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 و عادي  بیش فعالی/هاي حرکتی در کودکان با اختالل نارسایی توجهمقایسه مهارت

  کارشناس پژوهشی پژوهشکده کودکان استثنایی/  دکتر مهرناز سعادت
  

  

  چکیده
ایـن مطالعـه از نـوع    . دبـیش فعـالی بـو    /هاي حرکتی در بین کودکان عادي و کودکان با اختالل نارسایی توجهمهارتو مقایسه  بررسی  هدف از این پژوهش،

که به کلینیک مشاوره مراجعه کـرده    8/9سال با میانگین سنی  11تا  6آموزان پسر شهر تهران  بین است که جامعه آماري آن را تمامی دانش ايمقایسهتوصیفی، 
جـنس بـدون   سن و هـم کودك هم 20نمونه در دسترس و بیش فعالی  به صورت  /کودك با اختالل نارسایی توجه 20جامعه آماري  شامل . دهندبودند، تشکیل می

وسیله پرسشنامه والدین و معلم کانرز که روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران هب بیش فعالی /کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه. اختالل از مدارس شهر بودند
ب ارزیابی شده است، شناسایی و پس از آن هر دو گروه از طریق فرم بلند آزمون تبحـر حرکتـی   مناس ،پزشکو با تائید متخصصان روان% 81با روش آلفاي کرونباخ 

  . تجزیه و تحلیل گردید  SPSSافزارمستقل استفاده شد و داده ها به وسیله نرم tها از آزمون براي مقایسه گروه. اوزرتسکی  با همدیگر مقایسه شدند –بروینینکس 
بدست آمده می توان مطرح نمود که بین نمـرات   tبا توجه به میزان . داد که بین میانگین نمرات در دو گروه تفاوت معنادار وجود دارددست آمده، نشان هنتایج ب

ان عادي نتایج نشان داد که کودک. وجود دارد ) >05/0pدر سطح( بیش فعالی و دانش آموزان عادي تفاوت معناداري /رشد حرکتی در دانش آموزان با نارسایی توجه
  .بیش فعال، قوي تر هستند/ هاي ظریف، توازن و انعطاف پذیري حرکتی از کودکان با نارسایی توجه هاي درشت و در مهارتدر مهارت

  بیش فعالی/هاي حرکتی ، کودکان ، اختالل نارسایی توجهمهارت:  هاي کلیديواژه
  

  
  مقدمه

از  ايشامل مجموعه 1فعالیبیش /اختالل نارسایی توجه
اي و هایی است که با پـر تحرکـی و رفتارهـاي تکانـه    نشانه

شـود  محدودیت میزان توجه که منجر به اختالل تمرکز می
هاي رفتاري ویژگی داراي کودکاناین .است تشخیص قابل

قـراري حرکتـی   توجه، برانگیختگـی و بـی   از قبیل نارسایی
ــتند  ؛ کــاپالن و 2008شــرمن، راســموس و بــایواال،   (هس

هـا  ترین اختاللاین اختالل یکی از شایع).  2007وك،ساد
و )  2007لـویز، (در کودکان و نوجوانان شناخته شده است 

تکانشگري، نارسـایی توجـه و    -داراي سه نوع بیش فعالی 
مربــوط بــه پــر  هــانشــانهدر نــوع اول . هســتند نــوع مخــتلط

بــالینی اخــتالل را   ،اي تــابلوي تحرکــی و رفتارهــاي تکانــه
ــوع دوم فقــط اخــتالل توجــه و تمرکــز  تشــکی ل داده، در ن

عالئــم پرتحرکــی همــراه بــا  وجــود دارد و در نــوع ســوم ،
نوع مختلط یـا ترکیبـی   . اختالل توجه و تمرکز وجود دارد

ترین و نوع همراه با کمبود توجـه و تمرکـز نـادرترین    شایع

کــاپالن و ســادوك، (دهنــد انــواع اخــتالل را تشــکیل مــی
سـبب شناسـی ایـن    مربـوط بـه   هاي فرضیه در میان). 2005

اختالل، به تاخیر در رشد یا شکل غیر طبیعی بخش پیشانی 
به نقل از سـادوك  (آلن زامتکین . قشر مخ اشاره شده است

کنـدي تغییــرات  بــه  ،بـه عنــوان پیشـرو ایــن فرضـیه   ) 2007
-هـایی از قشـر مـخ از جملـه شـکنج پـیش      ایی بخـش یشیم

اره اشـ  ،پـردازد منـد مـی  حرکتی که به کنترل حرکات هدف
هاي مطرح در این اختالل اشـاره  یکی از نظریه. کرده است

به عدم کفایت بخش پیشانی قشر مغز این افراد در مکـانیزم  
تـر دارد کـه منجـر بـه عـدم      بازداري بـر سـاختارهاي پـایین   
سـادوك و  (گـردد  دهی میبازداري و ضعف در خود نظم

  ).2005سادوك، 
رتبـاط متقابـل دو نیمکـره در    همچنین نقـش جـانبی و ا  

و مشــکل  بــیش فعــالی /اخــتالل نارســایی توجــه خصــوص
کـاپالن  (هماهنگی حرکتی مورد بررسی قرار گرفته اسـت  

ضایعات عصـبی  ). 2004به نقل از روسنر 1995 و سادوك،
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باعث ایجاد مشکالتی نظیر اختالالت یادگیري، اخـتالالت  
. شـود ی مـی رفتاري، عدم کنترل تعادل  و اختالالت حرکت

وي ر بــر ) 2003(نتــایج مطالعــات پنکســب و همکــاران    
هاي داراي آسیب فرونتال نشان داد که خود کنترلـی  موش

 کنـد طور مناسب رشد نمـی ههاي اجرایی بدو دیگر کارکر
قیـق جلیـل   حنتایج ت). 2004عبداللهیان، شاکري و وثوق، (

ــاپور  ــش  )1385(باب ــه دان ــان داد ک ــادي و  ، نش ــوزان ع آم
هـاي حرکتـی کلـی و ظریـف و     خوان از نظر مهـارت نارسا

که . داري داشتندوت معنیاهمچنین تاخیر رفتار حرکتی تف
رسد این افراد مولفه شـناختی ضـعیفی در کسـب    به نظر می

ویـژه  هبـ  ،هـا حرکتـی دارنـد چـرا کـه مهـارت      يهـا مهارت
مسـتلزم سـطوحی از فعالیـت     ،هاي حرکتی ظریـف مهارت

همـین اســاس برخـی افــراد بــه   حـوزه شــناختی اسـت و بــر   
هاي حرکتـی را بیاموزنـد یـا آن را    توانند فعالیتکندي می

آنهـا همچنـین از   ). 2005شـعبانی و یادگـاري   (رشد دهنـد  
عنـوان  ههاي تئوریکی که بر نقص پردازش اطالعات بمدل

-بـیش  /توجـه  نارسایی اختالل به مبتال کودکان اصلی مشکل
  ).2006سارجنت، (نند کمی حمایت دارند، تاکید فعالی

هـاي حرکتـی   ، پیشرفت الگـوي )1970(به گفته گتمن 
هاي ضروري براي انواع یادگیري و اجراي مهارت اي،پایه

. است کودك ذهنی پیشرفت اساس ،هاي حرکتیو فعالیت
وقتـی  . اسـت  اساس زندگی انسان بر روند حرکتـی اسـتوار  

، در ورزدانسان به انجام یک فعالیت حرکتـی مبـادرت مـی   
هـاي وجـودي خـود ماننـد پارامترهـاي      واقع از تمامی جنبه

جسمانی، احساسی، عاطفی و روانی به صـورت هماهنـگ   
نماید و نارسایی در هر یک از موارد ذکـر  با هم استفاده می

ــد حرکتــی ایجــاد خواهــد نمــود    ــاثیراتی را بــر رون شــده ت
 ،هـاي حرکتـی  رشد متعـادل توانـایی  ). 1367شعاري نژاد، (

بـه نظـر ایـن    . دهدهاي بعدي را تشکیل مییادگیري اساس
افراد کـودك فراینـد رشـدي خـود را بـا حـس و حرکـت        

کند و سپس با گذار از مراحل متعـدد بـه کسـب    شروع می
این دوره از رشـد را مرحلـه   . آیدهاي دیگر نائل میتوانایی

رویـدادهاي ایـن مرحلـه تـاثیر     . نامنـد حرکتـی مـی   -حسی
هــاي ویــژه یــادگیريههــاي بعــدي بــبســزایی در یــادگیري

هـاي  رشـد مهـارت  ). 2004کـارنین،  ( گـذارد شناختی مـی 
 .سـازد حرکتی کودك، کنترل وي را بر محیط ممکن مـی 

رفتارهاي حرکتی نوزادان در ابتـدا بازتـابی اسـت، کنتـرل     
هـاي  ارادي و شناختی با رشد جسمی به ویژه رشد مهـارت 

مین دلیل کودکـان  به ه. آیددست میهحرکتی و شناختی ب
هـاي حرکتـی بـزرگ    دهنـد بـه بـازي   خردسال ترجیح مـی 

. هاي حرکتی بزرگ استمشغول شوند که مستلزم مهارت
  ).1388سلطانی بنانی، (

پیچیدگی اسـتعدادها و عملکردهـاي حرکتـی، همـراه      
کنـد و بـه صـورت دو    با بـاال رفـتن سـن افـزایش پیـدا مـی      

یعنـی  . شـود مـی مرتبط با یکـدیگر ظـاهر   و جریان مختلف 
پیچیده شدن حرکات از یـک طـرف بـه معنـاي بـاال رفـتن       

آمـوزد کـه   استعداد تشخیص است و کودك به تدریج می
از حرکات اضـافی و غیـر الزم دوري کنـد و بـه جـاي آن      

ــرد حرکــت ــه را فراگی ــا نتیج ــاي ب ــا  . ه ــی ب ــایی حرکت توان
ــایی ــه جــدا توان ــذیري داردهــاي ادراکــی رابط ــیف، (ناپ س

ادراکــی و تعیــین  -هــاي حرکتــییــف فعالیــتتعر .)1379
هـاي  پیـام . تاثیر آن در فرآیند یادگیري امري اساسی اسـت 

دریافتی توسط حـواس پـس از رمزگشـایی بـا اطالعـات و      
تجربیات پیشین تفسیر و تصمیمات الزم براي عمـل اتخـاذ   

ایـن فرآینـد   . یابدها و مکانیسم پاسخ انتقال میشده به اندام
  رت لفظــی یــا کــنش حرکتــی نشــان داده داد بــه صــوبـرون 

رشد و تکامل هماهنگی ؛ کودك را بـراي انجـام    شود،می
 ورنــی و رینــی،(کنــد اعمــال حرکتــی درشــت آمــاده مــی

کپارت معتقد است رشد ذهنی کـودك بـا کنتـرل     ).2000
-بـیش  /کودکان با نارسایی توجـه  .شودحرکات شروع می

بـر  . دارنـد  هـاي قابـل تـوجهی در ایـن زمینـه     فعالی ضـعف 
ریــزي و اجــراي تــوان گفــت در برنامــههمــین اســاس مــی

ــوالی و پیچیــده مشــکل  صــحیح و ســریع حرکــت هــاي مت
 .دارند
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به عقیده بسـیاري از محققـان، عملکردهـاي حرکتـی و     
غیر قابـل تفکیـک بـوده و غنـی کـردن تجـارب       ، ادراکی 

هـاي فـرد را در سـاخت بنـدي و     حرکتی، معمـوالً توانـایی  
افـزایش   ،شـود وقایعی که با آنهـا روبـرو مـی   درك موثرتر 

بنـدي  طبق دهمین بازنگري طبقـه ). 1379کردي، ( دهدمی
هـا و مســائل بهداشــتی وابســته  آمـاري بــین المللــی بیمــاري 

)ICD-10( ،تخریب جـدي  ، ویژگی عمده اختالل رشدي
 کـم حرکتی است که صرفاً بر حسـب   -در رشد هماهنگی

ــا اخــتالل ع یــک یــا کلــیذهنــی تــوانی صــبی مــادرزادي ی
  ).1373پورافکاري، (اکتسابی قابل توجیه نیست 

  
  
  
  
  
  

نارسایی  اختالل از ترکیبی ،اسکاندیناوي کشورهاي در 
و مشـکل همـاهنگی حرکتـی منجـر بـه      فعـالی  بـیش  /توجه
 2اي بـه نـام نقـص توجـه و ادراك حرکـت     هاي ویـژه دوره

ــت   ــده اس ــاري،(ش ــز ). 1379 پورافک ــرا ً گیب  ) 2007( 3اخی
پیشنهاد کرده است که این اصطالح بـه اخـتالل همـاهنگی    

هـاي  مشخصـه  ).2007 گیبـز، ( یابـد  یـر یتغ 4رشـد  بـه  مربوط
اصلی که به عنوان یک اختالل اختصاصی مربوط بـه رشـد   
ذکر شده است، نقص قابل مالحظه در پیـدایش همـاهنگی   
حرکتی است که قابل توجیه با عقب ماندگی ذهنـی نبـوده   

پیـک   پیتچـر، (اختالل جسمی معلوم نیست و ناشی از یک 
پیشـین اخـتالل در همـاهنگی     هايپژوهش ).2004 و هاي،

 فعـالی بیش/اختالل نارسایی توجه حرکتی کودکان مبتال به
-پنداشتند ولی یافتـه را مربوط به ضعف توجه این افراد می

دهند که اختالل در همـاهنگی حرکتـی   هاي اخیر نشان می
مجـزا از   یست بلکه اختالل حرکتـی مربوط به نقص توجه ن

  ). 1369دالکاتو، (نقص توجه است 

ــایج  ــر و همکــاران  پــژوهشنت و تســانگ ) 2003(پیچی
 دار و محکـم بـین  دهد که ارتبـاط معنـی  ، نشان می)2004(

هـاي حرکتـی   و مهـارت فعـالی  بیش / توجهاختالل نارسایی
اخـتالل  ظریف و در عین حـال ارتبـاط نسـبتاً ضـعیف بـین      

 هـاي حرکتـی درشـت   و مهارت فعالیبیش /ایی توجهنارس
نشـان  ) 2000(راسموسن و گیلبـرگ  ). 15،16(وجود دارد 

در  فعالی بیش /توجه اختالل نارساییدادند که نتایج گروه 
هـاي دیگـر   هاي اجتماعی مدرسـه نسـبت بـه گـروه    مهارت
پاشـازاده و  ). 2000راسموسن و گیلبرگ،(تر بودند ضعیف

عملکرد  و حرکتی هايمهارت ارزیابی در ،)1380( همکاران
اخـتالل کمبـود    آمـوزان مبـتال بـه   عضالنی دانـش  -عصبی

نمـرات  ن میانگیفعالی به این نتیجه رسیدند که توجه و بیش
گروه مورد نظر در مقیاس رشـدي لیـنکلن اوزرتسـکی در    

ولـی در چنـد   . گروه شاهد بوده است تر ازهمه موارد پائین
چشـم بـاز   ا تعادل ب: باشد، مثلادار نمیعامل این تفاوت معن
در تحقیـق مـذکور، بیشـتر    . حرکتـی  -و یکپارچگی بینایی

 عضـالنی از دیـدگاه پزشـکی و    -عملکرد عصـبی تاکید بر 
ــکی      ــنکلن  اوزرتس ــی لی ــد حرکت ــاس رش ــتفاده از مقی      اس

در بقیـه   فعـالی بیش / اختالل نارسایی توجه گروه. باشدمی
 ل بـا چشـم بسـته، همـاهنگی    تعاد: عوامل مورد بررسی مثل

ها حرکتی دو طرفه، دقت حرکتی و سرعت حرکتی دست
 پاشـازاده، (انـد  شـان داده ن تفاوت معناداري با گـروه عـادي  

1380.(  
ــایج ــاپور تحقیــق نت  هــايمهــارت مقایســه در )1385( باب

آمـوزان نارسـاخوان و عـادي نشـان داد کـه      حرکتی دانـش 
هاي حرکتی مهارت ظراز ن نارساخوان و عادي آموزاندانش

کلــی و ظریــف و همچنــین تــاخیر رفتــار حرکتــی تفــاوت  
هاي حرکتـی درشـت   داري داشتند، اما از نظر مهارتمعنی

ــی  ــاوت معن ــزان بهــره هوشــی تف ــین دو گــروه و می داري ب
همچنین معلوم شد که متوسط نمرات مربـوط  . مشاهده نشد

هاي حرکتی درشـت و ظریـف در داخـل گـروه     به مهارت
  .اخوان نیز داراي تفاوت استنارس

  بیش فعالی /اختالل نارسایی توجه
هایی است که با پرتحرکی اي از نشانهشامل مجموعه

که اي و محدودیت میزان توجه و رفتارهاي تکانه
  شود منجر به اختالل تمرکز می
  .قابل تشخیص است



    1390خردادماه   – 108شماره 

24 

فعـالی در تنظـیم یـا    توجـه و بـیش   کودکان بـا نارسـایی  
هاي اجتمـاعی  بازداري حرکتی خود با در نظر گرفتن الزام

جا کردن سریع مقدار فعالیت حرکتـی بـراي   هناتوانند و جاب
این کودکان با توجه به سالمت اعضـاي  . آنان مشکل است

ت حرکتی از نـوعی خـام   حرکتی مربوطه در انجام دستورا
نتـایج  ) 1388بنـانی،  ( برنـد حرکتی و عدم تعـادل رنـج مـی   

      در دانشـــگاه تهـــران نشـــان داد ) 1384(تحقیـــق ســـپهري 
ــا  کــه کودکــان در فعــالی بــیش /اخــتالل نارســایی توجــهب

درشـت،  حرکتـی  هـاي مهارت ظریف، حرکتی هايمهارت
وقـانی و  ف هـاي شناسایی انگشتان، هماهنگی دو طرفه انـدام 

ه بـ  هاي مقیاس رشدي لینکلنو دیگر خرده آزمون تحتانی
هـاي بـدون    تري از آزمودنیداري نمرات پایینشکل معنی

ظریات یکپـارچگی حسـی و   ن اختالل داشتند که با توجه به
ســپهري (توجـه و برانگیختگــی نتــایج قابـل توجیــه هســتند   

مهـارت حرکتـی   ) 1977(همچنین برونینک  ).1384بناب، 
کودکان مبتال به اختالل یادگیري و کودکـان عـادي را   در 

آمـوزان مبـتال   در این تحقیق، دانـش  .مورد بررسی قرار داد
ــ  -هبــه اخــتالل یــادگیري در حرکــات ظریــف و درشــت ب

). 1977برونیـک، (داري بـدتر عمـل کردنـد    صورت معنـی 
 کنـد کـه کودکـان مبـتال بـه اخـتالل      بیان مـی ) 2002(رید 

 جهـت  تمـایلی  دارنـد،  مشکل یريیادگ در چون یادگیري
 همـین  کـه  ندارنـد  جدیـد  حرکتی هايمهارت یادگیري

-مـی  ظریف و درشت حرکتی مشکالت باعث ایجاد ،مورد
 حرکتی، ریزيبرنامه در کودکان این ،دیگر طرف از و شود

 دچار حرکتی پاسخ پذیريو انعطاف حرکتی بنديترتیب
 ،یحرکتـ  عملکـرد  در شـود مـی  باعـث  کـه  هستند مشکل

محققــان معتقدنــد کــه ). 2002ریــد،(باشــند  داشــته ضــعف
هاي حرکتی بـین افـراد مبـتال بـه     علیرغم وجود ناهماهنگی

گونــه مشـکالت حرکتـی عمــدتاً   ایـن  ،اخـتالالت حرکتـی  
مربوط به اختالالت یـادگیري نیسـتند بلکـه هـر دو ممکـن      

بابـاپور و  (است ناشی از یک علت یا علـل دیگـري باشـند    
  ).1380قراملکی، 

محققین  مورد توجه همیشه حرکتی هايمهارت سنجش
هـاي  در این میان شناسایی ویژگـی . و دانشمندان بوده است

ــژه   ــت وی ــان از اهمی ــی کودک ــت  حرکت ــوردار اس اي برخ
هاي حرکتـی  بنابراین اطالع از ویژگی). 1999 هوگبرگ،(

آموزان براي ارائـه راهبردهـا و اتخـاذ تـدابیر مناسـب      دانش
هاي حرکتـی  ت ارزیابی و سنجش مهارتآموزشی ضرور

با توجه بـه اهمیـت   ). 1999آن و باربور، (سازد را تبیین می
در کودکان مبـتال   ویژهه ب هاي حرکتی در کودکانمهارت

، این مطالعه بـا هـدف   فعالی بیش /اختالل نارسایی توجهبه 
کودکان صورت گرفت هاي اینتوصیف و مقایسه مهارت

راه حلـی مناسـب بـراي     ،هـا رسی تفـاوت تا با شناسایی و بر
تـر و در نهایـت راهنمـایی و    هـاي پیچیـده  یادگیري مهارت

در ایـن   .هاي حرکتی آنـان برداشـت  بهبود بخشیدن مهارت
کند براي پاسخ به این پرسش کـه  تالش می پژوهش محقق

هـاي  و جنبـه فعـالی  بـیش  /اخـتالل نارسـایی توجـه   آیا بـین  
ــاگون مهــارت ــی گون ــی اهــهــارتم(هــاي حرکت ي حرکت

ارتبـاط وجـود دارد، بـه    ) ظریف، درشت و تبحـر حرکتـی  
مقایسه تبحر حرکتی در کودکان عـادي و کودکـان مبـتال    

  .بپردازد بیش فعالی /اختالل نارسایی توجهبه 
  

  روش
  جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گیري

باشـد کـه   اي مـی این تحقیـق از نـوع توصـیفی، مقایسـه    
 12تا  7آموزان پسر بین مل کلیه دانشجامعه آماري آن شا

مناطق  در مشاوره کلینیک 4به  که 8/9سنی میانگین با سال
کودك  20 شامل و بودند کردهمراجعه شهر تهران 6و7،1،2

سـن  کودك هـم  20و فعالی بیش /اختالل نارسایی توجهبا 
) همـان منـاطق  ( جنس بدون اخـتالل از مـدارس شـهر   و هم

 4گانـه شــهر تهــران   19از بــین منــاطق  ابتـدا . تهـران بودنــد 
 هـر  از سپس منطقه  به صورت تصادفی انتخاب گردیدند و

آمـوز بـه صـورت    دانـش  5 مدرسه هر از و مدرسه 1 منطقه
سـپس بـه   . هـاي مختلـف انتخـاب گردیـد    تصادفی در پایـه 
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از موردهایی  و مراجعه مناطق در همین مشاورههايکلینیک
فعـالی گرفتـه بودنـد و    شتوجـه و بـی  که تشخیص نارسـایی 

هـاي الزم  کنند آزمونحاضر بودند در این پژوهش شرکت
ــه  . گرفتــه شــد در ایــن مطالعــه یــک نســخه از پرسشــنامه ب

آموز و یک نسخه دیگر بـه معلـم آنـان بـراي     والدین دانش
-دانــش. گردیــدن ارائـه کودکــان و تکمیـل کــرد شناسـایی 
بیمـاران  ،  80که بهـره هوشـی مسـاوي یـا کمتـر از     آموزانی
-عقـب رولوژیکی، ژنتیکی، اوتیسم، واختالالت ن جسمی،
 نشـانگان یادگیري؛ هماننـد  ذهنی و دیگر اختالالتماندگی

ــع شــدند  ،داون داشــتند ــن کــار من ــاس . از انجــام ای در مقی
 42والدین و معلم کانرز حداقل نمره صفر و حداکثر نمـره  

طالعـه  در این مطالعه حداقل نمره بـراي ورود بـه م  . باشدمی
بـود بنـابراین افـراد منتخـب در سـطح متوسـط بـه         20نمـره  

   .باالي اختالل قرار دارند
آوري اطالعـات و سـنجش   در این تحقیـق بـراي جمـع   

ــی مقیــاس از کودکــان حرکتــی هــايقابلیــت تبحــر حرکت
. اسـتفاده شـد  ) BOTMP(فرم بلند  -بروینینکس ازرتسکی

یـف  هاي حرکتی درشـت و ظر این مقیاس حرکتی مهارت
سـنجد و  سـاله را مـی   5/14تا  5/4و تبحر حرکتی کودکان 

خـرده   4. ماده تشـکیل شـده اسـت    46خرده آزمون با  8از 
سـرعت دویــدن و  (هــاي حرکتـی درشــت  آزمـون مهـارت  

ــدرت  ــه و ق ــادل، همــاهنگی دوطرف خــرده  3) چــابکی، تع
سرعت پاسخ، کنتـرل  (هاي حرکتی ظریف آزمون مهارت

و یـک  ) االکی اندام فوقـانی حرکتی و سرعت و چ -بینایی
خرده آزمون هر دو نوع مهـارت حرکتـی همـاهنگی انـدام     

یک فرم خالصه  ،این مجموعه آزمون. سنجدفوقانی را می
مـاده   14خـرده آزمـون بـا     8شده هم دارد کـه مشـتمل بـر    

. روداست و وسیله مناسـبی بـراي غربـالگري بـه شـمار مـی      
تسکی یـک  ازر -آزمون تبحر حرکتی بروینینکسمجموعه

 پایـایی ضـریب  .است استاندارد مرجع هنجار حرکتی مقیاس
 در فـرم  و دصـ رد 78طـوالنی   در فـرم  آزموناین بازآزمایی

واعـظ موسـوي و   (گـزارش شـده اسـت     دصـ رد 86کوتاه 

 همچنین از مقیاس والدین و معلم کـانرز  ).1383شجاعی، 
-در ایران از این پرسشنامه براي سـنجش بـیش  . استفاده شد

دو نسخه از این مقیاس در دسـت  . ه شده استفعالی استفاد
اي کـه در تحقیـق   مـاده  48اي و نسخه ماده 93است؛ نسخه 

ــل؛ مشــکالت   48حاضــر از نســخه  ــنج عام ــاده اي کــه پ م
تنی، تکانشـگري، بـیش   سلوك، مشکالت یادگیري، روان

هـا  نشانه. کند، استفاده شدفعالی و اضطراب را شناسایی می
فقـط  = 1هرگـز،  = صـفر ( 0-3ي اگزینـه  4در یک مقیاس 

 .شوندبندي میدرجه) خیلی زیاد= 3کمی زیاد، = 2 کمی،
بندي معلم کانرز مکمـل مقیـاس والـدین    مقیاس درجه 

اي اسـت کـه   مـاده  39و  28کانرز است و داراي دو نسـخه  
ماده اي آن اسـتفاده شـد کـه     39در پژوهش حاضر از نوع 
ــی  ــر را م ــل زی ــالی: ســنجدشــش عام ــیش فع ــکالت ب ، مش

انفعـال، غیراجتمـاعی    -سلوك، افراط هیجانی، اضـطراب  
روایــی و . تــوجهیبــی -هــاي خیالبــافی بــودن و دشــواري

% 81پایایی این پرسشنامه در ایران با روش آلفاي کرونبـاخ  
 .پزشـکی مناسـب ارزیـابی شـد    و با تائیـد متخصصـان روان  

بـراي   ).1373؛ صـالح مجتهـد،   2005شعبانی و یادگـاري  (
هاي آمـار  ها از آمار توصیفی و آزمونزیه و تحلیل دادهتج

مستقل براي مقایسه دو گـروه مسـتقل اسـتفاده     t ،استنباطی
  SPSSشد و کلیه عملیات آماري این تحقیق بـا نـرم افـزار    

  . انجام گردید
  

  : یافته ها
آموز پسـر مقطـع   نفر دانش 40نمونه مورد مطالعه شامل 

ــد کــه در دو گــر  ــشابتــدایی بودن ــوزان عــادي و وه دان آم
فعـالی  بـیش  /اخـتالل نارسـایی توجـه   آموزان مبتال به دانش

هـاي  مقایسه آماري میانگین امتیازات مهـارت . قرار گرفتند
آمــوزان حرکتـی درشـت، ظریـف و تبحـر حرکتـی دانـش      

صـورت  هآمـوزان عـادي بـ   دهد کـه گـروه دانـش   نشان می
 /ایی توجـه اخـتالل نارسـ   معناداري نسبت به گروه مبـتال بـه  

  . هاي حرکتی داشتنداجراي بهتري در مهارت فعالیبیش
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  هابهر و سن آزمودنیانحراف معیار هوش  -1جدول 
  

 گروه اختالل نارسایی  گروه عادي  
  بیش فعالی / توجه

  بهروشهانحراف معیار 
  انحراف معیار سن

6126/12  
5611/1  

735/10  
5423/1  

و سن با هـم   بهرهر دو گروه از لحاظ هوش 1در جدول
  .اختالف معناداري را نشان نداد tآزمون . ندمقایسه گردید

  

درشت،ظریف،توازن (هاي حرکتیمقایسه نمره مهارت - 2جدول 
در دو گروه دانش آموزان  عادي و گروه با ) حرکتی و انعطاف

  بیش فعالی/اختالل نارسایی توجه
  

  گروه     
  
  
  متغییر 

  عادي
  با اختالل 

  بیش فعالی /نارسایی توجه 

نحراف ا  میانگین
نحراف ا  میانگین  استاندارد

  استاندارد
  سطح 

  معناداري
  حرکات درشت
  حرکات ظریف
  توازن حرکتی

  انعطاف

87/14  
22/35  
86 /28  
16/52  

28/1  
20/2  
48/0  
93/3  

97/6  
81/15  
59/10  
73/21  

29/2  
78/2  
02/2  
38/3  

05/0  
05/0  
05/0  
05/0  

 

و گـروه عـادي و   نمره حرکات درشـت د ، 2در جدول 
بـیش فعـالی مـورد مقایسـه      /گروه با اختالل نارسایی توجه

، تفاوت آماري معنـاداري   tقرار گرفت و بر اساس آزمون 
ــت  ــود داشـ ــروه وجـ ــان دو گـ  .  >065/11t= ،  05/0P میـ

آمـوزان گـروه بـا اخـتالل     نمرات اختصاص یافته بـه دانـش  
  .بیش فعالی کمتر از کودکان عادي بود /نارسایی توجه

در مقایسه حرکات ظریف دو گروه عـادي و گـروه بـا    
 tاسـاس آزمـون    فعـالی و بـر  بـیش  /توجـه اختالل نارسـایی 

انجام گرفته تفاوت آماري معناداري میان دو گـروه وجـود   
نمــرات اختصــاص یافتــه بــه  . >t= ،  05/0P 653/2 داشــت

فعـالی  بـیش  /آموزان گروه با اخـتالل نارسـایی توجـه   دانش
. تـر آنـان بـود   شـان دهنـده عملکـرد ضـعیف    کمتر بود که ن

همچنین حرکات توازنی دو گروه عادي و گروه با اختالل 
بیش فعالی مورد مقایسه قـرار گرفـت و بـر     /نارسایی توجه

انجام گرفته تفاوت آماري معنـاداري میـان    tاساس آزمون 
  . >t=،  05/0P  327/5دو گروه وجود داشت

ــش   ــه دان ــه ب ــاص یافت ــوزنمــرات اختص ــا آم ــروه ب    ان گ
دهنـده   نشـان  که کمتر بود فعالیبیش /توجهاختالل نارسایی
نمـره انعطـاف دو    نهایـت  رد. آنـان بـود   ترعملکرد ضعیف

      فعـالی  بـیش  /توجـه نارسـایی  اخـتالل  با گروه عادي و گروه
 گرفتـه  انجـام  t آزمـون  اساس بر و گرفت قرار   مورد مقایسه

ــاري  تفــاوت ــان دو آم ــاداري می ــت معن ــود داش ــروه وج              گ
665/0t= ،  05/0P<.   نمــرات اختصــاص یافتــه بــه دانــش-

بیش فعـالی در ایـن    /آموزان گروه با اختالل نارسایی توجه
  مولفه نیز کمتر از گروه عادي بود

  
  بحث و نتیجه گیري

با توجه به نتایج به دست آمده و سـوال پژوهشـی مبنـی    
کــان بــا اخــتالل هــاي حرکتــی در کودبــر مقایســه مهــارت

تــوان چنــین گفــت کــه فعــالی مــیبــیش نارســایی توجــه و
فعـالی و کودکـان   توجـه و بـیش  کودکان مبتال بـه نارسـایی  

ــادل و      ــوازن، تع ــف، ت ــت، ظری ــات درش ــادي در حرک ع
در ایـن تحقیـق    پذیري با یکدیگر تفـاوت دارنـد و  انعطاف

همـانطور کـه در   . ها از نظر آماري معنـادار بـود  تفاوت این
هـاي حرکـات درشـت، بـا     شود، نمـره مشاهده می 2ل جدو

و حرکـات ظریـف    ؛ >t= ،  05/0P 065/11تفاوت آماري 
؛ همچنــین حرکــات  >t=  ،  05/0P 3/2بــا تفــاوت آمــاري 

؛ و نهایتاً نمـره   >t= ،  05/0P 327/5توازن با تفاوت آماري 
اسـت کـه     >t= ،  05/0P 665/0انعطاف با تفـاوت آمـاري   

گروه نسبت به گروه کودکان مبـتال   نشان دهنده برتري این
   .باشدفعالی میبیش /اختالل نارسایی توجه به

نتیجه این تحقیق، همسو بـا  مطالعـات انجـام گرفتـه در     
ــته ــانی،1385 بابــاپور،( گذش  ؛1384 ؛ ســپهري،1388 ؛ بن

ــین  ) 1977 برونیــک، ــاط ب ــر ارتب اخــتالل نارســایی مبنــی ب
  . تی ضعیف استو اجراي عملکرد حرکبیش فعالی  /توجه
انجام یک رشته حرکات هماهنـگ توسـط کودکـان،     
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 ،ریزي شـناختی و ذهنـی اسـت کـه بـدون آن     مستلزم برنامه
از آنجایی کـه   کودك قادر به انجام این اعمال نخواهد بود

هاي زیادي وجـود دارد بنـابراین   در بروز این اختالل نظریه
ــ  تـوان اخـتالل بــیش  بطـور قـاطع نمــی   روز فعـالی را عامـل ب

اختالل یادگیري و ناهماهنگی حرکتی دانست شـاید بتـوان   
چنین استدالل کرد که با توجه به کم بودن دامنه توجـه در  
این کودکان اخـتالل یـادگیري و ناهمـاهنگی حرکتـی در     

  .این کودکان نیز بیشتر است
هــاي حرکتــی اخــتالل در یــادگیري و اجــراي مهــارت

   هاي پیچیـده  مهارت یادگیريبه بروز مشکل در زمینه  منجر
هـاي ایـن افـراد از    شود بنابراین ارزیابی و بهبود مهـارت می

با توجـه بـه اینکـه یکـی از     . اهمیت بسزایی برخوردار است
 فعالیبیش /اختالل نارسایی توجه کودکان مبتال بهعوارض

اختالل یادگیري است بنابراین در چنـین کودکـانی ضـمن    
هـاي  داراي مهـارت آنـان   ،غیرطبیعی بـودن تبحـر حرکتـی   

باشند و بـا توجـه   شناختی ناکافی از قبیل نقص توجه نیز می
هـاي  هـاي شـناختی در کسـب مهـارت    بـه ضـرورت مولفـه   

حرکتی و ارتباط متقابل این دو بـا همـدیگر و کمبـود ایـن     
 /اخـتالل نارسـایی توجــه   هـا در کودکـان مبـتال بـه    مهـارت 

هــاي تیــتواننــد فعالایــن افــراد بــه کنــدي مــی فعــالیبــیش
حرکتی را بیاموزند و یا آن را در سطح قابـل قبـولی نسـبت    

تـوان چنـین   بنـابراین مـی  . به کودکـان عـادي اجـرا نماینـد    
-گیري کرد که نقص در توجه منجر به انجام فعالیـت نتیجه

  . شودهاي حرکتی ناکارآمد می

فعـالی و  بـیش  /اخـتالل کمبـود توجـه    فهم ارتبـاط بـین  
هـاي  بهبـود شناسـایی مهـارت    تواند سببتبحر حرکتی می

هــاي ایــن کودکــان، تشــخیص بــه هنگــام و انتخــاب روش
ایـن پـژوهش   . اي بهتر براي درمان این اختالل شودمداخله

توانـد دسـت انـدرکاران آمـوزش و پـرورش را جهـت       می
تدوین هر چه بهتر مفـاد درسـی و پرورشـی ایـن کودکـان      

  . یاري دهد
فعالی در تنظـیم  یشتوجه و بکودکان با اختالل نارسایی

جـا کـردن سـریع    هیا بازداري حرکتی خـود ناتواننـد و جابـ   
هاي حرکتی بـراي آنـان مشـکل اسـت بـا توجـه بـه        فعالیت

هاي حرکتی آنـان  توان به عدم مهارتنتایج این تحقیق می
 /توجـه اخـتالل نارسـایی  بـا اینکـه کودکـان بـا     . اشاره کرد

دند، در انجـام  مناز سالمت اعضاي حرکتی بهره فعالیبیش
بنابراین . حرکات از نوعی خام حرکتی و عدم تعادل دارند

هــاي مــوثر بــه خــود شــود کــه آمــوزش روشتوصــیه مــی
   . گنجانــده شــود  آموزشــی مــدارس  کــودك در برنامــه 

ریــزي هــاي آموزشــی از قبیــل ســازماندهی و برنامــهبرنامــه
ــرل   فعالیــت ــردن مهــارت و کنت ــاال ب ــراي ب هــاي تمرینــی ب

تواند در روند پیشرفت حرکتی این ر مدارس میحرکتی د
  . کودکان موثر باشد

آموزشی  هايروش از است ممکن آتیهايپژوهش در
هـاي  هاي حرکتی متفاوت درکاهش ضعف مهارتمهارت

فعـالی  بـیش  /اختالل نارسایی توجـه حرکتی در کودکان با 
  .استفاده و نتایج را بررسی کرد

  

  
  :ها زیرنویس

1. attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) 
2. deficits of attention and motor perception (DAMP) 

3. Gibbs 
4. developmental coordination disorder 
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