تأثير آموزش فنون کاتای کاراته بر توجه انتخابی و حافظه کاری
(ديذاری -فضايی)
دانش آموزان مبتال به اختالل نقص توجه
هحثَتِ جَادی تاصسگاًی*1؛ داًـجَی دوتشای سٍاًـٌاػی ٍ آهَصؽ وَدواى اػتثٌایی  ،واسؿٌاع تْذاؿت سٍاى
هشوضتْذاؿت ؿشق داًـگاُ ػلَم پضؿىی ؿْیذتْـتی
همذهِ :اختالل ون تَجْی– تیؾ فؼالی( )ADHDیه اختالل ػلثی سؿذی ٍ اص ؿایغ تشیي اختالالت دٍساى وَدوی
اػت وِ تَجِ سٍاى ؿٌاػاى ٍ سٍاى پضؿىاى ٍ هتخللاى تالیٌی سا تِ خَد جلة وشدُ اػت(تَػیٌگ ٍّوگاساى
 .)2010،هـخلِ اكلی ایي اختالل  ،الگَی پایذاس فمذاى تَجِ ٍ یا تیؾ فؼالی – تىاًـگشی اػت وِ دس همایؼِ تا
افشادی وِ دس ّواى ػغح اص سؿذ لشاسداسًذ ،فشاٍاى تش ٍ ؿذیذتش اػت ٍ هٌجش تِ سفتاسّایی هی ؿَد وِ اص لحاػ
اجتواػی اخالل گشاًِ هحؼَب هی ؿًَذ(خشاصی .)1393،عثك گضاسؽ  DSM-5تخویي صدُ هی ؿَد وِ حذٍد %5
وَدواى ٍ  %2/5تضسگؼاالى  ADHDداسًذ(گٌجی .)1392 ،اختالل ًَ ADHDع تی تَجِ غالة)(ADHD-IA
دسوَدواًی تـخیق گزاسی هی ؿَد وِ دس ؿؾ هاُ گزؿتِ ،هؼیاسّای تی تَجْی حضَسداؿتِ اًذ ،اها هؼیاسّای تیؾ
فؼالی -تىاًـگشی حضَس ًذاؿتِ اًذٍ DSM-5 .یظگی اكلی ایي ًَع  ،ADHDپشت ؿذى حَاع تِ آػاًی اػت ،فشد
ًوی تَاًذ تَجِ خَد سا تِ هذت عَالًی تِ چیضی هؼغَف وٌذ ،تِ جضییات تَجِ ًوی وٌذ ٍ ًوی تَاًذ واسّا سا تِ پایاى
تشػاًذ یا تِ صٍس ٍتِ عَس ػشػشی تِ پایاى هی سػاًذ  .وَدواى هثتال تِ  ADHD-IAهـىالت تیـتشی سا دس تاصیاتی اص
حافظِ ٍ ػشػت ادسان حشوتی ًؼثت تِ ّوتاّای تىاًـگش -تیؾ فؼالـاى داسًذ(تاسولی ،دٍپل ،هه هَسای.)1990 ،
ّشچٌذ ػلل اكلی ٌَّ ADHDص ًاؿٌاختِ اػت ،تا ایي ٍجَد تؼیاسی تش ایي تاٍسًذ وِ  ADHDیه اختالل ػلثی سٍاى
پضؿىی اػت وِ تا لَب فشًٍتال ،ػمذُ ّای پایِ ٍ هخچِ استثاط داسد(ٍساتل .)2009 ،تالؽ ّای فؼلی دسدسهاى ایي
اختالل تیؾ اص پیؾ تشتغییش ٍ تؼذیل ّوثؼتِ ّای ػلثی ،صیؼت ؿیویایی اص عشیك داسٍ دسهاًی هؼغَف ؿذُ اًذ(دل
آًجلَ .)2009 ،اگشچِ دسهاى داسٍیی تشای اوثشیت وَدواى هثتال تِ اختالل ًاسػایی تَجِ /تیؾ فؼالی هفیذ اػت اها
تؼیاسی اص وَدواى ٌَّص هـىالت تالی هاًذُ دس تَجِ داسًذ .تٌاتشایي سٍؽ ّای غیش داسٍیی وِ تَاًایی وَدواى سا تشای
تَجِ وشدى تْثَد هی تخـٌذ هی تَاًٌذ تشای تؼیاسی اصوَدواى هثتال تِ ایي اختالل هفیذ تاؿذ(ػاتذی .) 1388.اص
ػَیی دیگش ًمؾ حشوت دس صًذگی وَدواى لاتل تَجِ اػت ،صیشا سؿذ ٍتىاهل وَدن تا پیچیذگی ّای حشوتی اٍ
استثاط داسد .ػذُ ای اص هحممیي(وفاست ،گتوي ،تاسن) هؼتمذًذ وِ یادگیشی حشوتی هثذأ ّشیادگیشی اػت ٍ
فشآیٌذّای ػالی رٌّی پغ اص سؿذ هٌاػة ػیؼتن حشوتی ٍ ػیؼتن ادساوی ٍ ّوچٌیي پیًَذّای استثاعی هیاى
یادگیشی حشوتی ٍ ادساوی تَجَد هی آیذ(تِ ًمل اص فایمیً .)1384.تایج پظٍّؾ ّای اًجام ؿذُ ًـاى هی دٌّذ وِ
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فؼالیت تذًی هٌظن تا افضایؾ ػغح اًتمال دٌّذُ ّای ػلثی دٍپاهیي ٍ ًَساپی ًفشیي دس هغضً ،مؾ تؼییي وٌٌذُ ای
دس تٌظین ػیؼتن تَجِ داسد(جْاًثاصی .)1393 ،واتا تخؾ هْوی اص توشیي ّای سؿتِ سصهی واساتِ اػت .واتا دس سؿتِ
سصهی واساتِ تشتیة هٌغوی اص فٌَى دفاػی ،حولِ ای ٍ لگذی اػت وِ دس هذت صهاى خاف ٍدس یه هؼیش اص پیؾ
هـخق تِ ًام خظ اجشای اهثَػي اًجام هی ؿَد(تْشاهی .)1392 ،اص جولِ اكَل هْن ٍ اٍلیِ واساتِ ،فشم كحیح،
تؼادل ،هشوض ثمل ،لذست ٍ ػشػت ،سیتن یا ّواٌّگی هیثاؿذ .فشم كحیح دس واساتِ اص اّویت خاكی تشخَسداس اػت.
ّوِ اػضای تذى تایذ تشای ایجاد پایذاسی الصم دس تشاتش ؿَن حاكلِ اص ضشتِ ی پا یا هـت تا یىذیگش ّواٌّگی داؿتِ
تاؿٌذ  .هشوض ثمل ًیض ّوَاسُ دس حال تغییش اػت .گاّی ٍصى تذى تش سٍی دٍپا ٍ گاّی ّن فمظ تش سٍی یه پا لشاس
هیگیشد  .تٌاتشایي تؼادل تایذ تغَس هشتة اص یه پا تِ پای دیگش هٌتمل ؿَد(ًاوایاها.هاػاتَؿی .تشجوِ طیاى فشد .)1375.
واتا ًَػی حشوت هَصٍى سیتویه یا سلق سصهی اػت .حشوت دسهاًی سیتویه  ،ؿىلی اص سٍاى دسهاًی اػت وِ تش
اػتفادُ خالق اص حشوت تشای تشگشداًذى تَاًایی ٍ پاػخْای راتی تٌا ؿذُ اػت .تحشیه الهؼِ ای ٍ جٌثـی تذػت
آهذُ اص عشیك ایي حشوات تاػث لَی ؿذى تلَس تذًی ٍ یىپاسچگی دسیافت حؼی اص ػایش پیواًِ ّا هی ؿَد.
تَهپَسٍػىی ٍ ّوىاساى ،)2005( 2تَهپَسٍػىی ٍ گایٌَ( ،)2006آدیفشى ٍ ّوىاساى( ٍ )2008فشاگال –پیٌخام ّیلی ٍ
اًٍیل( )2008تِ اثش تخـی حشوات ٍسصؽ ایشٍتیه ٍ فؼالیت ّای تذًی هَصٍى تشتَجِ ٍ حافظِ واسی وَدواى ،تَیظُ
وَدواى تا ًاتَاًی ّای ػلة –سٍاى ؿٌاختی اؿاسُ ًوَدًذً .تایج پظٍّؾ گشٍػی فشؿی(ً )1386ـاى هی دّذ وِ تیي
آهَصؽ حشوات سیتویه ٍسصؽ واساتِ ٍ ػغح ًوشُ كحیح حافظِ تیٌایی داًؾ آهَصاى هثتال تِ اختالالت یادگیشی
ساتغِ هثثت هؼٌاداسی ٍجَد داسد.
پظٍّـگش تِ دًثال پاػخ ایي ػَال اػت وِ :
آیا آهَصؽ فٌَى واتای واساتِ تأثیشی تش تَجِ اًتخاتی ٍ حافظِ واسی (دیذاسی -فضایی ) داًؾ آهَصاى هثتال تِ اختالل
ًمق تَجِ داسد؟
سٍؽ :پظٍّؾ حاضش اص ًَع ؿثِ آصهایـی ٍ تا عشح پیؾ آصهَى -پغ آصهَى تا گشٍُ وٌتشل تَد .تذیي هٌظَس 30داًؾ
آهَص تا اختالل ًمق تَجِ اص تیي داًؾ آهَصاى دختش ٍ پؼش پایِ ّای اٍل تاپٌجن اتتذایی( )11-7ػالِ دس ػال
تحلیلی  94-93تِ سٍؽ ًوًَِ گیشی تلادفی چٌذ هشحلِ ای اًتخاب ؿذًذ ٍ دس دٍگشٍُ ً15فشی(وٌتشل ٍ آصهایؾ)
جای گشفتٌذ  .جْت تـخیق ایي اختالل اص همیاع دسجِ تٌذی واًشص -فشم هؼلن ٍ ٍالذ(فشم وَتاُ تجذیذ ًظش ؿذُ)
اػتفادُ ؿذ .لثل اص ؿشٍع تشًاهِ آهَصؽ ،آصهَى تَجِ اًتخاتی اػتشٍج ،خشدُ آصهَى عشاحی هىؼة ّا ،فشاخٌای اسلام
(حافظِ دیذاسی ػذدی) ،تَالی حشف – ػذد تشای ّش دٍ گشٍُ تؼٌَاى پیؾ آصهَى اجشا گشدیذ .ػپغ تشًاهِ آهَصؿی
عی 22جلؼِ(ؿاهل 2جلؼِ آهَصؽ اكغالحات پایِ واتا ٍ 20جلؼِ توشیي  60دلیمِ ای) تشای گشٍُ آصهایؾ اجشا ؿذ.
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Tomporowski-

پغ اص پایاى تشًاهِ آهَصؿی ،آصهَى ّای هذوَس هجذدا تشای ّش دٍ گشٍُ تؼٌَاى پغ آصهَى اجشا گشدیذ .دادُ ّا تا
اػتفادُ اص آصهَى تحلیل وٍَاسیاًغ هَسد تحلیل لشاس گشفت.
یافتِ ّاً :تایج ًـاى داد وِ آهَصؽ فٌَى واتای واساتِ تش حافظِ دیذاسی ػذدی(هَلفِ سٍ تِ جلَ) ،فشاخٌای اسلام،
حافظِ واسی دیذاسی فضایی(عشاحی تا هىؼة) ٍ حافظِ واسی(تَالی حشف-ػذد) هَثش تَدُ اها تش حافظِ دیذاسی ػذدی
(هَلفِ هؼىَع) ،جوغ ًوشات حافظِ دیذاسی ٍ تَجِ اًتخاتی(ًوشُ ٍ صهاى تذاخل) تاثیشی ًذاؿتِ اػت.
تحث ًٍتیجِ گیشی :اػتفادُ اص آهَصؽ فٌَى واتای واساتِ تؼٌَاى دسهاى اًتخاتی دس افضایؾ حافظِ واسی(دیذاسی-
فضایی) داًؾ آهَصاى هثتال تِ اختالل ًمق تَجِ پیـٌْاد هیگشدد.
ٍاطُ ّای ولیذی :آهَصؽ فٌَى واتای واساتِ ،تَجِ اًتخاتی ،حافظِ واسی(دیذاسی -فضایی) ،اختالل ًمق تَجِ.

