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 چکیده

ساله بود.  65تا  هفت های حرکتی ظریف بر رشد و بهبود توجه در دخترانبررسی تأثیر فعالیت ،هدف از پژوهش حاضر

بر یک گروه تجربی و یک گروه کنترل  آزمون مشتملپس ـآزمون تجربی با استفاده از طرح پیشنیمه این پژوهش

که از  یکی از مدارس ابتدایی شهر اصفهان تشکیل دادند ۀلسا 65هفت تا  را دختران پژوهشآماری  ۀ. جامعصورت گرفت

نفره )یک گروه تجربی و یک گروه  15و به دو گروه ه شدعنوان نمونه انتخاب به دردسترس ۀنفر 695 یک گروه این میان،

. برای جای گرفتندنفره  60صورت مساوی در چهار گروه سنی به ذکر است که افراد نمونهگردید. شایانکنترل( تقسیم 

هفته  69قبل و بعد از )له دو مرح طیاستفاده شد که این آزمون  "بوناردل"سنجش میزان توجه در کودکان از آزمون 

 دهدمینشان  ها. یافتهصورت گرفتبا استفاده از تحلیل کوواریانس نیز . تحلیل آماری اجرا گردید (انجام حرکات ظریف

توجه کودکان دبستانی داشته است و اثر سن در بین  ۀبر رشد و توسع داریاتأثیر معن های حرکتی ظریفکه مهارت

های ظریف، توجه را در که فعالیتبر اینسوری را مبنیمونته ۀهای این پژوهش نظری. یافتهباشدمیدار اها معنگروه

توجه در  ۀای در رشد و توسعهپتانسیل بالقواز ها که این فعالیت دهدمیکند و نشان یید میأدهد، تکودکان افزایش می

 . باشندبرخوردار میکودکان دبستانی 

 

  سوریتوجه، کودکان دبستانی، مونته حرکات ظریف،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

برای  ینیاز بسیار مهمپیش ،های سالم توجهاست. قابلیت 1توجه ،یکی از عملکردهای شناختی مهم

آموخته تکیه کنیم، باید های بیش. هر زمان که نتوانیم بر روشباشدمیبرآوردن مطالبات روزانه 

. این مورد تنها به کارهای عملی محدود نماییما کنترل طور مداوم اعمالمان رتمرکز کرده و به

همان نسبت صادق به نیزبلکه در رابطه با هر تعامل اجتماعی و هر نوع فعالیت ذهنی  ؛باشدنمی

عنوان فرایندهای بنیادی در نظر گرفت. اختلال در های توجه را بهتوان قابلیتمی ،ترتیببدین ؛است

و کارایی عملکردی فرد  یکاهش سطح عملکرد شناختی و افت بازدهتوجه، تمرکز و حافظه موجب 

ثیر أتهای زندگی را تحتجنبه تمامکاهش سطح عملکرد مطلوب شناختی،  ،ترتیبشود و بدینمی

عنوان فرایند تمرکز یا توجه را به هاشناسان شناختی و فیزیولوژیست(. روان1ـ2دهد )قرار می

(. 3کنند )ای تسهیل درک یا فعالیت ذهنی و حرکتی تعریف میکردن منابع شناختی برمحدود

شود و مطالعه بر روی کودکان از ارکان یادگیری محسوب می توجه و تمرکز به موضوعات درسی

رفتارهایی مانند کاهش توانایی شناخت،  بروز دهد که کمبود توجه در کودکان باعثنشان می

(. توجه به 4شود )نفس در کلاس درس میبههش اعتمادهای خواندن و کاپیشرفت کمتر در مهارت

های و مهارت بودهشرط رسیدن به موفقیت در سنین بالا مسائل شناختی مهم در سنین پایین، پیش

 باشد. های رسیدن به این مهم میحرکتی مطلوب یکی از راه

از این ه شود تا کودکان در نظر گرفت ۀهدفی است که باید برای هم ،های حرکتی مطلوبمهارت

حرکات هماهنگ توسط  هکنترل بیشتری بر محیط زندگی خود داشته باشند. انجام یک رشتطریق، 

ریزی شناختی و ذهنی است که بدون آن کودک قادر به انجام این عمل کودک، مستلزم برنامه

ها ا و چشمهرا تنها به حرکات دست 2( تعریف خود از حرکت ظریف1893(. ویلیامز )5نخواهد بود )

ها و توانایی هماهنگی و تنظیم استفاده از چشم ،دارد که حرکات ظریفکند و بیان میمحدود می

توسط عضلات  شکل عمدهبهبه حرکاتی اشاره دارد که  دهد وافزایش می یکدیگرها را در کنار دست

بازی و فعالیت با  کردن، نوشتن،مانند: نقاشی؛ شودتر بدن تولید میهای عضلانی کوچکیا گروه

های دستی در از جمله عوامل بهبود مهارت (. حرکات ظریف و دقیق4کوچک و ظریف ) یاشیا

گویای این  مطالعات(. 6شوند )کودکان و کسب مهارت در انجام اعمال اختصاصی شناخته می

جه یکی از تو .وجود دارد های حرکتی ظریف و افزایش توجهبین مهارت ارتباط معناداری هستند که

های مختلف (. طبق بررسی7آید )دست میحرکات ظریف و دقیق به ۀفاکتورهایی است که با توسع

زمینه، دراین(. 9کننده است )بدنی امیدوار توان نتیجه گرفت که آموزش توجه از طریق فعالیتمی

                                                           
1. Attention 

2. Fine Motor 
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اثر منفی  ،تدایی( نشان دادند که کمبود توجه در کودکان کلاس اول اب1883و همکاران ) 1الکساندر

 برهنگام بازی بهگذارد. بیشتر کودکان ماندگارتری نسبت به کودکان کلاس چهارم بر جای می

کودک با توجه و  ،بخش باشداگر فعالیت لذت .کننددهند توجه و تمرکز میحرکاتی که انجام می

و بهبود توجه در دوران  رشد ،بنابراین؛ (8مهارت خواهد بود ) ۀتمرکز بیشتری مایل به تکرار و ادام

 کودکی از اهمیت بالایی برخوردار است. 

های رشد حرکات ظریف و افزایش توانمندی ۀکنندکیدأی وجود دارد که تیاهنظریه ،زمینهایندر

های و مهارت های دستکاری اشیامهارت ،2سوریمونته ۀ. طبق نظریباشدمیشناختی در کودکان 

حین دارد که کودکان دراین نظریه اعلام می .شوددر کودکان می حرکتی ظریف باعث رشد توجه

شکلی فعالانه ادراک و عمل را در کنار هم قرار داده و توجه و های حرکتی ظریف بهانجام مهارت

صورت بهکند تا کودک خلاصه، دست ذهن را راهنمایی میطوربه .بخشندیتمرکز خود را توسعه م

حرکات و  ۀتکرار داوطلبان ،واقعدر نیازمند تمرکز و توجه بالا درگیر شود.های فعالانه در فعالیت

سوری ه(. آموزش مونت11) باشندمیهای ظریف در کلاس درس برای رشد ذهنی بسیار مهم فعالیت

این روش اجرای سوری است. همونت ،یافته توسط پزشک ایتالیایی و مربییک رویکرد آموزشی توسعه

بود.  یکی از اولین پزشکان زن در ایتالیا سوریه. مونتگردیددر رم آغاز ( 1817) لدر ساآموزشی 

رشدی بسیار کندی  ۀحرکتی بر روی کودکان معلول ذهنی که دامن ـشروع کار او با تمرینات حسی 

و در  شودمدرسه در سراسر جهان انجام می 21111سوری در حدود هآموزش مونت. بود ،داشتند

این فعالیت، اصل هدایت فردی و  ۀ. فلسفباشدمیسالگی  19تولد تا  هنگام ن ازخدمت کودکا

بلکه مفاهیم ارزشمند  ؛تنها تولید مواد جدید آموزشیهای خود را نهبود و ایدهمحوری رویکرد کودک

سوری (. مونته11برای طراحی و سازماندهی فضای زندگی برای کودکان در نظر گرفته بود )

آموزش از طریق ادراک خاصی به  هاکه به کمک آن نمودر و لوازم خاص را طراحی سری ابزایک

 ؛شوندکارکردن ترجمه می ۀوسیلهای کودکان بهفعالیت ،سوریشود. در روش مونتهها منتقل میبچه

قالب کار گنجانده شده است. ی هستند که دریهاکودکان موظف به انجام فعالیت معنا کهبدین

 بر آموزش از طریق بازیروش مبتنی باای طور گستردهسوری بهروش آموزشی مونته ،کلیطوربه

توسعه دهد تا در آن  صورتیبهکوشید تا سیستم آموزشی خود را سوری می. مونتهباشدمیمتفاوت 

در خواندن، ریاضی، عملکرد اجرایی و درک اجتماعی  هاآنکودکان بتوانند مستقل باشند و عملکرد 

صورت فعال در تمام کودک به ،سوریدر روش آموزشی مونتهذکر است که شایان. یابد بهبود

شود که با آموزشی استفاده می ۀقطع 22(. در این روش از 12) باشدمی های روزانه درگیربرنامه

                                                           
1. Alexander 

2. Montessori Theory 
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تر های سنگینبزرگ با وزن عاتهای سبک تا قطکوچک با وزن اتتوجه به سن کودک از قطع

استفاده از مواد آموزشی متفاوت است.  ،سوریههای متمایز آموزش مونتد. از ویژگیردگاستفاده می

)با برخی  مطالعه سال 45با بیش از  سوری و همکارانهاین وسایل آموزشی توسط دکتر مونت

 (. 13تغییرات محدود پس از آن( توسعه داده شده است )

آموزشی  ۀو محیط یادگیری مناسب با دورقوی بین تمرکز، توجه  ۀپرورش یک رابطودر آموزش

تواند محیط مناسبی برای افزایش یادگیری و توجه باشد. سوری میوجود دارد. فضای آموزشی مونته

یک محیط آموزشی  معناکهبدین ؛فعالیت آزاد در یک محیط آماده است درحقیقت، این روش

کودک  که ایجاد کند و اجازه دهد تواند فضاهای تطبیقی نیازهای کودکان در سنین مختلف رامی

با توجه به دستورات روانی درونی خود از محیط مناسب  هااستقلال در تمام زمینه ۀمنظور توسعبه

نظر وجود های متفاوت بر رشد اتفاقگونهگذاری نقش محیط بهاثر(. در ارتباط با 14) تبعیت کند

تأثیرات افزایش فعالیت فیزیکی و به بررسی در پژوهشی ( 2113) 1اریکسون مثال،عنوانبه ؛دارد

که  پرداخت و گزارش کردهای حرکتی، توجه و یادگیری کودکان تمرینات حرکتی بر روی مهارت

نتایج  ،همچنین .یابدهای فیزیکی در مدرسه افزایش میفعالیت ۀوسیلههای حرکتی ظریف بمهارت

های فیزیکی و تمرینات حرکتی افزایش تافزایش فعالی ۀوسیلهآشکار ساخت که توجه کودکان ب

دبستانی های حرکتی ظریف بر توجه کودکان پیشتأثیر فعالیتنیز دیگر  پژوهشی(. در 15یابد )می

نقاشی،  :شامل پژوهش های حرکتی ظریف در این. فعالیته است( بررسی شد2117) 2توسط رویگر

توجه نیز از طریق سیستم شناختی  .کوچک بود یآمیزی، نوشتن، بازی و فعالیت با اشیارنگ

های حرکتی ظریف در افزایش میزان که مهارت ها حاکی از آن بودیافتهبررسی قرار گرفت. مورد

که تمرین، فعالیت بدنی و بازی  توان گفتمی ،اینبنابر ؛(16ثر است )ؤم مهدکودکیتوجه دختران 

افزایش زمان  وتواند منجر به رشد حرکتی میحرکتی تأثیر زیادی داشته و  ـ های ادراکیبر توانایی

هماهنگی حرکات  ۀبه بررسی توسع پژوهشیدر ( 2113) 3هریسبراین،  علاوه(. 17،19توجه شود )

که  به این نتیجه رسید و دبستانی پرداختحرکتی در کودکان پیش ـ ظریف و هماهنگی بینایی

کند به کودکان کمک می باشد کهمیف حساس برای رشد حرکات ظری ۀدبستانی یک دورپیش ۀدور

حساس برای بیشتر  ۀ(. دور18) نمایندتأخیر رشد حرکتی ظریف خود را دوباره بازسازی  تا

تری از میزان پایین ۀیا به درج و پذیرددبستان پایان می ۀهای انسان تا قبل از ورود به دورتوانمندی

به عوامل  معمولاً ،وجود آیدهکه در تداوم رشد بای گونه وقفهرسد. هرهای مغزی میحساسیت نورون

                                                           
1. Ericsson 

2. Roger 

3. Haris 
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های حرکتی ظریف در اهمیت مهارت رب (2119) 1اونزمینه، دراین(. 21) باشدمی تبطمحیطی مر

که این نیز های حرکتی برای پشتیبانی و کمک در امر یادگیری ویادگیری و توجه به مهارت ۀتوسع

تأکید  ،دنثر باشؤم بردن توان یادگیری فراگیرانر بالادد نتوانمیتا چه اندازه ها این مهارت

های حرکتی مهارت ۀتوسع ازتوان که می توان گفتمطالعات میاین  برمبنای نتایج(. 21)کندمی

آموزش حرکات ظریف  ،دیگرازسویکودکان دبستانی بهره برد.  درظریف در رشد و بهبود توجه 

توجه، سرعت نوشتن، دقت و  ۀهای نوشتاری، دامنمهارتهای ترسیمی، بر مهارتداری ناتأثیر مع

( و یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان دارای اختلالات ریاضی 22های ترسیمی )سرعت در مهارت

اهمیت توجه به مداخلات  به بررسی در پژوهشی (1383افروز و همکاران )راستا، دراین. (23) دارد

عنوان و  پرداختندهای یادگیری آموزان با ناتوانیانشتوجه د ۀحرکتی در افزایش دامنـ  حسی

ها های آنمهارتهای حرکتی ظریف و خردهفعالیت ،های حرکتی درشتمداخلات فعالیتکه  نمودند

های آموزان با ناتوانیتوجه دانش ۀهای ادراک حسی و تمیز حسی منجر به افزایش دامنفعالیت نیز و

های حساس رشدی در سنین کودکی که توجه به دوره گفتتوان می ،لذا؛ (24) شودمییادگیری 

حرکات منتخب باعث  ،( نشان داد2116و همکاران ) 2طور که نتایج وتاوهمان اهمیت دارد.بسیار 

 (. 25) شودمیساله  سه تا ششحرکتی کودکان  ـ حرکتی و ادراکی ـ رشد حسی

( و از 16،24-15شناختی بسیار مهم ) شده، توجه یکی از فاکتورهایبا توجه به مطالب بیان

. که در سنین پایین باید به آن توجه شود تحصیلی، یادگیری و آموزشی است ۀزمینضروریات لازم در

ترین نکات جهت اصلاح و بهبود مسائل های تربیتی صحیح یکی از مهماتخاذ روش دیگر،سویاز

( بررسی عملکرد 2117رویگر ) ژوهشپدر زمینه، باشد. دراینمیشناختی همچون توجه روان

 بررسی قرار گرفتدبستانی موردحرکات ظریف در کودکان پیش ۀشناختی توجه با یک دوره مداخل

های کودکان را تواناییو  کید قرار دادأتدبستانی را موردپیش ۀ( نیز اهمیت دور2112) 3. لیلارد(16)

دبستان مانند  ۀکه دورجاییآناز .(13) سوری به چالش کشیدهای درس مونتهدر کلاس

باشد، پژوهشگر درصدد بررسی های آموزشی برای کودکان میترین دورهدبستانی یکی از مهمپیش

توجه داشت که پروتکل تمرینی و به این نکته  . در این ارتباط، بایدله در پژوهش حاضر شدأاین مس

  شود.ها میه باعث تفاوت بین پژوهشترین مسائلی است کمحیط آموزشی متفاوت یکی از مهم

 ۀعلاق، مورددنارلحاظ نقش مهمی که در زندگی انسان دهای حرکتی بهسنجش مهارتدیگر، سویاز

: نقش باشدمیاهمیت پرداختن به این موضوع از دو بعد حائز .بوده است پژوهشگرانبسیاری از 

                                                           
1. Owens 

2. Vatavu 

3. Lillard 
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ارتباطی که و  قتصادی و اجتماعی فردهای حرکتی در یادگیری، موفقیت تحصیلی، کفایت امهارت

 های شخصیت از قبیل خودپنداره، رفتار اجتماعی و هیجانی دارد.های حرکتی با سایر جنبهمهارت

در بسیاری از مطالعات ثابت شده است که یادگیری مشاغل مختلف نیازمند کسب حدودی از 

کند می صادی فرد کمککفایت اجتماعی و اقتهای حرکتی است و مهارت در شغل به مهارت

رشدی (. کودک در سنین پایین پتانسیل بیشتری برای رشد و یادگیری دارد و عدم توجه 26،27)

 ،با توجه به چنین ضرورتیلذا  ؛همراه خواهد داشترا بهثیر ماندگارتری أت ،کودکان در سنین پایین

سوری مونته ۀکید بر نظریأا تحرکتی غنی ب ـ ادراکی ۀبا ایجاد زمین در پی آن است تااین پژوهش 

توجه در کودکان  ۀتأثیر حرکات ظریف بر رشد و توسعبه بررسی در محیط آموزشی کودکان، 

تواند سوری میآیا روش آموزشی مونته همچنین، به این سؤالات پاسخ دهد کهدبستانی بپردازد. 

موزشی رایج متفاوت ما محیط آموزشی مناسبی برای افزایش توجه و یادگیری با توجه به محیط آ

تواند فاکتورهای شناختی و رشدی مهم را در محیط آیا استفاده از این روش آموزشی میو باشد؟ 

این بررسی در سنین مختلف انجام ذکر این نکته ضرورت دارد که ؟ بخشدآموزشی مدارس ما توسعه 

تر و بررسی دقیقف موردثیر رشدی حرکات ظریأتبر کید أبا ت را بر توجهگرفت تا اثر سن رشدی 

آموزان، مربیان، به والدین دانش را تریهای واضحاساس نتایج آن، دیدگاهتر قرار داده و برموشکافانه

کشیدن این روش و چالشبه ،واقعه دهد. درئولان امور تعلیم و تربیت کودکان ارائریزان و مسبرنامه

 باشد. وهشی میژملزومات پ ازکودکان رشدی و تحصیلی  ۀمتدهای کاربردی آن برای آیند

 

 پژوهش روش
بر یک گروه آزمون مشتملپس ـآزمون با استفاده از یک طرح پیشحاضر تجربی نیمه پژوهش

های حرکتی بررسی تأثیر فعالیت ،این پژوهش از . هدفانجام گرفتتجربی و یک گروه کنترل 

را  پژوهش آماری ۀجامع ساله بود. 11تا  هفت آموزان دخترظریف بر رشد و بهبود توجه در دانش

یک  هاکه از میان آن سال( یکی از مدارس ابتدایی شهر اصفهان تشکیل دادند 11هفت تا دختران )

نفره )یک گروه تجربی و  61و به دو گروه  گشتعنوان نمونه انتخاب دسترس بهدر ۀنفر 121ه گرو

هفت،  ورت مساوی در چهار گروه سنی )گروه سنیصبه گردید. افراد نمونهیک گروه کنترل( تقسیم 

دو  درکه  قرار داشتکننده شرکت 31 ،در هر گروه سنی کهسال( تقسیم شدند  11و هشت، نه 

از  پژوهشبرای شرکت در این ذکر است که شایان. جای گرفتندکنترل و تجربی  ۀنفر 15گروه 

 پژوهشگربرنامه با های فوقان در کلاسکنندگکتبی گرفته شد و شرکت ۀناموالدین کودکان رضایت

 همکاری داشتند. 
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با عنوان  بود که "توجه بوناردل آزمون دقت و" ،در این پژوهشمورداستفاده گیری ابزار اندازه

 و شوددار تشکیل میهای جهتاز تعدادی دایرهاین آزمون شناخته شده است.  "زنیآزمون خط"

چپ شروع کند، سطر به سطر پیش برود و علائمی را که به  از سمت بایست آزمون رامی آزمودنی

تعداد علائم درست  درادامه،تر خط بزند. چه سریعسه علامت بالای صفحه شباهت دارند، هر

توان شود. به کمک این آزمون میشده محاسبه میفراموشعلائم خورده و غلط خطعلائم خورده، خط

های های افراد را اندازه گرفت و به تفاوتو سایر تواناییپذیری، کسب مهارت دقت، سرعت، خستگی

آزمون، تعداد علائم درست  ۀنمر ثبت پایان برایقیقه است و درد 11زمان آزمون ها پی برد. مدتآن

خورده، یک یک از علائم درست خطبرای هر گردد کهشمارش میهر ورقه  ۀشدخورده و فراموشخط

گرفته نیم امتیاز منفی در نظر  ،شدهخورده و فراموشاز علائم غلط خط یکامتیاز مثبت و برای هر

ذکر است بهلازمدهد. مثبت و منفی، کارآمدی آزمودنی را تشکیل می اتجمع جبری امتیاز شود ومی

ابزار به روش  این (. پایایی29شود )توجه )دقت( منظور می ۀعنوان نمراین آزمون به درفرد  ۀنمرکه 

آموز دبیرستانی که به تصادف انتخاب شده دانش 31زمانی دو هفته بر روی  ۀی با فاصلبازآزمای

 (. 28دست آمد )به( 85/1)بستگی پیرسون ارزیابی گردید و ضریب هم ،بودند

های کارتونی در هایی از حیوانات و شخصیتطرحانواع مختلف پازل )که شامل: وسایل بازی: 

انجام کارهای دستی برای  ۀ)مخصوص برش کاغذ در سایز کوچک ویژتکه(، قیچی  48های اندازه

 .بود غیرههای مختلف، مداد رنگی، چسب و آموزان(، خمیربازی در رنگدانش

عمل آمد و تمرینات حرکات ظریف آزمون )تست بوناردل( از دو گروه تجربی و کنترل بهپیش ،ابتدا

های نواع مختلف پازل، خمیربازی در رنگهای حرکتی ظریف )چیدن اکه شامل انجام مهارت

بود، ( غیره نقطه و، نوشتن املای بیهامختلف، نقاشی با مداد رنگی، برش با قیچی و چسباندن تکه

دقیقه تمرینات زیر را انجام  45مدت به و جلسه سهها هر هفته آزمودنیدر این مرحله، . گرفتانجام 

 دادند.

صورت موضوع به، 11یک، سه، پنج، هفت، نه و های هفتهدر  :میزیآکردن و رنگنقاشی ؛اول ۀجلس 

کشیدن و کید بر بهترأبا ت ،البته ؛شدآموز انتخاب شده و طراحی میاختیاری توسط خود دانش

بر روی  را هاییمربی طرح نیز 12و  11دو، چهار، شش، هشت،  هایهفتهدر تمیز.  یآمیزرنگ

خود ترسیم  ۀشد تا همان طرح را با سلیقآموزان خواسته میدانشو از  کردمیسیاه ترسیم تخته

ترسیم کلبه، درخت،  عبارت بود از:کرد هایی که مربی استفاده میآمیزی نمایند )طرحکرده و رنگ

 .(غیره انسان، حیوانات، اشکال هندسی و ۀچهر

های متنوعی فعالیتاول تمرین شامل  ۀهفت شش :نقطهنوشتن املای بی و چیدن پازل ؛دوم ۀجلس

و  گشتآوری میجمع ،آموزان تهیه شده بودکه توسط خود دانشها این پازلچیدن پازل ) مانند
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 و تا احتمال تمرین در منزل کاهش یابد( گردیدصورت تصادفی بین کودکان توزیع میسپس به

انگشتان  ۀوسیلبازی بهکردن خمیر شد تا با لولهها خواسته میدر این فعالیت از بچه) خمیر بازی

مثلث، مربع، دایره، آدمک، خانه، حروف  سیاه )ماننداشکال مختلفی را که مربی روی تخته ،خود

 نیز دوم ۀهفت شش. در ( بودروی میز خود درست نمایند ،کرد( ترسیم میغیره لاتین، حروف الفبا و

در این بخش از  .فتیانقطه اختصاص میجلسات تمرینی در هر هفته به نوشتن املای بی

بدون گذاشتن نقطه برای  ،شودشد کلماتی را که توسط مربی دیکته میآموزان خواسته میدانش

های آموزان تعداد نقطهیک از دانشهر ،هاکردن برگهبدلوپایان با ردخود بنویسند و در ۀها در برگآن

 . گرفتتعلق میتر جایزه به سه نفر بر و نمودشده را شمارش کرده و اعلام میذاشتهگ

در هر هفته به برش کاغذ با قیچی اختصاص  یتمرینات :هابرش با قیچی و چسباندن تکه ؛سوم ۀجلس

ها را که مربی در اختیار های روی برگهتا طرح شدمیها خواسته این فعالیت از بچه در .شدداده می

خود  ۀدیگری به سلیق ۀا را روی برگهاین طرح ،و سپس هندبا قیچی برش د ،ها گذاشته بودآن

های شد بیشتر شامل حروف الفبا در اندازههایی که استفاده میطرحذکر است شایانبچسبانند. 

کردند. فعالیت دیگر در داری را درست میاها کلمات معنکودکان باید با استفاده از آن ودرشت بود 

ها و چسباندن کردن آنمچاله ،های کوچکهزهای رنگی در اندابریدن کاغذ ،جلسات برش با قیچی

 12مدت تمرینات بهاین روی یک طرح اختیاری )مانند طرح یک گل( بود.  هشدهای مچالهاین کاغذ

از هر دو گروه  دوازدهم، ۀاز اتمام تمرینات حرکات ظریف در پایان هفت پس و هفته ادامه داشت

 عمل آمد. هآزمون )تست دقت بوناردل( بپس

پراکندگی متغیرها از جمله  های گرایش مرکزی وبا استفاده از آمار توصیفی، شاخصاین پژوهش در 

ها، برای بررسی بودن توزیع دادهپس از تأیید نرمال و دگردیمیانگین و انحراف استاندارد محاسبه 

 گرفته بهرهو آزمون تعقیبی توکی  1های حرکتی ظریف بر توجه از تحلیل کواریانستأثیر فعالیت

انجام ( 15/1) و در سطح معناداری 21 ۀنسخ 2اس پی اس اس افزارشد. این مراحل با استفاده از نرم

 ارائه شده است. شمارۀ دو و سهگرفت. نتایج تحلیل کواریانس در جداول 
 

 نتایج 
 شده ارائهمیانگین و انحراف معیار چهار گروه در سه فاکتور سن، قد و وزن  ،ۀ یکدر جدول شمار

 است.
 

                                                           
1. ANCOVA 

2. SPSS 
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  های توصیفی به تفکیک سندادهـ 6جدول 

گروه 

 اسمی

 وزن قد سن

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 32/2 41/21 5/14 116 7/1 1/7 سال هفت

 49/2 3/24 4/12 2/125 55/1 19/9 سال هشت

 22/4 6/32 75/11 7/133 65/1 13/8 سال نه

 21/3 5/34 25/13 8/141 52/1 2/11 سال 11

 

تفکیک چهار گروه  به را آمده از آزمون توجه بوناردلدستمیانگین امتیازات بهۀ یک شمار شکل

های گروه تجربی که در هر چهار گروه، آزمودنی بیانگر آن استدهد. نتایج این آزمون نشان میسنی 

با توجه به میانگین امتیازات  ،. البتهاندداشتهآزمون در پس عملکرد بهتری را نسبت به گروه کنترل

 ها نیز بیشتر شده است.میزان توجه آزمودنی ،با افزایش سن

 

 
 آموزان دختر به تفکیک سن و گروهنمرات توجه در دانش ۀمقایسـ 6 شکل
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 تقیلمتغیر مس اریانس برای بررسی اثر تمرین و گروهونتایج آزمون تحلیل کو ـ9ل جدو

 اثر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

مجذور 

 اتا
 توان

فعالیت های 

حرکتی 

 ظریف 

 88/1 67/1 111/1** 386/18 734/861 3 734/861 پیش آزمون

 88/1 42/1 111/1** 446/25 61/122 3 61/122 بین گروهی

     11/3 56 87/176 درون گروهی

 

ها آزمونآزمون، تفاوت معناداری بین پسدهد که با ثبات پیشنشان میۀ دو رمندرجات جدول شما

توان می ،لذاباشد؛ میاثر اصلی تمرین و گروه معنادار  دیگر،عبارتبه ؛(P=0.001) ایجاد شده است

ثیر داشته و با توجه به معناداری اثر گروه، عضویت أکه فعالیت حرکتی ظریف بر توجه ت گفت

؛ باشدمی (42/1) معادل میزان تأثیر مداخله دیگر،ازسوی اثرگذار باشد. است ستهگروهی توان

بـا  ،ادامهآزمون مربوط به تأثیر مداخله بوده است. درواریانس نمرات پس از درصد 42معنا که بدین

 شود.میاستفاده از آزمون تعقیبی توکی به تعیین محل این تفاوت پرداخته 
 

 اساس سنها بربین گروهنمرات توجه برای بررسی تفاوت  آزمون توکی ـ9ل جدو

 خطای انحراف استاندارد سطح معناداری هاتفاوت میانگین منابع تغییر

 126/1* 5/14 سال هفت تا هشت

2654/4 

 115/1** 143/39 سالهفت تا نه 

 115/1** 214/41 سال 11هفت تا 

 796/1 23/13 سالهشت تا نه 

 796/1 6667/11 سال 11هشت تا 

 966/1 93/2 سال 11نه تا 
 

میانگین  ۀشود که سطح معناداری مقایسملاحظه می سه ۀشده در جدول شمارطبق نتایج ارائه

کـه نـشان  باشدمی( 126/1حدود ) سال هشتسال با میانگین نمرات گروه  هفتنمـرات گـروه 

سال با  هفتمیانگین نمـرات گـروه  ،وجود دارد. همچنینزمینه درایندهد تفاوت معنادرای می

تفاوت  ۀدهندکـه نـشان دست آمـده( ب115/1حدود ) سال 11 سال و نهمیانگین نمرات گروه 

 ،بنابراینباشد؛ نمیدار اهای سنی معناما تفاوت پیشرفت بین سایر گروه باشد؛ها میآنمعنادار بین 

 سال مشخص گردیده است. 11و  نه، هشتهای ال با گروهس هفتتفاوت بین توجه گروه 
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 گیریبحث و نتیجه
 توجه در دختران ۀهای حرکتی ظریف بر رشد و توسعبررسی تأثیر فعالیت از این پژوهش،هدف 

توجه در اثر متغیر مستقل  ۀرشد و توسع ۀمتغیر وابست ،منظوربدینساله بود.  11هفت تا 

. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس و تحلیل دبررسی قرار گرفتمورهای حرکتی ظریف فعالیت

 تمامیمقایسه با کودکان گروه کنترل در کودکان گروه تجربی دردر طرفه نشان داد که واریانس یک

 12مدت های حرکتی ظریف بهآزمون، انجام فعالیتآزمون نسبت به پیشهای سنی در پسگروه

گذار ساله تأثیر 11هفت تا  آموزان دخترتوجه در دانش ۀد و توسعداری بر رشاصورت معنبه هفته

و تفاوت  هدار بوداسال معن هفتگروه سنی در تنها این امر های سنی، گروه ۀمقایسدر ؛ اماه استبود

 ۀحرکتی بر توسع ـ ادراکی ۀتأثیر تجرب ۀدهند. این مطالب نشانباشدنمیدار اها معنبین دیگر گروه

اگر کودکی توان گفت که میو  استتوجه در سنین پایین  ۀدکان و اهمیت رشد و توسعتوجه در کو

های بحران زندگی نشود، ممکن است رشد طبیعی طول دورههای مناسب درموفق به دریافت محرک

فقدان تجارب مناسب در این ارتباط باید گفت که . گرددرو های بعدی با موانعی روبهوی در دوره

تواند اثر منفی و ماندگارتری بر می مقایسه با سنین بالاترر در سنین پایین اتفاق افتد، دریادگیری اگ

بررسی (. در این پژوهش اهمیت توجه به رشد شناختی کودکان در سنین پایین 4رشد داشته باشد )

ثیر بیشتری نسبت به أت ،و نتایج نشان داد که یک دوره تمرینات ظریف در سنین پایین گردید

 ؛توجه قرار بگیردهای رشد در سنین پایین باید موردتوجه به جنبه ،دلیلهمینبه ؛نین بالاتر داردس

های یادگیری و رشد و در فرصت مهمیسازی محیط و حساسیت مراقبان و معلمان نقش غنی زیرا،

یت این اهم رسوری بمونته ۀطور که در نظریهمان ؛شناختی سراسر زندگی داردعوامل روان ۀتوسع

تنها در رشد توجه، ادراک که رشد حرکتی کودکان نه است و نشان داده شده گشتهکید أمطلب ت

نقش بسیار مهمی  نیز کودکان ۀبلکه در آیند ؛غیرهفضا، ریاضی، عملکرد اجرایی، درک اجتماعی و 

سوری ونتهکودکانی که در مدارس م ه است،نشان داد هاپژوهشطور که نتایج دیگر (. همان13دارد )

بودند که در  افرادیتر از موفق ،تحصیلی و اجتماعی ۀزمینتحصیل کرده بودند، در سنین بالاتر و در

 (. 12کردند )مدارس سنتی تحصیل می

کند. نقص در توجه، نگرانی بسیار زیادی هم برای والدین و هم برای معلمان کودکان ایجاد می

کاهش سطح عملکرد شناختی و افت بازده و کارایی اختلال در توجه، تمرکز و حافظه موجب 

های شناختی و یا اختلال در عملکرد ،ترتیبشوند و بدینعملکردی فرد و افزایش اشتباهات می

 ،بنابراین ؛دهدتأثیر قرار میزندگی را تحت وانبج ۀکاهش سطح عملکرد مطلوب شناختی، هم

 وانبج ۀدر هم تقریباً) برای مشارکت فرد را یجبرانهای توجه عواقب غیرقابلاختلال در قابلیت

که مدارس  ه استنتایج مطالعات گوناگون نشان داد دیگر،ازسوی(. 1،2دنبال دارد )به (زندگی
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د بسیاری از مشکلات رشدی و نتوان، میاندگذاری شدهاساس خاصی طراحی و پایهسوری که برمونته

د. این کودکان از رشد ندارکودک قدم بر ۀبهین جهت رشدد و درنشناختی کودکان را پوشش ده

تحصیلی و شغلی  ۀو آیند برخوردار هستندخود الان از همس برخیمقایسه با شناختی بهتری در

توجه قرار بگیرد (. توجه به چنین مسائلی باید از سنین پایین مورد13است ) هانروی آبهتری پیش

های رشد عدم توجه به زمینه (2113) اسمیت اعتقادبه  مدت جلوگیری شود.تا از عواقب آن در بلند

له سبب دلسردی أاین مس ود شوآینده می یها در اجراهاحرکتی در کودک موجب ناکامی آن

 (.31) گشتها خواهد کودکان در آینده از اجرای فعالیت

(، 2117)(، رویگر 2113(، اریکسون )1871مکورمیک ) های پژوهشیافتهحاضر با  پژوهشنتایج 

بود. همسو ( 1383افروز و همکاران ) و (2113(، آنجلین )2112(، لیلارد )2119اون و همکاران )

حرکتی منجر  ـ خلات حسیااین پژوهشگران در مطالعات پژوهشی خود به این نتیجه رسیدند که مد

وهش ژن پمطالعات متعددی نتایج ای. گرددهای شناختی از جمله افزایش توجه میبه تقویت مهارت

تفاوت یادگیری در سنین متفاوت  ،توجه در این پژوهشمهم و قابل ۀنکت ،ادامهکنند. دریید میأرا ت

اگر در سنین  بیانگر آن است کهدهد و های حساس رشدی را در کودکان نشان میبود که دوره

یابد. ش میافتد و کاهخیر میأیادگیری به ت ،رخ ندهدتجارب حرکتی برای کودک  رخی ازخاصی ب

شناختی )از جمله  ـهای حرکتی ند که مهارتهست ن و پژوهشگران معتقدابسیاری از متخصص

گردد یک باعث تقویت دیگری میدهند که تقویت هرمیتشکیل را ای چرخه همراه با همتوجه( 

ر رشد باست که  تأثیریسوری و کننده روش آموزشی مونتهییدأنتایج این مطالعات ت ،واقع(. در31)

هر  معتقد است کهکید دارد و أهای رشدی کودکان تسوری بر تمام جنبهمونته زیرا، ؛کودکان دارد

باید به استقلال، آزادی همراه با محدودیت و احترام برای رشد  بوده وفرد بهکودک منحصر

 (. 14شناختی طبیعی هر کودک توجه شود )روان

های حرکتی ظریف باعث رشد توجه در کودکان مهارت و اهای دستکاری اشیمهارتبرمبنای نتایج، 

ادراک و عمل را در کنار  ،شکلی فعالانههای حرکتی ظریف بهحین انجام مهارت. کودکان درشودمی

شود موجب افزایش زمان توجه میامر این که دهند هم قرار داده و توجه و تمرکز خود را توسعه می

دست رشد پیدا کرده و در این  ـسالگی در هماهنگی چشم  12شش تا  (. کودکان در سن11،19)

نوشتن که نیاز به  ،همه از ترآمیزی و مهمکردن، رنگهایی مانند نقاشیتوانند در مهارتدوران می

زمینه، دراین(. 16) بخشندها را توسعه و این مهارت نندپیشرفت ک ،دارد ـ دست مچشهماهنگی 

های فیزیکی در فعالیت ۀوسیلههای حرکتی ب( نشان داد که مهارت2113اریکسون ) پژوهشنتایج 

که  نتایج این پژوهشد. گردیابد که منجر به افزایش توجه کودکان میمدرسه افزایش می

 های پژوهشیافتهبا  ،باشدهای بدنی منتخب میافزایش توجه به کمک فعالیت ۀنظری ۀکنندییدأت
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علاقه  ،سوری نیز عقیده دارد که کلید اصلی جذب توجه در کودکاننتهمو. (15) همسویی داردحاضر 

های متنوع که با حرکات دست فعالیت از انجام کودکان در مدارس ،بنابراین ؛باشدو حرکت می

های حرکتی ظریف خوبی در مهارتلذت برده و به ،باشندهمراه هستند و نیازمند توجه و تمرکز می

علاقه و تمرکز  ،بنابراین ؛ندهست مرتبط یکدیگرنزدیکی به  بسیار شکلل بهکنند. درک و عمرشد می

، یکی از است ت گرفتهأنش 18قرن  ازموزشی که آاین روش  (.11) آیددست میاز طریق حرکت به

امروز بهطول زمان توسعه پیدا کرده و تاکه در باشدمیپرورش وهای موفق در تاریخ آموزشروش

موزشی آمحیط  ه شده است کهنشان داد. قرار داردهای مختلف جهان فعال در بخش ۀاستفادمورد 

از تواند کودک می ،طور طبیعیو به باشدمیهای کودک محیط مناسبی برای کنجکاوی ،سوریمونته

(. سیستم 32) بخشدهای حرکتی، حسی، زبانی، ریاضی و فرهنگی را توسعه مهارتطریق آن 

ند نشود چه کاری کهای اجباری است که در آن به کودکان گفته میسیستم سوری متفاوت ازهمونت

 رو بیشتر ب باشدمیاجرا و بدنی ها بیشتر انتزاعی، قابلو چه تصمیمی بگیرند. در این سیستم تلاش

کنجکاوی فکری،  ،سوریه(. با توجه به آموزش مونت33کشف جهان توسط کودکان تکیه دارد )

این تعامل  و ه یک تعامل مستمر بین کودک و محیط زیست او نیاز داردهیجان و کشف نیاز ب

محیطی که زمینه را برای  ،واقع(. در14) آوردفراهم می کودکان هایتوانایی ۀتوسعشرایط را برای 

 باشد. می هاآنهای رشدی ترین ضرورتیکی از مهم ،کودکان فراهم کند ۀجانبرشد همه

له أو این مس گرفته استثیر حرکات ظریف بر رشد کودکان انجام أت ۀنزمیدر مطالعات بسیاری

شناختی و  ۀحرکتی محیط را برای رشد و توسع ـ سازی ادارکیاهمیت توجه به رشد حرکتی و غنی

یادگیری و افزایش  ۀتوسع برایهای حرکتی ظریف . توجه به مهارتدهدنشان میحرکتی کودک 

های حرکتی ثیر مهارتأت مختلف، مطالعاتاست. با توجه به نتایج های فرد لازم و ضروری توانایی

(، یاگیری مفاهیم ریاضی در کودکان 22توجه، سرعت نوشتن )ۀ های ترسیمی، دامندر مهارت ظریف

توجه  ۀ( و رشد و توسع18دبستانی)حرکتی در کودکان پیش ـ (، هماهنگی بینایی23دارای اختلال )

رشد حرکتی به بر لزوم توجه علاوه مطالعات مشخص شده است. این (16) مهدکودکیهای در بچه

های مهارت ۀعنوان یک اصل برای رشد و توسعبهبر آن های پایه، عنوان رشد مهارتظریف به

 اند. کید داشتهأشناختی گوناگون ت

 ۀکنندمنعکس ،سوریهپرورش مونتوآموزش که رسدنظر می( به1898گودمن و استکلر ) اعتقادبه 

هنوز از  ،سال 111از گذشت  پس( و در برخی کشورها 34باشد )یک الگوی منعطف و سازگار می

روش  این برتری ،از گذشت چندین دهه پس زیرا ؛شودسوری استفاده میهای رشدی مونتهنظریه

های آموزان نسبت به روشبا توجه به نتایج رشدی و تحصیلی دانش آنبودن جانبهو همهموزشی آ

های فعالیت ،سوریه(. روش مونت13) ه استآموزشی دیگر همچون فروبل و دالتون مشخص شد
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تواند فضاهای تطبیقی برای شود که این محیط آموزشی میمی تعریفمحیط مناسب آزادانه در یک 

های مناسب، محیطی است که از جمله محیط .(11نیازهای کودکان در سنین مختلف را ایجاد کند )

توجهی مطلوب و مناسب  ۀفرض رسیدن به دامنپیش زیرا، ؛ر آن به رشد حرکات ظریف توجه شودد

سوری با دستاوردهای هکه کلاسیک مونت نتایج حاکی از آن است(. 16)باشد میدر کودکان 

سوری در ارتباط است. هآموزان و توسعه و تکمیل روش آموزشی مونتتوجه در پیشرفت دانشقابل

منظور افزایش شده بههای شناختهسوری مظهر بسیاری از ویژگیهئوری، آموزش مونتلحاظ تبه

سوری باعث هکه آموزش مونت بر این باور هستنداما تنها برخی از مطالعات  ؛باشدمییادگیری و رشد 

باشد و له یک ضرورت میأبررسی این مس ،لحاظ رشدیبهکه  (13نتایج رشدی بهتر شده است )

در آینده به بررسی بیشتر فاکتورهای رشدی این روش آموزشی  پژوهشگرانشود میپیشنهاد 

سوری در کشورهای مندی به آموزش مونتهبا توجه به شواهد و قراین موجود و علاقه ،بپردازند. البته

 . استآموزشی  ۀیک الگوی برگزید ۀکنندمنعکس ،این الگوی آموزشی که رسدنظر میگوناگون، به

بیان شد، اتخاذ روش آموزشی مناسب که هماهنگ با محیط رشدی و شناختی کودک ر که طوهمان

های این پژوهش و نتایج . با توجه به یافتهاستهای مربیان آموزشی ترین دغدغهیکی از مهم ،باشد

 ۀرشد برای توسعبهروشی مناسب و رو ،سوریروش آموزشی مونته که توان گفتمی پیشین مطالعات

سازی زندگی آموزشی ابزاری قوی برای غنیو  استهای حرکتی، حسی، زبانی و شناختی رتمها

های آموزشی، در برنامهلازم است  راستا،شود. دراینمحسوب میها و مدارس کودکدر مهد کودکان

سوری صحبت پرورش مونتهوهای آموزشهای والدین و مربیان از برنامهآییهمها و گردنشست

دیگر، ازسویتحصیل و یادگیری شود.  ۀزمینهای سنتی دراز روش رخییان آید و جایگزین بمبه

بر سوری انتخاب شوند تا علاوههای آینده، کودکان از مدارس مونتهشود در بررسیپیشنهاد می

آموزشی مدارس کشور  ۀجدیدی در برنام ۀبرنام توان گفت تقریباًبررسی این روش آموزشی که می

بررسی و مقایسه با مدارسی که از روش سنتی در تدریس  ،معرض آزمایشرا بیشتر در آناشد، بمی

 کنند، قرار داد. استفاده می
 

 تقدیر و تشکر
 درجهت شرکت ها برای همکاریکننده در آزمون و والدین آناز تمام کودکان شرکتوسیله بدین 

 آید. می عملتشکر به ،برنامههای فوقدر کلاس ندان خودفرز
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Abstract 

The aim of this study was to examine the effects of fine motor activities on developing 

and improving student attention. This research was semi-empirical including pretest and 

posttest plans for control and experimental groups. Population consists of all 7-10 years 

old girls from one of the elementary schools in Esfahan city. Studying a sample of 120 

pupils indicates that fine motor skills have an impact on the development of children's 

attention. Boyardee test was used to assess the children's attention. This test was 

used before and after 12 weeks of fine motor activity of children, and ANCOVA test 

was applied for statistical analysis. Research findings showed that fine motor skills have 

an impact on the development of children's attention and the effect of age between the 

groups was statistically significant. The results confirm the theory of Montessori, which 

means fine motor activities increase attention in children. And fine motor activities have 

a potential for development and improvement of children attention.  
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