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ABSTRACT 

Background and Aims: Theory of mind, as the central core of social cognition, is one of the 
important components of psycho-social development during childhood and selective 
attention plays a critical role in developing the advanced aspects of this theory. Various 
interventions have been suggested so far for the rehabilitation of children with disorders, but 
deisgning interventions based on the perceptual-motor abilities have been overlooked. In the 
present study, therefore, the effect of a perceptual-motor skills training program on selective 
attention and improving theory of mind in children aged 8-12 years was studied. 
Materials and Methods: The research method used was quasi-experimental with pre- and 
post-test design with a control group. A total of 24 girls, with an average age of 10.5 years, 
were selected among all students in Tehran and were randomly divided into two 
experimental and control groups (12 individuals in each group). Stroop and theory of mind 
tests were used to measure the variables before and after the experimental period (16 
sessions, each session for 45 minutes, 4 session per week, for one month). The experimental 
protocol consisted of training perceptual-motor skills with emphasis on balance, spatial 
awareness, temporal awareness, body awareness, and lateralization. Data analysis was 
performed using covariance analysis at the 95% confidence level. 
Results: The effects of group on selective attention (p=0.015), recognition of emotions and 
pretense (p>=0.023), understanding of false belief (p>=0.011), and understanding of 
humor and second-order false belief (p>=0.048) were significant after controlling for the 
effects of pre-test levels. Therefore, the experimental group, as compared with the control 
group, had shorter Stroop time and higher levels of theory of mind. Also, the effect size of 
experimental intervention on the advanced aspects of theory of mind was smaller than that 
of the primary aspects (0.17 vs. 0.35). 
Conclusion: Perceptual-motor skills training is effective in improving selective attention 
and development of theory of mind in healthy girls aged 8 to 12 years, but there is a need 
for more complex interventions with an emphasis on interpersonal interaction in order to 
influence the more advanced aspect of theory of mind (understanding of humor and 
second-order false belief). 
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 چکیده

اجتماعی در -روانیرشد  مهم محورهای از یکی اجتماعی، نظریه ذهن به عنوان هسته مرکزی شناختمقدمه و اهداف: 

الت کند. تاکنون مداخهای پیشرفته آن ایفا میرود که توجه انتخابی نقش اساسی در رشد جنبهدوران کودکی به شمار می

دور از  حرکتی-های ادراکیبخشی کودکان پیشنهاد شده است، اما طراحی مداخالت مبتنی بر تواناییگوناگونی برای توان

حرکتی بر توجه انتخابی و ارتقاء نظریه ذهن -های ادراکی، در پژوهش حاضر، تأثیر تمرین مهارتروتوجه بوده است؛ از این

   سال مورد بررسی قرار گرفت. 8-۱2در کودکان 

 24بود که در آن  کنترل گروه با آزمونپس-آزمونتجربی با طرح پیشنیمه نوع از روش پژوهش حاضرها: و روش مواد

صورت تصادفی در دو گروه تجربی و آموزان شهر تهران انتخاب شدند و به سال از بین دانش 5/۱0دختر با میانگین سنی 

های استروپ و نظریه ذهن برای سنجش متغیرها، قبل و بعد از دوره نفر(. از آزمون ۱2کنترل جای گرفتند )هر گروه 

تفاده شد. پروتکل آزمایشی شامل تمرین ای، چهار جلسه در هفته به مدت یک ماه( اسدقیقه 45جلسه  ۱6آزمایشی )

ا هیابی بود. در تحلیل دادهحرکتی با تأکید بر تعادل، آگاهی فضایی، آگاهی زمانی، آگاهی بدنی و جهت-های ادراکیمهارت

 درصد استفاده شد. 95از تحلیل کوواریانس در سطح اطمینان 

، (p=023/0)، بازشناسی عواطف و وانمود (p=0۱5/0)آزمون، اثر گروه بر توجه انتخابی پس از کنترل سطوح پیشها: یافته

که گروه تجربی در مقایسه طوریمعنادار بود، به (p=048/0)و درک شوخی و باور غلط ثانویه  (p=0۱۱/0)درک باور غلط 

ای هندازه اثر مداخله آزمایشی بر جنبهتر و سطوح نظریه ذهن باالتری داشت. همچنین، ابا کنترل، زمان استروپ کوتاه

  (.35/0در مقابل  ۱7/0های اولیه بود )پیشرفته نظریه ذهن کوچکتر از جنبه

حرکتی بر بهبود توجه انتخابی و رشد نظریه ذهن در کودکان دختر سالم رده -های ادراکیتمرین مهارتگیری: نتیجه

تر نظریه ذهن )درک شوخی و باور غلط ثانویه( نیاز های پیشرفتهجنبه سال موثر است، اما برای اثرگذاری بر ۱2تا  8سنی 

 تر با تأکید بر تعامالت بین فردی وجود دارد.به مداخالت پیچیده

 رشد کودکهای حرکتی؛ ادراک؛ توجه؛ نظریه ذهن؛ مهارتهای کلیدی: واژه
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 مقدمه و اهداف

اجتماعی -رشد روانی مهم محورهای از یکی ۱اجتماعی شناخت
ای در ویژه از جایگاه رود کهدر دوران کودکی به شمار می

 اجتماعی همه است. شناخت برخوردار نگرتحولی روانشناسی
 و هیجانات درک تمایالت، برای کودک مورد نیاز هایمهارت

تحول  [۱]گیرد.دربرمی را دیگر و بزرگساالن کودکان احساسات
 با هاانسان شناسیاز روان بهتر درک یا و اجتماعی شناخت
 2“نظریه ذهن” یافتگیسازمان سطح و در محتوا که تحوالتی

نظریه ذهن  [2]گردد.می مشخص دهد،می رخ کودکان در
نیاز درک محیط اجتماعی و درگیری در رفتارهای پیش

 هیجانات، درک توانایی و به [3]آمیز بودهاجتماعی رقابت
 دیگران اشاره رفتارهای درک آن متعاقب و ها، افکارانگیزه
نظریه ذهن بر این موضوع تمرکز دارد که کودکان در  [4]دارد.

)افکار، تمایالت  3های ذهنیهای موجود در حالتدرک تفاوت
های ذهنی با و عقاید( دیگران و درک تفاوت این حالت

های خود فرد و یا واقعیت موجود از چه سطح توانایی حالت
تئوری ذهن در عمل به کودک ابزاری  [5, 6]برخوردار هستند.

بینی و دهد تا از طریق آن به اکتشاف، پیشقدرتمند می
کودکان در حدود چهار سالگی  [7]تغییر رفتار دیگران بپردازد.

توان تنها بر اساس که رفتار انسان را نمی شوندمتوجه می
های موقعیتی درک کرد. در این سن مهارت ادراکی در ویژگی

کنند که کند و آنها بر اساس آن درک میکودکان رشد می
 یک موقعیت است. کودک فهم رفتار، وابسته به بازنمایی ذهنی

ها جدا از هم هستند فهمد که دریافت و درک اشیاء و پدیدهمی
 [8]و این موضوع به شناخت و تجربیات قبلی آنها وابسته است.

یا عقیده  4عالوه بر این، تئوری ذهن به توانایی فهم باور کاذب
نادرست دیگران نیز اشاره دارد، موضوعی که پایه و اساس رشد 

نظریه ذهن دارای سه  [4]زند.در کودکان را رقم میشناختی 
ریه نظگیری مقدماتی باشد که سطح اول، همان شکلسطح می

ذهن است، سطح دوم که در آن یک نظریه ذهن واقعی ولی 
 رتهای پیشرفتهگیرد، و سطح سوم که جنبهاولیه شکل می

های پیچیده را شامل نظریه ذهن، نظیر درک شوخی و قضاوت
هایی که با تئوری ذهن همراه است شامل توانایی [۱0]ود.شمی

تمایز ظاهر رشد اخالقی، فهم توالی جهل و عقیده نادرست، 
کارگیری اصطالحات بیانگر حاالت ذهنی و واقعیت و به

ذهن  دهد که نظریههمچنین، مطالعات نشان می [7]باشند.می
، [۱۱]حل مسئله هایمهارت و خودتنظیمی اثرات مثبتی بر

، تشخیص بازنمود از [۱3]، خودپنداره[۱2]فرآیندهای اجرایی
های بین فردی و و مهارت 5، کفایت اجتماعی[۱4]واقعیت
و رفتارهای  [۱6]، تفسیر و درک تصاویر مبهم[۱5]هیجانی
به همراه دارد و عدم  [۱7]6پسند نظیر همدلی و همدردیجامعه

                                                           
1 Social Cognition 

2 Theory of Mind (ToM) 

3 Mental State 

4 False Believe 

5 Social Competency 

6 Sympathy 

7 Leslie et al. 

8 Attention 

عاد رشدی رشد آن ممکن است به اختالل در برخی از اب
( معتقد 2004، 2000) 7لزلی و همکاران کودک منجر شود.

را به  8توجههستند که نظریه ذهن مکانیسمی است که 
کند و از این می تیهدا رشیپذ رقابلیغ یذهن یهاحالت

ین اکند. طریق فرآیند یادگیری را در کودکان تسهیل می
مکانیسم در دوران اولیه رشد نظریه ذهن به سرعت رخ 

دهد، اما فرآیندهای اکتشافی که مسئول انتخاب می
محتوای مناسب برای حاالت ذهنی هستند، از رشد 

 توجه”تر و مراحل تغییر چندگانه برخوردارند که طوالنی
 [۱8, ۱9].کندنقش اساسی در آن ایفا می 9“انتخابی

روی  یتوجه به عنوان تمرکز مستمر منابع شناخت
شود و می فیتوص خارجیاطالعات  گزینش در طولاطالعات 

 یتمامر باغلب  است که یاساس اریبسشناختی  کارکرد ی ازکی
جه توتر، به طور ساده. تقدم دارد یشناخت-یعصب کارکردهای

اطالعات خاصی در فرآیند آن، که  شناختی استتوانایی  یک
 به پردازش آن پرداختهبیشتر از میان اطالعات دیگر انتخاب و 

های های مختلفی در حوزهبندیها و طبقهمدل [20].شودمی
ترین شکل، مختلف در خصوص توجه ارائه شده است. در ساده

ر توجه دشود؛ تقسیم میبه دو نوع انتخابی و غیرانتخابی توجه 
با انگیختگی و  شود ومیجو وهدف مشخصی جست ،انتخابی

ی العاتاطهوشیاری بیشتر فرد همراه است. در توجه انتخابی، 
 هماهنگی داشته فردکه با انتظارات و توقعات  شودمیانتخاب 

وجود دارند که  محیطهایی در محرک ،دیگر یباشد. از طرف
های خارجی گونه محرکاینکنند. را به خود معطوف میتوجه 

ستند هو غیرمنتظره  نداشتهمطابقت  فردبا انتظارات و توقعات 
 هاییمحرکشود. می یادابی غیرانتخکه از آن به عنوان توجه 

 برانگیر باشند، توجه غیرانتخابیتعجبو  ، غیرمنتظرهجدیدکه 
 ۱0. در مدل بالینی سولبرگ و ماتیرکنندرا بیشتر جلب می

توانایی ) ۱۱توجه متمرکز توجه به پنج نوع متشکل از(، ۱989)
، (پاسخدهی به محرکات بینایی، شنیداری، لمسی به طور مجزا

توانایی حفظ یک مجموعه رفتاری یا ) ۱2توجه انتخابی
توجه (، های مزاحم یا رقیبشناختی در مواجهه با محرک

توانایی حفظ پاسخ رفتاری پایدار در حین فعالیتی ) ۱3پایدار
توانایی انتقال توجه بین ) ۱4یتوجه انتقال(، تکراری یا مداوم

 ۱5دهشتوجه تقسیم( و تکالیف دارای نیازهای شناختی متفاوت
ی بند( طبقهزمان به چندین تکلیفایی پاسخدهی همتوان)

در این بین، توجه انتخابی به دلیل نقش  [2۱].شده است
زیرساختی آن در انواع توجه و نیز نقش مهم آن در یادگیری 

ای برخوردار و اجرا در کودکان و بزرگساالن از اهمیت ویژه
 هایتواند به انواع مختلفی از آسیباست و اختالل در آن می

9 Selective Attention 

10 Sohlberg & Mateer 

11 Focused Attention 

12 Selective Attention 

13 Sustain Attention 

14 Alternating Attention 

15 Divided Attention 
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لی فعاشناختی نظیر اختالل کمبود توجه/بیشرشدی و روان
از این رو، پژوهشگران درصدد شناسایی  [22].منجر شود

یژه وراهکارها و مداخالت اثربخش برای تقویت توانایی توجه به
باشند. در این راستا، درک ارتباط بین در سنین رشد می

و توجه حائز اهمیت است. اخیراً، باروتچو و  2ادراک، ۱حس
سال نشان  ۱3تا  7( با مطالعه روی کودکان 20۱9) 3همکاران

دادند که یکپارچگی حسی چندگانه به توانایی توجه کودکان 
وابسته است؛ بدین معنا که ادراک تحت تأثیر توانایی توجه 

 نقرار دارد. همچنین این پژوهشگران دریافتند که ارتباط بی
این  [23].توجه و پردازش حسی چندگانه، تابع نوع تکلیف است

ی های حرکتکند که تکالیف و فعالیتها پیشنهاد مییافته
ممکن است اثرات متفاوتی در مقایسه با سایر تکالیف بر ارتباط 

 ادراک، پردازش و توجه به همراه داشته باشد. 
یکدیگر بوده و کسب  الزمه همواره ادراک و حرکت

کی و ادراهای های حرکتی مستلزم کسب مهارتهارتم
 برند،رنج میناتوانی ادراکی از د. کودکانی که نباشبالعکس می

برای تعبیر و تفسیر معنای محیطی دچار مشکل هستند. 
هرچه حرکت و تجارب یادگیری ادراکی کودک بیشتر باشد، 

 پاسخ قابلیت رشد و حرکتی-فرصت یکپارچگی ادراکی
. ودشهای مختلف حرکتی بیشتر میبه موقعیت پذیرانعطاف
ی فرآیند سازماندهقابلیت فرد در حرکتی به -ادراکی توانایی

که به اشاره دارد شده ذخیره اطالعاتورودی با  اطالعات
وجود مشکل در فرآیندهای  [24]شود.میعملکرد منجر 

 ،اییادراک بین مشکالتی در صورتبه  تواندمی حرکتی–ادراکی
حرکتی  و مشکالت حرکتی-ایالمسهراک شنیداری، ادراک اد
های حرکتی ظریف، های حرکتی درشت، مهارتمهارت در

یابی، آگاهی و تصویر بدنی تعادل، تشخیص جوانب، جهت
 عالوه بر این، این اعتقاد وجود دارد که [25]آشکار شود.

، قطعات ساختمان تکامل اولیهحرکتی -ادراکییادگیری 
 و دهدرا شکل میهای بعدی ناختی پیچیده سالادراکی و ش

شناسی عصبی، یادگیری حرکتی اولیه به نظر رواناز نقطه
اشند بمیهای قشر مغز ل یاختهیناپذیر تشکعنوان جزء جدایی

از دیدگاه  [26].که مسئول عملکردهای عالی مغز هستند
های پویا، رشد ادراکی و رشد حرکتی به طور مجزا از سیستم
رای تجربه افراد ب ،بنابراین ؛، بلکه آمیخته هستندنبودهیکدیگر 

کنند و برای تجربه نمودن ادراک نمودن حرکت ادراک می
 است ( معتقد2004) 4وودهمچنین، هی [24].کنندحرکت می

 دنحرکت هدفم و ادراک یکپارچگی برای حرکتی فعالیت که
 هایاست، چرا که به باور وی، امکان جدایی توانایی حیاتی
 العهمط وجود ندارد؛ بنابراین، حرکتی پایه هایتوانایی از ذهنی

 و پرورش امکان ساختن فراهم و های حرکتیفعالیت گونهاین
 ذهنی هایتوانایی حتی ترمیم و تقویت سبب ها،آن رشد
حرکتی و -های ادراکیپیشگامان حیطه مهارت [27]شود.می

                                                           
1 Sensation 

2 Perception 

3 Barutchu et al. 

4 Heywood 

5 Delacato 

6 Goleman 

7 Piaget 

نیز بر این باور هستند  7پیاژه و 6، گلمن5رشد چون دالکاتو
ترین واسطه برای یادگیری است. اگرچه بر که حرکت مهم

های حرکتی جزئی از اساس این دیدگاه، تمامی مهارت
گردند، اما باید بین یمحرکتی محسوب -ی ادراکیهابرنامه

های بدنی تمایز حرکتی و سایر فعالیت-دراکیهای امهارت
حرکتی را به عنوان -شریل آموزش ادراکی [28]قائل شد.

یا یک روش بر پایه استفاده از فرآیند  منددستورالعمل قاعده
منظور ارتقاء عوامل شده حس، ادراک و حرکت به یکپارچه

ی حرکتی )مانند عملکردهای هامهارتای یهپاکننده تعیین
  [29]کند.تی و هیجانی( تعریف میشناخ

طور معمول، پژوهش روی فرآیندهای شناختی و به 
فعالیت بدنی بر این فرض اولیه استوار است که انگیزش 
فیزیولوژیکی حاصل از فعالیت بدنی، تمرین و بازی هدفمند به 

های محیطی چرا که تنوع محرک، [30]انجامدتمرکز توجه می
های اصلی و مورد نیاز منابع و محرکتوجهی به منجر به کم

برای تکلیف حرکتی شده و کودکان در حین فعالیت بدنی، 
تمرین و بازی هدفمند ملزم به معطوف کردن توجه خود به 

شده از ترین منبع اطالعاتی فراهمترین و مربوطمهم
محیطی هستند تا از این طریق اجرای موفق و های محرک

در بیشتر مطالعات اثربخشی آموزش و  [3۱]مؤثری داشته باشند.
حرکتی در بهبود توانایی توجه کودکان -های ادراکیتمرین مهارت

 های، ناتوانی[32-34]8توانی ذهنیکمدارای اختالالتی نظیر 
، اختالل [38](ASD)۱0اختالل طیف اوتیسم، [35-37]9یادگیری

-بیشکمبود توجه/ اختاللو  [42-39](DCD) ۱۱هماهنگی رشد

مورد بررسی و تأیید قرار گرفته  [45-43](ADHD) ۱2فعالی
-( اثربخشی تمرین مهارت2005) ۱3والترز است. برای مثال،

حرکتی )با تأکید بر ادراک بینایی( بر رشد ادراک -های ادراکی
ای )دو جلسه در حرکتی در طول یک دوره شش هفته-بینایی

 سیمورد بررهفته( را در کودکان دارای اختالل هماهنگی رشد 
قرار دادند و نشان دادند که این تمرینات باعث بهبود 

افشاری  [42]حرکتی شده است.-یکپارچگی و توانایی بینایی
های حرکتی با مولفه-ادراکی دوره مداخله اثربخشی( 20۱2)

ریزی حرکتی، یکپارچگی حرکتی دوجانبه، آگاهی بدنی، برنامه
های های تعادلی، هماهنگی حرکتی ظریف، مهارتمهارت

های حرکتی کالمی را بر سطوح توجه عملکرد بینایی و مهارت
 یاهشت هفتهکودکان دارای اختالل طیف اوتیسم در یک دوره 

های این )چهار جلسه در هفته( مورد مطالعه قرار دادند. یافته
-پژوهش نشان داد که سطوح توجه و تالش شناختی اندازه

طی دوره آزمایشی  شده به وسیله آزمون عملکرد مداومگیری
 [38]در اثر افزایش عملکرد عصبی و شناختی بهبود یافته است.

 مداخله ( اثربخشی20۱4به طور مشابه، افروز و همکاران )
ت درش حرکتی هایگروهی متشکل از فعالیت حرکتی-حسی

 و ادراک حسی هایفعالیت و آنها هایمهارتخرده و و ظریف

8 Intellectual Disability 

9 Learning disability 

10 Autism Spectrum Disorder 

11 Developmental Coordination Disorder 

12 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

13 Walters 
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جه کودکان دارای تو دامنه افزایش حسی را بر تمیز
جلسه  یک) ایهفته ۱0های یادگیری در یک دوره ناتوانی

 مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که توجه( در هفته
 ایهمربع شده به وسیله آزمونگیریارادی اندازه و انتخابی

توجه انتخابی بر اساس  پیرون و عملکرد-تولز داردنباله
بوردن، طی دوره آزمایشی بهبود یافته  سنجدقت آزمون
تا بعد از سه، های پیگیری و اثرات آن بر اساس آزموناست 

نصیری و همچنین،  [35]شش و نه ماه حفظ شده است.
-های ادراکیاثربخشی دارودرمانی، تمرین( 20۱5همکاران )

 کودکان دارای حرکتی و درمان ترکیبی در کارکردهای توجهی
ی افعالی را در یک دوره شش هفته/بیشختالل کمبود توجها
کارکردهای جلسه( مورد مقایسه قرار دادند. سنجش  ۱8)

، نقص توجهبه وسیله آزمون عملکرد مداوم متشکل از  توجهی
 رد هاروش نشان داد که اثربخشی تکانشگری و زمان واکنش

جعفری  [44]است. مشابه واکنش زمان و توجه نقص هایمؤلفه
 بر حرکتی-ادراکی هایبازی ( اثربخشی20۱8)همکاران و 

 ابتدایی دارای اول پایه دختران توجه میزان مختلف ابعاد
ای هماهنگی رشد را در طول یک دوره هشت هفته اختالل

)دو جلسه در هفته( مورد بررسی قرار دادند. ابعاد توجه در این 
-عصب مقیاس پژوهش بر اساس زیرمقیاس ابعاد توجه

کانرز مورد سنجش قرار  نوجوانان و کودکان روانشناختی
 رمبتنی ب زودهنگام مداخالت داد نشان پژوهش گرفت. نتایج

ل توجه متشک مختلف ابعاد میزان بر حرکتی-ادراکی هایبازی
-متقسی پایدار و توجه توجه انتخابی، توجه توجه، از فراخنای

 [40]است. مؤثر رشد هماهنگی اختالل دارای شده کودکان
حرکتی، انواع دیگر تمرینات نیز -های ادراکیعالوه بر فعالیت

در بهبود توجه کودکان دارای اختالل اثربخش گزارش شده 
بندی این قبیل مطالعات، مرور سیستماتیک است. در جمع

 اتنیتمرکند که ( پیشنهاد می20۱7) ۱گرسمن و همکاران
کودکان مبتال به  یشناخت کارکردهای تواند در بهبودمیحاد 

-شهای تکاندر مولفه ژهیوبه فعالیبیشکمبود توجه/ اختالل
، توجه یزمان واکنش، کنترل مهار ،زنگیبهگوش، گری
طورکلی، اثربخشی به [43]اثربخش باشد. مسألهو حل  یانتخاب

حرکتی در کودکان دارای -ادراکیهای آموزش و تمرین مهارت
-از منظر توان ین اختالالتاختالل به دلیل نقص توجه در ا

های شناختی قابل توضیح است. حال بخشی و ترمیم توانایی
های این سوال مطرح است که آیا آموزش و تمرین مهارت

سالم در ارتقاء و تقویت توجه نیز  حرکتی در کودکان-ادراکی
 باشد یا خیر.اثربخش می

جستجوی ادبیات پژوهشی برای پاسخ به این سوال شواهد 
تا  2005های بین سالکند. ای را فراهم میقابل مالحظه

گزارش منتشر شده است که این گزارشات  22حدود  20۱9
در خصوص اثرات فعالیت بدنی، تمرین و مداخالت هدفمند بر 
توجه کودکان سالم صورت گرفته است. در این مطالعات از 

گیری گوناگونی برای های اندازهمداخالت متعدد و روش

                                                           
1 Grassmann 

2 Janssen et al. 

3 Kulinna et al. 

4 d2 Test of Attention 

های مختلف توجه استفاده شده است. به جش شاخصسن
درصد  80تا  60عنوان مثال، تمرینات هوازی مستمر با شدت )

دقیقه( اثر مثبتی  30تا  20مدت )ضربان قلب بیشینه( و کوتاه
های آزمون شده به وسیلهگیریاندازه یو انتخاب داریتوجه پابر 

های توام با سنجش یرفتار هایآزمونو  [46]یرفتار
سال  ۱0تا  9ی دامنه سنی کودکان دبستاندر  [47]کینوروالکتر

( در 20۱4) 2داشته است. به طور مشابه، جانسن و همکاران
سال، افزایش معنادار  ۱0مطالعه روی کودکانی با میانگین سن 

دقیقه تمرین با شدت متوسط در  ۱5توجه انتخابی را بعد از 
-؛ با این حال، یافته[48]مقایسه با تمرین شدید گزارش کردند

های متناقضی نیز برای رده سنی نوجوانان گزارش شده 
-در برخی دیگر از مطالعات، با افزوده شدن فعالیت [49]است.

های هماهنگی و تعادلی به تمرینات مقاومتی، اثرات مثبت 
 [48]، کودکان[50]باالتری روی توجه انتخابی و پایدار در اطفال

رسد که ش شده است. همچنین به نظر میگزار [5۱]و نوجوانان
 های حرکتی اثربخشیبا افزایش درگیری شناختی در فعالیت

 3یابد. برای مثال، کولینا و همکارانمداخالت افزایش می
طول در  تمرین حرکات موزونجلسه  کی ریأثت( 20۱8)

 5ستانی دبکودکان پیش یوجه انتخابتربیت بدنی بر تکالس 
سال را مورد بررسی قرار دادند. توجه انتخابی به وسیله  6تا 

که بر اساس سه شاخص سرعت پردازش  d24آزمون توجه 
اطالعات، درصد خطا و عملکرد تمرکز قادر است توانایی 
کودکان را در توجه انتخابی و پایدار و نیز سرعت جستجوی 

ن های اید. یافتهگیری شبینایی مورد سنجش قرار دهد، اندازه
مطالعه نشان داد که سرعت پردازش اطالعات و عملکرد تمرکز 

شده بهبود یافته است، اما میزان درصد در اثر مداخله طراحی
 خطا تحت تأثیر مداخله قرار نداشته است. این محققان

های تربیت در کالسموجود  یهاکه فرصت پیشنهاد کردند
، ات موزونحرکمانند بیشتر  بدنی با تأکید بر درگیری شناختی

را بهبود کودکان  یتوجه انتخابمختلف  یهاتواند جنبهیم
این ادعا توسط مطالعات توصیفی نیز مورد تأیید  [52].بخشد

در ( 20۱7) 5روداسوسا و دیبرای مثال،  [53, 54].قرار گرفته است
ر ب حرکتی و توجه-های ادراکیمهارت سطوحبین ارتباط  بررسی

-روان هایو آزمون 6بندر گشتالتحرکتی -بیناییاساس آزمون 

برزیلی،  سال ۱0تا  7در کودکان  7شناختی برای ارزیابی توجه
ارتباط معنادار و در حد متوسط بین نمره کلی آزمون گشتالت 

و توجه عمومی گزارش  یانتقال، شدهتقسیم، توجه متمرکزبا 
در فراتحلیل مطالعات وجود این الگوی همبستگی  [54]کردند.

بندی از شود. در جدیدترین جمعتجربی نیز مشاهده می
( در فراتحلیل 20۱8) 8گریف و همکاراندیادبیات پژوهشی، 

( برای اثرات فعالیت بدنی بر 43/0خود اندازه اثر متوسطی )
 [55]توجه گزارش کردند.

 ایهتر اشاره گردید، تمامی فعالیتطور که پیشاگرچه همان
حرکتی برخوردار هستند، اما به منظور -نی از جنبه ادراکیبد

ی های تمرینبخشی، طراحی پروتکلسازی مداخالت توانبهینه

5 De Sousa & Rueda 

6 Bender-Gestalt Test: Gradual Scoring System 

7 Psychological Battery for Attention Assessment (BPA) 

8 De Greeff et al. 



...حرکتی بر توجه-ادراکیهای تأثیر برنامه تمرینی مهارتو همکاران/ رفیعی   

 

35۱-47۱، صفحات 2، شماره 9، دوره 99 تابستانپژوهشی طب توانبخشی، -فصلنامه علمی   140 

-بر اساس جستجوهای صورت [28].هدفمندتر ضرورت دارد

های گرفته، مطالعاتی که اثربخشی برنامه هدفمند مهارت
حرکتی را در بهبود سطوح توجه انتخابی کودکان سالم -ادراکی

مورد مطالعه قرار داده باشد، بسیار نادر است. عالوه بر این، 
ر ب و ورزش یبدن تیاشکال مختلف فعالتعیین اثربخشی 

های مختلف توجه از جمله توجه انتخابی در جدیدترین مولفه
( مورد 20۱9) ۱نسوسا و همکارامرور نظامند نیز توسط دی

عالوه بر این، با توجه به نقش  [56]تأکید قرار گرفته است.
، این سوال [۱8, ۱9]محوری توجه انتخابی در رشد نظریه ذهن

ر، تهای بدنی و به طور اختصاصینیز مطرح است که آیا فعالیت
حرکتی، از طریق توجه انتخابی تأثیری بر -های ادراکیبرنامه

کودکان دارد یا خیر. با توجه به محدودیت رشد نظریه ذهن 
دانش موجود در خصوص اثرات فعالیت بدنی و تمرین بر 
سطوح نظریه ذهن، هدف پژوهش حاضر به تعیین تأثیر یک 

حرکتی بر توجه انتخابی و ارتقاء سطوح -دوره برنامه ادراکی
سال  ۱2تا  8نظریه ذهن کودکان سالم در دامنه سنی 

 اختصاص یافت.

 هاو روشمواد 

-نآزموتجربی با طرح پیشحاضر از نوع مطالعات نیمه پژوهش
باشد. جامعه آماری این پژوهش آزمون با گروه کنترل میپس

سال شهر تهران در سال  8-۱2آموزان دختر دانشکلیه 
های اول مدرسه از یک سو، سالبودند.  ۱394-95تحصیلی 

حرکتی به -ادراکیهای بهترین فرصت برای توسعه مهارت
نظریه و  [57]و از سوی دیگر، توانایی توجه [27]رودشمار می

شدت تابع تغییرات رشدی بوده و در طول این به [۱8, ۱9]ذهن
سال  8-۱2رسد؛ از این رو، دامنه سنی ها به تکامل میسال

ا ها بکنندهتعداد شرکتبرای مطالعه حاضر انتخاب گردید. 
شده در مطالعات مشابه قبلی برای توجه به مقادیر گزارش

درصد و  95، برای سطح اطمینان [5۱]و نوجوانان [48]کودکان
نفر محاسبه  22برای تحلیل کوواریانس،  80/0توان آماری 

گیری، ابتدا مجوز اجرای پژوهش از اداره گردید. برای نمونه
روش پرورش شهر تهران گرفته شد و سپس از وکل آموزش

گیری بهره گرفته برای نمونهای ای چندمرحلهتصادفی خوشه
گانه 20صورت که در مرحله اول، از بین مناطق شد؛ بدین

پرورش شهر تهران، یک منطقه به صورت تصادفی وآموزش
(، سپس در گام دوم از بین 5ساده انتخاب گردید )منطقه 

ب افهرست مدارس منطقه، یک مدرسه به صورت تصادفی انتخ
سال از هر  8-۱2های رده سنی گردید و در نهایت از کالس

-آموز به صورت تصادفی برای بررسیدانش 60مدرسه مجموعاً 

گردیدند. سپس با والدین کودکان های مقدماتی انتخاب 
تماس گرفته شد تا در جلسه هماهنگی حضور یابند. در این 
 جلسه توضیحات کاملی در خصوص اهداف و ضرورت پژوهش،
شرایط و مدت اجرا به والدین ارائه گردید و از آنان خواسته 
شد تا در صورت تمایل فرم رضایت شرکت در پژوهش حاضر 
را امضاء کنند و فرم اطالعات فردی کودکان را تکمیل نمایند. 

                                                           
1 De Sousa et al. 

2 Stroop Test 

های مقدماتی بر اساس گزارش والدین و سپس ارزیابی
تحقیق های پژوهشگران انجام شد. معیارهای ورود به سنجش

حاضر شامل دامنه سنی، سالمت جسمانی، سالمت روان و 
عدم استفاده از داروی خاص و معیارهای خروج شامل 
دفورمیتی اندام تحتانی و فوقانی، نقص عضو، مشکالت بینایی 

آموز دانش 24و وجود پرونده پزشکی بود. در نهایت، تعداد 
نوان ع سال به 5/۱0±2/۱دست با میانگین سنی دختر راست

صورت تصادفی ساده ی آماری در نظر گرفته شدند و به نمونه
نفر(.  ۱2در دو گروه کنترل و تجربی جای گرفتند )هر گروه 

کارگیری تحلیل کوواریانس هر الزم به توضیح است که با به
گونه تفاوت احتمالی در متغیرهای مورد مطالعه کنترل گردید. 

ی و سطوح رشد نظریه در مرحله اصلی پژوهش، توجه انتخاب
آزمون ذهن قبل و بعد از اعمال پروتکل آزمایشی در پیش

آزمون در شرایط یکسان مورد سنجش قرار گرفت. و پس
ها و تمرینات در سالن ورزشی مدرسه و در تمامی آزمون

 هایساعات غیردرسی اجرا گردید. در ادامه به تشریح آزمون
 شود:داخته میشده و پروتکل آزمایشی پرکارگرفتهبه

گیری توجه انتخابی از به منظور  اندازه آزمون استروپ:
یکی از استفاده گردید. تکلیف استروپ  2آزمون استروپ

شناسی در روان هاپارادایمو بانفوذترین  ترینشدهشناخته
ایی هباید رنگ واژه کنندهشرکتدر این آزمون، . شناختی است
بدون توجه به  ،شده استهای مختلف نوشته را که با رنگ

گیری بازداری پاسخ، به منظوراندازهو  معنای آنها بیان کند
های سنی پذیری شناختی در گروهتوجه انتخابی، انعطاف

نسخه اولیه و کالسیک این تکلیف در  رود.مختلف به کار می
ساخته شده است، اما طی چندین  3توسط استروپ ۱935سال 

 نسخه پیچیدهمل یافته است. دهه پژوهش، این تکلیف تکا
افزار استروپ به زبان فارسی توسط مؤسسه آزمون یار سینا نرم

طراحی و روایی و پایایی آن توسط قدیری، جزایری، عشایری 
این آزمون  [58]( تأیید شده است.۱385طباطبایی )و قاضی

 زیچی شناختی یا توانایی مهار تمقیاسی از مهارۀ ندکنفراهم
ع یک نف آموخته شده )یعنی پاسخ غالب( به بسیار که از پیش

ای آزمون در پژوهش حاضر از نوع رایانه .استپاسخ غیرمعمول 
کننده برای اجرای این تکلیف استروپ استفاده شد. شرکت

بایست روی صندلی روبروی صفحه نمایش رایانه نشسته و می
-ششکو ۀکه مرحل ،اولۀ در مرحل سه مرحله زیر را اجرا کند.

های هماهنگ است، اسامی چهار رنگ اصلی با رنگ سیاه در 
چه باید هر هاکنندهو شرکت شودمیمایشگر ظاهر حۀ نمرکز صف

یکی از کلیدهای آبی، قرمز،  هابر اساس اسامی رنگ ،ترسریع
 ،ومۀ ددر مرحل .دهند کلید فشار ۀروی صفح زرد یا سبز را

در  ،رنگ خودشانمهبا قلمی کدام ر رنگ اصلی، ه اسامی چهار
هرچه  بایستمیکننده و شرکت شودمیمرکز صفحه ظاهر 

، ومس ر مرحلۀددهد و  تر کلید مطابق با هر رنگ را فشارسریع
 ،گویندهای ناهماهنگ یا تداخل میوششۀ کمرحلکه به آن 

 ،از رنگ خودشان غیرکدام با رنگی  اسامی چهار رنگ اصلی، هر

3 Stroop 
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-یمکنندگان خواسته از شرکت مایشگر ظاهر شده،ۀ نبر صفح
 کلید مطابق با آن ،تر بر اساس رنگ کلمهتا هرچه سریع شود

، ریدیگ رمز با رنگۀ قکلممثال کلید فشار دهند؛  ۀرا در صفح
جای هب بایستمی کنندهشود و شرکتنوشته می ،سبزمانند 

های را تعیین کند. شاخص معنی کلمه، رنگ جوهر آن
های ند از دقت )تعداد پاسخان عبارتدر این آزمو یدنیسنج

های صحیح در برابر سرعت )زمان واکنش پاسخ صحیح( و
( ۱995) ۱محرک بر اساس هزارم ثانیه(. گراف، یوتل و تئوکو

بیش  متوسط ضریب روایی برای سه کوشش آزمون استروپ را
( پایایی ۱385و قدیری و همکاران ) [59]اعالم کردند 75/0از 

 90/0و  83/0، 60/0ترتیب بازآزمایی هر سه کوشش را به
در پژوهش حاضر، همسانی درونی این  [58]اند.گزارش کرده

ون آزمهای پیشآزمون با محاسبه آلفای کرونباخ بر اساس داده
 به دست آمد. 82/0

 یه ذهنگیری سطوح نظربه منظور اندازه آزمون نظریه ذهن:
کودکان نظریه ذهن استفاده شد. نسخه اصلی این آزمون 

سال  ۱2تا  5( برای دامنه سنی ۱994) 2توسط استیرنمن
مقیاس مشتمل بر سوال در سه خرده 72ساخته شده و از 

سوال(،  29نظریه ذهن مقدماتی )بازشناسی عواطف و وانمود، 
 ک باور غلط،اظهار اولیه نظریه ذهن واقعی )باور غلط اولیه و در

تر نظریه ذهن )باور غلط ثانویه های پیشرفتهسوال( و جنبه 33
این آزمون  [60]سوال( تشکیل شده است. ۱6یا درک شوخی، 

گر پس از تصاویر و شود و آزمونبه صورت مصاحبه اجرا می
ه ها بپرسد و پاسخها، سواالتی درباره آنها از کودک میداستان

-دهی می)پاسخ درست( نمره ۱صورت صفر )پاسخ غلط( و 

سنجی این های روانشود. اولین پژوهش برای بررسی ویژگی
 [6۱]( صورت پذیرفت۱999) 3آزمون توسط موریس و همکاران

زمان، روایی تشخیصی، همسانی درونی و پایایی و روایی هم
بازآزمایی آن طی چهار مطالعه روی کودکان عادی و دارای 

گرفت )برای مرور جزئیات به مطالعه  اختالل مورد تأیید قرار
مراجعه شود(. این آزمون توسط قمرانی  [6۱]موریس و همکاران

( به فارسی بازگرداننده شد و تعدیالتی در 2006و همکاران )
 این پژوهشگران با توجه به باال بودن [۱7].آن صورت گرفت

ای این آزمون را با حفظ ساختار ماده 38تعداد سؤاالت، نسخه 
فارسی  اسامی از خارجی اسامی جایبه دادند و لی توسعهاص

-های روانکردند. این پژوهشگران با بررسی ویژگی استفاده

ای ماده 38سنجی این آزمون گزارش کردند که نسخه فارسی 
 روایی و کل نمره با آزمونخرده محتوایی، همبستگی روایی از

-هخرد همبستگیاست. ضرایب  قابل قبولی برخوردار زمانهم
 82/0 بین و معنادار موارد تمام آزمون در کل نمره با هامقیاس

 آزمون همبستگی از طریق زمانهم روایی بود. متغیر 96/0تا 
 برآورد گردید. پایایی 89/0ها به میزان خانه عروسک تکلیف با

 بو ضرای کرونباخ آلفای بازآزمایی، روش سه وسیلهبه  آزمون
گردید و نتایج حاصله نشان داد که  بررسی گذاراننمره اعتبار
قرار داشته  94/0تا  70/0ها بین مقیاسخرده بازآزمایی پایایی

                                                           
1 Graf, Uttl & Tuokko 

2 Steerneman 

3 Muris et al. 

 رایب کرونباخ آلفای با استفاده از ضریب آزمون درونی و ثبات
، 72/0، 86/0 ترتیب به هامقیاسخرده از یک هر و آزمون کل
نسخه فارسی  محاسبه گردید. نمرات آزمون در 8۱/0و  80/0

-خرده در تواندمی دهی صفر و یک نسخه اصلیمطابق با نمره

اول )نظریه ذهن مقدماتی: بازشناسی عواطف و وانمود،  مقیاس
دوم )اظهار  مقیاسخرده در ،20بین صفر تا  ایسوال( نمره 20

 ۱3اولیه نظریه ذهن واقعی: باور غلط اولیه و درک باور غلط، 
 هایسوم )جنبه مقیاسخرده در و ۱3تا  بین صفر ایسوال( نمره

 5تر نظریه ذهن: باور غلط ثانویه یا درک شوخی، پیشرفته
ای بین صفر نمره آزمون کل در و 5بین صفر تا  ایسوال( نمره

 برای کلی نمره یک باال، مقیاسخرده سه جمع باشد. از 38تا 
 ،باشد باالتر نمره این آید. هر چقدرمی ذهن به دست نظریه
 هنذ نظریه سطوح باالتر به کودک که است این دهندهنشان
همسانی درونی این آزمون در پژوهش  [۱7].است یافته دست

های بر اساس دادهحاضر با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 
 به دست آمد. 89/0 آزمونپیش

 45جلسه  ۱6دوره آزمایشی متشکل از  پروتکل آزمایشی:
هفته به مدت یک ماه( تمرین ای )چهار جلسه در دقیقه
کنندگان در گروه حرکتی بود. شرکت-های ادراکیمهارت

ای دریافت نکردند. کنترل در طول این دوره هیچ نوع مداخله
کنندگان در گروه تجربی در تمامی جلسات تمرینی شرکت

گونه ریزشی از نظر تعداد در گروه تجربی شرکت کردند و هیچ
تر اشاره طور که پیشت. همانو گروه کنترل وجود نداش

گردید، جلسات تمرینی در سالن ورزشی مدرسه و در ساعات 
بعد  5صبح و دو هفته  ۱0غیردرسی برگزار گردید )دو هفته 

از ظهر(. در جلسات تمرینی، چیدمان برنامه از تمرینات ساده 
-راحیحرکتی ط-به تمرینات پیچیده بود. تأکید برنامه ادراکی

تعادل، آگاهی فضایی، آگاهی زمانی، آگاهی  شده روی عوامل
دقیقه  5یابی بود. هر جلسه تمرینی متشکل از بدنی و جهت

 30دقیقه تمرینات کششی،  5راه رفتن، دویدن و گرم کردن، 
حرکتی )شناسایی جهات مختلف، -دقیقه تمرینات ادراکی

تمرینات تعادل ایستا و پویا، حرکات هماهنگی و ریتمیک، 
 گیریبه هدف، دریافت و ارسال توپ، حرکات هدفپرتاب توپ 

دقیقه برگشت به حالت اولیه  5خطر(، مانند پرتاب دارت بی
بود. این تمرینات بر اساس مطالعات گذشته و بر اساس کتب 

و پس از  [48, 5۱, 62]حرکتی انتخاب گردید-تمرینات ادراکی
طراحی برنامه، توسط متخصصین و اساتید رشد و یادگیری 

 حرکتی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
های آمار شده با استفاده از روشهای گردآوریداده

توصیفی متشکل از محاسبه میانگین، انحراف معیار و ترسیم 
-ها، ابتدا پیشسازی و توصیف شد. در تحلیلجدول خالصه

( شامل ANCOVA) 4ماری تحلیل کوواریانسهای آفرض
، 5لکوی-ها با استفاده از آزمون شاپیروطبیعی بودن توزیع داده

، خطی بودن 6ها با استفاده از آزمون لوینهمگنی واریانس گروه
رابطه متغیر وابسته و همپراش با استفاده از ترسیم نمودار و 

4 Analysis of Covariance 

5 Shapiro-Wilk 

6 Levene’s Test 
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 بررسیهای رگرسیون با استفاده از در نهایت همگنی شیب
تعامل بین متغیر مستقل و همپراش بررسی و مورد تأیید قرار 
گرفت. در مجموع از چهار سری تحلیل کوواریانس برای 

های تجربی و کنترل در مقایسه متغیرهای وابسته بین گروه
آزمون )به عنوان متغیر آزمون با کنترل سطوح پیشپس

ا در هحلیلالزم به ذکر است که تمامی ت( استفاده شد. ۱کمکی
بسته آماری برای درصد و با استفاده از  95در سطح اطمینان 

 انجام شد. 23( نسخه SPSS) 2علوم اجتماعی

 هایافته
میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را در  ۱جدول 

طور که دهد. همانآزمون نشان میآزمون و پسمراحل پیش
زمان آزمون شود، در گروه تجربی در این جدول مشاهده می

استروپ که به عنوان شاخص توجه انتخابی مد نظر بود، از 
آزمون به پس( SD ,92/56=M=65/۱۱)آزمون پیش

(76/8=SD ,60/52=M)  کاهش داشته و نمرات مربوط به
-آزمون به پسگانه نظریه ذهن در این گروه از پیشابعاد سه

تغییرات، نمره که پیرو این طوریآزمون افزایش نشان داد، به
 SD=57/3)آزمون کلی نظریه ذهن در گروه تجربی از پیش

,47/22=M )آزمون به پس(88/2=SD ,84/25=M)  افزایش
ی حرکت-داشت. در ادامه به منظور بررسی اثر تمرینات ادراکی

های بر متغیرهای مورد مطالعه، سطوح متغیرها بین گروه

اده از تحلیل آزمون با استفتجربی و کنترل در مقطع پس
کواریانس مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج حاصل از این 

 آمده است.  2ها در جدل تحلیل
گردد، نتایج آزمون مشاهده می 2طور که در جدول همان

تحلیل کواریانس نشان داد که اثر گروه بر توجه انتخابی 
(32۱/0=2η ,0۱5/0=p ,582/7(=2۱ ,۱)F) بازشناسی ،

، (2η ,023/0=p ,4۱6/6(=2۱ ,۱)F=286/0)عواطف و وانمود 
و  (2η ,0۱۱/0=p ,344/8(=2۱ ,۱)F=35۱/0)درک باور غلط 

 2η ,048/0=p=۱70/0)درک شوخی و باور غلط ثانویه 
,299/4(=2۱ ,۱)F) آزمون از لحاظ پس از کنترل سطوح پیش

متغیرهای معنا که بین سطوح آماری معنادار است؛ بدین
آزمون تفاوت معنادار وابسته دو گروه تجربی و کنترل در پس

 آزمونوجود دارد. با توجه به مقادیر میانگین دو گروه در پس
ر ت(، زمان استروپ گروه تجربی از گروه کنترل پایین۱)جدول 

گیری کرد که توجه انتخابی توان چنین نتیجهاست؛ لذا می
( در گروه تجربی در وضعیت )زمان پردازش اطالعات مرتبط

بهتری در مقایسه با گروه کنترل قرار دارد. همچنین، مقادیر 
گانه نظریه ذهن نیز در گروه تجربی نسبت میانگین ابعاد سه

آزمون در سطح باالتری قرار دارد. به گروه کنترل در مقطع پس
ه گیری کرد کتوان چنین نتیجهها میبا توجه به این یافته

حرکتی در بهبود توجه انتخابی و سطوح -های ادراکیفعالیت
 موثر است.نظریه ذهن 

 آزمونآزمون و پسمراحل پیشمیانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در . 1جدول 

 گیریمراحل اندازه  گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش   

 60/52±76/8 92/56±65/۱۱  تجربی توجه انتخابی )زمان آزمون استروپ(
 22/55±3/9 02/57±7/۱0  کنترل 

 ۱0/۱7±94/۱ 50/۱5±70/2  تجربی بازشناسی عواطف و وانمود
 24/۱6±35/۱ ۱3/۱6±08/2  کنترل 

 36/7±2۱/۱ 35/6±35/۱  تجربی درک باور غلط
 26/6±75/0 ۱4/6±30/۱  کنترل 

 36/۱±28/0 6۱/0±3۱/0  تجربی درک شوخی و باور غلط ثانویه
 69/0±۱9/0 58/0±27/0  کنترل 

 84/25±88/2 47/22±57/3  تجربی نمره کل نظریه ذهن
 20/23±53/۱ 96/22±78/2  کنترل 

 
  آزمونهای تجربی و کنترل در پسنتایج تحلیل کواریانس برای مقایسه سطوح متغیرها بین گروهخالصه . 2جدول 

 مجذور جزئی اتا SS 1df 2df MS F P متغیر

 32۱/0 0۱5/0 * 582/7 39/4 2۱ ۱ 39/4 توجه انتخابی )زمان استروپ(
 286/0 023/0 * 4۱6/6 485/3 2۱ ۱ 485/3 بازشناسی عواطف و وانمود

 35۱/0 0۱۱/0 * 344/8 295/2 2۱ ۱ 295/2 باور غلطدرک 
 ۱70/0 048/0 * 299/4 308/0 2۱ ۱ 308/0 درک شوخی و باور غلط ثانویه

*p< 05/0  
 بحث 

-هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر یک دوره برنامه ادراکی
حرکتی بر توجه انتخابی و ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان 

توجه سال بود. در پژوهش حاضر،  ۱2تا  8سالم در دامنه سنی 

                                                           
1 Covariate 

 .کارگیری آزمون استروپ مورد سنجش قرار گرفتانتخابی با به
شناختی  مبنای آزمون استروپ ایجاد تداخل در فرآیندهای

ویژه فرآیند پردازش اطالعات است. طی این آزمون، افرادی به
که از توانایی باالتری در توجه انتخابی دارند، قادر هستند تا 

2 Statistical Package for Social Sciences 
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ها، توجه خود را روی رنگ کلمات بدون توجه به معنای واژه
تری در مقایسه با افرادی متمرکز کرده و زمان واکنش کوتاه

شوند )توجه به معنا و پردازش که دچار تداخل شناختی می
در واقع، تداخل . را رقم بزنند ها(اطالعات مربوط به معنای واژه
های به محرک سوگیری توجهشناختی ایجادشده ناشی از 

باشد که نتیجه آن افزایش زمان تکمیل غیرمرتبط با اجرا می
های پژوهش حاضر نشان داد که یافته. تکلیف استروپ است

حرکتی در کاهش زمان آزمون -های ادراکیتمرین مهارت
معنا که در اثر مداخله تمرینی، استروپ موثر بوده است؛ بدین

های مرتبط با اجرا توانایی توجه انتخابی و تمرکز روی محرک
ب تر، مکانیسم توجه مسئول انتخاکلیطوربهبود یافته است. به

سریع بهترین محرک برای پردازش و تخصیص منابع بین 
؛ [63]مالی است که برای انجام شدن در حال رقابت هستنداع

لذا در پژوهش حاضر، کودکان در دوره آزمایشی با تمرین 
های فضایی، زمانی، هماهنگی و تعادل که نیازمند مهارت

توجه، تمرکز توجه و انتقال توجه بودند، قادر شدند تا توانایی 
تروپ بهبود توجه انتخابی خود را با کاهش در زمان آزمون اس

گرفته روی اثرات تمرین بخشند. در بیشتر مطالعات صورت
بدنی روی توجه از آزمون استروپ استفاده شده است، اما اغلب 

و تنها در یک  [56]اندهای بزرگسال متمرکز بودهآنها روی نمونه
، از آزمون استروپ (2008) ۱مطالعه توسط باک و همکاران

 [64].ان بهره گرفته شده استبرای سنجش توجه انتخابی کودک
در یک نمونه ترکیبی از کودکان ( 2008)باک و همکاران 

سال،  ۱2تا  7در دامنه سنی ( نفر 4۱)و پسر  (نفر 33)دختر 
، بین آمادگی هوازی و 37/0 همبستگی متوسطی در حد

با در نظر داشتن این  [64].عملکرد آزمون استروپ گزارش کردند
مختلف برای ارزیابی توانایی توجه، ابعاد و های مهم که آزمون

و  [56]دهندهای مختلفی از توجه را مورد سنجش قرار میمولفه
 ند،اگیری متفاوتی بهره گرفتهمقایسه مطالعاتی که از ابزار اندازه

گیری اشتباه منتهی شود. عالوه بر این، تواند به نتیجهمی
های جنبه شده در مطالعات نیزمداخالت تمرینی اعمال

حرکتی را ممکن است پوشش دهد و -مختلفی از عوامل روانی
اثرات این مداخالت نیز به نوبه خود ممکن است تابع سن و 

های مورد مطالعه قرار داشته باشد؛ از این رو، جنسیت نمونه
شده در ادبیات در این بخش از مقاله، مشاهدات گزارش

مداخله و آزمون مورد پژوهشی با ذکر نمونه مورد مطالعه، نوع 
گیرد. استفاده برای سنجش توجه مورد بحث قرار می

گرفته روی اثرات فعالیت مطالعه صورت 22همچنین، از بین 
بدنی، تمرین و ورزش بر توجه کودکان سالم، تنها به بحث در 

 هایی ازخصوص مطالعاتی که در مداخالت تمرینی آنها مولفه
ود. ششده است، اکتفا می حرکتی گنجانده-تمرینات ادراکی
دبستانی کودک پیش ۱6( در بررسی 20۱3) 2پالمر و همکاران
سال، اثر تمرین یک وهله برنامه حرکتی  ۱۱/4با میانگین سن 

شده متشکل از پرش از هدفی به هدف دیگر، پرتاب طراحی
توپ به هدف و دریبل توپ را در مقایسه با شرایط غیرتمرینی 

                                                           
1 Buck et al. 

2 Palmer et al. 

3 Picture Deletion Task for Preschoolers 

4 Everyday Attention for Children Test 

رفعال )گوش دادن به داستان( بر توجه فعال )کاردستی( و غی
 3هاتانیدبسپایدار با استفاده تکلیف حذف تصویر برای پیش

(PDTPمورد مطالعه قرار دادند. یافته ) های این پژوهش نشان
شده با داد که انجام یک وهله تمرینات حرکتی طراحی

حرکتی بر توانایی توجه پایدار کودکان -محوریت عوامل ادراکی
دبستانی موثر است )اندازه اثر قوی در حد مجذور جزئی پیش

 [50]باشد.های پژوهش حاضر همسو می( که با یافته40/0اتا 
( با مطالعه روی یک 20۱4همچنین، جانسن و همکاران )

ساله، اثرات  ۱۱تا  ۱0نمونه ترکیبی از کودکان دختر و پسر 
یح بعد ای را در طول زنگ تفردقیقه ۱5چهار شرایط آزمایشی 

از یک ساعت انجام فعالیت شناختی کالس درس مورد بررسی 
( بدون ۱قرار دادند. شرایط آزمایشی متشکل بودند از شرایط 

( استراحت غیرفعال: گوش 2استراحت: ادامه تکلیف شناختی، 
( استراحت فعال متوسط: دوی نرم، 3دادن به یک داستان، 

دویدن و پرش.  ( استراحت فعال شدید:4پاس و دریبل توپ و 
مقیاس جستجوی آسمان از آزمون توجه بر اساس خرده

(، توجه انتخابی بعد از Ch-TEA) 4روزمره برای کودکان
تمامی شرایط به جز شرایط بدون استراحت بهبود یافت، اما 

ترین اثر مربوط به استراحت فعال متوسط بود که در آن قوی
( مشابه با حرکتی )پاس و دریبل توپ-های ادراکیمولفه

های پژوهش پژوهش حاضر به کار گرفته شده بود که یافته
در برخی دیگر از  [48]کند.ها حمایت میحاضر نیز از این یافته

و حرکات  [65]مطالعات تأثیر تمرینات ورزشی نظیر فوتبال
بر سطح توجه کودکان سالم مورد بررسی قرار گرفته  [52]موزون

حرکتی در این -های ادراکیهاست که با توجه به وجود مولف
باشد. برای های پژوهش حاضر همخوان میمداخالت با یافته

( تأثیر یک برنامه تمرینی 20۱6) 5مثال، آلسی و همکاران
های فردی، ای متشکل از سه بخش مهارتدقیقه 60فوتبال 
های نفر به نفر و بازی گروهی )سه به سه و پنج به موقعیت

ه )دو جلسه در هفته( بر سطح توجه پنج( را به مدت شش ما
سال مورد بررسی قرار دادند.  7/8کودکان پسر با میانگین سن 

( و تکلیف DST) 6سطح توجه بر اساس آزمون فراخنای اعداد
های این مطالعه مورد سنجش قرار گرفت. یافته 7تمایز بینایی

نشان داد که دوره تمرینی فوتبال در مقایسه با گروه کنترل 
غیرفعال منجر به بهبود توانایی توجه شده است. همچنین، 
عوامل چابکی و دقت روابط معناداری با عملکرد کودکان در 

به طور مشابه، کولینا و  [65]تکلیف تمایز بینایی داشتند.
تمرین حرکات جلسه  کی ریأثدر بررسی ت( 20۱8همکاران )

کان دکو یوجه انتخابتربیت بدنی بر تکالس طول در  موزون
)با  d28سال با استفاده از آزمون توجه  6تا  5دبستانی پیش

های سرعت پردازش اطالعات، درصد خطا و عملکرد شاخص
تمرکز برای سنجش توجه انتخابی و پایدار و نیز سرعت 

 توجهمختلف  یهاجنبهجستجوی بینایی( نشان دادند که 
یافته شده بهبود کودکان در اثر مداخله طراحی یانتخاب

5 Alesi et al. 

6 Digit Span Test 

7 Visual Discrimination Task 

8 d2 Test of Attention 
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-عالوه بر این، مشاهدات مطالعات مقطعی صورت [52].است

 گر وجود ارتباط بین عواملگرفته روی کودکان سالم نیز بیان
ای هباشد که با یافتهحرکتی و سطح توجه انتخابی می-ادراکی

الزم به ذکر است که بیشتر  [53, 54].پژوهش حاضر مطابقت دارد
حرکتی را گزارش  مطالعاتی که عدم اثربخشی مداخالت

ی کارگیرهای سنی باالتر و بههایی با ردهاند، روی نمونهنموده
 [49, 66]مداخالت کوتاه و مبتنی بر تمرینات هوازی بوده است.

در بررسی تأثیر یک  (20۱3) ۱برای مثال، هوگان و همکاران
درصد ضربان قلب بیشینه  60دقیقه تمرین با شدت  20وهله 

روی دوچرخه کارسنج، مشاهدات ناهمخوانی را گزارش 
-های ادراکیاثربخشی آموزش و تمرین مهارت [49]نمودند.

کان هایی از کودحرکتی در بهبود توانایی توجه غالباً روی نمونه
های ، ناتوانی[32-34]وانی ذهنیتکمدارای اختالل مانند نظیر 

، اختالل هماهنگی [38]اختالل طیف اوتیسم، [35-37]یادگیری
مورد  [43-45]فعالیبیشکمبود توجه/ اختاللو  [39-42]رشد

های این قبیل مطالعات در یک توافق بررسی شده است. یافته
ر حرکتی د-گر اثربخشی مداخالت تمرینی ادراکیقوی، نشان

ای هباشد که یافتهه کودکان دارای اختالل میبهبود سطح توج
کند. در یک پژوهش حاضر نیز از این مشاهدات حمایت می

 شدههای پژوهش حاضر و مستندات گزارشبندی از یافتهجمع
توان چنین عنوان کرد که نوع فعالیت در ادبیات پژوهش می

ها بر بهبود ابعاد بدنی و میزان درگیری شناختی فعالیت
که از طوریتوجه در کودکان سالم اثرگذار است، به مختلف

را  حرکتی-های ادراکیشده، فعالیتبین انواع مداخالت بررسی
ترین مداخالت در بهبود توجه انتخابی توان جزو اثربخشمی

کلی،  گیریقلمداد کرد. با این حال، برای رسیدن به یک نتیجه
با استفاده از  های مشابه ونیاز به تکرار پژوهش روی نمونه

 ابزارگیری همسان وجود دارد.
های پژوهش حاضر در خصوص سطوح نظریه ذهن نشان یافته

حرکتی بر ارتقاء سطوح نظریه -داد که برنامه تمرینی ادراکی
مقیاس توانایی بازشناسی ذهن کودکان در هر سه خرده

عواطف و وانمود، درک باور غلط و درک شوخی و باور غلط 
که اثرگذاری آن بر سطوح اول و طوریذار است، بهثانویه اثرگ

ه ذهن تر نظریدوم نظریه ذهن باالتر از اثر آن بر سطح پیشرفته
باشد. اثرگذاری فعالیت ( میدرک شوخی و باور غلط ثانویه)

بدنی، تمرین و ورزش بر نظریه ذهن در ادبیات پژوهشی 
حال چندان مورد توجه پژوهشگران نبوده است، اما با این 

بخشی با استفاده از دهد توانشواهدی وجود دارد که نشان می
حرکتی در کودکان دارای اختالل بر رشد -های ادراکیمولفه

برای مثال، نادری و همکاران . نظریه ذهن اثرگذار است
بر  2دوساحرکتی -بخشی روانیتوانثربخشی روش ( ا20۱4)

ا مورد ر د باالنظریه ذهن در کودکان مبتال به اتیسم با عملکر
)شامل  شناختیروان از بخش دوسابررسی قرار دادند. روش 

و  5حرکات بدنی)شامل  فیزیولوژیکی ( و4تالش و 3تمایل

                                                           
1 Hogan et al. 

2 Dohsa 

3 Intention 

4 Strive 

5 Bodily-Movement 

ر ب این روشنتایج نشان داد شود. تشکیل می (6وضعیت بدنی
سطح اول و دوم نظریه ذهن کودکان مبتال به اتیسم با عملکرد 

ن ایو  اثر بوده استباال موثر و در سطح سوم نظریه ذهن بی
این  [67]نتایج بعد از گذشت یک ماه همچنان حفظ شد.

مداخالت مبتنی بر  گیری کرد کهپژوهشگر چنین نتیجه
برای  اما ،تقویت حرکت بر شناخت اولیه افراد موثر است

 رتدستیابی به سطوح باالتر نظریه ذهن به مداخالت همه جانبه
های پژوهش حاضر است که با یافته نیاز تریمدتطوالنی و

 متفاوتی هاینظریه ذهن نظریه تحول مورد در. مطابقت دارد
 و7نظریه نظریه(تأکید دارند  رسش نقش بر برخی دارد؛ وجود
 از برگرفته که جدید نظریات از برخی و (8ایپیمانه نظریه

 بوده و معتقد هستند 9ویگوتسکی اجتماعی-نظریه فرهنگی
 این [2]اجتماعی است. تعامل ذهن، نظریه تحول منشاء که

 رشد درک منشاء به عنوان افراد سایر با تجربه بر نظریات
تجربیات  که معتقدند که کودکانی و دارند تأکید ذهن

ه را در تکالیفی که نیازمند ببیشتری دارند، عملکرد بهتری 
درک ذهن است )مانند تکالیف باور غلط( از خود نشان 

درباره  یادگیری برای بیشتری هایفرصت از دهند زیرامی
 ییادگیر و ارتباطات اصوالً و بوده برخوردار افراد سایر تفکر

 از کودکان درک رشد مهمی برای منشاء تواندمی اجتماعی
 هایاین رو، برای اثرگذاری بیشتر روی جنبه؛ از [68]باشد ذهن

ها باید عالوه بر تر نظریه ذهن، در طراحی مداخلهپیشرفته
حرکتی روی تعامالت بین فردی مانند -های ادراکیمولفه
 نبی رابطه بهتر درک های گروهی نیز تأکید کرد. برایبازی

 انجری مطالعه، چندین شناختی، عملکردهای و بدنی فعالیت
 را کندیم بروز بدنی فعالیت ینتیجه در که و مولکولی یسلول

 احتمالی چند مکانیسم و دادند قرار بررسی مورد حیوانات در
 از ناشی شناختی عملکردهای پیشرفت در تواندمی که

 هایسممکان از کند. یکیمی بیان باشد را دخیل بدنی تمرینات
ون همچ عواملی توسط عصبی تغذیه یا نوروتروفیک تواندمی

غز م از شدهمشتق عامل نوروتروفیک انسولین وشبه رشد عامل
 رگزایی باعث مدتطوالنی حرکتی تمرینات اثر که در باشد

های جدید(، جدید(، نوروژنز )ایجاد نورون هایمویرگ )تولید
همچنین  [69]شود.می عصبی پذیریشکل و سلولی تکثیر

 ایهمکانیسم از دیگر یکی توانرا می مغزی خون جریان افزایش
 عملکردهای شناختی پیشرفت به منجر دانست که احتمالی

 هادر مجموع، این مکانیسم [70]شود.بدنی می تمرینات اثر در
 کردعمل بهبود برای توجیهی فیزیولوژیکی نظر از توانندمی

 انجام و سطوح نظریه ذهن در پی توجه جمله از شناختی
 روند.به شمار  بدنی تمرینات

 گیرینتیجه
یری گتوان چنین نتیجههای پژوهش حاضر میکلی، از یافتهطوربه

حرکتی بر بهبود توجه انتخابی -های ادراکیکرد که تمرین مهارت

6 Posture 

7 Theory Theory 

8 Modular Theory 

9 Vygotsky 
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و رشد سطوح مختلف نظریه ذهن در کودکان دختر سالم رده سنی 
 شدهاست که برنامه ارائه سال موثر است. الزم به توجه ۱2تا  8

شده مربوط به عوامل تعادل، پژوهش و اثرات گزارشدر این 
ه یابی بوده کآگاهی فضایی، آگاهی زمانی، آگاهی بدنی و جهت

ماهه اعمال شده جلسه در طول یک دوره یک ۱6به مدت 
ا هتوان آن به سایر شرایط تمرینی و سایر نمونهاست و نمی

وی ر گرفتهتعمیم داد. با توجه به محدود بودن مطالعات صورت
-حرکتی بر توجه و به-های ادراکیاثربخشی تمرین مهارت

طورکلی محدودیت دانش موجود روی اثرات فعالیت بدنی بر 
های بیشتر برای سطوح مختلف نظریه ذهن، انجام پژوهش

گیری کلی ضرورت دارد. مطالعات آتی رسیدن به یک نتیجه
-اکیهای ادرتوانند با تمرکز روی اثربخشی تمرین مهارتمی

حرکتی بر ابعاد دیگر توجه نظیر توجه متمرکز، پایدار و انتقالی 

های سنی مختلف بر دانش روی کودکان دختر و پسر در رده
موجود در این زمینه بیافزایند. همچنین، طراحی و تعیین 

تی حرک-های ادراکیاثربخشی مداخالت ترکیبی بر پایه مهارت
های بهبود جنبه ها درو تعامالت بین فردی مانند بازی

برای  (درک شوخی و باور غلط ثانویهتر نظریه ذهن )پیشرفته
های تقویت آن ضرورت شناخت پویایی نظریه ذهن و روش

 خواهد داشت.

 تشکر و قدردانی
وسیله نویسندگان از تمام کسانی که در انجام پژوهش بدین

 نمایند.حاضر مشارکت نمودند، قدردانی می
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63. Szymura B, Nęcka E. Visual selective 
attention and personality: An experimental 
verification of three models of extra 
version. Pers Individ Dif. 1998; 24(5):713-
29.  

64. Buck SM, Hillman CH, Castelli DM. The 
relation of aerobic fitness to Stroop task 
performance in preadolescent children. 
Med Sci Sports Exerc. 2008; 40(1):166–72.  

65. Alesi M, Bianco A, Luppina G, Palma A, 
Pepi A. Improving children’s coordinative 
skills and executive functions: The effects 
of a football exercise program. Percept Mot 
Skills. 2016; 122(1):27–46.  

66. Tomporowski PD, Davis CL, Miller PH, 
Naglieri JA. Exercise and children’s 
intelligence, cognition, and academic 
achievement. Educat Psychol Rev. 2008; 
20(2):111.  

67. Naderi S, Dadkhah A, Borjali A, Hashemi 
Azar Z, Panaghi L. Dohsa training and 
theory of mind in high functioning autistic 
children. Iranian Rehab J. 2014; 12(2) :34-
38 

68. Brown JR, Donelan‐McCall N, Dunn J. 
Why talk about mental states? The 
significance of children's conversations 
with friends, siblings, and mothers. Child 
dev. 1996; 67(3):836-49.  

69. Vaynman S, Gomez-Pinilla F. License to 
run: Exercise impacts functional plasticity 
in the intact and injured central nervous 
system by using neurotrophins. 
Neurorehabil Neural Repair. 2005; 
19(4):283-95.  

70. Querido JS, Sheel AW. Regulation of 
cerebral blood flow during exercise. Sports 
Med. 2007; 37(9):765-82.  

  
 
 
 


