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Abstract 

Background and Purpose: Basic motor skills are the basis of advanced sports skills which should 

be considered in pre-school and primary school ages. The purpose of this study was to compare 

the effect of (child-oriented and teacher-oriented) educational methods on the motor skills 

development of children.  

Method: This was a causal- comparative research. The statistical population of the study consisted 

of all kindergarten children in Kashan in 2013-2014. In this study, 78 children (49 girls and 29 

boys, aged 5-7) were selected from three kindergartens by cluster sampling in two stages. They 

were divided into two child-centered and teacher-centered groups based on educational approach. 

In the teacher-centered group, the instructor conducted his activities based on a common and 

systematic program; whereas in the child-centered group, the center coach performed his training 

by giving the children the freedom of acting and the opportunity of playing. After observing and 

assessing the educational method of both methods, the researcher measured the basic motor skills 

of children. Evaluating and monitoring the motor skills of children continued for 3 weeks; 

including three one-hour sessions per week. The development of gross-motor -2 test of Ulrich 

(2000) was used to measure the basic motor skills, and multivariate analysis of variance was used 

for comparing between the two groups. 

Results: The results showed that the child-centered learning group was superior to the teacher-

oriented group in the development of motor skills, but there was no difference between the two 

groups in terms of mobility skills (p <0.05). 

Conclusion: The results of the study showed that in a child-oriented educational approach, 

conditions are created that increase physical activity and children's play, which ultimately facilitate 

the development of manipulation skills in pre-school children. As a result, it can be said that 

adoption of a child-centered teaching method meets children's need for encouragement, 

opportunity to practice, and play. 
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 های حرکتیمهارت تحولبر  (محورمحور و معلمکودک)های آموزشی ثیر شیوهأتمقایسه 

 کودکان
 

 2، فرهاد قدیری1*فاطمه کاردان

 . کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، گروه مدیریت و رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران2

 استادیار گروه مدیریت و رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.1

 23/15/99تاریخ پذیرش:  19/12/99تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 یدبستاننی و دبستاها باید در سنین پیشاین مهارتاست و  های پیشرفته ورزشیهای حرکتی بنیادی، پایة مهارتمهارت و هدف: زمینه

تی های حرکمهارت تحولمحور بر معلممحور و آموزشی کودک هایحاضر مقایسه تأثیر شیوهاز پژوهش گیرند. هدف  رمورد توجه قرا

  دبستانی بود.درشت کودکان پیش

 کاشان درهای شههرسهتان کودککودکان مهد تمامیجامعه آماری پژوهش شهام  . ای اسهتمقایسهه-علی از نوع این پژوهش  روش:

به عنوان نمونه انتخاب شدند. ای خوشهگیری نمونهبه روش  (پسهر 19دختر و  99کودک )مهد سههکودک از   98بود که تعداد  91-93

گروه در محور تقسههیم شههدند. محور و معلمبه دو گروه کودک هامهد کودکدر حال اجرای آموزشههی  آوردرویکودکان بر حسهه  

ا دادن ب ، مربی مرکزمحورگروه کودکدر و ؛ های رایج و سهههیسهههتماتی های خود را به صهههورت برنامهفعالیت ، مربی مرکزمحورمعلم

هر دو  آموزشی بعد از مشاهده و ارزیابی شیوه و پژوهشگر فعالیت آموزشی خود را اجرا کردند، به کودکان آزادی عم  و فرصت بازی

 هر و هفته 3به مدت ارزیابی و پایش مهارت های حرکتی کودکان   ودکان پرداخت.های حرکتی پایه کگیری مهارتبهه اندازهشهههیوه، 

های حرکتی گیری مهارتبرای اندازه( 1111اولریخ ) 1-حرکتی درشهههت تحولاز آزمون . ادامه پیدا کردسهههاعته، ی  جلسهههه  3هفته 

 کار گرفته شد.ه ب یره غمتتحلی  واریانس چندبنیادی استفاده شد و برای مقایسه بین دو گروه، 

های محور بوده ولی در مهارتمعلمبرتر از گروه  ،های دستکاریمهارت تحولمحور در نتایج نشان داد گروه آموزش کودک ها:یافته 

 .(p>15/1) تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد ،جابجایی

و دنی که منجر به افزایش فعالیت بشود میشرایطی فراهم  ،محورآموزشی کودک آوردروینشان داد در پژوهش  نتایج گیری:نتیجه 

توان میجه در نتی. شوددبسهتانی میهای دسهتکاری در کودکان پیشمهارت تحولشهود که در نهایت منجر به تسههی  میبازی کودکان 

 سازد.ه خوبی برآورده میو بازی را بکردن،  نیاز کودکان به تشویق، فرصت تمرین ،محوربیان داشت اتخاذ شیوة تدریس کودک

 حرکتی هایمهارت محور،معلم و محورکودک آموزش آموزشی، هایروش واژه ها :کلید
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 مقدمه

یندی پیوسههته اسههت که همراه با تشههکی  نطفه آ از افر ،تحول

، زندگی های. در میان دورهرسدشده و با مرگ فرد به پایان می

 یدآحرکتی به شههمار می تحولدوره  تریندوران کودکی، مهم

وعی متن هایدوران فرصههتی برای افزایش تجربه نمونهاین . (2)

از تکهالی  حرکتی اسهههت. بهه عقیده یان پیایه هر چه تجارب 

وضهههو  و میزان  ،باشهههد ترکودک در تعهامه  با محیم متنوع

خواهد  تربیشههتر و وسههی  ،یابدمفاهیمی که در او گسههترش می

 هایثر در الگوهای حرکتی پایه و مهارتؤم تحولبنابراین  ،بود

ی ی در اوایهه  کودکتحول ترین تکههالی حرکتی یکی از مهم

حرکتی  هایعالیتف ،2پهایههحرکتی ههای مههارت. (1) اسهههت

شهههک  پایه که  هسهههتندالگوهای حرکتی مشهههخ   عمومی با

 هسههتند ترورزشههی پیشههرفتهحرکتی ورزشههی و  یر هایفعالیت

های حرکتی پایه بر سههلامت لازم به ذکر اسههت که مهارت. (3)

این . (9)ثیرگذار اسههت أو توسههعه کلی کودک ت تحولروان، 

 جابجایی های: مهارتاندشده بندیطبقه ر دو گروهد هامهارت

کردن، جهش کردن، یورتمه لی )شهههامه  دویهدن، پریهدن، لی

 شههام ) ءدسههتکاری شههی هایمهارت و و سههرخوردن( ،رفتن

ن، شهههوت کردن، پرتهاب کردن، دریهافهت کردن، دریب  کرد

از جمله پژوهش  مطالعات زیادی(. 5) (و ضههربه زدن ، لتاندن

حرکتی در  هههایمهههارت تحولکههه د نههدهنشههههان می 1گبههارد

تر، تهحرکتی پیشرف تحولای برای مقدمهکودکی های اولیه سال

ر بدنی د هایافزایش فعالیت و ،های اختصاصیکسه  مهارت

عدم دسههتیابی به مراح  بنابراین ؛ (6) اسههت و جوانی نوجوانی

 حولتمشههکلاتی را نه تنها در  هاپیشههرفته در اجرای این مهارت

مذکور در سهههنین  هایمهارت تحولکه در ، ثانویه هایمهارت

انشمندان زمان پیشنهادی برای د (.9) خواهد داشت بالاتر در پی

های اولیه کودکی سهههال ،را حرکتی پایه هایآموزش مههارت

اگر محیم  .(8) کنندسههالگی عنوان می هفتتا  دویعنی سههن 

برای تجربه وجود داشههته  هایی نی باشههد و فرصههت یادگیری،

شههناسههان روان .(9) وندشههحرکتی بالیده می هایمهارت ،باشههد

                                                           
1. Fundamental motor skills  

معتقهدند که ینتی  و محیم هر دو نقش مهمی در  نگریتحول

 عام ، بهه عبارتی این دو ،کننهدایفها می تحولجههت دادن بهه 

ر ب متفاوت هایمحیم به شیوه. (21) نداپیوسته و با هم در تعام 

بههه طوری کههه سهههط   ،گههذار اسهههتارگههانیسهههم تههاثیر تحول

های اولیه و پایه بین فرزندان کشورهای مختل  ممکن مهارت

ای ههای مختل  فیزیکی، سیاستاسهت ناشهی از زمینه فعالیت

. همچنین (22های حرکتی باشههد )و عادت ،هافرهنگی، نگرش

پذیر اجتماعی کودکان در معرض خظر یا در شهههرایم آسهههی 

شههان دچار مشههک  شههده و تحولهای مهم ممکن اسههت در جنبه

 .(21) گیردثیر قرار أهای حرکتی اساسی آنها تحت تمهارت

ن ای حرکتی پایه هایمهارترباره اشههتباه د تصههور عمومی

 و ، خودکارطور طبیعیه ها را باسهههت که کودکان این مهارت

که  حالی در ؛(23) آورنددسههت میه و بلوغ ب تحولدر نتیجه 

 هایحرکتی پایه به فرصهههت هایمهارت تحولکودکان برای 

رتبم مدریافت پسخوراند ی و تحولتمرینی مناسه  و مشخ  

 که مطالعات در این حوزه نشههان داده .(3) با مهارت نیاز دارند

ت حرکتی بنیادی و شههرک هایبین اجرای مهارت یارتباط مثبت

 ایهفعالیت دهی شههده وبدنی سههازمان هایکودکان در فعالیت

به همین علت ایجاد بسهههتری . (29) عهادی روزانهه وجود دارد

آموزشهههی با ایجاد سهههازی محیم مناسهه  برای حرکت و  نی

برای حرکت و داشتن برنامه آموزشی  هاییامکانات و فرصهت

 و تحولبرای  پسههخوراند همراه با دادن مناسهه  سههاختارمند و 

پرورش آموزش و . (25) استضهروری  ،هااین مهارت توسهعه

سههازی محیطی، کودکان را قادر پیش از دبسههتان از طریق  نی

ازند بپرد ادارکی و ذهنی جدیدی بسازد که به کس  تجارمی

پذیر نیسهههت. کهه احتمهالها در محیم خهانواده برای آنان امکان

های محیطی و عدم که کمبود محرک اندمطالعات نشهههان داده

و ذهنی اثرات نامطلوب بر روند  ،امکان تجارب حسی، حرکتی

 در ضهههمن .(26)گذارد روانی و اجتمهاعی کودکان می تحول

ستانی از دبهای ابتدای دبستان و پیشدر سالهای حرکتی برنامه

تر خواهد بود و از سههوی دیگر از هزینهتر و کمی  سههو ارزان

2. Gabbard 
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و کودکههان دارای اختلههال بهنجههار انزوای اجتمههاعی کودکههان 

ی جلوگیری خواههد شهههد و بهه خوبی مراح  تحولهمهاهنگی 

مراکز  هایامروزه برنامه. (29خود را طی خواهند کرد ) تحول

ید و به وسهههیله عقا ایتا حدود بسهههیار گسهههترده دبسهههتانیپیش

کودک حمایت شههده و از آنها  تحولظریات جاری در زمینه ن

دو شاخه  ریزی،های برنامه. در حال حاضهر مدلگیرندالهام می

در که اسههاسهها  محورمهارت های رسهمی: مدلگیرندرا در بر می

یا  هامهارتای از دسهههتهه جههت آموزش رسهههمی و مسهههتقیم

 ،اطلاعات ویژه به خصهو  در سطو  خواندن، حساب کردن

 ،ها. این گونه برنامهشهههوندشهههام  می را های کلامیو مهارت

نگر یا محوری، معلماز توجه به اصالت کودک و کودک بیشتر

که هستند  رسمیهای  یرموضهوع محورند. شهاخه دیگر، مدل

ی و اولیه، سههنتدبسههتانی ها در مراکز پیشها طی سههالاین برنامه

محور بهه صهههورت  یررسهههمی برای تمهامی کودکان کودک

 دبسههتانی دارایمربیان پیش؛ بنابراین (28) اندشههدهریزی طر 

هههای متنههاسهههه  بهها دو بعههد هههدایههت کلهها  در  آوردروی

دتهها  تحههت تههأثیر محور هسهههتنههد کههه عمههمحور و معلمکودک

 هسهههتندهای کودکان ههای فیزیکی مهدار  و ویژگیویژگی

(29 .) 

یه  برنهامهه مناسههه  در دوره پیش از دبسهههتان، تجارب 

و  ،ذهنی، جسهههمی، اجتمههاعی، حرکتی تحولمحرک برای 

 ناشههی ند محرومیتتوامیو  آوردفراهم میرا عاطفی کودکان 

مربیانی  بنابراین، (11)ی ناشی از خانه را جبران کند از کمبودها

کههه در فیهههای مهههدکودک بههه کودک نزدیهه  شهههده و از 

 کننهد در پایان سهههال دامنهمختهاری کودک حمهایهت میخود

همان  (.12وایگان و خودتنظیمی کودک ارتقاء خواهد یافت )

دانیم روش آموزش و پرورش در دوره پیش از میطور کههه 

 بر مبتنی ،منظور جلوگیری از فشههارهای آموزشههیدبسههتان به 

؛ یعنی باید بر اسههها  بازی و فعالیت (11) روش بازی اسهههت

محور و تقویتزیرا روش بازی اسههاسهها  کودک ،اسههتوار باشههد

بازی همچنین  ها و علایق اسهههت.کننده نیازهای فردی، توانایی

یادگیری کودک را گسترش داده و منجر به نوآوری و کس  

در بازی به این ترتی  (. 13تجربیات تصهههویری خواهد شهههد )

به  ،داردجانبه کودک نقش ارزشهههمندی همه تحولحمایت از 

یای دبستانی در فطوری که یادگیری کودکان در مراکز پیش

هههای انتقههادی، توأم بهها بههازی بهبود خواهههد یههافههت و مهههارت

 .(19) یافتچشمگیری خواهد  تحولو اجتماعی آنها  ،شناختی

 یررسهههمی محوری و پژوهشهههگران زیادی از دیدگاه کودک

اختی، شن تحولثیرات سهازنده آن نظیر أاند و به تحمایت کرده

و پیشهههرفت تحصهههیلی در  ،عهاطفییهافتگی ش، سهههازحرکتی

در این راسهههتهها پژوهش  انههد.هههای بعههد اشههههاره کردهدوره

 آوردروی( بر 29شهههاهین )، سهههاک و تیزلسهههاکشهههاهین

دبسهههتهانی در راسهههتای تغییر رفتار محور آموزش پیشکودک

( طی 15ین )همچنین لیو و توب .انههدکهودک تههأکهیههد کهرده

هههای چین اذعههان کردنههد تمرین ای در مهههدکودکمطههالعههه

 محور در محیم مهد ی  تمرین ضههمنیکودک گروهی منظمِ

کند د مییهای متمایز را تولاسهت که معانی و لذت  یرمسهتقیم

و  لی .، مطههابقههت داردو بهها نیههازهههای اجتمههاعی مهم کودک

 آوردرویبر  یههادگیری فعههال مبتنی بر نیز ( 16)ههمکههاران 

دبسهههتانی محور در آموزش ریهاضهههیات در دوره پیشکودک

که معتقدند ( 19) و همکاران  کسهههونگولیکردنهد و اشهههاره 

محور منجر بهه ارتقاء سهههطو  ترویج برنهامهه درسهههی کودک

مشابه  نتایج .دبستانی خواهد شدپیش خلاقیت کودکان در دوره

در سایر مطالعات بر نقش فیای باز، استفاده از فیای آموزشی 

 های یرتجویزی توسهههم معلمهان بهاتجربهه، اسهههتفاده از روش

های محور و  یرمسهههتقیم در تحول مهارتآموزشهههی کودک

  (.  33 – 18دبستانی به دست آمده است  )حرکتی کودکان پیش

( در مطالعه خود نتیجه 39) جانسههون و رودیسهه  ،هسههتی

محور دارای عناصهههر جذابیت و های کودکبرنامه گرفتند که 

در عین و های کودکان مطابقت دارد تهازگی بوده و بها مهارت

فردی نبیتوان براسههها  تنوع روابمحال تغییرات تعادلی را می

. در همین کودک بها محیم، همسهههالان و مربی در نظر گرفت

ای اذعان کردند که طی مطهالعه( 35تی )کبری و رحمراسهههتها 

ه ب رفتاری-شهههناختی روی آوردمبتنی بر درمانی بازی آموزش
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بر کاهش ساله  9-6کودکان در  صهورت آموزش  یرمسهتقیم؛

نتایج پژوهش ترابی،  همچنین . پرخاشهههگری موثر خواهد بود

( بیانگر آن است که ی  برنامه 1125آبادی )آقایاری و دشهت

ای هبا تکیه بر مهارت محور به مدت شهش هفتهآموزشهی معلم

ای هدسهههتکاری و جابجایی قادر اسهههت آثار مفیدی بر توانایی

مطابق (. 36) حرکتی کودکان دچار اختلال اوتیسهم داشته باشد

استفاده نیز عنوان کردند که ( 39) و همکاران اینگ  با این یافته

محور به معلم ای سیستماتی  مبتنی بر آموزشبرنامه مداخله از

 . منجر شده استبهبود مهارت حرکتی کودکان 

 ،کردند خاطر نشههان (1128و همکاران ) اکونوردر نهایت 

و  ،ابی به سهطو  بالای مهارت حرکتی سن، جنسیجهت دسهت

ه به طوری ک ،آموزان در بازی تاثیرگذار استمشارکت دانش

ه بالاتری نسههبت ب شههیء در مرتبه دسههتکاریپسههران در مهارت 

ن بیشتر بازی نیز بر بهبود ای و تعداد سهاعاتدختران قرار دارند 

 کلارک و همکارانهای یافته .(38) مههارت موثر خواههد بود

نیز مؤید نتایج پژوهش اکونور ( 5زاده )( و صالحی و زارع39)

نقش نیز بر  (91) آنج  و همکارانمطالعات اسهت.  و همکاران

ورنس فای و ب ؛ و اجتماعی شناختی، فرهنگیهای زیستتفاوت

و  ی،اجتماع-تحصهیلات والدین و طبقه اقتصادینقش  بر( 92)

هههای یژگیی و( بر اثرگههذار91)  نایههاو بر لویامههن، توینتو

 حرکتی پایه کودکاندر عملکرد مهارت شهههخصهههیتی و مزا  

  .انداشاره کرده

ه در کوضهههوع بها توجه به نظریات فو  و با توجه به این م

محور برای روش سهههنتی و معلم بیشهههتر ازی ما هامهدکودک

با هدف پژوهش حاضههر  ،شههودآموزش کودکان اسههتفاده می

 ولتحمحور بر محور و معلمکودک آوردرویدو مقایسه تأثیر 

ه این بانجام شده است تا  دبسهتانیحرکتی کودکان مقط  پیش

تواند بر آموزشههی می آوردرویسههاوال پاسههخ دهد که کدام 

 ؟بیشتری داشته باشدأثیر حرکتی کودکان ت تحول

 

 

 

 روش
  ی حاضرپژوهش  :کنندگانالف( طرح پژوهش و شرکت

دون ب، بدین معنا که پژوهشههگر اسهت ایمقایسهه-علیپژوهش 

و د های حرکتی پایهمهارت دسهههتکهاری یا مداخله به مقایسهههه

محور و آموزشهههی معلم آوردرویگروه کودکان بر مبنای دو 

شام  پژوهش  این جامعه آماریمحور پرداخته اسهت. کودک

 بود. 91-93 دبسهتانی شههر کاشان در سالمراکز پیشکودکان 

پژوهش، بهها توجههه بههه پراکنههدگی  بههه منظور انتخههاب نمونههه

 آموزش و پرورشگانه کودک در منطقه کاشان، مناطق سهمهد

برای  ایمرحلهای دواز روش خوشهههند و مورد توجه قرار گرفت

بتههدا از مراکز ا انتخههاب نمونههه اسهههتفههاده شهههد. بههدین ترتیهه 

 کودک انتخابمهد 2، گانه از هر منطقهمهدکودک مناطق سه

 دبسهههتانی مرکز بهو در مرحله بعد تمامی کودکان پیششهههده 

ز بعد الازم به ذکر اسههت  شههدند. انتخاب پژوهش  عنوان نمونه

ربیان مراکز ههای انجام شهههده و مصهههاحبه با مدیر و مبررسهههی

مراکز  آموزشههی  ال  در بیشههتر  آوردرویکه مشههخ  شههد 

به بود، محور معلم شههیوه ،های شهههرسههتان کاشههانمهدکودک

 مرکز با شیوه 1 ،انتخاب شهده مرکز نمونه 3همین خاطر از بین 

ر د .شدمحور انتخاب کودک محور و ی  مرکز با شهیوهمعلم

مجموع بها توجهه بهه تعهداد کودکهان هر مرکز به طور میانگین 

محور کودک آموزش تحتنفر  16) مرکز سهنفر از  98تعداد 

( انتخهاب و مورد بررسهههی محورنفر تحهت آموزش معلم 51و 

هههای قرار گرفتنههد. ملههاک انتخههاب و ورود کودکههان بههه گروه

نمونه، داشهتن سلامت کام  جسمانی و نداشتن فعالیت ورزشی 

 هک کودکانی تنها مهد هر کودکان بین همچنین ازخا  بود. 

 آزمون انجههام برای لههازم توانههایی حهرکتی تهحهول نهظهر از

این کودکان شدند.  انتخاب ،بودند دارا را حرکتی هایمهارت

دختر  99که از این مقدار  سال قرار داشتند 6و  5در دامنه سنی 

های و ثبت شهههیوه هاپس از انتخهاب نمونه. ودنهدبپسهههر  19و 

و با اجرای  هفتهه 3بهه مهدت  آوردرویآموزشهههی مربیهان هر 

   شد.حرکتی درشت اولریخ اجرا  تحولزمون آ
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 ب( ابزار

نوع  نیگیری برای تعیابزار اندازه . مشهههاهده و ثبت اطلاعات:2

محور کودک آوردرویها بر اسههها  دو کودک آموزش مهد

بر پهایهه مشهههاههده و ثبت اطلاعات حاصههه  از  ،محوریها معلم

مربی مشهههاههدات در جریهان آموزش مهدیران، مربی و کمه 

این مشهههاههدات در قال  مجموعه  .بوددبسهههتهانی مراکز پیش

بندی شده و مدون بر اسا  ساوالات پژوهش به سهوالات طبقه

توسهم پژوهشگر انجام گرفت. لیسهت )سهیاهه( صهورت چ 

به  توانسته است با رفتن پژوهشگر ،همین طور به  یر از مشاهده

 ،اهسهههسههههؤدبسهههتانی با کارکنان آن مهر یه  از مراکز پیش

رسههمی )به عنوانی ی  روش جانبی( از نحوه ای  یرمصههاحبه

مراکزی که فرصت کافی آموزش آنها به کودکان انجام بدهد. 

ای هو برنامهکردند و فعهالیهت ارا ه می ودک برای بهازیبهه ک

بود، به های کودکان آنهها در قهال  فعالیت و بازیآموزشهههی 

 محور در نظر گرفته شدند.عنوان کودک

 پژوهشدر  :( 1111)2حرکتی درشههت اولریخ تحولآزمون . 1

هههای حرکتی درشهههت مهههارت تحولحههاضهههر برای ارزیههابی 

 متناسههه  با حرکتی درشهههت اولریخ تحول آزمونکودکان از 

آزمون متشههک  از دو . اسههتفاده شههدسههال  21تا  3سههنی  دامنه

خرده آزمون  ؛اسههت ءآزمون جابجایی و دسههتکاری شههیخرده

جابجایی متشک  از شش مهارت بنیادی دویدن، یورتمه رفتن، 

و سهههرخوردن اسههههت.  ،لی کردن، جهیههدن، پرش طوللهی

به توپ ثابت با باتون، آزمون دسهههتکاری شهههام  ضهههربه خرده

دریب  درجا، دریافت کردن، ضربه با پا، پرتاب از بالای شانه، و 

این آزمون پس از تجدید  .(93) شود لتاندن توپ از پایین می

یا اولریخ  1حرکتی درشت  تحولبه آزمون  1111نظر در سال 

 اینمشهههور شههد. شههواهد قاب  قبولی از پایایی و روایی  1111

آزمون برای کودکان آمریکایی توسهم اولریخ گزاش شد. در 

 93/1این گزارش ضری  همسانی درونی آزمون برای دختران 

 –، ضهههری  آزمون 96/1تا  93/1و برای پسهههران بین  95/1تا 

                                                           
1. Test of Gross Motor Development Olrich 

(TGMD2) 

گذاران و ضههری  پایایی نمره ،96/1تا  86/1آزمون مجدد بین 

  عههاملی شهههد. روایی آزمون نیز از طریق تحلیهگزارش  98/1

سنی مورد  و تمایز ،بینیدی(، روایی ملاکی پیشأی)اکتشافی و ت

پایایی و روایی این آزمون در داخ  (. 99قرار گرفهت )تهأییهد 

( محاسبه شد. 18سنا ی )و  ارشهم، سهرابندیتوسهم نیز کشهور 

بههه روش  راپههایههایی آزمون بههدین ترتیهه  این پژوهشهههگران 

 بر نیزرا  آن سههازه روایی کردند و  گزارش 95/1بازآزمایی 

 با ضههربه مهارت تمرین اثر گروهی درندرو تغییرات اسهها 

 گزارش کردند.  معنادار تی جفت شده،ن آزمو از استفاده با پا،

برنههامههه هیچ گونههه لههازم بههه ذکر اسهههت کههه  :( روش اجراج

بلکه به مقایسههه دو شههد جرا نای از سههوی پژوهشههگر امداخله

 هاکودکدر حهال اجرا توسهههم مربیهان مراکز مهد آوردروی

این مقاله در بخش مقدمه  آوردرویاست. این دو  شده پرداخته

محور به صورت کودکهمان آنها وب نظری ذکر شده و چارچ

بیشههتر  ال  محور، شههیوه معلم آوردرویمحور اسههت. و معلم

 سنتی معروفوش رمراکز آموزشی گذشته و حال است که به 

ه ک پیایه است محور مبتنی بر نظریهکودک آوردرویاسهت و 

 رشهههد و توسهههعهرای مربیهان با دادن آزادی عم  به کودک ب

ا ند و کودک با تعام  باکودک اهمیت بیشتری قا   جانبههمه

 (.29 و 28، 1پردازد )محیم اطراف خود به کسههه  تجربه می

 آوردرویبر اسا  ی لازم، در این مطالعه بعد از کس  مجوزها

کودکان به دو  ،مهدکودک مربیان هردر حال اجرای  آموزشی

ن . بدیمحور تقسیم شدندمحور و معلمگروه آموزشهی کودک

همچنین  مربیان وبعد از مصاحبه با مدیر، مربیان و کم ترتی  

مهههدکودک و  3دو روش آموزشهههی مربیههان در  مشههههاهههده

نظر مدیر و مربیان در  که مشهههخ  شهههدبرداری یهادداشهههت

محور جلوگیری از اتلاف وقت توسم کودک معلم آوردروی

ای که شههرایم بازی و آزادی عم  کودک بسههیار بود به گونه

ی، فردنین مبهاح  آموزشهههی نظیر روابم بیننهاچیز بود. همچ

 و مبه طور مستقی خوانی و نقاشیعلوم، بهداشت، ایمنی و قصه
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 ،اهچهره به چهره، بود. با وجود آنکه طبق ضوابم مهدکودک

بازی در مهد مهیا بود ولی مربیان و مدیر مهد معتقد بودند  خانه

ن بنابرای ،کهه بهازی کودکان در خانه بازی اتلاف وقت اسهههت

 ییهاو برنامه ریزی شههده و محدود بودهای کودک برنامهبازی

 انجایگزین بازی کودک و آموزش زبان ،نظیر تااتر، موسهههیقی

بر اسا   محورکودک آوردرویبود. در حالی که آموزش در 

ی  بدین ترتدادن آزادی عمه  به کودک و مبتنی بر بازی بود.

 بازیاتا  بازی مملو از اسباب و داخ  مهد علاوه بر این که در

نیز و وسههای  کم  آموزشههی بود در فیههای باز و حیاط مهد 

آورد در این مهد که بر اسههها  روی وسهههایه  بازی مهیا بود.

های کودکان مرت  مشهههغول بازیمحور اسهههتوار بود کودک

گروهی سهههرسهههره بهازی، فوتبال، وسهههطی، پرتاب بادکن ، 

 لی، گرگم و گلهانداختن توپ به سهههمت حلقه و همدیگر، لی

در فیههای باز بودند. همچنین نظایر آن  ی دو وبرم، مسههابقهمی

مبههاحثی نظیر علوم، بهههداشهههت و ایمنی و مربی برای آموزش 

های اجتماعی از بازی در فیههای برخی نکات مرتبم با مهارت

کرد و کودکهان جههت تمرین بهاز و اتها  بهازی اسهههتفهاده می

در پایان مشاهدات شدند. ها به بازی گروهی مشغول میمهارت

صهههورت گرفتههه در راسهههتههای روش آموزشهههی مربیههان سهههه 

ایند کاری هر مربی بر اسهها  مهدکودک و مشههخ  شههدن فر

هفتههه،  3بعههد از محور، محور و کودکلممهع آوردرویدو 

 هفته 3ارزیابی حرکات درشت کودکان انجام شد. این ارزیابی 

 دو گروهدر پایان به طول انجامید و  ساعته 2 جلسه 3هر هفته  و

 با یکدیگر مقایسه شدند. از کودکان

یش پ حرکتی درشت،آزمون تحول بر اسها  دستورالعم  

م یگذاری ثبت، شرااز آزمون مشخصات کودک در فرم نمره

های و ملاک ،العم  فراهماجرای هر مهارت بر اسهها  دسههتور

 ،مرور شههد. پیش از سههنجش هر مهارت ،عملکردی هر مهارت

تکلیفی که باید کودک انجام دهد بر اسههها  دسهههتورالعم  به 

روشهنی توضهی  داده شد و اجرای مهارت صحی  نمایش داده 

شهد. هر کودک اجازه داشت ی  کوشش تمرینی انجام دهد 

تها اطمینان حاصههه  شهههود آنچه را که باید انجام دهد فهمیده 

 رسههید کودک نحوه اجرا را اسههت. در صههورتی که به نظر می

د. در شمرحله قب  ی  بار دیگر تکرار می رک نکرده اسهتد

. دادکودک مهارت مربوط را طی دو کوشهههش انجام میپایان 

 کودک حرکتی نمرهینهد دو بار انجام هر مهارت به عنوان برآ

 قجهت تحلی  دقی. شههددر چ  لیسههت مربوطه یادداشههت می

بها دوربین از زاویهه مورد نظر ههای گویههدر  کودکحرکهات 

در این آزمون برای هر مهارت . شهههد انجام برداریانبی فیلمج

ر حین دچهار فاکتور در نظر گرفته شده است که اگر کودک 

کرد میهر کدام از این فاکتورها را درسههت اجرا  انجام مهارت

 رفت؛گنمره صهههفر می  و در صهههورت اجرای  لط ی مره ن

ار در هر ب سهههت توانای که کودک میبنهابراین بهالهاترین نمره

 .بوده استو کمترین آن صفر  چهاراجرای مهارت کس  کند 

لازم به ذکر است تمامی ملاحظات اخلاقی در این مطالعه به 

ا هه منظور بررسی دادهدقت مورد توجه قرار گرفت و در پایان ب

در  واز میانگین و انحراف اسههتاندارد آمار توصههیفی در بخش 

ی  تحل برای مقایسهههه دو گروه از آزمون بخش آمار اسهههتنباطی

 نسههخه Spssیافزار آمارنرمبا اسههتفاده از  متغیرهواریانس چند

 .استفاده شد 26

 هایافته
 های جابجاییمهارتخردههای توصیفی شهاخ ، 2در جدول 

بر حسه  دو نوع آموزش نشهان داده شده شهیء دسهتکاری  و

است.
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 محورمحور و معلمهای آموزشی کودکو دستکاری شیء در گروه های جابجاییمهارتخرده توصیفی  هایشاخص :1جدول 

 محورمعلم محورکودک هاخرده مهارت های روانی حرکتیمهارت

 مهارت جابجایی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین متغیر

 58391/1 5919/3 59399/1 6992/3 دویدن

 19999/2 9955/1 89813/1 3135/3 پریدن

 98911/1 1919/1 98592/1 9921/1 جهیدن

 19199/2 8919/1 191995/2 2965/3 یورتمه رفتن

 19195/2 1955/3 26698/2 2965/1 سرخوردن

 99239/2 1919/9 61396/1 6296/9 لی کردنلی

 ءمهارت دستکاری شی

 92136/1 1919/1 93156/1 9699/1 دریافت کردن

 89259/1 3636/3 69889/1 9699/3 با دستزدنضربه

 9293/1 6369/1 56192/1 9121/3 پرتاب کردن

 82833/1 9328/3 56699/1 5881/3 ضربه زدن با پا

 18268/2 9192/2 58569/2 1199/1 دریب  کردن

 19195/2 9195/1 62993/1 9916/3  لتانیدن

 

کودکههانی کههه از آموزش  2نتههایج جههدول بر اسهههها  

 میهانگین بهالهاتری نسهههبت بهبودنهد   برخوردار  محورکودک

های جابجایی )به محور در تمامی مؤلفهآموزش معلم کودکان

 یر از مهههارت سهههرخوردن( دارنههد، همچنین میههانگین گروه 

محور در تمههامی محور نسهههبههت بههه معلمآموزشهههی کودک

بالاتر اسههت. در ادامه نتایج آزمون ء های دسههتکاری شههیمؤلفه

 ارایه شده است. 1متغیری در جدول تحلی  واریانس چند

 
 های تحول حرکتیهای مؤلفه( بر روی میانگین مانکوا های معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری )آزمون : نتایج2جدول 

Df مقدار نام آزمون فرضیه   df خطا   F مجذور اتا سطح معناداری 

98/1 آزمون اثر پیلایی  21 65 12/5  111/1  98/1  

52/1 آزمون لامبدای ویلکز  21 65 12/5  111/1  98/1  

91/1 آزمون اثر هتلینگ  21 65 12/5  111/1  98/1  

91/1 آزمون بزرگترین ریشه ری  21 65 12/5  111/1  98/1  

 

لامبدای  شاخ  1بر اسها  نتایج بدست آمده در جدول 

ویلکز که اثر نوع گروه بر ترکی  خطی متغیر وابسهته را نشان 

نتایج نشههان داد (. F 111/1 >P=52/1) دهد معنادار اسههتمی

 درحرکتی  تحولهههای مقیهها زیرکههه حههداقهه  بین یکی از 

. آموزشهههی تفههاوت وجود دارد آوردرویبهها دو  کودکههان

 همبسهههتگی بین کهه در واق  مجهذور ضهههریه )مجهذور ِاتها 

ه دهد کنشان می( متغیرهای وابسهته و عیهویت گروهی است

موع وابسهههته در مج تفاوت بین دو گروه با توجه به متغیرهای

 یعنی تقریبا   .است 98/1 دار است و میزان این تفاوت تقریبا نامع

أثیر ر تبین دو گروه د از واریانس مربوط به اختلافدرصد  98

ررسههی کنیم حال برای اینکه ب .اسههتمتقاب  متغیرهای وابسههته 

ا هآزمودنیهاسهههت اثرات بینمقیا این تفهاوت در کدام زیر

 .(3)جدول  شودگزارش می
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 های حرکتیهای مهارتها در مولفه: اثرات بین آزمودنی3جدول 

های حرکتیمهارت خرده آزمون معناداریسطح  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات   ضرایب اتا 

های مهارت

 جابجایی

 

 

 

 

 

 

 ءدستکاری شی

 111/1 66/1 28/1 16/1 2 16/1 دویدن

31/5 لی کردنلی  2 31/5  95/3  15/1  19/1  

39/5 پریدن  2 35/1  39/9  13/1  15/1  

35/1 جهیدن  2 26/1  88/1  19/1  13/1  

26/1 رفتنیورتمه  2 12/19  33/2  15/1  12/1  

12/19 سرخوردن  2 91/8  99/28  111/1  11/1  

91/8 دریافت کردن  2 18/3  89/25  111/1  29/1  

18/3 ضربه  زدن  2 91/21  66/9  13/1  15/1  

کردنپرتاب  91/21  2 15/22  19/11  111/1  12/1  

 

15/22  لتاندن  2 96/1  99/23  111/1  25/1  

96/1 پازدن باضربه  2 38/9  81/1  36/1  12/1  

38/9 دریب  کردن  2  65/3  16/1  19/1  

 

 شهههود بین میانگینمشهههاهده می 3همانطور که در جدول 

کردن، ههای پریهدن، سهههرخوردن، دریهافتزیرمقیها نمرات 

تفاوت معناداری وجود و  لتاندن  ،کردنزدن، پرتابضهههربهه

 دکانکو بهدین معنی کهه میهانگین نمرات، (P<112/1) دارد

متغیرهای فو  بیشهههتر محور در کودکآموزش دیده با روش 

زیر  . اما در سههایر،اسههت محورمعلم آوردرویبا  کودکان از

لی کردن، جهیدن، یورتمه رفتن، دویهدن، لی یعنیهها مقیها 

و  محوربین گروه کودک، و دریب  کردن ،ضهههربهه زدن بها پا

 (.P>112/1) مشاهده نشدتفاوتی  ،محورمعلم

  گیریو نتیجهبحث 
های آموزشهههی تاثیر شهههیوهبررسهههی پژوهش حاضهههر با هدف 

هههای حرکتی مهههارت تحولمحور بر مهحور و معلمکهودک

 وهنشان داد که شی پژوهشنتایج این کودکان صهورت گرفت. 

های دستکاری کودکان مهارت تحولمحور بر آموزش کودک

بهدین معنها که کودکانی که از آموزش  ؛داری داردامعنهتهأثیر 

منههد بودنههد نسهههبههت بههه گروه آموزشهههی بهره محورکودک

عملکرد بهتری  ،های حرکتی دسهههتکاریمحور در مهارتمعلم

 فطروسهههی ومطالعات های این نتیجه همسهههو با یافتهداشهههتند. 

جانسههون و  ،(، هسههتی12کادیمه و همکاران )(، 23همکاران )

. آنها نیز است(، 18ارشم، سرابندی و سنا ی )و (، 39) رودیس 

محور بر بهبود ود بر تههأثیر آموزش کودکهههای خپژوهش در

دبسهههتانی اشهههاره های حرکتی کودکان در مقط  پیشمههارت

 هلازم به ذکر اسهههت ک انهد. در راسهههتهای تبیین این یهافتهکرده

ههای تدریس مرتبم با آن در محور و روشکودک آوردروی

لایق بیشتر به ع ،محور و آموزش سنتیمعلم آوردروییسه با مقا

 ،پویا و فعال اسهههت یهای کودکان توجه دارد و روشهههو نیهاز

 ،مهم و مفید در امر آموزش است دارای مزایای بسهیار بنابراین

های انجام شهههده با این روش بیشهههتر مبتنی بر بازی و فعهالیهت

ا کودک به طور مستقیم بو  ،های متنوع و منعط  استفعالیت

د نظر که دلخواه کودک نیز هست های مورمطال  و یادگیری

محور دارای های کودکبرنامهدر نتیجه . (95) شههودگیر میدر

های کودکان عنهاصهههر جهذابیهت و تهازگی بوده و بها مههارت

های مکرر شهههاخ  مطهابقهت دارد و قهابلیت اصهههلا  و ارا ه

ر دهای حرکتی پایه را دارا اسهههت و پیشهههرفت و بهبود مهارت

توان براسهههها  تنوع تعههادلی را میعهیهن حههال تهغهیهیهرات 

فردی کودک بهها محیم، همسهههالههان و مربی در نظر بینروابم

این  اجرای( 25همیلتون و لیو ) همچنین بههه زعم .(39گرفهت )
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و  لتحوای اثر درمانی داشته و منجر به های مداخلهبرنامه گونه

 (.25بهبود نواق  حرکتی پایه در کودکان خواهد شد )

 طاهر و همکارانهای وزینیاضهههر با یافتهنتهایج پژوهش ح

 و (33) همکاران و رابینسهههون ،(31) ننتویتو و برایان ،(32)

ان ( همسههو نیسههت. این پژوهشههگران نشهه39اینگ  و همکاران )

محور برخوردار بودنههد کودکههانی کههه از آموزش معلم دادنههد

محور برخوردار نسهههبهت بهه کودکهانی که از آموزش کودک

ن برتری داشتند. در تبیین ای ،دسهتکاری شیء بودند در مهارت

ههها یهه  برنههامههه کههه در برخی محیمتوان بیههان کرد یههافتههه می

واند تمحور میای سههیسههتماتی  مبتنی بر آموزش معلممداخله

(.  همچنین 39) شهههودمنجر به بهبود مهارت حرکتی کودکان 

و  ،جهت دسهتیابی به سهطو  بالای مهارت حرکتی سن، جنس

ه به طوری ک ،آموزان در بازی تاثیرگذار استنشمشارکت دا

پسههران در مهارت دسههتکاری شههیء در مرتبه بالاتری نسههبت به 

ن بیشتر بازی نیز بر بهبود ای دختران قرار دارند و تعداد سهاعات

بههه نحوی کههه ممکن اسهههت  (؛38مهههارت موثر خواهههد بود )

ی که توسهم معلم هدایت شده باشد عملکرد دختران در فیهای

مطهالعهات موجود نیز تأثیر هتری از خود نشهههان خواهنهد داد. ب

اقتصادی ( 91) شناختی، فرهنگی، اجتماعیهای زیسهتتفاوت

های حرکتی ( در عملکرد مههارت92و تحصهههیلهات والهدین )

 اند.اشاره کرده

های  پژوهش حاضر عدم وجود تفاوت یکی دیگر از یافته

محور در کودک محور ومعنادار بین دو گروه آموزشهههی معلم

 و حسهههیناین یافته با نتایج مطالعه مههارت جهابجهایی اسهههت. 

ست. آنها خاطر ا همسو( 31) ننتویبرایان و توو ( 31) همکاران

نشهان کردند که مداخلات ورزشی ساختارمند و  یرساختارمند 

 در دو فیههای باز و کلا  و ارا ه تجهیزات برای بازی توسههم

تی های حرکمنجر به بهبود مهارتدبسههتانی معلم در دوره پیش

 ردآورویروش آموزشی با دو ، بنابراین ناخوشایند خواهد بود

 .داشتخواهد محور نتایج مشهابهی در پیمحور و کودکمعلم

(، لیو و توبین 25همیلتون و لیو )با پژوهش به دست آمده  یافته

مطالعات موجود  .(، ناهمسو است36) و همکاران ترابی( و 15)

محور محور و کودکآموزشهههی معلم آوردرویبه تفاوت دو 

و حرکتی کودکان  ،ههای شهههناختی، رفتاریدر بهبود مههارت

ت جهت تبیین این یافته لازم به ذکر اسبنابراین  اند،اشاره کرده

های حرکتی ای جهت آموزش مهارتهای مداخلهکهه برنهامهه

( 96) نکودکا و مدار  فیزیکی هایویژگی تأثیر تحتپایه، 

بدین معنا  ؛است هستندمربی  و تجربه مبتنی بر سابقه و همچنین

هت محور جکه مربیان مبتدی اکثرا  از آموزش مسهههتقیم و معلم

و مربیههان  خواهنههد کردهههای حرکتی اسهههتفههاده بهبود مهههارت

 آوردرویتر از روش آموزشهههی  یرمسهههتقیم مبتنی بر باتجربه

اثرگذاری در این مطالعه . خواهند کردمحور اسهههتفاده کودک

بنابراین هر دو روش  ،مثبت مداخله در هر دو گروه تأیید شهههد

توانهد در ارتقهاء مههارت حرکتی جهابجایی موثر باشهههند و می

که با برخی از مطالعات  تفهاوتی بین دو گروه مشهههاهده نشهههد

ی باز البته چنانچه امکانات ورزشی و وسای  .(31) همسو است

دبستانی تأمین شود و محیطی سرشار از تفری  و در مراکز پیش

، توانند متناس  با شرایم فردیایجاد شود، مربیان میسرگرمی 

و فرهنگی کودکان از دو روش  ،گروهی، خانوادگی، اجتماعی

اضر های پژوهش حآنچه یافتهبر اسا  آموزشی استفاده کنند. 

دادند، لازم به ذکر است که اگر موجود نشان مطالعات و سهایر 

هههای حرکتی ا لهه  موجهه  بهبود چههه مههداخلههات مهههارت

لی و ،شههودمی دبسهتانیهای حرکتی پایه در دوران پیشمهارت

وان به تمیزان موفقیت کودکان متفاوت است. این تفاوت را می

 مهارگریچندگانه )شام  سطو  بالای ناامیدی یا خشم(،  مزا 

و سههط  فعالیت کودک  ،ظیمی(، انرییشههدید )تمرکز، خودتن

 ،بنابراین نتایج ا ل  تحت تاثیر عوام  شناختی ؛مرتبم دانست

لویت آموزش وتوجهه بهه ا. (91)و رفتهاری اسهههت  ،اجتمهاعی

ستان و نظر دبمستقیم نسبت به آموزش مستقیم در دوره پیش یر

 ها،بهه علهاقهه و گرایش زیهاد کودکهان نسهههبهت به انجام بازی

های گوناگون های مورد نظر را در قال  بازیمهارتکودکان 

زیرا بههازی یههادگیری را برای کودکههان  ،خواهنههد آموخههت

نتایج پژوهش حاضهههر بر در همین رابطه سهههازد. بخش میلذت

اهمیت فراهم سههاختن تجارب حرکتی متنوع و متناسهه  برای 
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 لازم به ذکر استهر کودک تاکید دارد.  برای جانبههمه تحول

ه های حرکتی خود بو اصههلا  توانایی تحولکودکان برای که 

 (.95) و بههازی نیههاز دارنههد کردن،  تشهههویق، فرصهههت تمرین

های حرکتی را کودکانی که آموزش و تمرین مناسهه  مهارت

های خیرأهای درشهههت حرکتی تدر مههارت ،دریهافهت نکننهد

کودکان همهه سهههفهانهه أمته و (31) دهنهدی را نشهههان میتحول

 حولتهای بدنی و برابر برای شهههرکت در فعالیتهای فرصهههت

انجمن ملی ورزش و  .(92) هههای حرکتی پهایههه نههداردمههارت

تی های حرکمهارت تحولکند که های بدنی تاکید میفعهالیت

 های آموزشههی کودکان باشههدلفه کلیدی در برنامهؤباید ی  م

ان تودر این مطالعه میبها توجه به نتایج به دسهههت آمده  .(99)

ال، های تدریس فعمحور و روشکودک آوردرویگفهت که 

بوده اسههههت و این نتههایج بهها  محورمعلم روی آوردتر از موثر

محور های کودکآوردرویهای پیشهههین که در زمینه پژوهش

محور یادگیری صههورت های سههنتی و معلمدر مقایسههه با روش

 دارد.  در ی  جهت قرار ندفته بودرگ

پژوهش  محدود نمودن های پژوهش حاضر،از محدودیت

نتایج  بنابراین در تعمیم ،شهههر بودی  دبسههتانی مراکز پیش به

 برخورد مربیان قاب  همچنین نحوهبهایهد بها احتیهاط عم  کرد. 

ش ها در بسترهای متفاوتی سنجآزمودنیدر نتیجه  کنترل نبود،

در  شهههود پژوهشهههگراندند.  بر این اسههها  پیشهههنهاد میشههه

 وفردی کودک با مربی و همسالان روابم بین تیهای آپژوهش

جایی از آنرا در نظر بگیرند. اقتصههادی کودک -طبقه اجتماعی

کهه تمهامی والهدین خود را ملزم به فرسهههتادن کودک خود به 

های حرکتی مقایسهههه مهارت ، بنابراین داننهدمههدکودک نمی

 یکی دیگر از پیشهههنهادات ،کودکهان مهدکودک رفته و نرفته

 پژوهشی است. 

شههود که در بر اسهها  نتایج پژوهش حاضههر پیشههنهاد می

مربیههان بهتر اسهههت از  ،هههای حرکتیراسهههتههای بهبود مهههارت

عطوف مدر نهایت ومی و محلی بیشتر استفاده کنند. های ببازی

 ریزان آموزش بههه کمیههت و کیفیههتنهمودن توجههه برنههامههه

کودکان، برای نی  به اهداف  تحولهای بازی در جهت فعالیت

ی بازو ایجاد ی  تفکر صههحی  در اهمیت دادن به  ،آموزشههی

تواند کم  شهههایانی می ،به عنوان ی  نیاز در دوران کودکی

 کند.وری آموزشی ایجاد در تدریس درو  و بهره

این پژوهش به صهورت مستق  با شماره مجوز تشککر و قدردانی: 

در شهرکاشان اجرا دانشگاه خوارزمی از  29/1/91ت مورخ 215/69

ایی هبدین ترتی  از همراهی تمامی مساولین محترم مهد کودک ،شد

 شود.تشکر و قدردانی می ،مشارکت داشتند این پژوهشدر که 

هیچ  یبا توجه به اینکه این پژوهش تحت حمایت مال تضاد منافع:

طور دقیق و شفاف ارا ه شده  های آن بهسهازمان خاصی نبوده و یافته

هیچ گونه تیاد مناف  وجود ندارد. ،است
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