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Abstract
Aim and Background: Attention Deficit / Hyperactivity Disorder causes significant impairment in social,
educational, occupational and motor abilities. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of motor
skills training on executive functions in children with attention deficit / hyperactivity disorder.
Methods and Materials: The present study was a quasi-experimental study with a pretest and posttest design
with a control group. The statistical population of this study included all male sixth grade elementary school
students in Kerman in the academic year 2009-2010; The study sample consisted of 30 people who were selected
by available sampling method and were randomly divided into two experimental groups (15 people) and control
(15 people). Subjects in two stages of pre-test and post-test were Swanson and Nolan Pelham (1980) Attention
Deficit Hyperactivity Disorder Questionnaires, Wechsler IQ (2002) Numerical Memory and Similarities
Subcommittee, and Andrehori Complex Imaging Test. (1942) responded. The experimental group received
motor skills training as a group during 18 sessions of 45 minutes, while the control group did not receive any
training. Data were analyzed using descriptive statistics and univariate and multivariate analysis of covariance
and SPSS software version 25.
Findings: The results of comparison of the experimental group with the control group showed that the executive
functions of working memory and programming-organizing of the experimental group were significantly
increased compared to the control group. And the effectiveness of motor skills training on executive functions in
the post-test neighborhood was confirmed (p<.01). The magnitude of this effect on the executive function of
working memory was 0.64 and planning-organizing was 0.69 (p<.01).
Conclusions: In general, the results showed the effect of motor skills training on executive functions in children
with attention deficit/hyperactivity disorder. And this method can be used to treat these children.
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اثربخشی آموزش تواناییهای حرکتی بر کارکردهای اجراییی کودکیاب بیا الیتقص ن ی
توجه/بیشفعالی

 -1دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) استادیار ،گروه روانشناسی تربیتی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران.
 -3استادیار ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران.
 -4استادیار ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد ،کرمان ،ایران.
 -5استادیار ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف :اختالل نقص توجه/بیش فعالی تخریب قابل مالحظه ای در کنشهای اجتماعی ،آموزشی ،شغلی و تواناییهای حرکتی ایجااد مایکناد.
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تواناییهای حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختالل نقص توجه/بیش فعالی بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیه
دانشآموزان پسر پایهی ششم ابتدایی شهر کرمان در سال تحصیلی  1391-99بودند؛ و نمونه پژوهش شامل  34نفر بود کاه باه روش نموناهگیاری در
دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) قرار گرفتند .آزمودنیها در دو مرحلهی پیش آزمون و پاس آزماون باه
پرسشنامههای اختالل کمبود توجه سوانسون و نوالن و پلهام ،فرم والدین ( ،)1914خرده آزمونهای حافظه عددی و تشابهات از مقیاس هوشی وکسالر
( )2442و آزمون تصاویر پیچیده آندرهری ( )1942پاسخ دادند .گروه آزمایش طی  11جلسه  45دقیقهای جلسات آموزش تواناییهای حرکتی را به صورت
گروهی دریافت کردند ،درحالی که گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند .دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس تک متغیره
و چندمتغیره و با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخهی  25تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :نتایج مقایسه گروه آزمایش با گروه کنترل نشان داد که کارکردهای اجرایی حافظهی فعال و برنامهریزی-سازماندهی گروه آزمایش نسبت باه
گروه کنترل بهطور معناداری افزایش یافت؛ و اثربخشی آموزش تواناییهای حرکتی بر کارکردهای اجرایی در مرحلهی پاسآزماون تأییاد گردیاد (4/41
> .)pمیزان این تأثیر در کارکرد اجرایی حافظهی فعال  4/44و برنامهریزی -سازماندهی  4/49بود (.)p>4/41
نتیجهگیری :بهطورکلی نتایج حاکی از تأثیر آموزش تواناییهای حرکتی بر کارکردهای اجرایی در کودکان با اختالل نقص توجاه/بیش فعاالی باود؛ و
میتوان از این روش برای درمان این کودکان استفاده کرد.
واژههای کلیدی :تواناییهای حرکتی ،کارکردهای اجرایی ،اختالل نقص توجه/بیشفعالی.
ارجاع :ترکی زاده فاطمه ،سلطانی اماناهلل ،تجربهکار مهشید ،منظری توکلی علیرضا ،زارع زاده مهشاید .اثربخشی آموزش تواناییهای حرکتی بر کارکردهای
اجرایی کودکان با اختالل نقص توجه/بیشفعالی .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1399؛ .439-441 :)4(11
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فاطمه ترکی زاده ،1امان اهلل سلطانی

 ،2مهشید تجربهکار ،3علیرضا منظری توکلی ،4مهشید زارع
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مقدمه
اختالل کمبود توجه – بیش فعالی /تکانشگری یک اخاتالل باا
پایهی زیستی است که به وسیلهی ترکیبی از عالئم کم توجهی یا
بیش فعالی و تکانشگری شناخته میشود و شروع آن مربوط باه
دوران کودکی است ( .)1افراد مبتال به این اختالل به طورمعمول
در سازمان دادن ،متمرکز ماندن ،برنامه ریزی واقا بیناناه و فکار
کردن قبل از عمل مشکل دارند .آن هاا ممکان اسات بایقارار،
پرسروصدا و قادر به انطباق با تغییر شرایط نباشند کودکان مبتال
به نارسائی توجاه/بایش فعاالی مایتوانناد نافرماان ،باه لحاا
اجتماعی بیمنطق و یاا پرخاشاگر باشاند ( .)2حفا توجاه بار
تکالیف یا بازیها برای این افاراد اغلاب بسایار دشاوار اسات و
مبتالیان بهسختی میتوانناد بارای باه پایاان رسااندن تکاالیف
مقاومت کنند .حواس پرتی ،ناتوانی در تمرکز قوی بار روی یاک
محرک خاص و کشف محرکهای پیچیده به یک شیوهی ماثثر
و طراحیشده از دیگر مشاکالتی اسات کاه اغلاب در کودکاان
دارای این اختالل دیده میشود (.)3
این کودکان معموالً نمیتوانناد توجاه خاود را درگیار یاک
فعالیت منظم و سازمانیافته کنند .اغلب به جزئیات توجه نمای-
کنند؛ در انجام فعالیتها و انجام تکالیف مدرسه اغلب بیدقتی و
اشتباه می-کنند؛ در به پایان رساندن تکاالیف محولاه باه آنهاا
اغلب شکست میخورند؛ وسایل ضروری خود را گام مایکنناد؛
وقتی با آنها صحبت میشود به نظر میرسد نمیشنوند؛ بیقرار
و ناآرام هستند؛ قادر نیساتند سار جاای خاود و یکجاا بنشاینند؛
برایشان سخت است در صف منتظر نوبت بمانند؛ وسط صاحبت
دیگران میپرند و حرفهای نسنجیده میزنند (.)4
مشکل اساسی این گاروه از افاراد ،نقاص در مهاارتهاای
عصب شناختی به خصوص نقص در کارکردهای اجرایای هسات.
این کارکردها مهارتهایی هستند که به شخص کمک میکند تا
به جنبه-های مهم تکلیاف توجاه نمایاد و در جهات اتماام آن
برنامهریزی کند (.)5
کارکردهای اجرایی بر روی تواناییهای شناختی مانند توجه،
زبان و ادراک تأثیر میگذارد و بر عملکردهای پیچیادهای مانناد
اهداف ،مهارت ها ،تواناییهای چندوجهی و جدید ،مجموعه ای از
توالیهای رفتاری درهمتنیده درگیر مایباشاند ( .)4کارکردهاای
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اجرایی از اجزای مختلفی شامل حافظهی فعال (توانایی نگهداری
اطالعات و دستکاری آن) و برنامهریزی -ساازماندهی (تواناایی
مشخص کردن گامهای الزم برای حل مشکالت) تشاکیل شاده
است (.)7
ارائه برنامه آموزشی تواناییهای حرکتی با هدف اکتسااب و
پااالیش مهاارتهاای حرکتای -بنیاادی در کااهش مشاکالت
کودکان بیشفعال مثثر است .این برنامه های آموزشی مایتواناد
موجب بهبود روند رشد الگوی حرکات بنیادی شوند (.)1
واژه ادراکی-حرکتی در دهههای  1944تا  1974رواج یافت
تا اهمیت تأثیری را که فرایندهای ادراکی در فعالیتهای حرکتی
دارند را نشان دهد ( .)9نظریههای رشد کودک ،نشاان مایدهاد
که کودکان از آغاز تا بلوغ ،از مراحل مختلف رشد میگذرناد .در
خااالل کااودکی اول مرحلااهی حساای-حرکتاای را پشاات ساار
میگذراند .تجربیات حرکتای-ادراکای باه عناوان پایاه ای بارای
یادگیریهای آموزشگاهی است .یکی از عواملی که میتواناد در
بهبود مهارتهای حرکتی کودکان مثثر باشد ،تمرینات ادراکی –
حرکتی میباشد .اجرای برنامههای توسعه مهارت های حرکتای-
ادراکی موجب رشد و تکامل خودپنداره و تصویر بدنی در کودک
میشود .همین که کودک در انجام فعالیتی موفق شود ،به تالش
بیشتر برای پرداختن دیگر تکالیف برانگیخته خواهد شد .درنتیجه
در کودک حس اعتمادبه نفس پدید میآید و باه ایان وسایله باه
سطح یادگیری شناختی میرسد (.)14
مهارتهای ادراکی -حرکتای پایاه شاامل عناصار حرکات
خاصی است .کودک پس از رشد و پاالیش این الگوها ،با ترکیب
آنها میتواند حرکات پیچیدهتر ورزشی یا فعالیتهای روزماره را
اکتساب و اجرا کند ( .)11این حرکات شامل سه گروه اصالی باه
این شرح است -1:مهارتهای پایداری مانند تعادل ایستا و پویاا
و حرکات محوری -2 ،تواناییهای جابه جاایی مانناد راه رفاتن،
دویدن ،پریدن ،لیلی کاردن و  -3 ،...توانااییهاای دساتکاری
مانند پرتاب از باالی شانه و دریافت کردن .ایان مهاارتهاا باه
کودکان در حرکات ،دستکاری در محیط ،سازماندهی مهارتهای
پیچیده و الگوهای حرکتی درگیر در ورزش کمک میکند (.)12
در پژوهشی نشان داده شد کاه تمارین بادنی باا یاادآوری
معکوس مکعبها حافظه فعال ارتباط دارد و میتواند  34درصاد
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از تغییرات واریانس حافظه فعال را تبیین کند .همچنین بر اساس
نتایج این تحقیق تمرین بدنی باعث ارتقاء توانمندی کودکاان در
کارکردهای اجرایی همچون برنامه ریزی و سازمان دهی و تمرکز
و توجه میشود (.)13
ایوانس و همکاران ،در پژوهش خود نشان دادند که آموزش
مهارتهای حرکتی موجب کاهش اختالل بیش فعاالی و بهباود
زیستی روانی ،جسمانی ،هیجانی میشود (.)14
نتایج پژوهش بارکلی و همکاران ،نشان داد که افاراد مباتال
به اختالل کمباود توجاه بایش فعاالی در آماوزش کارکردهاای
اجرائی بر کاهش عالئم بیشفعاالی ،افازایش حافظاهی کااری،
کالمی و دیداری – فضایی ،توانایی برنامه ریزی ،توجاه پایادار و
بازداری پاسخ اثربخش بوده است (.)15
با توجه به مطالب عنوان شده ،انجام پژوهشهای علمای در
این حوزه و بهرهبرداری از یافتههای آن میتواند به برنامهریازی
در زمینه اصالح شیوههای آموزشی کمک نمایاد و نتاایج آن باا
هدف موفق شدن افراد در زندگی و نه فقاط در تحصایل ،بارای
متولیان نظام آموزشی اعم از آموزش وپرورش در ساطوح کاالن
نظام آموزشی ،مقاط ورود به دبیرستان ،ورود باه دانشاگاه و در
فرایند تحصیل دانشجویان در دانشگاهها مورداستفاده قرار گیارد؛
بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تواناییهای
حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان با اخاتالل نقاص توجاه/
بیش فعالی بود.

فرم والدین ( :)SNAP-IVاین مقیاس توسط سوانساون و
نوالن و پلهاام در  1914سااخته شاده اسات و دارای  23ساثال
اساات .عبااارات آن بااا بازنویساای پنجمااین ویاارایش راهنمااای
تشخیصی و آمااری اخاتالالت روانای و اساتفاده از پاساخهاای
درجه بندی بهجای شمارش جهت درجه بندی مقیاس استفاده شده
است .طبق نظر مثلفان آزمون این مقیاس دارای دو عامل است.
عاماال اول اخااتالل کمبااود توجااه و عاماال دوم باایش فعااالی
تکانشگری را اندازه گیری میکند .این مقیااس در ایاران توساط
صدرالسااادات ،هوشاایاری و زمااانی باار روی دو گااروه والاادین و
معلمان کودکان  7تا  12ساله شهر تهران هنجار شده اسات .در
اجرای معلمان تهران نیز مقیاس دو عامل را نشان میدهاد ،اماا
با این تفاوت که عامل اول بیش فعالی و عامل دوم کمبود توجه
را اناادازهگی اری م ایکنااد .ایاان پرسشاانامه شااامل فهرسااتی از
ویژگیهای کودکان با اختالل نقص توجه/بیش فعالی است کاه
در یک مقیاس  5درجه ای از صفر تاا  4نماره گاذاری مایشاود
صدرالسادات و همکاران ( )1314همسانی درونی مقیاس اختالل
نقص توجه/بیش فعالی را با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای
کل مقیاس  ،4/94برای خرده مقیاس اول  4/94و بارای خارده
مقیاس دوم برابر  4/94به دست آوردهاند (.)14

مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مطالعهی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزماون
و پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی ناحیه  1شاهر کرماان
در سااال تحصاایلی  1391 -99بودنااد .روش نمونااهگیااری ایاان
پژوهش روش نمونه گیاری در دساترس باود .جهات شناساایی
کودکان دارای اختالل نقص توجه  /بایش فعاالی ابتادا مقیااس
اختالل کمبود توجه سوانسون و نوالن پلهام ،در بین  341نفر از
دانشآموزان پایه ششم حاضر در مدارس ابتدایی ناحیاه  1شاهر
کرمان اجرا شد ،سپس  34نفر از کودکاانی کاه دارای بیشاترین
نمااره در مقیاااس اخااتالل کمبااود توجااه بودنااد و خودشااان و
والدینشان حاضر به همکاری باا محقاق بودناد انتخااب شادند،
سپس این  34نفر به صورت تصادفی ساده در دو گروه جاایگزین
شاادند؛ و اعضااای گااروه آزمایشاای در طاای  11جلسااه آمااوزش
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تواناییهای حرکتی دریافت کردند؛ اعضای گروه کنترل در ایان
مدت آموزشی را دریافت نکردند .بعد از پایان جلسات آماوزش از
هر دو گروه پس آزمون ازنظر کارکردهای اجرایای موردسانجش
قرار گرفتناد .ماالک ورود باه پاژوهش شاامل داوطلاب باودن
آزمودنی ،نداشتن اختالل روان شناختی ،عدم مصارف دارو ،پسار
بودن و داشتن اختالل نقص توجه /بیش فعالی بود .مالک خروج
شامل عدم شرکت در جلسات آماوزش توانااییهاای حرکتای و
غیباات باایش از  3جلسااه و عاادم تکمیاال پرسشاانامههااا بااود.
مالحظات اخالقی پژوهش حاضر به شرح ذیال باود .1:کلیاهی
شرکت کنندگان به صاورت شافاهی اطالعااتی در ماوردپژوهش
دریافت کرده و در صورت تمایل مشارکت کردند .2.این اطمینان
به آزمودنیها داده شد که تمامی اطالعات آنها محرمانه خواهد
ماند .برای تحلیل توصایفی دادههاا ،از آماار توصایفی و تحلیال
کوواریانس تاک متغیاره و چنادمتغیره باا اساتفاده از نارم افازار
 SPSSنسخه  25تجزیه وتحلیل شدند .سطح معنایداری ایان
پژوهش  p> 4/41بود .ابزار پژوهش در ذیل مطرحشدهاند.
اختالل کمبود توجه سوانسون و نووالن و پلهوام،
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خرده آزمونهای حافظوه عوددی و تشوابهات از
مقیاس هوشوی وکسولر ( :)WISC-IVایان پرسشانامه
توسط وکسلر در  2442ساخته شده است .مقیاس هوشی وکسالر
به آزمایش کودکان  5تا  15ساله اختصاص دارد .کل مقیااس از
 12خرده مقیاس تشکیل شده که برحسب ویژگیهای کالمای و
غیرکالمی به  2گروه تقسیم میشود .نمرهگذاری به ایان شایوه
انجام میشود که پاسخ به هر خرده آزمون یک نمره خام فاراهم
میآورد .نمرات خام خرده آزمونها با توجه به جادولهاایی کاه
برحسب سن و برای گاروههاای کالمای و غیرکالمای باه طاور
جداگانه تهیه شده است ،به مقیاس واحدی تبدیل میشود .نماره
تبدیل شده برحسب  sیعنی انحاراف اساتاندارد از میاانگین سان
بیان میشود .متوسط پایاییهاای دونیماه آزماون بارای بخاش
کالمی ،غیرکالمی و کل مقیاس به ترتیاب 4/94 ،4/91 ،4/95
گزارش شده است؛ و متوسط پایاییهای دونیمه بارای تاکتاک
آزمونهای فرعی نیز  4/17تاا  4/49باود .پایاایی آزماون -بااز
آزمون (با متوسط زمانی  23روز) برای گروههای مختلاف سانی
نیز نسبتاً باال بود جز در مورد آزمون فرعای مازهاا ،نمارات ایان
آزمون فرعی احتمااالً در طاول زماان بایثباات اسات ( .)17در
پژوهش گنجی ( ،)1397ضریب اعتبار خرده آزمون تشاابهات در
کودکان (آمریکایی) 7/5 ،و  14/5سااله  4/44و  4/11و ضاریب
اعتبار خرده آزمون حافظه رقمای هماان کودکاان  4/42و 4/59
اعالمشده است (.)11
آزمون تصواویر هندسوی پیچیوده آنودرهری (R-
 :)OCFTآزمون تصاویر پیچیاده را آنادرهری در ساال 1942
به منظور سنجش نوع عملکرد ادراکی و حافظه دیاداری مراجعاه
کنندگان به درمانگااه روانشناسای و روانپزشاکی اباداع کارد.
آزمون متشکل از دو کارت  Aو  Bاست که هر کارت به منظاور
مجزا و متناسب با موقعیت انتخاب شده و اجرا میگاردد .کاارت
 Aمتشکل از  11جز ادراکی است و در مورد افراد  4سال به باال
کاربرد دارد .کارایی مثثر این کارت برای افاراد  7ساال باه بااال
است و برای نوجوانان و بزرگساالن عمالً کااربرد بیشاتری دارد
( .)19این آزمون توسط میرهاشمی در تهران هنجاریابی گردید و
جهت تعیین میزان روایی آزمون از خرده آزمون حافظاه عاددی
وکسلر استفاده شده و ضریب  4/25به دست آماده اسات و بارای
محاسبه ضریب پایایی از روش بازآزمایی استفاده گردید و ضریب
 4/42به دست آمده و نتیجه گرفته شد آزمون از پایاایی و روایای
الزم برخوردار است .پایایی این آزمون باا روش آلفاای کرونبااخ
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توسط محقق برآورده شد و ضریب  4/41به دسات آماد .جهات
تعیین میزان روایی آزمون تصاویر درهم پیچیده آندرهری از خرده
آزمون حافظه رقمی وکسلر استفاده شده است و ضریب  4/25باه
دست آمد و بارای محاسابه ضاریب پایاایی از روش بازآزماایی
استفاده شد و ضریب  4/42به دست آمد و نتیجهگیری شاد کاه
آزمون از پایایی و روایی الزم برخورداراست (.)24
آموزش تواناییهای حرکتی طی  11جلسه تمرین اجرا شاد.
این جلسات طی  4هفته که در هر هفته  3جلساه و هار جلساه
تمرینی  45دقیقه طول میکشید که  15دقیقهی اول آن به گرم
کردن 24 ،دقیقه تمرینات و بازیهای حرکتی اصلی و  14دقیقه
شامل سرد کردن بوده است .در هر جلسه تمرینای ساعی بار آن
شد که همه مقوله های توانائی حرکتی (مهارت حرکتای درشات،
ظریف ،تعادل) گنجانده شود و گاهاً ریتم جلسات به صورت آسان
به مشکل در نظر گرفته شده است.
خالصهی محتوای آموزش تواناییهای حرکتی به شرح ذیل
است:
جلسه اول :جابهجا کردن شیء در یک مسیر (مهارت حرکتی
درشت) .ایستادن روی زمین یا پای برتر (تعادل) .بازی ریتمیاک
(مهارت ظریف).
جلسه دوم :پریدن درجا با حرکت دستوپا بهصاورت همساو
(مهارت حرکت درشت) .پریدن درجا با حرکت دست وپا به صورت
غیرهمسو (مهارت حرکتی درشت) .باال پریدن و لمس پاشنهها با
دودست).
جلسه سوم :بازی چراغ های عبور و مارور (تعاادل -مهاارت
حرکتی درشات) .پریادن و خزیادن (مهاارت حرکتای درشات و
ظریف).
جلسه چهارم :بایست و بچرخ (مهارت حرکتی درشت) .بازی
قاشق و توپ تنیس (در حالت دویدن) مهارت حرکتای درشات-
تعادل.
جلسااه پاانجم :رد شاادن از خااط کااش روی چااوب موازنااه
(تعادل) .پرتاب توپ زدن توپ به زمین و دریافات آن باا دسات
برتر (درشت) .بازی ریتمیک (ماهیچههای ظریف).
جلسه ششم :دریافت توپ پرتااب شاده باا دودسات .پرتااب
کردن و گرفتن توپ (گروهی) .فعالیت همااهنگی انادام فوقاانی
(توپ تنیس).
جلسه هفتم :لمس بینی با انگشت اشااره باا چشامان بساته
(تعادل) .لیلی کردن در خانه .عمل و عکسالعمل.
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جلسااه هشااتم :گذاشااتن سااکه در جعبااه بااا دساات برتاار.
دسته بندی کارتها با دست برتر (ماهیچههاای ریاز) .باه رشاته
کشیدن مهرهها با دست برتر (ماهیچههای ریز).
جلسااه هشااتم :گذاشااتن سااکه در جعبااه بااا دساات برتاار.
دسته بندی کارتها با دست برتر (ماهیچههاای ریاز) .باه رشاته
کشیدن مهرهها با دست برتر (ماهیچههای ریز).
جلسه نهم :نشانهگیری .بولینگ دو نفره (درشت).
جلسه دهم :پاس دادن توپ (درشت) .بازی قاشق و دو توپ
تنیس (درشت).
جلسااه یااازدهم :جابااهجااا کااردن م ایخهااا بااا دساات برتاار
(ماهیچههای ظریف) .بازی ریتمیک (ماهیچههای ظریف).
جلسه دوازدهم :تور ماهیگیری (گروهی) .مجسمه انفرادی
جلسه سیزدهم :پوشش های سهگانه (درشت) .حرکت اینجا-
حرکت آنجا (بازیهاای ایساتگاهی) مهاارت درشات-ظریاف-
تعادل.

یافتهها
در این بخاش نتاایج تجزیاهوتحلیال دادههاا مطارح مایشاود.
مشخصااات جمعیاات شااناختی آزمااودنیهااا در جاادول  1نشااان
دادهشده است.

جدول  .1توزیع فراوانی و درصد متغیرهای جمعیت شناختی
گروه کنترل
گروه واقعیت درمانی
متغیرهای جمعیت شناختی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
%42/14
4
%35/71
5
 25تا  34سال
%35/71
5
%42/14
4
 31تا  35سال
سن
%21/43
3
%21/43
3
 34سال به باال
%144
14
%144
14
کل
%35/71
5
%35/71
5
فوقدیپلم
%42/14
4
%21/57
4
لیسانس
تحصیالت
%21/43
3
%35/71
5
فوقلیسانس
%144
14
%144
14
کل
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره برای مقایسه پسآزمون حافظه فعال در گروه کنترل و آزمایش
متغیر

منب تغییرات

حافظه فعال

گروه
خطا

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

1
24

147/757
3/11

147/757
14/743

نتایج بهدستآمده در جدول  2نشان داد که گروه کنترل
و آزمایش در پس آزمون حافظه فعال باهم تفاوت معنااداری
داشتهاند؛ بنابراین آموزش تواناییهاای حرکتای بار حافظاه
فعااال در کودکااان دارای نقااص توجااه/باایش فعااالی تااأثیر

F
47/51

معناداری
4/441

ضریب تأثیر
4/753

معناااداری دارد .باار اساااس ضااریب ایتااا تااأثیر آمااوزش
تواناییهای حرکتی بر حافظه فعال ( )4/753بوده است.
نتایج بهدستآمده در جدول  3نشان داد که گروه کنترل
و آزمااایش در پااسآزمااون حافظااه فعااال برنامااهریاازی-
سازماندهی ،بااهم تفااوت معنایداری داشاته اناد؛ بناابراین
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جلسه چهاردهم :حمال تاوپ باه شاکل گهاواره (درشات).
هدفگیری (درشت).
جلسه پانزدهم :قفل پا (تعادل) .رگبار توپ (مهارت درشت).
جلسه شانزدهم :توقف و حرکات (درشات) .آماادگی هشات
شکل (درشت).
جلسه هفدهم :تمرین چهار فعالیته .درشت -ریز -تعادل
جلسه هجادهم :تاور مااهیگیری (درشات) .تاوپ شایطون
(درشت).
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بر اساس ضریب ایتا تأثیر آموزش تواناییهاای حرکتای بار
برنامهریزی -سازماندهی ( )4/471بوده است.

آموزش تواناییهای حرکتی بر برنامهریزی -سازماندهی در
کودکان دارای نقص توجه/بیش فعالی تأثیر معنااداری دارد.

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره برای پسآزمون برنامهریزی -سازماندهی
متغیر

51/24

4/441

4/471

پردازش ،معموالً بهوسیله طیف پیچیدهای از تکالیف که شامل به
خاطر آوردن تعادادی از ماوارد در موقعیاتهاای مهام اسات و
همچنین عملکرد پردازش اطالعات در حین و بعد از رمزگردانای
موارد در حافظه است .جامعیت رابطهای به توانایی ساختن روابط
جدید بین عناصر بازمیگردد ( .)25حافظه فعال یکی از کلیادی-
ترین مهارتهای شناختی برای دانشآموزان و معلمان است .باید
روزانه با چالشهاای ذهنای زیاادی درگیار باشایم از توجاه باه
معلومات پیشین دانشآماوزان گرفتاه تاا اهاداف درس ،تنظایم
فعالیتهای آموزشی ،زمانبندی ،تأخیرها و توقفهاا در سااعات
درسی و غیره و غیره .دانشآموزان نیز باید از حافظه فعاال خاود
برای درک معانی لغات هنگام مطالعه متن درسی ،تصمیمگیاری
در مورد نحوه استفاده از عملیات ریاضی برای حل مسئله و توجه
به صحبتهای معلم و نوشتههای پای تخته استفاده کنند .نقص
در حافظه فعال باعث اختالل در کارایی و یادگیری محاسابات و
حل مسائل پیچیده میشود حافظه فعال برای کنترل توجاه نیاز
ضروری است .حافظاه فعاال سیساتمی اسات کاه اطالعاات را
به صاورت فعاال در ذهان نگاه مایدارد تاا تکاالیف کالمای و
غیرکالمی مانند استدالل و ادراک را انجام دهد و نیز آن ها را باا
پردازشهای بعدی در دسترس نگه دارد .دکتر ترسی معتقد است
حافظه فعال یادآوری اطالعات ثبتشده در گذشاته و اساتفاده از
آن در زمان حال است به عقیدهی وی حافظه فعال دقیقاً هماان
چیزی است که تفااوت هاای عماده در موفقیات در یاادگیری را
تعیین میکند حافظه فعال زیربنای تمام عملکردهای اجرایی مغز
است؛ که ورزش کردن می تواناد حافظاه فعاال را تقویات کناد.
ورزش یک فعالیت تمام حرکتی است که بهصورت روزمره توسط
کودکان انجام میشود و به نظر میرسد بدون هادف اسات؛ اماا
هر نوع ورزشی با یک هدف خواسته یا ناخواسته انجام می شود و
اگر ورزشهایی مثل یوگا -باازی ریتمیاک و آماادگی جسامانی
توسط کودکان انجام شود ،اثر مثبتی بار حافظاه فعاال کودکاان
بخصوص کودکان بیش فعال خواهد داشت چراکاه طارف دیگار

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تواناییهای حرکتی
باار کارکردهااای اجرایاای دانااشآمااوزان بااا اخااتالل نقااص
توجه/بیش فعال بود .نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد
آموزش توانایی های حرکتی بر کارکردهای اجرایی (حافظه فعاال
و برنامه ریزی -سازمان دهی) کودکان دارای نقص توجه  /بایش
فعالی تأثیر معنی داری داشته است؛ و میزان این تأثیر بر حافظاه
فعال کودکان دارای نقص توجه  /بایش فعاالی  44درصاد و بار
برنامه ریزی -سازماندهی  49هست .این یافته با نتایج یافتاهی
گروسمن که در پژوهشی اثربخشی آموزش مهارت های ادراکای
حرکتی را بر کارکردهای اجرایی را موردمطالعه قرار داد و نتیجاه
گرفت که این آماوزش مهاارتهاای ادراکای حرکتای بهباودی
معنی داری را در کارکردهای اجرایی ازجمله حافظه فعال ،توجه و
تمرکز ،بازداری پاسخ ،سازماندهی و برنامهریزی نشان میدهاد،
همخوان است ( .)21فینگ فینگ و باربارا ،در تحقیقای باه ایان
نتیجه رسیدند که استفاده از روش بازی و تمرین حرکتی باعاث
تقویت حافظه فعال و کارکرد ریاضی دانش آماوزان مای شاود و
آنها مسائل ریاضی بخصوص اشکال هندسی را راحتتر و بهتر
درک میکنند ( .)22گودوی و برانتا ،در تحقیقی در بررسی تاأثیر
برنامه حرکتی تربیت بادنی بار مهاارتهاای بنیاادی دساتکاری
کودکان به این نتیجه رسید که اجرای برناماه آموزشای مادون،
رشد مهارتهای دستکاری را در پی داشاته اسات ( .)23دوودا و
همکاران ،در پژوهش خود نشان دادند که تغییرات پدید آماده در
اثر اجرای برنامه حرکتی مدون مهارتهای حرکتای -بنیاادی را
بهبود میبخشد (.)24
در تبیین این یافتهها مایتاوان گفات کاه طرفاداران روش
ادراکی -حرکتی معتقدند که یاادگیری حرکتای مباد یاادگیری
است و فرایندهای ذهنی عالیتر پاس از رشاد مناساب سیساتم
حرکتی و سیستم ادراکی و همچناین پیونادهای ارتبااطی میاان
یادگیری حرکتی و ادراکی به وجود میآیناد .در ذخیاره کاردن و
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بازی کردن طبیعی تارین رویاداد در دنیاسات و در کناار لاذت و
شادی آن خیلی چیزهاای دیگار وجاود دارد ( .)22حرکات هاای
ریتمیک ترجمان احساس های درونی کودک اند .احساسااتی کاه
نمی توان آن را بیان کرد و تنها به وسیله ی انجام این حرکات هاا
قابل وصف اند .مشاکالت یاادگیری معلاول نباود رشاد بهنجاار
حرکتی است که این حرکت ها موجب تعاامالت و ارتباطااتی در
ذهاان ماایشااود کااه کودکااان را بااه ادراک صااحیح از خااود و
محیطشان می رساند .در حرکتهای موزون به دلیل حاکم باودن
وزن – نظم و هماهنگی بر اجزاء و عناصر آن و نیز برخاورداری
این حرکت ها از تجاارب حسای -حرکتای غنای ،محارک هاای
موسیقیایی – شانیداری ،دیاداری و ظهاور تاوالی محارک هاا و
پاسخ ها ،شرایط و موقعیتی برای کودکاان ایجااد مای شاود کاه
عالوه بر پرسش ذهنی ،شناختی ،ادراکی و حرکتی زمیناه هاایی
برای رشد و فراگیری موفق مهارت های تحصیلی در آینده مانناد
خواندن ،نوشتن ،حساب کردن ایجااد مای شاود ( .)24وقتای کاه
کودکان به انجام باازی هاای ماوزون طای یاک برناماه خااص
می پردازند ،حافظه فعال بهتری خواهند داشات .موفقیات داناش
آموزان در امر تحصیل نیازمند یکسری مهارتهای پایهای است.
این مهارتها ،جنبههای عصب روان شناختی همچون حافظاهی
فعال و توجه هستند .اکتساب این مهاارتهاا از طریاق تجرباه،
آموزش و یادگیری امکانپاذیر اسات ( .)27اکثار کودکاان ایان
مهاارتهاا را باهصاورت خودکاار فرامایگیرناد ،ولای کودکاان
بیش فعال و دارای نقص توجه در یاادگیری ایان مهاارتهاا باا
مشکل مواجه هستند و نیاز است که باه آنهاا آماوزش داد .لاذا
معلمان باید در آموزش به کودکان بیش فعال و دارای نقاص باه
پیشنیازهای یادگیری همچون حافظهی فعال توجاه نمایناد .باا
توجه به اینکه کودکان بیش فعال و دارای نقاص در حافظاهی
فعال مشکل دارند ،ورزش و حرکات ریتیماک و باازی مایتواناد
موجب تقویت این حافظه شود و این امر بهنوباهی خاود موجاب
بهبود عملکرد تحصیلی کودک شود .به عبارتدیگر آموزشهایای
که درزمینه ی حافظهی فعال اعم از حرکتی ،موزون و ریتمیک و
ورزشی به کودکان داده میشود ،موجب فعاال شادن بخشای از
مغز که در رابطه با حافظهی فعال است ،میگردد و به دنباال آن
عملکرد تحصیلی در کودک بهبود مییابد (.)5
بازی یکی از پرقدرت ترین ابزار و وسایلی است که کودکاان
برای تجربه کردن و تسلط بر مهارت های جدید در اختیار دارناد.
بازی ریتمیک به کودکان کمک میکند تا دانش و آگااهیهاایی
که آن ها برای چالش و موفقیت در مدرسه و زندگی به آنان نیااز
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دارند ،کسب کنند .کودکان از در کنترل داشاتن چیزهاا و کارهاا
احساس قدرت میکنند و این به آن ها کمک می کند تاا نگارش
مثبتی در مورد یادگیری داشته باشند .با پذیرش اهمیت باازی در
رشد هوشی ،اجتماعی و جسمانی کودکان ،نابودی و از بین رفتن
بازی ،عواقب جدی در جریاان دوره کاودکی و سرتاسار زنادگی
کودکان خواهد داشت .درواق اکنون این نگرانی عمده وجود دارد
که اگر نسلی از کودکان بدون بازی و تفکر خالقانه که از باازی
نشأت می گیرد ،رشد کنند و بزرگ شوند ،ما چه نوع جامعاه ای را
خواهیم داشت ( .)21بازی ریتمیاک و آماادگی جسامانی بارای
کودکان فواید بی شمار دارد .باازی ریتمیاک معلام خصوصای و
راهنمای آموزشی کودک است .بازی ریتمیک بهواسطه جذابیتش
هاادفی ماایشااود کااه کااودک خااودش را بااه ساامت شاارایط و
موقعیت های بهتر بکشاند .اگر شاما در ماورد باازی فکار کنیاد
می بینید که اغلب دربرگیرنده عنصری از خطار کاردن اسات؛ و
آمادگی برای برنامه ریزی زندگی و انجام فعالیت هاای مساتقل و
تصمیمگیری است ( .)29تعاادل یکای از مهامتارین روشهاای
ریلکس شدن است .چند دقیقه ریلکس آرامش عمیق مای تواناد
به سرعت خستگی جسمی و روحی را کااهش دهاد درحاالی کاه
ممکن است یک خواب چندساعته نتواند خستگی را کاهش بدهد
و شخص بعاد از بیاداری باازهم احسااس خساتگی کناد .طای
تحقیقات جدید ،آن تقسیم بندی که سابقاً بارای غادد و اعصااب
برای تولید هورمونها و مواد شیمیایی انجام شده بود نمایتواناد
به شکل مجزا درست باشد زیرا اعضا می توانند مانند مغاز تفکار
داشته باشند و همین امر باعث تقویات تواناایی ساازمان دهای و
برنامهریزی در فرد میشود (.)34
هر مطالعه ای به طور اجتناب ناپذیر دچار محدودیت میگاردد
که تفسیر یافتهها را در بستر محدودیتها ضروری مایساازد .از
محدودیتهاای پاژوهش حاضار مایتاوان گفات کاه یکای از
مشکالت مهم فرا روی یک پژوهشگر جلب همکاری و اعتماد و
اطمینان افراد است ،به خصوص که تحقیق برای بسیاری از افراد
پدیده ای ناشناخته بوده و مزایای آن را جدی تلقای نمای کنناد و
این پژوهش نیز از این امر مستثنا نبود .ابزار باه کاررفتاه در ایان
تحقیق پرسشنامه و ابزارهای تصویری بود و افراد ممکان اسات
به دالیل مختلف ،واقعیتها را منعکس نکنناد ،بارای رفا ایان
کمبود بهتر بود از مصاحبه و مشاهده یا ساایر ماوارد در صاورت
امکان استفاده شود که به دلیل محدودیتهاای زماانی ،منااب و
امکانات این امر میسر نشد .عدم کنترل همهی عوامل مداخله گر
مثل پایگاه اجتماعی و اقتصاادی ،ساالمت روان شاناختی ،تیا
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 والدین سعی کنند تا حاد.در آموزش و تربیت کودکان قرار گیرد
.ممکن کودکان خود را به انجام بازیهای حرکتی تشویق کنناد
به مربیاان دبساتان دربااره شایوه آماوزش و انجاام باازیهاا و
مهارت های حرکتی در مراکز آموزش وپرورش آموزش های ضمن
 همچناین در بعاد پژوهشای پیشانهاد.خدمت اختصااص دهناد
می شود آموزش تواناایی هاای حرکتای در داناش آماوزان ساایر
 آموزش توانایی های.پایه های تحصیلی و سایر استانها اجرا شود
حرکتی بر سایر کارکردهای اجرایای (باازداری پاساخ و توجاه و
.تمرکز) انجام شود

 این تحقیق در بین داناش آماوزان پسار پایاه.شخصیتی و غیره
 شهر کرمان صورت گرفته اسات بناابراین1 ششم ابتدایی ناحیه
 این پژوهش باه صاورت.تعمیم پذیری آن با احتیاط صورت گیرد
 تعمیم نتیجه گیاری را باه، به این دلیل.مقطعی انجام شده است
 طاوالنی باودن زماان آماوزش و.موارد دیگر را دشوار میساازد
 باه طاوالنی شادن زماان اجارای،تعداد زیاد ابزارهای پژوهش
پژوهش انجامید که بر مقدار دقت پاساخهاای شارکتکننادگان
 باا توجاه باه نتاایج ایان پاژوهش در بعاد.بی تأثیر نبوده اسات
کاربردی پیشنهاد میشود برای دانش آموزانی که کودکاان دارای
 باازی- بیش فعالی هستند آموزشهای ویژه یوگاا/ نقص توجه
 برشاورهایی باارای.ریتمیاک و آماادگی جساامانی برگازار شااود
مشاااوران ماادارس تهیااه شااود کااه در آن بااهصااورت علماای
ماهیچاههاای-تواناییهای حرکتی (مهارت ماهیچههای درشات
.تعادل) و ضرورت های آموزش آن و نتایج آن تشاریح شاود-ریز
مراکز پیشدبستانی بازیهاای ریتمیاک (مهاارتهاای حرکتای
جهت باال بردن توانایی حرکتی) را جزء برنامه های اساسی خاود

تقدیر و تشکر
.این مقاله برگرفتاهشاده از رسااله دکتارای نویسانده اول اسات
نویسااندگان باار خااود الزم ماایداننااد از کلیااه دانااشآمااوزان
.شاارکتکننااده در ایاان پااژوهش تشااکر و قاادردانی نماینااد
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