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Abstract 
Introduction: One of the problems of childeren with attention deficit / hyperactivity disorder is a 
problem in executive functions that can be increased by teaching motor skills. The aim of this study 
was to evaluate the effectiveness of motor skills training on inhibition of response and attention and 
concentration in children with attention deficit / hyperactivity disorder. 
Methods: The method of this research was quasi-experimental and pre-test-post-test with control 
group. The statistical population of this study included all male students in the sixth grade of elementary 
school in Kerman in the academic year of 2020. The research sample consisted of 30 people who 
were selected by available sampling method and were randomly divided into two intervention groups 
(15 people) and control (15 people). They responded to the Swanson and Nolan and Pelham Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder tests, the color-word Stroop test, and the continuous performance test 
before and after the intervention. The intervention group received motor skills training sessions as a 
group during 18 sessions of 45 minutes and the control group did not receive any training. 
Results: The response of the intervention group was significantly increased compared to the control 
group in response and attention. The effectiveness of motor skills training on response recovery and 
attention and concentration in the post-test was confirmed (p <0.01). The magnitude of this effect 
on the executive function of response inhibition was 0.44 and attention and concentration was 0.77. 
Conclusions: Motor skills training is effective in improving the response inhibition, attention and 
concentration of students with attention deficit/hyperactivity disorder. Therefore, this type of education 
can be used to reduce the problems of students with attention deficit / hyperactivity disorder.
Keywords: Attention deficit/hyperactivity disorder, Response inhibition, Motor abilities,  Attention 
and concentration. 
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چکیده
مقدمــه: یکــی از مشــکالت کــودکان دارای اختــالل نقــص توجه/بیــش فعالــی، وجــود اختالالتــی در کارکردهــای اجرایــی اســت کــه 
بــا آمــوزش توانایــی هــای حرکتــی مــی تــوان آن را افزایــش داد. ایــن پژوهــش بــا هــدف اثربخشــی آمــوزش توانایــی هــای حرکتــی بــر 

بــازداری پاســخ ، توجــه و تمرکــز کــودکان بــا اختــالل نقــص توجه/بیــش فعالــی انجــام شــد.
ــن  ــاری ای ــه آم ــود. جامع ــرل ب ــروه کنت ــا گ ــون ب ــون – پس آزم ــه روش پیش آزم ــی و ب ــه تجرب ــق نیم ــن تحقی روش کار: روش ای
پژوهــش شــامل کلیــه دانــش آمــوزان پســر پایــه ی ششــم ابتدایــی شــهر کرمــان در ســال تحصیلــی 99-1398 بودنــد. نمونــه پژوهــش 
شــامل 30 نفرکــه بــه روش نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــده بودنــد و بــه طــور تصادفــی در دو گــروه مداخلــه  )15 نفــر( و کنتــرل 
)15 نفــر( قــرار گرفتنــد. نمونــه هــا بــه آزمــون هــای اختــالل کمبــود توجــه سوانســون و نــوالن و پلهــام، رنــگ واژه اســتروپ، آزمــون 
عملکــرد پیوســته قبــل و بعــد از مداخلــه پاســخ دادنــد. گــروه مداخلــه طــی 18 جلســه 45 دقیقــه ای جلســات آمــوزش توانایــی هــای 

حرکتــی را بــه صــورت گروهــی دریافــت کردنــد و گــروه کنتــرل هیچگونــه آموزشــی دریافــت نکردنــد. 
یافتــه هــا: بــازداری پاســخ و توجــه و تمرکــز گــروه آزمایــش نســبت بــه گــروه کنتــرل بــه طــور معنــاداری افزایــش یافــت. اثربخشــی 
آمــوزش توانایــی هــای حرکتــی بــر بــازداری پاســخ و توجــه و تمرکــز در مرحلــه پــس آزمــون تاییــد گردیــد )P< 0/01(. میــزان ایــن 

تاثیــر در کارکــرد اجرایــی بــازداری پاســخ 0/44 و توجــه و تمرکــز 0/77 بــود.
ــازداری پاســخ، توجــه و تمرکــز دانــش آمــوزان دارای اختــالل نقــص  نتیجــه گیــری: آمــوزش توانایــی هــای حرکتــی بــر بهبــود ب
توجه/بیــش فعالــی موثــر اســت. بنابرایــن از ایــن نــوع آمــوزش مــی تــوان بــرای کاهــش مشــکالت دانــش آمــوزان دارای اختــالل نقــص 

توجه/بیــش فعالــی اســتفاده کــرد.
کلیدواژه ها: اختالل نقص توجه/بیش فعالی، بازداری پاسخ، توانایی های حرکتی، توجه و تمرکز.

مقدمه
اختــالل نقــص توجــه/ بیــش فعالــی یکــی از اختــالالت 
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــج دوران کودک ــی رای ــب تحول عص
ــی توجهــی شناســایی                                             ــی و ب رفتارهــای تکانشــگری، بیــش فعال

ــگری و  ــز، تکانش ــدان تمرک ــا فق ــودکان ب ــن ک ــود. ای ــی ش م
ناتوانــی در ســازمان دهــی فعالیتهــای روزمــره خــود عملکــردی 
متفــاوت از همســاالن نشــان مــی دهنــد ]1[. ایــن اختــالل، یــک 
اختــالل رفتــاری گســیخته اســت کــه در اوایــل کودکــی خــود را 
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نشــان مــی دهــد. کــودک یــا نوجــوان ADHD اغلــب در عملکــرد 
تحصیلــی و کنتــرل رفتــار هماننــد نادیــده گرفتــن روابــط مثبــت 
ــواده و همســاالن دچــار مشــکل مــی شــود ]2[.  ــا اعضــای خان ب
مفهــوم ســازی نظــری اختــالل بیــش فعالــی در دهــه هــای اخیــر 
بــه ســمت دیــدگاه هــای عصــب شــناختی گرایــش یافتــه اســت. 
ــای  ــارت ه ــص در مه ــراد، نق ــروه از اف ــن گ ــی ای ــکل اساس مش
ــی  ــای اجرای ــص در کارکرده ــوص نق ــه خص ــناختی ب ــب ش عص
مــی باشــد ]3[. بــر اســاس الگــوی بــازداری بارکلــی )1997( توجــه 
ــه حفــظ توجــه در طــول زمــان اطــالق مــی شــود کــه  پایــدار ب
پایــه ای تریــن و ســاده تریــن ســطح توجــه اســت کــه ســایر انواع 
توجــه بــه آن نیــاز دارند؛ بــه همیــن دلیل نارســایی احتمالــی در آن                                                                                         
مــی توانــد مبیــن نارســایی در ســایر انــواع توجــه باشــد ]4[. توجــه 
ــرذده و  ــرل ک ــا را کنت ــل ه ــا داخ ــد ت ــی کن ــک م ــرد کم ــه ف ب
فقــط بــه یــک محــرک پاســخ دهــد. کنتــرل تداخــل بــه عقیدهــی 
ــای  ــی از کارکرده ــه یک ــت ک ــدار اس ــه پای ــی توج ــی نوع بارکل
بــازداری اســت و در تــداوم و اســتحکام رفتــار هــدف مــدار نقــش 

ــده دارد ]5[. تعییــن کنن
مشــکالت حرکتــی در کــودکان مبتــال بــه بیــش فعالی بســیار رایج 
اســت. رشــد مهــارت هــای حرکتــی بنیادیــن در ســنین کودکــی از 
اهمیــت بســیار زیــادی برخوردارنــد، زیــرا تبحــر در مهــارت هــای 
حرکتــی بنیادیــن باعــث افزایــش مشــارکت در فعالیــت هــای بدنی 
ــا توجــه بــه شــیوع بــاالی ایــن اختــالل، بــه نظــر                                                                                                 مــی شــود. ب
مــی رســد کــه این یــک مشــکل جــدی در بین کــودکان دبســتانی 
اســت؛ بنابرایــن ارائــه مداخــالت زودهنــگام و بــه موقــع مشــکالت 
ــی در  ــش مهم ــد نق ــی توان ــودکان م ــن ک ــی ای ــاری و حرکت رفت
ــوب  ــای نامطل ــی و پیامده ــوارض جانب ــش ع ــگیری و کاه پیش
ایــن اختــالل داشــته باشــد ]6[. نظریــه هــای رشــد کودک، نشــان          
مــی دهــد کــه کــودکان ازآغــاز تــا بلــوغ،از مراحــل مختلــف رشــد 
مــی گذرنــد. در خــالل کودکــی اول مرحلــه ی حســی- حرکتــی 
را پشــت ســر مــی گذرانــد. تجربیــات حرکتی-ادراکــی بــه عنــوان 
ــي از  ــت. یک ــگاهی اس ــای آموزش ــری ه ــرای یادگی ــه ای ب پای
عواملــی کــه مــي توانــد در بهبــود مهــارت هــای حرکتی کــودکان 
ــراي  ــد. اج ــي باش ــي م ــي – حرکت ــات ادراک ــد، تمرین ــر باش موث
ــي- ادراکــي موجــب  ــارت هــاي حرکت ــه هــاي توســعه مه برنام
رشــد و تکامــل خودپنــداره و تصویــر بدنــي در کــودک مــي شــود. 
همیــن کــه کــودک در انجــام فعالیتــي موفــق شــود، بــه تــالش 
بیشــتر بــراي پرداختــن دیگــر تکالیــف برانگیختــه خواهــد شــد. در 
نتیجــه در کــودک حــس اعتمــاد بــه نفــس پدیــد مــي آیــد و بــه 

ایــن وســیله بــه ســطح یادگیــري شــناختي مــي رســد ]7[.

تقویــت مهــارت هــای ادراکــی – حرکتــی مــی توانــد در تقویــت 
ــز  ــه و تمرک ــخ و توج ــازداری پاس ــد ب ــی مانن ــای اجرای کارکرده
ــع  ــر واق ــی موث ــا اختــالل نقــض توجــه – بیــش فعال کــودکان ب
شــود. Michel و همــکاران )2020( بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
ــازداری پاســخ      ــود ب ــی موجــب بهب آمــوزش توانایــی هــای حرکت
ــه  ــود نتیج ــش خ ــود ]Grossman .]8 )2017( ، در پژوه ــی ش م
ــودی  ــی بهب ــی حرکت ــای ادراک ــارت ه ــوزش مه ــه آم ــت ک گرف
ــازداری پاســخ  ــه ب ــی از جمل ــی داری را در کارکردهــای اجرای معن

.]9[ دارد 
Wollesen و همــکاران )2020(، دریافتنــد کــه آمــوزش مهارتهــای 

حرکتــی- شــناختی موجــب افزایــش کارکردهــای اجرایــی از جمله 
توجــه و تمرکــز مــی شــود ]Schmidt .]10 و همــکاران )2020( 
ــمی  ــی و جس ــای حرکت ــی ه ــوزش توانای ــه آم ــد ک ــان دادن نش
موجــب بهبــود توجــه و تمرکز مــی شــود ]11[. رســولی و همکاران 
)1396( بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آمــوزش مهارتهــای حرکتــی 
ــا اختــالل نارســایی  ــی دانــش آمــوزان ب ــر میــزان توجــه انتخاب ب

توجــه / بیــش فعالــی موثــر بــوده اســت ]12[.
بــا توجــه بــه مطالــب عنــوان شــده، انجــام پژوهــش هــای علمــی 
در ایــن حــوزه و بهــره بــرداری از یافتــه هــای آن مــی توانــد بــه 
برنامــه ریــزی در زمینــه اصالح شــیوه های آموزشــی کمــک نماید 
و نتایــج آن بــا هــدف موفــق شــدن افــراد در زندگــی و نــه فقــط در 
تحصیــل، بــرای متولیــان نظام آموزشــی اعــم از آمــوزش و پرورش 
در ســطوح کالن نظــام آموزشــی، مقاطــع ورود بــه دبیرســتان، ورود 
ــل دانشــجویان در دانشــگاه هــا  ــد تحصی ــه دانشــگاه و در فراین ب
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــا توجــه بــه نبــود اطالعــات جامــع 
دربــاره وضعیــت کارکردهــای اجرایــی در اختــالل نقــض توجــه – 
بیــش فعالــی کــودکان و نقــش احتمالــی مهــارت هــای حرکتی در 
کارکردهــای اجرایــی و همچنیــن کمبــود مطالعــات انجــام شــده در 
ایــران، ایــن پژوهــش بــا هــدف اثربخشــی آمــوزش توانایــی هــای 
حرکتــی بــر بــازداری پاســخ و توجــه و تمرکــز کــودکان بــا اختالل 

نقــص توجه/بیــش فعالــی انجــام شــد.

روش کار
پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه ی نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیــش 
آزمــون و پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود. جامعــه ی آمــاری 
ــم  ــه شش ــر پای ــوزان پس ــش آم ــه دان ــامل کلی ــش ش ــن پژوه ای
ابتدایــی شــهر کرمــان در ســال تحصیلــی 99-1398 بودنــد. نمونه 
پژوهــش شــامل 30 نفرکــه بــه روش نمونه-گیــری در دســترس 
ــه  ــروه مداخل ــی در دو گ ــه طــور تصادف ــد و ب انتخــاب شــده بودن
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)15 نفــر( و کنتــرل )15 نفــر( قــرار گرفتنــد. روش اجــرای پژوهــش 
بدیــن ترتیــب بــود کــه جهــت شناســایی کــودکان دارای اختــالل 
نقــص توجــه / بیــش فعالــی ابتــدا مقیــاس اختــالل کمبــود توجــه 
ــوزان  ــر از دانــش آم ــن 341 نف ــام، در بی ــوالن پله سوانســون و ن
ــان  ــه 1 شــهر کرم ــی ناحی ــه ششــم حاضــر در مــدارس ابتدای پای
اجــرا شــد، ســپس 30 نفــر از کودکانــی کــه دارای بیشــترین نمــره 
ــن  ــد و خودشــان و والدی ــه بودن ــود توج ــالل کمب ــاس اخت در مقی
شــان حاضــر بــه همــکاری بودنــد انتخــاب شــدند، ســپس ایــن 30 
نفــر به-صــورت تصادفــی ســاده در دو گــروه مداخلــه )15نفــر( و 

کنتــرل )15نفــر( جایگزیــن شــدند.
ــی،  ــودن آزمودن ــب ب ــامل داوطل ــش ش ــه پژوه ــالک ورود ب م
ــودن  ــدم مصــرف دارو، پســر ب ــالل روانشــناختی، ع نداشــتن اخت
ــالک  ــود. م ــی ب ــش فعال ــه/ بی ــص توج ــالل نق ــتن اخت و داش
خــروج شــامل عــدم شــرکت در جلســات امــوزش توانایــی 
هــای حرکتــی و غیبــت بیــش از 3 جلســه و عــدم تکمیــل                                          
ــه  ــی پژوهــش حاضــر ب ــود.  مالحظــات اخالق ــا ب ــنامه ه پرسش
ــه صــورت شــفاهی  ــه شــرکت کنندگان ب ــود:1. کلی ــل ب شــرح ذی
اطالعاتــی در مــورد پژوهــش دریافــت کــرده و در صــورت تمایــل 
مشــارکت کردنــد و رضایــت آگاهانــه از آنهــا گرفتــه شــد. 2. ایــن 
اطمینــان بــه آزمودنــی هــا داده شــد کــه تمامــی اطالعــات آن هــا 

ــد از: ــا عبارتن ــردآوری داده ه ــزار گ ــد. اب ــد مان ــه خواه محرمان
ــام )1980(:  ــوالن و پله ــون و ن ــه سوانس ــود توج ــالل کمب اخت
ایــن مقیــاس توســط سوانســون و نــوالون و پلهــام ســاخته شــده 
اســت و دارای 23 ســوال اســت. عبــارات آن بــا بازنویســی مــالک 
هــای تشــخیص DSM و اســتفاده از پاســخ هــای درجــه بنــدی 
بــه جــای شــمارش جهــت درجــه بنــدی مقیــاس اســتفاده شــده 
اســت. طبــق نظــر مؤلفــان آزمــون ایــن مقیــاس دارای دو عامــل 
ــش  ــل دوم بی ــه و عام ــود توج ــالل کمب ــل اول اخت ــت. عام اس
ــد. ایــن مقیــاس در  ــدازه گیــری مــی کن ــی تکانشــگری را ان فعال
ایــران توســط صدرالســادات، هوشــیاری و زمانــی بــر روی دو گروه 
والدیــن و معلمــان کــودکان 7 تــا 12 ســاله شــهر تهــران هنجــار 
ــل  ــاس دو عام ــز مقی شــده اســت. در اجــرای معلمــان تهــران نی
ــا ایــن تفــاوت کــه عامــل اول بیــش  را نشــان مــی دهــد، امــا ب
فعالــی و عامــل دوم کمبــود توجــه را انــدازه گیــری مــی کنــد. ایــن 
پرسشــنامه شــامل لیســتی از ویژگــی هــای کــودکان بــا اختــالل 
نقــص توجه/بیــش فعالــی اســت کــه در یــک مقیــاس 5 درجــه ای 
از صفــر تــا 4 نمــره گــذاری مــی شــود صدرالســادات و همــکاران 
ــش  ــص توجه/بی ــالل نق ــاس اخت ــی مقی ــانی درون )1386( همس
فعالــی را بــا اســتفاده از روش آلفــای کرونبــاخ بــرای کل مقیــاس 

0/96، بــرای خــرده مقیــاس اول 0/94 و بــرای خــرده مقیــاس دوم 
ــد ]13[. ــه دســت آورده ان ــر 0/96 ب براب

ــب  ــی عص ــون روش ارزیاب ــن آزم ــگ واژه )1935(: ای ــون رن آزم
روانشــناختی رایجــی بــرای کارکردهــای اجرایــی بــازدرای پاســخ 
بــه شــمار مــی رود. توســط جــان ریدلــی اســتروپ )1935(، تدویــن 
شــد. در ایــن آزمــون، آزمودنــی بایــد رنــگ لغاتــی را کــه بــا رنــگ 
هــای مختلــف نوشــته شــده اســت بــدون توجــه بــه معنــای آنهــا 
بیــان کنــد. اجــرای آزمــون اســتروپ بــه صــورت چــاپ 24 کلمــه 
بــا نــام چهــار رنــگ در چهــار ســتون شــش تایــی اســت. کــه در 
نســخه اول، نــام رنگــی بــا کلمــه هماهنــگ )توجــه اتوماتیــک( و 
ــه  ــنجش توج ــرای س ــل ب ــر تداخ ــگ )اث ــخه دوم ناهماهن در نس
ــرد  ــر نســخه، ف ــرد. در ه ــی گی ــرار م ــی ق ــورد ارزیاب ــی( م اجرای
بایــد در مــدت 12 ثانیــه تــا آنجــا کــه مــی توانــد نــام رنگــی را کــه 
ــد. تعــداد مــواردی کــه  ــد، بخوان ــا آن چــاپ شــده بودن کلمــات ب
صحیــح خوانــده مــی شــود، نمــره محســوب اســت. دامنــه نمــره 
ــا 24 اســت و تعــداد خطــای بیشــتر نشــان دهنــده  بیــن صفــر ت
ــون  ــی آزم ــد. پایای ــی باش ــز م ــه و تمرک ــر در توج ــالل باالت اخت
اســتروپ، بــه روش بازآزمایــی بــرای هــر ســه کوشــش بــه ترتیــب 
0/01، 0/83 و 0/90 بــود و روایــی آن نیــز مناســب گــزارش شــد 
]14[. در پژوهــش حاضــر نــوع رایانــه ای آن مــورد اســتفاده قــرار 
گرفــت کــه مشــتمل بــر ســه مرحلــه مــی باشــد. شــاخص هــای 
ــد از: دقــت )تعــداد پاســخ  ــن آزمــون عبارتن مــورد ســنجش در ای
هــای صحیــح( و ســرعت )میانگیــن زمــان واکنــش پاســخ هــای 
صحیــح در برابــر محــرک بــر حســب هــزارم ثانیــه(.  در ایــران نیــز 
کریمــی و همــکاران )1389( بــا روش بازآزمایــی، پایایــی هــر ســه 
ــه ترتیــب 0/6، 0/83 و 0/97 و روایــی  کوشــش ایــن آزمــون را ب

ــد ]15[. آن را مطلــوب گــزارش کردن
آزمــون عملکــرد پیوســته )1965(: ایــن آزمــون بــرای اولیــن بــار 
در ســال 1965 توســط رازولــد و همــکاران تهیــه شــد. هــدف ایــن 
آزمــون ســنجش نگهــداری توجــه و زود انگیختگــی مــی باشــد. 
فــرم فارســی آزمــون کــه از طریــق رایانــه اجــرا مــی شــود، دارای 
ــن  ــوان محــرک اســت. از ای ــه عن ــا اشــکال ب اعــداد فارســی و ی
تعــداد 30 محــرک بــه عنــوان محــرک هــای هــدف مــی باشــند. 
فاصلــه بیــن ارائــه دو محــرک 500 میلــی ثانیــه  و زمــان  ارائــه هر 
محــرک، 150 میلــی ثانیــه اســت ]16[. ضرایــب اعتبــار )بازآزمایی( 
ــرد،  ــان ف ــه هــای هادی ــف آزمــون در مطالع قســمت هــای مختل
نجاریــان، شــکرکن، مهرابــی زاده )1379(، کــه بــا فاصلــه 20 روز، 
ــه ای  ــد، در دامن ــام ش ــتانی انج ــر دبس ــوز پس ــش آم روی 43 دان
ــده  ــبه ش ــب محاس ــام ضرای ــرار دارد. تم ــا 0/93 ق ــن 0/59 ت بی



نشریه پرستاری کودکان، تابستان 1401 ، دوره 8، شماره 4

34

ــار )30  ــروه هنج ــه گ ــق مقایس ــی از طری ــازه مالک ــی س روای
ــه  ــا نارســائی توج ــراه ب ــی هم ــش فعال ــوز پســر( و بی ــش آم دان
)25 دانــش آمــوز پســر دبســتانی( انجــام گرفــت. مقایســه آمــاری 
ــاوت  ــون، تف ــف آزم ــای مختل ــروه در قســمت ه ــن دو گ میانگی
معنــی داری را بیــن عملکــرد ایــن دو گــروه نشــان داد. در 
ــر                                                                                          ــش ظاه ــه نمای ــداد روی صفح ــری اع ــک س ــون ی ــن آزم ای
ــا  ــد ب ــی بای ــود و آزمودن ــی ش ــد م ــریع ناپدی ــود و س ــی ش م
ــه جــز عــدد 5 ســریع دکمــه space را  مشــاهده هــر عــددی ب
ــازی بــه  نشــان دهــد. در واقــع ایــن آزمــون بــه عنــوان یــک ب
ــار اضطــراب نشــود.   ــا دچ ــی شــود ت ــی م ــوزان معرف ــش آم دان
بعــد از اســتخراج نتایــج، شــاخص زمــان پاســخ، خطــای پاســخ 

ــه پاســخ بررســی مــی شــود ]17[. حــذف و خطــای ارائ
ــن اجــرا  آمــوزش توانایــی هــای حرکتــی طــی 18 جلســه تمری

شــد. ایــن جلســات طــی 6 هفتــه کــه در هــر هفتــه 3 جلســه و 
هــر جلســه تمرینــی 45 دقیقــه طــول مــی کشــید کــه 15 دقیقــه 
ــای  ــازی ه ــات و ب ــه تمرین ــردن، 20 دقیق ــرم ک ــه گ اول آن ب
حرکتــی اصلــی و 10 دقیقــه شــامل ســرد کــردن بــوده اســت. در 
هــر جلســه تمرینــی ســعی بــر آن شــد کــه همــه مقولــه هــای 
ــادل(  ــف، تع ــت، ظری ــی درش ــارت حرکت ــی )مه ــی حرکت توانائ
ــه  ــان ب ــه صــورت آس ــم جلســات ب ــًا ریت ــده شــود و گاه گنجان
ــات  ــان جلس ــد از پای ــت. بع ــده اس ــه ش ــر گرفت ــکل در نظ مش
ــازداری پاســخ  آمــوزش از هــر دو گــروه پــس آزمــون از نظــر ب
ــه ی  ــد. خالص ــرار گرفتن ــنجش ق ــورد س ــز م ــه و تمرک و توج
ــان  ــدول1( بی ــی در )ج ــای حرکت ــی ه ــوزش توانای ــات آم جلس

شــد.

جدول 1: خالصه جلسات توانایی های حرکتی

هدف بازی ها و تمرینات توانایی حرکتیمحتوای جلساتجلسات تمرینی

اول
1- جابه جاکردن شی در یک مسیر )مهارت حرکتی درشت(

2- ایستادن روی زمین یا پای برتر )تعادل(
3- بازی ریتمیک )مهارت ظریف(

توجه و تمرکز
حافظه فعال

دوم
1- پریدن درجا با حرکت دست و پا به صورت همسو )مهارت حرکت درشت(

2- پریدن درجا با حرکت دست و پا به صورت غیرهمسو )مهارتحرکتی درشت(
3( باال پریدن و لمس پاشنه ها با دو دست(

هماهنگی عصب ، عضله
برنامه ریزی سازماندهی

1- بازی چراغ های عبور و مرور )تعادل- مهارت حرکتی درشت(سوم
2- پریدن و خزیدن )مهارت حرکتی درشت و ظریف( 

توجه و تمرکز- بازداری پاسخ
حافظه فعال- توجه و تمرکز

چهارم
1- بایست و بچرخ

)مهارت حرکتی درشت(
2- بازی قاشق و توپ تنیس )در حالت دویدن( مهارت حرکتی درشت- تعادل

توجه – بازداری پاسخ
برنامه ریزی

پنجم
1- رد شدن از خط کش روی چوب موازنه )تعادل( 

2- پرتاب توپ زدن توپ به زمین و د ریافت آن با دست برتر )درشت(
3- بازی ریتمیک )ماهیچه های ظریف( 

توجه و تمرکز- ادراک دیداری

ششم 
1- دریافت توپ پرتاب شده با دو دست 
2- پرتاب کردن و گرفتن توپ )گروهی( 

3- فعالیت هماهنگی اندام فوقانی)توپ تنیس( 

ادراک دیداری- توجه
هماهنگی عصب و عضله

بازداری پاسخ

هفتم 
1- لمس بینی با انگشت اشاره با چشمان بسته )تعادل( 

2- لی لی کردن در خانه 
3- عمل و عکس العمل 

برنامه ریزی
حافظه فعال- بازداری پاسخ

هشتم 
1-گذاشتن سکه در جعبه با دست برتر 

2- دسته بندی کارت ها با دست برتر )ماهیچه های ریز(
3-به رشته کشیدن مهره ها با دست برتر )ماهیچه های ریز(

برنامه ریزی- سازماندهی

1- نشانه گیری نهم 
برنامه ریزی – سازماندهی2- بویینگ دو نفره )درشت(

1- پاس دادن توپ )درشت(دهم 
برنامه ریزی- بازداری پاسخ2- بازی قاشق و دو توپ تنیس )درشت(

1- جا به جا کردن میخ ها با دست برتر)ماهیچه های ظریف( یازدهم
2- بازی ریتمیک )ماهیچه های ظریف( 

توجه و تمرکز
حافظه فعال

1- تور ماهیگیری )گروهی( دوازدهم
2- مجسمه  انفرادی 

بازداری پاسخ- عکس العمل
توجه- حافظه فعال
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1- پوشش های سه گانه )درشت(سیزدهم 
2- حرکت اینجا- حرکت آن جا )بازی های ایستگاهی( مهارت درشت-ظریف- تعادل 

توجه
ترکیبی

1- حمل توپ به شکل گهواره )درشت( چهاردهم
2- هدف گیری )درشت( 

برنامه ریزی- توجه
سرعت عکس العمل )بازداری پاسخ(

1- قفل پا  )تعادل( پانزدهم 
2- رگبار توپ )مهارت درشت(

توجه و تمرکز
سازماندهی و برنامه ریزی

شانزدهم
1- توقف و حرکت 

)درشت( 
2- آمادگی هشت شکل )درشت(

برنامه ریزی – بازداری پاسخ
ادراک شنیداری- توجه- برنامه ریزی

تمرین چهار فعالیته هفدهم 
درشت- ریز- تعادل

حافظه فعال
بازداری پاسخ- توجه

تور ماهیگیری )درشت(هیجدهم
توجه- بازداری پاسختوپ شیطون )درشت( 

ــل  ــی و تحلی ــار توصیف ــا، از ام ــی داده ه ــل توصیف ــرای تحلی ب
ــزار  ــا اســتفاده از نرم اف ــره  ب ــره و چندمتغی ــک متغی ــس ت کوواریان
ــی داری  ــدند. ســطح معن ــل ش ــه و تحلی Spss نســخه 25 تجزی

ــود. ــش P< 0/01 ب ــن پژوه ای

یافته ها 
اطالعــات جمعیــت شــناخت شــرکت کننــدگان در پژوهــش بدیــن 
شــرح بــود. دامنــه ی ســنی دانــش آمــوزان 11 و 12 ســال بــود. 
در گــروه مداخلــه، والدیــن بــا تحصیــالت دیپلــم باالتریــن درصــد 
ــروه  ــتند، در گ ــی داش ــه پژوهش ــد( را در نمون ــی )40 درص فراوان
ــن درصــد  ــالت لیســانس باالتری ــا تحصی ــن ب ــز والدی ــرل نی کنت

ــی )60 درصــد( را داشــتند. فراوان

بــه منظــور آزمــون فرضیــه هــای پژوهــش، از روش آزمــون آمــار 
ــری  ــد متغی ــری و چن ــک متغی ــس ت ــل کوواریان ــی و تحلی توصیف
ــه  ــه کار گرفت ــخه ی 25 ب ــزار Spss نس ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ب
شــده اســت. قبــل از انجــام آزمــون، ابتــدا پیــش فــرض هــا شــامل 
ــون  ــتفاده از آزم ــا اس ــته ب ــای وابس ــع متغیره ــودن توزی ــال ب نرم
شــاپیرو-ویلک )P<0/05(  و همســانی واریانــس هــا بــر اســاس 
ــج  ــت و نتای ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــون )P<0/05( م ــون ل آزم
نشــان داد کــه ایــن مفروضــه هــا رعایــت شــده اســت. )جــدول 
2( شــاخص هــای توصیفــی بــازداری پاســخ و توجــه و تمرکــز در 
ــه در پیــش آزمــون و پــس آزمــون  ــرل و مداخل گــروه هــای کنت

گــزارش شــد.

جدول 2: شاخص های توصیفی بازداری پاسخ و توجه و تمرکز در گروه های کنترل و مداخله در پیش آزمون و پس آزمون

زمانمتغیر
گروه

پس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

بازدرای پاسخ
12/9337/00411/1337/239کنترل
13/3336/1377/6665/232مداخله

توجه و تمرکز
13/9666/46515/0676/829کنترل
13/26/48220/46/967مداخله

P<0/01 سطح معناداری

جدول3: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره

  معناداری Fمیانگین مجذورات   درجه آزادیمجموع مجذورات  منبع تغییراتمتغیر

   بازدرای پاسخ
    پیش آزمون

گروه  
خطا

985/285
109/735
131/782

1
1
27

985/285
109/735
4/881

201/869
22/483

-

0/001
0/001

-

توجه و تمرکز
   پیش آزمون

گروه
خطا

1247/150
280/190
85/383

1
1
27

1247/150
280/190
3/162

394/374
88/602

-

0/001
0/001

-
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ــون  ــس آزم ــرات پ ــروه درنم ــن دو گ ــدول 3، بی ــج ج ــق نتای طب
بــازداری پاســخ و توجــه و تمرکــز تفــاوت معنــاداری وجــود داشــت 
ــس  ــل کوواریان ــون تحلی ــج آزم ــدول4(، نتای )P<0/001(. در )ج

چندمتغیــره بــرای مقایســه پــس آزمــون بــازداری پاســخ و توجــه و 
تمرکــز در گــروه کنتــرل و مداخلــه نشــان داده شــده اســت. 

جدول 4:  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای مقایسه پس آزمون بازداری پاسخ و توجه و تمرکز در گروه کنترل و مداخله

ضریب تاثیر ȵ2مقدار Pمقدار Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر وابسته

گروه
88/125188/12519/5870/0010/449بازدرای پاسخ
249/1161249/11681/2920/0010/772توجه و تمرکز

ــه  همــان طــور کــه در )جــدول 4( مشــاهده مــی شــود، در مرحل
ــروه  ــه و گ ــروه مداخل ــن دو گ ــون بی ــس آزم ــون- پ ــش آزم پی
کنتــرل در بــازداری پاســخ )P=0/001، 19/587 =)28 وF )1( و توجــه 
و تمرکــز )P=0/001، 81/292 =)28 وF )1( تفــاوت معنــاداری وجــود 
دارد. بنابرایــن آمــوزش توانایــی هــای حرکتــی بــر بــازداری پاســخ 
و توجــه و تمرکــز در کــودکان دارای نقــص توجــه / بیــش فعالــی 
ــوزش  ــر آم ــا تاثی ــب ایت ــاس ضری ــی داری دارد. براس ــر معن تاثی
ــه و  ــخ )0/449(، توج ــازداری پاس ــر ب ــی ب ــای حرکت ــی ه توانای

ــوده اســت. تمرکــز )0/772( ب

بحث
هــدف ایــن پژوهــش بررســی اثربخشــی آمــوزش توانایــی هــای 
ــه و  ــخ و توج ــازداری پاس ــی )ب ــای اجرای ــر کارکرده ــی ب حرکت
ــود.  ــی ب ــش فعال ــص توجه/بی ــالل نق ــا اخت ــودکان ب ــز( ک تمرک
ــون  ــس آزم ــون- پ ــش آزم ــه پی ــه در مرحل ــان داد ک ــج نش نتای
بیــن دو گــروه مداخلــه و گــروه کنتــرل در متغیــر بــازداری پاســخ 
ــون  ــج آزم ــه نتای ــه ب ــا توج ــود دارد. ب ــی داری وج ــاوت معن تف
تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری، مداخلــه آمــوزش توانایــی هــای 
ــر  ــخ موث ــازدرای پاس ــود ب ــاداری در بهب ــور معن ــه ط ــی ب حرکت
 Michel .ــود ــا ســایر یافتــه هــا همخــوان ب اســت. ایــن نتایــج ب
و همــکاران )2020( بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آمــوزش 
توانایــی هــای حرکتــی موجــب بهبــود بــازداری پاســخ مــی شــود 
ــه  ــت ک ]Grossman .]8 )2017(، در پژوهــش خــود نتیجــه گرف
آمــوزش مهــارت هــای ادراکــی حرکتــی بهبــودی معنــی داری را 
در کارکردهــای اجرایــی از جملــه بــازداری پاســخ دارد ]9[.  نتایــج 
ــات  پژوهــش Pimta و همــکاران )2014(  نشــان داده کــه تمرین
ــخ                                                                      ــازداری پاس ــش ب ــث کاه ــوزون باع ــی و م ــی – حرکت ادراک
ــود  ــکاران )2014( در پژوهشــی خ ــی شــود ]Tseng .]18 و هم م
نشــان دادنــد کــه انجــام حــرکات ورزشــی توســط کــودکان مبتــال 
ــخ         ــازداری پاس ــش ب ــث کاه ــی باع ــش فعال ــص توجه/بی ــه نق ب

ــود ]19[.  ــی ش م
ــازي کــردن  ــان کــرد کــه ب ــوان بی ــج مــی ت ــن نتای ــن ای در تبیی
طبیعــي تریــن رویــداد در دنیاســت و در کنــار لــذت و شــادي آن 
خیلــي چیزهــاي دیگــر وجــود دارد. بــازي کــردن هیچــگاه وقــت 
تلــف کــردن نیســت. کــودکان فقــط دوســت دارنــد بــازي کننــد، 
ــازي بــراي آنهــا  و بــزرگ تریــن کشــف آنهــا ایــن اســت؛ کــه ب
ــه  ــوزاد چهارماه ــک ن ــراي ی ــما ب ــه ش ــي ک ــت. وقت ــوب اس خ
ــا  ــد، او ب ــي آوری ــده دار در م ــزه و خن ــاي بام ــکلک و صداه ش
ــان  ــي هم ــت ماهگ ــدد. در هش ــي خن ــي م ــد و متوال ــداي بلن ص
نــوزاد از بــازي دالــي شــادماني و شــعف وصــف ناشــدني احســاس 
مــي کنــد ]11[. بــازي کــردن در رشــد جســماني و ذهني کــودکان 
نقــش بســیار زیــادي دارد. او مــي گویــد: نــوزادان اجتماعــي بدنیــا 
مــي آینــد، و بــه یــک همبــازي بزرگســال نیــاز دارنــد کــه مهــارت 
هــاي اجتماعــي آنــان را رشــد و پــرورش دهــد. پرداختــن بــه بازي 
فعالیتــي لــذت بخــش و خوشــایند اســت، و شــما مــي توانیــد بــه 
مجــرد اینکــه او بــه مرحلــه درک و فهــم رســید بــا نوزادتــان بــازي 
ــارداري صحبــت  ــا جنیــن خــود در دوران ب کنیــد. اکثــر مــادران ب
مــي کننــد؛ بنابرایــن نــوزاد بــا صــداي مــادر آشــنایي دارد و مــي 
تــوان از همــان روزهــاي اول تولــد، تعامــل بــا نــوزاد را آغــاز کــرد. 
در ایــن صــورت خواهیــد دیــد کــه او نیــز بــه شــما پاســخ خواهــد 
ــه  ــه در مرحل ــه نشــان داد ک ــن مطالع ــه ی ای داد ]8[. دیگــر یافت
ــروه  ــه و گ ــروه مداخل ــن دو گ ــون بی ــس آزم ــون – پ ــش آزم پی
کنتــرل در متغیــر توجــه و تمرکــز تفــاوت معنــی داری وجــود دارد. 
نتایــج آزمــون تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری نیــز نشــان داد که 
ــش  ــی در افزای ــی هــای حرکت ــوزش توانای ــه آم اثربخشــی مداخل
توجــه و تمرکــز دانــش آمــوزان موثــر بــود.  Wollesen و همکاران 
)2020(، دریافتنــد کــه آمــوزش مهــارت هــای حرکتــی- شــناختی 
ــه توجــه و تمرکــز  ــی از جمل موجــب افزایــش کارکردهــای اجرای
مــی شــود ]Schmidt .]10 و همــکاران )2020( نشــان دادنــد کــه 
آمــوزش توانایی-هــای حرکتــی و جســمی موجــب بهبــود توجــه 
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ــه ایــن  و تمرکــز مــی شــود ]11[. رســولی و همــکاران )1396( ب
نتیجــه رســیدند کــه آمــوزش مهــارت هــای حرکتــی بــر میــزان 
توجــه انتخابــی دانــش آمــوزان بــا اختــالل نارســایی توجــه / بیش 

فعالــی موثــر بــوده اســت ]12[. 
در تبییــن ایــن نتایــج مــی تــوان بیــان کــرد کــه آمــوزش هــای 
ــش  ــی آرام ــل ویژگ ــه دلی ــادل ب ــون تع ــی همچ ــرکات ورزش ح
بخشــی مــی تــوان باعــث تقویــت تمرکــز شــود. فلســفة یــوگا این 
ــا سرشــار  ــی انته ــرژی و شــادابی ب ــه درون انســان از ان اســت ک
اســت. مــا بــا محدودیــت هایــي کــه در ذهــن خــود ایجــاد مــی 
ــي مــی ســازیم کــه  ــا, دیوارهای ــرژی ه ــن ان ــم، در مســیر ای کنی
موجــب بیمــاری و نابســامانی در جســم و ذهــن مــی شــویم. یــوگا، 
راهــی بــرای رســیدن بــه ایــن گنجینه هــای درونی اســت و ســبب 
افزایــش اعتمــاد بــه نفــس شــخصمی شــود، بــه همیــن دلیــل در 
عصــر جدیــد ایــن ورزش مــی توانــد یکــی از مهــم تریــن راه های 
ــه  ــز و توج ــت تمرک ــه تقوی ــی از جمل ــای اجرای ــت کارکرده تقوی
باشــد. شــواهد حاکــي از آن اســت کــه آمادگــي جســماني توجــه و 
تمرکــز را افزایــش مــي دهــد و از میــزان حــواس پرتــی مــي کاهــد 
]2[.  تعــادل تکنیکــی اســت بــرای آرام ســازی عضــالت بــدن. از 
آنجــا کــه بیــن ذهــن و تــن ارتبــاط تنگاتنگــی وجــود دارد، هرچــه 
ــد،  ــرار مــی کنن ــراد در جســم خــود آرامــش بیشــتری برق کــه اف
ــب  ــرار مــی شــود. اغل ــز آرامــش بیشــتری برق ــان نی در ذهــن آن
کســانی کــه از عــدم تمرکــز فکــر، شــکوه و شــکایت مــی کننــد 
در حقیقــت از افــکار مزاحــم ذهنــی خــود رنــج مــی برنــد. بــازی 
ــز و توجــه بیشــتر  ــد باعــث تمرک ــی توان ــک هــم م هــای ریتمی
کــودکان بخصــوص کــودکان دارای نقــص توجــه / بیــش فعالــی 
ــودن وزن،  ــم ب ــل حاک ــه دلی ــوزون ب ــاي م ــت ه ــود. در حرک بش
نظــم و هماهنگــي بــر اجــزاء و عناصــر آن و نیــز برخــورداري ایــن 
حرکتهــا از تجــارب حســي- حرکتــي غنــي، محرکهاي موســیقایي، 
شــنیداري، دیــداري و ظهــور توالــي محرکهــا و پاســخها، شــرایط و 
موقعیتــي بــراي کــودکان ایجــاد مــي شــود کــه عــالوه بر پرســش 
ذهنــي، شــناختي، ادراکــي و حرکتــي زمینــه هایــي بــراي توجــه و 
تمرکــز بیشــتر ایجــاد مــي شــود ]20[. همچنیــن بــه دلیــل وجــود 
ویژگیهــاي فــوق اســت کــه آمــوزش هــاي ریتمیــک را مــي تــوان 
ــراي آمــوزش،  ــي ب ــوان روشــي موفــق در موســیقي درمان ــه عن ب
ــه اختــالل در مهارتهــای  توانبخشــي و درمــان کــودکان مبتــال ب
ارتباطــی ... بــه کار بســت. برایــن اســاس وقتــی کــه کــودکان در 
زمــان طوالنــی در یــک بــازی مــوزون شــرکت مــی کنــد، توانایــی 
ــت  ــی ثاب ــد و توانای ــی آورن ــت م ــتر را بدس ــه بیش ــز و توج تمرک
نگــه داشــتن توجــه و دقــت روی موضــوع یــا کاری کــه بــه میــل 

و اراده انتخــاب شــده را بدســت مــی آورنــد و ایــن نــوع وحــرکات 
ورزش منظــم مانــع انحــراف ذهــن از اینکــه ایــن دقــت و توجــه 
بــه ســوی موضوعــات دیگــر مــی شــود. و فــرد بــه طــور کامــل، 
ــه  ــن ک ــه ای ــتن؛ ن ــون زیس ــا و اکن ــن ج ــر، در ای ــان حاض در زم
ــه  ــه کار بعــدی فکــر کــردن را تجرب ضمــن انجــام دادن کاری، ب

مــی کنــد ]11[.
بــا توجــه بــه ایــن کــه کــودکان مبتــال بــه اختــالل نقــص توجــه/
بیــش فعالــی مشــکالت توجهــی و یادگیــری دارنــد، بــازی هــا و 
ــیاری از  ــودکان بس ــود ک ــی ش ــث م ــی باع ــای حرکت ــارت ه مه
مضامیــن و مفاهیــم آموزشــی را ضمــن انجــام حرکــت بــه شــیوه 
ای تلویحــی بیاموزنــد. بــازی و ورزش یکــی از روش هــای صحیــح 
در افزایــش توجــه و تمرکــز و بهبــود مشــکالت تحصیلــی دانــش 
ــع را  ــد موان ــی توانن ــازی م ــق ب ــودکان از طری ــت. ک ــوزان اس آم
کاهــش داده و احساســات شــان را بهتــر نشــان دهنــد و مهارتهــای 
خــود را بهتــر فراگیرنــد؛ بنابرایــن بــازی و ورزش موجــب تقویــت 
حــواس و رشــد قــوای ذهنــی کــودک در فرآینــد یادگیــری مــی 
شــود و مــی توانــد تــا حــدود مقبولــی مشــکالت تحصیلــی آنهــا را 
کاهــش دهــد. از ســوی دیگــر، بعــد ریتمیــک و آهنگیــن موســیقی 
همــراه فعالیــت بدنــی باعــث آرامــش و نشــاط کــودکان مبتــال بــه 
ــا حــدودی باعــث برطــرف  ــد ت ــی مــی شــود و میتوان بیــش فعال
کــردن مشــکالت تحصیلــی ایــن کــودکان شــود. اســتفاده از ریتــم 
ــور  ــه ط ــی و ورزش ب ــای حرکت ــازی ه ــب ب ــیقی در قال و موس
همزمــان ســبب افزایــش ازدیــاد شــاخه هــای عصبــی مــی شــود؛ 
بــه عبارتــی دیگــر، ورزش باعــث تحریــک ســیناپس هــای مغــزی 
مــی شــود کــه بهبــود مقیــاس هــای توجــه و پیشــرفت تحصیلــی 

ــه همــراه دارد ]6[. را ب
از محدودیــت هــای پژوهــش حاضــر مــی تــوان گفــت کــه ابــزار 
ــری  ــن تحقیــق پرسشــنامه و ابزارهــای تصوی ــه در ای ــه کار رفت ب
ــف، واقعیــت هــا را  ــل مختل ــه دالی ــراد ممکــن اســت ب ــود و اف ب
منعکــس نکننــد، بــراي رفــع ایــن کمبــود بهتــر بــود از مصاحبــه و 
مشــاهده یــا ســایر مــوارد در صــورت امــکان اســتفاده شــود کــه به 
دلیــل محــدودي  هــاي زمانــي، منابــع و امکانــات ایــن امــر میســر 
ــگاه  ــه گــر مثــل پای ــرل همــه ی عوامــل مداخل نشــد. عــدم کنت
اجتماعــی و اقتصــادی، ســالمت روانشــناختی، تیــپ شــخصیتی و 
ــه ششــم  ــن تحقیــق در بیــن دانــش آمــوزان پســر پای ــره.  ای غی
ــن  ــه اســت بنابرای ــان صــورت گرفت ــه 1 شــهر کرم ــی ناحی ابتدای
تعمیــم پذیــری آن بــا احتیــاط صــورت گیــرد. بــا توجــه بــه نتایــج 
ایــن پژوهــش در بعــد کاربــردی پیشــنهاد مــی شــود بــرای دانــش 
آموزانــی کــه کــودکان دارای نقــص توجــه / بیــش فعالــی هســتند 
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آمــوزش هــای ویــژه یــوگا- بــازی ریتمیــک و آمادگــی جســمانی 
برگــزار شــود. بروشــورهایی بــرای مشــاوران مــدارس تهیــه شــود 
ــرورت  ــی و ض ــای حرکت ــی ه ــی توانای ــورت علم ــه در آن بص ک
ــد  ــن در بع ــج آن تشــریح شــود. همچنی ــوزش آن و نتای ــای آم ه
پژوهشــی پیشــنهاد می شــود آمــوزش توانایــی هــای حرکتــی در 
ــی و ســایر اســتان هــا  ــه هــای تحصیل دانــش آمــوزان ســایر پای
اجــرا شــود. آمــوزش توانایــی هــای حرکتــی بــر ســایر کارکردهای 
ــی(  ــازمان ده ــزی- س ــه ری ــال، و برنام ــه ی فع ــی )حافظ اجرای

انجــام شــود. 

نتیجه گیری
آمــوزش توانایــی هــای حرکتــی بــر بهبــود بــازداری پاســخ، توجــه 
و تمرکــز دانــش آمــوزان دارای اختــالل نقــص توجه/بیــش فعالــی 
ــرای  ــوان ب ــی ت ــوزش م ــوع آم ــن ن ــن از ای ــت. بنابرای ــر اس موث

کاهــش مشــکالت دانــش آمــوزان دارای اختــالل نقــص توجــه/
بیــش فعالــی اســتفاده کرد.

سپاسگزاری
ایــن مقالــه اســتخراج شــده از پایــان نامــه نویســنده اول در رشــته 
روانشناســی تربیتــی مــی باشــد. بدیــن وســیله از تمامــی افــرادی 
کــه در ایــن پژوهــش همــکاری کــرده انــد، قدردانــی مــی شــود. 
ــه  ــالق 321456/731 از کمیت ــد اخ ــه دارای ک ــن مقال ــا ای ضمن

اخــالق دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد کرمــان مــی باشــد.
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