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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
مقدمه و اهداف :نظریه ذهن به عنوان هسته مرکزی شناخت اجتماعی ،یکی از محورهای مهم رشد روانی-اجتماعی در
دوران کودکی به شمار میرود که توجه انتخابی نقش اساسی در رشد جنبههای پیشرفته آن ایفا میکند .تاکنون مداخالت
گوناگونی برای توانبخشی کودکان پیشنهاد شده است ،اما طراحی مداخالت مبتنی بر تواناییهای ادراکی-حرکتی دور از
توجه بوده است؛ از اینرو ،در پژوهش حاضر ،تأثیر تمرین مهارتهای ادراکی-حرکتی بر توجه انتخابی و ارتقاء نظریه ذهن
در کودکان  8-۱2سال مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها :روش پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود که در آن 24
دختر با میانگین سنی  ۱0/5سال از بین دانشآموزان شهر تهران انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و
کنترل جای گرفتند (هر گروه  ۱2نفر) .از آزمون های استروپ و نظریه ذهن برای سنجش متغیرها ،قبل و بعد از دوره
آزمایشی ( ۱6جلسه  45دقیقهای ،چهار جلسه در هفته به مدت یک ماه) استفاده شد .پروتکل آزمایشی شامل تمرین
مهارتهای ادراکی -حرکتی با تأکید بر تعادل ،آگاهی فضایی ،آگاهی زمانی ،آگاهی بدنی و جهتیابی بود .در تحلیل دادهها
از تحلیل کوواریانس در سطح اطمینان  95درصد استفاده شد.
یافتهها :پس از کنترل سطوح پیشآزمون ،اثر گروه بر توجه انتخابی ( ،)p=0/0۱5بازشناسی عواطف و وانمود (،)p=0/023
درک باور غلط ( )p=0/0۱۱و درک شوخی و باور غلط ثانویه ( )p=0/048معنادار بود ،بهطوریکه گروه تجربی در مقایسه
با کنترل ،زمان استروپ کوتاهتر و سطوح نظریه ذهن باالتری داشت .همچنین ،اندازه اثر مداخله آزمایشی بر جنبههای
پیشرفته نظریه ذهن کوچکتر از جنبههای اولیه بود ( 0/۱7در مقابل .)0/35
نتیجهگیری :تمرین مهارتهای ادراکی -حرکتی بر بهبود توجه انتخابی و رشد نظریه ذهن در کودکان دختر سالم رده
سنی  8تا  ۱2سال موثر است ،اما برای اثرگذاری بر جنبههای پیشرفتهتر نظریه ذهن (درک شوخی و باور غلط ثانویه) نیاز
به مداخالت پیچیدهتر با تأکید بر تعامالت بین فردی وجود دارد.
واژههای کلیدی :مهارتهای حرکتی؛ ادراک؛ توجه؛ نظریه ذهن؛ رشد کودک
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مقدمه و اهداف
شناخت اجتماعی ۱یکی از محورهای مهم رشد روانی-اجتماعی
در دوران کودکی به شمار میرود که از جایگاه ویژهای در
روانشناسی تحولینگر برخوردار است .شناخت اجتماعی همه
مهارتهای مورد نیاز کودک برای درک تمایالت ،هیجانات و
احساسات کودکان و بزرگساالن دیگر را دربرمیگیرد ]۱[.تحول
شناخت اجتماعی و یا درک بهتر از روانشناسی انسانها با
تحوالتی که در محتوا و سطح سازمانیافتگی ”نظریه ذهن“2
در کودکان رخ میدهد ،مشخص میگردد ]2[.نظریه ذهن
پیشنیاز درک محیط اجتماعی و درگیری در رفتارهای
اجتماعی رقابتآمیز بوده[ ]3و به توانایی درک هیجانات،
انگیزهها ،افکار و متعاقب آن درک رفتارهای دیگران اشاره
دارد ]4[.نظریه ذهن بر این موضوع تمرکز دارد که کودکان در
درک تفاوتهای موجود در حالتهای ذهنی( 3افکار ،تمایالت
و عقاید) دیگران و درک تفاوت این حالتهای ذهنی با
حالتهای خود فرد و یا واقعیت موجود از چه سطح توانایی
برخوردار هستند ]5, 6[.تئوری ذهن در عمل به کودک ابزاری
قدرتمند میدهد تا از طریق آن به اکتشاف ،پیشبینی و
تغییر رفتار دیگران بپردازد ]7[.کودکان در حدود چهار سالگی
متوجه میشوند که رفتار انسان را نمیتوان تنها بر اساس
ویژگیهای موقعیتی درک کرد .در این سن مهارت ادراکی در
کودکان رشد میکند و آنها بر اساس آن درک میکنند که
فهم رفتار ،وابسته به بازنمایی ذهنی یک موقعیت است .کودک
میفهمد که دریافت و درک اشیاء و پدیدهها جدا از هم هستند
و این موضوع به شناخت و تجربیات قبلی آنها وابسته است]8[.
عالوه بر این ،تئوری ذهن به توانایی فهم باور کاذب 4یا عقیده
نادرست دیگران نیز اشاره دارد ،موضوعی که پایه و اساس رشد
شناختی در کودکان را رقم میزند ]4[.نظریه ذهن دارای سه
سطح میباشد که سطح اول ،همان شکلگیری مقدماتی نظریه
ذهن است ،سطح دوم که در آن یک نظریه ذهن واقعی ولی
اولیه شکل میگیرد ،و سطح سوم که جنبههای پیشرفتهتر
نظریه ذهن ،نظیر درک شوخی و قضاوتهای پیچیده را شامل
میشود ]۱0[.تواناییهایی که با تئوری ذهن همراه است شامل
رشد اخالقی ،فهم توالی جهل و عقیده نادرست ،تمایز ظاهر
و واقعیت و به کارگیری اصطالحات بیانگر حاالت ذهنی
میباشند ]7[.همچنین ،مطالعات نشان میدهد که نظریه ذهن
اثرات مثبتی بر خودتنظیمی و مهارتهای حل مسئله[،]۱۱
فرآیندهای اجرایی[ ،]۱2خودپنداره[ ،]۱3تشخیص بازنمود از
واقعیت[ ،]۱4کفایت اجتماعی 5و مهارتهای بین فردی و
هیجانی[ ،]۱5تفسیر و درک تصاویر مبهم[ ]۱6و رفتارهای
جامعهپسند نظیر همدلی و همدردی ]۱7[6به همراه دارد و عدم

رشد آن ممکن است به اختالل در برخی از ابعاد رشدی
کودک منجر شود .لزلی و همکاران )2004 ،2000( 7معتقد
هستند که نظریه ذهن مکانیسمی است که توجه 8را به
حالتهای ذهنی غیرقابل پذیرش هدایت میکند و از این
طریق فرآیند یادگیری را در کودکان تسهیل میکند .این
مکانیسم در دوران اولیه رشد نظریه ذهن به سرعت رخ
می دهد ،اما فرآیندهای اکتشافی که مسئول انتخاب
محتوای مناسب برای حاالت ذهنی هستند ،از رشد
طوالنی تر و مراحل تغییر چندگانه برخوردارند که ”توجه
انتخابی“ 9نقش اساسی در آن ایفا میکند]۱8, ۱9[.
توجه به عنوان تمرکز مستمر منابع شناختی روی
اطالعات در طول گزینش اطالعات خارجی توصیف میشود و
یکی از کارکرد شناختی بسیار اساسی است که اغلب بر تمامی
کارکردهای عصبی-شناختی تقدم دارد .به طور سادهتر ،توجه
یک توانایی شناختی است که در فرآیند آن ،اطالعات خاصی
از میان اطالعات دیگر انتخاب و بیشتر به پردازش آن پرداخته
میشود ]20[.مدلها و طبقهبندیهای مختلفی در حوزههای
مختلف در خصوص توجه ارائه شده است .در سادهترین شکل،
توجه به دو نوع انتخابی و غیرانتخابی تقسیم میشود؛ در توجه
انتخابی ،هدف مشخصی جستوجو میشود و با انگیختگی و
هوشیاری بیشتر فرد همراه است .در توجه انتخابی ،اطالعاتی
انتخاب میشود که با انتظارات و توقعات فرد هماهنگی داشته
باشد .از طرفی دیگر ،محرکهایی در محیط وجود دارند که
توجه را به خود معطوف میکنند .اینگونه محرکهای خارجی
با انتظارات و توقعات فرد مطابقت نداشته و غیرمنتظره هستند
که از آن به عنوان توجه غیرانتخابی یاد میشود .محرکهایی
که جدید ،غیرمنتظره و تعجببرانگیر باشند ،توجه غیرانتخابی
را بیشتر جلب میکنند .در مدل بالینی سولبرگ و ماتیر۱0
( ،)۱989توجه به پنج نوع متشکل از توجه متمرکز( ۱۱توانایی
پاسخدهی به محرکات بینایی ،شنیداری ،لمسی به طور مجزا)،
توجه انتخابی( ۱2توانایی حفظ یک مجموعه رفتاری یا
شناختی در مواجهه با محرکهای مزاحم یا رقیب) ،توجه
پایدار( ۱3توانایی حفظ پاسخ رفتاری پایدار در حین فعالیتی
تکراری یا مداوم) ،توجه انتقالی( ۱4توانایی انتقال توجه بین
تکالیف دارای نیازهای شناختی متفاوت) و توجه تقسیمشده۱5
(توانایی پاسخدهی همزمان به چندین تکلیف) طبقهبندی
شده است ]2۱[.در این بین ،توجه انتخابی به دلیل نقش
زیرساختی آن در انواع توجه و نیز نقش مهم آن در یادگیری
و اجرا در کودکان و بزرگساالن از اهمیت ویژهای برخوردار
است و اختالل در آن میتواند به انواع مختلفی از آسیبهای

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

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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رشدی و روانشناختی نظیر اختالل کمبود توجه/بیشفعالی
منجر شود ]22[.از این رو ،پژوهشگران درصدد شناسایی
راهکارها و مداخالت اثربخش برای تقویت توانایی توجه بهویژه
در سنین رشد میباشند .در این راستا ،درک ارتباط بین
حس ،۱ادراک 2و توجه حائز اهمیت است .اخیراً ،باروتچو و
همکاران )20۱9( 3با مطالعه روی کودکان  7تا  ۱3سال نشان
دادند که یکپارچگی حسی چندگانه به توانایی توجه کودکان
وابسته است؛ بدین معنا که ادراک تحت تأثیر توانایی توجه
قرار دارد .همچنین این پژوهشگران دریافتند که ارتباط بین
توجه و پردازش حسی چندگانه ،تابع نوع تکلیف است ]23[.این
یافتهها پیشنهاد میکند که تکالیف و فعالیتهای حرکتی
ممکن است اثرات متفاوتی در مقایسه با سایر تکالیف بر ارتباط
ادراک ،پردازش و توجه به همراه داشته باشد.
ادراک و حرکت همواره الزمه یکدیگر بوده و کسب
مهارتهای حرکتی مستلزم کسب مهارتهای ادراکی و
بالعکس میباشند .کودکانی که از ناتوانی ادراکی رنج میبرند،
برای تعبیر و تفسیر معنای محیطی دچار مشکل هستند.
هرچه حرکت و تجارب یادگیری ادراکی کودک بیشتر باشد،
فرصت یکپارچگی ادراکی-حرکتی و رشد قابلیت پاسخ
انعطافپذیر به موقعیتهای مختلف حرکتی بیشتر میشود.
توانایی ادراکی-حرکتی به قابلیت فرد در فرآیند سازماندهی
اطالعات ورودی با اطالعات ذخیرهشده اشاره دارد که به
عملکرد منجر میشود ]24[.وجود مشکل در فرآیندهای
ادراکی–حرکتی میتواند به صورت مشکالتی در ادراک بینایی،
ادراک شنیداری ،ادراک المسهای-حرکتی و مشکالت حرکتی
در مهارتهای حرکتی درشت ،مهارتهای حرکتی ظریف،
تعادل ،تشخیص جوانب ،جهتیابی ،آگاهی و تصویر بدنی
آشکار شود ]25[.عالوه بر این ،این اعتقاد وجود دارد که
یادگیری ادراکی-حرکتی اولیه ،قطعات ساختمان تکامل
ادراکی و شناختی پیچیده سالهای بعدی را شکل میدهد و
از نقطهنظر روانشناسی عصبی ،یادگیری حرکتی اولیه به
عنوان جزء جداییناپذیر تشکیل یاختههای قشر مغز میباشند
که مسئول عملکردهای عالی مغز هستند ]26[.از دیدگاه
سیستمهای پویا ،رشد ادراکی و رشد حرکتی به طور مجزا از
یکدیگر نبوده ،بلکه آمیخته هستند؛ بنابراین ،افراد برای تجربه
نمودن حرکت ادراک میکنند و برای تجربه نمودن ادراک
حرکت میکنند ]24[.همچنین ،هیوود )2004( 4معتقد است
که فعالیت حرکتی برای یکپارچگی ادراک و حرکت هدفمند
حیاتی است ،چرا که به باور وی ،امکان جدایی تواناییهای
ذهنی از تواناییهای حرکتی پایه وجود ندارد؛ بنابراین ،مطالعه
اینگونه فعالیتهای حرکتی و فراهم ساختن امکان پرورش و
رشد آنها ،سبب تقویت و حتی ترمیم تواناییهای ذهنی
میشود ]27[.پیشگامان حیطه مهارتهای ادراکی-حرکتی و

رشد چون دالکاتو ،5گلمن 6و پیاژه 7نیز بر این باور هستند
که حرکت مهم ترین واسطه برای یادگیری است .اگرچه بر
اساس این دیدگاه ،تمامی مهارت های حرکتی جزئی از
برنامههای ادراکی-حرکتی محسوب می گردند ،اما باید بین
مهارتهای ادراکی -حرکتی و سایر فعالیتهای بدنی تمایز
قائل شد ]28[.شریل آموزش ادراکی-حرکتی را به عنوان
دستورالعمل قاعدهمند یا یک روش بر پایه استفاده از فرآیند
یکپارچهشده حس ،ادراک و حرکت به منظور ارتقاء عوامل
تعیینکننده پایهای مهارتهای حرکتی (مانند عملکردهای
شناختی و هیجانی) تعریف میکند]29[.
به طور معمول ،پژوهش روی فرآیندهای شناختی و
فعالیت بدنی بر این فرض اولیه استوار است که انگیزش
فیزیولوژیکی حاصل از فعالیت بدنی ،تمرین و بازی هدفمند به
تمرکز توجه میانجامد[ ،]30چرا که تنوع محرکهای محیطی
منجر به کمتوجهی به منابع و محرکهای اصلی و مورد نیاز
برای تکلیف حرکتی شده و کودکان در حین فعالیت بدنی،
تمرین و بازی هدفمند ملزم به معطوف کردن توجه خود به
مهمترین و مربوط ترین منبع اطالعاتی فراهمشده از
محرکهای محیطی هستند تا از این طریق اجرای موفق و
مؤثری داشته باشند ]3۱[.در بیشتر مطالعات اثربخشی آموزش و
تمرین مهارتهای ادراکی-حرکتی در بهبود توانایی توجه کودکان
دارای اختالالتی نظیر کمتوانی ذهنی ،]32-34[8ناتوانیهای
یادگیری ،]35-37[9اختالل طیف اوتیسم ،]38[)ASD(۱0اختالل
هماهنگی رشد ]39-42[)DCD( ۱۱و اختالل کمبود توجه/بیش-
فعالی ]43-45[)ADHD( ۱2مورد بررسی و تأیید قرار گرفته
است .برای مثال ،والترز )2005( ۱3اثربخشی تمرین مهارت-
های ادراکی-حرکتی (با تأکید بر ادراک بینایی) بر رشد ادراک
بینایی-حرکتی در طول یک دوره شش هفتهای (دو جلسه در
هفته) را در کودکان دارای اختالل هماهنگی رشد مورد بررسی
قرار دادند و نشان دادند که این تمرینات باعث بهبود
یکپارچگی و توانایی بینایی-حرکتی شده است ]42[.افشاری
( )20۱2اثربخشی دوره مداخله ادراکی-حرکتی با مولفههای
آگاهی بدنی ،برنامهریزی حرکتی ،یکپارچگی حرکتی دوجانبه،
مهارتهای تعادلی ،هماهنگی حرکتی ظریف ،مهارتهای
عملکرد بینایی و مهارتهای حرکتی کالمی را بر سطوح توجه
کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم در یک دوره هشت هفتهای
(چهار جلسه در هفته) مورد مطالعه قرار دادند .یافتههای این
پژوهش نشان داد که سطوح توجه و تالش شناختی اندازه-
گیریشده به وسیله آزمون عملکرد مداوم طی دوره آزمایشی
در اثر افزایش عملکرد عصبی و شناختی بهبود یافته است]38[.
به طور مشابه ،افروز و همکاران ( )20۱4اثربخشی مداخله
حسی-حرکتی گروهی متشکل از فعالیتهای حرکتی درشت
و ظریف و خردهمهارتهای آنها و فعالیتهای ادراک حسی و

1 Sensation
2 Perception
3 Barutchu et al.
4 Heywood
5 Delacato
6 Goleman
7 Piaget

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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تمیز حسی را بر افزایش دامنه تو جه کودکان دارای
ناتوانی های یادگیری در یک دوره  ۱0هفتهای (یک جلسه
در هفته) مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که توجه
انتخابی و ارادی اندازهگیری شده به وسیله آزمون مربعهای
دنبالهدار تولز-پیرون و عملکرد توجه انتخابی بر اساس
آزمون دقتسنج بوردن ،طی دوره آزمایشی بهبود یافته
است و اثرات آن بر اساس آزمونهای پیگیری تا بعد از سه،
شش و نه ماه حفظ شده است ]35[.همچنین ،نصیری و
همکاران ( )20۱5اثربخشی دارودرمانی ،تمرینهای ادراکی-
حرکتی و درمان ترکیبی در کارکردهای توجهی کودکان دارای
اختالل کمبود توجه/بیشفعالی را در یک دوره شش هفتهای
( ۱8جلسه) مورد مقایسه قرار دادند .سنجش کارکردهای
توجهی به وسیله آزمون عملکرد مداوم متشکل از نقص توجه،
تکانشگری و زمان واکنش نشان داد که اثربخشی روشها در
مؤلفههای نقص توجه و زمان واکنش مشابه است ]44[.جعفری
و همکاران ( )20۱8اثربخشی بازیهای ادراکی-حرکتی بر
ابعاد مختلف میزان توجه دختران پایه اول ابتدایی دارای
اختالل هماهنگی رشد را در طول یک دوره هشت هفتهای
(دو جلسه در هفته) مورد بررسی قرار دادند .ابعاد توجه در این
پژوهش بر اساس زیرمقیاس ابعاد توجه مقیاس عصب-
روانشناختی کودکان و نوجوانان کانرز مورد سنجش قرار
گرفت .نتایج پژوهش نشان داد مداخالت زودهنگام مبتنی بر
بازیهای ادراکی-حرکتی بر میزان ابعاد مختلف توجه متشکل
از فراخنای توجه ،توجه انتخابی ،توجه پایدار و توجه تقسیم-
شده کودکان دارای اختالل هماهنگی رشد مؤثر است]40[.
عالوه بر فعالیتهای ادراکی-حرکتی ،انواع دیگر تمرینات نیز
در بهبود توجه کودکان دارای اختالل اثربخش گزارش شده
است .در جمعبندی این قبیل مطالعات ،مرور سیستماتیک
گرسمن و همکاران )20۱7( ۱پیشنهاد میکند که تمرینات
حاد میتواند در بهبود کارکردهای شناختی کودکان مبتال به
اختالل کمبود توجه/بیشفعالی بهویژه در مولفههای تکانش-
گری ،گوشبهزنگی ،زمان واکنش ،کنترل مهاری ،توجه
انتخابی و حل مسأله اثربخش باشد ]43[.بهطورکلی ،اثربخشی
آموزش و تمرین مهارتهای ادراکی-حرکتی در کودکان دارای
اختالل به دلیل نقص توجه در این اختالالت از منظر توان-
بخشی و ترمیم تواناییهای شناختی قابل توضیح است .حال
این سوال مطرح است که آیا آموزش و تمرین مهارتهای
ادراکی-حرکتی در کودکان سالم در ارتقاء و تقویت توجه نیز
اثربخش میباشد یا خیر.
جستجوی ادبیات پژوهشی برای پاسخ به این سوال شواهد
قابل مالحظهای را فراهم میکند .بین سالهای  2005تا
 20۱9حدود  22گزارش منتشر شده است که این گزارشات
در خصوص اثرات فعالیت بدنی ،تمرین و مداخالت هدفمند بر
توجه کودکان سالم صورت گرفته است .در این مطالعات از
مداخالت متعدد و روشهای اندازهگیری گوناگونی برای

سنجش شاخصهای مختلف توجه استفاده شده است .به
عنوان مثال ،تمرینات هوازی مستمر با شدت ( 60تا  80درصد
ضربان قلب بیشینه) و کوتاهمدت ( 20تا  30دقیقه) اثر مثبتی
بر توجه پایدار و انتخابی اندازهگیریشده به وسیله آزمونهای
رفتاری[ ]46و آزمونهای رفتاری توام با سنجشهای
نوروالکتریک[ ]47در کودکان دبستانی دامنه سنی  9تا  ۱0سال
داشته است .به طور مشابه ،جانسن و همکاران )20۱4( 2در
مطالعه روی کودکانی با میانگین سن  ۱0سال ،افزایش معنادار
توجه انتخابی را بعد از  ۱5دقیقه تمرین با شدت متوسط در
مقایسه با تمرین شدید گزارش کردند[]48؛ با این حال ،یافته-
های متناقضی نیز برای رده سنی نوجوانان گزارش شده
است ]49[.در برخی دیگر از مطالعات ،با افزوده شدن فعالیت-
های هماهنگی و تعادلی به تمرینات مقاومتی ،اثرات مثبت
باالتری روی توجه انتخابی و پایدار در اطفال[ ،]50کودکان[]48
و نوجوانان[ ]5۱گزارش شده است .همچنین به نظر میرسد که
با افزایش درگیری شناختی در فعالیتهای حرکتی اثربخشی
مداخالت افزایش مییابد .برای مثال ،کولینا و همکاران3
( )20۱8تأثیر یک جلسه تمرین حرکات موزون در طول
کالس تربیت بدنی بر توجه انتخابی کودکان پیشدبستانی 5
تا  6سال را مورد بررسی قرار دادند .توجه انتخابی به وسیله
آزمون توجه  4d2که بر اساس سه شاخص سرعت پردازش
اطالعات ،درصد خطا و عملکرد تمرکز قادر است توانایی
کودکان را در توجه انتخابی و پایدار و نیز سرعت جستجوی
بینایی مورد سنجش قرار دهد ،اندازهگیری شد .یافتههای این
مطالعه نشان داد که سرعت پردازش اطالعات و عملکرد تمرکز
در اثر مداخله طراحیشده بهبود یافته است ،اما میزان درصد
خطا تحت تأثیر مداخله قرار نداشته است .این محققان
پیشنهاد کردند که فرصتهای موجود در کالسهای تربیت
بدنی با تأکید بر درگیری شناختی بیشتر مانند حرکات موزون،
میتواند جنبههای مختلف توجه انتخابی کودکان را بهبود
بخشد ]52[.این ادعا توسط مطالعات توصیفی نیز مورد تأیید
قرار گرفته است ]53, 54[.برای مثال ،دیسوسا و رودا )20۱7( 5در
بررسی ارتباط بین سطوح مهارتهای ادراکی-حرکتی و توجه بر
اساس آزمون بینایی-حرکتی بندر گشتالت 6و آزمونهای روان-
شناختی برای ارزیابی توجه 7در کودکان  7تا  ۱0سال برزیلی،
ارتباط معنادار و در حد متوسط بین نمره کلی آزمون گشتالت
با توجه متمرکز ،تقسیمشده ،انتقالی و توجه عمومی گزارش
کردند ]54[.وجود این الگوی همبستگی در فراتحلیل مطالعات
تجربی نیز مشاهده میشود .در جدیدترین جمعبندی از
ادبیات پژوهشی ،دیگریف و همکاران )20۱8( 8در فراتحلیل
خود اندازه اثر متوسطی ( )0/43برای اثرات فعالیت بدنی بر
توجه گزارش کردند]55[.
اگرچه همانطور که پیشتر اشاره گردید ،تمامی فعالیتهای
بدنی از جنبه ادراکی-حرکتی برخوردار هستند ،اما به منظور
بهینهسازی مداخالت توانبخشی ،طراحی پروتکلهای تمرینی

1 Grassmann
2 Janssen et al.
3 Kulinna et al.
4 d2 Test of Attention

5 De Sousa & Rueda
6 Bender-Gestalt Test: Gradual Scoring System
)7 Psychological Battery for Attention Assessment (BPA
8 De Greeff et al.
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هدفمندتر ضرورت دارد ]28[.بر اساس جستجوهای صورت-
گرفته ،مطالعاتی که اثربخشی برنامه هدفمند مهارتهای
ادراکی-حرکتی را در بهبود سطوح توجه انتخابی کودکان سالم
مورد مطالعه قرار داده باشد ،بسیار نادر است .عالوه بر این،
تعیین اثربخشی اشکال مختلف فعالیت بدنی و ورزش بر
مولفههای مختلف توجه از جمله توجه انتخابی در جدیدترین
مرور نظامند نیز توسط دیسوسا و همکاران )20۱9( ۱مورد
تأکید قرار گرفته است ]56[.عالوه بر این ،با توجه به نقش
محوری توجه انتخابی در رشد نظریه ذهن[ ،]۱8, ۱9این سوال
نیز مطرح است که آیا فعالیتهای بدنی و به طور اختصاصیتر،
برنامههای ادراکی-حرکتی ،از طریق توجه انتخابی تأثیری بر
رشد نظریه ذهن کودکان دارد یا خیر .با توجه به محدودیت
دانش موجود در خصوص اثرات فعالیت بدنی و تمرین بر
سطوح نظریه ذهن ،هدف پژوهش حاضر به تعیین تأثیر یک
دوره برنامه ادراکی-حرکتی بر توجه انتخابی و ارتقاء سطوح
نظریه ذهن کودکان سالم در دامنه سنی  8تا  ۱2سال
اختصاص یافت.

سپس ارزیابیهای مقدماتی بر اساس گزارش والدین و
سنجشهای پژوهشگران انجام شد .معیارهای ورود به تحقیق
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
و وجود پرونده پزشکی بود .در نهایت ،تعداد  24دانشآموز
دختر راستدست با میانگین سنی  ۱0/5±۱/2سال به عنوان
نمونهی آماری در نظر گرفته شدند و به صورت تصادفی ساده
در دو گروه کنترل و تجربی جای گرفتند (هر گروه  ۱2نفر).
الزم به توضیح است که با بهکارگیری تحلیل کوواریانس هر
گونه تفاوت احتمالی در متغیرهای مورد مطالعه کنترل گردید.
در مرحله اصلی پژوهش ،توجه انتخابی و سطوح رشد نظریه
ذهن قبل و بعد از اعمال پروتکل آزمایشی در پیشآزمون
و پس آزمون در شرایط یکسان مورد سنجش قرار گرفت.
تمامی آزمون ها و تمرینات در سالن ورزشی مدرسه و در
ساعات غیردرسی اجرا گردید .در ادامه به تشریح آزمونهای
بهکارگرفته شده و پروتکل آزمایشی پرداخته میشود:
آزمون استروپ :به منظور اندازهگیری توجه انتخابی از
آزمون استروپ 2استفاده گردید .تکلیف استروپ یکی از
شناختهشدهترین و بانفوذترین پارادایمها در روانشناسی
شناختی است .در این آزمون ،شرکتکننده باید رنگ واژههایی
را که با رنگهای مختلف نوشته شده است ،بدون توجه به
معنای آنها بیان کند و به منظوراندازهگیری بازداری پاسخ،
توجه انتخابی ،انعطافپذیری شناختی در گروههای سنی
مختلف به کار میرود .نسخه اولیه و کالسیک این تکلیف در
سال  ۱935توسط استروپ 3ساخته شده است ،اما طی چندین
دهه پژوهش ،این تکلیف تکامل یافته است .نسخه پیچیده
نرمافزار استروپ به زبان فارسی توسط مؤسسه آزمون یار سینا
طراحی و روایی و پایایی آن توسط قدیری ،جزایری ،عشایری
و قاضیطباطبایی ( )۱385تأیید شده است ]58[.این آزمون
فراهمکنندۀ مقیاسی از مهارت شناختی یا توانایی مهار چیزی
که از پیش بسیار آموخته شده (یعنی پاسخ غالب) به نفع یک
پاسخ غیرمعمول است .در پژوهش حاضر از نوع رایانهای آزمون
استروپ استفاده شد .شرکتکننده برای اجرای این تکلیف
میبایست روی صندلی روبروی صفحه نمایش رایانه نشسته و
سه مرحله زیر را اجرا کند .در مرحلۀ اول ،که مرحلۀ کوشش-
های هماهنگ است ،اسامی چهار رنگ اصلی با رنگ سیاه در
مرکز صفحۀ نمایشگر ظاهر میشود و شرکتکنندهها باید هرچه
سریعتر ،بر اساس اسامی رنگها یکی از کلیدهای آبی ،قرمز،
زرد یا سبز را روی صفحۀ کلید فشار دهند .در مرحلۀ دوم،
اسامی چهار رنگ اصلی ،هر کدام با قلمی همرنگ خودشان ،در
مرکز صفحه ظاهر میشود و شرکتکننده میبایست هرچه
سریعتر کلید مطابق با هر رنگ را فشار دهد و در مرحلۀ سوم،
که به آن مرحلۀ کوششهای ناهماهنگ یا تداخل میگویند،
اسامی چهار رنگ اصلی ،هر کدام با رنگی غیر از رنگ خودشان،

1 De Sousa et al.
2 Stroop Test

3 Stroop

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل میباشد .جامعه آماری این پژوهش
کلیه دانشآموزان دختر  8-۱2سال شهر تهران در سال
تحصیلی  ۱394-95بودند .از یک سو ،سالهای اول مدرسه
بهترین فرصت برای توسعه مهارتهای ادراکی-حرکتی به
شمار میرود[ ]27و از سوی دیگر ،توانایی توجه[ ]57و نظریه
ذهن[ ]۱8, ۱9بهشدت تابع تغییرات رشدی بوده و در طول این
سالها به تکامل میرسد؛ از این رو ،دامنه سنی  8-۱2سال
برای مطالعه حاضر انتخاب گردید .تعداد شرکتکنندهها با
توجه به مقادیر گزارششده در مطالعات مشابه قبلی برای
کودکان[ ]48و نوجوانان[ ،]5۱برای سطح اطمینان  95درصد و
توان آماری  0/80برای تحلیل کوواریانس 22 ،نفر محاسبه
گردید .برای نمونهگیری ،ابتدا مجوز اجرای پژوهش از اداره
کل آموزشوپرورش شهر تهران گرفته شد و سپس از روش
تصادفی خوشهای چندمرحلهای برای نمونهگیری بهره گرفته
شد؛ بدینصورت که در مرحله اول ،از بین مناطق 20گانه
آموزشوپرورش شهر تهران ،یک منطقه به صورت تصادفی
ساده انتخاب گردید (منطقه  ،)5سپس در گام دوم از بین
فهرست مدارس منطقه ،یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب
گردید و در نهایت از کالسهای رده سنی  8-۱2سال از هر
مدرسه مجموعاً  60دانشآموز به صورت تصادفی برای بررسی-
های مقدماتی انتخاب گردیدند .سپس با والدین کودکان
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.
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بر صفحۀ نمایشگر ظاهر شده ،از شرکتکنندگان خواسته می-
شود تا هرچه سریعتر بر اساس رنگ کلمه ،کلید مطابق با آن
را در صفحۀ کلید فشار دهند؛ مثال کلمۀ قرمز با رنگ دیگری،
مانند سبز ،نوشته میشود و شرکتکننده میبایست بهجای
معنی کلمه ،رنگ جوهر آن را تعیین کند .شاخصهای
سنجیدنی در این آزمون عبارتاند از دقت (تعداد پاسخهای
صحیح) و سرعت (زمان واکنش پاسخهای صحیح در برابر
محرک بر اساس هزارم ثانیه) .گراف ،یوتل و تئوکو)۱995( ۱
متوسط ضریب روایی برای سه کوشش آزمون استروپ را بیش
از  0/75اعالم کردند[ ]59و قدیری و همکاران ( )۱385پایایی
بازآزمایی هر سه کوشش را بهترتیب  0/83 ،0/60و 0/90
گزارش کردهاند ]58[.در پژوهش حاضر ،همسانی درونی این
آزمون با محاسبه آلفای کرونباخ بر اساس دادههای پیشآزمون
 0/82به دست آمد.
آزمون نظریه ذهن :به منظور اندازهگیری سطوح نظریه ذهن
کودکان نظریه ذهن استفاده شد .نسخه اصلی این آزمون
توسط استیرنمن )۱994( 2برای دامنه سنی  5تا  ۱2سال
ساخته شده و از  72سوال در سه خردهمقیاس مشتمل بر
نظریه ذهن مقدماتی (بازشناسی عواطف و وانمود 29 ،سوال)،
اظهار اولیه نظریه ذهن واقعی (باور غلط اولیه و درک باور غلط،
 33سوال) و جنبههای پیشرفتهتر نظریه ذهن (باور غلط ثانویه
یا درک شوخی ۱6 ،سوال) تشکیل شده است ]60[.این آزمون
به صورت مصاحبه اجرا میشود و آزمونگر پس از تصاویر و
داستانها ،سواالتی درباره آنها از کودک میپرسد و پاسخها به
صورت صفر (پاسخ غلط) و ( ۱پاسخ درست) نمرهدهی می-
شود .اولین پژوهش برای بررسی ویژگیهای روانسنجی این
آزمون توسط موریس و همکاران )۱999( 3صورت پذیرفت[]6۱
و روایی همزمان ،روایی تشخیصی ،همسانی درونی و پایایی
بازآزمایی آن طی چهار مطالعه روی کودکان عادی و دارای
اختالل مورد تأیید قرار گرفت (برای مرور جزئیات به مطالعه
موریس و همکاران[ ]6۱مراجعه شود) .این آزمون توسط قمرانی
و همکاران ( )2006به فارسی بازگرداننده شد و تعدیالتی در
آن صورت گرفت ]۱7[.این پژوهشگران با توجه به باال بودن
تعداد سؤاالت ،نسخه  38مادهای این آزمون را با حفظ ساختار
اصلی توسعه دادند و بهجای اسامی خارجی از اسامی فارسی
استفاده کردند .این پژوهشگران با بررسی ویژگیهای روان-
سنجی این آزمون گزارش کردند که نسخه فارسی  38مادهای
از روایی محتوایی ،همبستگی خردهآزمون با نمره کل و روایی
همزمان قابل قبولی برخوردار است .ضرایب همبستگی خرده-
مقیاسها با نمره کل آزمون در تمام موارد معنادار و بین 0/82
تا  0/96متغیر بود .روایی همزمان از طریق همبستگی آزمون
با تکلیف خانه عروسکها به میزان  0/89برآورد گردید .پایایی
آزمون به وسیله سه روش بازآزمایی ،آلفای کرونباخ و ضرایب
اعتبار نمرهگذاران بررسی گردید و نتایج حاصله نشان داد که
پایایی بازآزمایی خردهمقیاسها بین  0/70تا  0/94قرار داشته

و ثبات درونی آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای
کل آزمون و هر یک از خردهمقیاسها به ترتیب ،0/72 ،0/86
 0/80و  0/8۱محاسبه گردید .نمرات آزمون در نسخه فارسی
مطابق با نمرهدهی صفر و یک نسخه اصلی میتواند در خرده-
مقیاس اول (نظریه ذهن مقدماتی :بازشناسی عواطف و وانمود،
 20سوال) نمرهای بین صفر تا  ،20در خردهمقیاس دوم (اظهار
اولیه نظریه ذهن واقعی :باور غلط اولیه و درک باور غلط۱3 ،
سوال) نمرهای بین صفر تا  ۱3و در خردهمقیاس سوم (جنبههای
پیشرفتهتر نظریه ذهن :باور غلط ثانویه یا درک شوخی5 ،
سوال) نمرهای بین صفر تا  5و در کل آزمون نمرهای بین صفر
تا  38باشد .از جمع سه خردهمقیاس باال ،یک نمره کلی برای
نظریه ذهن به دست میآید .هر چقدر این نمره باالتر باشد،
نشاندهنده این است که کودک به سطوح باالتر نظریه ذهن
دست یافته است ]۱7[.همسانی درونی این آزمون در پژوهش
حاضر با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بر اساس دادههای
پیشآزمون  0/89به دست آمد.
پروتکل آزمایشی :دوره آزمایشی متشکل از  ۱6جلسه 45
دقیقهای (چهار جلسه در هفته به مدت یک ماه) تمرین
مهارتهای ادراکی-حرکتی بود .شرکتکنندگان در گروه
کنترل در طول این دوره هیچ نوع مداخلهای دریافت نکردند.
شرکتکنندگان در گروه تجربی در تمامی جلسات تمرینی
شرکت کردند و هیچگونه ریزشی از نظر تعداد در گروه تجربی
و گروه کنترل وجود نداشت .همانطور که پیشتر اشاره
گردید ،جلسات تمرینی در سالن ورزشی مدرسه و در ساعات
غیردرسی برگزار گردید (دو هفته  ۱0صبح و دو هفته  5بعد
از ظهر) .در جلسات تمرینی ،چیدمان برنامه از تمرینات ساده
به تمرینات پیچیده بود .تأکید برنامه ادراکی-حرکتی طراحی-
شده روی عوامل تعادل ،آگاهی فضایی ،آگاهی زمانی ،آگاهی
بدنی و جهتیابی بود .هر جلسه تمرینی متشکل از  5دقیقه
راه رفتن ،دویدن و گرم کردن 5 ،دقیقه تمرینات کششی30 ،
دقیقه تمرینات ادراکی-حرکتی (شناسایی جهات مختلف،
تمرینات تعادل ایستا و پویا ،حرکات هماهنگی و ریتمیک،
پرتاب توپ به هدف ،دریافت و ارسال توپ ،حرکات هدفگیری
مانند پرتاب دارت بیخطر) 5 ،دقیقه برگشت به حالت اولیه
بود .این تمرینات بر اساس مطالعات گذشته و بر اساس کتب
تمرینات ادراکی-حرکتی انتخاب گردید[ ]48, 5۱, 62و پس از
طراحی برنامه ،توسط متخصصین و اساتید رشد و یادگیری
حرکتی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
دادههای گردآوریشده با استفاده از روشهای آمار
توصیفی متشکل از محاسبه میانگین ،انحراف معیار و ترسیم
جدول خالصهسازی و توصیف شد .در تحلیلها ،ابتدا پیش-
فرضهای آماری تحلیل کوواریانس )ANCOVA( 4شامل
طبیعی بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک،5
همگنی واریانس گروهها با استفاده از آزمون لوین ،6خطی بودن
رابطه متغیر وابسته و همپراش با استفاده از ترسیم نمودار و

1 Graf, Uttl & Tuokko
2 Steerneman
3 Muris et al.

4 Analysis of Covariance
5 Shapiro-Wilk
6 Levene’s Test
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در نهایت همگنی شیبهای رگرسیون با استفاده از بررسی
تعامل بین متغیر مستقل و همپراش بررسی و مورد تأیید قرار
گرفت .در مجموع از چهار سری تحلیل کوواریانس برای
مقایسه متغیرهای وابسته بین گروههای تجربی و کنترل در
پسآزمون با کنترل سطوح پیشآزمون (به عنوان متغیر
کمکی )۱استفاده شد .الزم به ذکر است که تمامی تحلیلها در
در سطح اطمینان  95درصد و با استفاده از بسته آماری برای
علوم اجتماعی )SPSS( 2نسخه  23انجام شد.

یافتهها
جدول  ۱میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را در
مراحل پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد .همانطور که
در این جدول مشاهده میشود ،در گروه تجربی زمان آزمون
استروپ که به عنوان شاخص توجه انتخابی مد نظر بود ،از
پیشآزمون ( )M=56/92, SD=۱۱/65به پسآزمون
( )M=52/60, SD=8/76کاهش داشته و نمرات مربوط به
ابعاد سهگانه نظریه ذهن در این گروه از پیشآزمون به پس-
آزمون افزایش نشان داد ،بهطوریکه پیرو این تغییرات ،نمره
کلی نظریه ذهن در گروه تجربی از پیشآزمون (SD=3/57
 )M=22/47,به پسآزمون ( )M=25/84, SD=2/88افزایش
داشت .در ادامه به منظور بررسی اثر تمرینات ادراکی-حرکتی
بر متغیرهای مورد مطالعه ،سطوح متغیرها بین گروههای

تجربی و کنترل در مقطع پسآزمون با استفاده از تحلیل
کواریانس مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج حاصل از این
تحلیلها در جدل  2آمده است.
همانطور که در جدول  2مشاهده میگردد ،نتایج آزمون
تحلیل کواریانس نشان داد که اثر گروه بر توجه انتخابی
( ،)F)۱, 2۱(=7/582, p=0/0۱5, η2=0/32۱بازشناسی
عواطف و وانمود (،)F)۱, 2۱(=6/4۱6, p=0/023, η2=0/286
درک باور غلط ( )F)۱, 2۱(=8/344, p=0/0۱۱, η2=0/35۱و
درک شوخی و باور غلط ثانویه (p=0/048, η2=0/۱70
 )F)۱, 2۱(=4/299,پس از کنترل سطوح پیشآزمون از لحاظ
آماری معنادار است؛ بدینمعنا که بین سطوح متغیرهای
وابسته دو گروه تجربی و کنترل در پسآزمون تفاوت معنادار
وجود دارد .با توجه به مقادیر میانگین دو گروه در پسآزمون
(جدول  ،)۱زمان استروپ گروه تجربی از گروه کنترل پایینتر
است؛ لذا میتوان چنین نتیجهگیری کرد که توجه انتخابی
(زمان پردازش اطالعات مرتبط) در گروه تجربی در وضعیت
بهتری در مقایسه با گروه کنترل قرار دارد .همچنین ،مقادیر
میانگین ابعاد سهگانه نظریه ذهن نیز در گروه تجربی نسبت
به گروه کنترل در مقطع پسآزمون در سطح باالتری قرار دارد.
با توجه به این یافتهها میتوان چنین نتیجهگیری کرد که
فعالیتهای ادراکی-حرکتی در بهبود توجه انتخابی و سطوح
نظریه ذهن موثر است.

جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
مراحل اندازهگیری
گروه
متغیر

پیشآزمون

توجه انتخابی (زمان آزمون استروپ)
بازشناسی عواطف و وانمود
درک باور غلط
درک شوخی و باور غلط ثانویه
نمره کل نظریه ذهن

تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل

56/92±۱۱/65
57/02±۱0/7
۱5/50±2/70
۱6/۱3±2/08
6/35±۱/35
6/۱4±۱/30
0/6۱±0/3۱
0/58±0/27
22/47±3/57
22/96±2/78

پسآزمون

52/60±8/76
55/22±9/3
۱7/۱0±۱/94
۱6/24±۱/35
7/36±۱/2۱
6/26±0/75
۱/36±0/28
0/69±0/۱9
25/84±2/88
23/20±۱/53

جدول  .2خالصه نتایج تحلیل کواریانس برای مقایسه سطوح متغیرها بین گروههای تجربی و کنترل در پسآزمون
مجذور جزئی اتا
متغیر
P
F
MS
df2
df1
SS
*
0/32۱
0/0۱5
7/582
4/39
2۱
۱
4/39
توجه انتخابی (زمان استروپ)
0/286
* 0/023
6/4۱6
3/485
2۱
۱
3/485
بازشناسی عواطف و وانمود
0/35۱
* 0/0۱۱
8/344 2/295
2۱
۱
2/295
درک باور غلط
*
0/۱70
0/048
4/299 0/308
2۱
۱
0/308
درک شوخی و باور غلط ثانویه
*p<0/05

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر یک دوره برنامه ادراکی-
حرکتی بر توجه انتخابی و ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان
سالم در دامنه سنی  8تا  ۱2سال بود .در پژوهش حاضر ،توجه

انتخابی با بهکارگیری آزمون استروپ مورد سنجش قرار گرفت.
مبنای آزمون استروپ ایجاد تداخل در فرآیندهای شناختی
بهویژه فرآیند پردازش اطالعات است .طی این آزمون ،افرادی
که از توانایی باالتری در توجه انتخابی دارند ،قادر هستند تا

1 Covariate

2 Statistical Package for Social Sciences

بحث
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بدون توجه به معنای واژهها ،توجه خود را روی رنگ کلمات
متمرکز کرده و زمان واکنش کوتاهتری در مقایسه با افرادی
که دچار تداخل شناختی میشوند (توجه به معنا و پردازش
اطالعات مربوط به معنای واژهها) را رقم بزنند .در واقع ،تداخل
شناختی ایجادشده ناشی از سوگیری توجه به محرکهای
غیرمرتبط با اجرا میباشد که نتیجه آن افزایش زمان تکمیل
تکلیف استروپ است .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که
تمرین مهارتهای ادراکی-حرکتی در کاهش زمان آزمون
استروپ موثر بوده است؛ بدینمعنا که در اثر مداخله تمرینی،
توانایی توجه انتخابی و تمرکز روی محرکهای مرتبط با اجرا
بهبود یافته است .بهطورکلیتر ،مکانیسم توجه مسئول انتخاب
سریع بهترین محرک برای پردازش و تخصیص منابع بین
اعمالی است که برای انجام شدن در حال رقابت هستند[]63؛
لذا در پژوهش حاضر ،کودکان در دوره آزمایشی با تمرین
مهارتهای فضایی ،زمانی ،هماهنگی و تعادل که نیازمند
توجه ،تمرکز توجه و انتقال توجه بودند ،قادر شدند تا توانایی
توجه انتخابی خود را با کاهش در زمان آزمون استروپ بهبود
بخشند .در بیشتر مطالعات صورتگرفته روی اثرات تمرین
بدنی روی توجه از آزمون استروپ استفاده شده است ،اما اغلب
آنها روی نمونههای بزرگسال متمرکز بودهاند[ ]56و تنها در یک
مطالعه توسط باک و همکاران ،)2008( ۱از آزمون استروپ
برای سنجش توجه انتخابی کودکان بهره گرفته شده است]64[.
باک و همکاران ( )2008در یک نمونه ترکیبی از کودکان
دختر ( 33نفر) و پسر ( 4۱نفر) در دامنه سنی  7تا  ۱2سال،
همبستگی متوسطی در حد  ،0/37بین آمادگی هوازی و
عملکرد آزمون استروپ گزارش کردند ]64[.با در نظر داشتن این
مهم که آزمونهای مختلف برای ارزیابی توانایی توجه ،ابعاد و
مولفههای مختلفی از توجه را مورد سنجش قرار میدهند[ ]56و
مقایسه مطالعاتی که از ابزار اندازهگیری متفاوتی بهره گرفتهاند،
میتواند به نتیجهگیری اشتباه منتهی شود .عالوه بر این،
مداخالت تمرینی اعمالشده در مطالعات نیز جنبههای
مختلفی از عوامل روانی-حرکتی را ممکن است پوشش دهد و
اثرات این مداخالت نیز به نوبه خود ممکن است تابع سن و
جنسیت نمونههای مورد مطالعه قرار داشته باشد؛ از این رو،
در این بخش از مقاله ،مشاهدات گزارششده در ادبیات
پژوهشی با ذکر نمونه مورد مطالعه ،نوع مداخله و آزمون مورد
استفاده برای سنجش توجه مورد بحث قرار میگیرد.
همچنین ،از بین  22مطالعه صورتگرفته روی اثرات فعالیت
بدنی ،تمرین و ورزش بر توجه کودکان سالم ،تنها به بحث در
خصوص مطالعاتی که در مداخالت تمرینی آنها مولفههایی از
تمرینات ادراکی-حرکتی گنجانده شده است ،اکتفا میشود.
پالمر و همکاران )20۱3( 2در بررسی  ۱6کودک پیشدبستانی
با میانگین سن  4/۱۱سال ،اثر تمرین یک وهله برنامه حرکتی
طراحیشده متشکل از پرش از هدفی به هدف دیگر ،پرتاب
توپ به هدف و دریبل توپ را در مقایسه با شرایط غیرتمرینی

فعال (کاردستی) و غیرفعال (گوش دادن به داستان) بر توجه
پایدار با استفاده تکلیف حذف تصویر برای
( )PDTPمورد مطالعه قرار دادند .یافتههای این پژوهش نشان
داد که انجام یک وهله تمرینات حرکتی طراحیشده با
محوریت عوامل ادراکی-حرکتی بر توانایی توجه پایدار کودکان
پیشدبستانی موثر است (اندازه اثر قوی در حد مجذور جزئی
اتا  )0/40که با یافتههای پژوهش حاضر همسو میباشد]50[.
همچنین ،جانسن و همکاران ( )20۱4با مطالعه روی یک
نمونه ترکیبی از کودکان دختر و پسر  ۱0تا  ۱۱ساله ،اثرات
چهار شرایط آزمایشی  ۱5دقیقهای را در طول زنگ تفریح بعد
از یک ساعت انجام فعالیت شناختی کالس درس مورد بررسی
قرار دادند .شرایط آزمایشی متشکل بودند از شرایط  )۱بدون
استراحت :ادامه تکلیف شناختی )2 ،استراحت غیرفعال :گوش
دادن به یک داستان )3 ،استراحت فعال متوسط :دوی نرم،
پاس و دریبل توپ و  )4استراحت فعال شدید :دویدن و پرش.
بر اساس خردهمقیاس جستجوی آسمان از آزمون توجه
روزمره برای کودکان ،)TEA-Ch( 4توجه انتخابی بعد از
تمامی شرایط به جز شرایط بدون استراحت بهبود یافت ،اما
قویترین اثر مربوط به استراحت فعال متوسط بود که در آن
مولفههای ادراکی-حرکتی (پاس و دریبل توپ) مشابه با
پژوهش حاضر به کار گرفته شده بود که یافتههای پژوهش
حاضر نیز از این یافتهها حمایت میکند ]48[.در برخی دیگر از
مطالعات تأثیر تمرینات ورزشی نظیر فوتبال[ ]65و حرکات
موزون[ ]52بر سطح توجه کودکان سالم مورد بررسی قرار گرفته
است که با توجه به وجود مولفههای ادراکی-حرکتی در این
مداخالت با یافتههای پژوهش حاضر همخوان میباشد .برای
مثال ،آلسی و همکاران )20۱6( 5تأثیر یک برنامه تمرینی
فوتبال  60دقیقهای متشکل از سه بخش مهارتهای فردی،
موقعیتهای نفر به نفر و بازی گروهی (سه به سه و پنج به
پنج) را به مدت شش ماه (دو جلسه در هفته) بر سطح توجه
کودکان پسر با میانگین سن  8/7سال مورد بررسی قرار دادند.
سطح توجه بر اساس آزمون فراخنای اعداد )DST( 6و تکلیف
تمایز بینایی 7مورد سنجش قرار گرفت .یافتههای این مطالعه
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
تکلیف تمایز بینایی داشتند ]65[.به طور مشابه ،کولینا و
همکاران ( )20۱8در بررسی تأثیر یک جلسه تمرین حرکات
موزون در طول کالس تربیت بدنی بر توجه انتخابی کودکان
پیشدبستانی  5تا  6سال با استفاده از آزمون توجه ( 8d2با
شاخصهای سرعت پردازش اطالعات ،درصد خطا و عملکرد
تمرکز برای سنجش توجه انتخابی و پایدار و نیز سرعت
جستجوی بینایی) نشان دادند که جنبههای مختلف توجه
انتخابی کودکان در اثر مداخله طراحیشده بهبود یافته

1 Buck et al.
2 Palmer et al.
3 Picture Deletion Task for Preschoolers
4 Everyday Attention for Children Test

5 Alesi et al.
6 Digit Span Test
7 Visual Discrimination Task
8 d2 Test of Attention
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است ]52[.عالوه بر این ،مشاهدات مطالعات مقطعی صورت-
گرفته روی کودکان سالم نیز بیانگر وجود ارتباط بین عوامل
ادراکی-حرکتی و سطح توجه انتخابی میباشد که با یافتههای
پژوهش حاضر مطابقت دارد ]53, 54[.الزم به ذکر است که بیشتر
مطالعاتی که عدم اثربخشی مداخالت حرکتی را گزارش
نمودهاند ،روی نمونههایی با ردههای سنی باالتر و بهکارگیری
مداخالت کوتاه و مبتنی بر تمرینات هوازی بوده است]49, 66[.
برای مثال ،هوگان و همکاران )20۱3( ۱در بررسی تأثیر یک
وهله  20دقیقه تمرین با شدت  60درصد ضربان قلب بیشینه
روی دوچرخه کارسنج ،مشاهدات ناهمخوانی را گزارش
نمودند ]49[.اثربخشی آموزش و تمرین مهارتهای ادراکی-
حرکتی در بهبود توانایی توجه غالباً روی نمونههایی از کودکان
دارای اختالل مانند نظیر کمتوانی ذهنی[ ،]32-34ناتوانیهای
یادگیری[ ،]35-37اختالل طیف اوتیسم[ ،]38اختالل هماهنگی
رشد[ ]39-42و اختالل کمبود توجه/بیشفعالی[ ]43-45مورد
بررسی شده است .یافتههای این قبیل مطالعات در یک توافق
قوی ،نشانگر اثربخشی مداخالت تمرینی ادراکی-حرکتی در
بهبود سطح توجه کودکان دارای اختالل میباشد که یافتههای
پژوهش حاضر نیز از این مشاهدات حمایت میکند .در یک
جمعبندی از یافتههای پژوهش حاضر و مستندات گزارششده
در ادبیات پژوهش میتوان چنین عنوان کرد که نوع فعالیت
بدنی و میزان درگیری شناختی فعالیتها بر بهبود ابعاد
مختلف توجه در کودکان سالم اثرگذار است ،بهطوریکه از
بین انواع مداخالت بررسیشده ،فعالیتهای ادراکی-حرکتی را
میتوان جزو اثربخشترین مداخالت در بهبود توجه انتخابی
قلمداد کرد .با این حال ،برای رسیدن به یک نتیجهگیری کلی،
نیاز به تکرار پژوهش روی نمونههای مشابه و با استفاده از
ابزارگیری همسان وجود دارد.
یافتههای پژوهش حاضر در خصوص سطوح نظریه ذهن نشان
داد که برنامه تمرینی ادراکی-حرکتی بر ارتقاء سطوح نظریه
ذهن کودکان در هر سه خردهمقیاس توانایی بازشناسی
عواطف و وانمود ،درک باور غلط و درک شوخی و باور غلط
ثانویه اثرگذار است ،بهطوریکه اثرگذاری آن بر سطوح اول و
دوم نظریه ذهن باالتر از اثر آن بر سطح پیشرفتهتر نظریه ذهن
(درک شوخی و باور غلط ثانویه) میباشد .اثرگذاری فعالیت
بدنی ،تمرین و ورزش بر نظریه ذهن در ادبیات پژوهشی
چندان مورد توجه پژوهشگران نبوده است ،اما با این حال
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد توانبخشی با استفاده از
مولفههای ادراکی-حرکتی در کودکان دارای اختالل بر رشد
نظریه ذهن اثرگذار است .برای مثال ،نادری و همکاران
( )20۱4اثربخشی روش توانبخشی روانی-حرکتی دوسا 2بر
نظریه ذهن در کودکان مبتال به اتیسم با عملکرد باال را مورد
بررسی قرار دادند .روش دوسا از بخش روانشناختی (شامل
تمایل 3و تالش )4و فیزیولوژیکی (شامل حرکات بدنی 5و

وضعیت بدنی )6تشکیل میشود .نتایج نشان داد این روش بر
سطح اول و دوم نظریه ذهن کودکان مبتال به اتیسم با عملکرد
باال موثر و در سطح سوم نظریه ذهن بیاثر بوده است و این
نتایج بعد از گذشت یک ماه همچنان حفظ شد ]67[.این
پژوهشگر چنین نتیجهگیری کرد که مداخالت مبتنی بر
تقویت حرکت بر شناخت اولیه افراد موثر است ،اما برای
دستیابی به سطوح باالتر نظریه ذهن به مداخالت همه جانبهتر
و طوالنیمدتتری نیاز است که با یافتههای پژوهش حاضر
مطابقت دارد .در مورد تحول نظریه ذهن نظریههای متفاوتی
وجود دارد؛ برخی بر نقش رسش تأکید دارند )نظریه نظریه7و
نظریه پیمانهای )8و برخی از نظریات جدید که برگرفته از
نظریه فرهنگی-اجتماعی ویگوتسکی 9بوده و معتقد هستند
که منشاء تحول نظریه ذهن ،تعامل اجتماعی است ]2[.این
نظریات بر تجربه با سایر افراد به عنوان منشاء رشد درک
ذهن تأکید دارند و معتقدند که کودکانی که تجربیات
بیشتری دارند ،عملکرد بهتری را در تکالیفی که نیازمند به
درک ذهن است (مانند تکالیف باور غلط) از خود نشان
میدهند زیرا از فرصتهای بیشتری برای یادگیری درباره
تفکر سایر افراد برخوردار بوده و اصوالً ارتباطات و یادگیری
اجتماعی میتواند منشاء مهمی برای رشد درک کودکان از
ذهن باشد[]68؛ از این رو ،برای اثرگذاری بیشتر روی جنبههای
پیشرفتهتر نظریه ذهن ،در طراحی مداخلهها باید عالوه بر
مولفههای ادراکی-حرکتی روی تعامالت بین فردی مانند
بازیهای گروهی نیز تأکید کرد .برای درک بهتر رابطه بین
فعالیت بدنی و عملکردهای شناختی ،چندین مطالعه ،جریان
سلولی و مولکولی که در نتیجهی فعالیت بدنی بروز میکند را
در حیوانات مورد بررسی قرار دادند و چند مکانیسم احتمالی
که میتواند در پیشرفت عملکردهای شناختی ناشی از
تمرینات بدنی دخیل باشد را بیان میکند .یکی از مکانیسمها
میتواند نوروتروفیک یا تغذیه عصبی توسط عواملی همچون
عامل رشد شبهانسولین و عامل نوروتروفیک مشتقشده از مغز
باشد که در اثر تمرینات حرکتی طوالنیمدت باعث رگزایی
(تولید مویرگهای جدید) ،نوروژنز (ایجاد نورونهای جدید)،
تکثیر سلولی و شکلپذیری عصبی میشود ]69[.همچنین
افزایش جریان خون مغزی را میتوان یکی دیگر از مکانیسمهای
احتمالی دانست که منجر به پیشرفت عملکردهای شناختی
در اثر تمرینات بدنی میشود ]70[.در مجموع ،این مکانیسمها
میتوانند از نظر فیزیولوژیکی توجیهی برای بهبود عملکرد
شناختی از جمله توجه و سطوح نظریه ذهن در پی انجام
تمرینات بدنی به شمار روند.

نتیجهگیری
بهطورکلی ،از یافتههای پژوهش حاضر میتوان چنین نتیجهگیری
کرد که تمرین مهارتهای ادراکی-حرکتی بر بهبود توجه انتخابی

1 Hogan et al.
2 Dohsa
3 Intention
4 Strive
5 Bodily-Movement
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6 Posture
7 Theory Theory
8 Modular Theory
9 Vygotsky

...حرکتی بر توجه- تأثیر برنامه تمرینی مهارتهای ادراکی/رفیعی و همکاران

روی کودکان دختر و پسر در ردههای سنی مختلف بر دانش
 طراحی و تعیین، همچنین.موجود در این زمینه بیافزایند
حرکتی-اثربخشی مداخالت ترکیبی بر پایه مهارتهای ادراکی
و تعامالت بین فردی مانند بازیها در بهبود جنبههای
پیشرفتهتر نظریه ذهن (درک شوخی و باور غلط ثانویه) برای
شناخت پویایی نظریه ذهن و روشهای تقویت آن ضرورت
.خواهد داشت
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