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Abstract
This study aims to identify the effectiveness of Brain
Gym in reducing concentration attention defect and
increasing academic self-efficacy and academic
performance in university students. Method: this
study is a quasi-experimental study involved two
groups of fifteen students that were allocated into
Brain Gym intervention and control group. The Brain
Gym intervention group performed Brain Gym
exercise on a daily basis for eight weeks. They were
allocated with 30 – minutes Brain training game for
each person in a group during free time at university.
Data for the attention, academic self-efficacy and
academic performance that were collected during pre
and post – test using three instruments: 1) Owen and
Freeman college Academic self-efficacy test, Sevari
and Oraki concentration, and academic performance
test. Measurements were assessed before intervention
and end of intervention Results: the finding of the
study show a significant increment of attention and
concentration among participants in the intervention
group, the finding also shows a significant increment
for academic performance and academic selfefficacy in the intervention group. Conclusion: this
study provides alternative to university students and
psychologists to provide appropriate concentration
and attention stimulus that could fulfill the needs of
university students in university and at home.

چكيده
مطالعۀ حاضر با هدف تعیین اثربخشی تمرينات ورزش مغزی بر کاهش
نشانههای نقص توجه و تمرکز و افزايش خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد
 پژوهش حاضر از نوع مطالعات: روش.تحصیلی در دانشجويان انجام شد
 نمونۀ.تجربی شامل يک طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود
 دانشجوی دختر که023  ابتدا. دانشجوی دانشگاه سمنان بود03 آماری شامل
 بود به شیوه تصادفی01 میانگین نمرات عملکرد تحصیلی آنها پائینتر از
انتخاب شدند و به شیوه تصادفی به دو گروه آزمايش و کنترل گمارده شدند و به
 و،)0811( آزمونهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجويان اومن و فرامن
) قبل و بعد از مداخله0089( پرسشنامۀ مهارتهای تمرکز سواری و اورکی
 گروه آزمايش تمرينات.پاسخ دادند و نمرات عملکرد تحصیلی آنها نیز ثبت شد
. دقیقهای (هفتهای دو مرتبه) انجام دادند03  جلسۀ1 ورزش مغزی را طی
 خودکارآمدی،تحلیل آماری نشان داد که میانگین نمرات مهارتهای تمرکز
تحصیلی و عملکرد تحصیلی در مرحلۀ پسآزمون گروه آزمايش افزايش
 براساس نتايج. معنادار نبود، اما اين تغییرات در گروه کنترل.معناداری را نشان داد
اين مطالعه میتوان گفت که تمرينات ورزش مغزی سبب کاهش نشانههای
نقص توجه و تمرکز و افزايش خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در
 بنابراين توصیه میشود از تمرينات ورزش مغزی به عنوان.دانشجويان میشود
 برای بهبود تمرکز،يک رويکرد درمانی مکمل در کنار ساير رويکردهای درمانی
.و توجه و افزايش میزان يادگیری و خودکارآمدی تحصیلی استفاده شود
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مقدمه
در سالهای اخیر متخصصان تعلیم و تربیت و روان شناسان
تربیتی ،پژوهشهای قابلتوجهی را در زمینه عملکرد تحصیلی
دانشجويان و متغیرهای مرتبط با آنها انجام دادهاند و درباره
بهبود فرايند ياددهی -يادگیری آنها نظريههای متعددی را
ارائه کردهاند .يادگیری دانشجويان معموالً به وسیله عملکرد
تحصیلی آنها موردسنجش قرار میگیرد .عملکرد تحصیلی به
معنای نتیجه و ثمره تالش فرد در رابطه با فعالیتهای آموزشی
رسمی بوده و درواقع همه کوششهای نظام آموزشی معطوف
به اين پديده است)92 ( .عوامل متعددی عملکرد تحصیلی
دانشجويان را تحت تأثیر قرار میدهد .برخی از اين عوامل
مانند خودکارآمدی تحصیلی( 2و  )01موجب بهبود عملکرد
تحصیلی شدهاند و درنهايت به پیشرفت و موفقیت تحصیلی
آنها منجر گرديده است و برخی ديگر همچون اختالل توجه و
تمرکز( 6و  )03موجب تضعیف عملکرد دانشجويان میشوند
( 01و .)22
برخی از مطالعات نشان دادهاند که در موفقیتهای تحصیلی،
خودکارآمدی تحصیلی در مقايسه با اندازههای کلیتر
خودکارآمدی بر نتايج تحصیلی اثرگذارتر است ( 2و  .)01و
بهطور باثباتی الگوی تالش و پیشرفت دانشجويان را پیشبینی
میکند ( .)28باورهای خودکارآمدی تحصیلی ،تالش و مقاومت
دانشجويان در مواجهه با مطالعات ( )00و چالشهای زندگی
تحصیلی ( )03را افزايش میدهد و در پیشبینی عملکرد
تحصیلی دانشجويان ،باورهای خودکارآمدی تحصیلی در
مقايسه با ساير متغیرها ،از اهمیت باالتری برخوردار است (.)12
طبق يافتههای پژوهشی دانشجويانی که دارای خودکارآمدی
بیشتری هستند ،اهداف سطح باالتری را برای خود تنظیم
میکنند که منجر به موفقیت ايشان میشود و بهتر میتوانند
يادگیریشان را اداره کنند و موانع و فشارهای اجتماعی را
تحمل کنند ( .)00 ،06 ،01در مقابل دانشجويانی که
خودکارآمدی تحصیلی پايین دارند و قابلیت-های خود را کم
ارزيابی میکند در عملکرد تحصیلی از موفقیت کمتری
برخوردارند ( .)23در مجموع پژوهشهای مختلف نشان دادهاند
که باورهای خودکارآمدی تحصیلی با انتخاب رشته تحصیلی
دانشجويان ( ،)8نمرات باالی آنان ( ،)02پیشرفت تحصیلی
مستمر فراگیران ( ،)09کاهش احتمال مردودی ( ،)9سطوح
پايین اضطراب آنان ( ،)13عملکرد مناسب در دانشگاه (،)21
نوع آرمانهای تحصیلی ( ،)92خودتنظیمی تحصیلی (،)91
انگیزش تحصیلی ( ،)00سرزندگی تحصیلی ()13و بهزيستی
روان شناختی ()91رابطه معنادار دارد.

عالوه بر خودکارامدی تحصیلی توجه و تمرکز نیز در
عملکرد تحصیلی دانشجويان نقش به سزائی دارد .ضعف در
مهارت های توجه و تمرکز موجب اختالل در يادگیری ،مشکل
در مطالعه ،کاهش عملکرد تحصیلی ،کاهش کنترل ،آشفتگی
فکری و ضعف مهارت های شنوايی افراد میشود ( 6و .)03
افراد مبتال به نقص توجه و تمرکز ،در گوش دادن به صحبت
های ديگران ،حفظ توجه هنگام خواندن ،تصمیم-گیری توأم
با تفکر مشکل دارند (.)93
توجه و تمرکز برای پردازش اطالعات يک مفهوم کلیدی و
اساسی است و از عناصر مهم يادگیری محسوب میشود ( 02و
 .)96در همین رابطه پژوهشگران بیان میکنند که تمرکز به
توانايی فرد در تمرکز بر روی فعالیتهای يادگیری اشاره می-
کند و موجب تسهیل سرعت و دقت عملکرد فرد در انجام
تکلیف میشود ( 21و .)90
پژوهشها نشان می دهد که نواحی مختلف مغز افراد مبتال بهه
نقص توجه و تمرکز الگوهای ناهنجهاری را نشهان مهیدههد و
دستگاه شبکهای موثر در عملکرد توجه و هشیاری در اين افراد
کارکرد درستی را نشان نمیدهد ( .)00سطح فعالیت سهوخت و
سازی نواحی زير کورتکس ،همهراه بها تهأثیر آن بهر کهورتکس
فرونتال ( ،)08در افراد دارای نارسهايی توجهه ،پهايینتهر از حهد
نرمال و معمولی است ( 01و .)99
در بحث توجه و تمرکز نقش دستگاههای کولینرژيک،
دوپامینرژيک ،آدرنرژيک ،سروتونرژيک و گابانرژيک در رفتار
شناختی ،حافظه ،توجه و تمرکز در پژوهشهای مختلفی مدنظر
قرار گرفته است ( .)26عامل نوروتروفیک مشتق از مغز
( )BDNFيک پروتئین کلیدی است که نقش مهمی در حفظ،
رشد و حتی بقای سلول عصبی ايفا میکند و در اثر کاهش
فعالیت بدنی ،میزان آن کاهش پیدا میکند که درنتیجه بر
يادگیری ،حافظه و طیف وسیعی از کارکردهای شناختی اثر
میگذارد ( .)01مطالعات صورت گرفته در میان بیماران
نورولوژيکی ،کورتکس پیشفرونتال را به عنوان يک ناحیه
آناتومیکی مهم در فراحافظه ،توجه و تمرکز معرفی کردهاند
()20
پژوهشهای متعددی در رابطه با متغیرهای اثرگذار بر توجه و
تمرکز انجام شده است .برخی از پژوهشگران به بررسی
اثربخشی متغیر ورزش مغزی بر توجه و تمرکز پرداختند (.)6
ورزش مغزی مجموعهای از حرکات ورزشی است که سبب
فعالیت مغز ،ترويج عصبی و تسهیل در يادگیری در مغز می-
شود .اين برنامه مبتنی بر اين باور است که مشکالت يادگیری
ناشی از ناهماهنگی مغز و بدن است و درنتیجه موجب کاهش
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توانايی فرد در يادگیری میشود ( .)0اين ورزش ،موجب
هماهنگی هر دو نیمکره مغز میگردد ( .)21همچنین ،با فعال
کردن هر دو نیمکره مغز به وسیله کورتکس -های حرکتی و
حسی ،سیستم دهلیزی را تحريک کرده و با کاهش مکانیسم
جنگ و گريز عملکرد دانش آموزان را در فرآيند يادگیری
مطالب افزايش میدهد ( .)1افراد بعد از انجام اين حرکات
ورزشی میتوانند بهطور همزمان اطالعات را دريافت و بیان
کنند (.)21
انجام اين تمرينات به مغز کمک میکند تا در جهت توجه و
تمرکز بیشتر فعال شود .به عنوان نمونه روش اتصال موجب
افزايش نگرش مثبت ،خودکنترلی و افزايش دامنه توجه میشود
( .)1اين روش ،در اثر فعال کردن سیستم فعالکننده مشبک
( )RASبرای تمرکز و تعادل به کار میرود .هر دو نیمکره را با
هم تحريک میکند و به تمرکز بیشتر و تقويت حافظه و بهبود
عملکرد تحصیلی کمک میکند .روش ديگر ،روش حرکات
متقاطع است که در تحريک و تولید سلول عصبی در هیپوکامپ
مؤثر است و موجب بهبود يادگیری و حافظه میگردد ( 0و .)1
تمرينات ورزش مغزی عملکرد حافظه کاری و کهارکرد اجرايهی
مغز کودکان مبتال به ناتوانی يادگیری را افزايش داده ( ،)0و در
بهبود ناتوانیهای يادگیری ،افزايش توانايی خوانهدن ( 1و ،)91
بهبود توانايی نوشتن دانش آموزان اتیسم ( ،)01افزايش عملکرد
تحصیلی و کاهش اثرات منفی اضهطراب بهر يهادگیری ( )29و
بهبود سالمت روان معلمان ( )09موثر است.
نظريه زيربنايی حرکتشناسی آموزشی اين است که تمرينات
ساده و حرکات بدن به يکپارچه کردن دو نیمکره مغز کمک
میکند .بدين وسیله ناتوانیهای يادگیری را درمان کرده و
موجب افزايش دقت ،توجه و تمرکز میشود .کمیسیون بین-
المللی ورزش مغزی ،ادعا میکند که اين ورزشها به بهبود
عملکرد تحصیلی کمک میکند .نتايج برخی پژوهشهای ديگر
نیز نشان داده که فعالیتهای ورزشی میتواند خالقیت هیجانی
و خودکارآمدی را بهبود دهد (.)90
از آنجا که تاکنون پژوهشی به بررسی اثربخشی روش ورزش
مغزی بر روی نشانه های نقص توجه و تمرکز ،خودکارآمدی
تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجويان در ايران نپرداخته
است ،و به منظور افزايش غنای ادبیات پژوهش در زمینه تأثیر
ورزش مغزی ضروری بود که پژوهشی در اين مورد صورت
پذيرد ،بنابراين هدف پژوهش حاضر اين است که آيا تمرينات
ورزش مغزی موجب کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز،
افزايش خودکارآمدی تحصیلی و بهبود عملکرد تحصیلی در
دانشجويان مورد بررسی می شود؟
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روش تحقیق
طرح پژوهش و شرکتکنندگان :پژوهش حاضر از نوع مطالعات
نیمه تجربی شامل يک طرح پیشآزمون – پسآزمون با گهروه
کنترل بود .جامعه آماری پهژوهش حاضهر را دانشهجويان دختهر
دارای معدل زيهر 01دانشهگاه سهمنان در سهال تحصهیلی -81
 0086تشکیل میدادند که در رشته های روان شناسی و علهوم
تربیتی تحصیل می کردند .تعداد  03نفهر بهه عنهوان نمونهه در
دسترس انتخاب و به يکی از دو گروه آزمايش و کنترل به شیوه
تصادفی گمارده شهدند .مال ههای ورود بهه پهژوهش عبهارت
بودند از :عدم انجام هرگونه ورزش منظم در طهول يهک سهال
گذشته ،عدم دريافت هرگونه خهدمات روانشهناختی و مشهاوره
جهت تقويت توجه ،تمرکز و افهزايش خودکارآمهدی تحصهیلی،
تحت نظر روانپزشک و يا متخصص مغز و اعصاب نبودن ،عدم
مصرف هیچگونه داروی اعصاب و روان ،امکان شرکت در تمام
جلسات آموزشی ،دامنۀ سهنی بهین  23تها  93سهال و فقهط در
مقطع کارشناسی بودن .معیارهای خروج نیهز عبهارت بودنهد از:
داشتن هرگونه اختالل خُلقی مانند افسهردگی ،ضهريب هوشهی
پائینتر از حد متوسط ،عدم عالقه به رشتۀ تحصیلی دانشگاهی،
ندادن تعههد بهه شهرکت در تمهام جلسهات آموزشهی کهه ايهن
معیارهای ورود و خروج با مصاحبۀ بالینی توسط متخصص مغهز
و اعصاب و پژوهشگران شناسايی شد.
برای اندازهگیری متغیرهای وابسته از پرسشنامهههای مههارت
تمرکههز سههواری و اورکههی ()0089و پرسشههنامه خودکارآمههدی
تحصههیلی دانشههجويان اون و فههرامن ( )0811اسههتفاده شههد.
پرسشنامه مهارت تمرکز سواری و اورکی ( )0089از  00مهاده و
دو خرده مقیاس ،تمرکز ارادی با  1ماده و تمرکز غیرارادی با 1
ماده تشکیل شده و از پايهائی و روائهی نسهبتاً خهوبی برخهوردار
اسههت .در سههاخت ايههن پرسشههنامه از برخههی از مادههههای
پرسشنامههای خارجی نظیر لهین و چهو ( ،)2303تومهاس و آور
( ،)0889برقندی ،شرلو و تیتوس ( )0883و نايدفر ( )0816و
مقاالت منتشر شده مربوط به مقولۀ تمرکز استفاده شده اسهت.
نتايج مربوط به پايايی ،پرسشنامه نشان داد که آلفهای کرانبها
کل پرسشنامه  3/19و به همهین ترتیهب بهرای خهرده مقیهاس
تمرکز ارادی  3/12و برای خرده مقیاس تمرکز غیهرارادی %13
به دست آمد که اين حاکی از مناسب بودن ابزار ياد شده اسهت.
روايی پرسشنامه با کمک تحلیل عامل تأثیدی بررسهی و تأيیهد
شد .روش نمرهگذاری مادههای پرسشنامه بهه صهورت مقیهاس
پنج درجهای از هرگز با امتیاز  0تا اکثر اوقات با امتیاز  1صورت
میگیرد (.)91
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الههف -پرسشههنامه خودکارآمههدی تحصههیلی دانشههجويان اون و
فرامن
اون و فرامن ( )0811پايايی اين مقیاس را با انجام روش
بازآزمايی به فاصله  1هفته  3/83به دست آوردند .چوی
( )2331نیز همسانی درونی پرسشنامه را  3/80گزارش کرده
است .در ايران ،فوالدوند و همکاران ( )0018به منظور بررسی
ويژگیهای روانسنجی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی
دانشجويان آن را بر روی  023دانشجو ( 011زن و  002مرد)
اجرا کردند .همسانی درونی برای کل آزمون  ،3/80برای مردان
 3/83و برای زنان  3/80به دست آمد که نشان میدهد اين
ابزار از همسانی درونی خوبی برخوردار است .اعتبار همزمان اين
پرسشنامه با استفاده از دو مال به دست آمده است ،که به
وسیله نظريه خودکارآمدی مطرح شدهاند :فراوانی انجام هر
تکلیف و لذت بردن از هر تکلیف .همچنین ،نتايج پژوهش ای-
کو ( )2331برای بررسی اعتبار همزمان پرسشنامه مزبور نشان
داد پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجويان اون و فرمن
( )0811همبستگی مثبت نسبتاً بااليی ( )3/11با پرسشنامه
خودکارآمدی تحصیلی سولبرگ و همکاران ( )0880دارد .اعتبار
سازه اين پرسشنامه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و
تحلیل عامل تأيیدی مورد بررسی و تايید قرار گرفت.
تمرينات ورزش مغزی به منظور بهبودمهارت توجه و تمرکز و
خودکارآمدی تحصیلی قبل از حرکات اصلی مورد استفاده برای
بهبود مهارت توجه و تمرکز و خودکارآمدی تحصیلی بايد
حرکات "پیش غذا" شامل :نوشیدن آب ،حرکت تکمه های
مغز ،حرکات متقاطع ،حرکت قالب انجام بگیرند .پس از
تمرينات پیش غذا ،تمرينات ويژۀ ورزش مغزی که به منظور
بهبود توجه و تمرکز و خودکارآمدی گروه آزمايش در اين
پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند به قرار زير بودند.
حرکت گاليدر :برای انجام اين حرکت ،آزمودنی بايد .مچ های
پاها را به صورت ضربدری روی روی هم قرار دهد .به سمت
جلو خم شود و سعی کند دستانش را به نو انگشتان پاها
برساند .همانطور که دم و بازدم می کند ،اجازه دهد بازوانش به
سمت پايین حرکت کنند .پاها را جابجا کرده و دوباره اين کارها
را تکرار کند.
حرکت کشش کشالۀ ران :آزمودنی بايد پاهای خود را جدا از
هم نگه دارد .پس از آن ،با خم کردن زانوی راست عمل بازدم
و با راست کردن آن ،عمل دم را انجام دهد.
حرکت تکمه های تعادل :آزمودنی بايد با دو انگشت يک دست
خود ،فرورفتگی پس سری را که در پشت اللهی گوش قرار
دارد لمس کند و دست ديگر خود را بر روی ناف قرار دهد .بعد

از يک دقیقه پشت گوش ديگر را لمس کرده و حرکت را از نو
اجرا کند.
نقاط مثبت :نقاط مثبت فقط در باالی چشمها قرار دارند که
بايد با فشاری کافی و متناسب به سمت جلوی پیشانی کشیده
شوند.
ضربه زدن و ورز دادن :ابتدا آزمودنی مچ پای چپ را بر روی
زانوی پای راست خود قرار می دهد .با دست راست خود مچ
پای چپ را می گیرد و سپس دست چپ خود را روی پاشنه ی
پای چپ خود قرار می دهد .در بخش دوم پاهای خود را به
حالت عادی برمی گرداند و نو انگشتان دستان خود را به هم
چسبانده و به کشیدن نفس عمیق ادامه میدهد.)0( .
اين پژوهش به صورت يک سر کور انجام گرفت تا از اثر يکی
از عاملهای مختلکنندۀ اعتبار درونی که انگیزش آزمودنیها
است ،جلوگیری شود ،به اين منظور به آزمودنیها در رابطه با
اين که در گروه کنترل قرار دارند يا گروه آزمايش اطالعی داده
نشد.
در مرحلۀ پیشآزمون ،نمرۀ هر فرد با توجه به پرسشنامۀ های
مهارت تمرکز و خودکارآمدی تحصیلی ثبت شد .افراد گروه
آزمايشی تمرينات ويژۀ ورزش مغزی را که به صورت اختصاصی
جهت بهبود تمرکز و توجه و خودکارآمدی طراحی شدهاند را با
الگودهی آزمايشگر به صورت مرتب و به مدت  1جلسۀ 03
دقیقهای (هفتهای دو مرتبه) انجام دهد.
الزم به ذکر است که در اين مدت ،گروه کنترل به حال خود
رها نشده و جهت کنترل متغیرهايی مانند اثر گروه و انگیزۀ
آزمودنیها ،برای گروه کنترل نیز يک سری حرکات کششی و
نرمشی که تاکنون اثرش بر توجه ،تمرکز و خودکارآمدی ثابت
نشده است ،در نظر گرفته شد که به مانند گروه آزمايش ،به
مدت  1جلسۀ  03دقیقهای انجام دادند .پس از پايان مداخله،
پس آزمون اجرا شد و برای سنجش عملکرد تحصیلی از
میانگین نمرات ترم قبل دانشجويان به عنوان پیشآزمون و
میانگین نمرات ترم حاضر به عنوان پسآزمون استفاده شد.
یافته هاي تحقيق
برای تحلیل دادههای بدست آمده از اجرای پرسشنامههای
پژوهش ،از تحلیل کواريانس يک متغیره و تحلیل کواريانس
چند متغیره استفاده شده است .به همین دلیل مفروضههای
بهنجار بودن توزيع نمرات و همگنی واريانسها بررسی شدند.
نتايج ازمون شاپیرو – ويلکز نشان داد در همه متغیرهای
پژوهش توزيع نمرات بهنجار است ( .)p> 0/05همچنین
نتايج آزمون لوين نشانگر همگن بودن واريانس های دو گروه
آزمايش و کنترل بود (.)p: 0/05
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جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش دو گروه آزمايشی و کنترل

گروه

متغير
میانگین
خودكارآمدي تحصيلی
تمركز ارادي
تمركز غير ارادي
عملكرد تحصيلی

پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

18/31
032/32
09/10
21/88
01/80
1/12
01/00
01/88

براساس جدول يک میانگینهای دو گروه در پیش آزمون بهم
نزديک هستند و در پس آزمون با يکديگر تفاوت دارند .برای
اينکه مشخص شود کدام يک از اين تفاوتها معنادارند ،از آمار
استنباطی به شرح زير استفاده شده است:

آزمايش
انحراف
استاندارد
8/20
1/09
0/10
2/09
2/21
0/20
0/11
0/90

تعداد

میانگین

01
01
01
01
01
01
01
01

63/23
63/10
02/80
09/01
08/23
01/69
09/81
01/09

کنترل
انحراف
استاندارد
1/16
8/06
2/93
2/98
2/91
2/09
0/66
0/68

تعداد
01
01
01
01
01
01
01
01

برای مقايسه دو گروه آزمايش و کنترل در متغیر خودکارآمدی
تحصیلی ،از تحلیل کواريانس يک متغیره استفاده شد و نمره
کل پیش آزمون خودکارآمدی تحصیلی به عنوان متغیر کمکی
وارد تحلیل شد.

جدول  .1تحلیل کواريانس برای مقايسه دو گروه در خودکارآمدی تحصیلی

منبع
متغیر کمکی (پیش آزمون)
گروه
خطا

مجموع مجذورات
161.193
02166.920
131.021

درجه آزادی
0
0
21

جمع

202016.333

03

براساس جدول دو ،تفاوت میانگین دو گروه آزمايش و کنترل
در خودکارآمدی تحصیلی معنادار است .میانگین خودکارآمدی
تحصیلی گروه آزمايش ( )032/32از میانگین خودکارآمدی
تحصیلی گروه کنترل ( )63/10باالتر است .براساس جدول دو،
حجم اثر مداخله تمرينات ورزش ذهنی ( )3/891در سطح خیلی
باالست.
همچنین برای مقايسه دو گروه آزمايش و کنترل در متغیر
تمرکز ،از تحلیل کواريانس چند متغیره استفاده شد و نمره کل
پیش آزمون تمرکز به عنوان متغیر کمکی وارد تحلیل شد .الزم
به يادآوری است با توجه به اينکه پرسشنامه مهارت تمرکز از

میانگین مجذورات
161.193
02166.920
26.020

F
00.201
928.121

Sig.
3/330
3/330

مجذور اتا
.112
.891.

زير مقیاس تمرکز ارادی و تمرکز غیر ارادی تشکیل شده است،
برای محاسبه نمره کل پیش آزمون تمرکز سواالت مربوط به
زير مقیاس تمرکز غیر ارادی (سواالت  8تا  )00به شیوه
معکوس نمره گذاری شدند.
نتايج آزمون ام باکس ( M Box: 4.81, F: 1.480,
 )Sig:.218نشان میدهد ماتريس کواريانس-های دو گروه
برابر است و منعی برای استفاده از تحلیل واريانس چند متغیره
وجود ندارد.
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جدول  .9آماره چندگانه برای مقايسه دو گروه در زير مقیاسهای مهارت تمرکز

اثر
گروه

پیالی ترس

مقدار
.862

F
026.11

درجه آزادی فرضیه
2

درجه آزادی خطا
26

Sig.
3/330

براساس جدول سه ،آماره چندگانه پیالی ترس ( )3/862معنادار
است .يعنی اثر مداخله آزمايشی تمرينات ورزش ذهنی بر
ترکیب خطی زير مقیاس های تمرکز معنادار است و حجم اثر
مداخله آزمايشی تمرينات ورزش ذهنی  3/862است که در حد
جدول  .4تحلیل کواريانس برای مقايسه دو گروه در زير مقیاسهای مهارت تمرکز
میانگین
درجه
مجموع
متغیر وابسته
منبع
F
مجذورات
آزادی
مجذورات
1.016
29.266
0
29.266
تمرکز ارادی
متغیر کمکی (پیش
آزمون)
9.101
02.816
0
02.816
تمرکز غیر
ارادی
211.803
0018.661
0
0018.661
تمرکز ارادی
گروه
031.961
100.206
0
100.206
تمرکز ارادی
9.136
21
021.361
تمرکز غیر
خطا
ارادی
2.681
21
12.111
تمرکز ارادی

مجذور اتا
.862.

بسیار زياد است .برای اين که مشخص شود در کدام زير
مقیاس ها بین دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد ،نتايج تحلیل
کواريانس به شرح زير ارايه شده است:

بر اساس جدول چهار ،در هر دو زير مقیاس تمرکز ارادی و
تمرکز غیر ارادی بین گروه آزمايش و کنترل تفاوت معنادار
وجود دارد .میانگین گروه آزمايش در تمرکز ارادی ( )21/88از
میانگین گروه کنترل ( )09/01باالتر است .حجم اثر مداخله
آزمايشی تمرينات ورزش ذهنی بر زير مقیاس تمرکز ارادی

3/300
3/301

مجذور
اتا
3.063.
3.010.

3/330
3/330

3.801.
3.823 .

Sig.

 3/801است که در حد خیلی باالست .در تمرکز غیر ارادی
میانگین گروه آزمايش ( )1/12پايین تر از میانگین گروه کنترل
( )01/69است .حجم اثر مداخله آزمايشی تمرينات ورزش ذهنی
بر زير مقیاس تمرکز غیر ارادی  3/823است که خیلی باالست.

جدول  .5تحلیل کواريانس برای مقايسه دو گروه در عملکرد تحصیلی

منبع
مدل اصالح شده
متغیر کمکی (پیش
آزمون)
گروه
خطا

مجموع
مجذورات
19/211a
60/910

درجه
آزادی
2
0

میانگین
مجذورات
01/092
60/910

1/911
1/193

0
21

1/911
3/231

براساس جدول پنج ،تفاوت میانگین دو گروه آزمايش و کنترل
در عملکرد تحصیلی معنادار است .میانگین عملکرد تحصیلی
گروه آزمايش ( )01/88از میانگین عملکرد تحصیلی گروه
کنترل ( )01/09باالتر است .براساس جدول پنج ،حجم اثر
مداخله تمرينات ورزش ذهنی ( )3/981در سطح متوسط است.

F

Sig.

مجذور اتا

010/322
038/098

3/330
3/330

3/800
3/823

26/681

3/330

3/981

بحث و نتيجه گيري
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر تمرينات ورزش
مغزی بر نقص توجه و تمرکز ،خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد
تحصیلی در دانشجويان بود .نتايج نشان داد که میانگین نمرات
گروه آزمايشی که تمرينات ورزش مغزی را انجام داده بودند
نسبت به گروه کنترل که يک سری حرکات کششی ساده و

اثربخشی تمرینات ورزش مغزي بر نشانه هاي نقص توجه و تمركز ،خودكارآمدي تحصيلی و عملكرد تحصيلی…

نامرتبط را انجام داده بودند در متغیرهای توجه و تمرکز،
خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی به صورت معناداری
افزايش يافت.
يافتههای اين پژوهش همسو با نتايج مطالعاتی است که نشان
دادند افراد مبتال به اختالل توجه و تمرکز با انجام فعالیتهای
ورزشی مناسب و منظم میتوانند تا حدود زيادی بر مشکالت
نقص توجه و تمرکز غلبه کنند ( .)93در تبیین اين يافته
میتوان گفت که کنشهای اجرايی توجه از جمله توانايیهايی
هستند که افراد برای يادگیری به آن نیازمندند ،به عبارت ديگر
ورزش مغزی مجموعهای از توانايیهای عالی شناختی و
فراشناختی ،شامل خودگردانی ،خودآغازگری ،برنامهريزی،
انعطافشناختی ،حافظه کاری ،سازماندهی ،ادرا پويا از زمان،
پیشبینی آينده و حل مسئله است که در فعالیتهای روزانه و
تکالیف يادگیری به افراد کمک میکند.
برخی پژوهشگران نیز در پژوهش خود نشان دادند که ورزش
مغزی موجب افزايش کارکرد شناختی و بهبود عملکرد حافظۀ
کاری در يادگیرندگان میشود ( .)1مطالعات دربارۀ نحوۀ کارکرد
مغز و تأثیر آن بر يادگیری ،اهمیت و نقش حافظۀ کاری ،توجه
و کارکرد اجرايی مغز را برجسته کرده است .اين سه کارکرد
شناختی ،رابطۀ محکمی با هم دارند و برای يادگیری نقش
بسیار مهمی دارند .حافظۀ کاری ،شبکههای توجه را کاربردی
میکند و سبب کارکرد بهتر اجرايی میگردد که همۀ اينها در
عملکرد تحصیلی مؤثر است.
در بخش ديگری از يافتههای پژوهش نشان داده شد که
ورزش مغزی بر خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی
دانشجويان اثرگذار است .اين يافته با يافته های ساير
پژوهشگران همخوان است .بهطورنمونه پژوهش هائی که
نشان دادند ورزش مغزی ،سبب فعالیت مغز ،ترويج عصبی،
تسهیل يادگیری ،تقويت حافظه و افزايش توان توجه و تمرکز
میشود( .)1برخی ديگر نیز در پژوهش خود نشان دادند
دانشآموزانی که به فعالیت ورزشی رشتههای انفرادی و گروهی
پرداختند نسبت به دانشآموزانی که چنین فعالیتی نداشتند،
پیشرفت تحصیلی بهتری را نشان دادند ( .)29ورزش مغزی
مبتنی بر اين باور است که مشکالت يادگیری و عملکرد
تحصیلی ضعیف ناشی از ناهماهنگی مغز و بدن است و به
کمک ورزش مغزی میتوان هماهنگی بدن و مغز را ايجاد کرد.
در حقیقت ورزش مغزی به عنوان فرآيند آموزش ذهن و بدن
است که موجب يادگیری مؤثر در بیشتر فعالیتها میشود (.)0
اين ورزش ،مغز را به حالت هشیار نگه داشته و دامنۀ تمرکز و
توجه و در نتیجه يادگیری را افزايش میدهد و موجب
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هماهنگی هر دو نیمکرۀ مغز میگردد .با کمک ورزش مغزی،
تغیرات در میزان يادگیری اغلب سريع و عمیق است و
دانشجويان بعد از انجام اين حرکات ورزشی میتوانند بهطور
همزمان اطالعات را دريافت و بیان کنند ( .)21همچنین انجام
اين تمرينات به مغز کمک میکند تا در جهت توجه و تمرکز
بیشتر فعال شود .به عنوان نمونه روش " اتصال" موجب
افزايش نگرش مثبت به يادگیری ،خودکنترلی و افزايش دامنۀ
توجه میشود .اين روش هر دو نیمکره را با هم تحريک میکند
و به تمرکز بیشتر ،تقويت حافظه و بهبود عملکرد تحصیلی
کمک میکند .روش ديگر روش حرکات متقاطع است که در
تحريک و تولید سلول عصبی در هیپوکامپ مؤثر است و موجب
بهبود يادگیری و حافظه میگردد (.)0
بهبود يادگیری و عملکرد حافظه موجب افزايش عملکرد
تحصیلی شده و افزايش عملکرد تحصیلی پیشبینیکنندۀ
خودکارآمدی تحصیلی باالست ( .)09برخی از پژوهشگران به
نقش خودکارآمدی تحصیلی ،انگیزش تحصیلی و باورهای
خودکارآمدی در پیشبینی عملکرد تحصیلی پرداختند و در
پژوهش خود همراستا با نتايج اين پژوهش به اين نتیجه
رسیدند که افزايش نمرات عملکرد تحصیلی بر انگیزش
تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی تأثیر مثبتی میگذارد ( .)2در
پژوهش ديگری نشان داده شد که بین انگیزش تحصیلی،
باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی رابطۀ مثبت و
معنیداری وجود دارد ( .)00در تبیین اين يافته میتوان گفت
که ،خودکارآمدی به فرد امکان میدهد تا بر رفتارهايش کنترل
و نظارت داشته باشد ،يعنی رفتارهايش را ارزشیابی کند .آنها را
با معیارهای خودش بسنجد و در مورد شخص خود تقويت و
تنبیه اعمال کند .شخصی که نتیجۀ ارزشیابی از خودش مثبت
است خود را کارآمد تشخیص میدهد و با عالقه و پشتکار به
انجام کارها میپردازد .زيرا معتقد است که میتواند پیشرفت
بیشتری کسب کند .افراد میتوانند فرايندهای خودسامانی يا
خودنظمدهی را از راه سختکوشی ،استقامت و انتخاب راهبرد
ديگر تغییر دهند .در تمرينات ورزش مغزی به افراد کمک
میشود که میزان سختکوشی و استقامت خود را افزايش
دهند .ورزش مغزی سبب فعالیت مغز ،ترويج عصبی و تسهیل
يادگیری در مغز میشود .اين ورزش بهطور مکانیکی هر دو
نیمکرۀ مغز را به وسیلۀ کورتکسهای حرکتی و حسی فعل
میکند و مکانیسم گريز را کاهش میدهد .کمیسیون بینالمللی
ورزش مغزی ادعا میکند افراد با اين برنامه میتوانند هر چیزی
را سريعتر و آسانتر ياد بگیرند .تمرکز و سازماندهی بهتری
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جامعتر و دقیقتر تأثیر ورزش مغزی به ويژه بر باورهای
خودکارآمدی تحصیلی پژوهشهای مکمل و بیشتری در اين
 همچنین تکرار پژوهش در نمونههای ديگر.زمینه صورت گیرد
دانشجوئی و نیز در مقاطع تحصیلی و موقعیتهای آموزشی
،ديگر و بر روی هر دو جنس دختر و پسر در پژوهشهای آتی
ً ضمنا.امکان تعمیم هرچه بیشتر يافتهها را فراهم میسازد
پیشنهاد میشود از روش ورزش مغزی به عنوان يک رويکرد
درمانی مکمل در کنار ساير رويکردهای درمانی برای بهبود
 توجه و افزايش عملکرد تحصیلی و بهطور، تمرکز،حافظه
غیرمستقیم افزايش باورهای خودکارآمدی تحصیلی استفاده
.شود
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 بر چالشهای پیشرو غلبه کنند و به سطوح باالتر،داشته باشند
.)0( از برتریها دست يابند
 ضمن افزودن شواهد ديگری به،در مجموع نتايج مطالعۀ حاضر
شواهد تجربی موجود در قلمرو مطالعات ورزش مغزی و تأثیر
 بر اهمیت نقش ورزش، توجه و تمرکز،آن بر بهبود حافظه
مغزی بر باورهای خودکارآمدی تحصیلی و افزايش نمرات
.عملکرد تحصیلی تأکید میکند
مهمترين محدوديت پژوهش حاضر اين است که اين پژوهش
تنها بر روی دانشجويان دختر مقطع کارشناسی صورت گرفته
 لذا برای تعمیم نتايج بايد پژوهشهای ديگری در اين.است
 محدوديت ديگر فقدان پژوهش در ايران.خصوص صورت گیرد
و ساير کشورها در رابطه با تأثیر ورزش مغزی بر باورهای
 پیشنهاد میگردد برای بررسی.خودکارآمدی تحصیلی بود
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