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Introduction & Purpose: Executive functions are essential as the 
highest level of cognitive functioning for mental activity and directed 
behavior. In addition, the roles of physical activity and coordination 
exercises in creating neurological differences have been considered. 
This study aimed to determine the relationship between motor 
coordination with executive functions and the academic achievement 
of primary school students.  
Methodology: The statistical population of the study consisted of 
elementary school students (7-12 years old) in Sarpol Zahab city, 150 of 
them (88 boys and 62 girls) were selected according to the inclusion 
criteria, such as voluntary participation, no history of injury and illness, 
and lack of repetition of the educational course. A random sample was 
selected from four schools. Data related to motor coordination, executive 
functions and students' academic achievement status were collected using 
the test of Bruininks-Oseretsky motor proficiency, Behavior Rating 
Inventory of Executive Function (BRIEF), and the Student's educational 
results, respectively, and then analyzed using regression analysis. Motor 
coordination was a predictor variable and the executive functions, and 
academic achievement was considered as criteria.  
Results: The results showed no significant correlation between motor 
coordination with executive functions and academic achievement (P 
<0.05).  
Conclusion: It can be said that motor coordination is not considered a 
predictor of executive functions and academic achievement and does 
not play a very important role in them. 
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هاي ذهنی کارکردهاي اجرایی به عنوان باالترین سطح از عملکرد شناختی براي فعالیت   مقدمه و هدف:
فعالیت  براین، نقش  ایجاد  و رفتار هدفمند ضروري است. عالوه  هاي جسمانی و تمرینات هماهنگی در 

است.  تفاوت قرار گرفته  توجه  اهاي عصب شناختی مورد  این پژوهش،هدف  بینی کارکردهاي   ز  پیش 
 . اجرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در ارتباط با هماهنگی حرکتی بود

جامعۀ  .  صورت میدانی اجرا شد توصیفی و از نوع همبستگی بود و به روش پژوهش    روش شناسی:
ین  ب که از  بود  ذهاب  شهرستان سرپل ساله)    7- 12( دانش آموزان دورة ابتدایی    شامل آماري پژوهش  

مشارکت داوطلبانه، عدم  با رعایت مالك هاي ورود یعنی  دختر)    62پسر و    88( آزمودنی    150آنها  
  انتخاب شدند. هدفمند از چهار مدرسه  به صورت    تحصیلی   عدم تکرار پایه و  بیماري،  آسیب و  سابقه  

مربوط به هماهنگی حرکتی، کارکردهاي اجرایی و وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  هاي  داده 
ترتیب  از    به  استفاده  برونینکز با  حرکتی  تبحر  کارکردهاي  رفتاري  پرسشنامۀ    اوزرتسکی، - آزمون 

  با استفاده از تحلیل رگرسیون   شد و سپس بریف و کارنامۀ تحصیلی دانش آموزان جمع آوري    اجرایی 
پیش   د. ی گرد   بررسی  متغیر  عنوان  به  حرکتی  و  هماهنگی  اجرایی  کارکردهاي  متغیرهاي  و  بین 

  . پیشرفت تحصیلی به عنوان مالك درنظر گرفته شدند 
نشان    نتایج: ارتباط   دادنتایج  تحصیلی  پیشرفت  و  اجرایی  کارکردهاي  با  حرکتی  هماهنگی  بین  که 

  .).P<0/ 05( معناداري وجود ندارد
کارکردهاي بینی کننده  به عنوان یک عامل پیشهماهنگی حرکتی    توان گفت کهمی    نتیجه گیري:

 .ندارد آنهانقش چندان مهمی در محسوب نمی شود و اجرایی و پیشرفت تحصیلی 
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 مقدمه 
 کنند   می کم فرد به که هستند هایی  مهارت  اجرایی، کارکردهاي 

 انتخاب  را کی  کدام  کند،  توجه اهدافی  یا ها   فعالیت نوع  چه به که
(والرا و    نماید  ریزي   برنامه و سازماندهی را رفتارها چگونه و کرده

مختلف رفتاري و    اجزاءاجرایی از    هاي کارکرد  .)   2006سیدمن،  
شده   تشکیل  شامل شناختی  شامل    که  فراشناختی  فرآیندهاي 

پذیري  انعطاف  یا  شناختی  تغییر  کاري،  حافظه  پاسخ،  بازداري 
در   ) و طبق مطالعات انجام شده آنها 2009(بست و دیگران،    است

  یابند و کامل می   طول فرایند رشد تا نوجوانی و جوانی توسعه می
(زالزو و    پیشرفت تحصیلی بسیار تأثیرگذارندشوند؛ بنابراین، در  

 ).2002دیگران، 
به    دراجرایی    هاي کارکردنقش   در    ،موفقیت کسب  کمک 

یادگیري  پیچیده،  یادگیري  و  شده  ارائه  مطلب  درك  استدالل 
توجه نقص  کاهش  فعالی  /بزرگساالن،  اختالل،  و  بیش  عالئم 

  کودکان تشخیص زود هنگام بیماري آلزایمر، ارزیابی روانشناسی  
(مونته و دیگران،   است   شناخته شده   ورزشکارانحتی موفقیت   و

پیشرفت    را اساساجرایی    هاي کارکردمهارت ). عالوه براین،  2011
رشد    دانسته اند کهریاضیات    درتحصیلی، بویژه    زمینهکودکان در  

ها و راهبردهاي  ریاضی با استفاده از انواع نمونهتوانایی محاسبات  
برخی از  ).2015کرده اند (نسبیت و دیگران،  بینی  تحلیلی را پیش 

مهارت   ابپژوهشگران   بین  طولی  و  مقطعی  روابط   هاي بررسی 
دبستانی  پیش در کودکان  و توجه  حافظه کاري فضایی    با حرکتی  

 و  تعادل پویا  ویژه  هاي حرکتی پایه بهمهارت گزارش داده اند که  
ارتباط ندارند و فقط هنگام  با حافظه کاري فضایی  آمادگی هوازي  

پیگیري اثرات طوالنی مدت فعالیت می توان یک ارتباط مثبت  
توجه و حافظه فضایی کاري مشاهده کرد.  بین آمادگی هوازي با  

ها با یکدیگر به سن بستگی  آنها اظهار داشتند که ارتباط این مولفه 
یت کودکان نیز مدنظر قرار جنس  دارد و باید پیشرفت تحصیلی و

 ). 2011گیرد (نایدرر و دیگران، 
انجام    اتبا اشاره به معدود تحقیق)  2011(ش  همکاران  و  همونت

هاي کارکرد اجرایی و پیشرفت خواندن و در رابطه با مهارت  شده
در این بیشتر    انجام مطالعه ضرورت  ،هاي ریاضینوشتن یا مهارت

که فعالیت    داده اندمطالعات نشان  سایر    زمینه را مطرح کردند. اما،
در طی کودکی ممکن    آمادگی جسمانیجسمانی و سطوح باالي  

(سیبلی و اتنایر،   فزایش دهداست تفاوت هاي عصب شناختی را ا
این رو  2003 از  بین فعالیت بدنی،  ).  ارتباط  در چند سال اخیر 

شناخت و پیشرفت تحصیلی کودکان توجه زیادي را به خود جلب 
در زمینه  می تواند شواهدي  رابطه اي  ین  . احتماال چنکرده است

هماهنگی  هاي جسمانی و به ویژه  کننده فعالیت بینی  پیش نقش  
نشان    مطالعات؛ زیرا  کارکردهاي اجرایی فراهم کند   براي حرکتی  

با رشد  داده اند که کودکان با مشکل هماهنگی نسبت به کودکان  
تکالیف  مانند  کارکرد اجرایی  برخی تکالیف حیطهعادي در انجام 

شان در مقایسه  ت دق  اما   ستندهبازداري و تغییر توجه آهسته تر  

و   (میچل  نیست  کمتر  عادي  افراد  در    ).2011دیگران،  با 
بررسی  پژوهش طریق  از  موضوع  این  نیز  دیگر  بین  هاي  ارتباط 

ابتدایی  کودکان  تحصیلی  پیشرفت  با  درشت  هماهنگی حرکتی 
هر دو  که کودکان  مورد توجه قرار گرفته است و گزارش داده اند  

ت به کودکان عادي پیشرفت بداراي مشکالت هماهنگی نسجنس  
 ). 2013(لوپز و دیگران،  تري دارندکمتحصیلی 

همکاران و  طولی  نیز  )  2012(  شکامرون  مطالعه  یک  در 
که   دادند  مهارتگزارش  مهارتبین  و  درشت  هاي هاي حرکتی 

  ه سال   4-3کودکان  در  علمی مانند ریاضیات، خواندن و درك کلمه  
هاي حرکتی درشت  ، مهارت با این حالوجود دارد. ارتباط مثبتی 

. آنها  بینی نکردکودك را پیش   طور معناداري پیشرفت در مهد هب
در هاي حرکتی ظریف  مهارت اظهار داشتند که اکتساب مناسب  

نیاز به  پیش بینی کننده  عامل  ترین  قوي کودکان پیش دبستانی  
مهارت هاي کنترل حافظه براي واژگان،  وضعیتآموزش خاص و  

در    هامهارت است و این  اجتماعی    هاي جنبهري و  ادیدي و  رایدشن
پیشرفت در خواندن را بهتر    ،هاي حرکتی درشتمهارت  مقایسه با 

)  2012ریگولی و همکارانش (از طرف دیگر،    .بینی می کنندپیش 
نیز با اشاره به کمبود شواهد علمی در رابطه با نقش کارکردهاي 

هماهنگی بخشی از آن به شمار  اجرایی در عملکرد حرکتی که  
می رود، توصیه کردند که رابطه این دو متغیر در کودکان بزرگتر  

 یعنی مقطع دبستان بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. 
نمونه  با مطالعه    )2013(  شپینار و همکاران در همین راستا،  

- ساله یک ارتباط قوي بین یکپارچگی بینایی  6از کودکان    یبزرگ
ادراك  ح در  رکتی،  تحصیلی  موفقیت  و  حرکتی  تبحر  بینایی، 

) 2015( دیگرانالز و  اما،  ریاضی و خواندن و نوشتن پیدا کردند.
کارکردهاي اجرایی    بررسی ارتباط بین هماهنگی حرکتی باهنگام  

ارتباط متوسطی    آنهادر کودکان کالس چهارم دریافتند که بین  
این رابطه   نقش سرعت پردازش در  ظاهرا به دلیلوجود دارد که  

بینی کننده هماهنگی حرکتی  پیشاست. آنها ضمن اشاره به نقش  
فعالیت،  میزان  با  اظهار داشتند که این عامل    ،فعالیت بدنی  براي 

ارتباط  شده  ادراك  بدنی  شایستگی  و  تنفسی  قلبی    آمادگی 
 دارد.مثبت، اما با وزن بدن ارتباط معکوس مستقیم 

  برايارکردهاي اجرایی  کمهم  نقش    مطالعات دیگر ضمن تایید
عملکرد    هاي نیاز  و  در  متنوع  روزمره    ي هافعالیت  سایرمدرسه 

کارکردهاي اجرایی به  به این نکته اشاره داشتند که چون  زندگی  
جلوی تحت   یقشر  ساختارهاي  و  ها  گذرگاه  به  همچنین  و  مغز 

نباید صرفا    و این امر با تکامل مغز مرتبط است  قشري بستگی دارد
بررسی سن  به  مدرسه    ینکودکان  از  کرد  قبل  بایدتمرکز    و 

بزرگتر  و  تر  هاي سنی گسترده محدودهرا در    هاپژوهش کودکان 
(روزنبرگ،   داد  حال،2015انجام  این  با  و  ).  همکاران   نسبیت 

نظر از تاثیر  صرف یاجرای ي کارکردها) اشاره داشتند که  2015(
 یم  بهبود  یجوان و ینوجوان تا ، رشد فرایند یط درسایر عوامل  
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. را نشان خواهد داد یتحصیل پیشرفت ربو تاثیر مهم خود    یابد
با    آنها اظهار داشتند که اگرچه کارکردهاي اجرایی ممکن است 

از   شاخصی  عنوان  به  و  باشد  داشته  ارتباط  تحصیلی  پیشرفت 
شواهد تجربی براي آمادگی براي مدرسه درنظر گرفته شود اما،  

 . است ودوجود چنین رابطه اي محد
مطالعه در  دیگر،  طرف  روي از  دیگر  به    اي  مبتال  کودکان 

اثر مثبت  گونه  اینهاي یادگیري  ناتوانی  تمرین  استنباط شد که 
اجرایی کودکان  برحرکات موزون   به دلیل    کارکرد  ممکن است 

 هاي حرکتی وجود ارتباط مثبت بین بازي و یادگیري باشد و بازي 
مهارت می  تقویت  به  حسیتواند  فرایندهاي -هاي  و  حرکتی 

 ). 2015زاده و لطفی،  شناختی منجر شود (قربان
دونالد مک  اساس،  همین  (  بر  همکارانش  بار 2016و  یک   (

حرکتی و دستکاري شئ  -هاي بیناییدیگر با بررسی ارتباط مهارت 
و رفتار اجتماعی کودکان پیش دبستانی به این  کارکرد اجرایی  با  

مهم موفقیت    هاي مؤلفهنتیجه رسیدند که کارکردهاي اجرایی از  
  هایی شناسایی مهارتو حتی پس از آن هستند و  مدرسه    دراولیه  

  هاي نخست مدرسه سالطی    آن  اجزاءپاالیش    که به کودکان دررا  
 ، ضروري شمردند.کمک کند

) نیز با اشاره به ارتباط احتمالی 2016کامرون و همکارانش (
مهارتمهارت از  وسیعی  طیف  با  حرکتی  و هاي  رفتاري  هاي 

، نوشتن  سئلهجمله رمزگشایی حروف وکلمات، حل م  تحصیلی از
کودکان  ، اظهار داشتند که  با همساالن و بزرگساالنو تعامل مؤثر  

دبستانی انجام    سنین  فعالیت ل  اعمابراي  جمله  از  هاي مختلف 
اشیاء یمراقبتخود   دستکاري  مدادو    ،    به  کاغذي -تکالیف 

 دادهمطالعات نشان    ،اگرچهنیاز دارند.  حرکات بدن خود    یهماهنگ
پایان   در  ها  اندام  هماهنگی  اساسی  هاي  ویژگی  اول که  سال 

  به نظر می رسد که بهبود قابل توجه اما  مدرسه نمایان می شود،  
(داسیلوا پاچکو و    سالگی رخ می دهد  10تا    6سن    حدوددر    آنها

 ).2016دیگران، 
متعددي  با    نیز  مطالعات  کودکان  که  اند  داده  سطح  نشان 

  ه تري ب یشتمایل بدر مقایسه با سطح پایین،  باال    آمادگی جسمانی
آزم و    ونانجام  دارند  شناختی  دیگر  در  هاي  بین  نیز  مطالعات 

ضعیف ارتباط  کودکان  تحصیلی  پیشرفت  و  هوازي  ی  ظرفیت 
) اظهار داشتند  2016ست. گیرستن و همکارانش (ده اش  گزارش

زمینه   در  مطالعات  حرکتی،  که  کارکردهاي  همزمان  ارزیابی 
محدود بوده اند و با این کارکردهاي شناختی و عملکرد تحصیلی  

آمادگی  رابط  که  کودکان  در  عملکرد    ههوازي  با  در آنها  مثبتی 
هنوز باید    ، امااست    داشتههاي شناختی و عملکرد تحصیلی    آزمون
رسی  مورد بری  اجرای هاي حرکتی و کارکردهاي  بین مهارت  ارتباط

 قرار گیرد.
زمینه   در  شده  انجام  مطالعات  معدود  بین  در  ارتباط 

سال از یک هاي حرکتی و کارکردهاي اجرایی کودکان خردمهارت
به   تحصیلی  سو  پیشرفت  و  عمومی  هماهنگی  بین  قوي  ارتباط 

هاي حرکتی  مهارتو از سوي دیگر گزارش شده که  کرده اند    اشاره

دبستانی   پیش  اوایل  در  تظریف  را وانند  می  تحصیلی  پیشرفت 
دیگران،  بینی  پیش  و  (اوبرر  مطالعات  ).  2017کند  این  تنها  در 

مهارت از  ارتباط برخی  پریدن)  (مانند  درشت  حرکتی  هاي 
با کارکردهاي اجرایی نشان داد. از همچنین  معناداري  ، بسیاري 

مطالعات به صورت همزمان شامل هر دو مهارت حرکتی درشت و 
دو جنبه   هرآیا  بنابراین، هنوز معلوم نیست که    نبوده اند وظریف  

آیا ارتباط و  از اهمیت یکسان براي پیشرفت تحصیلی برخوردارند
  و کارکردهاي اجرایی    با پیدا شده براي مهارتهاي حرکتی ظریف  

کارکردهاي اجرایی قابل مقایسه می    باهاي حرکتی درشت  مهارت
  یا خیر.  باشد

مثبت بین هر دو   کشف ارتباط  ما  یهدر مطالعه حاضر، فرض
آزمون در  عملکرد  عملکرد  و  حرکتی  هماهنگی  شناختی،  هاي 

هاي  . چنین ارتباطی قبال با استفاده از آزمونمی باشد  تحصیلی
 . نشده است گزارشنوجوانی  از پیش سنین هدف در 

 شناسی روش 
از نوع همبستگی است که  پژوهش حاضر،   یک مطالعۀ توصیفی و 

ثبت    دانش آموز   2216  شامل جامعۀ آماري    . صورت میدانی اجرا شد به 
شهرستان    اول تا ششم ابتدایی هاي  پایۀ    در   96- 97نام شده طی سال  

در    دختر)   62پسر و    88نفر (   150  آنها از بین    بود که سرپل ذهاب  
روش در    به سال)    9/ 41  ±   1/ 54ساله (میانگین    7- 12دامنه سنی  

دسترس و بصورت هدفمند و بر اساس مالك هاي ورود از مدارس  
ورود به پژوهش عبارت    سطح شهرستان انتخاب شدند. مالك هاي 

  بیماري، عدم تکرار پایه آسیب و  بود از مشارکت داوطلبانه، عدم سابقه  
خود  والدین، معلمان و    ی از گزارشات از ترکیب  با استفاده    تحصیلی که 

 . جمع آوري گردید دانش آموزان  

 ابزار و روش اجرا 
ابتدا با مدارس مورد نظر هماهنگی هاي الزم صورت گرفت و پس  

هفته   4از کسب رضایت نامه از آنها، طی جلسات متعدد به مدت 
انجام    اوزرتسکی انجام شد. براي -آزمون تبحر حرکتی برونینکس

این آزمون و همچنین در جمع آوري اطالعات مربوط به پیشرفت  
ابزارهاي   از  استفاده  با  اجرایی  کارکردهاي  وضعیت  و  تحصیلی 

 مرتبط، معلم ورزش هر مدرسه به عنوان دستیار همکاري کرد. 
برو حرکتی  تبحر  مجموعه    :اوزرتسکی -ینکسنآزمون  یک 

کودکان   حرکتی  عملکرد  که  است  مرجع  هنجار  تا    5/4آزمون 
  شامل سال را ارزیابی می کند. مجموعۀ کامل این آزمون    5/14

) آزمون  خرده  یا )  جداگانه  بخش  46هشت  حرکتی  تبحر  که 
اختالالت حرکتی درشت و ظریف را ارزیابی می کند. فرم خالصه  

بخش جداگانه    14و  خرده آزمون    8شدة آزمون هم مشتمل بر  
دقیقه زمان نیاز    45-60است. اجراي مجموعۀ کامل این آزمون به  

مهارت آزمون  خرده  چهار  خرده  دارد.  سه  درشت،  حرکتی  هاي 
هاي حرکتی ظریف و یک خرده آزمون هر دو مهارت  آزمون مهارت

  گزارش شده است   87/0را می سنجد. ضریب پایایی بازآزمایی آن  
 همسانی ). این آزمون داراي پایایی2013ران،  (فعال مغانلو و دیگ
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 این روایی و بوده متوسط از بیشتر مجدد آزمون-آزمون و درونی
 عالی کودکان، حرکتی عملکرد اندازه گیري  دیگر ابزارهاي  ابزار با

 ). 2013شده است (لوکاس و دیگران،  گزارش
(بریف اجرایی  کارکردهاي  به    این :  )1پرسشنامۀ  پرسشنامه 

منظور بررسی جنبه هاي مختلف کارکردهاي بخش پیشین قطعه 
). در دو 2000ران،  یا و دیگ(جیو  پیشانی مغز تدوین گردیده است

  ه سال  18-5ان  و پسر   انفرم والد و معلم طراحی شده و براي دختر
عالوه    ، که کاربرد دارد. در پژوهش حاضر از فرم معلم استفاده شد 

کودکان   براي بر  یادگیري،    عادي  اختالالت  داراي  کودکان 
تروماتیک، اختالالت   ي  رشداختالالت توجه، آسیب هاي مغزي 

هاي عصب شناختی قابل استفاده  پیش رونده، و دیگر ناهنجاري 
از    .است متشکل  معلم  و  والد  فرم  در    86هردو  که  است  گزینه 

به کار /  بازداري، جهت دهی، کنترل هیجانی، آغاز  هشت گروه 
تکلیف حافظه فعال، برنامه ریزي، سازماندهی اجزاء و نظارت قرار 

بررسی جنبه اي خاص از کارکردهاي اجرایی    کدامهر    وگرفته اند  
کنند پرسشنامه.  می  و    این  عبدالمحمدي  توسط  ایران  در 
 رفتار ارزیابی شده است و به دلیل یابی  اعتبار)  2018(  همکارانش

 به مربوط پرسشنامه هاي  سایر در بین واقعی، زندگی افراد در

 نمره گذاري  برخوردار می باشد، زیادي  ارزش از  اجرایی کارکرد
(هرگز صورت به پرسشنامه این  و یک  =گاهی صفر، =لیکرت 

 ). 2015می باشد (ممیسویچ،   دو)  =اغلب
  ی اب یارزش  ن یچنهم  و  مستمر  ي ها   یابیارزش  :تحصیلیکارنامۀ  

آموزان    یانیپا  ي ها که  دانش  معلمان  است  سال توسط  طی 
از عملکرد دانش   یفیبه صورت توص  جینتا  ه وبه عمل آمد  تحصیلی

پا در  ن  ان یآموزان  به  یالب  قدر    یلیسال تحص  میهر  کارنامه  ک 
 می گردد. دانش آموزان ارائه 

  براي تجزیه   و  توصیفی   آمار  از  هاداده  توصیف  براي   روش آماري:
.  شد   استفاده  ورود  روش  با  چندگانه  رگرسیون  از  هاداده  تحلیل  و

در   21نسخه    SPSSافزار  با استفاده از نرم  آماري   عملیات  تمام
   . انجام شد  05/0سطح معناداري  

 یافته ها 
، به ترتیب  1در جدول  کارکردهاي اجرایی:  هماهنگی حرکتی و  

سهم واریانس توجیه شده در مدل، مقدار معناداري آن و سطح  
ارائه شده    )بینی کنندهپیش (  هماهنگی حرکتی  معناداري متغیر
.درصد از واریانس را توجیه می کند5/1است. این مدل 

 خالصۀ مدل .  1جدول 
 خطاي استاندارد برآورد  تعدیل شده  Rمجذو   Rمجذور  R مدل 

1 122/0 a 015/0 008/0 047/33 
a بینی کننده (ثابت): هماهنگی حرکتیعامل پیش 

 .معنادار نبود مدل رگرسیون با استفاده از روش ورود ،2 در تحلیل رگرسیون جدول

 bنتایج تحلیل واریانس براي کارکردهاي اجرایی  .2جدول 

 معناداري  F مربع میانگین  درجه آزادي  مجموع مربعات   مدل 

1 
 a138/0 219/2 266/2423 1 266/2423 رگرسیون 
   129/1092 148 107/161635 باقی مانده

    149 373/164058 کل
a متغیر وابسته (مالك): کارکردهاي اجرایی 
b بینی کننده (ثابت): هماهنگی حرکتیعامل پیش 

 . نیستبراي کارکردهاي اجرایی  بینی کنندة معناداري هماهنگی حرکتی پیش نشان می دهد،  3اطالعات جدول گونه که همان

 aضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشدة متغیرهاي مدل  .3جدول 

 معناداري  β T خطاي استاندارد B متغیر  مدل 

 000/0 738/10  886/15 572/170 (ثابت) 1
 138/0 - 490/1 - 122/0 110/0 -163/0 حرکتی هماهنگی 

a  (مالك): کارکردهاي اجراییمتغیر وابسته

، به ترتیب  4در جدول  :  هماهنگی حرکتی و پیشرفت تحصیلی 
سطح   و  آن  معناداري  مقدار  مدل،  در  شده  توجیه  واریانس  سهم 

پیش  متغیر  است. معناداري  شده  ارائه  کننده  که    گونه همان   بینی 
 . درصد از واریانس را توجیه می کند 0/ 2مشاهده می شود، این مدل  

 
 

1. Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) 
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 مدل   خالصه   . 4جدول  
 خطاي استاندارد برآورد  تعدیل شده  Rمجذو   Rمجذور  R مدل 

1 041/0 a 020 /0 005/0 - 079/1 
 a  بینی کننده (ثابت): هماهنگی حرکتی عامل پیش  

 نبود. ، مدل رگرسیون با استفاده از روش ورود معنادار  5در تحلیل رگرسیون جدول  

 aی نتایج تحلیل واریانس براي پیشرفت تحصیل   . 5جدول  

 معناداري  F مربع میانگین  درجه آزادي  مجموع مربعات   مدل 

1 
 b614 /0 0/ 255 0/ 297 1 0/ 297 رگرسیون 
   1/ 165 148 172/ 396 باقی مانده 

    149 172/ 693 کل 
 a   :(مالك) پیشرفت تحصیلی متغیر وابسته 
 b کننده (ثابت): هماهنگی حرکتی بینی  عامل پیش 

 . نیست براي پیشرفت تحصیلی    بینی کنندة معناداري هماهنگی حرکتی پیش دهد که  نشان می   6  جدول همچنین،  

 cضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشدة متغیرهاي مدل   . 6جدول  

 معناداري  β T خطاي استاندارد  B متغیر  مدل 

 0/ 000 4/ 533  0/ 519 2/ 352 (ثابت)  1
 0/ 614 - 0/ 505 - 0/ 041 0/ 004 - / 002 هماهنگی حرکتی 

c     :(مالك) پیشرفت تحصیلی متغیر وابسته 
  

 بحث 
تعیین   حاضر،  پژوهش  از  حرکتی    نقش هدف  در  هماهنگی 

بینی   دانش  پیش  تحصیلی  پیشرفت  و  اجرایی  کارکردهاي 
نتایج نشان داد که بین هماهنگی  آموزان دورة ابتدایی بود.  

دانش   تحصیلی  پیشرفت  و  اجرایی  کارکردهاي  با  حرکتی 
. بنابراین،  رد آموزان دورة ابتدایی ارتباط معناداري وجود ندا 

نمی  انتظار داشت که هماهنگی احتماال  دانش    توان  حرکتی 
تحصیلی   پیشرفت  و  اجرایی  کارکردهاي  را  آموزان،  آنها 

به عبارت دیگر نمی توان گفت که با افزایش    بینی کند. پیش 
و   اجرایی  کارکردهاي  در  پیشرفتی  حرکتی،  هماهنگی 

این نتایج  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مشاهده می شود.  
یافته  ( با  همکاران  و  پایک  همکاران  2004هاي  و  پینار   ،(

 )2013 ) همکاران  و  الز  همکاران  2014)،  و  ریگولی  و   (
هاي  . یک دلیل احتمال تناقض یافته ) هم راستا نیست 2013( 

با  همکارانش   حاضر  و  پینار  که  2013(   پژوهش  است  این   (
ارتباط   بررسی  هنگام  مهارت آنها  و  بین  تحصیلی  هاي 

ادراکی مهارت  در  - هاي  دانش    زیادي نسبتا    حجم حرکتی  از 
حرکتی،  ینایی  هاي ب ارزیابی مهارت   راي ب   آموزان اول ابتدایی 

ب  کنترل  ینای ادراك  و  آزمون ی  از  بینایی   دست  - یکپارچگی 
- برونینکز   کوتاه آزمون   و براي تبحر حرکتی از فرم   1حرکتی 

همچنین وزرتسکی  ا  کردند.  آنها استفاده  تحصیلی    ،  عملکرد 

 
1. Visual-Motor Integration 

نوشتن   و  خواندن  ریاضیات،  با در  سطوح    را  پرسشنامۀ 
  در حالی که در پژوهش حاضر   بررسی کردند یادگیري پایه  

تحصیلی   اساس عملکرد  مستمر  ون آزم   بر  و  ترم  پایان  هاي 
.  مدنظر قرار گرفت در قالب کارنامۀ تحصیلی  و  دانش آموزان  

شرایط اجتماعی و اقتصادي  عالوه بر این، آنها نوع مدارس و  
چنین   بر  تاثیرگذار  متغیرهاي  عنوان  به  را  آموزان  دانش 

که  داشتند  اظهار  آنها  کردند.  قلمداد  عملکرد    ارتباطاتی 
با شرایط اجتماعی و اقتصادي پایین  تحصیلی دانش آموزان  
با شرایط اجتماعی و اقتصادي باال در   نسبت به دانش آموزان 

 مثل نوشتن و خواندن بیشتر است.   ی های مهارت 
دي  سوي  ناز  هاي  پژوهش  نتایج  همکاران    ریدراگر،  و 

) با یافته هاي این پژوهش 2012) و کامرون و همکاران (2011(
ها شامل کودکان  آن  پژوهشکه نمونه    همسو است. با وجود این

هاي پیش دبستانی بود، اما کارکردهاي اجرایی با بهبود مهارت
عالوه براین، ارتباط معناداري بین هماهنگی    حرکتی همراه نبود.

س هاي کارکرد اجرایی وجود داشت. براي حرکتی با برخی مقیا
کارکرد  هاي  مقیاس  خرده  با  حرکتی  هماهنگی  بین  نمونه، 
اجرایی نظیر، بازداري پاسخ، آغاز تکلیف و جهت دهی ارتباط  

 معناداري وجود داشت.
)  2013(  همکاراننتایج مطالعۀ حاضر، با یافته هاي لوپز و  

ندارد.هم ح  آنها  خوانی  هماهنگی  بین  و  ارتباط  درشت  رکتی 
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از دانش آموزان     12تا    9پیشرفت تحصیلی را بین یک نمونه 
دامنۀ سنی با دامنۀ سنی شرکت  این  ساله را بررسی کردند که  

در مطالعه از طرف دیگر    است.کنندگان مطالعۀ حاضر متفاوت  
لوپز و همکارانش شرایط اجتماعی ـ اقتصادي شرکت کنندگان  

گرفته نظر  گردید  در  مشخص  و  در    شد  آموزان  دانش  که 
هاي هاي با درآمد باال نسبت به دانش آموزان در خانوادهخانواده

  برخوردار بوده اند؛پیشرفت تحصیلی بهتري  از  با درآمد پایین  
مطالعۀ حاضر  هاي موجود در  به دلیل محدودیتدر حالی که  

.  گرفت اقتصادي بین دانش آموزان مدنظر قرار ن-شرایط اجتماعی
ه بین  پیشرفت تحصیلی در مارتباط  و  اهنگی حرکتی درشت 

دامنه سنی پایین تر نسبت به دامنه سنی باالتر بیشتر بود و این  
رنگ  کم  کودکان  سن  افزایش  با  همچنینارتباط  شد.  در  تر   ،

بیشتر بود،    ان بسیارنسبت به پسر  اننسبت دختر  پژوهش آنها 
هاي پسران در مهارتگونه که پیشتر گزارش شده است  و همان

که این می تواند   ند هستحرکتی درشت نسبت به دختران بهتر 
لوپز و همکارانش   .)9یکی دیگر از دالیل ناهمخوانی نتایج باشد (

از حرکتی  هماهنگی  سنجش  براي    KTK  1  آزمون  براي  و 
ریا ملی  سواالت  نمونه  از  تحصیلی  پیشرفت    ات ضیسنجش 

سنجش  براي  حاضر،  پژوهش  در  که  حالی  در  کرد،  استفاده 
حرکتی تحصیلی    و  هماهنگی  ترتیب  پیشرفت  آزمون از  به 

و از کارنامۀ تحصیلی استفاده شد. کارنامۀ    اوزرتسکی-برونینکز
مهارت از  وسیعی  گسترة  متحصیلی  نشان  را  تحصیلی    ی هاي 

رد بطور خاص  دهد در حالی که استفاده از نمونه سواالت استاندا
 مهارت مربوط به ریاضیات دانش آموزان نشان می دهد.  فقط

و  یافته همچنین،   ریگولی  پژوهش  با  حاضر  دیگران  هاي 
پیرامون2012( پیشرفت    )  و  حرکتی  هماهنگی  بین  ارتباط 

میانجی با  کاري تحصیلی  حافظۀ  پژوهش    گري  با  همچنین  و 
و    بعدي  زمینه   )2013(دیگران  ریگولی  ین  ب  ارتباط  در 

و   اجرایی  کودکان  هماهنگی حرکتی  کارکردهاي  در 11-5در 
 . تضاد بود

ساله مورد مطالعه   16تا    12در پژوهش اول آنها، نوجوانان  
سه شاخص هماهنگی حرکتی (مهارت دستیابی،  و  قرار گرفتند

حافظۀ ،  MABC-2با آزمون  هدف گیري و گرفتن و تعادل)  
تحصیلی    با  کاري  پیشرفت  و  وکسلر  هوش  طریق مقیاس   از 

شد. به نظر می رسد  آزمون پیشرفت فردي وکسلر اندازه گیري 
هاي دلیل اصلی نتایج متناقض را بتوان به تفاوت سنی آزمودنی 

ربط داد که در مطالعه  اقتصادي -شرایط اجتماعی دو پژوهش و
آنها کنترل شده بود. عالوه براین، در مطالعه حاضر حافظه کاري  
به عنوان یک مولفه کارکردهاي اجرایی به طور مستقیم و نه به  

 عنوان میانجی پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. 
دیگران،   و  (ریگولی  دوم  مطالعه  ارزی)  2013در  ابی براي 

حرکتی ظریف و درشت از    در قالب تکالیف  هماهنگی حرکتی

 
1. Körperkoordination Test für Kinder 

ع  رشد  آزمونیک   ارزیابی   النی ضعصب  براي  کارکردهاي   و 
آزمون    اجرایی یک  باز  کاري  این .  شداستفاده    یناییحافظۀ 

احتمال وجود دارد که تفاوت در شیوه بررسی متغیرهاي مورد 
منجر به این  ها در پژوهش آنها  ماهه آزمودنی   18نظر و پیگیري  

تکالیف  از    یکدر پژوهش حاضر هیچ  نتایج متناقض شده است.  
چون   بینی نکردحرکتی ظریف و درشت، حافظۀ کاري را پیش 

کارکردهاي اجرایی و هماهنگی حرکتی    یکلنمرات  ارتباط بین  
بود.   اهمیت  دلیل  داراي  ریگولی  مطالعه  در  رسد  می  نظر  به 

بینی حافظه کاري در پیش عملکرد حرکتی ظریف  اهمیت بیشتر  
دبستانی  این   پیش  کودکان  که  انجام   6و    5باشد  براي  ساله 

به ظریف  بگیکپارچ  تکالیف  حرکتی  این  یینایی  و  دارند   نیاز 
به تخصیص منابع  تر احتماال  خردسالنشان می دهد که کودکان  

 متکی هستند.  ي شناختی بیشتر
نتایج الز   با  پژوهشاین  هاي  یافته در رابطه با همسو نبودن  

نخست    می توان به این دالیل اشاره کرد.)،  2014(  همکارانو  
  ارتباط بین هماهنگی حرکتی و کارکردهاي اجرایی   این که آنها

نقش    ساله و با تاکید بر  11تا    9تر  در یک دامنه سنی فشرده را  
پیچیدگی تکالیف    باتعامل هماهنگی حرکتی  و    سرعت پردازش

احتمال این  کردند.  سرعت   بررسی  در  تفاوت  که  دارد  وجود 
ساله نتواند به    12تا    7تر  پردازش کودکان با رده سنی گسترده

خوبی ارتباط بین هماهنگی حرکتی و کارکرد اجرایی پژوهش  
و  جانستون  پژوهش  در  که  این  بخاطر  کند  تبیین  را  حاضر 

) با عنوان رشد بازداري پاسخ و توقف سیگنال  2007همکارانش (
ساله به این موضوع اشاره شده که با افزایش   12تا    7در کودکان  

تغییرپذیري پاسخ  افزایش و  سن میزان دقت در اجراي پاسخ 
کاهش پیدا می کند و این می تواند حاکی از ارتباط بین سرعت  
پردازش و مولفه بازداري پاسخ کارکردهاي اجرایی باشد. عالوه  

رکردهاي براي سنجش کا  الز و همکارانشبر این، در پژوهش  
شده بود که در اصل استفاده    2ارزیابی شناختی   نظاماجرایی از  

براي ارزیابی وضعیت پردازشی کارکردها توسعه یافته است اما،  
بریف ضمن توجه به سابقه کودك و خانواده وي به  پرسشنامۀ  

از این رو به نظر  .  می پردازدرفتاري کارکردهاي اجرایی    بررسی
رفتا بعد  ارتباط  رسد  حرکتی  می  هماهنگی  با  کارکردها  ري 

 موجب شده تا نتایج متناقضی بدست آید. 
مطالعه   با  را  حاضر  پژوهش  نتایج  از  بخشی  بتوان  شاید 

) در یک راستا دانست. او با بررسی اثر تمرینات  2008اریکسون (
برنامه در  پیشرفت  حرکتی  بر  بدنی  تربیت  مدت  طوالنی  هاي 

وجه به این نتیجه رسید  تحصیلی، هماهنگی حرکتی، تعادل و ت
مند، تفاوت بین  که تنها پس از دو سال مداخله منسجم و نظام 

هاي تمرین و گروه کنترل در زمینه توجه دیده شده است.  گروه
و  حرکتی  هماهنگی  بین  ارتباط  مشاهده  عدم  بنابراین، 
کارکردهاي اجرایی در پژوهش حاضر احتماال می تواند منعکس  

2. Cognitive Assessment System (CAS) 
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شد که کنترل نشده است و این به عنوان  کننده تجارب حرکتی با
گردد می  قلمداد  محدودیت  این  .  یک  نتایج  دیگر  بخش  اما، 

هاي ) در تضاد است. یافته 2008پژوهش با مطالعه اریکسون (
هاي تحصیلی هاي حرکتی براي موفقیت وي نشان داد که مهارت

ها از کودکان در سه سال اول مدرسه اهمیت دارند و این مهارت
هماهنگی حرکتی می تواند پیشرفت تحصیلی و ریاضیات   جمله

بینی کند. یک احتمال چنین تناقضی  کودکان دبستانی را پیش 
دوره  اول  سال  سه  فقط  اریکسون  پژوهش  در  که  است  این 
باید   دبستان مورد مطالعه قرار گرفته است و اظهار داشته که 

 سنین و مقاطع باالتر نیز مدنظر قرار گیرند. 
پژ گنتایج  (  رستنیوهش  همکارانش  با )  2016و    نیز 

حاضر  یافته نهاي  بهمسو  آنها  بین    ا بود.  ارتباط  بررسی 
شناختیمهارت عملکرد  و  تمرینی  ظرفیت  حرکتی،  و    هاي 

ارزیابی نحوه همبستگی با عملکرد تحصیلی در ریاضیات و درك 
هاي حرکتی ظریف و  خواندن به این نتیجه رسیدند که مهارت

هاي حرکتی درشت با حافظۀ کاري فضایی، توجه پایدار، مهارت
اند.  رویداد حافظۀ   داشته  مثبتی  ارتباط  پردازش  سرعت  و  ي 

به صورت عینی در   هاي عملکرد شناختیاندازه گیري این مولفه 
بود   1شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از یک برنامه کامپیوتري 

پاسخ  به  فقط    هاي که  آنها  براین،  عالوه  داشت.  نیاز  حرکتی 
سال را مورد مطالعه قرار   9کودکان کالس سوم با میانگین سنی  

دیگران،   و  (گیرستن  پژوهش  ).  2016دادند  کلی  در  نمره  ما 
بریف که نظر معلم را    بر اساس پرسشنامه کارکردهاي اجرایی  

دهی، کنترل هیجانی، آغاز تکلیف، پیرامون اجزاء بازداري، جهت
برنامه فعال،  می  حافظه  مشخص  نظارت  و  سازماندهی  ریزي، 

در  معلم  سوگیري  بر  عالوه  است  ممکن  که  شد  تعیین  کرد، 
 با  هاي آن ارزیابی، موجب نادیده گرفتن ارتباطات خرده آزمون

مهارتارتمه و  شده  هاي حرکتی درشت  هاي حرکتی ظریف 
 باشد. 

ارتباط2006(  نوربخش  بررسی  با  نیز  هاي تواناییبین    ) 
حرکتی دانش آموزان دختر پایۀ پنجم ابتدایی با عملکرد  -ادراکی

- هاي باالتر ادراکیدریافت که دختران با توانایی تحصیلی آنها  
هاي این با یافته   حرکتی عملکرد تحصیلی بهتري داشته اند که

براي ارزیابی عملکرد تحصیلی  پژوهش حاضر در تضاد است. او  
آموزان   معدل دروسدانش  بررسی  از  براي   ازرشد حرکتی    و 
   . کردحرکتی ازرتسکی استفاده -آزمون ادراکی

 نتیجه گیري 
ارزیابی  به  شیوه  چون  عواملی  رسد  می  نظر  به  کلی  طور 

یا   پیشرفت  و  اجرایی  یا  کارکردهاي  و  تحصیلی  عملکرد 
هاي این  تعاریف متفاوت از هماهنگی حرکتی در تناقض یافته 

باشد.   داشته  نقش  موجود  ادبیات  از  برخی  با  پژوهش 
شناختی    در عملکرد   جنسیتی هاي  همچنین، احتماال تفاوت 
حرکتی و یا    هماهنگی در  به ویژه  ،  یا میزان فعالیت جسمانی 

دامنه  در   هاي تنوع  مطالعه  مورد  به  پژوهش   سنی  منجر  ها 
دشواري استنتاج کلی در زمینه ارتباط بین این متغیرها شده  
نبود و شاید   قاعده مستثنی  این  از  نیز  باشد. مطالعه حاضر 
یا   تحصیلی  پیشرفت  کیفی  ارزیابی  شیوه  که  گفت  بتوان 

از جمله محدودیت  اجرایی  کارکردهاي  رفتاري  هاي  ارزیابی 
این، به دلیل محدویت اجرایی  آن به شمار می رفتند. عالوه بر 

کنترل سابقه فعالیت جسمانی یا وضعیت اقتصادي اجتماعی  
در  شود  می  توصیه  و  نبود  میسر  ما  براي  کنندگان    شرکت 

آینده   روش مطالعات  از  استفاده  دقیق ضمن  اندازه    تر هاي 
متغیرها سایر عوامل یا متغیرهاي واسطه اي نیز مدنظر  گیري  

بیشت  تعداد  گیرند.  آزمودنی قرار  هوش  ر  گرفتن  نظر  در  ها، 
زمانی   بازه  یک  در  مطالعه  پیگیري  و  اجتماعی  یا  عمومی 

گیري نهایی در زمینه نقش  تر نیز می تواند به نتیجه طوالنی 
هماهنگی حرکتی در کارکردهاي اجرایی و عملکرد تحصیلی  

 کمک کند. 

 تشکر و قدردانی 
پژوهشگران بر خود الزم می دانند از مسئوالن دلسوز مدارس  

شرکت   والدین  و  ذهاب  سرپل  در  شهرستان  که  کنندگان 
انجام این پژوهش ما را یاري کردند، تشکر و قدردانی به عمل  
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