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و  توجهانواع های توجهی، تمرین بدنی و تمرینات ترکیبی بر ثیر بازیأت

 1نقص توجه /کارکردهای شناختی کودکان بیش فعال
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 چکیده
توجهی+ تمرین  های)بازی های توجهی، تمرین بدنی و تمرینات ترکیبیثیر بازیأهدف از این پژوهش بررسی ت

 9 کودک  40منظور  بود. به این از نوع نقص توجه توجه و کارکردهای شناختی کودکان بیش فعالانواع بر  بدنی(
مرینات ترکیبی و های توجهی، تنتخاب شدند که به صورت تصادفی در چهار گروه تمرین بدنی، بازیسال ا 12تا 

 60جلسه به مدت  جلسه و هر 16بندی ذکر شده به مدت کنندگان بر اساس گروهشدند. شرکت توزیعگروه کنترل 
ایج تحلیل کوواریانس ساعت بعد اجرا کردند. نت 72و  24نندگان پس آزمون را کدقیقه به تمرین پرداختند. شرکت

هتر عمل کرده است. این بها گروه ترکیبی از سایر دو گروه تجربی دیگر نشان داد که تقریبا در تمامی خرده آزمون
 نتایج با توجه به استفاده از فواید دو حالت تمرینی دیگر در تمرین ترکیبی توجیه شدند.

 فعالیهای توجهی، بیشتمرین بدنی، بازی ها:واژهکلید
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 مقدمه
کودکان از نظر تحرک و جنب و جوش با یکدیگر 
تفاوت دارند، تعدادی از کودکان از همان روز اول 

پای خود را به  داشته و دست وتولدشان تحرک زیادی 
این کودکان هر چه بزرگتر  دهند.طور دائم تکان می

شود به طوری که شوند، جنب و جوششان بیشتر میمی
توانند در گوشه ای بنشینند و والدین نباید لحظه ای نمی

هیچ زمان از چنین کودکی غافل شوند. دسته ای از این 
بیش نام نقص توجه/ه اختاللی رایج به کودکان مبتال ب

ترین و از رایج ،باشندمی 1(ای.دی.اچ.دیفعالی )
-ترین اختالالت رفتاری و مشکالت روانعمومی

های شناختی کودکان است که در مراجعان به درمانگاه
(. شیوع 2004، 2شود )ویلنزروان پزشکی مشاهده می

اختالل نقص توجه/بیش فعالی در کودکان سنین 
گزارش شده  در سراسر جهان ددرص 7تا  3 مدرسه،

 (. 2015، 3است )زیریس و جانسن
های مربوط به علت ایجاد اختالل بیش فعالی، تئوری

مرتبط با تفاوت های عصبی در ساختار و عملکرد قشر 
لوب پیشانی دارای ماهیت  زیراباشد، پیشین مغز می

ریزی و سازماندهی منابع دخیل اجرایی بوده، در طرح
است و نقش حیاتی در رفتارهای بازدارنده میانجی از 

حرکتی و بازداری از تمرکز توجه کردن رفتارقبیل کنترل
بر محرک های نامربوط دارد )مایر، وایکوف، فالگتر، 

ر به فردی (. تاکنون روش منحص2015، 4الیس، استرل
در درمان و یا بهبود عالئم بیش فعالی معرفی نشده 

های درمانی گوناگونی توسط است، با این حال مداخله
و ارزیابی هایی به روش  گران انجام شدهتحلیلروان 

های رفتاری، تحصیلی و پزشکی صورت گرفته است، 
درمانی، های داروبه طوری که برای درمان آن از روش

                                                           
1. Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder  

2. Wilens 

3. Ziereis & Jansen 

رفتاری و درمان ترکیبی استفاده  -ختیشنادرمان
و  والدین دلیل نگرانی(. به 2006شود )بارکلی، می

پزشکان از عوارض جانبی داروها و در دست نبودن 
تأثیر بلند مدت دارو  ةدهند های پژوهشی که نشانیافته

های باشد، درمانموثر می اختاللاین درمانی در درمان 
ار گرفته است )زیریس رفتاری مورد توجه قر-شناختی

توان به ها می(. از جمله این روش2015و جانسن، 
 های توجهی شناختی اشاره نمود.تمرین بدنی و بازی
اند، که تاکنون انجام شده هاییبر اساس پژوهش

 تاثیرات مفید ورزش بر عملکرد شناختی و مخصوصا  
تاثیر آن بر عملکرد اجرایی، نشان داده شده است )مایر 

گولدوروز،  -(. گرسمن، آلوز، سانتوس2015مکاران، و ه
مند بر ( در مروری اصولی و قاعده2014) 5گولدوروز

مقاالت منتشر شده تاثیر ورزش را بر کارکردهای 
فعالی بیش یی کودکان دچار اختالل نقص توجه/اجرا

-توانند نقصرونده میپیش بدنینشان دادند. تمرینات 

کودکان را متاثر کنند )سیلوا  های عملکردی و شناختی 
از جمله  (.2016، 6؛ دروری و هکمن2015و همکاران، 
های توپی، فعالیت توان به بازیها میاین ورزش

 اشاره نمود. تمرین بدنیهوازی شدید و متوسط، و 
به دلیل برخورداری از دو ویژگی حرکت و  تمرین بدنی

پور )قربان  ار استای برخوردریتم از اهمیت ویژه
تمرین (. 2015قربانپور، پاکدامن، رحمانی و حسینی، 

افزون بر اینکه ابزار مؤثری برای آموزش و تمرین  بدنی
تواند بر کند، میهای حرکتی پایه فراهم میمهارت

یندهای شناختی، توجه، ادراک، تمرکز حواس، و آفر
های اجتماعی نیز های فردی و مهارترشد ارتباط

4. Mayer, Wyckoff, Fallgatter, Ehlis, 

Strehl 
5. Grassmann, Alves, Santos-Galduróz, 

Galduróz 

6. Drori, Hechman 
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یوسف، آریاو، لوی و  -ملی، باراثرگذار باشد )کار
 (. 2008، 1لیبرمن

 هایای رفتاری بازیهای مداخلهیکی دیگر از روش
 که صورت است بدین بازی ها نوع توجهی است. این

-آموزش می توجه، نقص اختالل به مبتال کودکان به

وان تمی لذا، نمایند. عمل سپس و کنند توجه اول دهند
 ةورد در کودکان این به هنگام زود مداخله و تشخیص با

 و همکاران، دبستان کمـك نمود )موسوی شوشتری
 ،نشان می دهند که بازی هاپژوهشنتایج (. 2012

صبی و ابزاری برای رشد و گسترش ساختارهای ع
ینده آهای الزم در زندگی وسیله ای برای تمرین مهارت

ر (. اگرچه اث2015است )قلمزن، ملك پور، فرامرزی، 
تالل های توجهی و تمرین بدنی در زمینه اخبازی مثبت

شی بیش فعالی نشان داده شده است اما در کمتر پژوه
ست ابه مقایسه این دو نوع روش درمانی پرداخته شده 

ع خورد که این دو نوو همچنین پژوهشی به چشم نمی
اشند. روش به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته ب

ن ممکن است با ترکیبی از ایعالوه بر این موارد، 
اختالل  ها بتوان روش بهتری را برای مقابله با اینروش

ختلفی مکه موجب رفع این اختالل در ابعاد  ،ایجاد نمود
های گردد. به همین منظور در این پژوهش روش

ل در مقاب های توجهی و تمرینات بدنی()بازی مختلف
بی ن ترکیاند و همچنیهمدیگر به آزمایش گذاشته شده

ر گرفته های تمرینی نیز مورد آزمون قرااز این نوع روش
 است.

 

 پژوهش روش
 کنندگانشرکت

سال( شرکت  12تا  9کودک ) 40در این پژوهش 
های های بازیدر گروه به صورت تصادفی داشتند که

                                                           
1. Carmeli, Bar-Yossef, Ariav, Levy, 

Liebermann 
 
 

2. Goodenough-Harris Test 

تمرینات های توجهی و ، بازیتمرینات بدنیتوجهی، 
الزم به ذکر و همچنین گروه کنترل تقسیم شدند.  بدنی

است که این کودکان بر اساس تشخیص وضعیت بیش 
فعالی انتخاب شدند. که این کار عالوه بر ارزیابی اولیه 

نامه در ادامه توسط متخصص مورد توسط پرسش
مصاحبه بالینی نیز قرار گرفتند که در ادامه عنوان شده 

 است.

 ابزار پژوهش
کانرز )فرم معلمان( جهت ارزیابی اولیه  ةناماز پرسش

( 1999) 2ز، ارهارت، اسپاروانرـککودکان استفاده شد. 
اعتبار ند. ده انموارش زـگ 90/0س را ین مقیااپایایی 
 گزارش شده است 93/0در ایران نیز نامه پرسش

 که کنندگانیشرکت(. 2014)سارلی، شهبازی، سارلی، 
 آورده دست به باالیی اتنمرکانرز  ةنامدر پرسش

 اساس بر یافته سازمان بالینی مورد مصاحبه بودند،
 آماری تشخیصی راهنمای ویرایش چهارم های مالک

 های مالک که قرار گرفتند. کسانی روانی اختالالت
 قرار پژوهش نمونه نهایی بودند در دارا را تشخیص
دقیق  مصاحبه به منظور ارزیابی و تشخیصاین  گرفتند.

اختالل نقص توجه/بیش فعالی انجام شد. عالوه بر این 

جهت همسان  3هریس –از آزمون هوشی گودیناف
ضریب  کنندگان استفاده شد.سازی نمره هوشی شرکت

گذاری با استفاده از روش بازآزمایی پایایی مقیاس نمره
گذاری ، و ضریب توافق نمره70/0به فاصله یك ماه 

نجاریان، عطاری،  گزارش شده است )رجبی، 76/0
2000.)  
آزمون عملکرد پیوسته دیداری و شنیداری نیز به از 

منظور سنجش نگهداری توجه، مراقبت، گوش به زنگ 
. امروزه این آزمون به استفاده شدبودن و توجه متمرکز 

آزمایشگاهی در  ابزارترین عنوان مهم ترین و متداول

 

 

3. Sustained Attention Test 
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شناخته شده است.  ای.دی.اچ.دیسنجش اختالل 
 نسبتا  محرک مجموعه به را خود توجه باید آزمودنی

 پاسخ هدف، محرک دیدن با و کند جلب دیداری ساده
 پاسخ، ارائه خطای متغیر سه شامل آزمون این. دهد
 بخش اعتبار ضرایب. است واکنش زمان و حذف پاسخ
 دانش 43 روی روز 20 ةفاصل با که آزمون مختلف های
 تا 59/0 بین ةدامن در شد، انجام دبستانی پسر آموز
 مالکی روایی روش با آزمون روایی. داشت قرار 93/0
 ای.دی.اچ.دی گروه و هنجار به گروه مقایسه طریق از

 نشان گروه دو بین را معناداری تفاوت که گرفت انجام
 نجاریان، و زاده مهرابی شکرکن، هادیانفرد،) داد

2000.) 
 1توجه پایداربه منظور سنجش توجه پایدار از آزمون 

استفاده شد. این آزمون توسط رازولد و همکاران 
( طراحی شد )به نقل از سارلی و همکاران، 1956)

کنون نیز به عنوان یکی از ابزارهای متداول ( و تا2014
اختالل و قدرتمند در ارزیابی بیماران مبتال به 

های است. این آزمون نیازمند مهار پاسخ ای.دی.اچ.دی
و پایش مداوم پاسخ های هدف است. در این ناخواسته 

آزمون فرد باید در مقابل محرک هدف در یك رشته 
های ارائة شده هدف و غیر هدف یك حرکت محرک

  )فشار دادن کلید( را اجرا نماید.
سنجش توجه انتقالی از آزمون دسته بندی کارت  جهت

نرم افزاری  ة( استفاده شد. نسخWCST) 2ویسکانسین
های ویسکانسین توسط شاه بندی کارتتهآزمون دس

( 2012قلیان، آزاد فالح، فتحی آشتیانی، خدادادی )
طراحی شد. در این پژوهش نیز از همین نسخه استفاده 
شده است. همچنین برای سنجش توجه انتخابی از 
آزمون استروپ استفاده شد. در این پژوهش از نسخه 

ای های رایانهدلای این آزمون استفاده شد زیرا مرایانه
تر زمان واکنش نسبت این آزمون به علت سنجش دقیق

های دیگر، حساسیت باالتر و اثرهای نسبتا  به مدل

                                                           
 

 

گیری تداخل استروپی دارند باالتری جهت اندازه
فر، اطبایی، آزادفالح و سلطانیب)مشهدی، رسول زاده ط

2010.) 

 هاگردآوری داده ةشیو
رز کان ةنامپژوهش، پرسش دو روز قبل از اجرای عملی

توسط معلمان تکمیل شد و مصاحبه بالینی و کسب 
آموزان انجام شد رضایت از والدین و معلمان دانش

پس نفر از دانش آموزان انتخاب شد. س 40سپس تعداد 
 کنندگان در پیش آزمون شرکت کردند. در پیششرکت

های مربوط به و دانش آموز آزمون 40آزمون هر 

بی، زمون برج لندن(، توجه انتخاٱی اجرایی )کارکردها
د از اجرای توجه پایدار و توجه انتقالی را اجرا کردند. بع

 سهکنندگان به  صورت تصادفی در آزمون شرکتپیش
ها هگروه آزمایشی و یك گروه کنترل تقسیم شدند. گرو

، نیتمرینات بدهای توجهی، به صورت زیر بودند: بازی
نحوه  ، و گروه کنترل.تمرینات بدنیهای توجهی و بازی

شده  ها در زیر آوردهکل هر کدام از گروهاجرای پروت
 است. 

های توجهی تحت آموزش مداخالت زود گروه بازی
های توجهی قرار گرفتند. این هنگام مبتنی بر بازی

ای در محل تحصیل دقیقه 60 ةجلس 16برنامه در 
ها با اندکی تغییر و متناسب شد. بازیآموزش داده می

با فرهنگ ایرانی و اسالمی به صورت نمایشی، 
تصویری و همراه با قصه بود )شوشتری و همکاران، 

شنیداری، (. این تمرینات شامل آموزش توجه2012
ها و در ادامه توجه بینایی، مشاهده کلیپ و توضیح بر آن

جدد فیلم، اجرای دستورات به صورت مستقیم نمایش م
و معکوس، بازداری چشم در چشم، خودبازبینی )بازبینی 
-وسایل مورد نیاز برای بازی توسط خود کودک(، بازی

مستقیم و معکوس و آموزش  ةهای مربوط به حافظ
این تمرینات  تمرینات بدنیساختن برج بود. برای گروه 

ای در ساعات ورزش آموزش دقیقه 60جلسه  16طی 

1. Wisconsin Card Sorting Test 
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جلسه  3ای شد و جلسات به صورت هفتهداده می
آموزان تحت تأثیر یك دوره شد. دانشتشکیل می

های بدنی منتخب ریتمیك قرار گرفتند. هر فعالیت
دقیقه گرم کردن گروهی،  10دقیقه ای شامل  60جلسه 

دقیقه تمرینات رهاسازی  10و  تمرینات بدنیدقیقه  40
ن تمرینات شامل صندلی بازی، قطار بازی، بازی بود. ای

پریدن توی حلقه، پرتاب بادکنك، حرکت با عالمت 
دست، کارت سبز و قرمز، بادکنك و کاغذ، بازی نخ و 
سوزن، توپ بازی، لی لی، بازی توپ و سبد، حرکت 

نداختن لیوان، حرکت با توپ یتوپ با شمارش، بازی ن
ازی مجسمه، های مختلف، بو قاشق، پرش به جهت

بازی پریدن به باال، بازی سایه، بشین و پاشو، پرواز، 
خواندن شعر، بازی لمس کردن حریف، قاصدک، و 

برای گروه تمرینی  اجرای نمایش دید و بازدید بود.
تمرینات شامل  تمرینات بدنیهای توجهی و بازی

های های بازیاجرای متناوب پروتکل تمرینی گروه
در یك جلسه بود، بدین صورت  نیتمرینات بدتوجهی و 

 30دقیقه پروتکل تمرینی بازی های توجهی و  30که 
شد. این اجرا می تمرینات بدنیدقیقه پروتکل تمرینی 

دقیقه ای در محل تحصیل  60جلسه  16برنامه نیز در 
شد. این گروه نیز در هر هفته سه جلسه آموزش داده می

م به ذکر است که الز کردند.تمرینات مذکور را اجرا می
گونه برنامه تمرینی را گروه کنترل در این پژوهش هیچ

کردند و صرفا در مراحل پیش آزمون و پس دریافت نمی
ساعت بعد از آخرین  72و  24 آزمون شرکت داشتند.
شرکت  آزمونپسکنندگان در جلسه تمرین شرکت

کنندگان آزمون کردند. در آزمون یادداری نیز شرکتمی
کاری، آزمون کارکردهای، اجرایی توجه حافظه 

 دادند.انتخابی، توجه پایدار و توجه انتقالی را انجام می
های پژوهش از تحلیل داده پردازشبه منظور 

 کوواریانس استفاده شد. 

 

 هایافته
ها دهنده نرمال بودن داده آزمون شاپیروویلك نشان

. همچنین آزمون لون نیز نشان دهنده P>05/0بود، 
  . P>05/0ها بود، همگن بودن واریانس

ر دنتایج تحلیل کوواریانس برای کارکردهای اجرایی 
تایج ناست. در متغیر زمان آزمایش  ارائه شدهجدول یك 

 آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که که اثر پیش
، F(1و35=)62/5آزمون بر پس آزمون معنادار است، 

023/0=P ،13/0=P2ηتوان گفت که . بنابراین می
ین اآزمون بر پس آزمون اثر داشته است. همچنین پیش

ست، ادار نتایج نشان داد که اثر اصلی گروه نیز معنی

. در F ،0001/0=P ،431/0=p2η(3و35=)842/8
یش آزمون متغیر زمان تاخیر نیز نتایج نشان داد که اثر پ

، F ،0001/0=P(1و35=)929/15دار است، معنی
313/0=p2ηنین نتایج نشان داد که اثر اصلی . همچ

، F(3و35=)466/12دار است، گروه نیز معنی

0001/0=P ،517/0=p2η . 
آزمون  نتایج برای متغیر زمان کل نشان داد که اثر پیش

، F ،023/0=P(1و35=)633/5دار است، معنی

139/0=p2ηهمچنین این نتایج نشان داد اثر اصلی . 
، F(3و35=)753/16باشد، دار میگروه نیز معنی

0001/0=P ،589/0=p2η. 
ثر پیش در متغیر تعداد خطاها نیز نتایج نشان داد که ا

، =F ،0001/0P(1و35=)92/23دار است، آزمون معنی

407/0=p2ηدار بود، . اثر اصلی گروه نیز معنی
 .F ،002/0=P ،347/0=p2η(3و35=)196/6

نشان برای متغیر نتیجه کل نیز نتایج تحلیل کوواریانس 
دار است، داد که اثر پیش آزمون معنی

. اثر F ،001/0=P ،255/0=p2η(1و35=)004/12
، F(3و35=)364/16دار بود، اصلی گروه نیز معنی

0001/0=P ،584/0=p2η. 
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 . نتایج تحلیل کوواریانس برای کارکردهای اجرایی1جدول 

 بعدُ 
 منبع

 تغییر 

 مجموع

 مربعات 

 درجه

 

 آزادی

 میانگین 

 مربعات

 مقدار

 ة افآمار

 سطح

 معناداری 

 مجذور

 اتا 

زمان 

 آزمایش

 138/0 023/0 623/5 791/8936 1 791/8936 پیش آزمون

 431/0 0001/0 842/8 805/14053 3 415/42161 گروه

    469/1589 35 409/55631 خطا

 زمان تاخیر
 313/0 0001/0 929/15 569/4416 1 569/4416 پیش آزمون

 517/0 0001/0 466/12 240/3456 3 721/10368 گروه

    264/277 35 231/9704 خطا

 زمان کل
 139/0 023/0 633/5 070/10572 1 070/10572 پیش آزمون

 589/0 0001/0 753/14 665/31439 3 996/94318 گروه

    689/1876 35 130/65684 خطا

تعداد 

 خطاها

 407/0 0001/0 992/23 383/482 1 383/482 پیش آزمون

 347/0 002/0 196/6 579/124 3 737/373 گروه
    106/20 35 717/703 خطا

 کلنتیجه

 255/0 001/0 004/12 134/138 1 134/138 پیش آزمون

 584/0 0001/0 364/16 312/188 3 936/564 گروه

    508/11 35 766/402 خطا

 
ها در هر کدام از متغیرها برای مقایسه دو به دو گروه

 نتایج آن در  ازمون تعقیبی بونفرونی اجرا شد که

 جدول دو آمده است.
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ها در متغیرهای مختلف کارکردای دو گروه. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه دو به 2جدول 

 اجرایی.

 گروه دوم گروه اول 
اختالف 

 میانگین

سطح 

 معناداری

 زمان آزمایش

 کنترل

 279/0 129/37 بازی های توجهی

 156/0 637/41 تمرین های بدنی

 0001/0 237/92 تمرین های ترکیبی

 تمرین های ترکیبی
 023/0 108/55 بازی های توجهی

 046/0 -600/50 تمرین های بدنی
 1 508/4 تمرین های بدنی بازی های توجهی

 زمان تاخیر

 کنترل
 015/0 267/24 بازی های توجهی
 042/0 908/21 تمرین های بدنی

 0001/0 488/45 تمرین های ترکیبی

 تمرین های ترکیبی
 044/0 -221/21 بازی های توجهی
 022/0 -581/23 تمرین های بدنی

 1 -359/2 تمرین های بدنی بازی های توجهی

 زمان کل

 کنترل
 021/0 167/61 بازی های توجهی
 009/0 546/67 تمرین های بدنی

 0001/0 526/138 تمرین های ترکیبی

 تمرین های ترکیبی
 002/0 -359/77 بازی های توجهی
 005/0 -979/70 تمرین های بدنی

 1 380/6 تمرین های بدنی بازی های توجهی

 تعداد خطاها

 کنترل
 019/0 355/6 بازی های توجهی
 068/0 365/5 تمرین های بدنی

 001/0 256/8 تمرین های ترکیبی

 تمرین های ترکیبی
 1 -901/1 بازی های توجهی
 791/0 891/2 تمرین های بدنی

 1 -989/0 تمرین های بدنی بازی های توجهی

 کلنتیجه

 کنترل
 005/0 -557/5 بازی های توجهی
 122/0 -744/3 تمرین های بدنی

 0001/0 -507/10 تمرین های ترکیبی

 تمرین های ترکیبی
 016/0 949/4 بازی های توجهی
 001/0 762/6 تمرین های بدنی

 1 813/1 تمرین های بدنی بازی های توجهی

 
نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در متغیر زمان  طبق

آزمایش، میانگین زمان آزمایش در کودکان گروه 
های های ترکیبی بطور معناداری کمتر از گروهتمرین

های ریتمیك بوده های توجهی و تمرینکنترل، بازی

(. و بین میانگین زمان آزمایش در P<05/0است )
ه نشد ها تفاوت معناداری مشاهدسایر گروه

(05/0<P.)  ،در متغیر زمان تاخیر و زمان کل
میانگین زمان تاخیر در کودکان گروه کنترل بطور 
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(. P<05/0معناداری بیشتر از سه گروه دیگر بود )
های همچنین میانگین زمان تاخیر در گروه تمرین

های های  بازیترکیبی بطور معناداری کمتر از گروه
ده است. در سایر های ریتمیك بوتوجهی و تمرین

ها ها بین میانگین زمان تاخیر بین گروهمقایسه
 (.P>05/0تفاوت معناداری مشاهده نشد )

در متغیر تعداد خطاها، میانگین تعداد خطا در کودکان 
-گروه کنترل بطور معناداری بیشتر از دو گروه بازی

(. در P<05/0های توجهی و تمرینات ترکیبی بود )
ها میانگین تعداد خطا بین گروه ها بینسایر مقایسه

در متغیر  (.P>05/0تفاوت معناداری مشاهده نشد )
نتیجه کل، میانگین امتیازات در کودکان گروه کنترل 

های توجهی و بطور معناداری کمتر از دو گروه بازی
(.همچنین میانگین P<05/0تمرینات ترکیبی بود )
اداری های ترکیبی بطور معنامتیازات در گروه تمرین

های های توجهی و تمرینهای  بازیبیشتر از گروه
ها، میانگین ریتمیك بوده است. در سایر مقایسه

ها تفاوت معناداری نداشت امتیازات بین گروه

(05/0<P.)  نتایج آزمون کوواریانس برای متغیر

 حافظه کاری در جدول سه آمده است. 
 

 . نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای متغیر حافظه کاری.3 جدول

 بعد
 منبع
 تغییر

 مجموع
 مربعات

 درجه
 آزادی

 میانگین
 مربعات

 مقدار
 اف ةآمار

 سطح
 معناداری

 مجذور
 اتا

زمان 
 واکنش

 002/0 802/0 064/0 212/443 1 212/443 پیش آزمون
 413/0 0001/0 199/8 124/56958 3 372/170874 گروه
    611/6946 35 388/243131 خطا

تعداد پاسخ 
 صحیح

 133/0 026/0 379/5 676/34 1 676/34 پیش آزمون
 098/0 302/0 265/1 152/8 3 456/24 گروه
    446/6 35 624/255 خطا

 
برای متغیر زمان واکنش نتایج آزمون تحلیل 

دار اثر پیش آزمون معنیکوواریانس نشان داد که 
. همچنین این تحلیل نشان داد که اثر F<1نیست، 

، =F ،001/0p(1و35=)199/8دار است، گروه معنی

413/0=p2η .  برای متغیر تعداد پاسخ صحیح نتایج

دار است، نشان داد که اثر پیش آزمون معنی

. اما اثر F ،026/0=p ،133/0=p2η(1و35=)379/5
دو به ة برای مقایس . F<1نبود،  داراصلی گروه معنی

ها در متغیر زمان واکنش آزمون تعقیبی دو گروه
 آمده است.  4بونفرونی اجرا شد که نتایج آن در جدول 

 

 ها در متغیر زمان واکنش.. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه دو به دو گروه4جدول 
 سطح معناداری اختالف میانگین گروه دوم اولگروه  

 زمان واکنش

 کنترل

 179/0 828/88 بازی های توجهی

 075/0 842/98 تمرین های بدنی

 0001/0 772/184 تمرین های ترکیبی

 تمرین های ترکیبی
 107/0 -944/95 بازی های توجهی

 165/0 -930/85 تمرین های بدنی

 1 014/10 های بدنیتمرین  بازی های توجهی
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طبق نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در متغیر زمان 
واکنش، میانگین زمان واکنش در کودکان گروه 

های ترکیبی بطور معناداری کمتر از گروه کنترل تمرین
(. و میانگین زمان واکنش بین P<05/0بوده است )

 .(P>05/0ها تفاوت معناداری نداشت )سایر گروه
-ریانس را نشان میجدول پنج نتایج آزمون تحلیل کووا

دهد. 

 
 . نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای توجه پایدار.5جدول 

 بعد
 منبع

تغییر   

 مجموع

مربعات   

 درجه

آزادی   

 میانگین 

 مربعات

 مقدار

   ة افآمار 

 سطح

معناداری   

 مجذور

اتا   

خطای 
 ارتکاب

262/48 پیش آزمون  1 262/48  729/34  0001/0  498/0  
161/52 گروه  3 287/13  511/12  0001/0  517/0  
638/48 خطا  35 390/1     

پاسخ 
 حذف

311/3 پیش آزمون  1 311/3  440/3  072/0  089/0  
203/14 گروه  3 734/4  919/4  006/0  297/0  
689/33 خطا  35 963/0     

دهد اثر پیش نتایج جدول باال نشان میهمانطور که 
دار است، آزمون در متغیر خطای ارتکاب معنی

. F ،0001/0=P ،498/0=p2η(1و35=)729/34
همچنین این نتایج نشان داد که اثر گروه نیز در این 

، =F ،0001/0P(3و35=)511/12دار است، متغیر معنی

517/0=p2ηر . همچنین این نتایج نشان داد که در متغی
دار نیست، پاسخ حذف اثر پیش آزمون معنی

. اما اثر F ،072/0=P ،089/0=p2η(1و35=)440/3
، F(3و35=)919/4دار بود، گروه در این متغیر نیز معنی

006/0=P ،297/0=p2η برای اثر گروه در هر یك از .
متغیرها آزمون تعقیبی بونفرونی اجرا شد که نتایج آن 

 آمده است. 6در جدول 

 

 

 ها در متغیرهای توجه پایدار.. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه دو به دو گروه6جدول 
 سطح معناداری اختالف میانگین گروه دوم گروه اول 

 خطای ارتکاب

 کنترل
455/0 بازی های توجهی  1 
683/0 تمرین های بدنی  1 

0001/0 *2/955 ترکیبی تمرین های  

 تمرین های ترکیبی
0001/0 *2/500- بازی های توجهی  
-271/2 تمرین های بدنی  001/0  

229/0 تمرین های بدنی بازی های توجهی  1 

 پاسخ حذف

 کنترل
162/1 بازی های توجهی  073/0  
949/0 تمرین های بدنی  244/0  
643/1 تمرین های ترکیبی  004/0  

 های ترکیبیتمرین 
-481/0 بازی های توجهی  1 
-695/0 تمرین های بدنی  749/0  

-214/0 تمرین های بدنی بازی های توجهی  1 
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بر طبق نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در متغیر خطای 
ارتکاب، میانگین امتیاز خطای ارتکاب در کودکان گروه 

ترکیبی بطور معناداری کمتر از گروه کنترل های تمرین
(. همچنین میانگین امتیاز خطای P<05/0بوده است )

های ترکیبی بطور معناداری ارتکاب در گروه تمرین
های های توجهی و تمرینهای بازیکمتر از گروه

ریتمیك بوده است. و میانگین امتیاز خطای ارتکاب بین 

در  (.P>05/0اشت )ها تفاوت معناداری ندسایر گروه
متغیر پاسخ حذف، میانگین امتیاز پاسخ حذف در 

های ترکیبی بطور معناداری کمتر کودکان گروه تمرین
(. و میانگین امتیاز P<05/0از گروه کنترل بوده است )
ها تفاوت معناداری نداشت پاسخ حذف بین سایر گروه

(05/0<P.)  جدول هفت نتایج آزمون تحلیل
 .دهدرای آزمون توجه انتقالی نشان میکوواریانس را ب

 

 واریانس برای آزمون توجه انتقالی. نتایج تحلیل کو7جدول 

 عدب 
 منبع

 تغییر 

 مجموع

 مربعات 

 درجه

 آزادی

 میانگین 

 مربعات

 مقدار

 ة افآمار

 سطح

 معناداری 

 مجذور

 اتا 

خطای 
 درجاماندگی

 392/0 0001/0 520/22 175/60 1 175/60 پیش آزمون
 417/0 0001/0 349/8 310/22 3 931/66 گروه
    627/2 35 525/93 خطا

 طبقات
 0001/0 935/0 007/0 010/0 1 010/0 پیش آزمون
 279/0 009/0 505/4 460/6 3 381/19 گروه
    343/1 35 190/50 خطا

تعداد پاسخ 
 درست

 177/0 009/0 544/7 596/64 1 596/64 پیش آزمون
 421/0 0001/0 489/8 688/72 3 064/218 گروه
    563/8 35 704/299 خطا

-همانطور که نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان می

دهد در متغیر خطای درجاماندگی اثر پیش آزمون، 

، و F ،0001/0=P ،392/0=p2η(1و35=)520/22
، F(3و35=)349/8همچنین اثر اصلی گروه، 

0001/0=P ،417/0=p2ηدر متغیر  دار است.، معنی
اما اثر اصلی گروه  ،دار نبودطبقات اثر پیش آزمون معنی

، =F ،009/0P(3و35=)505/4دار بود، معنی

279/0=p2η.  در متغیر تعداد پاسخ صحیح اثر پیش
، =F ،009/0P(1و35=)544/7دار بود، آزمون معنی

17/0=p2ηدار بود، . همچنین اثر اصلی گروه نیز معنی
برای  .F ،0001/0=P ،421/0=p2η(3و35=)489/8

اثرات اصلی گروه آزمون تعقیبی بونفرونی اجرا شد که 
 نتایج آن در جدول زیر آمده است.
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 ها در هر کدام از متغیرهابونفرونی برای مقایسه دو به دو گروه. نتایج آزمون تعقیبی 8جدول 
 سطح معناداری اختالف میانگین گروه دوم گروه اول 

 خطای درجاماندگی

 کنترل
 012/0 438/2 بازی های توجهی
 040/0 113/2 تمرین های بدنی
 0001/0 607/3 تمرین های ترکیبی

 تمرین های ترکیبی
 714/0 -169/1 بازی های توجهی
 296/0 -494/1 تمرین های بدنی

 1 -325/0 تمرین های بدنی بازی های توجهی

 طبقات

 کنترل
 031/0 -599/1 بازی های توجهی
 049/0 -498/1- تمرین های بدنی
 020/0 -708/1 تمرین های ترکیبی

 تمرین های ترکیبی
 1 109/0 بازی های توجهی
 1 210/0 تمرین های بدنی

 1 101/0 تمرین های بدنی بازی های توجهی

 تعداد پاسخ درست

 کنترل
 111/0 -231/3 بازی های توجهی
 033/0 -890/3 تمرین های بدنی
 0001/0 -590/6 تمرین های ترکیبی

 تمرین های ترکیبی
 091/0 359/3 بازی های توجهی
 279/0 700/2 تمرین های بدنی

 1 -659/0 تمرین های بدنی بازی های توجهی

 
بر طبق نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در متغیر خطای 
درجاماندگی و تعداد طبقات، میانگین امتیاز خطای 
درجاماندگی در کودکان گروه کنترل بطور معناداری 

(. در P<05/0سه گروه دیگر بوده است ) بیشتر از گروه
ها تفاوت ها، میانگین امتیازات بین گروهمقایسه سایر

در متغیر تعداد پاسخ  (.P>05/0معناداری نداشت )
صحیح، میانگین امتیاز تعداد پاسخ صحیح در کودکان 

-دو گروه تمرین گروه کنترل بطور معناداری کمتر از 

های ریتمیك بوده است های ترکیبی و تمرین
(05/0>Pدر سایر مقایسه .) ،میانگین امتیازات بین ها

جدول نه  (.P>05/0ها تفاوت معناداری نداشت )گروه
را  نتایج تحلیل کوواریانس را برای متغیر توجه انتخابی

 نشان می دهد.

 

 ابی.. نتایج تحلیل کوواریانس برای متغیر توجه انتخ9جدول 

 عدب 
 منبع
 تغییر

 مجموع
 مربعات

 درجه
 آزادی

 میانگین
 مربعات

 مقدار
 ة افآمار

 سطح
 معناداری

 مجذور
 اتا

نمره 
 تداخل

 475/0 0001/0 640/31 827/74 1 827/74 پیش آزمون
 742/0 0001/0 581/33 416/79 3 249/238 گروه
    365/2 35 773/82 خطا

زمان 
 تداخل

 877/0 0001/0 513/248 935/1257 1 935/1257 پیش آزمون
 429/0 0001/0 777/8 429/44 3 288/133 گروه
    062/5 35 165/177 خطا

 خطاها
 722/0 0001/0 702/90 847/331 1 847/331 پیش آزمون

 439/0 0001/0 111/9 335/33 3 004/100 گروه
    659/3 35 053/128 خطا
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دهد اثر پیش همانطور که نتایج جدول باال نشان می
دار است، آزمون در نمره تداخل معنی

. F ،0001/0=p ،475/0=p2η(1و35=)640/31
دار بود، همچنین اثر اصلی گروه نیز معنی

در  .F ،0001/0=p ،742/0=p2η(3و35=)581/33
نشان داد که اثر پیش آزمون متغیر زمان تداخل نتایج 

، =F ،0001/0p(1و35=)513/248دار است، معنی
877/0=p2η همچنین نتایج نشان داد که اثر اصی .

، F(3و35=)777/8دار است، گروه نیز معنی

0001/0=p ،429/0=p2η.  در متغیر تعداد خطا نشان
، F(1و35=)702/90داده شد که اثر پیش آزمون، 

0001/0=p ،722/0=p2η،  ،و اثر اصلی گروه
دار ، معنیF ،0001/0=p ،439/0=p2η(3و35=)111/9
برای اثر اصلی گروه در همه متغیرها آزمون  است.

 10تعقیبی بونفرونی اجرا شد که نتایج آن در جدول 
 آمده است.

 

 

 ها در متغیر توجه انتخابی.گروه. نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسه دو به دو 10جدول 
 سطح معناداری اختالف میانگین گروه دوم گروه اول 

 نمره تداخل

 کنترل
 002/0 770/2 بازی های توجهی
 001/0 832/2 تمرین های بدنی
 0001/0 846/6 تمرین های ترکیبی

 تمرین های ترکیبی
 0001/0 -076/4 بازی های توجهی
 0001/0 -015/4 تمرین های بدنی

 1 061/0 تمرین های بدنی بازی های توجهی

 زمان تداخل

 کنترل
 351/0 968/1 بازی های توجهی

 046/0 848/2 تمرین های بدنی
 0001/0 084/5 تمرین های ترکیبی

 تمرین های ترکیبی
 023/0 -116/3 بازی های توجهی
 198/0 -237/2 تمرین های بدنی

 1 879/0 تمرین های بدنی بازی های توجهی

 خطاها

 کنترل
 1 756/0 بازی های توجهی
 039/0 482/2 تمرین های بدنی
 0001/0 089/4 تمرین های ترکیبی

 تمرین های ترکیبی
 003/0 -333/3 بازی های توجهی
 429/0 -607/1 تمرین های بدنی

 310/0 726/1 تمرین های بدنی بازی های توجهی

بر طبق نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در متغیر نمره 
تداخل، میانگین امتیاز در کودکان گروه کنترل بطور 
معناداری بیشتر از سه گروه دیگر بوده است 

(05/0>P همچنین میانگین امتیازات در گروه .)
های  گروههای ترکیبی بطور معناداری بیشتر از تمرین
های ریتمیك بوده است های توجهی و تمرینبازی

(05/0>Pدر سایر مقایسه .) ها، میانگین امتیازات بین
در  (.P>05/0ها تفاوت معناداری نداشت )گروه

متغیرهای زمان تداخل و خطا، میانگین امتیاز در 
کودکان گروه کنترل بطور معناداری بیشتر از دو گروه 

های ترکیبی بوده است و تمرینهای ریتمیك تمرین
(05/0>P همچنین میانگین امتیازات در گروه .)
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  های ترکیبی بطور معناداری بیشتر از گروهتمرین
(. در سایر P<05/0های توجهی بوده است )بازی

ها تفاوت ها، میانگین امتیازات بین گروهمقایسه
 (.P>05/0معناداری نداشت )

 

 و نتیجه گیری  بحث
های توجهی، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی

توجه و کارکردهای انواع بر  یتمرین بدنی و ترکیب
شناختی کودکان بیش فعال بود. نتایج پژوهش نشان 

های مختلف تمرینی بر کارکردهای اجرای داد که روش
که  به طوریکودکان دارای بیش فعالی تاثیر دارد و 

های تمرینی دام از حالتتمرین ترکیبی نسبت به هر ک
به صورت مجزا تاثیر بیشتری دارد. همچنین در متغیر 

فقط گروه ترکیبی نسبت  نشان دادنتایج کاری  ةحافظ
به گروه کنترل بهتر عمل کرده است و دو گروه دیگر 

دار نداشتند. در توجه پایدار با گروه کنترل تفاوت معنی
انتقالی و توجه نیز اثر مشابهی دیده شد. در متغیر توجه 

انتخابی نیز نتایج مشابهی دیده شد. همانطور که دیده 
شده است در برخی موارد اثر مفید فعالیت بدنی بر روی 
کودکان دارای اختالل بیش فعالی مشاهده شد. این 

باشد )هافنر، قبلی همسو می هانتایج با برخی از پژوهش
یانه، ؛ بوشانز، د 1،2006روس، گولداشتین، پارزر، رِش

(. در مورد دلیل اثر گذاری فعالیت 2009، 2گوت، گینگر
توان این استدالل را کرد که یکی از اصول بدنی می

یوگا، تمرکز است که بر اساس آن فرد برای انجام کامل 
حرکات باید توجه خود را بر تمرین متمرکز کند، زیرا 

تمرکز ذهنی  کند.این ذهن است که بدن را هدایت می 
ت باعث افزایش توجه می شود )فراهانی و بر حرکا

                                                           
1. Haffner, Roos, Goldstein, Parzer, 

Resch 

2. Boeshans, Dianne, Gut, Ginger 

3. Aftanas, Golocheikine 

4. Aftanas, Golocheikine 

5. Lutzenberger, Preissl, Pulvermuller 

اخیرا  مطالعات تصویربرداری کارکرد . (2012فراهانی، 
های سازی ذهن بر اثر  تمریناند که آراممغز نشان داده

های ناحیه پیشانی و دیگر یوگا باعث کاهش فعالیت
، 2001، 3شود )افتاناس و گولوچینینواحی قشر مغز می
(. مطالعات تصویربرداری 2000الزار و همکاران، 

های یوگا باعث اند که تمرینعصبی نیز نشان داده
افزایش قدرت امواج آلفا و تتا در بخش قدامی و مرکزی 

پیشانی و کاهش پیچیدگی الگوهای  هناحی
شود )قلمزن و همکاران، تصویربرداری عصبی می

( زیرا کاهش پیچیدگی الگوهای تصویربرداری 2015
های یوگا به خاموشی سازی تمرینمعصبی در طول آرا

های عصبی نامرتبط با حفظ توجه و تمرکز منجر شبکه
کند شده و از انتقال اطالعات نامتناسب بازداری می

(. کاهش پیچیدگی 2002، 4)افتاناس و گولوچینی
پیشانی با افزایش  -الگوهای عصبی در نواحی قشری

ت کنترل توجه و فرآیندهای شناختی نیز مرتبط اس
(. همچنین فعالیت 1995، 5)لوتزنبرگر و پولورمولر

تواند باعث افزایش تمرکز و توجه گردد و ورزشی می
سازد تا رفتارهای مناسب را بروز دهد فرد را مستعد می

 6و رفتارهای نامناسب را کنترل کند گهان و سامیها
(. سبك زندگی فعال و داشتن فعالیت ورزشی 2011)

ش کارکردهای شناختی و اجرایی منظم در حفظ و افزای
، 8، تیلور و کو2007، 7بسیار موثر است)وینتر و همکاران

( به تاثیر مثبت 2010در سال )  9(. گاپین و ایتنیر2009
فعالیت بدنی بر کارکردهای شناختی اشاره کردند 

(. اسمیت و 2008، گالبوی، کویین، 10)گاالنتینو
ای شناختی، ( تاثیر ورزش بر نشانه ه2011) 11همکاران

 کنند.رفتاری، اجتماعی و حرکتی اشاره می

6. Gehan, Samiha 

7. Winter 

8. Taylor, Kuo 

9. Gapin, Etnier 

10. Galantino, Galbavy, Quinn 

11. Smith 
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های همچنین در این پژوهش نشان داده شد که بازی
تواند در برخی موارد موجب بهبود عملکرد توجهی می

کودکان دارای بیش فعالی شود، که نتایج پژوهش 
کمبالین، اسکات،  هاییپژوهشهای حاضر با یافته

؛ پولدراک 2004، 1منیروشاه، به نقل )استیل و میکینگ
(. همچنین این 2006، 3، سیدمن2001، 2و گابریلی

( همسو 2015نتایج با نتایج پژوهش قلمزن و همکاران )
باشد. عالوه بر این، این نتایج با نتایج پژوهش می

باشد. در ( نیز همسو می2012شوشتری و همکاران )
پژوهش دو گروه کنترل و تجربی وجود داشتند که این 

برد. نتایج های توجهی بهره میگروه تجربی از بازی
توانند های توجهی میاین پژوهش نشان داد که بازی

بر توجه و تکانشگری کودکان دارای بیش فعالی موثر 
این احتمال وجود (. 2012باشد )شوشتری و همکاران، 

گری این ا کاهش تکانشهای توجهی بدارد که بازی
کودکان موجب بهبود قابلیت توجه کودکان دارای 

 (.2012اختال شده باشد )شوشتری و همکاران، 
اما یافته مهم در این پژوهش این بود که تمرینات 
ترکیبی تقریبا بر تمام متغیرها اثر مثبت داشتند و در 
بیشتر موارد تاثیر این نوع تمرینات ترکیبی نسبت به 

های توجهی بیشتر بود. فعالیت بدنی و یا بازی تمرین
این نتیجه نشان دهنده بهره بردن این نوع تمرین از 

های فواید هر دو نوع تمرین فعالیت بدنی و بازی
توجهی باشد. با دقت به نتایج این پژوهش در متغیر 

توان به صحت این استدالل پی توجه انتخابی نیز می

نتخابی نشان داد که گروه برد. نتایج در قسمت توجه ا
ها خطای کمتری های توجهی نسبت به سایر گروهبازی

دارد و این نشان دهنده مفید بودن این نوع تمرین برای 
باشد. احتمال دارد که تمرین ترکیبی با سود توجه می

-و همچنین بازی بدنیبردن از فواید جداگانه تمرین 

لکرد های توجهی به صورت همزمان موجب بهبود عم
توان های مد نظر شده باشد. میاین گروه در آزمون

های مغزی صحت این استدالل را با بررسی مکانیزم
)استفاده از الکتروانسفالوگرافی( زیرپایه این نوع سه 

 تمرین مورد بررسی قرار دارد.
نتایج این پژوهش به طور کلی نشان داد که اگرچه 

ی موارد سودمند های توجهی در برخبدنی و بازیفعالیت
تواند به مراتب هستند، اما ترکیب این دو نوع تمرین می

فایده بیشتری برای کودکان دارای اختالل بیش فعالی 
داشته باشد. دلیل احتمالی برای این سودمندی به بهره 

های توجهی به برداری از فواید فعالیت بدنی و بازی
شود صورت همزمان نسبت داده شد. پیشنهاد می

ینده با استفاده از تکنیك آ هایوهشپژ
الکتروانسفالوگرافی به بررسی این استدالل بپردازند. 

های تواند استفادههمچنین نتایج این پژوهش می
کاربردی نیز داشته باشد. با توجه به اینکه تمرینات 
ترکیبی نسبت به دو نوع تمرین دیگر که به صورت 

اشت، به مربیان انفرادی ارائه شدند سودمندی بیشتری د
شود که برای درمان کودکان دارای اختالل توصیه می

 بیش فعالی از این تکنیك استفاده نمایند.
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of attentional games, 

physical practice and mixed practice on the attention types and cognitive 

function of children with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). For 

this purpose, forty children with ADHD were selected and randomly assigned 

to four groups: physical practice, attention games, mixed practice, and control. 

The participants practiced for 16 sessions (60 minutes per session) according 

to their grouping. After respectively 24 and 72 hours, they participated -in 

posttests. The results of covariate analysis showed that the mixed group almost 

outperformed the other experimental groups in all subtests. These results were 

interpreted with respect to the advantages of two practices during mixed 

practice. 
 

Keywords: Physical Practice, Attentional Games, ADHD
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