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 به مبتال کودکان ظریف حرکتی های مهارت رشد بر منتخب بدنی های فعالیت تأثیر

 (ADHD) فعالیبیش/ توجه نارسایی اختالل
 

 4ملکی فرزاد ،3عامری عرب الهه ،2طلب حمایت رسول ،1کوثری سعید
 

 52/2/1931 :مقاله پذیرش تاریخ  52/15/1933: مقاله دریافت تاریخ

 چکیده
 تا شود گرفته نظر در کودکان ۀهم برای باید که است هدفی مطلوب تیحرک های مهارترشد 
 تأثیر بررسی حاضر تحقیق هدف. باشند داشته خود زندگی محیط بر بیشتری کنترل امکان

/ توجه نارسایی اختالل به مبتال کودکان ظریف حرکتی های مهارت بر منتخب بدنی های فعالیت
 که کودک 152 میان از ADHD اختالل به مبتال( الس 3/3±7/1)کودک  51. است 5فعالیبیش
 مجموعۀ گیری،اندازه ابزار. شدند انتخاب تصادفی صورتبه ،دادند می تشکیل را نظر مورد ۀجامع

 های گروه با تجربینیمه حاضر تحقیق روش. بود 6اوزرتسکی -برونینکس حرکتی تبحر آزمون
 ،تحقیق این در منتخب حرکتی ۀبرنام. است آزمونپس و آزمونپیش صورتبه کنترل و تجربی

 به که است کودکان برای ورزش و بازی ،تقویتی های فعالیت شامل که است 7اسپارک حرکتی ۀبرنام
 ها داده توزیع بودن نرمال K-S آزمون از استفاده با. شد اجرا ها آزمودنی روی جلسه13 مدت

 دش استفاده( مستقل T و همبسته T) ها میانگین ۀمقایس مناسب آماری های آزمون از و بررسی
(12/1=α .)برای مناسب تمرینی فرصت ایجاد دلیلبه منتخب تمرینی ۀبرنام داد نشان نتایج 

 حرکتی های مهارت رشد با آن محتوای که ای برنامه داشتن و تجربی گروه در ADHD کودکان
 ظریف حرکتی های مهارت بر را خود تأثیر برنامه این است شده باعث بود، همراه کودکان ظریف

 کرد ادعا توان می تحقیق این نتایج به توجه با ،انتها در. دهد نشان تری واضح صورتبه کودکان
 بهبود باعث تواند میاحتماالً  است اسپارک حرکتی ۀبرنام از برگرفته که منتخب بدنی فعالیت
 .شود ADHD به مبتال کودکان در ظریف حرکتی های مهارت

 

 ،ظریف یحرکت یها مهارت فعالی،بیش /توجه یینارسا اختالل ،یبدن تیفعال  واژگان کلیدی:
   .یاوزرتسک -نکسیبرون یحرکت تبحر آزمون

                                                                                                                                        
 saeedkosari@alumni.ut.ac.ir  )نويسنده مسئول( کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه تهران. 1

   تهران گاهدانش حرکتیر رفتا دانشیار. 2

 تهران دانشگاه حرکتیر رفتا استاديار. 3

   مربی دانشگاه شهید چمران اهواز. 4
5. Attention Deficit Hyperactivity Disorder  

6. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency= BOTMP  

7. SPARK  
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 مقدمه
 امکان تا شود گرفته نظر در کودکان همۀ یبرا ديبا که است یهدف مطلوب یحرکت یها مهارت

 توسط هماهنگ حرکات رشته کي انجام. ندباش داشته خود یزندگ طیمح بر یشتریب کنترل

 عمل نيا انجام به قادر کودک آن بدون که است یذهن و یشناخت یزير برنامه مستلزم ،کودک

 انسان زندگی در که مهمی نقش لحاظ به حرکتی یها مهارت سنجش بازدير از (.6) بود نخواهد

 اهمیت حائز بعد دو از موضوع اين به پرداختن. است بوده نمحققا از بسیاری عالقۀ مورد داشته،

 و اقتصادی کفايت تحصیلی، موفقیت يادگیری، در حرکتی یها مهارت نقش اول،: است

 قبیل از شخصیت یها جنبه ساير با حرکتی یها مهارت که ارتباطی ،دوم و فرد اجتماعی

 که است شده ثابت مطالعات از بسیاری در طرفی از. دارد هیجانی و اجتماعی رفتار خودپنداره،

 شغل در مهارت و است حرکتی یها مهارت از حدودی کسب نیازمند مختلف مشاغل يادگیری

 (.4، 3) کند یم کمک فرد اقتصادی و اجتماعی کفايت به نیز

 یقراریب ،تکانش کنترل توجه، در یرشد یاختالل (ADHD) فعالیشیب/ توجه يینارسا اختالل

 بزرگ، یشناختعصب اختالالت نتیجۀ و ودش یم جاديا یعیطب طوربه که است رفتار تيهدا و

 اختالالت آماری راهنمای در نظر مورد یها شاخص طبق(. 15) است یجانیه اي یحرکت ،یحس

 رفتارهای و کند ظهور سالگی هفت سن از قبل بايد عالئم مريکا،آ یپزشک روان انجمن روانی

 عملکرد در توجهی ابلق تخريب ،شده مشاهده مختلف ۀزمین دو در کمدست اختالل نشانگر

 تعیین فرد در رفتاری عالمت 12 تا 6 کمدست و آورند وجودهب فرد تحصیلی يا شغلی اجتماعی،

 اين اختالل وعیش زانیم(. 1994 ،1کايمرآ روانی اختالالت تشخیص راهنمای) گردد یشناساي و

 تیجمع زا درصد 3 حدود( 1332) افروز که یطوربه است متفاوت ،مختلف یهاگزارش در

 سال در) رو مدرسه کودکان درصد 21 تا 11 به( 1333) زادهیعل ،ساالن بزرگ و کودکان

 3 به (1333) یارجمند و (یرانيا آموزدانش ونیلیم چهار تا دو حدود ینیتخم 2112 -2111

 مورد در. اند کرده اشاره دختران از شیب برابر سه پسران در و یا مدرسه کودکان درصد 5 تا

 يادگیری هنگام افراد اين که است مهم نکته اين ADHD به مبتال افراد حرکتی یها مهارت

 از تر فیضع را شده آموخته یها مهارت دارند، هماهنگی در مشکالتی جديد حرکتی یها مهارت

. دارند یتر آهسته حرکت و واکنش تکلیف، اجرای سطح هر در و کنند یم اجرا خود همساالن

-ثانويه رفتاری و اجتماعی مشکالت و کم نفس عزت زياد، اضطراب ردگی،افس دارای اغلب ها آن

 تحصیلی افت باعث که شوند یم روبرو یشناخت روان و يادگیری مشکالت با مدرسه در و ندا

                                                                                                                                        
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders = DSM-IV  



  111  های حرکتی ........ های بدنی منتخب بر رشد مهارت تأثیر فعالیت

 (. 3، 2، 1) شود یم ها آن

 خطر معرض در ،نيیپا آمادگی سطح داشتن با است ممکن ADHD اختالل با کودکان

 عملکرد ضعف .باشند باال کلسترول سطح و باال خون فشار عروق، و قلب حرکتی، یها یماریب

 نفس عزت کاهش باعث مداوم تمرين و تالش نداشتن پی در جسمانی آمادگی و حرکتی

 عملکرد ضعف نیز مشارکت کمبود آنگاه ،شود یم مشارکت کاهش سبب که خود شود یم

 نيا از یاریبس ضمن در(. 21 ،11) داشت خواهد دنبال به را جسمانی آمادگی و حرکتی

 شوند یم دهیکش یبزهکار و مخدر مواد از استفاده ،ادیاعت به ینوجوان = در خصوصبه ،کودکان

 ا، بکرد دور عواقب نيا از را ها آن نکهيا بر عالوه توان یم ها آن موقعبه درمان صورت در که

 ها آن از، آورده فراهم شانیلیصتح شرفتیپ یبرا را نهیزم توان یم ها آن یمنطق و درست تيهدا

 نظر از اختالل نيا مبتال به کودکان (.9)  کرد استفاده نحو نيبهتر به مختلف یها نهیزم در

 مرکب نوع در و افتند یم راه رتريد بوده، نارسا و فیضع یحرکت یسازمانده یدارا یحرکت ررفتا

 نظر از کودکان نيا ،نیهمچن. هستند یحرکت - یداريد ادراک مشکل یدارا اختالل، نيا

 نيا. دارند مشکل یحرکت کنترل و فيظر یها حرکت در و نداسازمان یب و کند قرار،یب یحرکت

 یحرکت کنترل در دارند، مشکل یحرکت یبازدار در و وستهیپ یعملکرد فیتکال در کودکان

 نشان یاديز یها یدقتیب برتر دست با کارها انجام در و دارند مشکل یحرکت سرعت از شیب

 نيا از% 62 شد مشخص یحرکت اییابيارز در است کرده گزارش( 1932) 1یبارکل. دهند یم

 طوربه ها آن درشت و فيظر یها مهارت در ضعف نيا و ندافیضع یحرکت یهماهنگ در کودکان

 (. 3) هستند یچلفت پا و دست و 2حرکت خام ها آن ديگر، عبارت به ؛است مشخص کامل

 گرفتن مهارت در عادی و ADHD اختالل به مبتال کودکان دادند نشان( 1999) 3تريپ و لوک

( 1996) 4همکاران و هو که حالی در نداشتند، یدار یمعن تفاوت پا با توپ به زدن ضربه و توپ

 یدار یمعن شکل به توپ گرفتن در ADHD اختالل با ساله هفت کودکان که کردند اشاره

 نشان BOTMP آزموت کوتاه فرم از استفاده با( 1995) 5کارانهم و دويل(. 6) بودند ترفیضع

 بر که حالی در داشتند، نرم از بهتر حرکتی یها مهارت ADHD یها یآزمودن بیشتر دادند

 داد نشان BOTMP آزمون کامل فرم از استفاده با( 1999) 6بیر همکاران، و دويل نتايج خالف

                                                                                                                                        
1. Barkley  

2. Clumsy  

3. Louck & Triep  

4. Huo et al  

5. Doyle et al  

6. Beyer  



    1931، پاییز و زمستان 11رفتار حرکتی شماره  115

 بدون يادگیری اختالل با کودکانمقايسه با  ، درمحرک داروی مصرف با ADHD یها یآزمودن

 اندام چابکی و سرعت حرکتی، - یبیناي هماهنگی قدرت، دوطرفه، هماهنگی در درمانی، دارو

 به مبتال پسر آموز دانش 23 خود پژوهش در( 1332) بناب یسپهر. بودند تر فیضع فوقانی

ADHD (3- 11 ساله) از  استفاده با اختالل بدون همجنس و سنمه آموز دانش 23 را با

 اختالل با کودکان که و بیان کرد سهيمقا( LOMDS) 1یاوزرتسک نکلنیل یرشد اسیمق

ADHD انگشتان، يیشناسا درشت، یحرکت یها مهارت ،فيظر یحرکت یها مهارت در 

 - نکلنیل یرشد اسیمق یها آزمونخرده گريد و یتحتان و یفوقان یها اندام ۀدوطرف یهماهنگ

 پاشازاده. داشتند اختالل بدون یها یآزمودن از ی کمترنمرات یدار یمعن شکل به یاوزرتسک

 باز، چشم با تعادل عامل در داد نشان یاوزرتسک - نکلنیل یرشد اسیمق از استفاده با( 1331)

 ADHD کودکان بین یدار یمعن تفاوت باز چشم با فاصله برآورد و حرکتی - یبیناي يکپارچگی

 عادی کودکان از  ADHD کودکان حرکتی یها مهارت ديگر در ولی د،ندار وجود عادی و

 بر یبدن تیفعال ریتأث بود نشده یبررس که يیها نهیزم از یکي(. 14، 3) بودند تر فیضع

 که آورد یم وجودهب محقق یبرا را الؤس نيا که است ADHD کودکان در یحرکت یها مهارت

 داشته ریتأث ADHD به مبتال کودکان یحرکت یها تمهار بر تواند یم منتخب یبدن تیفعال ايآ

  ؟خیر اي باشد

 لزوم و مدرسه نیسن کودکان خصوصبه و کودکان انیم در اختالل نيا زياد درصد به توجه با

 یبدن یها تیفعال که یریتأث نیچنهم و کودکان نيا یرو مناسب یدرمان یهابرنامه یاجرا

 زانیم یبررس تواند یم قیتحق نيا یکاربردها از یکي ،باشد داشته کودکان نيا یرو تواند یم

-مهینی پژوهش عنوانبه تينها در که باشد ADHD به مبتال کودکان بر یبدن تیفعال ریتأث

. دهد ارائه یحرکت یها مهارت ۀنیزم در کودکان نيا ینسب بهبود یبرا يیکارهاراه ،یتجرب

 را آن مشخصات و دانند یم یرشد یلاختال را ADHD دانشمندان و پژوهشگران از یاریبس

 همراه یکنش فزون با است ممکن که اند کرده ذکر یتوجه یب و یپرت سحوا ،یناگهان و یآن رفتار

 نيشتریب و دارند نشانيوالد با یاديز مشکالت کودکان نيا یبارکل یها گزارش اساس بر. باشد

 در یتیمحبوب ADHD کودکان دافتنيدر انگي و نگیک .است دستور از یرویپ عدم ها آن مشکل

 (.3) دنزیانگ یبرم را ها آن یمنف نگرش و ندارند همساالنشان میان

 پژوهش یشناس روش
 پرورش و آموزش نظر ريز که بودند ADHD به مبتال آموزان دانش قیتحق یآمار ۀجامع

                                                                                                                                        
1. Lincoln-Oseretsky Motor Developmental Scale = LOMDS  



  119  های حرکتی ........ های بدنی منتخب بر رشد مهارت تأثیر فعالیت

 جمح به توجه با. (پسر و سال 11 تا 3 یسن ۀدامن) کردندمی لیتحص تهران شهر یاستثنائ

 عيتوز یبراساده  یتصادف صورتبه نفر 54 ،موجود یها تيمحدود و جامعه ینفر 124

 اهداف و قلمرو اساس بر ها پرسشنامه یبررس و یآورجمع از پس. شدند انتخاب پرسشنامه

 بر) همسان ینفر 11 گروه دو در آزمونشیپ انجام از پس که ماندند یباق نمونه 21 ،قیتحق

 نکسیبرون یحرکت تبحر آزمون ،آزمون مورد استفاده. شدند داده قرار( ونآزمشیپ جينتا اساس

 عملکرد که است مرجع هنجار آزمون ایمجموعه آزمون نيا بود. (BOTMP) یاوزرتسک -

-خرده هشت از آزمون نيا کامل ۀمجموع. کند یم یابيارز را سال 5/14 تا 5/4 کودکان یحرکت

 یحرکت اختالالت اي یحرکت تبحر که است شده لیتشک( جداگانه بخش 46 شامل) آزمون

 14 و آزمونخردههشت  بر مشتمل آزمون ۀشد خالصه فرم. کند یم یابيارز را فيظر و درشت

 یزرتسکوا یحرکت تبحر یها آزمون اصالح با 1933 سال در نکسیبرون. است جداگانه بخش

چهار  .دارد ازین زمان قهیقد 61 -45 به آزمون کامل ۀمجموع یاجرا. کرد هیته را آزمون نيا

 کي و فيظر یحرکت یها مهارت آزمونخرده سه ،درشت یحرکت یها مهارت آزمونخرده

 شامل یا نمونه یرو را آزمون نيا( 1933) نکسیبرون. سنجد یم را مهارت دو هر آزمونخرده

 نژاد، ،یتجنس سن، اساس بر 1931 سال یسرشمار مطابق کهکرد  استاندارد کودک 356

 33/1 مجموعه نيا يیبازآزما يیايپا بيضر. بودند شده انتخاب یيایجغراف ۀمنطق و جامعه جمح

  .است شده گزارش

 ۀتوسع به مربوط و اسپارک یحرکت روش از برگرفته قیتحق نيا در منتخب ینيتمر ۀبرنام

 یبرا 3فعال یها تیخالق و 2یباز ،1ورزش شامل است. اين برنامه کودکان هيپا یها مهارت

 میتقس بخش چهار به که است جلسه هر در قهیدق 45 شامل یحرکت ۀبرنام. است کودکان

 یها مهارت شامل یباز قهیدق 11 نآ از پس ،کردن گرم شامل برنامه اول ۀقیدق 15 :شود یم

 قهیدق 11 آخر در و یکار دست یحرکت یها مهارت شامل قهیدق 11 سپس ،يیجاهجاب یحرکت

 يیها بخش ،اسپارک یحرکت ۀبرنام یمقدمات ۀمطالع از پس ،قیتحق یاابتد در .است کردن سرد

 ،سپس .انتخاب شد باشد اثرگذار فيظر یحرکت یها مهارت رشد بر توانست یم که برنامه نيا از

. شد دأيیت برنامه نيا یيمحتوا يیروا یحرکت ررفتا متخصص تاداناس از نفر سه نظر با

 آزمونشیپ جينتا به توجه با و همگن صورتبه کنترل و یتجرب گروه دو در افراد یبند میتقس

 ینيتمر ۀبرنام یتجرب گروه. شد انجام( بلند فرم) یاوزرتسک - نکسیبرون یحرکت تبحر ابزار

                                                                                                                                        
1. Sport  

2. Play  

3. Active Recreation  
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 خود معمول یهاتیفعال به کنترل گروه مدت نيا در. کردند اجرا جلسه 13 را مدت منتخب

 و یبررس برای .آمد عمل به آزمونپس روهگ دو هر از هجدهم ۀجلس انيپا در. پرداختند یم

 یبرا یفیتوص آمار. شد استفاده یاستنباط و یفیتوص آمار از خام یها داده یآمار لیتحل

 آمار و جداول و نمودارها رسم و یکم یهااسیمق یپراکندگ و یمرکز یها شاخص ۀمحاسب

 و رنوفیاسم - لموگروفک یها روش از .رفت کاربه بحث مورد یها فرض آزمون یبرا یاستنباط

 .شد استفاده ها فرض آزمون یبرا وابسته و مستقل ودنتیاست -یت

 پژوهش یها افتهی
 ها گروه شناختیجمعیت اطالعات. 1 جدول

 گروه

 آماره 

میانگین سن 

 )سال(

وزن  یانگینم

(kg) 

قد  یانگینم

(cm) 

 یهوش ۀبهر یانگینم

 (یازامت)

 94 ± 6/3 5/126 ± 6/2 15/26 ± 9/1 9/3 ± 3/1 یتجربگروه 

 91 ± 3/4 123 ± 5/4 9/23 ± 3/2 3/3 ± 3/1 گروه کنترل

 

 
 آزمونمیانگین امتیازات گروه کنترل در پیش و پس .1نمودار 
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 آزمونمیانگین امتیازات گروه تجربی در پیش و پس .5نمودار 

 
 آزموندر پیش و پس آزمون . نتایج دو گروه در چهار خرده5جدول 

 M±Sd t df Sig و متغیرها ها گروه ۀآمار

هماهنگی اندام 

 فوقانی

 گروه کنترل
  31/9±229/1 آزمونپیش

312/1 
9 

 

 41/11±154/1 آزمونپس 443/1

 گروه تجربی
  61/9±135/1 آزمونپیش

142/11- 

 

 31/13±351/1 آزمونپس 111/1

 سرعت پاسخ

 گروه کنترل
  91/9±335/1 آزمونپیش

236/2- 
9 

 

 31/11±134/1 آزمونپس 152/1

 گروه تجربی
  31/9±343/1 آزمونپیش

123/9- 

 

 41/13±515/1 آزمونپس 111/1

کنترل بینائی 

 حرکتی

 گروه کنترل
  51/11±414/1 آزمونپیش

111/1- 
9 

 

 91/11±312/1 آزمونپس 343/1

 گروه تجربی
  31/11±352/1 آزمونپیش

146/6- 

 

 11/15±353/2 آزمونپس 111/1

سرعت چاالکی 

 اندام فوقانی

 گروه کنترل
  21/33±413/4 آزمونپیش

464/1- 
9 

 

 11/34±933/3 آزمونپس 133/1

 گروه تجربی
  11/33±331/4 آزمونپیش

532/15- 

 

 11/42±411/5 آزمونپس 111/1
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 گیریو نتیجه بحث
جدول ) آزمون پس و پیش در ها نیانگیم ۀسيمقا نتايجنگی اندام فوقانی مقیاس هماهدر خرده

 یهماهنگ آزمون،پیش با مقايسه در ،آزمونپس در داد نشان زوجی تی آزمون با استفاده از ،(1

 آماری لحاظ از تغییر اين که داشته افزايش( P=443/1) %4/1 کنترل گروه در یفوقان اندام

 آماری لحاظ از آمده وجودهب افزايش( P=111/1) یتجرب گروه وردم در ولی ،نبود دار یمعن

  .α)=15/1) بود دار یمعن

 اثرات( 1991) گرانيد و پلهام. است ريمغا( 1991) 1گرانيد و پلهام قیتحق با اين بررسی جينتا

به  و کردند یبررس ADHD به مبتال یپسرها سبالیب یها مهارت و توجه ر بررا  تيدیفن لیمت

 صورت به شوند،می درمان تيدیفن لیمت با یوقت مبتال، یپسرها توجه که نتیجه رسیدنداين 

 ریتأث که است نيا یاصل ليدال از یکي. دکر یم شرفتیپ سبالیب یها یباز طول در یدار یمعن

 ،است دهیرس اثبات به ADHD کودکان در یتوجه یکارکردها و توجه بهبود در تيدیفن لیمت

 به و نشده است اثبات هنوز یورزش یها مهارت اي یحرکت یها مهارت در رودا نيا ریتأث یول

 (.6) دارد ازین یشتریب قاتیتحق

 و یتسا پان، ،(1336) یمالنوروز ،(1331) یوسفي ،(1333) رهبانفرد جينتا با قیتحق جينتا

2چو
 و یمکنز ،(2119 ،2113، 2113) 3همکاران و استاپلس بلوم، ،دير ،یهارو (2119) 

 ۀبرنام گرفت نتیجه( 1333) رهبانفرد. دارد مطابقت( 1991) 5وني و وني و( 1993) 4مکارانه

 عامل. دارد ریتأث یفوقان اندام هماهنگی بر بود گرفته نظر در کودکان برای او که یا یحرکت

 آزمون مورد یحرکت یها مهارت یبرا آن ۀژيو یطراح هم باز برنامه نيا ریتأث هیتوج در یاصل

 افراد یهماهنگ باشد، شتریب نيتمر چه هر و دارد ریتأث افراد یهماهنگ بر تجربه و نيتمر. است

 بر برنامه در شده اعمال عامل هر که رسید نتیجه اين به( 1331) يوسفی .شود یم شتریب زین

 ناتيتمر یطراح لیدل با زین مورد نيا که دارد ریتأث LOMDS آزمون در مشابه عامل

 اين به( 1336) مالنوروزی (.19) است هیتوج قابل آزمون مورد یها رتمها یبرا یاختصاص

 ریتأث تجربی گروه ۀيپا حرکتی یها مهارت رشد بر منتخب تمرينی ۀبرنام که رسید نتیجه

 نيا به( 2119، 2113 ،2113) همکاران و استاپلس بلوم، ،دير ،یهارو(. 16) داشت یدار یمعن

 خودشان همنوعان همچون یحرکت يیآکار نظر از ADHD به مبتال کودکان که دندیرس جهینت

                                                                                                                                        
1. Pelham et al  

2. Pan, Tsai & Chu  

3. Harvey, Reid, Bloom, Staples & et al  

4. McKenzie et al  

5. Youn & Youn  
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 گزارش را دوستانشان با کردن یباز که ADHD به مبتال کودکان که کردند انیب و نبودند موفق

 یبدن تیفعال ۀدربار یمنف احساسات از یاریبس و داشتند اتیجزئ به یکمتر توجه بودند، کرده

 در ADHD به مبتال کودکان شدند متوجه یررسب نيا در هاآن. پنداشتند یم بزرگ اریبس را

 خود اختالل بدون همنوعان از یئیش کنترل و يیجاهجاب یها مهارت یها اسیمقخرده تمام

 سمیاوت یها گروه سن، کنترل از پس( 2119) چو و یتسا پان، قیتحق در(. 25) بودند تر فیضع

 یحرکت رشد در کمتری یازهایامت یدار یمعن صورتبه کنترل ، در مقايسه با گروهADHD و

در مقايسه  زین سمیاوت گروه و آوردند دستهب یئیش کنترل و يیجاهجاب یها رنوعيز، درشت

 کار تر فیضع یئیش کنترل و يیجاهجاب یها رنوعيز دری دار یمعن صورتبه ADHD گروهبا

 اضطراب یالبا سطوح ،کم نفس عزت با تواند یم قیتحق نيا در فیضع یحرکت عملکرد. کردند

به اين نتیجه ( 1993) همکاران و یمکنز. باشد ارتباط در فیضع یاجتماع یکارکردها و

 آوردند، دستهب دخترها به نسبت بیشتری دستاوردهای یدار یمعن صورتبه پسرها رسیدند که

 بدنی تربیت یها برنامه تیفیک بر اثر تواند یم کودکان یکاردست یهامهارت داد نشان نتايج

 وني و وني. شود داده بهبود تجربه با بدنی تربیت نمعلما و نمتخصصا توسط شده اجرا

-به داشتند را اءیاش یکار دست یها نيتمر فرصت که یگروه در بررسی خود دريافتند( 1991)

 دار یمعن طوربه ،فیخف یذهن توانکم کودکان و کردند عمل گريد گروه از بهتر دار یمعن طور

 و نيتمر دهد یم نشان قیتحق نيا جينتا. کردند عمل متوسط یذهن وانانتکم از بهتر

 ثرؤم داون سندرم کودکان یاجرا تکامل و رشد بر دار یمعن طوربه شتریب ینيتمر یها فرصت

 (.29، 24، 23، 21، 19، 12، 3، 5) است

 جیزو تی آزمون توسط ،(1جدول ) ها نیانگیم ۀسيمقا نتايج پاسخ سرعت مقیاسدر خرده

 کنترل گروه در چابکی و دويدن سرعت ،آزمونشیپ با مقايسه در ،آزمون پس در داد نشان

15/1% (152/1=P )گروه مورد در ولی ،نبود دار یمعن آماری لحاظ از تغییر اين که يافته افزايش 

 .(α=15/1) بود دار یمعن آماری لحاظ از آمده وجودهب افزايش( P=111/1) یتجرب
 بود مطابق( 1336) یمالنوروز ،(1331) یوسفي ،(1333) رهبانفرد قاتیتحق با سیاين برر جينتا

 یبررس ADHD به انيمبتال در پاسخ سرعت بر را یبدن تیفعال اثرات که نشد افتي یقیتحق و

 اين برای او که یا ژهيو حرکتی ۀبرنام که رسید نتیجه اين به( 1333) رهبانفرد .باشد کرده

 یها یباز برنامه در گرفت نتیجه( 1331) يوسفی. دارد ریتأث سرعت بر بود گرفته نظر در کودکان

 دارد ریتأث LOMDS آزمون در مشابه عامل بر برنامه در شده اعمال عامل هر منتخب، دبستانی

به اين نتیجه دست  1اولريخ درشت حرکتی ۀبهر آزمون از با استفاده (1336) مالنوروزی(. 19)

                                                                                                                                        
1. Test of Gross Motor Development-2nd Edition = TGMD-2  



    1931، پاییز و زمستان 11رفتار حرکتی شماره  113

  یدار یمعن ریتأث آزمون گروه ۀيپا حرکتی یها مهارت رشد بر منتخب تمرينی ۀبرنام که يافت

 ۀبرنام مشخص یطراح کرد انیب هم باز توان یم موارد نيا هیتوج در که یعامل(. 16) داشت

 .(12، 3، 5) بود شده یطراح پاسخ سرعت بهبود یبرا منحصراً که است یبدن تیفعال

 در یحرکت یينایب کنترل یها نیانگیم ۀسيمقا نتايج حرکت یينایب کنترل مقیاسدر خرده

 با مقايسه در ،آزمون پس در داد نشان زوجی تی آزمون توسط ،(1جدول ) آزمون پس و پیش

 اين که يافته افزايش( P=343/1) %3/1 کنترل گروه در یحرکت یينایب کنترل ،آزمونشیپ

 آمده وجودهب افزايش( P=119/1) یتجرب گروه مورد در ولی ،نبود دار یمعن آماری لحاظ از تغییر

 . α)=15/1) بود دار یمعن آماری لحاظ از
 حرکتی برونداد با بینايی اطالعات کردن هماهنگ توانايی معنی به حرکتی - بینايی کنترل

 سوزن، کردن نخ در توانايی اين. شود هدايت بینايی توسط تر تمام هرچه دقت با حرکت تا است

 سن به کودک که هنگامی .شود یم ديده اشکال داخل کردن نگر يا خطوط بريدن گرفتن،

 اختالل. دارند یا ژهيو اهمیت موفقیت به نیل برای الگوبرداری یها مهارت ،رسد یم مدرسه

 یبرا یمختلف مشکالت بروز سبب اغلب کودکان در مهارت اين در تأخیر يا حرکتی - بینايی

 دانند یم معموالً دارند، ضعیفی حرکتی - ینايیب یها مهارت که کودکانی. شودمی کودکان نيا

 اما دهند، انجام را آن بايد چطور که دانند یم نیز و دهند انجام کاری چه خواهند یم که

. دهند انجام موفقیت با را حرکتی - بینايی لیفاتک و کنند هدايت دقت به را حرکات توانند ینم

 حرکتی تکالیف ساير انجام و هستند وابسته یبیناي هدايت به که يیها تیفعال در کودکان اين

 . دارند اشکال ظريف

 و یگودوو ،(1993) همکاران و یمکنز ،(1331) یوسفي قاتیتحق جينتا با اين بررسی جينتا

 رسید نتیجه اين به( 1331) يوسفی. ت داردمطابق( 2111) 2همکاران و رايپر و( 2113) 1برانتا

 در مشابه عامل بر برنامه در شده اعمال عامل هر نتخب،م دبستانی یها یباز ۀبرنام در که

 مورد یها مهارت به توجه با ،ژهيو ناتيتمر یطراح بحث با که دارد ریتأث LOMDS آزمون

 به اين نتیجه رسیدند که (1993) همکاران و یمکنز. کرد هیتوج را مورد نيا توان یم آزمون

 آوردند، دستهب بیشتری دستاوردهای یدار یمعن صورتبه ، در مقايسه با دخترهاپسرها

 اجرا بدنی تربیت یها برنامه  تیفیک از طريق تواند یم کودکان یکار دست یها مهارت نیچنهم

 همکاران و رايپر. شود داده بهبود تجربه با بدنی تربیت نامعلم و نامتخصص توسط شده

 انجام از پس ADHD به مبتال کودکان در یحرکت کنترل یها سازوکار یبررس در( 2111)

                                                                                                                                        
1. Goodway & Branta  

2. Pereira et al  
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 یها یبدکارکرد با يیها رگروهيز در ژهيو یعصب کنترل یکمبودها برای یشواهد خود قیتحق

بیان و  باشد هیتوج تنها تواند ینم يیکمبودها نیچن که گرفتند جهینت و افتندي یاضاف یحرکت

 دادند دشنهایپو  باشند داشته یعمل چند یا نهیزم شیپ دارد احتمال ،یحرکت مشکالتکردند 

 جينتا. شود انجام یحرکت مشکالت و یفعال شیب توجه، ریمتغ چند از شتریب دقت با لیتحل

 در داشتند، شرکت یا مداخله برنامۀ در که یگروه داد نشان( 2113) برانتا و یگودووتحقیق 

 با توان یم را مورد نيا. کردند عمل بهتر اریبس آزمون پس در یئیش کنترل و يیجاهجاب نمرات

 شتریب نيتمر چه هر و دارد ریتأث افراد یهماهنگ بر تجربه و نيتمر که کرد هیتوج لیدل نيا

 کهنشد  افتي یقیتحق .شود یم شتریب زین افراد یها مهارت از یاریبس یاجرا در یيتوانا باشد،

 در حاضر قیتحق جينتا با آن جينتا و کرده یبررس ADHD به مبتال افراد بر را یبدن تیفعال ریتأث

 .(23، 3 -6) باشد ريمغا یحرکت یينایب کنترل اسیمقخرده

 اندام یچاالک سرعت یها نیانگیم ۀسيمقا نتايج یفوقان اندام یچاالک سرعت مقیاسدر خرده

 ،آزمون پس در داد نشان زوجی تی آزمونبا استفاده از  ،(1جدول ) آزمون پس و پیش در یفوقان

( P=133/1) %1/1 کنترل گروه در یفوقان اندام یکچاال سرعت ،آزمون شیپ با مقايسه در

 یتجرب گروه مورد در ولی ،نبود دار یمعن آماری لحاظ از تغییر اين که است يافته افزايش

(111/1=P )15/1) بود دار یمعن آماری لحاظ از آمده وجودهب افزايش=(α. 
 ،(1332) نظريان ،(1331) يوسفی سهیال ،(1333) رهبانفرد قاتیتحق با اين بررسی جينتا 

. است مطابق( 2113) برانتا و یگودوو و( 1993) همکاران و یمکنز ،(1336) مالنوروزی

 بود گرفته نظر در کودکان اين برای که یا ژهيو حرکتی ۀبرنام گرفت نتیجه( 1333) رهبانفرد

 که باشد نيا موجود ليدال از یکي ديشا. دارد ریتأث کودکان نيا یفوقان اندام یچاالک سرعت بر

 که یحال در نداشت، ازین دهیچیپ یحرکت و یذهن یها یزيربرنامه به تیفعال نيا یاجرا

 جهینت نيا هیتوج در گريد لیدل و بودند یذهن توان کم کودکان زین قیتحق نيا یها یآزمودن

 .بود شده یطراح مهارت نيا یبرا منحصراً که باشد نظر مورد ینيتمر ۀبرنام یطراح تواند یم

 نوع و شکل موجود هاتیتوج از یکي دست آورد. شايدهنیز نتیجه مشابهی ب( 1331) يوسفی

 یحرکت یها مهارت بهبود یبرا یاختصاص صورتبه که بود قیتحق نيا در شده انجام ناتيتمر

 که رسید نتیجه اين به خود قیتحق در( 1332) نظريان. بودند شده یطراح آزمون مورد

 با زین یبررس نيا در. است مفید حرکتی پايه یها يیتوانا ۀهم رشد بر نیدبستاپیش یها آموزش

 یحرکت یها مهارت بهبود یبرا یاختصاص صورتبه که هشد انجام ناتيتمر نوع و شکل به توجه

 یمنطق آزمون مورد یها مهارت یتمام در آمده وجودهب شرفتیپ بودند، شده یطراح نظر مورد

 رشد بر منتخب تمرينی ۀبرنام که رسید نتیجه اينبه ( 1336) مالنوروزی. رسد یم نظر به
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در برسی ( 1991) گرانيد و پلهام. داشت یدار یمعن ریتأث تجربی گروه ۀيپا حرکتی یها مهارت

 درمان تيدیفن لیمت با که یوقت ،ADHD به مبتال یپسرها توجهخود به اين نتیجه رسیدند که 

 یاصل ليدال از یکي. دکر یم شرفتیپ سبالیب یها یباز طول در یدار یمعن صورتبه شدند،می

 به ADHD کودکان در یتوجه یکارکردها و توجه بهبود در تيدیفن لیمت ریتأث که است نيا

 ثابت نشده هنوز یورزش یها مهارت اي یحرکت یها مهارت در دارو نيا ریتأث یول ، دهیرس اثبات

از تحقیق خود ( 1993) همکاران و یمکنزکه  یا جهینت. دارد ازین یشتریب قاتیتحق به و است

 یها برنامه  تیفیک بر اثر تواند یم کودکان یکار دست یها مهارتدست آوردند اين بود که هب

 و یگودوو. يابد بهبود تجربه با بدنی تربیت نمعلما و نامتخصص توسط شده اجرا بدنی تربیت

 يیجاهجاب نمرات در داشتند، شرکت یا داخلهم ۀبرنام در که یگروه دريافتندنیز  (2113) برانتا

 هیتوج لیدل نيا با توان یم را مورد نيا. کردند عمل بهتر اریبس آزمونپس در یئیش کنترل و

 يی افرادتوانا باشد، شتریب نيتمر چه هر و دارد ریتأث افراد یهماهنگ بر تجربه و نيتمر که کرد

 .(23، 13، 12، 3 -5) شود یم شتریب ها مهارت از یاریبس یاجرا در

 ۀينظر. دانست ايپو یها ستمیس ۀينظر چارچوب در توان یم را قیتحق نيا جينتا ۀهم

 اين نکته داللت بر و داند یم یحرکت یها مهارت رشد در ممه یعامل را طیمح ايپو یها ستمیس

 لعوام) فرد با تبادل در یحرکت فیتکل یژگيو شامل ،یحرکت رشد بر ثرؤم عوامل که دارد

 رشد در عوامل نيا و است( یریادگي و تجربه عوامل) طیمح و( یوراثت و یشناختستيز

 یکار دست یها مهارت و فيظر یحرکت یها مهارت ،يیجاهجاب ،یاستوار یحرکت یها يیتوانا

 آن یکیژنت لحاظ از یمقدمات یحرکت یها يیتوانا ،ايپو یها ستمیس ۀينظر در. است اثرگذار

 رشد بر ثرؤم عوامل جاديا با (.13 ،11 ،6) نباشند ليتعد قابل که اند دهشن محدود چنان

 بر یخوب ریتأث توانست برنامه نيا منتخب، ینيتمر ۀبرنام از طريق ،فيظر یحرکت یها مهارت

. باشد داشته یفعالشیب/ توجه يینارسا اختالل به مبتال کودکان فيظر یحرکت یها مهارت رشد

 برنامه از خارج ینيتمر یها فرصت و خانواده به مربوط عوامل یردف یها یژگيو پرسشنامۀ در

 یطیمح و يیایجغراف تیموقع ۀمسئل تهران شهر از ها یآزمودن انتخاب علتبه و شد کنترل

 جاديا ها یآزمودن بر گذارریتأث عامل احتماالً که گفت توان یم نيبنابرا ؛شد کنترل زین ها یآزمودن

 ؛است وابسته هدفمند و منظم نيتمر به نيتمر فرصت. است ربیتج گروه یبرا نيتمر فرصت

 13 یزمان مدت در منتخب ینيتمر برنامۀ در منظم طوربه یتجرب گروه که آنجا از نيبنابرا

 شدن یغن باعث منظم منتخب ینيتمر ۀبرنام نيا گفت توان یم ،کردند داشته شرکت جلسه

 گذاشته ریتأث ها آن فيظر یحرکت یها رتمها بر تينها در وشده  گروه نيا ینيتمر فرصت

 . است
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 کودکان یبرا مناسب زاتیتجه و امکانات جاديا با منتخب ینيتمر ۀبرنام رسد یم نظر به

 رشد به بتوانند و کنند تر یغن را خود یحرکت تجارب که دهد فرصت ها آن به است توانسته

 زین مدرسه در و ستندین آن جاديا هب قادر معموالً نيوالد که یفرصت ،ابندي دست هتریب یحرکت

 قادر که یانیمرب و نيوالد. ديآ ینم دستهب الزم ۀجینت ها برنامه نبودن منظم و هدفمند لیدلبه

 یکار دست یها مهارت و فيظر یحرکت یها مهارت یریادگي یبرا ها فرصت آوردن فراهم به

 در خصوصبه ،یورزش یها مهارت در را ها آن تیموفق و کودکان یرشد استعداد اساساً ،ستندین

 آموزش تیفیک مورد در(. 23 ،6) کنند یم محدود یسال بزرگ و ینوجوان ،هيثانو یکودک ۀدور

دخالت  کنترل گروهبه  گروه نيا یبرتر در که یگريد مهم عوامل از ،یتجرب گروه به شده ارائه

 منتخب ینيتمر برنامۀ. کرد اشاره زشیانگ و ها برنامه تنوع آموزش، تیفیک توان بهدارند می

 و است متفاوت قبل روز با روز هر گريد یسو از و است یباز بر یمبتن سو کي از شده ارائه

 شامل را ها مهارت از یاديز دستۀ برنامهاين . شود یم برنامه در شرکت به کودک بیترغ باعث

 ینيتمر ۀبرنام مختلف یها قسمت در فيظر یحرکت یها مهارت با برنامه یمحتوا و شود یم

و  یکار دست یحرکت یها مهارت یتمام برنامه، نيا در شرکت با کودک و دارند وجود منتخب

 و هيپا یها مهارت تمام در یتجرب گروه شود یمو باعث  کند یم نيتمر جلسه هر باًيتقر را فيظر

 .(23، 26، 22) ابدي دست یتر قبول قابل شرفتیپ و رشد به فيظر

 نظر به و باشد ديشد تا متوسط تواند یم که است یا گسترده فیط یدارا ADHD اختالل

 در و است ديشد نوع از ها آن اختالل ،ژهيو مدارس در کودکان نيا ینگهدار به توجه با رسد یم

 یقاتیتحقبا توجه  یول ،باشند فیضع درشت و فيظر یحرکت یها مهارت در گروه نيا ،جهینت

 نظر به هستند، ها مهارت از گريد یبرخ و ظريف یها رتمها در تفاوت عدم ۀدهند نشان که

 دلیلبه ADHD کودکان. (23) کم است و متوسط ها یآزمودن اختالل شدت رسد یم

 یبرا را اطالعات توانند ینم و رنددا ازین یآن و یرونیب کنترل به فعال، ۀحافظ یها یينارسا

 زمان به وابسته یرفتارها در دلیل نیهم به ؛دارند نگه خود ذهن در نيتمر ینیب شیپ و یطراح

 یهماهنگ و دست و چشم یهماهنگ فیتکال در از همین رو احتماالً. دارند یشتریب مشکالت

 ممکن .(26، 13). شوند یم روبرو مشکل با ،اندوابسته زمان به که یتحتان و یفوقان یها اندام

 اي فیتکل بر توجه کردن مرکزمت در یمشکالت یدرمان دارو بدون ADHD به مبتال کودکان است

 ،ندشو  درمان تيدیفن لیمت با کودکان نيا اگر و باشند داشته یحرکت یها پاسخ دادن نشان

 و کند شرفتیپ فیتکل یضرور یازهاین بر توجه کردن متمرکزبرای  ها آن یيتوانا است ممکن

. دهند انجام تيدیفن لیمت مصرف عدم مواقع، در مقايسه با یتر قیدق اریبس حرکات جهینت در

 ليتما افراد که است گرفته سرچشمه یحرکت یریادگي یرو شده انجام مطالعات از مورد نيا
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 توسعه را حرکت یروان و شتاب سپس و ورندآ دستهب را قیدق یحرکت فیلاتک ابتدا تا دارند

 اي تمداخال گريد دلیلبه است ممکن عملکرد در راتییتغ کهکرد  یریگجهینت توان یم. دهند

  .(29، 15) باشد یریادگي اثرات

 شود می پیشنهادبودند  ADHDمبتال به  همگی تحقیق اين های آزمودنی اينکهبا توجه به 

در آن  آيا کهمبتال به چند اختالل انجام شود تا مشخص شود  های آزمودنیمشابه با  تحقیقی

 های فعالیت تحقیق اينر د همچنین .آيد میدست هب تحقیق اينمشابه  ینتايج نیز تحقیقات

شده بودند طراحی بدنی فعالیتاز  آزمودنیو لذت  سرگرمیبر  مبتنی بیشتراستفاده شده  بدنی

 .شودو هدفمند استفاده  رسمی های ورزشو  ها فعالیتاز  بعدی تحقیقاتدر  شود می توصیهو 

 کودکان های زمانسا شود می پیشنهادصورت عملی، استفاده از نتايج اين تحقیق به منظوربه

 های مهارتسطح  یارتقا برای ای ويژه بدنی فعالیت های برنامه کشور بهزيستیو  یياستثنا

 تربیتنظر  زير مراکزی همچنین .ارائه دهند آموزشی های برنامه ديگر کنارافراد در  اين حرکتی

 - ادراکی های کاستیو  حرکتی مشکالت دارای که کودکانیند تا شو ايجاد ها آموزشگاه بدنی

 نتايج شود می پیشنهاددر پايان نیز  .بگیرندمناسب قرار  تمريناتهستند، تحت پوشش  حرکتی

ند امايل که والدينیتا آن دسته از  گیردقرار  کودکان اين والدين اختیارحاضر در  تحقیق

 . نماينداستفاده  تحقیقاتگونه  اين نتايجفرزندان سالم و تندرست داشته باشند، از 

 :ابعمن

 "پاسخ و پرسش فعالی، بیش با همراه توجه نارسايی اختالل"(. 1939) زهرا ارجمندی، .1

 .26-32:صص 34 شماره استثنايی، تربیت و تعلیم

، استثنايی تربیت و تعلیم "کودکان در فعالی بیش و توجهی کم "(. 1332) غالمعلی افروز، .2

 .9-16:صص

 – عصبی عملکردی و حرکتی های رتمها مقايسۀ و بررسی"(. 1331) زهرا پاشازاده، .3

 3-11 عادی آموزان دانش و فعالی بیش/توجه کمبود اختالل به مبتال آموزان دانش عضالنی

 .تهران بخشی توان و بهزيستی علوم دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پايان "ساله

 حرکتی های مهارت آموزش و تمرينی دوره تأثیر بررسی(. 1333)سیامک ،خانی حسین .4

 آموزان دانش در فوتبال اختصاصی های مهارت يادگیری بر پا با زدن ضربه و دويدن بنیادی

 تربیت دانشکده تهران، دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پايان ،رازی پسرانه دبستان اول پايه

 .ورزشی علوم و بدنی

http://etd.ut.ac.ir/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=7E02EC7A-ECDC-454E-A8CB-66BFD230562E
http://etd.ut.ac.ir/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=7E02EC7A-ECDC-454E-A8CB-66BFD230562E
http://etd.ut.ac.ir/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=7E02EC7A-ECDC-454E-A8CB-66BFD230562E
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 حرکتی-ادراکی های توانايی بر ويژه حرکتی برنامه يک تأثیر "(.1333) حسن رهبانفرد، .5

 دبستان) تهران شهر ساله 13-11 پذير آموزش ذهنی مانده عقب پسر آموزان دانش

 علوم و بدنی تربیت نشکدهدا تهران، دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه پايان "(شادی استثنايی

 .ورزشی

 دانش بین درشت و ظريف حرکتی های مهارت مقايسه"(. 1332) حسن بناب، سپهری .6

 ارشد، کارشناسی نامه پايان ،"عادی و (ADHD) لیفعا بیش/  توجهی کم اختالل با آموزان

 .تهران دانشگاه ،ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشکده

 منتخب دبستانی های بازی تأثیر(. 1332. )سهیال ،يوسفی اله؛ فضل باقرزاده، محمود؛ ،شیخ .3

 نشريه. تهران 5 منطقه دبستان مقطع سوم سال دختر آموزان دانش حرکتی رشد بر

 .33-33 صفحات  23شماره. يازدهم الس. المپیک

 ،(درمان و ارزيابی ،ها ويژگی)جنبشی فزون توجه نارسايی اختالل(. 1336) حمید علیزاده، .3

 .رشد انتشارات ،تهران

 عباس بهرام ترجمه "زندگی مختلف دوران در حرکتی رشد درک "(.2114) اوزمون گاالهو، .9

 .1333 بکتا بامدادانتشارات . تهران. زاده شفیعمحسن  ؛

واعظ  کاظممحمد  سید، کاربردها و مفاهیم حرکتی يادگیری(. 1331) ای ريچارد، مگیل .11

 .انتشارات حنانه.شجاعیو معصومه  موسوی

 پسران پايه حرکتی های مهارت بر منتخب تمرينی برنامه تأثیر(. 1333) ابراهیم ،مطهريان .11

 دانشکده تهران، دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پايان ،نیشـابـور شهرستـان دبستانی پیش

 .حرکتی رفتار گروه ،ورزشی علوم و بدنی تربیت

 بنیادی های مهارت رشد بر منتخب حرکتی برنامه تأثیر "(. 1336) کیوان ،مالنوروزی .12

 دانشگاه بدنی تربیت دانشکده ،اراک ارشد، کارشناسی نامه پايان ،"ساله 6 تا 4 پسر کودکان

 .اراک

 پايه حرکتی های مهارت بر دبستانی پیش های آموزش تأثیر بررسی "(. 1332) علی ،نظريان .13

بیت دانشکده تر تهران، ارشد، کارشناسی نامه پايان ،"تهران 9 منطقه ساله 6-5 پسران

 .تهران دانشگاهبدنی و علوم ورزشی 

 آموزان دانش حرکتی -جسمی های ويژگی بررسی"(. 1332. )کاظم محمد موسوی، واعظ .14

http://etd.ut.ac.ir/utcatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=7B280490-165A-477F-9A44-9695F65B45FF
http://etd.ut.ac.ir/utcatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=7B280490-165A-477F-9A44-9695F65B45FF
http://etd.ut.ac.ir/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=267B8E6B-C8E8-4DB8-AC08-4F1FA2AB53D7
http://etd.ut.ac.ir/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=267B8E6B-C8E8-4DB8-AC08-4F1FA2AB53D7
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 و آموزش وزارت بدنی تربیت و تندرستی معاونت پژوهشی کار "راهنمايی دورۀ پسر و دختر
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