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 مقدمه
 دهندیم لیتشک یآموزاناز افراد هر جامعه را دانش یبخش

 یهایهمکالس گریهمراه و همگام د توانندیکه معموالً نم
تعداد (. 1388)افروز،  موفق باشند یریادگیو  لیخود در تحص

 شیساله در حال افزا هر 1یریادگی یآموزان با ناتواندانش
زیآموزان ددانش ن،یب نیاست. در ا          از جمله   2رآمو

شان یهستند که سن ذهن یریادگی یآموزان با ناتواندانش
 12آموز عنوان مثال، دانشهاست. بهآن یکمتر از سن واقع

 ن،یبراسال است. بنا 9او فقط  یسال سن دارد، اما سن ذهن
در محاسبات، نوشتن و  ادیبه احتمال ز رآموزیآموزان ددانش

 یآموزاندانش رآموزان،یشوند. دیندن با مشکل مواجه مخوا
شوند یدار گنجانده ممشکل رندگانیادگیهستند که در گروه 

 ندیفرآ یدر ط ژهیبه و یفیضع 3یو از سطح خودکارآمدپندار
کمتر رشد  یذهن تیوضع لیبه دل نیبرخوردارند. ا یریادگی
کار  کیکنند قادر به انجام یها احساس مهاست؛ آنآن افتهی
   (. 2019 ن،یو کوزن یاشار ن،یالدنی)ز ستندین دهیچیپ

ی که به آموزش آموزاندانشرا نباید با  رآموزید آموزاندانش
   که همکاری  لیمیبآموزان دانشخاص نیاز دارند یا با 

ی هامهارت توانندیم، اشتباه گرفت. دیرآموزان کنندینم
زند اما در مقایسه با همساالن عادی خود در آموزشی را بیامو

کالس، سرعت و عمق کمتری از حد متوسط دارند. با این 
کمک آموزشی ممکن است  لیوساحال، توسل به برخی از 

کمک  هاآندیرآموز را افزایش دهد و به  آموزاندانشعالقه 
ا ندیفرا کند تا در   (. 2015، 4یادگیری درگیر شوند )مدت

دارند. این افراد  85تا  70بهره هوشی بین  دیرآموز آموزدانش
از  بزرگترکه  دهندیمدرصد جمعیت را تشکیل  1/14تقریباٌ 

های ذهنی یادگیری، ناتوانی یهایناتوانگروه کودکان دارای 
اما با  اندآموختهو اتیسم است. راه رفتن و صحبت کردن را 

مشکل دارند  ی دیگر، از نظر درسیهابچهاز  کندترو  ریتأخ
به نظر  ترنابالغ. نسبت به سن مانندیم ترعقب سال هرو 
با کودکان کوچکتر  دهندیم، در بازی ترجیح رسندیم

همبازی شوند، در گفتگو برای رسیدن به اصل موضوع 
مکرراٌ شنیده  ربطیبچیزهای  هاآنمشکل دارند، در مکالمه 

، در دوران نوجوانی چندین سال کوچکتر از همساالن شودیم
، بازه توجه کوتاهی دارند، مطالعه کنندیمخود فکر و عمل 

، در پیروی از کنندینمحفظ  ،آموزندیماما آنچه که  کنندیم
مشکل دارند، سخت تالش  یاچندمرحله یهادستورالعمل

د، خود پیش برون یهایهمکالسبا  توانندینماما  کنندیم
                                                                                                                                                                                                                               

1. Learning Disability Student  

2. Slow Learner Student 
3. Self-efficacy  

4. Madtha  

5. Du plessis 
6. Reflex  

7. Sustainend Attention 

و در خواندن و نوشتن ضعیف هستند، در  نفسعزتفاقد 
ندارند  یبلندمدتو اهداف  کنندیمزمان حال زندگی 

انسان  ختیشناستیزتوجه جزء اساسی  (.2021 ،5سی)دوپلس
    6هایبازتاب .است که حتی در بدو تولد نیز وجود دارد

تا مشخص کنند  کنندیمکه به انسان کمک  یریگجهت
در محیط،  باید مورد توجه قرار گیرند؛  دادهایروکدامیک از 

 توجه ی ازمختلف انواعامری که برای بقا الزم و ضروریست. 
، توجه 8، توجه متناوب7توجه پایداراز:  عبارتندوجود دارند. 

 11ییعنوان کارکرد اجراتوجه به. 10شده، توجه تقسیم9انتخابی
عملکرد اساسی در مغز  نیتراز مهم کییشود و شناخته می

 ندهاییاای برای فرهیهای آن پاانسان است که مؤلفه
توجه  ستمیس یکپارچگی ،رونیاست و از ا گرید یشناخت

 گرید یسطح باال شناخت یهاستمیالزمه عملکرد همه س
در کتاب خود ( 1976) 13راس (.2006، 12کاپوساست )پنر و 

وجود دارد  ینقص ذهن کیرسد که یبه نظر م» :سدینویم
 یریادگی ژهیو یهاییکه دچار نارسا یکودکان شتریکه ب

در تمرکز، دقت و  ییاند؛ و آن عدم تواناهستند با آن مواجه
 ردیگیم جهینت نیراس چن«. توجه بر مطلب مورد بحث است

هستند،  یریادگی ژهیو یهایینارسا یکه دارا یکه کودکان
 ریدچار تأخ ،یعیدقت و توجه طبها در کسب رشد آن ندیافر
از  یکی (.1396 سیف نراقی، ،یوقفه شده است )نادر ای

 رآموز،یکودکان د تیو ترب میمسائل مهم در عرصه تعل
 درصد از 59/13هاست حدود آن لیادامه تحص یچگونگ

 دهند )افروز،یم لیمدرسه را تشک نیتعداد کل کودکان سن
  اما  ،دارند یود(. همه کودکان دامنه توجه محد1384
مشکل  قهیسه دق ایاز دو  شیدر تمرکز ب دیرآموز آموزدانش

که در آن زمان انجام داده به خاطر  یتواند کارهایدارد و نم
تذکر  ایکه انجام داده بدون آموزش  را ییکارها ایو  اوردیب

 (.14،2021کورکوزوز و تاپبعداٌ تکرار کند )
 تیمنجر به تقو یحرکت -یکه مداخالت ادراک ییاز آنجا
گردد یدامنه توجه م شیاز جمله افزا یشناخت یهامهارت
در  دیبا ن،ی(. بنابرا1388 ،ییرزایو م ملویکر سازمند، ،ی)سادات

 شیمناسب به منظور افزا یهاتیها و فعالروش یجهت اجرا
است؛ تالش  ییبناریز یهادامنه توجه که به مثابه مهارت

(. 1390 ن،یکمرزر منزه ویگلشن ،یشوشتر ،ینمود )اهرم
بر عملکرد  یحرکت تیانواع فعال ریمطالعات مربوط به تأث

 نهیزم نیدر ا یاریبس قاتیاست و تحق دینسبتاٌ جد ،یشناخت

8. Attention Shift  

9. Selective Attention  
10. Divided Attention 

11. Executive Functions   

12. Penner & Kappos    
13. Ross 

14. Korkusuz & Top 
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رود نتایج حاصل از انتظار می راین،در حال انجام است. بناب
را بر طرف  نهیزم نیموجود در ا یاین مطالعه بتواند خالء علم

زندگی این افراد  تیفیگامی کوچک در جهت بهبود ک کند و
 فراهم سازد.

 روش
و به لحاظ هدف  یشیآزما مطالعه کیپژوهش حاضر 

 بوده گواه گروه با آزمونپس –آزمون شیبا طرح پ ،یکاربرد
)دختر و  رآموزیآموزان ددانش یآن را تمام آماری جامعه و

در شهر   99-1400 یلیسال که در سال تحص 8-12پسر( 
 لیتشک ؛بودند لیکه مشغول به تحص، نفر 500رشت مجموعاً

 آموزان مذکور بود که ازنفر از دانش 20مطالعه  مونهدادند. ن
ورود به  طیو بر حسب شرا یتصادف یریگنمونه قیطر

 10نفر( و گواه ) 10) شیانتخاب و در دو گروه آزما پژوهش
 یاخله به صورت گروهمد یاجرا وهیشدند. ش گماردهنفر( 

 یریادگیمداخله در مرکز اختالالت  یاجرا طیبوده و مح
شهرستان رشت بود که امکانات الزم جهت  امشو آر میحک

شده را داشت. گروه نمونه شامل  یطراح ناتیانجام تمر
  79هوش  نیانگیساله و م 8-12 رآموزیآموزان ددانش

 ،یوکسلر کالم و نافیگود تر،یال یهابودند، و بر طبق آزمون
شده بودند،  ییشناسا رآموزیعنوان دبدو ورود به مدرسه به

آزمون ارقام هوش وکسلر مجدداٌ خرده ق،یدق ییجهت شناسا
 45جلسه  10به مدت  شیسپس گروه آزما. دیاجرا گرد

 کپارچهی ناتیهفته( تمر 5جلسه جمعاً ) در هفته دو یاقهیدق
مالک کردند.  افتیررا د  (1964) 1کپارت یحرکت -یادراک

 -3کامل،  یسالمت -2 ،یعدم مشکالت حرکت -1ورود: 
مشارکت در  یبرا یآزاد -4 محرمانه ماندن اطالعات،

شرکت  یو خانواده برا یکامل شخص تیرضا -5پژوهش و 
 زیخروج از پژوهش ن یهامالک ،همچنیندر طرح بود. 

بروز حادثه ناخواسته که امکان ه و از دو جلس شیب بتیغ
  .کندیحضور فرد در جلسات درمان را مختل م

 شسنج ابزار
 یدلیجان ر :(SCWT( 2استروپ واژه –آزمون رنگ  .1

پ بار جهت سنجش توجه  نیاول ی( برا1935)  3استرو
 یآزمون استروپ را طراح یشناخت یریپذو انعطاف یانتخاب
 یاصل یرنگ و اجرا دنیآزمون شامل دو مرحله نام نیکرد. ا

شناخت رنگ  نیآزمون است. در مرحله اول هدف تنها تمر
 نیندارد. بد یااست و نمره دیو مکان آن در صفحه کل

آن رنگ را بر  دیبا مشاهده هر رنگ، کل یصورت که آزمودن
 یرنگ واژه 48مرحله دوم  . دردهدیم فشار دیصفحه کل یرو

                                                                                                                                                                                                                               
1. Kephart 

2. The Stroop Color and Word Test  
3. John Ridley Stroop 

4. Brown  

 یرنگواژه  48 کلمه زرد با رنگ زرد( و همخوان با رنگ )مثالً
 یکلمه زرد با رنگ قرمز( برا خوان با رنگ )مثالًمناه

به رنگ توجه داشته  دیبا یشود و آزمودنیظاهر م یآزمودن
همخوان و  یکلمه رنگ 96باشد نه واژه. در مجموع 
 ز،رنگ قرم 4و در یو متوال یناهمخوان به صورت تصادف

 شدن هر کلمه زمان ظاهر شود.یو زرد نشان داده م یسبز، آب
هزارم  800 یارائه دو کلمه رنگ نیو فاصله ب هیثان 2 یرنگ
 واژه –رنگ  یپژوهش، از تعداد خطا نیاست. در ا هیثان

استفاده شد.  یشناخت یریپذسنجش انعطاف برای ناهمخوان
و میزان تداخل با کم کردن  است 24تا  0 نیدامنه نمره ب

ان نمره تعداد صحیح ناهمخوان از نمره تعداد صحیح همخو
 نیا رامونیگذشته در پ یهاپژوهش جینتا. دیآیمبه دست 

مناسب آن در بزرگساالن و  ییاز اعتبار و روا یآزمون، حاک
 72/0 نیدامنه ب (. اعتبار آن در6200، 4وناکودکان است )بر

  (.1394 ،یگزارش شده است )بهادر 85/0تا 

نیکارت و یبندآزمون دسته. 2  5سکانس
((WCST: به طور  نیسکانسیکارت و یبنداز آزمون دسته

شود یتوجه استفاده م ییجاآزمودن جابه یمرسوم برا
ی، پاسکوالوکا، رسکی، م2002، 6)سرجنت، گرتس و استرالن

در  8گرانتو  کارت توسط  برگ 64(. 1999، 7دانکن، فرنچ
 یآزمون به آزمودن نیشده است. در ا جادیا 1948 سال
ها نماد به آن یروشود که یه میکارت ارا 64از  یادسته

رنگ قرمز، سبز،  4در  رهیصورت مثلث، ستاره، مثبت و دا
 4. ستیمشابه ن یدو کارت چیوجود دارد. البته ه یآب و زرد

مثلث قرمز، دو ستاره سبز، سه بعالوه زرد  کی»کارت شامل 
حاکم است،  یاصل یهاکارتعنوان به «یآب رهیو چهار دا

 یاصل یهاکارت ریها در زکارت ریسا یگذارینسبت به جا
 ایبازخورد درست  یاقدام کند. بعد از هر پاسخ، آزمودن

شود که یکند. در واقع به او گفته میم افتینادرست در
 4 یمورد نظر برا یغلط. الگو ایاو درست است  ینیگزیجا

تعداد است که دوبار  و رنگ، شکل بیبه ترت یکارت اصل
بعد  شکل، تعداد(. نگ،شود )رنگ، شکل، تعداد، ریتکرار م

داد،  یمتوال حیپاسخ صح یبه تعداد کاف یکه آزمودن نیاز ا
الگو  رییاز تغ یکند که البته آزمودنیم رییمورد نظر تغ یالگو

 یآن را کشف کند. شاخص اصل دیشود و خود بایآگاه نم
)البته طبقات به دست آمده( و  یآزمودندهنده عملکرد نشان

آزمون  ی( است. مدت زمان اجرایماندگدرجا ی)تعداد خطاها
 10تا  5/2در حدود  ،یآزمودن ییبرحسب سرعت پاسخگو

توسط  یرانیآزمون در جامعه ا نیا ییایو پا ییاست. روا قهیدق

5. Wisconsin Card Sorting Test 

6. Sergeant, Geurts & Oosterlaan 
7. Mirsky, Pascualvaca, Duncan & French  

8  Berg & Grant 
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( 1390) یو خداداد یانیآشت یآزاد فالح، فتح ان،یشاهقل
کرونباخ  یآلفا بیپژوهش، ضردر این  د.مطلوب گزارش ش
 یتعداد خطا یو برا 73/0شده،  لیتعداد طبقات تکم

 گزارش شده است. 74/0 یماندگدرجا

زمون عملکرد آ :(CPT)  1وستهیآزمون عملکرد پ .3
 2بکساراسون، برانسون و  ،یرسکیتوسط رازولد، م وستهیپ

توجه در  یخطاها افتنیشد و به منظور  هیته 1956 در سال
 یآزمون برا نیشد. ا یمبتال به صرع کوچک معرف مارانیب

   به کار  یتوجه و تکانشگر یبا خطاها یهشدار یابیارز
مداوم و  فیتکل کیحفظ توجه در خالل  ازمندیرود و نیم

 ،یابیارز نیاست. در ا ختهیبرانگ یهااز پاسخ یبازدار
حرف  کی شده را که معموالًنییهدف تع کی دیبا یآزمودن

صفحه وجود  یکه رو یموارد متعدد نیعدد است در ب کی ای
هدف  ،آزمون نیا یاانهیرا یهامشخص کند. در نسخه ،دارند

آزمون  نیشود. هدف ایبار تکرار م نیشده چندنییتع
توجه، مراقبت، گوش به زنگ بودن و  یسنجش نگهدار

 کی وستهیآزمون عملکرد پ قتیحق توجه متمرکز است. در
 یاز آن، برا یمختلف یهاو تاکنون فرم ستیآزمون واحد ن
 یهاشده است. در تمام فرم هیپژوهش ته ای یاهداف درمان

 کیرا به  توجه خود یمدت یبرا دیبا یآزمون، آزمودن نیا
جلب کند  یداریشن ای یداریساده، د محرک نسبتاً مجموعه

پاسخ خود  دیکل کیو در هنگام ظهور محرک هدف، با فشار 
شود یمحرک ارائه م 150 آزمون جمعاً نیرا ارائه دهد. در ا

آن محرک هدف است. مدت زمان ارائه هر محرک  20/0که 
است  هیثان 1دو محرک  نیو فاصله ب هیهزارم ثان 200
 (.1393، ادی، مشهدی و امانیاد)خد

آزمون  :(Ch-TEA)  3شدهمیتقس توجهآزمون . 4
سنجش و  یباشد و برایساخته ممحقق ،شدهمیتوجه تقس

کردن توجه  میمختلف و تقس فیتکال انجام همزمان ییتوانا
 نیچند تقاضا ساخته شده است. در مرحله اول ا ایدو  نیب

 یشود که همزمان با جداسازیآزمون از فرد خواسته م
 یتاز کلما یستیرنگ، به ل ها براساساز کارت یامجموعه

خوانش  انیشود گوش دهد. بعد از پایاو خوانده م یکه برا
 کلمات داده  یآورادی یزمان برا هیثان 40کلمات، به فرد 

 دیکلمات تنها با یسپارادیشود. در مرحله بعد در زمان به یم
همزمان با گفتن  یادآوریتوجه شود. در زمان  ستیبه ل

    فرصت داده  هیثان 40جدا کند و  زیها را نکلمات، کارت
و هم در  یسپارادیشود. در مرحله سوم هم در زمان به یم

ها پرداخته شود. کارت یبه جداساز دیکلمات با یادآوریزمان 
است.  هیثان 40کلمات  یادآوری یزمان در نظر گرفته شده برا

 یرو تست با فاصله دو هفته بر ییایو پا ییروا یبررس یبرا
نمرات  نیب یهمبستگ بیتست اجرا شد. ضر یآزمودن 24
مرحله که  نیتعداد کلمات سوم اسیمقدر خرده یآزمودن 44

شده بود، میتوجه تقس ازمندین یابیدر دو سطح اندوزش و باز
   ، (˂001/0Pی )بود. با توجه به سطح معنادار درصد 84

دوم  یرااول و اج یاجرا نمرات حاصل از نیتوان گفت بیم
     ییبازآزما ییاینشانه پا نیوجود دارد و ا یهمبستگ

در  آزمون نیکرونباخ ا یآلفا ن،یبخش است. همچنتیرضا
 انیها در مابیارز ییدرصد است. روا 86/0 ینفر 44نمونه 

قرار  یآزمون مورد بررس نیا یبرا یحوزه شناخت ابیارز 10
ها ابیزرا نیدرصد توافق نظر ب 84از  یحاک جیگرفت و نتا

  شده  میتوجه تقس دنیسنج یآزمون برا ییدر مورد توانا
ها، فرم یآزمودن یباشد. پرسشنامه مشخصات فردیم

شرکت در  یکنندگان براو خود شرکت نیاز والد تیرضا
 مطالعه.

 کپارچهی ناتیتمرحرکتی:  -برنامه تمرینات ادراکی
به مدت ( در پژوهش حاضر 1964) کپارت یحرکت -یادراک
بر هفته(  5جلسه جمعاً ) در هفته دو یاقهیدق 45جلسه  10

های هر جلسات و فعالیت .روی گروه آزمایش انجام گرفت
جلسه در جدول ذیل مطرح شده است:

 حرکتی - یادراک ناتیتمر برنامه. 1 جدول

 تیفعال جلسه

 جلسه اول
و  تدسیپنجه پا خود با ی کودک بر رو -3بپرد.  پا دوکودک با یک پا و  -2 به جلو، عقب و پهلو حرکت کند. یچوبنرده یکودک بر رو -1

راه  -6دست زدن  همراهب به پریدن از روی طنا -5ایستادن بر روی تخته تعادل و پرتاب توپ به جهات مختلف  -4خود را نگه دارد.  تعادل
 .طراحی شده استمتر بر روی خطوطی که  2رفتن عقب 

 جلسه دوم
 یلیل -3ب در دست روی یک پا همراه با نگه داشتن تو چرخشجهش و  -2بسته  چشمانایستادن روی تخته تعادل و پرتاب توپ با  -1

 -5 .روی زمین نباشد زانوهاچهار دست و پا راه رفتن به صورتی که  -4رفتن روی خطوط کشیده شده و همزمان نگه داشتن توپ در دست 
 پرتاب توپ به داخل سبد با دست راست و چپ

 جلسه سوم
لمس بینی با  -3تن چرخاندن نخ به دور قرقره با دست راست و چپ و همراه با رف -2درست کردن توپ کاغذی با دست راست و چپ  -1

 پرتاب کردن دارت -5لمس کردن یک قسمت بدن توسط قسمت متقابل  -4انگشت دست راست و چپ 

 چهارمجلسه 
گرفتن توپ با دست راست  باال انداختن توپ و -3گذاشتن سکه در جعبه با دست راست و چپ  -2داخل استوانه   هاحلقهپرتاب کردن   -1

 به تخته با دست راست و چپ و زدن توپپرتاب  -6پریدن با دو پا همراه با دست زدن  -5غلتیدن با توپ بزرگ  -4و چپ 

                                                                                                                                                                                                                               
1. Continuous Performance Test  

2. Rosvold, Mirsky, Sarason, Bransome & Beck  

3. Test of Everyday Attention for Children 

D
o
w

n
lo

a
d
ed

 f
ro

m
 w

w
w

.c
ec

ir
a
n
j.

ir
 



 ... تأثیر توانبخشی حرکتی بر تقویت توجه 

 

 1401 پاییز(، 40، )3 ةشمار ،13، سال ییاستثنا توانمندسازی کودکان نشریة  | 48

 جلسه پنجم
قلیدی به شیوه ت یهایباز -2 که طرح فرشته یا زن بالدار را درست کند. دهدیمحرکت  یاگونهبهو پاهایش را  هادسترف، فرشته در ب -1

 یهاتیفعال  -4قلید کند. ترا  شودیم تردهیچیپتقلید صدای موزون خاصی که بتدریج   -3برخی از حیوانات مثل اردک، خرگوش حرکت کند. 
 در فضا ستد دو هرکشیدن دایره با  -5کردن و پرتاب شیء با هدف معین  یلیلمربوط به عضالت بزرگ مثل دویدن، پریدن، 

 جلسه ششم

با دست  -2دن، و نوشتن کردن، سوزن نخ کردن، رنگ کردن، نقاشی کردن، کپی کر بندمهرهمربوط به عضالت ظریف. شامل  یهاتیفعال -1
رای پیوند ادراک شنوایی تمرین ب -3نگاه کردن به داخل آن( یکی از اشیاء را لمس کند و بگویید که آن شی چیست کردن در کیسه )بدون 

 حرکتی مثل صدای جغجغه، صوت –

 جلسه هفتم
 -4 هاشباهتو  هاتفاوته بتمرینات مربوط  -3تمرینات مربوط به توالی دیداری و تمیز دیداری  -2تمرینات مربوط به شکل از زمینه  -1

و سه متر طول داشت به جلو  متر سطحسانتی 10ارتفاع و  متریسانت 5که  یچوبنرده -5تمرینات مربوط به تکمیل تصاویر و قطعات جورچین 
 و عقب و پهلو حرکت کند.

 جلسه هشتم
با قیچی  هارهیدان برید -3کاغذ درک شکل و کپی کردن تصاویر بر روی  -2 هاشکلحذف شده  یهاقسمتتمرینات مربوط به تشخیص  -1

 اب راه برود.طن یهاگرهاز روی  -5در محل تعیین شده  هادستچهار دست و پا راه رفتن و گذاشتن  -4توسط دست راست و چپ 

 جلسه نهم
 3با شنیدن عدد  -3دن از داخل آن رد ش هاحلقههوالهوپ بدون لمس  یهاحلقهاز داخل  -2با تفنگ توپی به سمت هدف  یراندازیت -1

حرکت پروانه را  -5ل مختلف های متفاوت به داخل سبد در فواصانداختن توپ با اندازه -4آورد صوتی که به دهان داشت را به صدا در می
 بار انجام بدهد. 10

 جلسه دهم
 یهاخط یورفتن ر یلیل -3 چیمارپ ریتوپ بسکتبال همراه با حرکت در مس بلیدر -2 گرید یشدن توسط فرد بلیدر حال در یگرفتن توپ -1

 یکه مسافتیتوپ در حال به سیضربه زدن با راکت تن -5 یسازنهیمربوط به قر ناتیتمر -4شده و همزمان نگه داشتن توپ در دست  دهیکش
 .گرددیکند و عقب عقب بر میم یرا ط

 اجرای پژوهششیوه 
 یهایآزمودن نیبه والد ،یمالحظات اخالق تیبه منظور رعا

 که اطالعات به داده شد نانیکننده در پژوهش اطمشرکت
مورد  نامیدست آمده از پژوهش به صورت محرمانه و ب

       آزمون، شیمراحل پ یدر تمام. ردیگیماستفاده قرار 
نحوه انجام طرح  ،یابرنامه مداخله یاجرا یآزمون و طپس

 یآن و مضر نبودن مداخالت برا یپژوهش و هدف از اجرا
نامه تیشد. رضا ادهآموزان شرح دمدارس و دانش نیمسئول

 اءیها از اولکتبی مبنی بر شرکت در تمرینات و انجام آزمون
 ینکات ایمنی برا هی. کلدیآموزان دریافت گرددانش
ها حتمالی آزمودنیدیدگی ابیاز بروز صدمات و آس یریجلوگ

 نیو آزمون مورد توجه قرار گرفت. ا نیدر تمام مراحل تمر
 1کپارت لینو یحرکت -یتحول ادراک یبرنامه براساس تئور

 10مطالعه، در هر جلسه  یهایآزمودن .تنظیم شد (1964)

 یحرکات کشش دن،یاول را به گرم کردن که شامل دو قهیدق
برنامه  قهیدق 30سپس  دادند.یاختصاص م ،بود یو جنبش

 قهیدق 5جلسه  هر انیپا شد و دریمنتخب اجراء م یحرکت
 افتهیاختصاص  یآخر به سرد کردن بدن با حرکات کشش

حاصل از پژوهش در دو پژوهش در دو بخش  یهاداده بود.
 لی)تحل ی( و استنباطاریو انحراف مع نیانگی)م یفیتوص

تحلیل آماری افزار و به کمک نرم 2(رهیچندمتغ انسیکووار
SPSS  تجزیه و تحلیل شد.  26نسخه 

 هاافتهی
 و انحراف نیانگینشان داد که م یشناختتیاطالعات جمع
و هوشبهر   318/1 ±10 بیبه ترت هایآزمودن استاندارد سن

پژوهش  یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخصبود.  128/4 79±
.، ارائه شد2 جدول در

 در دو گروه آزمایش و کنترل آزمونپس -آزمونشیپتوصیفی نمرات  یهاشاخص. 2 جدول
 ریمتغ تیوضع گروه نیانگیم اریمع انحراف

 کنترل 56/2 414/0
 آزمونشیپ

نمره تداخل تکلیف 
 SSTاستروپ 

 آزمایش 63/2 437/0

 کنترل 60/2 383/0
 آزمونپس

 آزمایش 91/3 628/0

 کنترل 76/2 383/0
 آزمونپیش

 CPTخطای حذف 
 آزمایش 80/2 432/0

 کنترل 86/2 411/0
 آزمونپس

 آزمایش 86/4 623/0

 کنترل 08/3 418/0
 WCSTطبقات  آزمونپیش

 آزمایش 12/3 421/0

                                                                                                                                                                                                                               
1. Kepart  2. Multivariate Analysis of Covariance  (MANCOVA) 
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 کنترل 99/2 404/0
 آزمونپس

 آزمایش 89/4 556/0

 کنترل 16/2 389/0
 آزمونپیش

کلمات توجه    
 شدهتقسیم

 آزمایش 21/2 450/0

 کنترل 23/2 377/0
 آزمونپس

 آزمایش 45/2 460/0

وابسته از آزمون  ریمتغ چهار مستقل و ریمتغ کیبه علت وجود 
 عیابتدا نرمال بودن توز استفاده شد. یریچندمتغ انسیکوار لیتحل
قرار  دییتأمورد  لکیو -شاپیرو یها با استفاده از آزمون آمارداده

 –باکس، فرض همگنی واریانس  M(. آزمون <05/0Pگرفت )
مفروضه مستقل بودن  .=168/0Pکرد  دییتأکواریانس را 

برای  t( با استفاده از آزمون آزمونشیپ) همپراش یرهایمتغ
که  هاانسیوار یبرابر یبرا  1ونیل Fبرابری میانگین و آزمون

        یهانمره نیب ،به دست آمده نشان داد یسطوح معنادار
آن در گروه آزمایش و  یهااسیمقخردهمتغیر توجه و  آزمونشیپ

آزمون  یهامفروضهکنترل تفاوت معناداری وجود  ندارد. بنابراین، 
جهت  توانیبرقرار است و م یریچندمتغ انسیکوار لیتحلآماری 

 3جدول  آن در جیآزمون استفاده کرد که نتا نیها از اداده لیتحل
 ارائه شده است.

 . نتایج کلی تحلیل کواریانس چندمتغیری3جدول 

 

 3 در جدول یالپیو اثر پ لکزیو یالمبدا یهاآزمون جینتا
و کنترل  شیاز آن است که گروه آزما یارائه شده، حاک

ند دار یوابسته تفاوت معنادار یرهایاز متغ یکیحداقل در 

(001/0P> به منظور پی بردن به این تفاوت، از آزمون .)
آماری تحلیل کواریانس چندمتغیری مانوا استفاده شد که 

  آمده است. 4نتایج آن در جدول 
 یریچندمتغ انسیکووار لیتحل یکیتفک جینتا. 4 جدول

 
 متغیر

 وابسته

مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F 

  سطح

 یداریمعن

 مجذور

 ایتا

 گروه

 CPT 57/18 1 57/18 95/66 001/0 827/0حذف  یخطا
 WCST 59/16 1 59/16 87/66 001/0 827/0طبقات 

 SST 71/7 1 71/7 56/34 001/0 712/0 استروپ تکلیف  تداخل
 101/0 231/0 56/1 137/0 1 137/0 شدهمیتقسکلمات توجه 

روی  رهیچندمتغ یهاانسیکوواربا توجه به نتایج تحلیل 
   متغیرهای وابسته باکنترل اثر آزمونپس یهانیانگیم
 گواه که در جدول و یشیآزما یهاها در گروهآن آزمونشیپ
در   شدهمیتقستوجه  بجز هامؤلفه یتمام یبرا، اندآمده 4

 .(˂05/0Pمعنادار است ) 05/0سطح کمتر از 
 یریگجهینتبحث و 

 –این مطالعه با هدف کلی استفاده از مداخالت ادراکی 
انجام  رآموزید آموزاندانشحرکتی جهت افزایش دامنه توجه 

ی به دست آمده بر اساس هدف تحقیق مورد هاافتهی .گرفت
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه کلی پژوهش نشان داد 

                                                                                                                                                                                                                               
1. Levene 

حرکتی موجب افزایش دامنه توجه در  –مداخالت ادراکی 
ی مطالعه حاضر با هاافتهمورد نظر شده است. ی آموزاندانش

ی، شورگ کارگر ؛(1388نتایج پژوهشی ساداتی و همکاران )
؛ (1391) یعاصم و درتاج ؛(1389) مدیپور و احملک

، تازیکی، زادهقاسمافروز،  ؛(2001) همکاران و هارتشون
(؛ 2021(؛ کورکوزوز و تاپ )1393دالوند ) ومهاجری 

 و توسیکا( و 1394) زادهقاسم وارجمندنیا، افروز، تازیکی 
همسو است. این پژوهشگران نیز در مطالعات  (2012) 2 شرما

 –ادارکی  مداخالتپژوهشی خود به این نتیجه رسیدند که 
شناختی از جمله افزایش  یهامهارتحرکتی منجر به تقویت 

2. Kauts & Sharma  

 F ارزش آزمون
 سطح

 یداریمعن

 مجذور

 تایا
 884/0 001/0 93/20 116/0 المبدای ویلکز

 884/0 001/0 93/20 884/0 اثر پیالپی
 884/0 001/0 93/20 788/0 اثر هتلینگ

 884/0 001/0 93/20 778/0 بزرگترین ریشه

D
o
w

n
lo

a
d
ed

 f
ro

m
 w

w
w

.c
ec

ir
a
n
j.

ir
 



 ... تأثیر توانبخشی حرکتی بر تقویت توجه 

 

 1401 پاییز(، 40، )3 ةشمار ،13، سال ییاستثنا توانمندسازی کودکان نشریة  | 50

مطالعات متعددی نتایج  ،. بنابراینگرددیمدامنه توجه 
 ریتأث. پژوهشگران بسیاری کنندیمپژوهش کنونی را تأیید 

مختلف  یهانمونه ومتعدد  یهاگروهرکتی بر مداخالت ح
  رشدی ثابت  یهااختاللکودکان با  جمله ازپژوهشی 

در پژوهشی که به منظور  (1399سوری ) و. جلیوند اندکرده
آموزش کارکرد اجرایی مبتنی بر فعالیت حرکتی  ریتأثبررسی 

مبتال به نارسایی بر حافظه کاری و توجه پایدار کودکان 
 یهاتیفعالانجام دادند، دریافتند که تقویت  یفعالشیبتوجه/ 

توجه  ندیفراسبب افزایش  تواندیمحرکتی ظریف و درشت 
سایر محقیقن نیز شود.  آموزاندانش ازپایدار در این گروه 

مداخالت حرکتی منجر به افزایش توجه  دارندیماذعان 
 هو عالئم اختالل توج یاضیر یریادگیختالالت اکودکان با 
(. 1398، زادهیاسمگردد ) فعالشیب آموزاندانشو تمرکز 

پژوهش حاضر  یهاافتهی دکنندهییتأنتایج یاد شده همگی 
  است.

 یتعادل، هماهنگحرکتی؛  یهامهارتکپارت معتقد بود که 
 ،ییفضا یآگاه ،یابیجهت ،یجانب یدست، برتر چشم و

را تشکیل  یاچرخه گریکدی باو ادراک شکل،  یزمان یآگاه
 را یو حرکتجمله توجه(  از) یاختنکارکرد شکه  دهندیم

از طرفی متخصصین دیگر  (.1396. )نادری، دهندیمافزایش 
 یشناخت یهایداشتن و استمرار توانبخش تداومبر این باورند 

    ذهنی  ریافراد با تأخ یذهن یهایموجب بهبود توانمند
و افراد دارای نارسایی شناختی، از مداخالت در زمینه  شودیم

)کورنیش، کولی، لونگی،  برندیمشناختی سود  یبخشتوان
با توجه به  ،بنابراین. (2013، 1کارمیلوف اسمیت و اسکریف

گفت  توانیمتبیین نظری جامع و نیز پیشینه پژوهشی قوی 
 آموزاندانشمداخالت حرکتی منجر به افزایش دامنه توجه 

با توجه به تأثیر برنامه  .شودیمیادگیری  یهایناتوانبا 
 گرددیمحرکتی بر توجه کودکان دیرآموز پیشنهاد  –ادراکی 

-بهدر مدارس  یکاردرماناز متخصصان تربیت بدنی و 

کلیه مدارس با نیازهای ویژه به صورت تمام وقت  خصوص
نیازهای ویژه با  آموزاندانشاستفاده گردد. در برنامه هفتگی 

الزم  یهاآموزشساعت کاردرمانی گنجانده شود و به والدین 
حرکتی درشت و بازپروری  یهامهارتدر جهت تقویت 

حسی و حرکتی داده شود. ارتقاء سطح دانش مربیان و مراکز 
-برنامهو چگونگی  یدرمانحرکتاستثنایی از لحاظ اهمیت 

حرکتی برای ارتقاء عملکرد شناختی و ادراکی افراد  یزیر
 وراهنما الزم  یهاکتابچهتحت مراقبت از طریق کارگاه یا 

 است. یضرور
 
 

                                                                                                                                                                                                                               
1. Cornish, Cole, Longhi, Karmiloff-Smith & Scerif  

 یقدردان و تشکر
از آموزش و پرورش شهرستان رشت و به ویژه از مدارس 

ابتدایی، مدیران و آموزگاران مدارس و مراکز اختالالت  
اجرای پژوهش و آموزش یادگیری حکیم و آرامش که در 

، توانمندسازی شناختی مساعدت و همکاری داشتند
 آید. سپاسگزاری به عمل می

 منابع
. اده، سزقاسمو  .،طی، کیتازع.،  .غ، افروز .،ا. ع ا،یارجمندن

 شیافزا بر کیکار در اتاق تار یاثر بخش ی(. بررس1394)
و  اهمدلمجله ی. مانده ذهنآموزان عقبدامنه توجه دانش

 .47-60(، 1)19 .یشناختروان یهاروش
بر  یحرکت یادراک یهانیتمر یاثربخش(. 1398. )زاده، ایاسم

ز و تمرک و عالئم اختالل توجه یاضیر یریادگیاختالالت 
و  یروانشناس یمل شیهما نیچهارم .فعالبیش آموزاندانش

 . رفتیج ران،یا ،98آذر  27 ،یتیعلوم ترب
دالوند، و  ،.م ،یمهاجر .،ط ،یکیتاز .،زاده، سقاسم.، . عغ افروز،
 شیبر افزا یحرکت-یمداخالت حس یثربخشا(. 1393) .م

ه مجل .یریادگی یناتوان یآموزان دارادامنه توجه دانش
 .37-23(، 1)4  .های یادگیریناتوانی

و توانبخشی شناسی ای بر روانمقدمه(. 1388) ع. .افروز، غ
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .کودکان با نشانگان داون

و آموزش و  یشناسبر روان یامقدمه(. 1384). . عافروز، غ
انتشارات دانشگاه  . تهران:یمانده ذهنپرورش کودکان عقب

  تهران.
 یبر مهارت دست یدست یهایباز ریتأث یبررس .(1384). م ،یکبرا

نامه انیپا .ساله شهرستان بهبهانکودکان هشت  فیضع
دانشگاه علوم  دانشکده علوم انسانی، ارشد، یکارشناس

 . رانیا یپزشک
. ح ن،یو کمرزر.، منزه، ف گلشنیم.،  ی،شوشتر.، ر ،هرمیا

-دانش خواندن ییتوانا آموزش دقت بر یاثربخش (.1390)

 .اصفهان شهریی سوم ابتدا هیآموزان نارساخوان دختر پا
 .152-193 (،3)1 .ییفراد استثنای اروانشناسنامه فصل

مقایسه عملکرد اجرایی و حافظه کاری در (. 1394بهادری، س. )
. افراد دارای ساختار شخصیتی اسکیزوتایپی باالو پایین

نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، پایان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان 

 رقی.  ش
( اثربخشی آموزش کارکرد اجرایی 1399جلیلوند، م.، و سوری، ر. )

مبتنی بر فعالیت حرکتی بر حافظه کاری و توجه 
فصلنامه  فعالی.مبتال به نارسایی توجه/ بیشپایدارکودکان 

  .84-93(، 4)22 .های علوم شناختیتازه
استروپ افزار نرم(. 1393). ح ،یامان و.، ع ،یمشهد.، م ،یخداداد

 .نایس یشناخت یعلوم رفتار قاتیسسه تحقمؤ :. تهرانساده
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نتخب برنامه م زانیم ی(. بررس1391)س.  ،یو عاصم، .درتاج، ف
   یلیتحص شرفتیو پ یحرکت -یادراک یبر توانمند یحرکت
. رسهمد یشناسروانمجله  دوم.  هیپا رآموزیآموزان ددانش

1(4،) 56-39. 
 (.1388). ، مملویو کر.، ه ،ییرزایم.، ح .ع ،مندزسا.، آ ،تیداسا

        بر فرآیند توجه درشت یحرکت یهاتیفعال ریثأت یبررس
. فصلنامه آموزان پسر مبتال به نشانگان داوندانش

 .31-37 (،3)10. توانبخشی
س.  ،یادادخد.، و ع ،یانیآشت یآزادفالح، پ.، فتح .،م ان،یقلشاه

-تکار یبندآزمون دسته یافزارنسخه نرم ی(. طراح1390)
نحوه ساخت و  ،ینظر یمبان  (WCST)نیسکانسیو یها
 ،(4)1 ی.نیبال ی. مطالعات روانشناسیروانسنج یهایژگیو

133-111.  
 یبررس (.1389). ر. غ ،یو احمد م.، پور،ملک .،ق ،کیرگرشورکا

 یریادگیبر  فیظر یحرکت یهاآموزش مهارت یبخشاثر
 یضایر یریادگیاختالالت  یدر کودکان دارا یاضیر میمفاه

 تیریو مد یفصلنامه رهبر. بدیسوم تا پنجم شهرستان م هیپا
 .105-126(، 3)4 .یآموزش

 :یریدگایاختالالت (. 1396م. ) ،ینراق فیع اهلل.، و س ،ینادر
 یهاروش ص،یمراحل تشخ ،یبندگروه ف،یتعر خچه،یتار

 .ریرکبیتهران: ام .ینیبال یهاآموزش و نمونه
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The effect of motor rehabilitation on strengthening the  

attention of slow learner students 
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Saeed Rezayi  

 
 

 
Abstract 

The present study aimed to investigate the impact of motor rehabilitation on strengthening the attention of slow 

learner students in Rasht. This quasi-experimental research had a pretest-posttest design with a control group. The 

statistical population included all slow learner students aged 8 to 12 in Rasht during the 2020-2021 academic year. 

The statistical sample included 20 slow learner students (10 children in each group) with an average IQ of 79, 

who were randomly assigned to two experimental and control groups using the purposeful sampling method. 

During the pre- and post-training stages, a simple strop computer test (SST), continuous computerized 

performance test (CPT), Wisconsin card computer test (WCST), and divided attention researcher-made test (TEA-

Ch) were used to collect data. The experimental group conducted the selected Kephart’s perceptual–motor 

protocol twice per week for ten 45-minute sessions (1964), and after completion of the course, attention tests were 

administered. SPSS-26 software was used to analyze the data using multivariate analysis of covariance 

(MANCOVA). For all tests, a significance level of 0.05 was considered. The findings demonstrated that 

perceptual–motor programs significantly improve the attention of slow learner students. Therefore, it is 

recommended that these children receive both motor rehabilitation and structured training to help them overcome 

their challenges. 

Keywords: Motor Rehabilitation, Slow Learner Students – Strengthening Attention. 
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