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رفتار حرکتی

تأثیر یک دوره تمرینات ادراکی  -حرکتی منتخب بر توجه دیداری و
شنیداری کودکان مبتال به کمبود توجه همراه با بیشفعالی
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 .3دانشيار دانشگاه تهران
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چکیده
اين پژوهش با هدف بررسی اثربخشی تمرينات ادراکی  -حرکتی منتخب بر توجه ديداری و شنیداری
کودکان مبتال به  ADHDصورت گرفت .در اين پژوهش 56دانشآموز پسر  3تا  55ساله از مدارس
ابتدايی شهر کرج بهکمک پرسشنامهی عالئم مرضی کودک )CSI-4( 7-و براساس مالکهای
تشخیصی  DSM-IVبهعنوان آزمودنی انتخاب شدند و بهطور تصادفی در  5گروه (مداخله و کنترل)
قرار گرفتند .گروه مداخله ( ،)n=10تمرينات ادارکی  -حرکتی تدوين شده دريافت کردند .مدت زمان
مداخله  56جلسهی يک ساعته بود .گروه کنترل ( )n=10هیچگونه مداخلهای دريافت نکرد .آزمودنیها
قبل و بعد از مداخله بوسیلهی آزمون عملکرد پیوسته ارزيابی شدند .روش آماری مورد استفاده برای
تحلیل يافتهها ،آزمون تحلیل واريانس چندمتغیره بود .نتايج نشان داد که تمرينات حرکتی در مقايسه
با گروه کنترل توانستند در حد معناداری کمبود توجه ديداری و شنیداری کودکان مبتال به  ADHDرا
کاهش دهند ()P>0.05؛ پس میتوان گفت که عملکرد توجه کودکان مبتال به  ADHDبه کمک
تمرينات ادراکی  -حرکتی بهبود میيابد.
واژگان کلیدی :اختالل کمبود توجه همراه با بیشفعالی،تمرين ادراکی-حرکتی ،توجه

* نویسنده مسئول

Email: afieh.sarly@gmail.com
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مقدمه
بیتوجهی ،بيشفعالی و رفتار تکانهای مشخصههای اصلی کودکان مبتال به اختالل نقصتوجه /بيش-
فعالی است ( .)1برخی از پژوهشگران معتقدند که نارسایی توجه بزرگترین مشکل این کودکان است
و به همين دليل ،والدین و معلمان شکایت میکنند که این کودکان به بيانات دیگران گوش نمی-
کنند ،تمرکز حواس ندارند ،کارها را ناتمام رها میکنند و بهراحتی حواسشان پرت میشود (.)2
همچنين این کودکان در حوزههای شخصيتی ،آموزشی و اجتماعی تجارب منفی بسياری دارند که
این امر ممکن است باعث ناسازگاری عملکردی آنان در طول زندگی شود ( .)3بر اساس چهارمين
ویرایش آماری  -تشخيصی اختالالت روانی )DSM-IV( 1حدود  3الی  5درصد دانشآموزان ،به
این اختالل مبتال هستند ( .) 4باید عنوان کرد که ميزان شيوع این اختالل در دختران و پسران
یکسان نيست و پسران بهمراتب بيشتر از دختران به این اختالل مبتال میشوند (.)5
در طول ساليان متمادی ،بررسیهای زیادی بر روی درمانهای موجود برای افراد  ADHDصورت
گرفته است .این تحقيقات معموالً به ارزیابی روشهایی همچون رفتاردرمانی ،درمانهای شناختی -
رفتاری ( )CBTو داروهای محرک 2پرداختهاند؛ همچنين روشهای درمانی دیگری از قبيل بازی-
درمانی ،3آموزش آرميدگی 4و داروهای غيرمحرک 5نيز مورد توجه بودهاند (.)6
تحقيق در مورد اثر بخشی تمرینات حرکتی بهعنوان یک تکنيک درمانی در درمان این اختالل به-
دليل فعال بودن فرد مبتال و داشتن جنبهی حرکتی از اهميت باالیی برخوردار است .تحقيقات
گذشته بيان میکنند که ورزش و تمرینات حرکتی میتوانند برای تعدادی از متغيرهای شناختی
مفيد واقع شوند ( .)7آزمایش های مختلف بر روی حيوانات و افراد بزرگسال گویای این مطلب است
که فعاليت بدنی منظم میتواند رفتار و عملکرد شناختی مغز را تغيير دهد ( )8،9و از طرفی برخی
از مطالعات حاکی از آن است که مهارتهای حرکتی کودکان مبتال به اختالل  ADHDآشکارا
ضعيفتر از همساالن طبيعیشان است؛ بهطوری که در ارزیابیهای مهارتهای ادراکی  -حرکتی،
امتيازات حرکات درشت و عملکرد بينایی حرکتی بهطور معناداری دستهبندی کودکان در دو گروه
 ADHDو کنترل را پيشبينی میکنند .همچنين ،جنبههای کيفی حرکت (حرکات مرتبط،

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-4
2. Stimulant medication
3. Play Therapy
4. Relaxation Training
5. Non- Stimulant
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هماهنگی ،ثبات) برخالف جنبههای کمّی حرکت (تعادل ایستا و پویا ،مهارت کار با توپ ،چابکی
حرکات دست) میتواند ابتال به اختالل ADHDرا پيشگویی کند (.)11
برخی از محققان ،تغييرات بالقوهای در شناخت که بهدنبال فعاليت بدنی روی میدهد را ناشی از
مکانيسمهای روانی مانند اعتمادبهنفس و نوع نگرش میدانند ( .)11اثر فعاليت بدنی در حيطههای
خاص رشد کودک از جمله در عملکرد شناختی کودکان ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است ()7؛ این
کمبود بهویژه در مورد کودکانی که دچار اختالالت روانی از جمله  ADHDهستند ،دیده میشود.
عملکرد تحصيلی کودکان ،یکی از متغيرهای مورد مطالعه در بسياری از پژوهشهای مربوط به این
حيطه است .برخی مطالعات ارتباط مثبت بين آمادگی هوازی ( )12و فعاليت بدنی متوسط تا شدید
( )13با عملکرد تحصيلی را نشان میدهند .یک سری از مطالعات نيز نتایج مبهم ( )14و یا رابطهی
منفی را نشان میدهند ( .)15تفسير نتایج مطالعات انجام شده بهعلت روششناسیهای متفاوت
دشوار است ،اما با توجه به اندک مطالعات در دسترس میتوان اظهار کرد که شرکت در برنامههای
فعاليت بدنی تأثير منفی بر عملکرد تحصيلی کودکان ندارد (.)8
سيبلی و اتينر 1در سال  2113در مطالعهای فراتحليلی به بررسی متغيرهای شناختی مختلف
پرداختند و گزارش دادند که ارزیابیهای شناختی مختلف از جمله مهارتهای ادراکی ،سطح
رشدی ،آمادگی تحصيلی ،ضریب هوشی ،پيشرفت تحصيلی و نتایج آزمون شفاهی ریاضيات ارتباط
مثبتی با فعاليت بدنی کودکان مدرسهای دارد ( .)16باک 2و همکارانش در سال  2117به این نتيجه
رسيدند که در کودکان سالم ،آمادگی هوازی در سطح باال ،موجب کنترل بهتر عوامل مداخلهگر و تا
حدودی باعث کنترل اجرایی در تکليف استروپ 3میشود ( )17و همچنين بيان کردند که سطح
باالیی از آمادگی جسمانی کودکان با پارامترهای توجه ،حافظهی کاری و سرعت پاسخدهی در
ارتباط هستند ( .)18در تحقيقی که توسط توپوروفسکی و همکارانش در سال  2118صورت گرفت،
شرکت کودکان در تمرینات هوازی موجب بهبود برخی از عملکردهای اجرایی از جمله برنامهریزی4
شد ،اما در سایر متغيرهای شناختی مثل توجه ،عملکرد پيوسته و یا همزمان ،مهارتهای ادراکی و
هماهنگی بينایی  -حرکتی تأثيری نداشت ( .)8در صورتی که پونتيفکس 5پيرو مطالعهای که در
سال  2111انجام داد ،بيان میکند که یک جلسه تمرین شدید هوازی میتواند بهعنوان درمان

1. Sible and Etnier
2. Buck
3. Stroop task
4. planning
5. Pontifex
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غيردارویی موقت برای بهبود عملکردهای شناختی و تحصيلی کودکان مبتال به  ADHDمورد
استفاده قرار گيرد (.)19
فعاليت بدنی تأثير بهسزایی در کاهش رفتارهای منفی ،تقویت رفتارهای قابل قبول و بهبود عملکرد
شناختی کودکان مبتال به ضعف کنترل انگيختگی و کمبود توجه دارد ،ولی وقتی صرفاً کودکان
مبتال به  ADHDرا مورد توجه قرار میدهيم ،به نتایج متناقضی میرسيم .اتشاید و آیلون1
( )1987در مطالعهای موردی از  5دقيقه تمرین بدنی در کاهش بيشفعالی کودکی  13ساله که
قادر به انجام تکاليف کالسیاش نبود ،استفاده کردند و کاهش برخی از رفتارهای منفی را در طی
کالس های ریاضی و روخوانی گزارش دادند .تمرینات ميدانی شدید که برای تقویت آرامش کودکی
 4ساله مبتال به  ADHDو اوتيسم استفاده شد ،تأثير مثبتی در رفتارهای توجهی او داشت؛
همچنين در مطالعهای که ورت 2و همکارانش در سال  ،2112بر روی  21کودک مبتال به ADHD
انجام دادند ،به این نتيجه رسيدند که فعاليت بدنی ،عملکردهای شناختی و رفتاری اینگونه کودکان
را بهبود میبخشد ( .)21از آنجایی که درمانهای دارویی منجر به کاهش کوتاهمدت عالئم
 ADHDشده ( )21و استفادهی طوالنی مدت و نادرست از داروها ایجاد وابستگی میکند (،)22
والدین شدیداً خواستار بهکارگيری روشهای مختلف درمانی ،بهخصوص درمانهای غيردارویی
هستند .تمرینات حرکتی میتواند یکی از این روشها محسوب شود ( )19و برخی از متغيرهای
مربوط به  ،ADHDاز جمله توجه و رفتارهای منفی را بهبود بخشد .شواهد حمایتکننده از
سودمندی این روش در بهبود عملکردهای شناختی جامعههای مختلف و تأثيرات مثبت آن بر
عملکردهای اجرایی مبتالیان به  ADHDدر حال پيشرفت است ،اما تنوع متغيرهای ارزیابیشده و
روششناسی متفاوت در تحقيقات گذشته ،رسيدن به یک اتفاقنظر را با مشکل روبرو میکند ()21
و از طرفی بررسی مطالعات انجام شده جهت شناسایی و درمان مشکالت کودکان مبتال به ADHD
حاکی از آن است که این تالشها هنوز نتوانستهاند اطمينان قابل اتکایی را در خصوص امکان رفع
مشکالت این کودکان بهوجود آورند .از اینرو ،هنوز روش درمانی مطلوبی برای مواجههی بهينه با
مشکالت این کودکان عرضه نشدهاست و لذا راه برای مطالعات جدید با بينشهای متفاوت ،گشوده
ماندهاست .کودکان مبتال به  ADHDدارای ضعف عملکرد حرکتی هستند و آمادگی جسمانی آن-
ها در سطوح پایينتری قراردارد ( )23و از طرفی در درک ،پردازش و استفاده از اطالعات حس
حرکت نيز مشکل دارند ()24؛ شریل 3در سال  ،2114آموزش ادراکی  -حرکتی را بهعنوان
1. Etscheidt & Ayllon
2. Verret
3. Sherrill
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دستورالعمل قاعدهمند یا یک روش بر پایهی استفاده از فرآیند یکپارچهشدهی حس ،1ادراک 2و
حرکت بهمنظور ارتقای عوامل تعيينکنندهی پایههای مهارتهای حرکتی ،تعریف کرد .بسياری از
این عوامل تعيينکنندهی بنيادین ،شامل عملکردهای شناختی مانند حافظه ،توجه و آگاهی میشود
( .)25از اینرو در این پژوهش سعی شده از تمرینات ادراکی  -حرکتی برای بهبود توجه این
کودکان استفاده شود .بهطور کلی ،تحقيق حاض ر برای رسيدن به پاسخ این سؤال که آیا انجام یک
دوره تمرینات ادراکی  -حرکتی می تواند توجه دیداری و شنيداری را در کودکان مبتال به کمبود
توجه همراه با بيشفعالی بهبود بخشد ،انجام شد.
روش پژوهش
جامعهی آماری این تحقيق ،دانشآموزان پسر  9تا  11سالهای که در سال تحصيلی  91-91در
مدارس مقطع ابتدایی شهر کرج مشغول به تحصيل بودند و براساس مالکهای تشخيصیDSM-
 ،IVپرسشنامهی  CSI-4بهعنوان دانشآموزان مبتال به  ADHDتشخيص داده شدهبودند که از
بين آنها تعداد  21نفر به شيوهی غربالگری انتخاب شده و بهطور تصادفی و با نسبتهای مساوی
در گروههای مداخله و کنترل قرار گرفتند.
برای جمعآوری دادهها ،ابتدا معلمان پس از توجيهات الزم در خصوص ویژگیهای پرسشنامهی
 ،CSI-4دانشآموزان مشکوک به ابتال به  ADHDرا بر اساس پيشينهی رفتاری آنها شناسایی
کردند .سپس هر یک از دانشآموزان مشکوک مبتال به  ،ADHDبهطور جداگانه در روند مصاحبه-
ی تشخيصی قرار داده شدند و متناسب با عالئم ثبت شده ،عمل غربالگری تکميل شد .پس از کسب
رضایت والدین ،بهکمک آزمون ترسيم آدمک گودیناف – هریس ،ضریب هوشی آزمودنیها مشخص
شد و همتاسازی صورت گرفت .پيشآزمونهای مربوط به نقص توجه دیداری و شنيداری ،با استفاده
از آزمونهای عملکرد پيوستهی دیداری ( 3)VCPTو شنيداری ( 4)ACPTگرفته شد .الزم به ذکر
است که برای حذف اثر ترتيب در هر گروه ،از  5نفر از آزمودنیها ،ابتدا آزمون  ACPTو سپس
آزمون  VCPTو از  5نفر باقیمانده ،ابتدا آزمون  VCPTو سپس آزمون  ACPTگرفته شد .در
این مرحله از تحقيق مبتنی بر برنامهی از پيش تعيين شده ،تمرینات گروه مداخله در طی 11

1. Sensation
2. Perception
3. Visual continuous performance
4. Auditory continuous performance
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جلسهی  61دقيقه ای ،در کلينيک توانبخشی مهر واقع در شهر کرج توسط کاردرمانگر مجرب و
تحت نظارت محقق اجرا شد.
برای تدوین برنامهی درمانی از کتابها و مطالعاتی که به تمرینات ادراکی  -حرکتی پرداختهبودند،
استفاده شد که شامل تمرینات ادراکی – حرکتیای بودند که بر تقویت حوزههای تعادل ،هماهنگی
چشم  -دست ،چشم  -پا ،هماهنگی دوطرفهی اندام فوقانی ،هماهنگی دوطرفهی اندام تحتانی،
هماهنگی چهار اندام ،قدرت عضالنی ،چاالکی و سرعت اندام فوقانی و زمان واکنش تمرکز داشتند
( . )26-28تمرینات پس از تأیيد اساتيد علوم ورزشی و توانبخشی به اجرا درآمدند .پس از اتمام
جلسات مداخله ،با استفاده از آزمونهای قبلی ،متغيرهای وابستهی دو گروه اندازهگيری شد (پس
آزمون) و برای حذف اثر ترتيب ،آزمونها همانند پيشآزمون گرفته شدند .دادههای بهدست آمده از
پيشآزمون و پسآزمون با استفاده از آزمون آماری تحليل واریانس درون و بين گروهی ،با نرمافزار
 SPSSنسخه 21و در سطح معناداری 1/15تحليل شد.
ابزارهای پژوهش عبارتند از:
 .1مصاحبهی تشخيصی براساس معيارهای  :DSM-4در این مصاحبهها تالش شد براساس مالک-
های  ،DSM-4سؤاالت مشخص و روشنی از والدین و معلمان دانشآموزان پرسيده شود تا امکان
غربالگری دقيق دانشآموزان مبتال به  ADHDمهيا شود.
 .2پرسشنامهی عالئم مرضی کودکان  :CSI-4در پژوهش حاضر ،دومين مالک ارزیابی اختالل
 ،ADHDپرسشنامهی عالئم مرضی کودکان ویژهی معلمان بود .این پرسشنامه شامل دو بخش
است؛ بخش اول ،سؤاالت  1تا ( 9عالئم نهگانه بیتوجهی) را شامل میشود و سؤاالت  11تا ،18
عالئم نهگانهی بيشفعالی و تکانشگری را تحت پوشش قرار میدهند .اعتبار پرسشنامه برای هر دو
فرم والد و معلم بهترتيب  1/91و  1/93برآورد شدهاست (.)28
 .3آزمون عملکرد پيوستهی دیداری و شنيداری :این آزمون ،در سال  1956توسط رازولد 1و
همکاران تهيه شد و به سرعت مقبوليت عام یافت .هدف این آزمون سنجش نگهداری توجه ،مراقبت،
گوشبه زنگ بودن و توجه متمرکز است .امروزه این آزمون بهعنوان مهمترین و متداولترین وسيلهی
آزمایشگاهی در سنجش اختالل  ADHDشناخته شده است .در این آزمون ،آزمودنی باید برای
مدتی توجه خود را به یک مجموعه ی محرک نسبتاً ساده (دیداری یا شنيداری) جلب کند و در
هنگام محرک هدف ،با فشار دادن یک کليد ،پاسخ خود را ارائه دهد .در پژوهش حاضر ،فرم فارسی
این آزمون که توسط هادیانفرد و همکاران در سال  1379تهيه شدهاست ،مورد استفاده قرار گرفت.
1. Rosvold

تأثیر يک دوره تمرينات ادراکی  -حرکتی منتخب بر...

11

فرم فارسی آزمون که از طریق رایانه اجرا میشود ،دارای  151عدد فارسی بهعنوان محرک است .از
این تعداد  31محرک ( 21درصد) محرک هدف هستند .فاصلهی بين ارائهی دو محرک  511ميلی
ثانيه و زمان ارائهی هر محرک  151ميلی ثانيه است .بازآزمایی در دامنهی  1/59تا  1/93گزارش
شده است (.)29
 .4آزمون هوشی گودایناف – هریس :این آزمون برای ارزیابی همسانی نمرهی هوشی آزمودنی انجام
شد که طی آن ،کودک یک آدم ترسيم میکند و براساس اجزای ترسيمی کودک ،سن عقلی و
ضریب هوشی بهدست میآید.

نتایج
در شکل ( )1شاخصهای پراکندگی و گرایش به مرکز در نقص توجه دیداری و شنيداری آزمودنیها
دیده میشود (اعداد هرچه کمتر باشند ،نتيجه بهتر است).

شکل .5شاخصهای پراکندگی و گرايش به مرکز گروهها در نقصتوجه ديداری و شنیداری
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نتایج آزمون تحليل واریانس به منظور مقایسههای بينگروهی و درونگروهی در جدول  1آورده
شدهاست.
جدول .5نتايج آزمون تحلیل واريانس برای تفاوت دو گروه مداخله و کنترل در متغیرهای وابسته
منبع تغییرات

ارزش ويلکس

درجات آزادی

خطای درجات آزادی

بين گروهی
درون گروهی

1/13
1/15

4
4

15
15

F

معناداری
*1/11

1/22
65/68

*1/11

همانطور که در جدول  1مشاهده می شود ،دو گروه مداخله و کنترل ،در نقص توجه دیداری و
شنيداری تفاوت معناداری داشتند (.)P<0.05
نتایج آزمون تحليل واریانس چندمتغيره برای تعيين تفاوت بين آزمودنیهای گروه مداخله و کنترل
در متغيرهای نقص توجه دیداری و شنيداری در جدول  2و  3مشاهده میشود.
جدول  .5نتیجهی آزمون تحلیل واريانس برای نشان دادن تفاوت پیشآزمون دو گروه در نقص توجه
ديداری وشنیداری
نقص توجه دیداری
نقص توجه شنيداری

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

2/45
21/11

1
1

2/45
21/11

F

معناداری
1/54
1/11

1/38
2/71

جدول  .1نتیجهی آزمون تحلیل واريانس برای نشان دادن تفاوت پسآزمون دو گروه در نقص توجه
ديداری و شنیداری
نقص توجه دیداری
نقص توجه شنيداری

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

245/11
273/81

1
1

245/11
273/81

162/13
113/55

*1/11
*1/11

بهطور کلی میتوان بيان کرد که در مقایسه با گروه کنترل ،تمرینات ادراکی  -حرکتی باعث بهبود
معنادار توجه دیداری و شنيداری کودکان مبتال به کمبود توجه همراه با بيشفعالی شد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،بررسی اثر بخشی تمرینات حرکتی بر توجه دیداری و شنيداری کودکان مبتال به
کمبود توجه همراه با بيشفعالی بود .بهاین منظور ،آزمودنیها بهصورت تصادفی در گروههای مداخله
( )n=10و کنترل ( )n=10قرار گرفتند .بعد از گرفتن پيشآزمون از تمام آزمودنیها ،افراد گروه
مداخله ،در طی  11جلسهی  61دقيقهای درکلينيک توانبخشی مهر کرج ،توسط کاردرمانگر مجرب
و زیرنظر محقق تحت تمرینات حرکتی تدوین شده قرار گرفتند و آزمودنیهای گروه کنترل نيز
هيچگونه مداخله ای دریافت نکردند .پس از اتمام جلسات مداخله از دو گروه پسآزمون گرفته شد.
پس از تجزیه و تحليل دادهها ،نتایج نشان داد که اجرای تمرینات حرکتی باعث بهبود توجه دیداری
و شنيداری کودکان مبتال به  ADHDشد.
در توجيه نتایج حاصله میتوان بيان کرد که ضعف در توجه ،مهارتهای حرکتی و دیگر اعمال
رشدی زمانی ایجاد میشود که رشد اوليهی مغز مغشوش باشد .سطح باالی همبودی 1اختالل توجه
و ضعف هماهنگی حرکتی نشاندهندهی وجود مکانيسمهای عصبشناختی مشترک است ( .)28با
توجه به اینکه بين مهارتهای حرکتی ظریف و هماهنگی با نقایص توجه کودکان مبتال به
 ADHDارتباط بيشتری دیده شده ( ،)31بهبود این حيطهها نيز میتواند بر کاهش مشکالت
توجهی گروه مداخله تأثير داشته باشد.
برای درک بهتر رابطه ی بين فعاليت بدنی و عملکردهای شناختی ،چندین مطالعه ،جریان سلولی و
مولکولی که در نتيجهی فعاليت بدنی بروز میکند را در حيوانات مورد بررسی قرار دادند و چند
مکانيسم احتمالی که میتو اند در پيشرفت عملکردهای شناختی ناشی از تمرینات بدنی دخيل باشد
را بيان میکنند .یکی از مکانيسمها میتواند نوروتروفيک 2یا تغذیهی عصبی توسط عواملی همچون
فاکتور رشد شبه انسولين ( 3)IGF1و فاکتور نوروتروفيک مشتق شده از مغز ( 4)BDNFباشد که
در اثر تمرینات حرکتی طوالنیمدت باعث رگزایی( 5توليد مویرگهای جدید) ،نوروژنز( 6ایجاد
نورونهای جدید) ،تکثير سلولی و شکلپذیری عصبی میشوند ( .)31در نتيجه ،این مکانيسم عصبی
می تواند از نظر فيزیولوژیکی توجيهی برای بهبود عملکرد شناختی از جمله توجه در پی انجام
تمرینات بدنی باشد .یکی دیگر از مکانيسمهای احتمالی که منجر به پيشرفت عملکردهای شناختی
 .1بروز عالئم دو یا چند اختالل بهطور همزمان را همبودی گویند.
2. Neurotrophic
)3. Insulin-like Growth Factor (IGF1
)4. Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF
5. Angiogenesis
6. Neurogenesis
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در اثر تمرینات بدنی میشود را میتوان افزایش جریان خون مغزی دانست ( .)32مطالعات بر روی
حيوانات نشان داد که شرکت در فعاليتهای بدنی باعث افزایش جریان خون مغزی در نواحی کنترل
حرکتی ،تعادل و قلبی  -ریوی و همچنين مناطقی از هيپوکامپ میشود ( .)33بنابراین افزایش
جریان خون مغزی ناشی از تمرینات حرکتی ،ممکن است سوخت بيشتری را جهت عملکردهای
عصبی تأمين کرده و مواد زاید متابوليکی موجود در این نواحی را از بين ببرد و از این طریق باعث
بهبود عملکردهای شناختی از جمله توجه شود .همچنين بهگفتهی دیشمن 1و همکارانش ،فعاليت-
های بدنی میتواند شکلپذیری مغز را بواسطهی فرآیندهای توليد عصبی ،2سازگاری عصبی 3و
حفاظت عصبی 4بهطور مثبتی تغيير دهد (.)34
ماجوریک و همکارانش در سال  ،2114تأثير حرکات موزون 5که نوعی از حرکت درمانی است را بر
عملکردهای رفتاری  5کودک مبتال به کمبود توجه  -بيشفعالی بررسی کردند و اثرات مثبت
برنامههای حرکتی را بر دامنهی توجه ،تمرکز ،ریتم کار و مهارتهایی مانند هماهنگی چاالکی و
رفتار اجتماعی گزارش دادند ( .)35این نتایج با یافتههای پژوهش حاضر در مورد بهبود توجه ،همسو
است .همچنين دهقان در سال  ،1388در تحقيقی با عنوان بررسی تأثير استفاده از تمرینات ادراکی
 حرکتی بر اختالالت رفتاری کودکان  5تا  8ساله مبتال به اختالل کمبود توجه  -بيشفعالی بهاین نتيجه رسيد که اینگونه تمرینات عالوه بر بهبود مهارتهای ادراکی  -حرکتی کودکان
 ، ADHDباعث بهبود مشکالت رفتاری از جمله اضطراب ،توجه ،پرخاشگری ،مشکالت اجتماعی
آنها نيز میشوند ( .)28بهعالوه باک و همکارانش ( )2117بيان میکنند که سطح باالیی از آمادگی
جسمانی کودکان که متعاقب تمرینات حرکتی حاصل میشود ،با پارامترهای توجه ،حافظهی کاری
و سرعت پاسخدهی در ارتباط هستند ( .)17این یافتهها نيز مطالعهی حاضر را تأیيد میکند.
همچنين ورت 6و همکارانش ( )2112که تأثير  11جلسهی تمرین برنامههای حرکتی با شدت
متوسط رو به شدید را بر روی  21کودک مبتال به  ADHDبررسی کردند ،به این نتيجه رسيدند
که فعاليت بدنی ،عملکردهای شناختی و رفتاری اینگونه کودکان را بهبود میبخشد .آنها مشاهده
کردند که پردازش اطالعات ،جستجوی بصری و توجه پایدار شنيداری این کودکان بعد از مداخالت
صورت گرفته رشد چشمگيری یافت .همچنين این محققان بيان میکنند که با توجه به معلوماتشان
1. Dishman
2. Neurogenerative
3. Neuroadaptative
4. Neuroprotective
5. Therapeutic Eurhythmy
6. Verret

تأثیر يک دوره تمرينات ادراکی  -حرکتی منتخب بر...

14

مطالعه ی دیگری که ارتباط بين فعاليت بدنی و توجه شنيداری را بررسی کردهباشد ،مشاهده نکرده-
اند ( .)21مطالعهی حاضر نيز اثربخشی مثبت تمرینات حرکتی بر توجه دیداری وشنيداری را نشان
میدهد.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر با تحقيق توپوروفسکی و همکارانش ( )2118مغایر است .آنان به این
نتيجه رسيدند که شرکت کودکان در تمرینات هوازی موجب بهبود برخی از عملکردهای اجرایی از
جمله برنامهریزی1میشود .اما در سایر متغيرهای شناختی مثل توجه ،عملکرد پيوسته و یا همزمان،
مهارتهای ادراکی و هماهنگی بينایی  -حرکتی تأثيری ندارد ( .)8این مغایرت ممکن است ناشی از
تفاوت برنامههای تمرینی بهکار رفته باشد.
با توجه به نتایج بهدست آمده در این پژوهش ،میتوان تمرینات حرکتی را بهعنوان یک روش
درمانی کودکان مبتال به  ADHDمورد استفاده قرار داد و یا حداقل بهعنوان روش مکمل و نيز
ترکيب با دیگر روشهای موجود در درمان کودکان یاد شده بهکار گرفت .روانشناسان ،مربيان تعليم
وتربيت کودکان ،دستاندرکاران امور تربيتی و آموزشی و بهویژه معلمان و مربيان و والدین میتوانند
از نتایج حاصل از این پژوهش در جهت افزایش توجه کودکان  ADHDاستفاده کنند.
پيشنهاد میشود اثرگذاری تمرینات ادراکی  -حرکتی بر روی مهارتهای حرکتی ظریف ،تعادل و
سایر فاکتورهای حرکتی کودکان  ADHDو همچنين بر روی سایر مشکالت رفتاری کودکان
 ،ADHDاز جمله بيشفعالی ،تکانشگری ،پرخاشگری ،اضطراب و  ...مورد مطالعه قرار گيرد.
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Abstract
The aim of this study was to investigate effectiveness of perceptual- motor tasks
on visual and auditory attention of children with ADHD. In this study 20 male
students aged 9-11 years, were selected randomly by teacher form of Child
Symptom Inventory-4 (CSI-4) from Karaj’s primary schools. Participants were
assigned to 2 groups (experimental and control group). Motor group (n=10)
received perceptual- motor practices for 10 sessions, 60 minutes per session. The
control group didn’t receive any intervention. Before and after training all
participants were assessed with continuous performance test (CPT). Multiple
Anova were used to analyze the data. Results showed significant improvement in
visual and auditory attention performance in experimental group (P<0.05); so
attention performance of children with ADHD will improve with perceptualmotor practices.
Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Perceptual-Motor
practice, Attention
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