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 ساله 8توسعه توجه در دانش آموزان دختر  بر رشد وتقویت مهارتهاي حرکتی ظریف  تأثیربررسی 
 دانشگاه ارومیه. گرایش رفتار حرکتی  -کارشناسی ارشد تربیت بدنی- ربابه رحیمی

 دانشگاه ارومیه.گرایش رفتار حرکتی -کارشناس ارشد تربیت بدنی -مریم  صالحی
 دانشگاه تربیت معلم تهران.س تربیت بدنیکارشنا -رامین علی اصغرزاده

 مقدمه

 اختالل ترتیب بدین و شود می فرد عملکردي کارایی و بازده افت و شناختی عملکرد سطح کاهش موجب حافظه و تمرکز توجه، در اختالل 
 ).1(.دهد می قرار تحت تاثیر را زندگی هاي جنبه همه شناختی، مطلوب عملکرد سطح کاهش یا و شناختی هاي عملکرد در

 جمله از ، دقیق و ظریف حرکات. آورد می فراهم را کودك بعدي یادگیري و ها آگاهی زیربنايدر سنین دبستانی  کودك حرکتی تجارب
 وجود به کودك در روزمره هاي بازي و ها فعالیت حین در ها مهارت این. شوند می شناخته کودکان در دستی هاي مهارت بهبود عوامل
توجه درآموزش و یادگیري . توجه یکی از فاکتورهایی است که با توسعه حرکات ظریف و دقیق به دست می آید .یابند می هتوسع و آمده

مطالعه بر روي کودکان نشان می دهد که کمبود توجه در کودکان باعث رفتارهایی مانند کاهش توانایی شناخت،  .نقش بسیار مهمی دارد
 .)2( ن و کاهش اعتماد به نفس در کالس درس می شودپیشرفت کمتر در مهارت هاي خواند

مهارت هاي دستکاري اشیاء ومهارت هاي حرکتی ظریف باعث رشد توجه در کودکان می شود این نظریه اعالم می مینتسري طبق نظریه 
داده و توجه و تمرکز خود را  دارد که کودکان در حین انجام مهارت هاي حرکتی ظریف به شکلی فعاالنه ادراك و عمل را در کنار هم قرار

بین مهارتهاي حرکتی ظریف و افزایش توجه ارتباط معناداري وجود داردطبق بررسی هاي مختلف می توان نتیجه ). 3( توسعه می دهند
کالس  تکرار داوطلبانه حرکات و فعالیت هاي ظریف دردر واقع ). 4( توجه از طریق فعالیت بدنی امیدوار کننده است گرفت که آموزش

 ).3( بسیار مهم هستند و رشد توجه درس براي رشد ذهنی
محققان زیادي به بررسی تآثیر فعالیت هاي حرکتی ظریف بر روي فاکتورهاي مختلف رشد و توسعه، از جمله تاثیر فعالیت هاي حرکتی 

در این تحقیق . پرداخته اند... ا و پویاو حرکتی، بر یادگیري ریاضی، هماهنگی دقت و سرعت، تعادل ایست -ظریف بر توانایی هاي ادراکی
 .تاثیر این فعالیت ها بر رشد و توجه بررسی شد

 روش شناسی تحقیق
. بود گروه کنترل کی وی تجرب گروه یک بر مشتمل آزمون پس و آزمون شیپي حاو طرح کی از استفاده با ،یتجرب مهین نوع از قیتحق روش

 عنوان به دسترس در نفره 30 گروه کی. دادند لیتشکاز مدارس ابتدایی شهرستان هریس کی ساله  ی 8دختران را تحقیق آماري جامعه
. جلسه انجام شد 3هفته و هر هفته  12تمرینات فعالیت هاي حرکتی ظریف به مدت . شدند تقسیم نفره 15به دو گروه  و انتخاب نمونه

ساله در کالس هاي فوق  8هفته دانش آموزان دختر  12شد و در مدت براي اندازه گیري توجه از آزمون دقت و توجه بوناردل استفاده 
در این . پرداختند...) چیدن انواع مختلف پازل، خمیربازي، نقاشی، امالي بدون نقطه، قیچی و (برنامه به انجام فعالیت هاي حرکتی ظریف 

 .حلیل واریانس یکطرفه استفاده شدهاي تحلیل کوواریانس یکطرفه و تبراي آزمون فرضیه ي آماري  از آزمونپژوهش 
 بحث و نتیجه گیري

نتایج . بود ساله 8توسعه توجه در دانش آموزان دختر بر رشد و حرکتی -غنی سازي فعالیت هاي ادراکی  تأثیرهدف از این تحقیق بررسی 
 . ساله تأثیر دارد 8دکان بررسی ها نشان داد که فعالیت هاي حرکتی ظریف به صورت معنی داري بر رشد و توسعه توجه در کو

چرا که مشکالت شناختی کودکان در سنین پایین . کم توجهی یکی از مشکالت کودکان است که در سنین پایین باید مورد توجه قرار بگیرد
 .تآثیر عمیق تري بر زندگی آنان دارد

ت افزایش فعالیت فیزیکی و تمرینات حرکتی را بر تأثیرابود که ) 2007(، روگر )2003(نتایج تحقیق حاضر همسو با پژوهش هاي اریکسون 
بین مهارتهاي حرکتی ظریف و افزایش توجه ارتباط و نتایج نشان داد که . روي مهارت هاي حرکتی ،توجه ویادگیري کودکان بررسی کردند
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رشد توجه باید مورد توجه معلمان ،  بنابراین لزوم توجه به فعالیت هاي حرکتی ظریف در سنین پایین و اهمیت آن در .معناداري وجود دارد
 .والدین و مسئوالن گرامی قرار بگیرد

 ساله 8حرکات ظریف، رشد توجه، دختران  -فعالیت هاي ادراکی حرکتی :واژه هاي کلیدي
 منابع

1. Leclercq M, Zimmermann P(٢٠٠٢). Applied neuropsychology of  attention: theory, diagnosis, and 
rehabilitation. Psychology Press, ١١ New Fetter Lane, London EC۴P ۴EE;.P. ٢۵۵-٣٣٩. 

 .مفاهیم وکاربردها:مترجمان محمد کاظ واعظ موسوي ،دکتر معصومه شجاعی یادگیري حرکتی ).1386( مگیل،ریچارد اي -2
3- Standing, E. M. (١٩٨۴). Maria Montessori: Her life and work. New York: Penguin. 
۴- Mc.Cormick.C.C and schnobrichj.N(١٩٧١).perceptual-motor training and improvement in concentration in a 
Montessori preschool. Perceptual and motor skills; ٧٧-٣٢.٧١. 
۵- Ericsson.I,  (٢٠٠٣).Effects  of  increased  physical  Activity   and motor training  on motor skills, Attention 
and  
learning. school of Teacher education Department of sport sciences. SE ٢٠۵-٢٠۶ 

 
              داده ساله) 7-10( دختر آموزان دانش در توجه توسعه و رشد به مربوط هايداده توصیف. 2-4 شماره جدول

 گروه متغیر
 آزمون پس آزمون پیش

M SD M SD 

 سال  8
 17.62 87.93 21.6 68.66 کنترل

 18.23 107.66 24.77 62.6 تجربی
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