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اثر تمرینات ادراکی -حرکتی والد و کودک بر کارکردهای اجرایی دختران دارای اختالل
نقص توجه -بیشفعالی :کارآزمایی بالینی تصادفی
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مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه :اختالل نقص توجه -بيشفعالي ( Attention deficit hyperactivity disorderیا  ،) ADHDیکي از مباحث مهم پژوهشي و از جمله اختالالت شایع
کودکان در مدارس ميباشد که با نشانههاي پرخاشگري ،بيشفعالي ،اضطراب و کمبود توجه همراه است .با توجه به اثرات جانبي داروهایي که براي درمان این
اختالل استفاده ميشود ،مطالعه حاضر با هدف تعيين اثر تمرینات ادراکي -حرکتي والد و کودک بر کارکردهاي اجرایي کودکان مبتال به  ADHDانجام شد.
مواد و روشها :شرکتکنندگان این تحقيق را  63کودک مبتال به  ADHDبا دامنه سني  7تا  11سال به همراه مادرانشان تشکيل داد که به صورت تصادفي در
دو گروه  11نفره تمرین مادر و کودک با یکدیگر و گروه تمرین مادر و کودک جدا از یکدیگر قرار گرفتند .شرکتکنندگان بر اساس گروهبندي ذکر شده ،به
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مدت  1هفته و هر هفته سه جلسه  54دقيقهاي ،به تمرینات ادراکي -حرکتي پرداختند .قبل و بعد از مداخله ،دادهها با استفاده از آزمون واژگان Stroop

(نوع رایانهاي) جمعآوري گردید و سپس با استفاده از آزمون کوواریانس در سطح معنيداري  1/14مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت..
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یافتهها :افزایش ميانگين نمرات پس آزمون هر دو گروه نشان داد که تمرینات ادراکي -حرکتي بر کارکردهاي اجرایي تأثيرگذار بود .همچنين ،تفاوت معنيداري
در مقایسه بينگروهي تعداد خطاي همخوان ( ،)P = 1/113تعداد خطاي ناهمخوان ،تعداد پاسخ صحيح همخوان ،تعداد پاسخ صحيح ناهمخوان ( ،)P = 1/111زمان
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واکنش همخوان ( ،)P = 1/121زمان واکنش ناهمخوان ( )P = 1/117و نمره تداخل ( )P = 1/151مشاهده گردید و در گروه تمرینات ادراکي -حرکتي مادر و
کودک با یکدیگر بهتر از گروه تمرینات مادر و کودک جدا از یکدیگر بود.
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نتیجهگیری :ميتوان نتيجه گرفت که تمرینات ادراکي -حرکتي ،باعث افزایش کارکردهاي اجرایي کودکان مبتال به  ADHDميشود و تمرینات مادر و
کودک با یکدیگر ،ميتواند روش مناسبي براي بهبود کارکردهاي اجرایي کودکان داراي این اختالل باشد.
کلید واژهها :اختالل نقص توجه -بيش فعالي؛ ورزش والد کودک؛ کارکردهاي اجرایي؛ ورزش همزمان
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ارجاع :جعفری مرضیه ،بادامی رخساره ،مشکاتی زهره .اثر تمرینات ادراکی -حرکتی والد و کودک بر کارکردهای اجرایی دختران دارای اختالل نقص
توجه -بیشفعالی :کارآزمایی بالینی تصادفی .پژوهش در علوم توانبخشی 1400؛ .17
تاریخ دریافت0411/4/2 :
مقدمه
(Attention deficit hyperactivity disorder

اختالل نقص توجه -بیشفعالی
یا  ،)ADHDیکی از اختالالت شایع دوران کودکی است ( )1که اغلب نخستین
بار در سالهای آغازین دبستان مشاهده میشود ( )2و عالیم آن تا نوجوانی و
بزرگسالی ادامه مییابد ( ADHD .)3یک اختالل رشدی -عصبی و زیست
شیمیایی مزمن میباشد که با سه ویژگی نقص توجه (،)Attention deficit
بیشفعالی ( )Hyperactivityو تکانشگری ( )Impulsiveتوصیف میشود.
امروزه طیف این اختالل به قدری گسترده شده است که یکی از
بحثبرانگیزترین اختالالت دوران کودکی و نوجوانی به شمار میرود ( )4و شیوع

Pr

تاریخ پذیرش0411/6/9 :

تاریخ چاپ0411/6/01 :

این اختالل از کشوری به کشور دیگر و در فرهنگهای مختلف و حتی جنسیت،
متفاوت است ( .)5به همین دلیل ،شیوع این اختالل در مطالعات مختلف بین
 2/2تا  17/8درصد گزارش شده است ( .)1شیوع آن در ایران در پسران 7/9 ،درصد
و در دختران  5/5درصد عنوان شده است ( .)6 ،7عالوه بر این 30 ،تا  70درصد از
کودکان ،عالیم این اختالل را در بزرگسالی نیز از خود نشان میدهند (.)8
سببشناسی  ADHDپایه ژنتیکی قوی دارد و نقش وراثت برای افراد
مبتال 70 ،تا  80درصد تخمین زده شده است ( .)9همچنین ،این اختالل به علت
تفاوتهای ساختاری در نواحی اتصال دهنده بین لوب پیشانی به جسم
مخطط ( ،)Corpus striatumمخچه ( ،)Cerebellumجسم پینهای

 -1دانشجوی دکتری تخصصی رفتار حرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران
 -2دانشیار ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران
نویسندهمسؤول :رخساره بادامی؛ دانشیار ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران

Email: rokhsareh.badami@khuisf.ac.ir
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مرضيه جعفري و همکاران

اثر تمرین ادراکي -حرکتي بر کارکردهاي اجرایي

مواد و روشها
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی و جامعه آماری متشکل از
دانشآموزان دختر  7تا  10ساله دارای  ADHDشهرستان شاهینشهر استان
اصفهان بود .برای گزینش گروه نمونه ،از طریق نمونهگیری دردسترس ،از بین
افرادی که از طریق فراخوانهای انجام شده در مدارس ،مراکز بهداشت،
کلینیکهای روانشناسی و شبکههای اجتماعی این شهرستان نمره باالتر از
 34را در پرسشنامه  Connersفرم والدین کسب کردند ،غربالگری شدند.
معیارهای ورود به تحقیق شامل قرار داشتن کودکان در دامنه سنی  7تا
 10سال ،امضا فرم رضایتنامه توسط والدین کودکان ،تأیید  ADHDدر
کودک توسط یک روانپزشک بر مبنای مالکهای تشخیصی

er

si

on

( ،)Corpus callosumتاالموس و کاهش سطح انتقال دهنده عصبی دوپامین و
نوراپینفرین رخ میدهد ( )10و باعث ایجاد پیامدهای نامطلوبی بر جنبههای
مختلف زندگی از جمله کارکردهای اجرایی میشود ( .)11کارکردهای اجرایی
( )Executive functionsبه مجموعهای از فرایندهای شناختی گفته میشود که
در مدیریت رفتار هدفمند به کار میروند ( .)12از دیدگاه عصب -روانشناختی،
کارکردهای اجرایی با کورتکس پیشپیشانی ( )Pre-frontal cortexمغز ارتباط
دارند ( )13و بیماران دچار آسیبهای لوب فرونتال به خوبی قادر به انجام آنها
نیستند .در تحقیقات مختلف مشخص شده است که افراد مبتال به  ،ADHDدر
بیشتر تواناییهای مربوط به کارکردهای اجرایی نقایصی دارند ( .)14 ،15یک
فراتحلیل در این زمینه با بررسی  83پژوهش انجام شده در مورد کارکردهای
اجرایی در  ،ADHDمشخص کرد که کودکان و نوجوانان دارای این اختالل ،به
طور معنیداری در ارزیابی های مربوط به کارکردهای اجرایی شامل برنامهریزی،
بازداری ،حافظه کالمی و فضایی و انعطافپذیری شناختی نسبت به جمعیت
عادی نقص دارند ( .)16مشاهده شده است که کودکان دارای  ADHDدر
عملکردهای اجرایی خود دچار نقص هستند ( .)17 ،18کارکردهای اجرایی به ما
کمک میکنند که اطالعات مربوط به یک مسأله خاص را در حافظه خود نگه
داریم ،اطالعات غیر مرتبط را نادیده بگیریم و اطالعاتی که مانع از رسیدن به
هدف میشوند را بازداری کنیم .بر این اساس ،این تواناییها برای موفقیتهای
روزانه ضروری میباشند و با موفقیتهای تحصیلی ،سازگاریهای اجتماعی و
موفقیتهای شغلی در ارتباط هستند ( .)19نقص در عملکردهای اجرایی ،باعث
کاهش این موفقیتها میشود و رفتارهای پرخطر را افزایش میدهد و این
تأثیرات منفی موجب میشود که کودکان دارای  ADHDاز جانب همساالن خود
طرد شوند و روابط آنها با معلم و خانواده دچار اختالل شود (.)20
با توجه به مشکالت و پیامدهای منفی ناشی از  ،ADHDیافتن شیوه
درمان مؤثر برای افراد مبتال به این اختالل از اهمیت ویژهای برخوردار است.
انجمن ملی سالمت ،درمان چندگانه (دارودرمانی ،رفتاردرمانی و درمان ترکیبی)
را برای این کودکان مفید میداند ( .)21در حال حاضر دارودرمانی بیشترین
استفاده را برای کاهش خطرات این اختالل دارد ( ،)22هرچند برخی محققان
معتقد هستند که داروها برای کودکان یادگیری ایجاد نمیکند و نمیتواند
مهارتهای شناختی یا اجتماعی آنها را بهبود بخشد؛ به ویژه که داروها نسبت
به مهارتهای اجتماعی و عملکرد اجرایی تأثیر کمتری دارند ( .)20از سوی
دیگر ،گزارش شده است که  30درصد از کودکان مبتال به  ،ADHDبه دارو
پاسخ مثبت نمیدهند و قادر به تحمل عوارض جانبی داروها نیستند .همچنین،
تأثیر داروها محدود به زمان است و مزایای درازمدت ندارند ( .)23برخی
پژوهشگران اعتقاد دارند که درمان ترکیبی به طور قابل توجهی بهتر از درمان
دارویی است ( .)24از سوی دیگر ،آموزش والدین بخشی ضروری از مداخالت
رفتار درمانی محسوب میشود و آموزش والدین و افزایش توانایی آنها در
والدگری ،بر مهارتهای شناختی کودکانشان تأثیر میگذارد (.)25
در مجموع ،به نظر میرسد برای بهبود  ،ADHDبه مداخالت کمکی نیاز
است .از اینرو ،روشهای رفتاردرمانی از جمله فعالیت بدنی و مداخالت رفتاری
با رویکرد والد کودک ،از جمله روشهایی است که فواید عمومی آن بارها به
اثبات رسیده است .تمرینات فیزیکی با بهبود سرعت پردازش ،عملکرد حافظه،
برنامهریزی ،حل مسأله ،کارکرد اجرایی و توجه همراه میباشد ( .)26همچنین،
فعالیت فیزیکی باعث افزایش سرعت و کارایی فعالیتهای عصبی میشود (،)27

سطح نوراپینفرین ،دوپامین و فعالیت مغز را افزایش میدهد و عملکردهای
شناختی را بهبود میبخشد ( .)23از سوی دیگر ،آموزش والدین بخشی ضروری
از مداخالت رفتاردرمانی محسوب میشود ( .)25به نظر برخی صاحبنظران،
برای شناخت بهتر کارکردهای اجرایی کودکان ( )28و کارکردهای ذهنی باالتر
( ،)29تأثیرات محیطی و به طور خاص ارتباط بین والد و کودک ضروری است.
در مطالعهای در آمریکا مشخص گردید که تغییر در کیفیت والدگری ،بر رشد
کارکردهای اجرایی در اوایل کودکی تأثیر دارد ( )30و آموزش والدین و افزایش
توانایی آنها در والدگری ،بر مهارتهای شناختی کودکانشان تأثیر میگذارد
( .)31بر اساس نتایج تحقیقات مذکور ( ،)23 ،25-31احتماالً فعالیت بدنی و
تعامل والد و کودک میتواند بر روی کارکردهای اجرایی کودکان دارای ADHD
تأثیرگذار باشد .در همین راستا ،پژوهش حاضر با هدف ارایه دو مداخله همزمان در
محیط ورزشی و در تمرینات بدنی والد و کودک و بررسی اثر تمرینات ادراکی-
حرکتی مادر و کودک بر کارکردهای اجرایی کوکان دارای  ADHDانجام گردید.
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Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5th Edition
( )DSM-5و معیارهای خروج شامل عدم مصرف دارو ،نداشتن سابقه بیماری قلبی-
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عروقی و عدم همکاری نمونهها در حضور منظم در جلسات تمرین بود .واجدین
شرایط به صورت تصادفی به دو گروه تجربی ( 1تمرین والد و کودک با یکدیگر) و
تجربی ( 2تمرین والد و کودک جدا از یکدیگر) تقسیم شدند .حجم نمونه برای مقایسه
میانگین امتیاز کارکردهای اجرایی بین دو گروه و انجام آزمون دوطرفه در سطح
معنیداری  5درصد ( ،)α = 0/05با توان آزمون  80درصد ( )β = 0/2و برای
تشخیص تفاوت حداقل به اندازه مقدار انحراف معیار ( ،) = طبق رابطه  16 ،1مورد
در هر گروه محاسبه گردید .به عبارت دیگر ،باید  16مادر و  16کودک در گروه مادر و
کودک با یکدیگر و  16مادر در گروه مادر و  16کودک در گروه کودک قرار میگرفتند
که با در نظر گرفتن  10درصد نمونه اضافه در هر گروه به دلیل مخدوش بودن یا
ریزش احتمالی نمونهها 18 ،نمونه در هر گروه انتخاب شد.
رابطه 1

)

⁄

(

در گروه تجربی  ،1مادر و کودک با یکدیگر و با تعامل باال به فعالیتهای
ادراکی -حرکتی پرداختند .در گروه تجربی  2نیز مادر و گروه کودک به صورت
جدا از یکدیگر و بدون تعامل با هم به فعالیتهایی که از نظر مدت و شدت
مشابه با فعالیت ادراکی -حرکتی گروه تجربی  1بود ،پرداختند .دو روز قبل و بعد
از تمرینات ،کارکردهای اجرایی به وسیله آزمون واژگان  Stroopسنجیده شد.
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جدول.1تمریناتادراکی-حرکتی
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جلسات تمرین
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم
هفدهم
هجدهم
نوزدهم
بیستم
بیست و یکم
بیست ودوم
بیست و سوم
بیست و چهارم

برنامه تمرینات
تمرینات ادراک فضایی ،بینایی و ادراک اشکال
تعادل ایستا و پویا (به وسیله تخته تعادل)
بازی پیدا کردن اشیا در شن و ماسه
انواع حرکات جابهجایی (راه رفتن حیوانات)
حمل اشیا از روی موانع و بازی دست رشته
حرکت از بین موانع به اشکال مختلف
پرتاب حلقه داخل منطقه خاص
بازی هشت خانه
تمرینات دو نفره سرعتی
ایروبیک
ضربه به بادکنک در فضا
بازی وسطی
پرش در جهتهای مشخص به وسیله شکل پاها
بازی موش و گربه
بازی حلقه و توپ
حرکات انعطافی
پرش در مربعها به صورت هماهنگ و گروهی
تمرینات چابکی
مهارتهای دریافت و پرتاب
تمرین حرکات ظریف
تقویت حافظه یافتن مادر با چشم بسته
ترامپولین
بازی صندلی
زومبا
بازیهای سرعت عکس العمل
تمرینات با استپ
تمرینات با کش و حمل توپ با چوب
ایستادن روی تیوپ
پازل اعداد با چشم بسته
تمرینات با نیمکت و توپ
بازی ادراک فضایی و هماهنگی و تمرینات ترکیبی
عبور از داخل حلقه از جهت مختلف
تمرین با توپ و مخروط
تمرینات تعادلی با توپ و کنز
تمرین روی نردبان سوئدی و سایهبازی
زدن توپ به منطق مشخص
مسابقه بچه زرنگ
مرور تمرینات
تمرینات قدرت عضالت میانی
ترامپولین
تمرینات شناختی
بازی با توپ و حلقه
تمرنات دایرهای
تمرینات هماهنگی دوجانبه
بازی گرگ و بره
تمرینات پیالتس
تمرینات قدرتی
مهارتهای جابهجایی و دستکاری
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تمرینات شامل  24جلسه  45دقیقهای (هفتهای سه جلسه) تمرینات
ادراکی -حرکتی بود .برنامه تمرینی در هر جلسه شامل  5دقیقه راه رفتن و
دویدن و حرکات گرم کردن 35 ،دقیقه تمرینات ادراکی -حرکتی ( )32و در
نهایت 5 ،دقیقه تمرینات برگشت به حالت اولیه بود (جدول .)1
ابزارهای پژوهش
در تحقیق حاضر ،برای تشخیص  ،ADHDاز فرم والدین پرسشنامه
 Connersو به منظور سنجش کارکردهای اجرایی ،از آزمون واژگان Stroop
استفاده گردید.
پرسشنامه  :Connersاین پرسشنامه در اغلب دنیا به عنوان رایجترین
ابزار غربالگری و تشخیص  ADHDمورد استفاده قرار میگیرد (.)33 ،34
مقیاس مذکور در سال  1999توسط  Connersو همکاران طراحی شد و متشکل
از  26سؤال است که توسط والدین تکمیل و به صورت چهار گزینهای با مقیاس
لیکرت نمرهگذاری میشود .نمره صفر برای به هیچ وجه 1 ،برای کم 2 ،برای
متوسط و  3برای زیاد مورد استفاده قرار میگیرد .بنابراین ،نمره کل آزمون
دامنهای از  26تا  104خواهد داشت .اگر نمره کودک باالتر از  34باشد ،بیانکننده
 ADHDاست و هرچه امتیاز باالتر رود ،میزان اختالل در کودک بیشتر خواهد بود
و بر عکس ( .)35در مطالعهای که در ایران توسط عبدخدایی و همکاران بر روی
 1083کودک انجام گرفت ،اعتبار آزمون  90/3گزارش شد (.)36
آزمون واژگان  :Stroopاین آزمون اولین بار در سال  1935توسط Stroop

به منظور اندازهگیری توجه انتخابی و انعطافپذیری شناختی از طریق پردازش
دیداری طراحی شد ( .)37آزمون واژگان  Stroopدر تحقیقات مختلف در
گروههای بالینی متعدد ،به منظور اندازهگیری توانایی بازداری پاسخ ،توجه
انتخابی ،تغییرپذیری شناختی و انعطافپذیری شناختی مورد استفاده قرار گرفته
است ( .)38-42شیوه اجرا و نمرهگذاری این ابزار در ادامه آمده است.
مرحله مقدماتی :در این مرحله دایرهای در چهار رنگ قرمز ،آبی ،زرد و سبز
روی صفحه نمایش نشان داده میشود .از آزمودنی درخواست میشود تا با فشار
دکمه منطبق با رنگ دایرهای که میبیند ،پاسخ دهد.
مرحله آزمایشی :در این مرحله دقیقاً بر اساس شیوه مرحله اصلی عمل
میشود .هدف این مرحله ،تنها تمرین و آشنایی با شیوه پاسخ و جای کلیدها در
صفحه کلید است و در نتیجه نهایی تأثیری ندارد.
مرحله اجرا :در این مرحله 48 ،کلمه رنگی همخوان ( )Congruentو
 48کلمه رنگی ناهمخوان ( )Incongruentبا رنگهای قرمز ،آبی ،زرد و سبز به
صورت تصادفی و متوالی به آزمودنی نمایش داده میشود .منظور از کلمات
همخوان ،یکسان بودن رنگ کلمه با معنای کلمه است ،به طور مثال کلمه سبز
که با رنگ سبز نشان داده میشود .منظور از کلمات ناهمخوان ،متفاوت بودن
رنگ کلمه با معنای کلمه است ،مثالً کلمه سبز که با رنگ قرمز ،آبی یا زرد
نشان داده میشود .تکلیف آزمودنی این است که صرف نظر از معنای کلمات،
تنها رنگ ظاهری آن را مشخص کند .محققان بر این باورند که تکلیف رنگ-
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کلمه ،انعطافپذیری ذهنی و بازداری پاسخ را اندازهگیری میکند .در
پژوهشهای انجام شده اعتبار این آزمون از طریق بازآزمایی ،در دامنهای از
 0/80تا  0/91گزارش شده است (.)43
ابتدا به بررسی پیشفرضها (پیروی کردن توزیع دادهها از توزیع نرمال،
برابری واریانس دادههای تحقیق و بررسی همگنی شیب خط رگرسیون) پرداخته
شد و در انتها فرضیههای پژوهش با استفاده از آزمون کواریانس بررسی گردید.
در نهایت ،دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه version 22, IBM ( 22
 )Corporation, Armonk, NYمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت P > 0/05 .به
عنوان سطح معنیداری دادهها در نظر گرفته شد.

بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر تمرینات ادراکی -حرکتی مادر و کودک بر
کارکردهای اجرایی کوکان دارای  ADHDانجام شد .نتایج به دست آمده نشان
داد که تمرینات ادراکی -حرکتی همزمان والد و کودک ،به میزان معنیداری بر
کارکردهای اجرایی اجرایی کوکان دارای  ADHDتأثیر مثبت دارد .این یافته با
نتایج مطالعات پیشین ( )41 ،44-47مبنی بر اثر فعالیت بدنی بر کارکردهای
اجرایی کودکان دارای  ADHDو یافتههای تحقیقات مبنی بر اثر رابطه والد-
کودک بر کارکردهای اجرایی این کودکان ( ،)28 ،30همخوانی داشت .مجموعه
فعالیت های مورد استفاده در قالب پروژهش حاضر و مدت زمان کلی مطالعه
( 24جلسه) حداقلهای الزم برای تأثیرگذاری این فعالیتهای ورزشی را دارا بود
( .)47با توجه به این که نارسایی توجه ،مشخصترین و جدیترین مشکل
کودکان دارای  ADHDاست و توجه انتخابی یک فرایند شناختی متمرکز بر یک
بعد از محیط و نادیده گرفتن سایر موارد میباشد ( ،)48شاید دلیل بروز این آثار
مطلوب ،تأثیر مثبت فعالیت های ورزشی بر عملکرد مغز باشد که سطح انتقال
دهندههای اپینفرین و دوپامین را افزایش میدهد؛ این انتقال دهندههای عصبی
میتوانند فرایندهای مغز را برای پاسخهای شناختی تنظیم کنند ( )23و باعث
افزایش توجه و تمرکز شوند و فرد را مستعد کنترل رفتارهای نامناسب نماید
( Tantillo .)47و همکاران به این نتیجه رسیدند که ورزش میتواند از طریق
افزایش دوپامین برای کودکان دارای  ADHDمفید باشد (.)49
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یافتهها
با استناد به یافتههای توصیفی ،هر گروه شامل  18نفر بود .میانگین شاخص سن
کودکان در گروه تجربی  1و تجربی  2به ترتیب  8/44 ± 1/44و 8/66 ± 1/37
سال برآورد گردید .قبل از انجام تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل
کواریانس ،پیشفرضهای آن بررسی شد .نتایج آزمون  Shapiro-Wilkبرای
هیچ یک از متغیرها در مراحل پیشآزمون و پسآزمون معنیدار نبود
( .)P < 0/05بنابراین ،فرضیه پیروی کردن توزیع دادهها از توزیع طبیعی برقرار
بود .همچنین ،نتایج آزمون  Leveneو همگنی شیب رگرسیون نشان داد که فرض
برابری ماتریسهای کواریانس و فرض برابری واریانسها برای تکلیف مربوط به
کارکردهای اجرایی رعایت شده است .بنابراین ،شرایط استفاده از تحلیل کواریانس
وجود داشت .نتایج تحلیل کواریانس در بررسی اثربخشی تمرینات ادراکی -حرکتی
والد و کودک بر کارکردهای اجرایی در جدول  2ارایه شده است.
بر اساس دادههای جدول  ،2تمرینات ادراکی -حرکتی والد و کودک تأثیر
معنیداری بر کارکردهای اجرایی داشت ( .)P = 0/001نتایج حاکی از این بود که
تمرینات ادراکی -حرکتی والد و کودک ،تعداد خطاهای هر دو گروه را کاهش و
تعداد پاسخهای صحیح هر دو گروه را افزایش داده و باعث بهبود زمان واکنش و

نمره تداخل هر دو گروه شده است .دیگر نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری در
مقایسه بین گروهی وجود داشت و تمرینات ادراکی -حرکتی بر گروه تجربی
( 1تمرینات والد و کودک با یکدیگر) نسبت به گروه تجربی ( 2تمرینات والد و
کودک جدا از یکدیگر) در متغیرهای تعداد خطای همخوان ،تعداد خطای
ناهمخوان ،تعداد پاسخ صحیح همخوان ،تعداد پاسخ صحیح ناهمخوان ،زمان
واکنش همخوان ،زمان واکنش ناهمخوان و نمره تداخل تأثیر بیشتری داشت.
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جدول.2تغییراتدرونگروهیوبینگروهیکارکردهایاجرایی

تعداد خطا (همخوان)
تعداد خطا (ناهمخوان)
تعداد پاسخ صحیح
(همخوان)
تعداد پاسخ صحیح
(ناهمخوان)
زمان واکنش (میلیثانیه)
(همخوان)
زمان واکنش (میلیثانیه)
(ناهمخوان)
نمره تداخل

تجربی 1
تجربی 2
تجربی 1
تجربی 2
تجربی 1
تجربی 2
تجربی 1
تجربی 2
تجربی 1
تجربی 2
تجربی 1
تجربی 2
تجربی 1
تجربی 2

12/38 ± 6/06
13/22 ± 6/60
15/33 ± 3/23
15/44 ± 3/77
27/05 ± 3/78
27/27 ± 3/64
22/00 ± 3/78
23/16 ± 3/55
137/90 ± 99/09
1168/90 ± 116/02
1247/30 ± 93/28
1253/10 ± 99/51
-109/33 ± 132/29
-84/16 ± 177/38

6/27 ± 1/48
8/72 ± 3/06
8/61 ± 2/35
11/27 ± 1/77
35/50 ± 2/95
30/77 ± 2/96
32/11 ± 2/63
27/27 ± 2/67
1085/30 ± 48/07
1136/40 ± 75/23
1143/70 ± 71/53
1206/90 ± 57/27
-58/38 ± 86/31
-70/50 ± 82/58

0/001 ʎ
0/011 ʎ
0/001 ʎ
0/001 ʎ
0/001 ʎ
0/006 ʎ
0/001 ʎ
0/001 ʎ
0/038 ʎ
0/048 ʎ
0/001 ʎ
0/032 ʎ
0/019 ʎ
0/048 ʎ

Pr

متغیر

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

تفاوتهای درون
گروهی

تفاوتهای بین گروهی

پیشآزمون
t
مقدار P

پسآزمون (کواریانس)
F
مجذور
مقدار P
اتا

-0/394

0/696

8/824

0/006

0/211

-0/095

0/925

14/438

0/001

0/304

-0/180

0/859

22/597

0/001

0/406

-0/953

0/347

17/541

0/001

0/347

-0/860

0/396

5/249

0/028

0/137

-0/180

0/858

8/324

0/007

0/201

0/483

0/633

2/288

0/041

0/118
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بر اساس فرضیه فیزیولوژی عصبی ،تمرین بدنی باعث افزایش سطح
اپینفرین و نوراپینفرین ،دوپامین و سروتونین در قسمت پیشپیشانی و
هیپوکامپ و جسم مخطط میشود .این افزایش شبیه به محرکهای دارویی
عمل میکند و بر عملکرد عصبی و توجه تأثیر مثبتی میگذارد ( .)23همچنین،
بر اساس نظریه ساز و کار برانگیختگی (ADHD ،)50( )Arousal mechanism
ناشی از ناهنجاریهایی است که در ساز و کارهای برانگیختگی مغز افراد مبتال
به این اختالل وجود دارد .پژوهشها از دو جنبه «بیشبرانگیختگی و
کمبرانگیختگی» به بررسی ساز و کارهای برانگیختگی پرداختهاند« .رویکرد
بیشبرانگیختگی» بیان میکند که اغتشاش و فزونی دادهها ،امکان تصفیه و
انتخاب محرکها را به کودک نمیدهد .در مقابل« ،دیدگاه کمبرانگیختگی» بر
این باور است که برانگیختگی کم و ناکافی بودن میزان فعالیت ساز و کارهای
کنترل بازداری ،باعث حواسپرتی و در نتیجه ،مشکالت شناختی در کودکان
دارای  ADHDمیشود ( .)51از اینرو ،گفته میشود ورزش با متعادل ساختن
میزان ترشح اپینفرین در منطقه برانگیختگی ساقه مغز ،منجر به تعادل
برانگیختگی در کودکان میشود و بنابراین ،میزان تحریکپذیری در کودک
کاهش مییابد ( .)49بنابراین ،میتوان انتظار داشت که شرکت در تمرینات
ورزشی منظم ،باعث افزایش تمرکز و توانایی نگهداری توجه میگردد .یکی از
برنامههای کاربردی در زمینه حرکت درمانی ،برنامههای ادراکی -حرکتی است.
برنامههای تمرینی ادراکی -حرکتی ،برنامههای تربیت بدنی معتبری هستند که
بر پایه سطح تکامل تنظیم شده اند و دارای بسیاری از عناصر یکسان هستند
( .)52تمامی حرکات ارادی مستلزم عنصری از ادراک هستند و پیوند مهمی بین
فرایند ادراکی و حرکتی وجود دارد ( .)52در برنامههای ادراکی -حرکتی بر
عواملی همچون آگاهی بدنی ،آگاهی فضایی ،آگاهی زمانی و آگاهی جهتی تأکید
میشود و از این برنامه برای درمان اختالالت گوناگون دوره کودکی استفاده
شده است ( .)53مکانیسم عمل فعالیتهای ادراکی -حرکتی بدین صورت است
که این فعالیتها از طریق شناسایی محرک ،پردازش اطالعات ،یکپارچگی
حواس ،تصمیمگیری ،انتخاب پاسخ ،برنامهریزی ،ارسال فرمان ،اجرای حرکت و
گرفتن بازخورد انجام میشوند ( .)54همچنین ،بررسی تصویربرداریهای عصبی
نشان دادهاند ،کودکان مبتال به  ،ADHDدر عملکرد مخچه و قطعه پیشانی که
نقش اساسی در کارکردهای اجرایی )برنامهریزی ،سازماندهی ،تصمیمگیری،
ادراک زمان ،بازداری و تفکر) مشکل دارند ( .)10کاهش فعالیت مغز در نواحی
مذکور در این کودکان ،میتواند در نتیجه کوچکتر بودن این نواحی در مغز و
کمتر بودن فعالیت شیمیایی در این نواحی باشد ( .)1بر همین اساس ،مطالعات
اخیر به بهبود ساختار و عملکرد قطعه پیشانی در اثر فعالیت بدنی و در نتیجه،
بهبود عملکردهای شناختی اشاره دارند ( Kim .)55 ،56و همکاران در تحقیق
خود ،تأثیر فعالیت بدنی بر تکثیر سلولهای مغزی را به اثبات رساندند ( .)57به
نظر میرسد که تمرینات ادراکی -حرکتی از طریق تسهیل شکلپذیری عصبی،
ایجاد ساختارهای جدید سیناپسی ،افزایش عملکرد پردازش اطالعات (،)58
افزایش بهرهوری انتقال دهنده های عصبی ،سازگاری عصبی ،بازیابی عملکرد
رفتاری و تنظیم هیجان ( ،)59رشد و نمو مغز را بهبود میبخشد و باعث افزایش
عملکرد سیستم عصبی و عملکرد شناختی میگردد.
از سوی دیگر ،نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه رابطه والد و کودک
نشان دادهاند که مشکالت کودکان  ،ADHDتأثیر مستقیمی بر تعامل بین

والدین و کودک میگذارد ( .)60-64احتماالً والدگری بیش از حد حمایتگرایانه
باعث میشود که فرایندهای سازماندهی و بازداری که از مؤلفههای اصلی
کارکردهای اجرایی است ،به نحو مناسبی رشد نکند ( .)65بنابراین ،راهنمایی
والدین ممکن است بتواند به عملکردهای اجرایی این کودکان کمک کند (.)66
در کالسهای همزمان والد -کودک ،تغییر سبک تنبیه ،اصل دلگرمی دادن
والدین به کودکان و چگونگی برقراری ارتباط مثبت بین والد و کودک ،میتواند
بر کارکردهای اجرایی کودکان تأثیر بگذارد ()67؛ به گونهای که والدین به جای
این که به فرزندانشان دستور دهند یا بر عکس تسلیم آنها شوند ،به آنها
فرصت تصمیمگیری و انتخاب میدهند و این امر باعث میشود کودک به نقاط
قوت و داشتههایش واقف شود و تصمیمات شناختی بهتری بگیرد (.)68
همچنین ،این امر باعث افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس والدین و کودکان
میشود و تعامل آنها را بهبود میبخشد و در نهایت ،کارکردهای اجرایی کودک
بر اثر بهبود رابطه والد و کودک ارتقا پیدا میکند.
با توجه به آنچه بیان شد ،تمرینات ادراکی -حرکتی والد و کودک با یکدیگر
نسبت به تمرینات ادراکی -حرکتی والد و کودک به صورت جدا از یکدیگر،
اثربخشی باالتری داشت .در تبیین این یافته میتوان گفت که آموختن شیوههای
تعامل درست با فرزندان ،موجب کاهش فشار و تنش موجود و بهبود روابط
والد  -کودک می شود و با ایجاد پل ارتباطی میان والدین و کودکان از طریق
شرکت در برنامه های آموزشی ،باعث شناخت نقاط ضعف و قوت والدین در
برقراری ارتباط با فرزندشان می شود .نتایج برخی پژوهشها نشان میدهد که
والدین با شرکت در برنامههای آموزشی ،دانش و مهارتهای ضروری را برای
بهبود کیفیت تعامل والد کودک به دست میآورند ( )69 ،70که با یافتههای
مطالعه حاضر همسو بود .در خانوادههایی که کودک با مشکالت و نیازهای
ویژه وجود دارند ،توجه به رابطه والدین با کودک و شرکت در برنامههای
مداخلهای اهمیت فراوانی دارد .بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که ورزش
درمانی مبنی بر رابطه والد و کودک ،تکنیکی است که به وسیله آن محیط
خانواده و کیفیت والدگری تحت تأثیر قرار می گیرد و باعث رشد کارکردهای
اجرایی این کودکان میشود.
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محدودیتها
محدودیت های تحقیق حاضر شامل دشواری در تکمیل حجم نمونه به
دالیل مختلف همچون عدم همکاری والدین برای حضور در جلسات برگزار
شده و عدم توان ایی یکسان والدین برای انجام فعالیت ها و تفاوت اهداف
مادران برای شرکت در فعالیت بدنی هم زمان با فرزندانشان بود؛ چرا که
برخی از مادران تمرکزشان بر روی فعالیت بدنی خود برای دستیابی به
تناسب اندام بود و برخی دیگر از مادران هدفشان ارتقای سالمت
فرزندانشان بود،
پیشنهادها
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده ،اثر تمرینات ادراکی -حرکتی با دیگر
اعضای خانواده و در گروههای جنسیتی دیگر مانند پدرـ پسر ،مادر -پسر و پدرـ
دختر و در ردههای سنی متفاوت بررسی گردد .همچنین ،مداخله مورد نظر در
فواصل زمانی طوالنیتر مورد ارزیابی قرار گیرد.
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 روش. تأثیر مثبتی داشته باشدADHD کارکردهای اجرایی کوکان دارای
 کودک از نظر اقتصادی مقرون به صرفه میباشد و عوارض جانبی-آموزشی والد
 آموزش مهارت کنترل کودک به والدین بسیار.دارودرمانی را هم نخواهد داشت
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تشکر و قدردانی
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The Effect of Perceptual-Motor Parent-Child Exercises on Executive Functions in
Girls with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized Clinical Trial
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Introduction: Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is an important research topic and a common
disorder among children in schools, accompanied by the symptoms of aggression, hyperactivity, anxiety, and
attention deficit. Considering the side-effects of medications used to treat this disorder, this study endeavored to
investigate the effect of perceptual-motor parent-child exercises on executive functions in children with ADHD.
Materials and Methods: Participants were 36 children with ADHD with age range of 7-10 years with their mothers,
randomly divided into two 18-person groups of mother-and-child-together exercises and mother-child-separately
exercises. Regarding the above-mentioned groups, the participants practiced perceptual-motor exercises for 8 weeks,
three 45-minute sessions per week. Before and after the intervention, data were collected by the Stroop Word Test
(computerized version). Data analysis was done through the covariance test at significance level of 0.05.
Results: Higher mean post-test scores in both groups showed that perceptual-motor exercises were effective on
executive functions. However, the number of congruent errors (P = 0.006), incongruent errors, congruent correct
responses, incongruent correct responses (P = 0.001), congruent reaction time (P = 0.028), incongruent reaction time
(P = 0.007), and interference scores were significantly different between the two groups. The mother-and-childtogether exercise group performed better than the mother-child-separately exercise group.
Conclusion: Findings reveal that perceptual-motor exercises can improve executive functions of children with
ADHD, and mother-and-child-together exercises can be an appropriate method for improving executive functions of
children with ADHD.
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