعید آهار )داانشگاه خوارزمی(آقای 

 خانم آسیه دهقانی )دانشگاه فردوسی مشهد(

 آقای احمد علیمردانی )دانشگاه تهران(

 آقای مجید حیدریان )داانشگاه آزاد علوم تحقیقات(

 هیأت رئیسه پنل سخنرانی روان شناسی ورزشی

 آقای صادق رنجبر )دانشگاه تهران(

 قای حسن اریه )دانشگاه بهشتی(آ

 خانم نرجس یاوری )دانشگاه تهران(

 خانم لیال قندهاری )دانشگاه فردوسی مشهد(

 کمیته داوران پوستر

 خانم راضیه هژبرنیا )دانشگاه تهران(

 خانم سمیرا اسدی )داانشگاه آزاد(

 آقای سعید ولدی )دانشگاه ارومیه(

 خانم کوثر عباس پور )دانشگاه تبریز(

 اعضای هیأت رئیسه نشست تخصصی کارآفرینی
 آقای دکتر علی پشابادی

 آقای دکتر حسن کردی

 آقای دکتر مسلم بهمنی

 

 اعضای کارگروه دانشجویی

 خانم سنا سلطانی )دانشگاه خوارزمی(

 خانم فهیمه خورشیدی )دانشگاه شهید بهشتی(

 خانم فاطمه سلیمانی )دانشگاه اصفهان(

 )دانشگاه اصفهان(خانم فاطمه قاسمی 

 خانم مهرنوش طاهری )دانشگاه شهید رجایی(

 آقای مهدی روحی )دانشگاه فردوسی مشهد(

 خانم نرجس یاوری )دانشگاه تهران(

 خانم گلشید کالنتری

 خانم مهسا شفاعت )دانشگاه تبریز(

 خانم بهاره ایروانی )دانشگاه شهید بهشتی(

 خانم محیا اکبری )دانشگاه چابهار(
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 15 .................................................................... یـابتید مارانیب یتیسینـوروپالست بر یورزشــ مـداخالت اثـر

 Athletic skill Model) ................................................................. 16 (ورزشکار یمهارت مدل قیطر از یپرور استعداد

 یسخنران بخش مقاالت

 18..................................... یعموم نهیقرنط و کرونا روسیو دوران در جامعه فراشناخت و یآورتاب زانیم بر ورزش نقش یبررس

 19............................... ریپذ آموزش یذهن توان کم کودکان یحرکت و یشناخت عملکرد بر منتخب یحرکت -یادراک ناتیتمر ریتاث

 ADHD .......................................................20 اختالل با کودکان در تعادل بهبود بر میاگزرگ ییدئویو یهایباز مداخله ریتأث

 21............................................................. یبدن تیترب انیدانشجو در خود از یبدن تصور با یبدن یها یناهنجار نیب رابطه

 22............................ یرگیخ یاه شاخص با آن ارتباط و فوتبال یدروازهبانها توسط یپنالت ضربه ینیب شیپ در ضربه جهت نقش

 23............................ یفرد نیب هوش و ییفضا یریتصو هوش ،یحرکت هوش و درشت یحرکت یهامهارت نیب یهمبستگ یبررس

 24.................................................................................. ماهر راندازانیت عملکرد و یختگیانگ یریرپذییتغ بر نیتمر اثر

 25.................................. ساله 10 تا 8 پسران و دختران در یبازدار و کرونا دوران در خانه یحرکت یها کننده کیتحر نیب ۀرابط

 26 ........................................................ 19-دیکوو یماریب وعیش دوران در ییابتدا آموزان دانش یرشد یها خصشا یبررس

 27......................................... یرانیا یالملل نیب انیمرب منظر از یفرهنگ -یشناخت هوش منبع عنوان به زشیانگ نقش ییبازنما

 28............................................................... ساله 11 تا 10 دختران یبصر حافظه بر یحرکت و یشناخت ۀیثانو فیتکل ریتاث

 29......................................................................... یذهن توانکم کودکان یحرکت یریادگی بر یخودمختار تیحما ریتأث
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 پوستر بخش مقاالت
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 32.............................................. انیدانشجو یکیولوژیزیف یهاشاخص و یاختشن عملکرد بر یذهنآگاه مراقبه جلسه کی ریتأث

 شیپ را آنان در توجه انتقال و یکار ۀحافظ تواندیم  درشت یحرکت یها یباز اسباب وجود نظر از کودک یزندگ طیمح بودن یغن ایآ

 33............................................................................................................................................ کند؟ ینیب

 34.........................................................چالش پر و چالش کم یفراقامت فیتکل انجام نیح قامت کنترل بر توجه کانون ریتأث

 35............................................................................................. سنگنوردان در آب دنینوش و اضطراب رابطۀ یبررس
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 38......................................................... همدان شهر در شاغل زنان در یجسمان یهاتیفعال به شیگرا با یبدن بیترک رابطه

 39................................. نوجوان دختران شده ادراک یحرکت یستگیشا و کرونا از یناش اضطراب با یبدن توده شاخص نیب ارتباط

 40.......................................... آموزان دانش بالیوال سیسرو یریادگی و عملکرد بر کیژنر ریغ و کیژنر ،یهنجار بازخورد ریتاث

 41............................................................. شهیاند شهر فعال ریغ و فعال خانهدار زنان یزندگ از تیرضا و یشادکام سهیمقا

 42................................. فعال پسر انیدانشجو در سازوامانده تیفعال کی به فشار درک پاسخ بر خواب از تیمحروم ساعت 30 اثر

 43.................................................................... انیفرهنگ دانشگاه پسر و دختر انیدانشجو در یورزش ییگراکمال سهیمقا

 44.............................کرونا از یناش طیشرا در یحرکت یریادگی گاهیجا به ینگاه پرورش، و آموزش در یمجاز آموزش یها چالش

 45............................................................. دختر انیدانشجو زیم یرو سیتن عملکرد بر یتیجنس یا شهیکل باور یالقا ریتأث

 46 ....................................... رانیا یورزش علوم نیمتخصص منظر از یفرهنگ -یشناخت هوش بعمن عنوان به موثر ارتباط یواکاو

 47......................... کرونا یماریب وعیش زمان در یابتدائ اول دوره آموزان دانش یرفتار یها شاخص یبرخ و BMI راتییتغ یبررس
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 اثـر مـداخالت ورزشــی بر نـوروپالستیسیتی بیماران دیـابتی

 دکتر امیر عباسقلی پور

 (دکترای تخصصی رفتار حرکتی از دانشگاه تهران) 

 چکیده

اهش حجم کض دیابت یکی از عوارهای بدن دارد، ترین علت درگیری اعصاب محیطی است که اثرات متفاوتی بر اندامدیابت شایع

 یابتی نوعدیماران بباشد. هدف از پژوهش حاضر، تاثیر تمرینات ایروبیک در آب و خشکی بر نوروپالستیسیتی مغز و دمانس می

ادند. حجم نمونه بر سال شهر تهران تشکیل د 60تا  40جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مردان دیابتی نوع دو باشد. دو می

بصورت نفر  24واجد شرایط، تعداد  تجربی، از میان افرادهای نیمهبرای پژوهش G-Powerتحقیقات مشابه و نرم افزار  اساس

رد یم شدند. ابزار موهای کنترل، ایروبیک درآب و ایروبیک در خشکی تقسنفری شامل: گروه 8انتخاب و به سه گروه  داوطلبانه

ر دیک بتمرینات ایرو که برای بررسی تغییرات و ثبت ساختارهای مغزی استفاده گردید.نیاز این پژوهش، دستگاه ام آر آی بود 

و  SPSSفزار اها توسط نرمداده لیتحلای انجام پذیرفت. دقیقه 60هفته و هر هفته در دو جلسه  12آب و خشکی بمدت 

MATLAB آب بجز یک دردو گروه کنترل و ایروب. نتایج نوروپالستیسیتی در آزمون تی وابسته نشان داد که بین انجام شد

ر بوده دا(؛ در بقیه نواحی مشخص شده تاثیر تمرینات معنیP>0/05داری مشاهده نشد)ناحیه مخچه که تفاوت معنی

وم و مپ، سپت(. همچنین نتایج بین گروه کنترل و گروه ایروبیک در خشکی در نواحی مغزی آمیگدال، هیپوکاP<0/05است)

ر های مختلف دگروه (؛ و در نهایت طبق نتایج تحلیل واریانس چند متغیره بینP<0/05داری وجود دارد)نینقشه کلی تفاوت مع

-(؛ یافتهP>0/05داری در متغیرهای نوروپالستیسیتی مغزی مشاهده نشد)دو شیوه مختلف تمرینی آب و خشکی تفاوت معنی

دو شیوه  ده و هرشباعث بهبود در فرایندهای ساختاری مغز  تمرینات هوازی ایروبیک در آب و خشکیهای پژوهش نشان داد که 

ینکه تیجه انتمرینی ایروبیک در آب و خشکی در نقاط مختلف باعث بهبود فرایندهای ساختاری، عصبی و حجمی شده اند. 

ث بهبود باعه و تواند باعث کاهش زوال ساختاری مغز شدفعالیت ورزش هوازی ایروبیک در آب و خشکی در افراد دیابتی می

 فرایندهای شناختی در این افراد گردد.

 2ایروبیک، نوروپالستیسیتی، دیابت نوعهای کلیدی: واژه
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 (Athletic skill Model (استعداد پروری از طریق مدل مهارتی ورزشکار 

 فائزه محمدی

 (دانشجوی دکترای یادگیری حرکتی دانشگاه خوارزمی )

ر ود می رسد امری غیر ممکن است، این موضوع به این دلیل است که مسیاله به اوج قهرمانی در ورزش مختص خس 9-8پیش بینی اینکه کودک 

 از جهش رشد، ری قبلپیشرفت تا رسیدن به سطح قهرمانی یک مسیر غیر خطی می باشد. تحقیقات نشان داده است، پارامترهای فیزیکی و انتروپومت

 ز موفقیت کودک نخواهد کرد. محققین را قادر به پیش بینی درست ا

د، به ریکسون می باشا(، بهتر است به معرفی مسیرهای توسعه پروری بپردازیم. مسیر اول که بر اساس دیدگاه ASMپیش از معرفی مدل ای اس ام )

ساعت  10000اید ب( کودک 1993تخصصی شدن زودهنگام کودک برای رسیدن به اوج قهرمانی در دوران بزرگسالی اشاره می کند. از نظر اریکسون )

دایی با ارایه مدل ( روانشناس کانا1999اشد تا اوج پیشرفت در بزرگسالی برسد. مسیری که بعدها توسط کوته )بیافته داشته -تمرین عمدی و ساختار

ی فقط حان کردن)یعنه امتز سه مرحلتنوع سازی زودهنگام رد شد، مدل تنوع سازی کوته بیانگر این است که کودک برای رسیدن به اوج قهرمانی باید ا

ژه بازی اودر این مدل  ی کند،بازی کردن به قصد تفریح(، تخصصی و سرمایه گذاری عبور کند، این مدل بر تمرینات ساختار یافته در قالب بازی تاکید م

ه این مدل نجایی کآنیز معروف است،  از  که به نام مدل توسعه بلند مدت ورزشکار عمدی جایگزین تمرین عمدی شد. مدل بعدی، مدل بالیی است

اتی اینکه اطالع ه دلیلبمراحل متفاوت رشد حرکتی را به صورت شفاف ذکر کرده است در میان فدراسیون های ورزشی بسیار مدل رایجی می باشد، اما 

ری زودهنگام ز درگیمسیر آخر که ترکیبی ا که فراهم می کند خیلی فردگرایی را در نظر نمی گیرد و بیشتر تجربی است مورد چالش قرار گرفت.

(early engagement(بازی عمدی ،)deliberate play( و تمرین می باشد مدل آ اس ام )ASM(است )درگیری زودهنگام کمی 2012 .)بیه ش
ن خواهد کرد تمری ع دیگر راتخصصی شدن زودهنگام می باشد با این تفاوت که در درگیری زودهنگام، کودک در کنار ورزش تخصصی ورزش های متنو

اس ام حاصل علم و  آ مدل  این مدل برای آن دسته از ورزش هایی که نیاز به زود تخصصی شدن دارد به افزایش طول عمر ورزشی کمک خواهد کرد.

 ، این طور کهمرینیتت های تجربه می باشد و بر اساس سن تقویمی و نه زیستی مرحله بندی شده است. در این مدل کیفیت تمرین مطرح است نه ساع

  .ده می کنت یابی به یک الگوی بهینبرای دستکرار بدون تکرار؛ فرد را تشویق به اکتشاف الگوی هماهنگی حرکتی از طریق تمرینات :

ه توانایی دوم ب رحله(شامل سه برنامه تمرینی می باشد که برنامه اول آن که به مهارت های حرکتی پایه شناخته شده است، مASMمدل آ اس ام )

انتقال از حرکت (2( تبدیل کودک به یک حرکت کننده همه جانبه،1( ASMهماهنگی و مرحله اخر به حرکات کاندیشنینگ اشاره می کند. هدف ) 

ینه های ن و در زم( متخصص در یک ورزش و ورزشکار. این مدل قابلیت اجرا در همه سنی 4(متخصص در یک ورزش،3کننده همه جانبه به ورزشکار،

 متفاوت را دارد و باعث افزایش طول عمر ورزشی فرد، خالقیت و کاهش آسیب می شود.

ع می شود و ت های پایه شرو( در قالب پیوستار ای اس ام توسعه پیدا می کند. پیوستاری که از تمرین اختصاصی مهارASMسه مدل برنامه آ اس ام )   

 در رابطه با ایی راتم می شود. مدل مهارت های ورزشی مفهوم ورزش های چندگانه و ورزش های اهددر نهایت به ورزش های اهدایی و  چندگانه خ

ت و ریسبرگ . اشمیانتقال مهارت های حرکتی معرفی کرده است. ورزش های اهدایی شامل فعالیت هایی می باشد که مربوط به ورزش هدف می باشد

ا خود د تاب آوری یری مانن، ادراک، زمینه، فیزیولوژی قابل انتقال هستند، برای قرار دادن عناص( معتقدند که چهار عنصر مختلف مانند حرکت2000)

ل نیز ر ورزش فوتباواند دتتنظیمی، ای اس ام عنصر پنجم یعنی صالحیت را اضافه کرد که قابلیت انتقال دارد. شایستگی که در جودو و یا راگبی می 

ن و داوران رام به حریفات، احتلی، انعطاف پذیری در ارتباط، مراقبت از یکدیگر، چگونگی واکنش هنگام برد و باخانتقال پیدا کند شامل نظم، خود کنتر

 می باشد. 
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 آوری و فراشناخت جامعه در دوران ویروس کرونا و قرنطینه عمومیبررسی نقش ورزش بر میزان تاب

 5،حسام پارسا4، بهنام غالم نیای قصاب سرایی3*، سید پوریا طباطبایی نبوی2وار، یعقوب مهری ال1زهرا آقابابایی

 (aghababaie.zahra@gmail.com) سمنانکارشناسی ارشد علوم شناختی دانشگاه  دانشجوی (1

 (alvar.sport@yahoo.com ) استاد دانشگاه بوعلی سینا (2

 (pourya.nabaviy151173@gmail.com )*دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه تهران (3

 (www.behnam.73@gmail.com )کاربردی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی (4

 دان.استادیار دانشگاه بوعلی سینا هم (5

 

 چکیده

باشد. می می و قرنطینه عمو ویروس کروناعه در دوران آوری و فراشناخت جامبر میزان تاب : هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ورزشمقدمه

 تاب اسمقیامه های : جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ورزشکاران و غیر ورزشکاران شهر سمنان می باشد.  از پرسش نهاروش و مواد

 با درنهایت که شد وزیعت افراد بین در اینترنتی صورت به پرسشنامه استفاه شد. باورهای فراشناخت ولز مقیاسو  دیویدسون -کانر آوری

 tآزمون از استفاده با نتایج مقایسه. شد واقع قبول مورد درصد غیر ورزشکار( 50درصد ورزشکار و  50)پرسشنامه 338 هاریزش به توجه

 حاضر پژوهش هایادهد آنالیز: یافته ها .پذیرفت صورت اسمیرنف کلموگروف آزمون با هاداده بودن نرمال بررسی همچنین. شد سنجیده

میانگین تاب  .دارد دوجو ورزشکاران غیر و ورزشکاران (=001/0p)و تاب آوری (=001/0p) فراشناخت ینب معناداری تفاوت که داد نشان

 اضرح پژوهش: یریگ تیجهنآوری و فراشناخت ورزشکاران در دوران استرس زا مانند ویروس کرونا به نسبت افراد غیر ورزشکار باالتر بود. 

 ورزشکاران هایفراشناخت میانگین شودمی برآورد آور استرس و فشارزا وضعیت یک که مومیع قرنطینه و کرونا دوران در که میدارد بیان

 عنوان به و دیگری زا استرس شرایط در عوارض تعدیل و پیشگیری برای ، یکی راهی جهت دو از ورزش. شد برآورد غیرورزشکاران از باالتر

 .شودیم واقع موثر زا تهدید شرایط عوارض کاهش برای درمانی کمک

   قرنطینه غیرورزشکار، ورزشکار، فراشناخت، کرونا، بحران: کلیدی هایاژهو
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 حرکتی منتخب بر عملکرد شناختی و حرکتی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر -تاثیر تمرینات ادراکی

 3، سید سعید حسینی 2، مریم قاسمی بیورزینی 1سعید احمدی قیداری

، بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهرانحرکتی، دانشکدۀ تربیت کارشناسی ارشد، گروه رفتار (1

(saeed.tena3800@yahoo.com)  

ری، ی دکتدانشجوکارشناسی ارشد، گروه مشاوره و راهنمائی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ابهر (2

 ورزشی، دانشگاه تهران. بدنی و علوم گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت

 

 چکیده

هنی آموزش لکرد شناختی و حرکتی کودکان کم توان ذحرکتی بر عم -: هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تمرینات ادراکیزمینه و هدف

روش  ند، بود.خاب شده بودکه به عنوان نمونه انت 70تا  50سال و بهره هوشی  12تا  9نفر کودک کم توان با دامنه سنی  30پذیر، بر روی 

 پیش آزمون، ها به عمل آمد با توجه به نمرات حاصل از: پس از انتخاب نمونه پیش آزمون، عملکرد حرکتی و شناختی از آزمودنیکار

هفته، که هر هفته  6 حرکتی را در -نفر( جای داده شدند. گروه تجربی، تمرینات ادراکی 15، کنترل 15ها در دو گروه )تجربی آزمودنی

ن بعمل هایت پس آزموهای روزانه مدرسه را انجام در نجلسه اجرا کرد. گروه کنترل در این مدت فعالیت 12جلسه و در مجموع  2 شامل

ه سکی استفاداوزرت لنهای تعادل ایستا، پویا و چابکی آزمون لینکآمد و نتایج ثبت گردید. جهت سنجش عملکرد حرکتی از خرده مقیاس

و تحلیل واریانس  tآزمون ها ازها توسط آزمون روانشناختی کانرز سنجیده شد. جهت تحلیل دادهرد شناختی آزمودنیشد. عالوه بر این عملک

 هنجاری گروه -اندهی رفتاریهای تعادل ایستا، پویا و سازم¬: نتایج تحقیق نشان داد که در مولفههایافته (. p<05/0مرکب استفاده شد )

طور  س آزمون بهر مرحله پدریزی گروه تجربی برنامه –گروه کنترل است، همچنین امتیاز چابکی، حل مساله  تجربی به طور معنادار بهتر از

ز احقیق حاکی تایج تنمعناداری بهتر از گروه کنترل است. هر دو گروه در مرحله پس آزمون عملکرد بهتری نسبت به پیش ازمون داشتند 

د از گردده پیشنهاد می: با توجه به نتایج به دست آمگیرینتیجه ای شناختی و حرکتی بود.هحرکتی بر مولفه -اثر بخشی تمرینات ادراکی

 های تربیت بدنی، فوق برنامه و منزل استفاده شود.این تمرینات در برنامه کالس

 

 رکتی، عملکرد حرکتی، عملکرد شناختی، کم توان ذهنیح-تمرینات ادراکی کلیدی: هایهاژو
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 ADHDبا اختالل  بهبود تعادل در کودکان بر های ویدئویی اگزرگیمزیبا تأثیر مداخله

  2حمد جوادی پور، م*1مریم باقری

 (abb00619@gmail.com) کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه فرهنگیان (1

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (2

 چکیده

عصب شناختی با مواردی از قبیل عدم توجه، تکانشگری -( به عنوان یک اختالالت رشدیADHDاختالل نقص توجه و بیش فعالی )هدف: 

 بر های ویدئویی اگزرگیمبازی هدف این تحقیق تأثیر مداخله کند که در پسران بیشتر از دختران است.و تحرک زیاد از حد معمول بروز می

-تجربی و از لحاظ هدف کاربردی میمهروش اجرای این تحقیق از نوع نی  :شناسی روش بود. ADHDبا اختالل  بهبود تعادل در کودکان

کودک مبتال به اختالل بیش فعالی شناسایی به عنوان نمونه در این تحقیق  30آزمون انجام شد. پس-آزمونباشد که با استفاده از طرح پیش

شروع مداخله از تمامی  آزمون شامل آزمون تعادل ایستا بود که قبل ازپیش شرکت کردند و در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند.

 Sport های ویدئویی اگزرگیم پرداخت. در این مدت از بازیبازی جلسه به تمرین 8کنندگان به عمل آمد. گروه آزمایشی به مدت شرکت

Kinetic  افزار در نرمها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس دادهدقیقه در هر جلسه انجام شد.  60ها به مدت استفاده شد. این بازی

SPSS24 .بین دو گروه تجربی و کنترل در آزمون تعادل ایستا تفاوت  نشان داد که نتایج آزمون تحلیل کوواریانس: هایافته ارزیابی شدند

: نتیجه گیری ها، گروه تجربی نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری داشت.. با توجه به اختالف میانگین(p<001/0) معناداری وجود داشت
تأثیر مثبت  ADHDبا اختالل  های ویدئویی اگرگیم بر بهبود تعادل در کودکانتوان گفت که بازیگیری کلی میدر یک نتیجهگیری نتیجه

 استفاده کنند. ADHDشود که افرادی که با این کودکان سر و کار دارند از این مداخله جهت بهبود تعادل کودکان دارد و پیشنهاد می

 عالیفبیش-اگزرگیم، تعادل، اختالل نقص توجهدی: های کلیواژه
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 رابطه بین ناهنجاری های بدنی با تصور بدنی از خود در دانشجویان تربیت بدنی

 2، محمدتقی اقدسی*1فائضه بهتاش زکی

 ( faezeh.behtash@yahoo.com)شمس،تبریز، آوریفن و علم عالی آموزش موسسه بدنی، تربیت گروه ارشد، کارشناس (1

 (  mt.aghdasi@yahoo.com) تبریز دانشگاه بدنی، تربیت دانشکده بدنی، تربیت گروه تمام، استاد (2

 

 چکیده  

. فرد استدنی بو تیپ یکی ناهنجاری های آناتوممقوله، این در شخصیت هر فرد است، از عوامل اثر گذار عناصر سازنده تصویر بدنی از هدف:

 وس از وقوع رویکرد علی پپژوهش حاضر با : شناسی روش ازخود است. هنجاری های بدنی با تصوربررسی رابطه بین ناهدف پژوهش 

ر از بین نف 50ست. ادانشگاه شمس  دنیرشته تربیت ب یه دانشجویان شاغل به تحصیلشامل کل، ی آماریجامعهانجام شده است.  همبستگی

ود ویر بدنی خر مورد تصپرسشنامه چندبعدی نگرش فردی د. ابزار پژوهش شامل ندعنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتبه داوطلبین 

که سطح معناداری ،  20VSPSSافزار ها از دو روش توصیفی و استنباطی در محیط نرمبرای تجزیه و تحلیل دادهو تست نیویورک است. 

ر سطح د 742/0ار )ت و معنادبین تصور از خود و ناهنجاری های بدنی رابطه مثبیافته ها:  ر گرفته شده بود، استفاده گردید.(، در نظ01/0)

ا ب. ود دوسویه استخبدنی با تصور از  ارتباط ناهنجاری ها و آسیب های گیری:نتیجه درصد( وجود دارد. 99و خطای  000/0معناداری 

صویر ترضایت از  بدنی یناهنجاری های بدنی افزایش خواهد یافت و با افزایش ناهنجاری ها ،تضعیف هرکدام از پارامتر های تصور از خود

 . بدنی کاهش خواهد یافت

 ، تیپ بدنیتصویربدنی، ناهنجاری های بدنی های کلیدی:واژه

  

mailto:faezeh.behtash@yahoo.com
mailto:mt.aghdasi@yahoo.com
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 های فوتبال و ارتباط آن با شاخص های خیرگیباننقش جهت ضربه در پیش بینی ضربه پنالتی توسط دروازه

  4، افخم دانشفر3، عباس بهرام2، علیرضا فارسی*1علی پشابادی

 (pashabadi@ut.ac.irدانش آموخته دکتر رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی ) (1

 استاد دانشگاه شهید بهشتی (2

 استاد دانشگاه خوارزمی (3

 دانشیار دانشگاه الزهراء (4

 چکیده

ی یکی از جرایم فنی در فوتبال است که در سرنوشت بسیاری از بازی ها و تورنمنت های مهم تاثیر گذار بوده است. سؤالی که پنالت: هدف

در پژوهش حاضر مورد نظر است، این است که زدن ضربه پنالتی به کدام سمت دروازه )چپ/راست( عمل پیش بینی را برای دروازه بان ها 

 24کنندگانشرکت :شناسیروشرفتارهای خیرگی دروازه بان در حین ضربات این دو سمت تفاوتی وجود دارد؟ دشوارتر می کند و آیا بین 

ساله( بودند. از دستگاه ردیاب چشم پاپیل برای ثبت اطالعات خیرگی و از  32-18دروازه بان مرد خبره شاغل در مسابقات لیگ برتر تهران )

 15ضربه به سمت راست و  15ضربه پنالتی ) 30بینی استفاده شد. فیلمِ ئویی برای سنجش پیشپارادایم انسداد زمانی در یک تکلیف وید

ها بانضربه به سمت چپ( توسط بازینکان خبره فوتبال در شرایط واقعی فیلم برداری و در لحظه تماس پا با توپ تصویر مسدود شد، دروازه

ها ثبت می شد.در نهایت نمرات پیش بینی و رفتارهای خیرگی آن ها یرگی آنبا نگاه کردن به آن ضمن تخمین مسیر ضربه، اطالعات خ

ها نشان داد که یافته: هایافتهتحت در ضربات زده شده به سمت چپ و راست با آزمون تحلیل واریانس مکرر چند متغیری تحلیل شد. 

روازه بان زده می شدند، موفق تر از سمت چپ بودند اما های بازیکنان راست پایی که به سمت چپ ددروازه بان ها در پیش بینی پنالتی

به نظر می رسد تفاوت در نمرات پیش بینی ضربه پنالتی که به : گیرینتیجه (. <05/0pتفاوتی در رفتار های خیرگی آن ها مشاهده نشد )

حین نگاه کردن به زننده ضربه توجیه و کرد  سمت راست و چپ دروازه بان زده می شود را نمی توان با  داده های خیرگی دروازه بان ها در

 و برای شناسایی عوامل زیربنایی آن نیاز به پژوهش های بیشتر در آینده است.

 ش بینی، پنالتی، فوتبال حرکتی، پی-ادرکی: های کلیدیواژه
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 های حرکتی درشت و هوش حرکتی، هوش تصویری فضایی و هوش بین فردی بررسی همبستگی بین مهارت

 3، زهرا فتحی رضائی2، سید حجت زمانی ثانی*1مهسا جعفری

 (mahsajafari1026@gmail.com)کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ( 1

 (hojjatzamani8@gmail.com)(  استادیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 2

 (zahra.fathirezaie@gmail.com)تبریز، تبریز، ایران  ( استادیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه3

 

 

 چکیده

ها خود را به مرحله ظهور برداری قرار دهند و توانمندیهای مغزی خود را به یاری حرکت مورد بهرهتوانند مجموع تواناییمیافراد : هدف

های ن مهارت. پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی بیهای حرکتی پایه جدا نیستندهای ذهنی از تواناییبرسانند. بنابراین توانایی

 :شناسیروشساله صورت گرفته است.  10تا  7فردی در کودکان حرکتی درشت با هوش حرکتی،  هوش تصویری فضایی و هوش بین

پژوهش به روش  ساله به عنوان نمونه 10تا  7کودک از بین کودکان  114همبستگی بود. بدین منظور  ـروش تحقیق از نوع توصیفی 

ها از های حرکتی درشت از آزمون برونینکس اوزرتسکی و برای سنجش هوشخوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش مهارت

تفاده گردید. و همبستگی پیرسون اس spssر استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های چندگانه گاردنپرسشنامه هوش

( و سرعت دویدن با هوش =200/0P( و تعادل)=210/0Pحرکتی با سرعت دویدن)داری بین هوش داد همبستگی معنی ن: نشاهایافته

های مهارت پژوهش بین  : با توجه به یافته های اینگیرینتیجه( مشاهده گردید. =195/0P( و هوش بین فردی)=200/0Pتصویری فضایی)

های حرکتی درشت برای عملکرد بهتر کودکان در توان از مهارتداری وجود دارد مینیهای بررسی شده رابطه معحرکتی درشت با هوش

 .های هوشی بهره برداین حیطه

 انه، کودکانهای حرکتی درشت، هوش های چندگمهارتهای کلیدی: واژه
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 انگیختگی و عملکرد تیراندازان ماهر تغییرپذیریاثر تمرین بر 

 * 2 محمد کاظم واعظ موسویدکتر سید ، 1 سید حسین حسینی

 (shh.sport@yahoo.com.)ادگیری حرکتی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیی -رفتار حرکتیدانشجوی دکتری  (1

 (mohammadvaezmousavi@gmail.com) تهران. )ع(استاد دانشگاه جامع امام حسین  (2

 

 چکیده

 10اد تعد اسی:روش شنسطح انگیختگی بر عملکرد تیراندازان ماهر است. هدف از این تحقیق مشاهده آثار تمرین تغییرپذیری  هدف:

اندازی پیش آزمون تیر متر داوطلب شرکت در این پژوهش بودند که پس از کسب حداقل امتیاز تعیین شده در 10تیرانداز ماهر تفنگ بادی 

تمرین  ج جلسهتغییرپذیری سطح انگیختگی و پن به دو گروه مساوی تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی، در سه جلسه آموزش

پس هر دو جرا کرد. سد را اتیراندازی با تأکید بر کاهش سطح انگیختگی تا حدّ پایه شرکت کرد. گروه کنترل، تمرینات تیراندازی معمول خو

زان گی تیرانداهش انگیختان داد که کاهای زوجی درون گروهی نشنتایج آزمون نمونهها: یافتهگروه در پس آزمون تیراندازی شرکت کردند. 

زمون تیراندازی آربی در پس روه تجگروه تجربی در نیم ثانیه پایانی قبل از شلیک معنادار است. باتوجه به افزایش معنادار امتیاز تیراندازان گ

ه آنان یجاد شده کاندازان ظیمی در تیرارسد  نوعی خود تنها بود، به نظر میکه متناظر با کاهش معنادار انگیختگی ایشان در جریان شلیک

ت ایید قابلیّتیق ضمن نتایج تحق نتیجه گیری:کند. را در ارایه پاسخ مناسب به مطالبات انگیختگی تیراندازی و بهبود عملکرد کمک می

حال، همخوانی د. با ایننمو نیز تایید نمره 5/8یادگیری تیراندازان در کاهش سطح الکتریسیتۀ پوست، بهبود عملکرد آنان را به میزان 

 تمرین با مطالبات تکلیف همچنان به تحقیقات بیشتری نیاز است.این محتوای 

 برانگیختگی، خود تنظیمی، عملکرد ورزشی، تیراندازی، تمرین بازخورد زیستی های کلیدی:واژه
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 ساله 10تا  8و پسران  رابطۀ بین تحریک کننده های حرکتی خانه در دوران کرونا و بازداری در دختران

  2، زهرا فتحی رضائی*1الهام خداداده

انشگاه تبریز دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، د (1

(khodadadehelham1995@gmail.com) 

 (Zahra.fathirezaie@gmail.comاستادیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، ) (2

 

 چکیده

ژه ختی، به ویو شنا : با توجه به اهمیت وجود تحریک کننده های محیط خانه در زمینه رشد کودکان در ابعاد مختلف حرکتی، روانیهدف

بطۀ ن خود را در خانه سپری میکنند، هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابیشتر زما 19-در دوران کنونی که کودکان به دلیل بیماری کووید

هش، پس رویدادی : روش تحقیق این پژوشناسیروشساله بود.  10تا  8بین تحریک کننده های حرکتی و بازداری در دختران و پسران 

قی بودند که به شیوۀ سالۀ استان آذربایجان شر 10تا  8بود که به شیوۀ همبستگی انجام شد. جامعه ی تحقیق ، تمام دختران و پسران 

ریک اده ها از تحدنفر از این افراد انتخاب شده و در تحقیق شرکت نمودند. به منظور جمع آوری  100خوشه ای  نمونه گیری تصادفی

رای بازداری، از ب( و AGMDQ-1تی درشت )سازهای رشد حرکمحیط زندگی کودکان، از پرسش نامۀ فراهمکننده های حرکتی موجود در 

سطح معناداری  ه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون خطی در( استفادBRIEFآزمون کارکردهای اجرایی بریف )

(05/0>P  و نرم افزار )24SPSS وان یکی از بازداری به عن : یافته ها نشان دادند که بین تحریک کننده های حرکتی وهایافته. استفاده شد

هش، به نظر می رسد : بر اساس یافته های پژوگیرینتیجه(.  P<05/0عوامل کارکردهای اجرایی رابطۀ مثبت و معنی داری وجود دارد )

 وجه ویژه داشت. تساله  10تا  8الزم است به محیط و تحریک کننده های حرکتی موجود در آن به منظور افزایش بازداری در کودکان 

 : تحریک کننده ها، بازداری، دختران، پسران، کروناهای کلیدیواژه
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 19-ی رشدی دانش آموزان ابتدایی در دوران شیوع بیماری کوویدبررسی شاخص ها

 2، ابوالفضل مهدی لو1احسان زارعیان

 (EHSAN.ZARIAN@gmail.com) طباطبائیدانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه عالمه  (1

 (mahdilu.krd.tb@gmail.com) کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه عالمه طباطبائی (2

 

 چکیده:

ت مدارس یاست های قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی را به اجرا در آوردند و در اثر این تصمیمادولت ها س 19-شیوع کوویدبا  هدف:

معه در ی افراد جایت بدنتعطیل و کالس ها از حالت حضوری به فضای مجازی انتقال داده شد. عالوه بر این مطالعات نشان می دهد که فعال

ی شده جسمان وشگیری کننده کاهش داشته و باعث مشکالتی همچون اضافه وزن و پیامد های روانشناختی اثر تصمیمات حفاظتی و پی

ی قرار داده اند. از همین روی هدف مورد بررس 19-است. ولی اندک مطالعاتی وضعیت رشدی دانش آموزان را در دوران شیوع بیماری کووید

جامعه  روش شناسی:می باشد. 19-ره ابتدایی در دوران شیوع بیماری کوویداز پژوهش حاضر بررسی وضعیت رشدی دانش آموزان دو

رج بود که به صورت نفر از دانش آموزان دوره ابتدایی شهر ک 500پژوهش حاضر دانش آموزان دوره ابتدایی و نمونه های پژوهش شامل 

 از اندازه ای رشدیانتخاب شد. برای بررسی شاخص هنمونه های در دسترس و هدفمند) از سه نقطه شهر باوضعیت های اقتصادی متفاوت( 

ده شده استفا ع آوریگیری های قد، وزن و شاخص تودده بدنی دانش آموزان استفاده شد. از آمار توصیفی به منظور تحلیل داده های جم

داشته که شاخص توده بدن را نیز  رشد باالیی 19-نتایج نشان می دهد که وضعیت وزنی دانش آموزان در دوران شیوع کووید یافته ها:شد. 

دهد که وضعیت فعالیت بدنی و افزایش وزن دانش آموزان نشان می 19-با شیوع بیماری کووید نتیجه گیری: تحت تاثیر قرار داده است.

ن ر اضافه وزابل دچقدانش آموزان کاهش یافته است که بر اثر آن شاخص های توده بدن نشان می دهد که دانش آموزان بیشتری نسبت به 

کت همچون بنیادی حر گو هایشده اند. ادامه این روند و افزایش وزن و بی تحرکی دانش آموزان می تواند باعث تغییراتی در سواد بدنی و ال

 ند.وشسر گرفته  شتی ازراه رفتن و غیره گردد و نیاز است که در دوران قرنطینه فعالیت بدنی دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهدا

 19-شاخث های رشدی، دانش آموزان، کووید واژه های کلیدی:
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 فرهنگی از منظر مربیان بین المللی ایرانی -بازنمایی نقش انگیزش به عنوان منبع هوش شناختی

 3شیوا مولوی نیا 2، زهره مشکاتی.*1فهیمه سپهری 

 ( farank.sepehry@yahoo.com) گان(دانشجوی دکتری رفتارحرکتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراس (1

 (zmeshkati@gimail.comاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( ) (2

 (shiva.molavi@yahoo.comکارشناس ارشد روانشناسی ورزش ) (3

 

 چکیده

این  رد. لذا درسزایی دامربیان نقش بکند. شناخت عوامل موثر انگیزشیِ ورزشکاران برای انگیزش به علت و چرایی رفتار اشاره می :هدف

ر د :شناسیروش ظر مربیان بین المللی ایرانی پرداخته شد.فرهنگی از من-پژوهش به بازنمایی نقش انگیزش به عنوان منبع هوش شناختی

به صورت هدفمند و از  مشارکت کننده به عنوان نمونه در این پژوهش 10این مطالعه با رویکرد کیفی از روش پدیدارشناسی استفاده شد. 

ز روش اها با استفاده های عمیق نیمه ساختار یافته استفاده شد. دادهروش گلوله برفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطالعات از مصاحبه

گی از هنفر -ش شناختی: مضمون فراگیر نقش انگیزش به عنوان منبعی برای هوهایافتهتحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

به برقراری  عالقه"، "ورزش عامل ایجاد انگیزش "دهندههای سازماننظر متخصصین ورزشی ایران معرفی شده است. در این مضمون، مقوله

-یاز شایستگ ک افرادشناسایی گردید. نتایج این پژوهش طبق نظریه انگیزش پیشرفت ادرا "تمایل به یادگیری ورزش تخصصی "و  "ارتباط

کند. یف ترغیب مهای مختل: ارتباط دو سویه بین انگیزش و فعالیت بدنی افراد را برای شرکت در ورزشگیرینتیجهاست. شان همسو 

 نماید. ا تسهیل میربدنی  برخی از عوامل انگیرشی از قبیل عوامل اجتماعی ، فرهنگی، محیطی و مهارت های ارتباطی پایداری انجام فعالیت

 نگیزش پیشرفتافرهنگی،  -، هوش شناختی: انگیزشهای کلیدیواژه
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 ساله 11تا  10تاثیر تکلیف ثانویۀ شناختی و حرکتی بر حافظه بصری دختران 

 2، زینت اسدی پور *1شهزاد طهماسبی بروجنی 

 (shahzadtahmaseb@ut.ac.ir) دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهراندانشیار، رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی،  (1

دنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران کارشناس ارشد، یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت ب (2

(zinatasadipoor1373@gmail.com) 

 

 چکیده

ندگان در این شرکت کن :شناسیروشثانویۀ شناختی و حرکتی بر حافظه بصری دختران بررسی شد. در این پژوهش تاثیر تکلیف  :هدف

یف ثانویۀ گروه کنترل، تکل 4ساله از شهرستان گتوند بودند که به صورت تصادفی به  11تا  10انش آموز دختر د 40پژوهش، 

، حافظۀ ( تقسیم شدند. بعد از کسب رضایت آگاهانه از والدینCST+MST( و ترکیبی )MST(، تکلیف ثانویۀ حرکتی)CSTشناختی)

ر روی ه خود را باد توجه شد. سپس با استفاده از دستورالعمل های ارائه شده، افرتصویری با استفاده از آزمون برخط حافظۀ بصری گرفت

ورت معکوس و دو تا به ص 30تا  50همزمان با دیدن تصویر حیوانات شروع به شمردن اعداد از  CSTتصاویر حیوانات حفظ کردند. گروه 

دند و کرایی ترسیم میی بایست با انگشت اشاره در فضا دایره ههمزمان با دیدن تصویر حیوانات م MSTدوتا به عقب برمی گشتند. گروه 

ند.  ا انجام دادربازی  هر دو دستورالعمل شناختی و حرکتی را با هم انجام دادند. گروه کنترل بدون هیچ مداخله ای فقط  CST+MSTگروه 

( و P=0.002) CST (P=0.00004 ، )MSTنسبت به  : نتایج آزمون تعقیبی توکی بعد از تحلیل واریانس نشان داد گروه کنترلهایافته

CST+MST  (P=0.001 .از نمرات باالتری به طور معنی داری برخوردار بودند )تکالیف  داد که : به طور کلی نتایج نشانگیرینتیجه

ختی اضافی ارشنابعمال ثانویه با هر دو حالت شناختی، حرکتی و حتی ترکیبی موجب تخریب حافظه تصویری می شود و احتمال می رود ا

 نجام دهند.ااصلی را بدون هیچ تکلیف دوگانه ای  ساله تکلیف 12تا  10این امر را ایجاد می کند. پیشنهاد می شود کودکان 

 

 تکلیف دوگانه، بارشناختی، حافظه، توجههای کلیدی: واژه
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 توان ذهنیتأثیر حمایت خودمختاری بر یادگیری حرکتی کودکان کم

 3، رسول عابدان زاده2، ناهید شتاب بوشهری*1سید محمدرضا موسوی

 (seyedmrezam@gmail.comکارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ) (1

 (nahid3shetab@yahoo.com)دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشیار رفتار حرکتی،  (2

 (r.abedanzadeh@scu.ac.ir)دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، رفتار حرکتی، استادیار  (3

 

 

 چکیده

فرادی در میان ا اقعیت نیزوتواند تأثیرات شگرفی بر یادگیری، وضعیت جسمانی و روانی افراد داشته باشد، تجلی این بدنی می فعالیت: هدف

-ودکان کمکگیری دفهدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر حمایت خودمختاری بر یادگیری مهارت ههای خاصی دارند افزونتر است. که نیاز

کان ادداری بود. از بین تمامی کودآزمون و آزمون یپس-آزمونتجربی، با طرح پیشروش این پژوهش نیمه :شناسیروشتوان ذهنی بود. 

ترس انتخاب و به گیری در دس( به روش نمونه7/11 ±3/1)میانگین سنی  پذیرتوان ذهنی آموزشکودک کم 24توان ذهنی شهر اهواز، کم

شده )بدون حق گرمی( و جفت 100های پرتابی صورت تصادفی به دو گروه حمایت خودمختاری )تفویض اختیار برای انتخاب رنگ کیسه

پرتاب  10ن آکوششی( و پس از  8بلوک  پرتاب از باالی شانه )پنج 40کننده آزمون، هر شرکتانتخاب( تقسیم شدند. پس از پیش

ساعت  48کوشش( بعد از  10متری(. آزمون یادداری ) 2آزمون( را به سمت هدفی که بر روی دیوار قرار داشت، انجام دادند )از فاصله )پس

های تحلیل واریانس ونو آزم 22نسخه  SPSSافزار ها از نرمکنندگان به عمل آمد. برای تحلیل دادهو جهت بررسی اثرات یادگیری از شرکت

روه به تدریج دقت خود گداد در مرحلۀ اکتساب هر دو  نشان حاضر پژوهش : نتایجهایافتهراهه، مرکب و آزمون کوواریانس استفاده شد. یک

ه یادداری، تفاوت لداد در مرح نشان حاضر پژوهش هاییافته . همچنینP)≥05/0ها معنادار نبود )را افزایش دادند اما تفاوت بین گروه

ه نمایش بگذارد. (، گروه حمایت خودمختاری توانست بهترین عملکرد را در این مرحله بP≤05/0ها وجود داشت )معناداری بین گروه

ن تواکان کمبرای کود گیری و پرتابیهای هدفتواند یادگیری بهتری در ارتباط با مهارتاستفاده از حمایت خودمختاری می: گیرینتیجه

 ذهنی در پی داشته باشد.

 گیریتوان ذهنی، تکلیف هدف: نظریه خودمختاری، کودکان کمهای کلیدیواژه
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 پیش بینی و خیرگی دروازه بان خبره ومبتدی فوتبال

  4، افخم دانشفر3، عباس بهرام2، علیرضا فارسی*1علی پشابادی

 (pashabadi@ut.ac.irخوارزمی )اه رفتار حرکتی دانشگدانش آموخته دکتر  (1

 استاد دانشگاه شهید بهشتی (2

 استاد دانشگاه خوارزمی (3

 دانشیار دانشگاه الزهراء (4

 

 چکیده

مانند پیش بینی در یک محیط ورزش  در تکالیفی  حرکتی هستند.-های موفقیت در عمکلرد ادراکیخیرگی یکی از مهمترین مؤلفه: هدف

ترین عوامل تعیین کننده موفقیت آمیز از کلیدیبینی موفقیترتری و نتیجه مطلوب باشد. پشتواند به قیمت باهمیت خیرگی می

بتدی فوتبال های خبره و مبانهای فوتبال در مهار ضربه پنالتی است. هدف مطالعه حاضر برررسی و رفتارهای خیرگی دروازهباندروازه

قه مند ساله( عال 32-18فرد ) 20گ برتر تهران و ره شاغل در مسابقات لیدروازه بان مرد خب 20کنندگان، شرکت :شناسیروشاست. 

یدئویی ویک تکلیف  مانی درزبانی بودند. از دستگاه ردیاب چشم پاپیل برای ثبت اطالعات خیرگی و از پارادایم انسداد بدون سابقه دروازه

اس پا ن خبره فوتبال در شرایط واقعی فیلم برداری و در لحظه تمی توسط بازینکاضربه پنالت 30بینی استفاده شد. فیلمِ برای سنجش پیش

زدند. همزمان با پیش بینی اطالعات خیرگی ها با نگاه کردن به آن مسیر ضربه تخمین میبانبا توپ تصویر مسدود شد که دروازه

 تحلیل شدند. MANOVA ها با استفاده ازادهد. ها تحلیل شدها و محل تثبیتها، مدت تثبیتهای تعداد تثبیتها ثبت و شاخصباندروازه

: یریگنتیجه (. <05/0pدار بود )ها نشان داد که اثر اصلی سطح تبحر بر نمره پیش بینی، تعداد تثبیت و مدت تثبیت معنییافته: هایافته

( AOIر )نواحی مور نظدر شناسایی ها باندروازهتواند به بهبود خیرگی های آموزش میدر معرض دستورالعمل ها تمرین و قرار گرفتنسال

 تثبیت خیرگی مفید باشد. برای

 حرکتی، پیش بینی، خیرگی، دروازه بانی، جستجوی بیناییـ  ادرکی: های کلیدیواژه
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 های فیزیولوژیکی دانشجویان  آگاهی بر عملکرد شناختی و شاخصتأثیر یک جلسه مراقبه ذهن

 2، غالمرضا لطفی*1محمد خادمی

 (mohamadkhademi@sru.ac.ir)دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی  (1

 (gholamrezalotfi@sru.ac.ir)( دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی 2

 

 چکیده

آگاهی ذهن افتد. تمرینات مراقبهندگی اتفاق می: ذهن آگاهی به معنای تقویت مهارت آگاهی و پذیرش هر آن چیزی است که در زهدف

ه ثیر یک جلسعیین تأتهای مختلف است. این تحقیق به منظور باعث ارتقاء قدرت انتخاب آگاهانه فرد برای چگونگی پاسخ دادن به محرک

نفر دانشجوی  12: تعداد شناسیروش آگاهی بر عملکرد شناختی و شاخص های فیزیولوژیکی دانشجویان انجام شده است.مراقبه ذهن

 آگاهی که دستورالعملسال در این تحقیق شرکت نمودند و قبل و بعد از یک جلسه تمرین ذهن 25/27 ± 14/6داوطلب با میانگین سنی 

 ویح و غلط( شد، عملکرد شناختی )آزمون استروپ شامل اندازه گیری پاسخ های صحهای مربوطه توسط یک فایل صوتی به آنان منتقل می

جی زمون تی زوآده از شاخص های فیزیولوژیکی )ضربان قلب، فشار خون سیستولی و فشار خون دیاستولی( آنان اندازه گیری شد. با استفا

د هی نشان داه ذهن آگا: مقایسه عملکرد شناختی شرکت کنندگان قبل و بعد از تمرین مراقبهایافته داده های بدست آمده تحلیل شدند. 

ش یافته است که از ( و تعداد پاسخهای غلط کاهP=0.008های درست آزمون استروپ بطور معناداری افزایش یافته است ) که تعداد پاسخ

 دار نبود وه معنانظر آماری معنادار نبود. همچنین فشار خون سیستولی و دیاستولی شرکت کنندگان در پس آزمون کاهش یافته بود ک

لکرد ی تواند عممآگاهی حتی بصورت یک جلسه ای، بخوبی : تمرینات مراقبه ذهنگیرینتیجه تعداد ضربان قلب تغییر خاصی نداشت. 

ناختی و شایش عملکرد دهد لذا انجام این تمرینات برای افزشناختی افراد را بهبود بخشد و شاخص های فیزیولوژیکی افراد را نیز تغییر می

 شود.جسمانی افراد توصیه می

 آگاهی، آزمون استروپ، ضربان قلب، فشار خونه، ذهن: مراقبواژه های کلیدی

 

  



 

 

33 

 

 
 

آیا غنی بودن محیط زندگی کودک از نظر وجود اسباب بازی های حرکتی درشت  میتواند حافظۀ کاری و انتقال توجه 

 در آنان را پیش بینی کند؟

  2زهرا فتحی رضائی، *1الهام خداداده

 تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده  (1

(khodadadehelham1995@gmail.com) 

 استادیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (2

(Zahra.fathirezaie@gmail.com) 

 

 چکیده

ی مندگی آنان ز محیط زابه ویژه در دوران کودکی، تجارب حرکتی است که ناشی  کارکردهای اجرایی افرادبر  یکی از عوامل اثرگذار: هدف

رکتی درشت های ح باشد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی این پرداختیم که آیا غنی بودن محیط زندگی کودک از نظر وجود اسباب بازی

م بستگی انجاه شیوۀ هماین تحقیق با روش پس رویدادی و ب: شناسیروش میتواند حافظۀ کاری و انتقال توجه در آنان را پیش بینی کند؟

این  نفر از 100وشه ای سالۀ استان آذربایجان شرقی بودند که به شیوۀ نمونه گیری تصادفی خ 10تا  8شد. جامعۀ تحقیق ، تمام کودکان 

 های حرکتی ب بازیداده ها برای اسبا افراد در دوران همه گیری کرونا انتخاب شده و در تحقیق شرکت نمودند. به منظور جمع آوری

ظۀ کاری و انتقال توجه، از آزمون کارکردهای اجرایی ( و برای حافAGMDQ-1سازهای رشد حرکتی درشت )درشت، از پرسش نامۀ فراهم

م افزار نر ( و P<05/0( استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون خطی در سطح معناداری )BRIEFبریف )

24SPSS  .جود ندارد. ونی داری : نتایج نشان دادند که بین اسباب بازی های حرکتی درشت و حافظۀ کاری رابطۀ معهایافتهاستفاده شد

: گیرینتیجه(.  P<05/0نتایج همچنین نشان دادند که بین اسباب بازی های حرکتی درشت و انتقال توجه رابطۀ معنی داری وجود ندارد)

انتقال  کاری و یافته های پژوهش، وجود اسباب بازی های حرکتی درشت در محیط زندگی کودکان، توانایی پیش بینی حافطۀبر اساس 

 توجه در آنان را ندارد.

 کاری، انتقال توجه، کودک : اسباب بازی، حافظۀهای کلیدیواژه
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 و پر چالشکم چالش  بر کنترل قامت حین انجام تکلیف فراقامتیکانون توجه  ریتأث

  3آقاپورحصیری هدیسید م ،*2شهزاد طهماسبی بروجنی ، 1 مریم خلجی 

کارشناس ارشد، یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران  (1

(maryamkhalaji2258@gmail.com) 

 (shahzadtahmaseb@ut.ac.ir) شی، دانشگاه تهراندانشکده تربیت بدنی و علوم ورزدانشیار، رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی،  (2

 (aghapour@ut.ac.ir) دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهراناستادیار، رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی،  (3

 

 چکیده

بررسی  ،ددر آن وجود دارنیز راقامتی فبا توجه به اینکه بسیاری از فعالیت های  باشد و می بسکتبال اصلی هایمؤلفه از یکی عادلت: هدف

نترل یرونی بر کبرونی و لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کانون توجه د .مانند کانون توجه ضرورت پیدا می کند آنعوامل موثر بر 

دانشگاه تهران  مبتدی 12 ماهر و بسکتبالیست 13 :شناسی روشامتی بود. های ماهر و مبتدی حین انجام تکلیف فراقستقامت بسکتبالی

یرو حین انجام روی دستگاه صفحه ن ی(اهیثان 30سه کوشش ) . پیش آزمون کنترل قامتدر این تحقیق شرکت داشتند (80/1±56/23)

قرار  یله(متوجه به ) یبیرون و توجه به انگشتان و دست که میله را حفظ کرده() توجه درونی طتحت شرایسپس  گرفته شد. تکلیف فراقامتی

های هیانس اندازحلیل وارتکلیف فراقامتی بدون اتخاذ کانون توجه گرفته شد.  از تحلیل واریانس مرکب و ت پس آزمون در انتها، گرفتند.

ز فشار نوسان مرک ایشموجب افز نتایج این پژوهش نشان داد که کانون توجه بیرونی ها:یافته همبسته استفاده شد. tتکراری و همچنین 

(021/0P= در گروه ماهر )،اما کانون توجه درونی شد (136/0P=) تغییرات معنی داری در  .داری بر کنترل قامت آنها نداشتتأثیر معنی

به نظر می : نتیجه گیریه نشد. مشاهد( =29/0P) و بیرونی( =12/0P) اتخاذ توجه درونیبا های مبتدی بسکتبالیستنوسانات مرکز فشار 

مل ه به یک عاین توجرسد جلب توجه بسکتبالیست های ماهر به سوی یک عامل بیرونی می تواند تعادل آنها را مختل کند. این نتیجه مب

  اشد.غیرمرتبط هنگام حفظ تعادل است که می تواند آثار مخربی را بر عملکرد آنها داشته ب

  مبتدیبازیکن بسکتبال ماهر،  بسکتبالیستتوجه درونی، توجه بیرونی،  :های کلیدیواژه
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  بررسی رابطۀ اضطراب و نوشیدن آب در سنگنوردان

 *2، شقایق مدبری1فاطمه مختارزاده، 1پرنیان اصل فالح ، 1عطیه رسول نیا

 .نیقزو ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب یده علوم اجتماعدانشک یگروه علوم ورزش ،یو علوم ورزش یبدن تیکارشناس ترب (1

(rasoolniya1370@gmail.com). 

 ن،ی)ره(، قزو ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب ،یدانشکده علوم اجتماع ،یگروه علوم ورزش ار،یاستاد (2

(modaberi@soc.ikiu.ac.irمسئول یسنده()نو) 

 

 چکیده

تواند ب میدهد. از طرفی مصرف نوشیدن آاضطراب یکی از عوامل روانشناختی است که عملکرد ورزشکاران را تحت تأثیر قرار می: هدف

ر دوانشناختی وامل رعمنجر به بهبود عملکرد ورزش گردد. تاکنون پژوهشی به بررسی رابطه بین میزان مصرف نوشیدن آب و رابطۀ آن بر 

-روشباشد. یمیک رشتۀ ورزشی خاص انجام نشده است. ازینرو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب و نوشیدن آب در سنگنوردان 

، بلند و ترکیبی ( از سه رشته بولدرینگ9/27 ± 58/7( با میانگین سنی )مردn= 34، زنn =21سنگنورد ) 55در پژوهش حاضر  :شناسی

 ـاز نوع توصیفی  این پژوهش به صورت تصادفی و در دسترس از باشگاه های سنگنوردی همدان شرکت کردند. تدی در دو دسته ماهر و مب

فت ه)یادداشت  سشنامههمبستگی بوده و از طریق توزیع آنالین سه پرسشنامه: پرسشنامه اضطراب کتل، پرسشنامه توانایی سنگنوردان، پر

فاده اده ها استهایی دای اجتماعی انجام شده است. از همبستگی پیرسون به منظور ارزیابی نروزه( میزان مصرف نوشیدنی ها در رسانه ه

نگنوردان سنتایچ مشخص کرد که رابطۀ مثبت معنی داری بین اضطراب و مقدار مصرف نوشیدن آب در بین کل : هایافته گردید.

(02/0=p) ( 01/0و بخصوص در بین سنگنوردان رشته ترکیبی  =pوجود د )اد دفعات و زمان ارد. درحالی که رابطۀ معنی داری بین تعد

سنگنوردان ماهر : یریگنتیجه .(p>  05/0نوشیدن آب در بین زنان و مردان بولدرینگ و بلند و در دو دسته ماهر و مبتدی مشاهده نشد )

 اهمیت مصرف وت آماری بیانگرعدم وجود تفاکردند و رشته ترکیبی با اضطراب باالتر مقدار آب بیشتری را در حین تمرین استفاده می

 نوشیدن آب در بین سنگنوردان است.

 بولدرینگ، مقدار نوشیدن مایعات، عوامل روانشناختی، سنگنوردی: های کلیدیواژه
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 یتوان ذهنآموزان کمدر دانش یبازخورد خودکنترل وآزمونگر کنترل بر یادگیری یک مهارت پرتاب رتواتریتأث

2غالمرضا لطفی، *1مریم شرفی
 3 فرزانه حاتمی، 

 (maryamsharafi264@gmail.com) دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(1

 (gholamrezalotfi@sru.ac.ir) (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی2

 (fhatami2010@gmail.com) عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(3

 

 چکیده

اضر حز پژوهش اهدف  .شودیارائه م یبه و رندهیادگیبازخورد افزوده است که براساس درخواست خود  یبازخورد خودکنترل نوعهدف: 

 :شناسی روشبود. یتوان ذهنآموزان کمدر دانش یبازخورد خودکنترل وآزمونگر کنترل بر یادگیری یک مهارت پرتاب رتواتریتأث نییتع
. شدند انتخاب رسدستدر یریسال به صورت نمونه گ 13تا  9 یشهرستان پاکدشت با دامنه سن ذهنی توان کم پسر آموزانشد 48تعداد 

 یبا تواترها رگروهیزبه دو گروه خودکنترل و آزمونگرکنترل و هر گروه به سه  ABBAو با روش  آزمون شیبراساس نمرات پشرکت کنندگان 

لسه پنج بلوک جسه جلسه و هر  یط انیروز در م کیهفته بصورت  کی مدت در کنندگانشرکت یتمام شدند. میدرصد تقس 75و  50، 25

 کیاز  گرفته شد. پس ینیتمر یساعت ب 72پس از گذشت  یادداریکردند. آزمون  نیرا طبق پروتکل خاص خود تمر یهشت کوشش

 هایافتهی ها:یافته  د.شاز هدف گرفته  یتقال از فاصله چهار مترآزمون ان یادداریبالفاصله پس از آزمون  ایقهیدق 15تا  10استراحت 

 یلو تعام یصلثرات ادر مرحله اکتساب نشان داد که ا نیجلسات تمر یرو یتکرار یریمرکب با اندازه گ انسیوار لیحاصل از آزمون تحل

مشخص  انتقال هم و یددارایدار نبوده است. در مراحل معنا یبر اکتساب مهارت پرتاب نیکنترل بازخورد و جلسات تمر وهیتواتر بازخورد، ش

ری: نتیجه گی د.ندار ینادارمع ریتأث ذهنی توان کم آموزاندر دانش یمهارت پرتاب یریادگیکنترل بازخورد بر  وهیتواتر بازخورد و ش کهشد 
 ر اکتساب ،د یت پرتابمهار کی  یریادگید بر کنترل بازخور وهیتواتر و ش یرگذاریاز تأث تواندینم قیتحق نیبه دست آمده از ا جینتا

 کند. تیو انتقال حما یادداری

 یتوان ذهنکم ،یمهارت پرتاب ،یریادگیواتر بازخورد، بازخورد خودکنترل، بازخورد آزمونگر کنترل، تهای کلیدی: واژه
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 استان گیالن(مقایسه تمایل به افکار خودکشی در جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار )بررسی موردی 

 2محسن کریمی ،1*عباس شعبانی

 (shabani1362@yahoo.comاسالمی واحد قم ) استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد  (1

 (mohsenkarimi4444@gmail.comکارشناس ارشد روانشناسی ورزش ) (2

 

 چکیده 

 .باشند می طرخ معرض های در گروه از یکی نانجوا. باشد می سال 44 تا 15 سنین در میر و مرگ شایع علت سومین : خودکشیمقدمه

 نوع از حاضر هش: پژوشناسیروش .مقایسه تمایل به خودکشی در جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار می باشداین پژوهش بررسی  از :هدف

 جوان دختر و پسر 80 ملشا  پژوهش ای مقایسه علی ماهیت به توجه با آماری نمونه .باشد می کاربردی هدف نظر از و ایمقایسهـ  علی

عه کشی از میان نفر جوان به صورت قر 80و  گرفت صورت ساده تصادفی بصورت پژوهش این گیری نمونه. بود ورزشکار غیر و ورزشکار

ردید اده گاستف (ASQ)  نجوانا در پرسشنامه استاندارد خودکشی از اطالعات آوری جمع برای. ورزشکاران و غیر ورزشکاران انتخاب گردیدند

 کلموگروف های آزمون و توصیفی آمار از ها یافته تحلیل و تجزیه برای. محاسبه شد71/0و ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ

وهش نمونه های پژ  نتایج این پژوهش نشان می داد ریسک تمایل به افکار خودکشی در: هایافته. گردید استفاده مستقل t و اسمیرنف

یج ز طرفی نتاااشد و بن دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار ساکن در استان گیالن پایین تر از نرخ متوسط و میانگین می شامل جوانا

ده و نشان از وضعیت پایین تر بو( MD: 78/3)از غیر ورزشکاران ( MD: 18/3)نشان داد میانگین ریسک تمایل به خودکشی در ورزشکاران 

ی نماید زش ایجاد مهنگام ور ورزش می تواند بهداشت روان افراد را بهبود و با تغییرات هورمونی که در: گیریهنتیج. بهتر آنها داشته است

ین می هد و ابه کاهش افسردگی، تنش عصبی و اضطراب کمک کرده و قادر است حس عاطفی و تعلق به گروه و عزت نفس را افزایش د

 .اشدتمایل به افکار خودکشی موثر بتواند در کاهش 

 : خودکشی، جوانان، ورزشکار، غیر ورزشکارواژه های کلیدی
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 شاغل در شهر همدان در زنان جسمانیهای فعالیت به گرایش با بدنی ترکیب رابطه

 2، الهه آزادیان1زادهمینا شکوهی

  (shokoohizadeh@yahoo.com) دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی،( 1

 (azadian1@yahoo.com) ندانشگاه آزاد اسالمی واحد همدا گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی،( 2

 

 چکیده

جامعه : روش شناسی. های جسمانی در زنان شاغل بودهدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ترکیب بدنی با گرایش به فعالیت: هدف

کت فرم رضایت نامه شر بودند. نمونه آماری با روش در دسترس هدفمند و با تائید 1398ی شامل کلیه زنان شاغل شهر همدان در سال آمار

جهت سنجش  و( سنجش شد 1388سوالی ناجی ) 21نفر انتخاب شد. گرایش به فعالیت جسمانی با پرسشنامه  50در پژوهش به تعداد 

ل و قدسنج زوی دیجیتاا، تراتوده بدنی و درصد چربی بودند به ترتیب از ابزارهای از ابزارهای کالیپر پوی ترکیب بدنی که شامل وزن، شاخص

%  52ن حدود  شهر همدا میانگین گرایش به فعالیت جسمانی در نزد زنان شاغل دریافته ها نشان داد که : یافته هادیواری استفاده شد. 

ه بعد ین مربوط بمیانگ الیت جسمانی، کمترین میانگین مربوط به بعد فرهنگ و رسانه و بیشترینبود. همچنین در بین ابعاد گرایش به فع

نقش  چنین ابعادود. همگرایش به فعالیت جسمانی با وزن، شاخص توده بدنی و درصد چربی دارای رابطه منفی و معنی داری ب سالمتی بود.

ابطه بی دارای ررصد چراغت در گرایش به فعالیت جسمانی با شاخص توده بدنی و دمحیط و اطرافیان، فرهنگ و رسانه، سالمتی و اوقات فر

 دپیشنها راتمچنین اداو ه به کلیه مسئولین مراکز بهداشت و سالمت نتایج این پژوهش با توجه : نتیجه گیری منفی و معنی داری بودند.

ده در شی مطرح ها مستمر از نظر سالمت جسمانی و شاخص ها بررسی ها و غربالگری زنان شاغل سالمتیشود که برای ارتقای سطح می

 این تحقیق تمهیدات و مطالعات مناسب صورت بگیرد. 

 های جسمانی، زنان شاغلترکیب بدنی، گرایش به فعالیت: کلید واژگان
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 ارتباط بین شاخص توده بدنی با اضطراب ناشی از کرونا و شایستگی حرکتی ادراک شده دختران نوجوان

 2، غالمرضا لطفی*1یمهرنوش طاهر

 (Taheri.mehrnoosh.95@gmail.com)( کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1

 (gholamrezalotfi@sru.ac.ir) ( دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی2

 

 چکیده

گردیده  جوانانرت زندگی در شرایط قرنطینه باعث کاهش سطح فعالیت جسمانی نوشیوع بیماری کرونا در یک سال گذشته و ضرو هدف:

ی در دختران نوجوان ( بعنوان عامل تعیین کننده اضافه وزن و چاقBMIاست. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی )

 175عداد نظور تبدین م روش شناسی:و اجرا شده است.  با اضطراب ناشی از کرونا و همچنین شایستگی حرکتی ادراک شده آنان طراحی

 با اندازه گیری قد و وسال( از دانش آموزان در دسترس شهر تهران انتخاب  24/12 ± 37/1ساله )میانگین سن  14تا  10دانش آموز دختر 

اشی از بیماری کرونا سشنامه اضطراب ن(. با استفاده از پر39/19 ± 98/3وزن آنان نسبت به محاسبه شاخص توده بدنی آنان اقدام شد )

در  14/10 ± 12/8در حد متوسط( و اضطراب کل ) 63/2 ± 45/3در حد متوسط(، عالیم جسمانی ) 51/7 ± 48/5مقادیر عالیم روانی )

با توجه به  :فته هایا(. 94/36 ± 01/6حد خفیف( سنجیده شد و شایستگی حرکتی ادراک شده نیز با پرسشنامه مربوطه اندازه گیری شد )

و  BMIد که بین شان داطبیعی نبودن توزیع داده ها، برای تعیین ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج ن

رتباط . همچنین ار نبودعالیم روانی، عالیم جسمانی و اضطراب کل شرکت کنندگان رابطه مثبت ضعیف وجود دارد اما از نظر آماری معنادا

تران دخ BMIش با افزای نتیجه گیری: با شایستگی حرکتی ادراک شده منفی و ضعیف بود که از نظر آماری معنادار نبود. BMIبین 

 نوجوان، اضطراب ناشی از کرونا بیشتر می شود و شایستگی حرکتی ادراک شده آنان کاهش می یابد.

 ایستگی حرکتی، دختران نوجوانشاخص توده بدنی، اضطراب، بیماری کرونا، ش واژه های کلیدی:
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 تاثیر بازخورد هنجاری، ژنریک و غیر ژنریک بر عملکرد و یادگیری سرویس والیبال دانش آموزان

 3، مرجان نامجو2*شهزاد طهماسبی بروجنی،  1زاده فرزانه عباس  

 (f.abbaszadeh66@yahoo) )نسیبه( دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فرهنگیانکارشناس ارشد، رفتار حرکتی،  (1

 (shahzadtahmaseb@ut.ac.ir) دانشیار، رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران(2

 (namjoomarjan@gmail.com) عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان )نسیبه( (3

 

 چکیده

ین ا ب شد تا اشد موجبا توجه به نقش مهم بازخوردهای هنجاری و ذاتی، اینکه آیا ترکیب آنها می تواند اثرات مضاعفی داشته ب :هدف

 موزان دخترآدانش  هدف تعیین تأثیر بازخورد هنجاری، بازخورد ژنریک و غیر ژنریک بر عملکرد و یادگیری سرویس والیبال با پژوهش

به صورت در دسترس به عنوان نمونه ساله( بدون پیش زمینه ورزش والیبال 14 -15از دختران )نفر  66 شناسی: روش. انجام شودوان نوج

رکیب تثبت و ژنریک، مبازخورد هنجاری ترکیب گروه بازخورد ژنریک، بازخورد غیر ژنریک، بازخورد هنجاری مثبت،  6انتخاب شدند و به 

هفته )  6 به مدتل، سرویس والیباآزمون  یششرکت کنندگان بعد از انجام پشدند.  غیر ژنریک، و کنترل تقسیم وبازخورد هنجاری مثبت 

بعد  ساعت  48 آزمون اکتساب وپایان جلسات اکتساب،  .کردند دریافت مربوطه را کوشش، بازخورد 20هر جلسه  جلسه و 2هر هفته 

ون گروهی تغییرات در برای بررسی تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراریو عاملی مرکب از تحلیل  .گرفته شدآزمون یادداری و انتقال 

ا این حال تغییرات ب ،(≤05/0P) تفاوت معنی داری بین گروهها مشاهده نشد اگرچه نتایج این پژوهش نشان داد  ها:یافتهشد استفاده 

 هنجاری گروه. (P=  001/0) یکژنر یر،گروه غ(P=  003/0)ژنریکگروه  ، (P= 001/0)مثبت  هنجاریگروه بازخورد درون گروهی نشان داد که 

 :گیرینتیجه ل داشتند.پیشرفت معنی داری از پیش آزمون تا آزمون انتقا (P=  001/0) یکژنر یرغ -هنجاری، گروه (P=  001/0) ژنریک –

لیبال هارت سرویس وامباعث بهبود سطح عملکرد و یادگیری  بدون در نظرگرفتن برتری یکی بر دیگری،  های انگیزشیبازخوردر مجموع، د

 .می شود

 سرویس والیبال،  ادگیریی ، هنجاری مثبت،توانایی افزایشی ذاتی، توانایی های کلیدی:واژه
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 شهر اندیشه فعال و غیر فعال دارشادکامی و رضایت از زندگی زنان خانه مقایسه

  *2و سارا باقری 1زهرا قنبری کردیجانی 

 ( (zahra.gbr.76@gmail.com .دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران (1

 (sara.bagheri@gmail.com) بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فرهنگیان.دکتری رفتارحرکتی، گروه تربیت (2

 

 چکیده

گی سالم و الزمه زند های بهداشت روانیاز شاخصمیزان رضایت از زندگی یکی و های روانشناختی نشاط و شادکامی از جمله پدیده هدف:

روش  :ناسیشروش ود.شهر اندیشه بفعال و غیرفعال  دارشادکامی و رضایت از زندگی زنان خانه مقایسه. هدف از انجام این پژوهش است

دار ن خانهز 364 ملها شادنیموردی یک مرحله ای بود. آزمو طرح پژوهشاجرا شد.  توصیفی پژوهش از نظر هدف کاربردی بود و به صورت

ز نشاط های مذهبی ال مشارکت در فعالیتها به دلیشهر اندیشه بودند که در دسترس بوده و بسیاری از آن 4و 3ساکن فاز (سال 54-45)

هفته،  4س را به مدت ات پیالتنفر( تقسیم شدند. گروه فعال تمرین 182ها در دو گروه فعال و غیرفعال )هر گروه باالیی برخوردار بودند. آن

ی بدنه و فعالیتهای مذهبی مسجد مشارکت داشتدقیقه اجرا کرد و گروه غیرفعال تنها در فعالیت 60هر هفته سه جلسه و هر جلسه 

زمون از آها مقایسه داده بود. برایSWLS) ) دو پرسشنامه شادکامی آکسفورد و رضایت از زندگی داینر پژوهشابزار خاصی را اجرا نکردند. 

ز ارضایت  رس بپیالتمرینات نشان داد که تنتایج  ها:یافته داری نتایج از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.مستقل و برای تفسیر معنیتی

 (.≥05/0P) اردد یدارمثبت و معنی تأثیر رضایت خاطر و عزت نفس( انرژی مثبت، رضایت از زندگی، )خلق مثبت، زندگی و شادکامی

ادکامی و شت ارتقاء عنوان یک روش جذاب و کم هزینه، قابلیت اجرا در حداقل مکان را دارد، در جهتمرینات پیالتس به :گیرینتیجه

جر فرهنگی من وت اجتماعی ها در جامعه و افزایش تعامالتر آنتواند به ایفای نقش فعالدار کمک کرده و میرضایت از زندگی زنان خانه

 شود.

 ، شادکامی، رضایت از زندگیمرینات پیالتست های کلیدی: واژه
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 جویان پسر فعالدر دانش سازوامانده فعالیتدرک فشار به یک  ساعت محرومیت از خواب بر پاسخ 30اثر 

 2بهپور ناصر،  1*زادهکاظمی وحید

 (ail.com@gm17k13Vahid)دانشگاه رازی، کرمانشاه،  دانشکده علوم ورزشی، وژی ورزشی،لارشد فیزیوکارشناس (1

 ( n_behpoor@yahoo.com. )دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه (2

 

 چکیده

ورزشکاران اثرگذار است.  وانیر -بدنی بر عملکرد  بسیاریاست که عوامل  گردیدهمشخص های صورت گرفته پیشین پژوهشدر  هدف:

 خواب و  ومیت از. براساس مدارک آزمایشگاهی یک تعداد مسیرهای محتمل برای ارتباط بین مدت محراست مواردیکی از این  خوابیبی

 یک به شارف درک پاسخ بر خواب از محرومیت اثرحاضر بررسی  پژوهشاست. هدف  گردیدهعملکرد بدنی ورزشکاران پیشنهاد  کاهش

جوی پسر رشته دانش 20باشد. تعداد پژوهش به صورت تجربی می :سیروش شنا باشد.می فعال پسر دانشجویان در سازوامانده فعالیت

رسی یت مورد برو موقعدانتخاب تصادفی ساده در طرح درون گروهی با موزانه متقابل در  علوم ورزشی به صورت داوطلب انتخاب و با شیوه

 30ت ناشتایی و ساع 12( بعد از 2اب کافی و ساعت خو 8ساعت ناشتایی و  12( پس از 1کنندگان در دو موقعیت قرار گرفتند. شرکت

 یولوژیکی بامتغیرهای فیزگیری اندازهدر محل خوابگاه دانشجویی با شرایط کنترل شده مورد بررسی قرار گرفتند. خوابی کامل ساعت بی

و با  p<05/0داری  معنا ه در سطحابزارهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات در متغیر وابسته ناشی از مداخله با آزمون تی وابست

ساز ک فعالیت واماندهیمتعاقب محرومیت از خواب به  خستگیو  فشار درکهای پاسخها: یافته آنالیز شد.  SPSS 22استفاده از نرم افزار

های یافته(. =0012/0p) باشددار میداری داشته است و این تفاوت از نظر آماری نیز معنیاآزمون تفاوت معنآزمون نسبت به پیشدر پس

 انشجویان پسرد خستگی به رسیدن زمان و فشار درکهای پژوهش حاضر نشان داد که محرومیت از خواب موجب تغییر معناداری در پاسخ

عناداری بر ساعت محرومیت از خواب سبب تغییرات م 30پژوهش حاضر، مشخص گردید   با توجه به نتایجگیری: نتیجه فعال داشت.

ان داد عه حاضر نشهای مطالگیری کلی یافتهساز در دانشجویان پسر فعال گردید. در یک نتیجههای فیزیولوژیکی به یک فعالیت واماندهپاسخ

 یکی از عوامل محدود کننده بالقوه عملکرد فیزیولوژیکی باید یاد کرد.که از محرومیت از خواب به عنوان 
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 ن دختر و پسر دانشگاه فرهنگیانگرایی ورزشی در دانشجویاکمال مقایسه

 *2و سارا باقری 1مهرفاطمه کوکان

 ( (f.koukanmehr@googlemail.com.، دانشگاه گیالنآسیب شناسی و حرکات اصالحی دانشجوی کارشناسی ارشد (1

 (sara.bagheri@gmail.com) بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فرهنگیان.دکتری رفتارحرکتی، گروه تربیت (2

 

 چکیده

ین امعلمان است. هدف از انجام دانشجو رهای رفتاری مهم به ویژه دیکی از ویژگی ،به کمال رسیدنشدن یا باور خوب و کامل دیده ف:هد

-هایورزش، دانیمیودو، شطرنج) فوتسال( و انفرادیو  الیبال)وهای تیمی رشته در گرایی ورزشی دانشجومعلمانپژوهش بررسی کمال

استان گاه فرهنگیان ( در مسابقات دانشدختر 72و  پسر 95کننده )های پژوهش را دانشجویان شرکتآزمودنی :شناسیشروبود. ( همگانی

ژوهش د. ابزار پبوای مرحلهو طرح پژوهش موردی یک اجرا شد توصیفی از نظرهدف کاربردی بود، به صورتتشکیل دادند. روش تهران 

-تی والیس،کروسکال ،دوطرفهآنالیز واریانس ها ازتحلیل دادهو  برای تجزیه .بودن و همکاران دا گرایی چندبعدی ورزشیکمالپرسشنامه 

همیت او  اعمال سبت بهنمقیاس شک و تردید خردهدو گرایی و یر کمالمتغ ها:یافته ی استفاده شد.تنیومنوی مستقل و آزمون تعقیبی

 یشار مربو ادراک ف نیالدادراک فشار و ،یشخص یارهایمع ،یسازمانده یهامقیاسخردهولی بود در توزیع نرمال  بیش از اندازه به اشتباه

 یهااسیمقخردهبود و  نکسای یورزش یهارشتهتمام  انیدانشجو نیآن در ب یهااسیمقو خرده ییگراکمال داشت، توزیع نرمالریغ عیتوز

 یشخص یارهایعم مقیاسخرده(، ≥05/0Pی نشان داد )فاوت معناداردختران و پسران ت نیدر ب نیو ادراک فشار والد یشخص یارهایمع

و  نپسراو  ختراند ییگراکمال نیب در کل، .بودند باالتر دختراناز  پسران نیادراک فشار والد اسیمقباالتر بود و در خرده پسراناز  دختران

ر والدین و معیارهای دو مقیاس فشا گیری:نتیجه (.<05/0Pداری مشاهده نشد )های تیمی و انفرادی تفاوت معناهمچنین در رشته

ختر و رزشکاران دهمه و شخصی در کشورهای شرقی بیشترین نقش را در کمالگرایی افراد دارند. بنابراین برای دستیابی به اوج عملکرد در

  .شودگرایی احساس میپسر، نیاز به حد مطلوبی از کمال

 های انفرادیهای تیمی، رشتهدانشجو معلم، رشتهگرایی ورزشی، کمال های کلیدی: واژه
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 چالش های آموزش مجازی در آموزش و پرورش، نگاهی به جایگاه یادگیری حرکتی در شرایط ناشی از کرونا

 لشکریان  مریم

  (m.lashkarian60@gmail.comشناسی ارشد رفتار حرکتی،آموزش و پرورش شهرستان گرگان) کار

 

 چکیده

کرونا در عرض کمتر از چند هفته نگاه جهانی به آموزش را تغییر داد و نحوه ی آموزش به دانش آموزان در سراسر جهان را بیماری  :هدف

دستخوش تغییرات فراوان نمود. با گسترش این بیماری در سراسر دنیا بسیاری از کشورها اقدامات سریع و قاطعی را برای کاهش توسعه 

جام داده اند و مسئوالن آموزشی از دانش آموزان درخواست کردند تا در خانه، آموزش را پیگیری نمایند. همه گیر و همه جانبه ی آن ان

یرحضوری شده ایم. هدف اصلی این رکت اساسی به سمت آموزش مجازی و غکرونا شرایطی را به وجود آورده است که مجبور به حبیماری 

این  :شناسیروش. ائل آموزشی در نظام یادگیری مجازی در آموزش و پرورش استپژوهش بررسی و ارائه راهکارهایی برای کمک حل مس

 Scopus،Civilica ،Google تخصصیوری داده ها، از مقاالت موجود در پایگاه های نوع مروری بوده که به منظور گردآ مطالعه از

Scholar   مورد، بررسی شد. برای این 15هش های مورد مطالعه، استفاده شد. از بین پژو 1399، مگیران، ایران داک در محدوده زمانی

در مجموع بررسی  :هایافتهشد.  منظور از کلید واژه های یادگیری حرکتی، آموزش مجازی، چالش ها، کرونا، درس تربیت بدنی استفاده

ورت جدی دنبال نشده بود و زیر های انجام شده می توان گفت که آموزش مجازی در ایران به دلیل آن که تا قبل از بحران کرونا به ص

با در نظر  ساخت های آن نیز فراهم نبود. در طراحی و اجرا با چالش های اساسی روبرو شده است که موفقیت آن را کمرنگ می کند.

گرفتن سه حیطه اساسی یادگیری )شناختی، عاطفی، روانی حرکتی( متوجه می شویم که طراحی های صورت گرفته در آموزش های 

زی بیشتر در حیطه یادگیری شناختی مورد توجه بوده و در عمل شاهد این هستیم که ظرفیت های اساسی آموزش در حیطه روانی مجا

حرکتی و عاطفی تا حدودی مغفول بوده و عمال این شیوه نوین آموزشی به ویژه در آموزش و پرورش به صورت یک جانبه در حیطه 

یادگیری حرکتی در بستر  :گیرینتیجهحیطه مورد غفلت آگاهانه یا ناآگاهانه قرار می گیرد. شناختی در حال گسترش بوده و این دو 

تئوریک و دانشی باشد، بلکه باید شرایطی را  آموزش مجازی دارای شرایط خاص و شامل مهارت های عملی و حرکتی است که نباید صرفاً

مجازی و تمرینات عملی را پیگیری کند تا سبب تعمیق بیشتر ارتباطات مهیا کرد تا فراگیر مکلف شود به صورت هم زمان آموزش های 

 و بهبود عملکرد و یادگیری وی شود. غزعصبی م

 ، تربیت بدنی: یادگیری حرکتی، آموزش مجازی، چالش ها، کروناواژه های کلیدی
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 ثیر القای باور کلیشه ای جنسیتی بر عملکرد تنیس روی میز دانشجویان دختر أت

 فضل مهدی لوابوال

 (mahdilu.krd.tb@gmail.comحرکتی دانشگاه عالمه طباطبائی )کارشناسی ارشد رفتار 

 

 چکیده

در این  :شناسیروش ثیر القای باور کلیشه جنسیتی بر عملکرد دانشجویان دختر دوره کارشناسی بود.أاز این پژوهش بررسی ت :هدف

دت یک ترم مکه در کالس آموزشی تنیس روی میز به  (63/19 ± 55/1ن سنی )دانشجوی دوره کارشناسی دختر با میانگی 60پژوهش 

ند.  برای سیم شدیید کلیشه به سه گروه کلیشه مثبت، کلیشه منفی و کنترل تقأحضور داشتند، شرکت کردند. این افراد طی بررسی ت

( 2001یچارد )چا و ر هند از آزمونویس فورهند و بکو برای آزمون سردانشجویان از آزمون مت لوکهارت  هندارزیابی ضربه فورهند و بک

ر دنس یک راهه ها و از آزمون تحلیل واریاگرایش مرکزی و پراکندگی برای توصیف یافتههای هت تحلیل داده ها از شاخصهاستفاده شد. ج

میان  ختالف معناداریاپژوهش نشان داد های این یافته :هایافته ت بین گروه ها استفاده شد.برای بررسی تفاو  05/0سطح معنا داری 

نترل که کلیشه منفی و گروه ها نشان داد افراد حاضر در گروبا مقایسه میانگین گروه LSDعملکرد سه گروه وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی 

 لکرد را بهژوهش عمی در این پکلیشه ای جنسیت القای باور :گیرینتیجه تری نسبت به افراد گروه کلیشه مثبت داشتند.عملکرد پایین

 ی شود.کلیشه منف تر در گروهثیر قرار داده و توانست باعث بهبود عملکرد در گروه کلیشه مثبت و ارائه عملکردی ضعیفتأصورت آنی تحت ت

ازند و در سرا فراهم  خود انتوانند زمینه رشد و شکوفایی شاگردای و تأثیرگذاری آن میمربیان و معلمان با علم و آگاهی از باورهای کلیشه

 کنند. ایجاد های خود در تمرینات و مسابقات جهت جلوگیری از اعمال کلیشه منفی اصالحاتی راریزیها و برنامهها، نگرشرفتار

 : باورهای کلیشه ای جنسیتی ، تنیس روی میز، دانشجویان دخترکلیدی واژگان
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  رانیا یعلوم ورزش نیاز منظر متخصص یفرهنگ -یتارتباط موثر به عنوان منبع هوش شناخ یاوکوا

 3فهیمه سپهری 2زهره مشکاتی.، *1شیوا مولوی نیا 

 (shiva.molavi@yahoo.comورزش )کارشناس ارشد روانشناسی  (1

 (zmeshkati@gimail.comاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( ) (2

 اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( دانشجوی دکتری رفتارحرکتی دانشگاه آزاد (3

 

 چکیده

ذا در این پژوهش به لنمایند. های متنوعی استفاده میمربیان پیوسته در جهت کارآمدتر کردن ارتباط خود و ورزشکاران از شیوه: هدف

 نیا :ناسیشروشاست. رهنگی از منظر متخصصین علوم ورزشی ایران پرداخته شده ف -واکاوی ارتباط موثر به عنوان منبع هوش شناختی

ن به عنوان نمونه در ای مشارکت کننده به صورت هدفمند و از روش گلوله برفی 10. باشدیمضمون م لیاز روش تحل یفیک کردیمطالعه با رو

مورد  نمضمو لیها با استفاده از روش تحلشد. داده یآورگرد افتهیساختار  مهین قیعم یهامصاحبهاطالعات از  پژوهش شرکت کردند.

 یورزش نیخصصاز نظر مت یرهنگف -یهوش شناخت یبرا یبه عنوان منبع ارتباط موثر ریمضمون فراگ: هایافته قرار گرفتند. لیو تحل هیتجز

" و"فرادعدم قضاوت ا"و"حترامارعایت ادب و "،"نوع شخصیت"،"زبان"دهنده  سازمان یهامضمون، مقوله نیدر ا شده است. یمعرف رانیا

های مهارت اثیر آموزشبا مطالعات دیگر که ت گراطبق روانشاسی مثبت پژوهش نیا جی. نتادیگرد ییشناسا"تحصیالت" و" مثبت بیان نکات

 ه طی آن دودف دار است کهای نتایج نشان داد رابطه: گیرینتیجهباشد. اند همسو میها و مشاغل دیگر انجام دادهارتباطی را در زمینه

اشتن، ددن، اهمیت شهمیده ل مناسب نیازهای یکدیگر را تامین کنند و این ارتباط در جهت ابراز خود، کسب احترام، فطرف با برقراری تعام

 ترین نیازهای هر انسانی است.دوست داشته شدن و حمایت شدن از زیربنایی

 ارتباط موثر، هوش شناختی، روانشناسی ورزشیهای کلیدی: واژه
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 کرونابیماری  زمان شیوعدر  دوره اول ابتدائیی شاخص های رفتاری دانش آموزان و برخ BMIبررسی تغییرات 

 3، غالمرضا لطفی2، زهرا سلطانیان1مهدی نژاد اکبرمهابادی

 ( Manaa313@yahoo.comرجایی )دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تربیت دبیر شهید  (1

 ( anasoltani@yahoo.comربیت دبیر شهید رجایی ) دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه ت (2

 ( ( gholamrezalotfi@sru.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی (3

 

 چکیده

وزش و شیوه آم زندگی شیوع بیماری کرونا در یکسال اخیر ضمن ایجاد مشکالت فراوان برای همه اقشار جامعه، منجر به تغییر سبک هدف:

ول یک سال طو برخی ویژگی های رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان اردستان در  BMI پژوهش حاضر تغییراتشده است. 

 سال به 59/8±49/0ین سن نفر از دانش آموزان دوره اول ابتدائی با میانگ 46در این پژوهش  مواد و روش ها:است. گذشته را بررسی کرده

ن، محاسبه شد. در آنها از طریق اندازه گیری قد و وز BMI 1399و بهمن  1398ر دو مرحله بهمن عنوان نمونه در دسترس انتخاب و د

یر مدرسه به صورت کیفی نفر آموزگار، معاون آموزشی و مد 4طول این مدت ویژگی های رفتاری دانش آموزان و میزان پیشرفت آنها از نظر 

دانش  BMIن داد که ایج نشانتنتایج: مون تی همبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آز

عادات نامنظم  (. همچنینP<001/0( افزایش یافت )50/16± 65/2( تا سال دوم )36/15±25/2آموزان به طور معناداری از سال اول )

و  ش یافته بودد به فضای مجازی از نظر والدین و معلمان افزایگی به تحصیل و درس، عالقه شدیگیری در منزل، بی عالقهخواب، بهانه

 تیجه گیری:بحث و نبود.  دانش آموزان دچار افت تحصیلی شده بودند. کنترل حرکتی ظریف، و توانایی رسم اشکال هندسی کاهش یافته

بتدایی شهرستان اری دانش آموزان مقطع بسیاری از ویژگی های رفتا BMIدر مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان داد که با افزایش 

 است.اردستان از نظر والدین و معلمان دچار افت شدید شده

 ، بیماری کرونا، دانش آموز، رفتار، شاخص توده بدنیBMI :های کلیدیواژه

 


