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Abstract
Introduction & Purpose: Attention deficit / hyperactivity disorder (ADHD) is associated with
many difficulties in executive functions. The effect of physical activity with different perceptual
needs on the improvement of these factors has not been investigated. Given the different
physiological and cognitive needs of open and closed movement exercises, the purpose of this
study was to investigate the effect of open and closed exercises on sustained attention and working
memory of these children.
Methodology: This study was quasi-experimental with pre-test and post-test design. Thirty
children with attention deficit / hyperactivity disorder in Kermanshah city were randomly divided
into two groups of open and closed exercise. Prior to the exercise protocol, all participants
performed Wechsler Intelligence Test and pre-test of sustained attention and working memory.
Participants in each group received their own one-hour training sessions for 12 weeks and three
sessions per week. The instruments used in the study included Wechsler Intelligence Test for
Children, Continuous Performance and N-Back Working Memory Test. Data analysis was
performed using covariance analysis test in spss23.
Results: The results showed that there was a significant difference between the two groups in the
endurance and working memory scores in the post-test.
Conclusion: Therefore, it can be said that open skill training improved sustained attention and
working memory over closed skill training.
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Attention, Memory
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چکیده
مقدمه و هدف :اختالل نارسایی توجه  /بیش فعالی با مشکالت زیادی در کارکردهای اجرایی همراه است .اثر فعالیت های بدنی با نیازهای
ادراکی متفاوت بر بهبود این فاکتورها بررسی نشده است .با توجه به نیازهای فیزیولوژیکی و شناختی متفاوت تمرینات حرکتی باز و بسته ،هدف
پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات باز و بسته بر توجه پایدار و حافظه کاری این کودکان بود.
روش شناسی :پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود 30 .کودک دارای اختالل نارسایی توجه  /بیش فعالی
شهرستان کرمانشاه به صورت تصادفی در دو گروه تمرینی باز و بسته قراد گرفتند .قبل از اجرای پروتکل تمرینی از کلیه شرکت کنندگان
آزمون هوش وکسلر و پیش آزمون توجه پایدار و حافظه کاری گرفته شد .شرکت کنندگان هر گروه به مدت  12هفته و هر هفته سه جلسه
یک ساعته تمرینات مخصوص به خود را انجام دادند .ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل آزمون هوش وکسلر کودکان ،آزمون عملکرد پیوسته
و آزمون حافظه کاری ان-بک بود .چهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس در  spss23استفاده شد.
یافته ها :نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه تمرینی در نمرات توجه پایدار و حافظه کاری در پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری  :بنابراین می توان گفت تمرینات مهارت باز باعث بهبود توجه پایدار و حافظه کاری نسبت به تمرینات مهارت بسته شد.
واژگان کلیدی :اختالل نارسایی توجه  /بیش فعالی ،مهارتهای باز ،مهارتهای بسته ،توجه پایدار ،حافظه
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مقایسه تاثیرتمرینات باز و بسته بر کارکردهای اجرایی کودکان...

مقدمه

مداوم اطالق می شود .توجه پایدار به فرد کمک می کند تا تداخل

کارکردهای اجرایی ،1به عنوان کنترل شناختی خوانده می

شوند

محرک ها را کنترل کند و فقط به محرک مناسب پاسخ دهد (

و به فرایندهای شناختی خود نظم دهنده و مرتبه باالتر اشاره

وانگ و همکاران )2013 ،8درمان های مرسوم مربوط به کودکان

دارد که به نظارت و کنترل فکر و عمل کمک می کنند

دارای اختالل نارسایی توجه  /بیش فعالی شامل دارو درمانی،

(کارلسون .)2005 2،عملکرد اجرایی شامل حافظه کاری ،کنترل

رفتار درمانی و درمان شناختی است.

مهاری ،انعطاف پذیری شناختی ،استدالل ،برنامه ریزی و حل

اثرات مفید فعالیت بدنی و ورزش بر سالمت جسمی در بین

مسئله است .کارکردهای اجرایی طی دوره کودکی و نوجوانی

همه گروه های سنی به خوبی تایید شده است (بوث و همکاران،9

پیشرفت می کنند و در عملکرد افراد در حیطه های شناختی،

 ،)2012و تعداد فزاینده ای از آن محققان اخیراً توجه زیادی به

رفتاری و تعامالت اجتماعی نقش مهمی دارند .کارکرد اجرایی

بررسی ارتباط بیشتر بین ورزش و عملکرد شناختی داشته اند

نقش اساسی در زندگی روزمره دارد و مورد توجه پژوهش های

(لین و همکاران .)2018 ،10برنامه های مداخله فعالیت بدنی می

بسیاری قرار گرفته است (بکر وهمکاران .)2018 ،3یکی از گروه

تواند عملکرد اجرایی کودکان را ارتقا بخشد که با تکالیف بازداری

هایی که در کارکرد اجرایی آنها مشکالتی وجود دارد ،کودکان

و انعطاف پذیری شناختی اندازه گیری شده است(صابر و

دارای اختالل نارسایی توجه  /بیش فعالی ) ADHD ( 4هستند

همکاران ،1395 ،جاللی و همکاران .)1393 ،همچنین پژوهش

(دوحل و همکاران .)2018 ،5این اختالل یکی از شایع ترین

ها شواهد قانع کننده ای ارائه داده اند که مداخالت تمرین

اختالالت مزمن رشدی است که با نشانه های کاهش توجه،

جسمانی می تواند عملکرد اجرایی و حافظه فضایی را سالمندان

افزایش تکانشکری و بیش فعالی همراه است .تاخیر رشدی در

بهبود بخشد .مطالعات اخیر نشان می دهد که میزان پیشرفت در

قطعه پیشانی در این کودکان که در برنامه ریزی ،سازماندهی،

عملکرد شناختی از طریق فعالیت بدنی ممکن است به ویژگی

تصمیم گیری ،حافظه ،تفکر و بازداری نقش دارد منجر به اختالل

های حرکتی فعالیتهای انجام شده مربوط باشد (چانگ و

در بسیاری از کارکردهای اجرایی این کودکان می شود ( سادوک،

همکاران .)2017 ،11با توجه به تأثیرات محیط بر مهارت های

سادوک و روئیز.)2015 ،6

حرکتی ،مهارت های حرکتی را می توان به مهارت های باز و

حافظه کاری و توجه پایدار از مهمترین موارد کارکردهای

بسته تقسیم کرد .مهارت های باز در محیطی پویا و متغیر انجام

اجرایی هستند .حافظه کاری یک سازه نظری است که به

می شود ،در حالی که مهارت های بسته در یک محیط قابل پیش

مکانیسم یا سیستم اصلی نگهداری و پردازش اطالعات مربوط به

بینی و استاتیک اتفاق می افتد(گالیگان .)2000 ،12بر این اساس،

تکالیف در حین انجام یک کار شناختی اشاره دارد .حافظه کاری

حالت های تمرین را می توان به تمرین مهارت باز )OSE( 13و

اطالعات را نگهداری میکند و مرور ذهنی ،کدگذاری ،سازماندهی

تمرین مهارت بسته )CSE( 14طبقه بندی کرد(دای و همکاران ،

و بازیابی اطالعات در حافظه کاری انجام میشود .حافظه کاری

2013؛ تی سای و همکاران .)2017 ،مهارتهای باز ( به عنوان

برای فرآیندهای پیچیده شناختی مانند درک زبان گفتاری و

مثال ،تنیس روی میز ،تنیس ،اسکواش ،بسکتبال ،یا بوکس )

نوشتاری ،محاسبه ذهنی ،استدالل و حل مسئله ضروری است

شامل محیطهای غیرقابل پیش بینی ،تصمیم گیری فعال و

(بدلی .)2003 ،7توجه پایدار به حفظ توجه طی یک فعالیت

سازگاری مداوم است که شرکت کنندگان باید پاسخ ها را به

1 .Executive Function
2. Carlson
3. Becker et al
4 .Attention Deficit Hyperactive Disorder
5.Dohle et al
6. Sadock, Sadock & Ruiz
7. Baddeley

8.Wang et al
9. Booth et al
10. Lin et al
11. Chang et al
12. Galligan
13. open skill exercise
14. closed skill exercise
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محرک خارجی که به طور تصادفی اتفاق می افتد تغییر دهند

کودکان و تمایل طبیعی کودکان به بازی های ورزشی ،در صورت

(وانگ و همکاران.)2013 ،

موثر بودن فعالیتهای مهارتی باز و بسته در بهبود کارکردهای

این مهارتها عمدتا ادراکی و دارای ریتم بیرونی هستند .در

اجرایی کودکان  ADHDمی توان به سهولت از این تمرینات

مقابل مهارتهای بسته (به عنوان مثال ،دویدن ،شنا ،دوچرخه

استفاده کرد .بنابراین عدم وضوح در مورد فواید این حالتهای

سواری ،گلف یا تیراندازی با کمان) در محیط نسبت ًا پایدار و قابل

تمرینی برای عملکرد شناختی کودکان  ADHDو فقدان انجام

پیش بینی انجام می شود و می توان آنها را از قبل برنامه ریزی

تحقیقات در خصوص اثر تمرینات باز و بسته بر کارکردهای

کرد .مهارت های بسته تمایل به داشتن ریتم درونی دارند زیرا

اجرایی این کودکان ضرورت اجرای تحقیق حاضر را آشکارتر می

خواسته های شناختی و الزامات تصمیم گیری آنها کمتر است

سازد .از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد

(طهماسبی ،حاتمی شاه میر ،حاتمی1392 ،؛ وانگ و همکاران،

که آیا تمرینات باز و بسته اثر یکسانی بر توجه پایدار وحافظه

.)2013

کاری کودکان  ADHDدارد؟

بعضی مطالعات نشان می دهد که شرکت کنندگان در
تمرینات مهارتهای باز عملکرد بهتری در برخی از جنبه های
عملکرد اجرایی (به عنوان مثال ،کنترل مهاری و انعطاف پذیری
شناختی) نسبت به شرکت کنندگان در تمرینات مهارتهای بسته
دارند( گیگلیا 1و همکاران2011 ،؛ دای و همکاران2013 ،؛
بهرامی ،قطبی ورزنه ،ساعمی .)1391 ،مطالعات روانشناختی با
رویکردهای رفتار درمانی و درمان شناختی به دنبال کشف راه
های درمان  ADHDهستند .برخی تحقیقات اثرات شیوه هایی
مانند بازی های رایانه ای که شیوه ای شناختی است بر
کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختالل نارسایی توجه  /بیش
فعالی را نشان داده است .برای مثال عیسی نژاد بوشهری و
همکاران ( )1395نشان دادند روش بازی های رایانه ای به طور
معناداری باعث افزایش توجه پایدار و حافظه فعال کودکان دارای
اختالل نارسایی توجه  /بیش فعالی شد .روشهای رفتاری یکی

روش شناسی
این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهشهای کاربردی و از لحاظ
نحوه اجرا و شیوه گردآوری دادهها جزء پژوهشهای نیمه
آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون است .جامعه آماری
این پژوهش شامل کلیه کودکان  ADHDشهر کرمانشاه بود که
در سال  97به مراکز مشاوره روانشناسی مراجعه کرده بودند.
تعداد  30نفر از این کودکان به صورت در دسترس برای شرکت
در پژوهش حاضر انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در گروه
تمرینات باز و بسته سازماندهی شدند .قبل از اجرای پروتکل
تمرینی از کلیه شرکت کنندگان آزمون هوش وکسلر و پیش
آزمون های توجه پایدار و حافظه کاری گرفته شد .سپس شرکت
کنندگان به مدت  12هفته و هفتهای  3جلسه و هر جلسه یک
ساعت برنامه تمرینات مربوط به خود را انجام دادند.

دیگر از موثرترین روش ها جهت درمان این اختالل است .رفتار

روش اجرا

درمانی بر دستکاری عوامل محیطی که شدت بیماری را تحت

شرایط تمرینی مهارتی باز و بسته

تاثیر قرار میدهد تاکید دارد و به افراد مبتال به این عارضه
مهارتهای خاصی را میآموزد تا بتوانند خود را مدیریت کنند
(ادام و همکاران .)2010 ،2با توجه به پژوهش های اشاره شده
یکی از روشهایی که پتانسیل تاثیر مثبت بر درمان این کودکان
را داراست و کمتر مورد توجه قرار گرفته است استفاده از فعالیت
های حرکتی است .به دلیل ماهیت لذت بخش فعالیت بدنی برای

شرکتکنندگان در گروه مهارتی باز طی  12هفته ،هر هفته 3
جلسه و به مدت یک ساعت پروتکل تمرینی خود را انجام دادند.
این برنامه تمرینی شامل 10دقیقه حرکات کششی به منظورگرم
کردن 15 ،دقیقه بازی تنیس روی میزتعدیل شده 15 ،دقیقه
بازی مینی فوتبال 15 ،دقیقه بازی بسکتبال تعدیل شده و در
نهایت برنامه سرد کردن بدن بود .الزم به ذکر است که کلیه

1. Giglia
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2. Adam et al

مقایسه تاثیرتمرینات باز و بسته بر کارکردهای اجرایی کودکان...

وسایل بازی با توجه به ابعاد بدنی کودکان تهیه و قوانین بازی

عملکرد پیوسته شامل یک آزمون نرم افزاری است که توسط

های تنیس ،فوتبال و بسکتبال نیز جهت تسهیل فرایند بازی

رایانه اجرا می شود .این آزمون دارای دو مجموعه محرک است

ساده سازی شد .شرکت کنندگان گروه تمرینات بسته نیز طی

(حروف و اعداد) که هر یک از آنها از  150محرک تشکیل شده

 12هفته ،هر هفته  3جلسه و به مدت یک ساعت پروتکل تمرینی

است که تعدادی از آنها محرک هدف هستند و آزمودنی باید با

خود را انجام دادند .برنامه تمرینی گروه بسته شامل  10دقیقه

فشار دکمه به آنها پاسخ دهد .روایی و پایایی این آزمون در

حرکات کششی 15 ،دقیقه تمرینات ایروبیک 15 ،دقیقه تمرینات

پزوهش های قبلی مورد تایید قرار گرفته است ( زینالی ،سوری

مهارتهای پایه ژیمناستیک 15 ،دقیقه دارت و در نهایت سرد

و عاشوری.)1395 ،

کردن بدن بود.
ابزار مورد استفاده
پرسشنامه کانرز والدین
این مقیاس توسط کانرز در سال  1970طراحی شد .این مقیاس
به عنوان ابزار مناسب غربالگری و همچنین معیاری از شدت
عالئم در مبتالیان به  ADHDپذیرفته شده است .این مقیاس
توسط والدین و براساس مشاهدات و اطالعات ایشان در مورد
رفتارهای موجود کودکان پاسخ داده میشود .پرسشنامه شامل 26
پرسش است که والدین آن را تکمیل می کنند و نمره  34به باال
نشان دهنده اختالل نارسایی توجه و بیش فعالی است .کانرز
درسال  1973پایایی مقیاس امتیازدهی والدین کانرز را در دامنه
 %70تا  %90تخمین زد.
آزمون بهره هوشی
برای سنجش هوشبهر کودکان از مقیاس هوشی وکسلر برای
کودکان پیش دبستانی استفاده شد .مقیاس هوش وکسلر برای
کودکان پیش دبستانی شامل  11خردهآزمون است که دو مقیاس
هوش کالمی(شش خرده آزمون) و غیر کالمی( 5خرده آزمون)
و هوشبهر کل را محاسبه میکند .هنجاریابی آزمون وکسلر
کودکان توسط رضویه و شهیم( )1371انجام شده است.
آزمون رایانه ای عملکرد پیوسته
برای اندازه گیری توجه پایدار از آزمون رایانه ای عملکرد پیوسته
استفاده شد .هدف این آزمون سنجش نگهداری توجه و

آزمون حافظه کاری
برای سنجش حافظه کاری از آزمون ان-بک استفاده شد .این
آزمون برای نخستین بار در سال  1958توسط کرچنر طراحی
شد و نسخه رایانه ای آن در سال  2008توسط جاگی و همکاران
مورد استفاده قرار گرفت.
در این آزمون تعدادی محرک بینایی به صورت پی در پی بر
روی صفحه مانیتور ظاهر میشود و آزمودنی باید در صورت تشابه
هر محرک با محرک قبل کلید یک و در غیر این صورت کلید
شماره دو را فشار دهد .کان ،کنوی ،میورا و کلفش روایی این
آزمون را برای سنجش حافظه کاری مناسب گزارش کردند .راش
و همکاران پایایی این آزمون را با روش بازآزمایی  0/78گزارش
کردند.
روش های تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل داده ها گردآوری شده در سطح توصیفی از
گرایش های مرکزی و پراکندگی استفاده شد .جهت بررسی
نرمال بودن داده ها از آزمون کلکوگروف-اسمیرنف و جهت
بررسی همگنی واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد .و درنهایت
از روش های آماری آزمون تی و تحلیل کوواریانس در نرم افزار
 spss23جهت آزمون فرضیه پژوهش استفاده شد.

یافته ها
جدول  1میانگین و انحراف معیار مربوط به سن و بهره هوشی را
در نمونه مورد پژوهش نشان میدهد.

زودانگیختگی در کودکان  ADHDاست .نسخه فارسی آزمون
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جدول  .1میانگین و انحراف معیار مربوط به سن و هوشبهر در نمونه مورد پژوهش
هوشبهر

سن
گروه

میانگین

انحراف معیار

تمرینات بسته

8/93

1/03

تمرینات باز

8/80

1/14

میانگین
102/40

انحراف معیار
4/45

103

3/68

همانگونه که در جدول  1مالحظه میشود ،میانگین

( )4/45است .جدول  2میانگین و انحراف معیار حافظه کاری و

(انحراف معیار) سن در گروه تمرینات باز )1/14( 8/80و در گروه

توجه پایدار تمرینات باز و بسته را در مراحل پیش آزمون و پس

تمرینات بسته )1/03( 8/93میباشد .میانگین و انحراف هوشبهر

آزمون نشان می دهد.

نیز برای تمرینات باز )3/68(103و برای تمرینات بسته 102/40
جدول  .2میانگین و انحراف معیار حافظه کاری و توجه پایدار در در دو گروه تمرینات باز و بسته در پیش و پس آزمون
پسآزمون

پیشآزمون
متغیر

گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

حافظه کاری

تمرینات باز

40/73

1/66

52/60

3/39

تمرینات بسته

40/06

2/37

43/53

2/41

تمرینات باز

124/01

3/66

140/60

4/93

تمریتان بسته

122/66

2/74

125/06

3/59

توجه پایدار

همانگونه که در جدول 2مالحظه میشود ،میانگین (انحراف

 )3/59(125/06است .نتایج آزمون تی مستقل نشان داد تفاوت

معیار) حافظه کاری در پیش آزمون و پس آزمون گروه تمرینات

معناداری در نمرات پیش آزمون بهره هوشی ،حافظه کاری و

باز به ترتیب  )1/66( 40/73و  )3/39( 52/60و در پیش آزمون

توجه پایدار گروه های تمرینات باز و بسته وجود ندارد .برای

و پس آزمون گروه تمرینات بسته به ترتیب  ،)2/37( 40/06و

بررسی اثر تمرینات باز و بسته بر حافظه کاری و توجه پایدار در

 )2/41(43/53است .همچمین میانگین (انحراف معیار) توجه

مرحله پس آزمون از تحلیل کوواریانس استفاده شد .جدول 3

پایدار در پیش آزمون و پس آزمون گروه تمرینات باز به ترتیب

نتایج جدول لوین برای بررسی پیش فرض تساوی واریانس ها را

 )3/66(124/01و  )4/93( 140/60و در پیش آزمون و پس

نشان می دهد.

آزمون گروه تمرینات بسته به ترتیب  ،)2/74( 122/66و
جدول  .3نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانسها
لوین
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متغیر

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

F

سطح معنیداری

حافظه کاری

1

28

1/76

0/19

توجه پایدار

1

28

3/00

0/09
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مقایسه تاثیرتمرینات باز و بسته بر کارکردهای اجرایی کودکان...

با توجه به مقادیر  Pمحاسبه شده در آزمون لوین جدول 3

تاثیر تمرینات باز و بسته بر حافظه کاری و توجه پایدار کودکان

فرض یکسان بودن واریانسهای خطای بین گروههای تمرینات

 ADHDاز آزمون تحلیل کوواریانس با کنترل اثر پیش آزمون

باز و بسته در نمرات حافظه کاری و توجه پایدار تأیید میشود

استفاده شد که نتایج در جدول  5گزارش شده است .با توجه به

( .)p≤0/05و به این ترتیب استفاده از تحلیل کوواریانس برای

نتایج جدول  5اثر گروه بر نمرات پس آزمون حافظه کاری و توجه

پاسخگویی به فرضیههای پژوهش امکانپذیر است.

پایدار معنادار بوده است و با توجه به مجذور اتا  71درصد از

جدول  4نتایج آزمون چند متغیری برای بررسی متغیر

تغییرات حافظه کاری و  81درصد از تغییرات توجه پایدار ناشی

مستقل بر متغیر وابسته آورده شده است .طبق نتایج جدول 4

از تاثیر تمرینات بوده است .بنابراین در پاسخ به سوال پژوهشی

هر چهار آزمون نشان می دهد متغیر مستقل بر متغیر وابسته

میتوان گفت که تمرینات باز نسبت به تمرینات بسته تاثیر

موثر بوده است .به عبارت دیگر نتایج نشان داد گروه های تمرینی

معناداری بر حافظه کاری و توجه پایدار کودکان  ADHDداشته

باز و بسته حداقل در نمرات یکی از متغیرهای حافظه کاری و

است و باعث بهبود بیشتر حافظه کاری و توجه پایدار این کودکان

توجه پایدار دارای اختالف معنادار هستند .در ادامه برای بررسی

شده است.

جدول .4آزمون فرض المبدای ویلکز برای تأیید فرض چند متغیره
متغیر

درجه

سطح

مجذور

آزمون
F

آزادی

معناداری

اتا

ردیابی پیالیی

0/869

89/654

2

0/010

0/869

ویلکز المبدا

0/131

89/654

2

0/001

0/869

اثر هتللینگ

6/641

89/654

2

0/001

0/869

بزرگترین ریشه روی

6/641

89/654

2

0/001

0/869

تخمین
گروه

جدول  .5نتیجه تفکیکی تحلیل کوواریانس گروه های تمرین باز و بسته
متغیر وابسته

منبع اثر

میانگین

مجموع مجذورات

درجه آزادی

پیش آزمون

5/07

1

5/07

گروه

581/41

1

581/41

حافظه

واریانس خطا

238/25

27

8/82

کاری

واریانس کل

70172

30

آماره F

مقدار

مجذور

احتمال

اتا

0/576

0/455

0/021

65/88

0/001

0/709

مجذورات

توجه پایدار

پیش آزمون

190/409

1

190/409

15/479

0/001

0/364

گروه

1499/816

1

1499/816

92/121

0/001

0/819

واریانس خطا

332/124

27

12/301

واریانس کل

531673

30

بررسی نتایج جدول  5نشان میدهد با در نظرگرفتن نمرات
پیشآزمون به عنوان متغیرهای همپراش (کمکی) تفاوت بین

سطح ( )≤ p0/05معنیدار است و تمرینات باز اثر بهتری بر
حافظه کاری و توجه پایدار کودکان  ADHDداشته است.

نمرات دو گروه تمرینات باز و بسته در بهبود حافظه کاری در
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بحث و نتیجه گیری

نیازهای توجهی و تصمیم گیری بر توجه پایدار و حافظه کاری

با توجه به نیازهای متفاوت ادراکی برای انجام مهارتهای باز و

و در نهایت بر نتایج عملکرد تاثیر بگذارد .تحقیقات نشان داده

بسته ،پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر تمرینات باز و بسته

است که نیازهای توجه و نظام های پردازش اطالعات در

بر توجه پایدار و حافظه کاری کودکان  ADHDانجام شد.

شرایط محیطی تمرین باز و بسته متفاوت است .در شرایط

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد تمرینات باز نسبت

محیطی بسته که تغییرات بین اجرا چندان محسوس نیست

به تمرینات بسته اثر بیشتری بر ارتقای حافظه کاری و توجه

اما شرایط محیطی متغیر (مانند تمرین باز) امکان استفاده از

پایدار کودکان  ADHDداشت.

مکانیسم های پیش بینی را تضعیف می کند و نیازمند

نتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات گیگلیا و همکاران

پردازش های لحظه به لحظه حافظه کاری جهت براورده شدن

(  ) 2011دای و همکاران ( ) 2013و وانگ و همکاران (

نیازهای مختلف تکلیفی است که محیط بر اجرای مهارت

 )2013که با سایر گروه های سالم مانند سالمندان و

ایجاد می کند و این تمرکز مداوم توجه بر اطالعات محیطی

ورزشکاران انجام شد همسو است .در این تحقیقات شرکت

مرتبط با تکلیف باعث ارتقای عملکردهای توجه پایدار و

کنندگان در تمرینات مهارتهای باز عملکرد بهتری در برخی

حافظه کاری نسبت به شرایط تمرینی بسته می شود.

از جنبه های عملکرد اجرایی (به عنوان مثال ،کنترل مهاری

همچنین شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه عملکرد بهینه

و انعطاف پذیری شناختی) نسبت به شرکت کنندگان در

حافظه کاری با توانایی عصبی برای تمرکز توجه بر اطالعات

تمرینات مهارتهای بسته داشتند .برای مثال وانگ و

مرتبط با تکلیف و نادیده گرفتن حواس پرتی مرتبط است و

همکاران( )2013اثر تمرینات ورزشی باز و بسته را بر زمان

بهبودهای مرتبط با تمرین در حافظه کاری به دلیل افزایش
انگل،17

 .)2003تحقیقات

پردازش بررسی کردند .آنها نشان دادند که تنیس بازان (یک

این تواناییها است (کانوی ،کان و

ورزش با مهارت باز) نسبت گروه کنترل (دانش آموزان بی

ارتباط بین ظرفیت حافظه کاری یک فرد و توانایی برای

تحرک) زمان واکنش کمتری داشتند و با سخت تر شدن

کنترل جهتگیری توجه به محرکها در محیط را نشان

شرایط آزمایش در وضعیت زمان واکنش انتخابی و افزایش

میدهد .چنین کنترلی اشخاص را قادر میسازد به اطالعات

نیازتصمیم گیری ،عملکرد آنها نسبت به شناگران( یک ورزش

مهم برای اهداف فعلی خود توجه کنند و از محرکهای بی

با مهارت بسته) و گروه کنترل بهتر شد که مزیت مهارتهای

ربط به هدف که به علت برجستگی حسی (مانند آژیر

باز مانند تنیس را برای آماده سازی زمانی نشان داد .همچمین

آمبوالنس) توجهشان را جلب میکند دوری کنند .جهت دهی

نتایج پژوهش دای و همکاران ( )2013نشان داد مهارتهای باز

توجه به اهداف خود ،وابسته به سیگنالهای "باال به پایین"

منجر به دامنه پتانسیل رخدادی بزرگتر در قشرهای آهیانه و

از قشر پری-فرونتال است (کان و انگل .)2002 ،اصوال در

پیشانی در سالمندان شد .به عالوه انجام تمرینات مهارتهای

ورزش های با مهارت بسته ورزشکاران براساس گیرندهها و

باز نمرات دقت و زمان واکنش در تکلیف ان-بک را نسبت به

احساسهای درونی خود عمل میکنند و توجه کمتری به

مهارتهای بسته بهبود داد.

محیط پیرامون دارند؛ زیرا محیط پیرامون نسبتاً ثابت است.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پیشرفت های شناختی

در مقابل ،ورزشکاران شرکتکننده در مهارتهای باز به طور

در جنبه های خاص عملکرد اجرایی کودکان  ADHDمی

گسترده ای به محیط پیرامون و گیرنده های خارجی توجه

تواند از طریق تمرین های مهارت های باز به دست آید.

میکنند زیرا در این نوع ورزشها محیط لحظه به لحظه تغییر

تغییرپذیری شرایط محیطی می تواند با تحت تاثیر قرار دادن

میکند واطالعات توسط گیرندههای خارجی به دست میآیند

. Conway, Kane & Engle
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و یکی از دالیل برتری تمرینات باز برای کودکان  ADHDنیاز

 /بیش فعالی استفاده بیشتر از این فعالیتهای حرکتی این

به سازگاری با محرک ها و افزایش نیازهای توجهی اجرای این

کودکان پیشنهاد می شود.

تکالیف است .ترکل کلینبرگ ( )2002اولین کسی بود که
نشان داد از طریق به کارگیری برنامههای آموزش کامپیوتری
حافظه کاری در کودکان  ADHDمی توان طیف وسیعی از
تواناییهای شناختی و نمرات بهره هوشی را افزایش میدهد.
در مطالعه دیگری کانوی ،کان و انگل ( )2003نشان دادند که
پس از برنامههای آموزش کامپیوتری حافظه کاری ،فعالیت
مغزی اندازهگیری شده مربوط به حافظه کاری در قشر پیشانی
افزایش یافت .این دامنه ای است که بسیاری از محققان آن را
با کارکرد حافظه کاری مرتبط میدانند .آموزش حافظه کاری
چگالی گیرندههای دوپامین را در پره فرونتال و پاریتال
افزایش میدهد.
نتایج پژوهش زینالی ،سوری و عاشوری ( )1395اثربخشی
بازی های یارانه ای بر افزایش تمرکز و سازماندهی دانش

تشکر و قدردانی
این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد استخراج شده است.
از پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه و کودکان
 ADHDشرکت کننده در این پژوهش و خانواده های محترم
آنان کمال تشکر را دارم.
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