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Impact of chess training in students with Attention Deficit Hyperactivity
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Abstract
Introduction: One of the most common childhood disorders considered by psychologists and
psychiatrists is Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, which leads to attention deficit,
hyperactivity and impulsivity in affected people.
Aim: The purpose of this study was to investigate the impact of Chess training in students with
ADHD.
Method: The statistical community of the present quasi-experimental study was 76 students with
ADHD in Khorramabad city in the academic year of 2019-2020. 32 students were selected by
convenience sampling and randomly divided into two groups of 16 controls and experiments
based on age, sex and pre-test results. And the experimental group received chess training for 11
consecutive weeks and a weekly session of 60 to 90 minutes. Subjects were evaluated three times
(pre-test, post-test, two-week follow-up) with Connors and Swanson questionnaires and data
were analyzed by ANOVA and Bonferroni test and Spss 21 software.
Results: The results of the study showed a direct and high correlation between the results
obtained from both Swanson and Connors measuring instruments and the positive effect of chess
training on students with ADHD. (P=0.001, F=20.17).
Conclusions: Due to the positive effect of Chess training on the symptoms of ADHD, it is
suggested that Chess training be used to reduce the symptoms of ADHD.
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چکیده
مقدمه :يکی از رايجترين اختالالت دوران کودکی مورد توجه روانشناسان و روانپزشکان ،اختالل نقص توجه  /بیش فعالی است که
منجر به نقص توجه ،بیشفعالی و تکانشگری در افراد مبتال میشود.
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش شطرنج در دانشآموزان مبتال به اختالل بیش فعالی  /نقص توجه بود.
روش :جامعه آماری پژوهش نیمه تجربی حاضر 95 ،نفر دانشآموز مبتال به اختالل بیش فعالی همراه با نقص توجه شهرستان خرمآباد
در سال تحصیلی  9318-11بود؛ که تعداد  32دانشآموز به شکل نمونهگیری در دسترس انتخاب شده و به شکل تصادفی بر اساس سن
و جنس و نتايج پیشآزمون به دو گروه  95نفری کنترل و آزمايش تقسیم شدند؛ و گروه آزمايش آموزش شطرنج را به مدت  99هفته
متوالی و هفتهای يک جلسه  39الی  19دقیقه دريافت کرد .آزمودنیها سه بار (پیشآزمون  ،پسآزمون ،پیگیری دو هفته) با
پرسشنامههای کانرز و سوانسون ارزيابی و دادهها با آزمون تحلیل واريانس مرکب ،آزمون تعقیبی بنفرونی و با استفاده از نرمافزار 29
 SPSSتجزيه و تحلیل شدند.
یافتهها :نتايج حاصل از پژوهش نشان دهندهی همبستگی مستقیم و بااليی بین نتايج به دست آمده از هر دو ابزار اندازهگیری
سوانسون و کانرز و تأثیر مثبت آموزش شطرنج در دانشآموزان مبتال به بیش فعالی  /نقص توجه بود (.)F=29/99 ، P=9/999
نتیجهگیری :با توجه به تأثیر مثبت آموزش شطرنج بر عالئم بیش فعالی  /نقص توجه پیشنهاد میشود از آموزش شطرنج برای کاهش
عالئم بیش فعالی  /نقص توجه استفاده شود.
کلیدواژهها :اختالل بیش فعالی  /نقص توجه ،مداخالت روانشناختی آموزشی ،دانشآموزان

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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مقدمه

درمانهای دارويی ،به فرد مبتال داروهايی مانند محرکها
9

تشخیص است بیشترين فراوانی را در دوران کودکی و

برای مدت زمان مشخصی میدهند و در درمانهای

نوجوانی به خود اختصاص داده است (انجمن روان

رفتاری و شناختی از روشهای غیر دارويی مثل برنامه

شناسیامريکا2؛  ،2993موريرا ،ريس ،سیلوا ،آلوز و

تشويق ژتونی و  ...برای کاهش نشانههای بیشفعالی  /کم

هنريکز )2991 ،3و دارای سه ويژگی نارسايی توجه ،بیش

توجهی استفاده میکند (اصغری و عابدی9313 ،؛

فعالی و تکانشگری است و تا دوران بزرگسالی نیز ادامه

کرينزينگر ،هال ،داماد ،انصاری ،باناسچووسکی و

پیدا میکند و میزان شیوع اين اختالل در ايران از  3/5تا

بويتالر .)2991 ،9برخی از درمانهايی که برای کاهش

 4/1گزارش شده و در پسرها نسبت به دخترها  2تا 1

عالئم اين اختالل توصیه میشود عبارتاند از :رژيمهای

برابر شايعتر است(عموزاده ،حسنوند ،هاشمیان و حمايت

خوراکی ،تمرينات بدنی ،تمرين تمرکز ،آموزشهای

طلب .)9315 ،کودکان مبتال به اين اختالل از مشکالت

ديداری ،گفتوگوهای دو به دو ،روان درمانیهای

رفتاری گوناگون (مانند اعتماد به نفس پايین ،پرخاشگری

فردی ،دارو درمانی و بازی درمانی را نام برد (جنتیان،

و مشکالت آموزشی) رنج میبرند و اغلب حداقل به يک

نوری ،شفتی ،مولوی ،سماواتیان9389 ،؛ ولرايچ ،چان،

اختالل ،همبود ديگر نیز مبتال هستند (بارنارد ،سوالک

فروهلیچ ،لینچ ،باکس ،ردوين ،هاگان2991 ،8؛ کای،

وفیرون2999 ،4؛ آلوز2991 ، 5؛ بل ،)2999، 5به نحوی

سوانسون ،کوگیل ،رود.)2991 ،1

که برای بسیاری از دانشآموزان ،مشکالت چشمگیری

داروهای مورد استفاده در دارو درمانی اثرات جانبی مانند

ايجاد میکند و بر عملکرد شناختی اجتماعی ،هیجانی و

بیخوابی خفیفی ،بیاشتهايی ،خلل در رشد و نمو

خانوادگی آنها و سپس در بزرگسالی بر عملکرد

کودک ،اختالالت دستگاه گوارش ،خشکی دهان،

شغلی و زناشويی آنها تأثیر میگذارد اين اختالل در

افزايش فشار خون ،افزايش ضربان قلب ،بینظمی قلبی،

نتیجه تعامالت پیچیده بین ژنتیک ،محیط و عوامل زيستی

بیقراری ،سردرد ،تپش قلب ،سراسیمگی و بیتابی،

(مانند آسیبهای مغزی ،بیماریهای عصبی ،حساسیت

گیجی و نگرانی دارند (اصغری و همکاران9313 ،؛

به مواد غذايی و متغیرهای محیطی) به وجود میآيد ؛ اما

بارنارد و همکاران2999 ،؛ بل2999 ،؛ کوردير ،باندی،

سبب شناسی و درمان اين اختالل هنوز به طور کامل

هوکینگ و انیفلد2991 ،99؛ هازل ،لوين و اسلی2995 ،99؛

مشخص نشده است (.سالمی)9315 ،

تومی ،سوکس ،روسی ناک ،فینکلشتاين2992 ،92؛

برای کنترل عالئم اين اختالل ،از درمانهای دارويی و

سالمی9315 ،؛ کرينزينگر و همکاران2991 ،؛ ولرايچ و

درمانهای رفتاری و شناختی استفاده میکنند در

همکاران2991 ،؛ کای و همکاران.)2991 ،

1

7

2

8

)- Attention-deficit hyperactivity disorder(ADHD
)- American Psychological Association(APA
3
- Moreira, Reis, Silva, Alves & Henriques
4
- Barnard, Sulak & Fearon
5
- Alves
6
- Bell

- Krinzinger, Hall, Groom, Ansari, Banaschewski, Buitelaar
- Wolraich, Chan, Froehlich, Lynch, Bax, Redwine, Hagan
9
- Caye, Swanson, Coghill, Rohde
10
- Cordier, Bundy, Hocking, Einfeld.
11
- Hazell, Lewin, Sly
12
- Toomey, Sox, Rusinak, Finkelstein
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اختالل بیش فعالی /نقص توجه که قبل از  9سالگی قابل

و ضد افسردگیها با مقدار مشخص شده توسط پزشک و

فرشته عموزاده و همکاران

58

برخی از پژوهشگران بخش مهمی از هر فرآيند

2993؛ فرگوسن9115 ،9؛ جوزف ،ايسوارادوس ،کندی و

درمانگری را تشکیل میدهد .دسته بندیهای مختلفی

و کزيا2995 ،8؛ ساال وگابت2995 ،1؛ ساال وگابت،

برای بازی مطرح شده است .يکی از پرطرفدارترين

2995؛ ساال ،گورينی و پراوتونی2991 ،99؛ تومی و

آنها ،طبقهبندی پیاژه است پیاژه بازیها را به  3دسته

همکاران2992 ،؛ ترينچیرو2995 ،99؛ آلوز2995 ،؛ آتش-

کلی بازیهای تمرينی ،بازیهای نمادين و بازیهای

افروز9318 ،؛ بالسکو گونزالس ،پرز ،گارسیا-لوپز،

قاعده دار تقسیم کرد از حدود  3سالگی ،با آشنايی

پوزا-کانو ،پرز مورنو ،دلئون-مارتینز ،اوترو پرز2995 ،92؛

کودک با قواعد زندگی و پذيرش دستورات اخالقی و

دی جود ،کورا ،لیند ،هرناندرز -بونیال ،کوردوبا،

قوانینی که بزرگترها وضع میکنند ،بازیهای قاعده

وزلینگن ،مرجلر2995 ،93؛ ال داو و الشامیه2995 ،94؛ جوز

دار شکل میگیرد .اين بازیها در حدود  99و نیم

جوز و همکاران2991 ،؛ موريرا و همکاران2991 ،؛

سالگی به اوج خود میرسند؛ اما هیچ گاه کم نشده و

نیچیو2995 ،95؛ نجاتی9311 ،؛ نودا و همکاران2991 ،؛

عالقه به انجام آنها تا سنین بزرگسالی و حتی

پريرا ،کاسترو ،ويالفاينا ،کاروالیو سانتوس ،فوئنتس-

کهنسالی در انسان باقی میماند .منچ و مارپله،

گارسیا2929 ،95؛ اسپنسر ،بیدرمن ،ويلنز ،هاردينگ،

قايمموشک ،لیلی و شطرنج از اين نوع بازیها هستند

اودونل وگريفین .)9115 ،99در اين پژوهش همه کودکان

(سیل سپور ،هامون پیما و پیر خائفی9313 ،؛ جوز،

هفتهای  9جلسه  39الی  19دقیقه ،در مدت  99هفته

آبراهام2991 ،9؛ نودا ،شیروتسوکی ،ناکائو.)2991 ،2

متوالی زير نظر يک مربی شطرنج و در گروههای

شطرنج فعالیت ذهنی پیچیدهای است که نیاز به تعقل،

حداکثر  4نفری با استفاده از سیستم هوشمند (تابلو

تمرکز و قدرت تصمیمگیری باال دارد .شطرنج در طول

هوشمند ،رايانه و صفحه آموزشی شطرنج) آموزش داده

زندگی مسئولیتپذيری و تصمیمگیری را به کودکان

شدند.

آموزش میدهد .شطرنج ازجمله بهترين و مؤثرترين ابزار

اکثر تحقیقات انجام شده ،نشان داده است که درمانهای

در آماده کردن کودکان برای مواجهه با دنیای کنونی

دارويی ،شناختی ،بازی درمانی و فعالیت بدنی (عموزاده

است که روز به روز با دنیايی از اطالعات مواجه میشود

و همکاران9315 ،؛ اصغری و همکاران9313 ،؛ بالسکو و

و همراه با آن موقعیتهای دشوارتری در تصمیمگیری به
ارمغان میآورد (آکیگو ،گارسیا ،بتانکورت2992 ،3؛
بینه ،اتارد ،دوا ،مارو ،تاکوال2992 ،4؛ کور دير و
همکاران2991 ،؛ دمیلی ،کاو زيان ،دزمورگت ،برکوند-

1

- Jose S, Abraham
- Noda, Shirotsuki, Nakao
3
- Aciego, García, Betancort
4
- Binev, Attard-Montalto, Deva, Mauro,Takkula
2

5

- Demily, Cavézian, Desmurget, Berquand-Merle, Chambon and
Franck
6
- Dowd and Davidhizar
7
- Ferguson
8
- Joseph, Easvaradoss, Kennedy and Kezia
9
- Sala and Gobet
10
- Sala, Gorini and Pravettoni
11
- Trinchero
12
- Blasco-Fontecilla, Gonzalez-Perez, Garcia-Lopez, Poza-Cano,
Perez-Moreno,de Leon-Martinez and Otero-Perez
13
- De Joode, Mora, Lindh, Hernández-Bonilla,Córdoba,
Wesseling, Mergler
14
- El Daou, and El-Shamieh
15
- Nechio
16
- Pereira, Castro, Villafaina, Carvalho Santos and Fuentes-García
17
- Spencer, Biederman, Wilens, Harding, O'donnell and Griffin
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همکاران2995 ،؛ جنتیان و همکاران9389 ،؛ سالمی،

اثربخشی آموزش شطرنج بر عالئم بیش فعالی همراه با

9315؛ سیلسپور و همکاران2995 ،؛ ولرايچ و همکاران،

نقص توجه دانشآموزان  93-1سال شهرستان خرمآباد

2991؛ کای و همکاران2991 ،؛ اورتیز -پولیدو ،گارسیا-

پرداخت.

هرناندز ،پرز -استوديلو و رامیرز -اورتگا .)2995 ،9بر
شايان ذکر است که تحقیقات کمی خصوصاً در ايران

روش پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی است و جامعه

نتايج تأثیر آموزش شطرنج را بررسی کردهاند (آکیگو و

آماری آن را  95نفر از دانشآموز مبتال به اختالل بیش

همکاران2992 ،؛ بینه و همکاران2992 ،؛ دمیلی و

فعالی همراه با نقص توجه شهرستان خرمآباد در سال

همکاران2991 ،؛ دود و همکاران2993 ،؛ اسپنسر و

تحصیلی  9318-11تشکیل دادند که  39نفر از طريق

همکاران9115 ،؛ اسالم ،لی ،نیکوالس2991 ،2؛ پريرا و

مراجعه به مرکز مشاوره و روانشناختی آموزش و

همکاران2929 ،؛ سوبیا .)2929 ،3حال آن که برای

پرورش استان لرستان 25 ،نفر از طريق مطبهای

بررسی کارايی اين رويکرد ،انجام چنین تحقیقاتی الزم

روانپزشکی و  29نفر از طريق ارسال فرم سنجش

است؛ بنابراين با توجه به تأثیر بیش فعالی بر عملکرد

کانرز معلم به مدارس و سپس ،فرم سنجش کانرز

کودکان و عوارض ناشی از مصرف دارو برای درمان اين

والدين با تأيید مرکز مشاور روانشناختی آموزش و

کودکان و چون بازی به تقويت و بازپروری اجزای

پرورش شهرستان خرمآباد انتخاب شدند .از اين تعداد،

شناختی کمک میکند و کودکان به بازی و سرگرمی

 32نفر به شکل نمونهگیری در دسترس و بر اساس

عالقه فراوانی نشان میدهند و همچنین با توجه به اينکه

شرايط پزشکی (آيا دارو مصرف میکند يا خیر؟)،

شطرنج نحوه تفکر منطقی و کارآمد را آموزش میدهد

رشته ورزشی (تمرين يکرشته حداقل  3روز در هفته و

و انتخاب بهترين گزينه از میان گزينههای موجود را نشان

حداقل سابقه  9سال فعالیت در آن رشته) و رضايت

میدهد و اهمیت برنامه انعطافپذير ،تمرکز و نتیجه

والدين انتخاب گرديدند .معیارهای محرومیت از اين

انتخاب و تصمیمگیری را به نمايش میگذارد و قابل

پژوهش معلولیتهای حسی و حرکتی (مانند نابینايی،

استفاده در مدارس با کمترين امکانات هستند و از اصول

ناشنوايی) ،بیماریهای عصبی مهم (مانند صرع) ،بیماری

زير بنايی درمانهای شناختی استفاده میکنند و

روانی ،کندذهنی و اختالل رشدی تعمیم يافته بود .پس از

درمانهای شناختی بر کاهش عالئم بیش فعالی  /نقص

انتخاب آزمودنیها و در نظر گرفتن شرايط مورد نیاز

توجه مؤثر بوده است ،اين پرسش مطرح شد که آيا

(خانه شطرنج ،مربی و وسايل موردنیاز) و بر اساس سن و

آموزش شطرنج میتواند بر کاهش عالئم ناشی از اين

جنسیت و انجام پیشآزمون که به وسیله ابزار کانرز و

اختالل مؤثر باشد؛ بنابراين پژوهش حاضر به بررسی

سوانسون انجام شد آزمودنیها به دو گروه  95نفری
کنترل و آزمايش تقسیم شدند و گروه آزمايش در

1

- Ortiz-Pulido, Ortiz-Pulido, García-Hernández, Pérez-Estudillo
and Ramírez-Ortega
2
- Islam, Lee and Nicholas
3
- Subia and et al

گروههای  4نفری به مدت  99هفته متوالی و هفتهای يک
جلسه  39الی  19دقیقه در خانه شطرنج و زير نظر مربی
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کاهش نشانههای بیش فعالی  /نقص توجه مؤثر بودهاند.

روش
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و صفحه آموزشی شطرنج آهنربايی) به آموزش شطرنج

ورزشی) بود ،استفاده گرديد.

پرداختند .پس از  99هفته آموزش شطرنج در گروه

پرسشنامه اسنپ (نسخه چهارم) :2ابزار مورد استفاده در اين

آزمايش ،هر گروه به طور مجدد مورد بررسی قرار

پـژوهش ،پرسشنامه اسنپ 3بود که در سـال  9189توسط

گرفت .اين بررسی همانند بررسی اول در شرايط يکسان

سـه مؤلـف بـه نـامهای سوانسون ،4نوالن 5و پلهام 5و با

(زمان و فضای يکسان) و توسط ابزار کانرز و سوانسون

بازنويسی مالکهای ذکر شده در دی سیام 9تدوين شد

انجام شد .پس از دو هفته يک آزمون پیگیری مطابق با

و به نام مخفف سـازندگان مقیـاس اسنپ 8نام گرفت و

پسآزمون صورت گرفت تا بدين وسیله اثربخشی

هم زمان با تجديد نظر در مالکهای دی سیام و تدوين

مداخله آموزش شطرنج در بازه زمانی بیشتری بررسی

دی سیام چهارم ،1اين مقیاس نیـز بـار ديگـر مـورد

شود .الزم به ذکر است که مراحل اجرای مطالعه مورد

بازنويسی قرار گرفت .اين پرسشنامـه اخـتالل کمبود

تائید مرکز مشاوره و روانشناختی آموزش و پرورش

توجه /بیش فعالی را اندازهگیری مـیکنـد و توسط يکی

استان لرستان قرار گرفت .همچنین به شرکتکنندگان

از دو مرجع مرتبط با کـودک (والـدين يـا معلم) تکمیل

(والدين کودکان) توضیحات الزم در ارتباط با هدف

میشود .طیف درجهبندی يا پاسخدهی بر مبنای مقیاس

پژوهش داده شد .به منظور تجزيه و تحلیل دادهها از

لیکرت از  9تا  3صورت میگیرد و به طور معمول برای

نرمافزار  SPSSنسخه 29در دو بخش آمار توصیفی و

تعیـین افـراد در معـرض خطـر بیش فعالی  /نقص توجه

استنباطی استفاده شد .همچنین ،به منظور سازماندهی،

متوسـط يـا خفیـف از میـانگین  9واحد انحـراف معیـار و

خالصه کردن و طبقهبندی نمرات خام و نیز توصیف

بـرای تعیـین افـراد پرخطر بیش فعالی  /نقص توجه شديد

اندازههای نمونه ،آمار توصیفی (فراوانیها ،میانگینها،

از میانگین  2واحد انحـراف معیـار استفاده مـیشـود .هال،

انحراف استاندارد و رسم جداول) به کار رفت .آزمون

گوا ،ولنتاين ،داماد ،دالی ،سايال و هولیس 99در پژوهش

شاپیرو -ويلک نیز جهت بررسی نرمال بودن دادهها مورد

خود بر کودکان با عالئم کمبود توجه /بیش فعالی نشان

استفاده قرار گرفت .عالوه بر اين ،تحلیل دادهها توسط

دادند که اسنپ از روايی و پايايی مناسب برای سنجش

آزمون تحلیل واريانس مرکب و آزمون پیگردی بنفرونی

بیش فعالی برخوردار است ( هال و همکاران.)2991 ،

انجام شد و اندازه تأثیر برای هر مقیاس محاسبه شد.

همچنین روايی محتوا اين مقیاس مورد تأيید متخصصان
قرارگرفته است و روايی مالکی آزمون  55درصد و

ابزار

ضريب پايايی به روش باز آزمون برابر با  88درصد،
1

فرم مشخصات دموگرافیک  :برای جمعآوری اطالعات
جمعیت شناختی از يک فرم محقق ساخته که در

)- Swanson, Nolan & Pelham Scale-Fourth (SNAP-IV
- SNAP-IV
- Swanson
5
- Nolan
6
- Pelham
7
- DCM
8
- SNAP
9
- IV-DSM
10
- Hall, Guo, Valentine, Groom,Daley, Sayal and Hollis
2
3
4

- Demographic profile form

1
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شطرنج با استفاده از سیستم هوشمند (تابلو هوشمند ،رايانه

برگیرنده  4سؤال (سن ،جنسیت ،رشته و سابقه فعالیت

 99اثربخشی آموزش شطرنج بر عالئم بیش فعالی /نقص توجه در دانشآموزان مبتال به بیش فعالی  /نقص توجه

کردن  93درصد گزارششده است (کیانی و هاديان فرد،

مقیاس را  9/19گزارش کردهاند (کانرز ،سیتارنیوس،

.)9314

پارکر و اپشتین 9118 ،؛ دی جود و همکاران.)2995 ،

مقیاس درجهبندی کانرز (فرم والدین) :1مقیاسهای

همچنین پايايی اين پرسشنامه از سوی موسسه علوم

درجهبندی کانرز ،فرم معلم و والدين در سال  9151به

شناختی  9/ 85و در پژوهشی ديگر  9/58گزارش شده

منظور کمک به شناسايی کودکان بیش فعال توسط

است ( .سبزواری ،ارشم ،پروين پور.)9318 ،

کانرز ،سیتارنیوس ،پارکر و اپشتین 2طراحی شد؛ اما
پژوهشهای دهههای اخیر نشان دادهاند که اين مقیاسها

یافتهها

برای مشخص کردن مشکالت رفتاری ديگر نیز مفید

گروه آزمايش ،شامل  1پسر و  9دختر بود در حالی که

هستند .طی صدها کار پژوهشی و چند دهه کاربرد بالینی،

در گروه کنترل 8 ،پسر و  8دختر قرار داشتند .از حیث

روشن شد که مقیاس درجهبندی کانرز در کاربردهای

رشته و سابقه فعالیت ورزشی ،در گروه آزمايش  5نفر

غربالگری کلی برای اختاللها و مشکالت کودکی مفید

رشته ورزشی کاراته 5 ،نفر ژيمناستیک و  4نفر تکواندو

هستند و در صورت ترکیب اطالعات حاصل از معلم و

و در گروه کنترل  5نفر رشته ورزشی کاراته 9 ،نفر

والدين برای دستیابی به ارزيابی تشخیصی کامل،

ژيمناستیک و  3نفر تکواندو بود .میانگین و انحراف

میتوانند سودمند باشند مقیاس درجهبندی کانرز والدين

معیار سن در گروه آزمايش ،به ترتیب  99/39و  9/9و

در سال  9111از سوی کانرز و همکاران استاندارد شده

در گروه کنترل ،به ترتیب  99/55و  9/4بود .جدول و

است .فرم والدين مقیاس کانرز دارای  25سؤال است که

نمودار  9میانگین و انحراف استاندارد مربوط به نمرات

والدين کودک آن را تکمیل میکنند .محدوده سنی

آزمون کانرز و سوانسون را در گروههای آزمايش و

مورد استفاده در مقیاسهای کانرز  3تا  99سال است که

کنترل نشان میدهد.

هنجار سنی جداگانه با فواصل سنی  3سال برای دختران و
پسران تهیه شده است .تکمیل اين پرسشنامه  99 -5دقیقه
طول میکشد .برای ارزشیابی در اين آزمون میتوان
گفت به دست آوردن میانگین نمره  9/5يا باالتر بر وجود
اختالل نقص توجه و بیش فعالی داللت دارد؛
بهعبارتديگر ،اين پرسشنامه  25سؤال داشته ؛ لذا نمره
کل آزمون دامنهای از  25تا  994خواهد داشت .اگر نمره
کودک باالتر از  34به دست بیايد ،بیانگر اختالل نقص
توجه است .هر چه امتیاز باالتر رود ،میزان اختالل
- Conner's Parents rating of childhood behaviour problems-CPRSR
2
- Conners, Sitarenios, Parker & Epstein
1
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آلفـای کرون باخ برابـر  9/15و ضريب حاصل از دونیمه

کودک بیشتر خواهد بود .کانرز و همکاران پايايی اين
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جدول  1شاخصهای آماری مربوط به متغیرهای تحقیق

آزمایش

کانرز

پیشآزمون

2/19

3/99

3/32

9/29

پسآزمون

2/89

3/99

2/19

9/98

پیگیری

2/59

3/99

2/81

9/92

پیشآزمون

3/9

3/55

3/32

9/98

پسآزمون

2/59

3/99

2/19

9/92

پیگیری

2/99

3/95

2/85

9/99

پیشآزمون

2/18

3/55

3/33

9/91

پسآزمون

2/18

3/99

3/24

9/29

پیگیری

2/18

3/59

3/23

9/29

پیشآزمون

2/14

3/55

3/33

9/91

پسآزمون

3/9

3/59

3/23

9/98

پیگیری

2/19

3/59

3/22

9/98

سوانسون

کانرز
کنترل
سوانسون
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گروه

متغیر

نوبت آزمون

بیشترین

کمترین

میانگین

انحراف استاندارد

نمودار  1مقایسه میانگین نمرات آزمون سوانسون و کانرز

نتايج جدول شماره  2مربوط به يافتههای آزمون تحلیل واريانس مرکب میباشد.
جدول  2یافتههای مربوط به آزمون تحلیل واریانس مرکب
منبع تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار F

سطح

مجذور

توان

معنیداری

اتا

آزمون

زمان اندازهگیری

9/593

9/451

9/93

49/929

*

گروه

9/315

9

9/315

91/952

*

زمان * گروه

9/548

9/451

9/449

29/999

*

9/9999
9/9999
9/9999
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9/599
9/381
9/492

9/9
9/18
9/11
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مربوط به آزمون تحلیل واريانس مرکب نشان داد که اثر

معنادار است ،از اثرات اصلی صرف نظر میگردد .جدول

اصلی زمان اندازهگیری (، P=9/9999، η2=9/599

شماره  3نتايج تحلیل واريانس درون گروهی با

 )F=49/92معنادار است .همچنین اثر اصلی گروه

اندازهگیری تکراری روی عامل مراحل اندازهگیری برای

( )F=91/95 ، P=9/9999 ، η2=9/381معنادار است.

مشخص نمودن تأثیر آموزش شطرنج بر عالئم بیش

عالوه بر اين ،تعامل زمان اندازهگیری با گروه

فعالی /نقص توجه در دانشآموزان ورزشکار دارای

( )F=29/99 ، P=9/999 ،η2=9/492نیز معنادار است.

اختالل بیش فعالی  /نقص توجه را نشان میدهد.

جدول  3تحلیل واریانس درون گروهی با اندازهگیری تکراری برای مقایسه نمرات عالئم بیش فعالی/کمبود توجه (کانرز)
در مراحل مختلف اندازهگیری
گروه

میانگین

درجه

مجذورات

آزادی

مقدار F

سطح

مجذور اتا

معنیداری

توان
آزمون

گروه آموزش شطرنج

9/934

9/823

59/552

9/9999

9/914

9/9

گروه کنترل

9/919

9/925

3/399

9/988

9/989

9/495

با توجه به معنادار بودن آزمون کرويت موکلی (9/999

ورزشکار دارای اختالل بیش فعالی  /نقص توجه

= ،)Pشاخصهای ( )Fمربوط به اثر گرين هاوسگیسر

میگردد .)F=59/55 ،P=9/999 ، η2=9/914( .برای

گزارش شد .با توجه به جدول  3نتايج آزمون تحلیل

مشخص کردن جايگاه تفاوتهای موجود در مراحل

واريانس درون گروهی با اندازهگیری تکراری روی عامل

اندازهگیری از آزمون پیگردی بنفرونی استفاده گرديد که

مراحل اندازهگیری نشان داد که آموزش شطرنج موجب

يافتههای آن در جدول  4گزارششده است.

بهبود عالئم بیش فعالی  /نقص توجه در دانشآموزان
جدول  4یافتههای آزمون بنفرونی به منظور بررسی جایگاه تفاوتهای گروه آزمایش طی زمانهای مختلف اندازهگیری
مراحل ()I

مراحل ()J

پیشآزمون

پسآزمون

اختالف میانگین
9/355

خطای استاندارد
9/959

سطح معنیداری
*9/9999

پیگردی

9/413

9/951

*9/9999

پیگردی

9/88

9/54

9/949

پسآزمون

* در سطح کوچکتر از  9/999معنیدار است.

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود نتايج آزمون

پسآزمون با آزمون پیگردی ( )P= 9/934تفاوت

پیگردی بنفرونی نشان داد که بین مراحل پیشآزمون با

معناداری مشاهده نشد .بعد از بررسی گروه آزمايش به

پسآزمون ( )P= 9/9999و آزمون پیگردی (9/9999

بررسی گروه کنترل میپردازيم .در اين گروه نیز از

= )Pتفاوت معناداری وجود دارد؛ اما بین مراحل

آزمون تحلیل واريانس درون گروهی با اندازهگیری
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همانطور که در جدول  2مشاهده میکنید ،يافتههای

به دلیل اينکه اثر تعاملی (زمان اندازهگیری * گروه)
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تکراری روی عامل مراحل اندازهگیری استفاده گرديد.

آل داو و همکاران ( ،)2994بالسکو و همکاران ()2995؛

نتايج اين آزمون نشان داد که بین مراحل اندازهگیری در

جوزف و همکاران)2995( ،؛ جوز و همکاران،)2995( ،

گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد (=9/989

اورتیز پولید و همکاران ( ،)2991پرپرا و همکاران

.)F=3/399 ،P=9/988،η2

( )2929و نچیو و همکاران ( )2995بود که دريافتند

بحث

کاهش عالئم و توانبخشی شناختی دانشآموزان و

اين پژوهش با هدف بررسی مقايسهای آموزش شطرنج بر

کودکان بیش فعال/نقص توجه اثرگذار بوده است.

عالئم دانشآموزان مبتال به بیشفعالی /نقص توجه انجام

همچنین اورتیز پولید و همکاران ( )2991و پرپرا و

شد .همانطور که در بخش يافتهها بیان گرديد ،بر اساس

همکاران ( )2929نشان دادند که هنگام تمرين شطرنج با

نتايج به دستآمده از هر دو ابزار اندازهگیری سوانسون و

شدتهای مختلف ،قشر مغز خصوصاً قشر پیش پیشانی

کانرز و همبستگی مستقیم و باالی گزارش شده بین آنها

متناسب با شدت تمرين فعال میشود و اين شدت در

در بخش يافتههای پژوهشی ،آموزش شطرنج منجر به

بزرگساالن و نوجوانان متفاوت است و نتايج نشان دهنده

کاهش عالئم اين دانشآموزان شده است که اين يافته با

تأثیر شطرنج بر کاهش عالئم و بهبود توانايیهای شناختی

اکثر پژوهشهای انجام شده همسو است .برای مثال

در افراد مخصوصاً کودکان و نوجوانان بود؛ که اين نتیجه

پژوهشهای انجام شده توسط بالسکو و همکاران

هم با نتايج پژوهش همسو است.

( ،)2995ساال و همکاران ( 2995و  ،)2995آکیگو و

در تبیین اثربخشی آموزش شطرنج بر کاهش عالئم بیش

همکاران ()2992؛ بینه و همکاران ()29992؛ دمیلی و

فعالی  /نقص توجه میتوان عنوان کرد که با توجه به

همکاران ()2991؛ دود و همکاران ( )2993و نجاتی

اينکه بازی شطرنج دانشآموزان را آموزش میدهد تا

( )9311نشان داد که آموزش شطرنج تأثیر مثبتی بر

وقت خود را صرف انتخاب بهترين حرکت کنند ؛بنابراين

کاهش عالئم کودکان بیش فعال و بهبود توجه آنها دارد

منجر به شکیبايی ،پشتکار ،تمرکز و خالقیت بیشتر در اين

با توجه به نتايج به دستآمده میتوان بیان کرد که چون

کودکان میشود( بالسکو و همکاران2995 ،؛ جوزف و

درمانهای مبتنی بر بازی باعث انگیزه بیشتری برای

همکاران2995 ،؛ جوز و همکاران .)2991 ،همچنین اين

شرکت در درمان میشوند و آموزش شطرنج به عنوان

بازی با تغییر مداوم و پیدرپی توجه در طول بازی به

يک بازی بر کاهش اين عالئم مؤثر بوده است؛ بنابراين

کودکان چگونگی توجه متمرکز بر جنبههای مهم يک

نتیجه اين فرضیه با نتايج پژوهش که حاکی از اثربخشی

فعالیت برای پردازش مناسب را آموزش میدهد .همچنین

آموزش شطرنج بر عالئم بیش فعالی  /نقص توجه است

چون شطرنج باعث فعال سازی قشر مغز خصوصاً قشر

همخوانی دارد .همچنین نتايج پژوهش حاضر مبنی بر

پیش پیشانی میشود و قشر پیش پیشانی جايگاه اصلی

اثربخشی آموزش شطرنج بر عالئم بیش فعالی  /نقص

کارکردهای اجرايی در مغز است و کارکردهای اجرايی

توجه همسو با نتايج مطالعات جوز و همکاران (،)2991

فرايندهايی شناختی هستند که فعالیتهای شناختی ازجمله
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يافتههای آنها نیز نشان داد که استفاده از شطرنج در

 95اثربخشی آموزش شطرنج بر عالئم بیش فعالی /نقص توجه در دانشآموزان مبتال به بیش فعالی  /نقص توجه

شناختی و کاهش عالئم بیش فعالی  /نقص توجه در اين

شناختی در شطرنج که باعث خسته شدن و افزايش میزان

افراد میشود.

بیتوجهی کودک میشود ديده نشد و همین میتواند

در پژوهش حاضر نیز کودکان و والدين آموزش شطرنج

يکی از عوامل تأثیرگذار بر ايجاد انگیزه در کودکان و

را به علت ارزانتر بودن نسبت به ساير روش درمانی

درنتیجه تأثیر مؤثر آن و علت نا همسو بودن نتايج با

موجود و نداشتن عوارض جانبی روانشناختی يا اثر

پژوهشهای نامبرده باشد.

ناکافی درک شده ،داروهای بیش فعالی  /نقص توجه به
راحتی پذيرفتند .عالوه بر اين ،بازی ابزاری مهم برای

نتیجهگیری

کمک به کودکان است و عامل اصلی در مداخالت

مطالعه حاضر حاکی از اثربخش بودن آموزش شطرنج

مبتنی بر بازی توانايی بازیها در ايجاد انگیزه در کودکان

در کاهش عالئم بیش فعالی  /نقص توجه بود؛ لذا در

مبتال به بیش فعالی  /نقص توجه است ،با توجه به اينکه

مراحل مختلف درمان يا پس از آن میتوان با آموزش و

انگیزه برای موفقیت در هر درمانی حیاتی است .جای

تمرين شطرنج به کاهش نشانگان ناشی از بیش فعالی /

تعجب نیست که مداخالت مبتنی بر بازی همچون

نقص توجه به دانشآموزان و افراد مبتال به اختالل بیش

آموزش شطرنج میتوانند به عنوان روش درمانی بررسی

فعالی  /نقص توجه کمک کرد .در اين پژوهش آموزش

شوند.

شطرنج به عنوان يک بازی شناختی توانست بسیاری از

نتايج پژوهش حاضر با نتايج اسالم و همکاران (،)2991

عالئم بیش فعالی  /نقص توجه بیماران را کاهش دهد و

آتشافروز و همکاران ( )9318و ساال و همکاران ()2991

موجب افزايش توان آنها برای سازگاری با شرايط

که نشان دهنده عدم تأثیر شطرنج بر کاهش عالئم بیش

گشت؛ و نتايج حاصل از آزمون پیگیری نیز نشان داد که

فعال /نقص توجه و توانايیهای شناختی میباشند ناهمسو

نتايج به دستآمده از پژوهش بعد از گذشت دو هفته

است در بررسی اين نتايج میتوان بیان کرد؛که برنامههای

همچنان ثابت بودند و تأثیر آموزش شطرنج بر عالئم بیش

آموزشی شناختی مثل شطرنج عملکردهای شناختی را

فعالی  /نقص توجه ثابت باقی مانده است و علت اين

تقويت نمیکند و در بهترين حالت چنین مداخالتی

ثبات در تأثیر را میتوان در اين دانست که آموزش

عملکرد فرد را در فعالیتهايی شبیه فعالیت آموزش

شطرنج بهعنوان يک بازی شناختی به علت تغییر مداوم و

دادهشده تقويت میکند که اين نتايج با نتیجه به دست

پی در پی توجه آزمودنیها در طول بازی و همچنین

آمده از پژوهش ناهمسو است و میتوان علت را در

توجه متمرکز بر جنبههای مهم فعالیت مؤثر واقع شده

روش ،نوع مداخله و آزمودنیهای پژوهش دانست در

است .عالوه بر اين به علت اينکه آموزش شطرنج در

پژوهش حاضر شطرنج توسط سیستم هوشمند (پروژکتور

مقايسه با ساير درمانهای اختالل بیش فعالی /نقص توجه،

و تابلو هوشمند لمسی) و با استفاده از تابلوهای آموزشی

کم هزينهتر بود و عوارض جانبی نداشت کودکان و

مخصوص اين رشته به کودکان آموزش داده شد به همین

والدين به راحتی آن را پذيرفتند چراکه کودکان بسیاری
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توجه را هدايت میکنند ؛بنابراين منجر به بهبود عملکرد

علت خستگی ناشی از وجود استراتژیهای پیچیده

95

فرشته عموزاده و همکاران

به علت عوارض ناشی از ساير درمانهای اين اختالل،

آموزشی و درمانی در مدارس و جلسات درمانی اين

درمان را ادامه نمیدهند و اين باعث نتايج منفی بر

کودکان قرار گیرد.

عملکرد آنها میشود.
شدن دانشآموزان در بازی ،بازی شطرنج توسط سیستم

اين مطالعه با کد اخالق IR.SSRI.REC.1398.511

هوشمند (پروژکتور و تابلو هوشمند لمسی) و با استفاده از

مورد تأيید کمیته اخالق پژوهشکده تربیت بدنی و علوم
9

تابلوهای آموزش مخصوص اين رشته آموزش داده شدند

ورزشی است .بدين وسیله از پروفسور استیفنهینشاو از

همچنین برای کنترل متغیرهای مزاحم و سوگیریهای

دانشکده روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا ،مرکز مشاوره و

احتمالی ،آزمودنیها به صورت تصادفی به دو گروه

روانشناختی آموزش و پرورش استان لرستان ،شهرستان

آزمايش و کنترل تقسیم شدند و گروه کنترل در آموزش

خرمآباد و تمامی کودکان عزيزی که به ما در اجرای اين

شطرنج برای کنترل تأثیر مداخله (جهت کسب اطمینان

پژوهش ياری رساندند تشکر مینمايیم.

بیشتر نسبت به اثربخشی مداخله) شرکت نکرد؛ اما
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