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Abstract
Background and Aim: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a developmental
disorder usually characterized by poor coordination and clumsiness. In the present study, we tried to
evaluate the effect of perceptual-motor training on the balance function of children with ADHD.
Materials and Methods: The present study followed a semi experimental design with pretest-posttest
also including a control group. Participants included 20 boys with ADHD aged between 9-12 years
who were selected, based on available sampling, from one of the clinics in the city of Tabriz and
randomly divided into two equal groups of experimental and control. Perceptual-motor training was
conducted for 4 weeks, 3 sessions per week, on experimental group. The data were collected using the
Stork Balance Stand Test, Functional Reach Test, and Modified Bass Test of Dynamic Balance. Data
analysis was performed using covariance analysis method.
Results: The results showed that the intervention did not have a significant effect on static balance,
but significantly improved semi-dynamic balance and dynamic balance of children with ADHD.
Conclusion: The perceptual-motor training can be used to improve balance in children with ADHD.
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تاثیر تمرینات ادراکی-حرکتی بسکتبال بر عملکرد تعادلی کودکان مبتال به کمبود
توجه-بیش فعالی
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چکیده
مقدمه و اهداف
اختالل کمبود توجه_ بیش فعالی نوعی اختالل رشدی است .کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه – بیش فعالی به طور عمده با هماهنگی حرکتی
ضعیف و بی دست و پا توصیف می شوند .لذا در تحقیق حاضر تالش شد تا اثر تمرینات ادراکی -حرکتی بر عملکرد تعادلی کودکان مبتال به اختالل
کمبود توجه-بیش فعالی ارزیابی شود.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با یک گروه کنترل است .شرکت کنندگان شامل  20پسر مبتال به اختالل
کمبود توجه در دامنه سنی  9تا  12سال بودند که به روش نمونه گیری در دسترس از یکی از کلینیک های واقع در شهر تبریز انتخاب شدند و به طور
تصادفی در دو گروه (تجربی و کنترل) به تعداد یکسان جای گرفتند .تمرینات ادراکی-حرکتی به مدت  4هفته ،هر هفته  3جلسه روی گروه تجربی انجام
گرفت .داده ها با استفاده از آزمون های تعادل لک لک ،رسیدن عملکردی و اصالح شده ی باس جمع آوری شدند .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از
روش آماری تحلیل کواریانس انجام گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد مداخله صورت گرفته تاثیر قابل توجهی بر تعادل ایستا نداشته است ،اما به طور معناداری باعث بهبود تعادل نیمه پویا و پویای کودکان
مبتال به کمبود توجه-بیش فعالی شده است.
نتیجه گیری
تمرینات ادراکی-حرکتی می تواند در جهت بهبود عملکرد تعادلی کودکان مبتال به کمبود توجه-بیش فعالی مورد استفاده قرار گیرد.
واژه های کلیدی
اختالل نقص توجه-بیش فعالی؛ تمرینات ادراکی-حرکتی؛ عملکرد تعادلی
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مقدمه و اهداف
یکی از رایج ترین اختالالت دوران کودکی که توجه روان شناسان و روان پزشکان را به خود جلب کرده ،اختالل کمبود توجه-بیش فعاالی1
است[ .]1در پژوهشی که در سال  2007انجام گرفت ،شیوع این اختالل را در کل جهان به طور میانگین  5تا  6درصد نشان داد[ .]2باا وجاود
رایج بودن این اختالل ،علل آن به خوبی شناخته شده نیست ،اما گفته می شود عوامل زیست شناختی ،مادرزادی و محیطای مای تواناد در
بروز این مشکل نقش داشته باشد .از عوامل زیست شناختی می توان ژنتیک ،عدم رسش سیستم فعال کننده رتیکوالر ،کم کاری کورتکس
پیشانی[ ،]3فعالیت باالی امواج آلفا در مناطق مرکزی و پیشانی ،و فعالیت پایین امواج بتا در قشر مخ[ ]4و عدم تعادل در انتقال دهناده هاای
عصبی مانند دوپامین ،نوراپی نفرین و سروتونین[ ]5را نام برد .از عوامل مادرزادی و محیطی نیز مای تاوان باه وزن پاا ین در هنگاام تولاد،
بیماری های نوباوگی ،مصرف مواد و الکل توسط مادر در زمان بارداری و باال رفتن میزان سرب در خون اشاره کرد[ .]6این اخاتالل از نرار
رشدی با گستره کوتاه توجه ،بیش فعالی و تمرکز ضعیف روی تکالیف درسی و فعالیت های روزانه مشخص شده اسات .در ایان خصاو،،
رشد مهارت های حرکتی این کودکان و تاثیرپذیری آن بر فرآیندهای شناختی چون تمرکز ،توجه و دقت از اهمیت باالیی برخاوردار اسات.
به کارگیری این مهارت ها در کنار سایر روش های درمانی و اصالحی این کودکان در تحول رشد شناختی ،ذهنی و عاطفی آنها نقاش باه
سزایی داشته و چه بسا کلید سالمت این کودکان باشند[.]7
از نرر آناتومیکی در کودکان مبتال به  ADHDدو گستره چشم گیر است :بخشی از لوب فرونتال باه ناام کاورتکس جلاویی کاه محال
کارکرد های اجرایی مانند توجه ،برنامه ریزی  ،سازماندهی ،مهار تکانه و اعتماد به نفس است و عقده هاای پایاه ای و مخچاه کاه نقاش
مهمی در کنترل حرکت و حفظ تعادل دارند[ .]8مهارت های حرکتی و تعادل در کودکان مبتال به  ADHDبه طور قابل مالحره ای پایین
تر از کودکان عادی است[ .]9, 10همچنین رشد مهارت های حرکتی در این کودکان نسبت به کودکان عادی ضعیف تراست[ .]11این کودکاان
هنگام یادگیری مهارت های حرکتی جدید مشکالتی در هماهنگی دارند ،مهارت های آموخته شده را ضعیف تر از همساالن اجرا می کنند و
در هر سطح اجرای تکلیف ،واکنش و حرکت آهسته تری دارند[ .]12همچنین تحقیقات نشان داده اند کاه کودکاان مباتال باه  ADHDدر
تعادل با چشم بسته ،هماهنگی حرکتی دوطرفه ،دقت و سرعت حرکت دست ها نسبت به کودکان عادی متفاوت عمال مای کنناد[ ]13و در
برنامه ریزی حرکتی ،حفظ کنترل ،یکپارچگی حسی و پردازش حسی دچار مشکل هستند[ .]14, 15به طور کلی ،کودکان مبتال به  ADHDبا
هماهنگی حرکتی ضعیف و دست و پا چلفتی توصیف می شوند و ابعاد این حالت به تعادل ضعیف ،ناشی-گاری حرکتای و تواناایی ضاعیف
حرکتی مربوط می شود[.]2
کنترل تعادل یکی از مهم ترین عملکردهای حسی-حرکتی است .تحقیقات نشان داده است که وجود مشکل در ورودی حسی ،یکپاارچگی
حسی با مهار نشدن تحریک بیش از حد ،منجر به اختالل در تعادل کودکان مبتال به  ADHDمی شود ]16[.درماان اخاتالالت تعاادلی در
افراد مبتال به اختالل کمبود توجه-بیش فعالی از آن جایی اهمیت ویژه پیدا می کند که تعادل در فعالیت ها به خصو ،فعالیات هاایی کاه
نیاز به عکس العمل سریع دارند ،یک محافظ ذاتی فراهم می کند ]2 [.بوچمن و همکاران ( )2007بر ایان نکتاه تاکیاد دارناد کاه اساتعداد
حرکتی کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه و بیش-فعالی را می توان به صورت تعدیل یافته ای تسهیل کرد و از مشکالت حرکتی بعدی
تا حدی جلوگیری کرد ]17[.برای درمان و مداخله در فرآیند حرکتی این کودکان استفاده از حرکات درماانی باه عناوان یکای از راهکارهاای
درمانی در کنار سایر روش-هایی چون دارو درمانی  ،تغذیه درمانی و رفتار درمانی می تواند مفید باشد ]7[.بر اساس نتایج گازارش شاده از
تحقیقات اخیر ،برنامه های حرکتی از جمله ایروبیک و بازی درمانی[ ]2و فعالیت های بدنی منتخب[ ]18بر بهباود مهاارت هاای تعاادلی ایان
کودکان تاثیرگذار بوده است .با این حال مطالعات گذشته نشان می دهد برنامه هایی کاه شاامل تمریناات ادراکای-حرکتای ،همااهنگی و
فعالیت های هوازی باشد ،تاثیرات بیشتری را بر تمامی ابعاد سالمتی این کودکان می گذارد]19[.
یکی از برنامه های ورزشی که اخیراً مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته و تاثیرات آن بارها بر بهبود مهاارت هاای ادراکای-حرکتای
کودکان گزارش شده است ،تمرینات ادراکی-حرکتی است .تعریف فعالیت های ادراکی-حرکتی و تعیین تاثیر آن در فرآیند یاادگیری اماری
اساسای اسات .به گفته پین و ایساکس ( ،)2002هر نوع حرکتی که فرد انجام می دهد ،به نوعی خود را درگیار فرآیناد ادراکای-حرکتای
ساخته است ]20[.در واقع ،پیاام هاای دریافتی توسط حواس (بینایی ،چشایی ،بساوایی ،بویایی) پس از دریافت و رمزگشایی باا اطالعااات و
تجربیاات پیشین تفسیر و تصمیمات الزم بارای عمال گرفته می شود .این تصمیمات به وسیله اعصاب محیطی باه انادام هاا و مکانیسام
پاسخ انتقال می یابد .این فرآیناد را برونداد می نامند که سرانجام پاساخ باه صاورت بیاان لفری و یا کنش حرکتی ناشان داده مای شاود
و رشاد و تکامل هماهنگی ،کودك را برای انجام اعماال حرکتای درشت آماده می کند ]11[.این در حالی است که چگونگی طی شدن سال
)Attention Deficit Hyperactivity Disorder (AHHD
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های اولیه و حساس زندگی کودك ،یکی از مهم ترین عوامل در وضعیت توانایی ادراکی-حرکتای کودکاان اسات .فعالیات ورزشای و باه
خصو ،برنامه های ادراکی-حرکتی ،باعث بهبود عملکردهای شناختی ،عاطفی ،حرکتی و جسمانی کودکان در زندگی خواهد شد ]21[.برای
مثال ،در مطالعه بسام تبار ( ،)2014عملکرد ادراکی-حرکتی و هماهنگی عصبی-عضالنی کودکان  8تا  10ساال در اثار  8هفتاه تمریناات
ادراکی-حرکتی بهبود یافت ]22[.نتایج پژوهش ساجدی و براتی ( )2014نیز حاکی از تاثیر مثبت تمرینات ادراکی-حرکتای بار مهاارت هاای
حرکتی درشت و ظریف کودکان سالم بود ]23[.سلمان و همکاران ( )2009نیز بهباود در تعاادل ایساتا و پویاای داناش آماوزان باا اخاتالل
هماهنگی رشدی در پاسخ به  2ماه تمرینات ادراکی-حرکتی را نشان دادند[ ،]24اما از طرفی دیگر کودکان به طور معمول به سامت ورزش
هایی مانند ژیمناستیک ،کشتی ،فوتبال ،بسکتبال و بازی-هایی مانند هاکی ،بیسبال ،سافتبال ،تنایس و کریکات جاذب مای شاوند .بارای
کودکان شرکت کننده مبتال به  ADHDدر این ورزش ها ،نه تنها کنترل حرکتی ظریف مورد نیاز است ،بلکه کنترل حرکتی درشات نیاز
ملزوم می باشد ]25[.در مطالعه ای که توسط ویرت و همکاران ( )2012انجام گرفت ،نشان داده شاد کاه شارکت در یاک برناماه تمرینای
ورزشی ،باعث بهبود ظرفیت عضالنی ،مهارت های حرکتی ،سطح پردازش اطالعات و گزارش رفتار از ساوی والادین و معلماان کودکاان
مبتال به  ADHDشده است .این در حالی است که در تمرینات آنها ،از بازی هایی مانند بسکتبال برای حفاظ انگیازه شارکت-کننادگان
استفاده شده بود ]26[.بیازیت ( )2015نیز در مطالعه ای به بررسی تاثیر تمرین مهارت های پایه ای بسکتبال بر توسعه مهارت های حرکتای
درشت کودکان دختر پرداخت .در این تحقیق که تمرینات جابه جایی ،دستکاری و تعادل به-عنوان مهارت های پایه ای بسکتبال باه مادت
 12هفته آموزش داده شده بود ،نتایج حاکی از تاثیر مثبت این گونه تمرینات بود ]27[.همچنین ،فعال مغانلو و همکاران ( )2014نشاان دادناد
تمرین تکنیک های بسکتبال تاثیر قابل توجهی بر تعادل کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دارد ]28[.گفته شده اسات کاه ورزش ساامانه
عصبی ابتدایی دهلیزی-عمقی را تقویت می کند و از این طریق کارکردهای برتر مغز هم چون مهارت های حرکتی و یکپارچگی در عمال
را باعث می شود[ .]29با این حال ،تدوین برنامه های ورزشی که بتواند روی کودکان با اختالل کمبود توجه-بیش فعاالی تاثیرگاذار باشاد ،از
چالش های مهم در این حوزه به شمار می رود و در این راستا ،پژوهش حاضر سعی دارد تا اثربخشی تمرینات ادراکی-حرکتی رشته ورزشی
بسکتبال را در این زمینه مورد مطالعه قرار دهد؛ زیرا بسکتبال یکی از مهم ترین رشته های ورزشی می باشد که برای توساعه مهاارت هاا،
هماهنگی و زمان واکنش کودکان بسیار سودمند است .همچنین در ساختن عضالت بدن ،ایجاد اعتماد به نفس ،توسعه هماهنگی حرکتای،
افزایش انعطاف پذیری ،سرعت و چابکی و نیز فراهم کردن توسعه ذهنی و تمرکز بسیار حا ز اهمیت است[.]27
با توجه به اهمیت مهارت های ادراکی-حرکتی مخصوصا تعادل ،تاکنون مطالعات اندکی تاثیر فعالیت های حرکتی بر تعادل کودکان مبتال
به  ADHDرا بررسی کرده اند و اکثر مطالعات در این زمینه ،جنبه های شناختی و رفتاری این گونه کودکان را مورد توجه قرار داده اند[.]26
لذا با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده مبنی بر این که کودکان مبتال به  ADHDدچار ضعف در تعادل و وضعیت بدنی هستند[ ]6و نیز با
توجه به این که برنامه های حرکتی بر بهبود مهارت های تعادلی این کودکان تاثیرگذار بوده است[ ]31 ،30و با تاکید بر این که برخورداری از
عملکرد تعادلی باال هم در انجام فعالیت-های روزانه و هم در انجام مهارت های حرکتی توسط کودکان بسیار حا ز اهمیت می باشد ،لذا
پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که آیا تمرینات ادراکی-حرکتی بسکتبال در بهبود عملکرد تعادلی کودکان مبتال به کمبود
توجه-بیش-فعالی مؤثر است یا خیر.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر در قالب یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد .شرکت کنندگان شامل  20پسر (با
میانگین سنی  10/64سال ،میانگین قدی  140/42سانتی متر و میانگین وزنی  39/78کیلوگرم) مبتال به اختالل کمبود توجه-بایش فعاالی
بودند که به طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل به تعداد یکسان جای گرفتند .این افراد از بین مراجعاه کننادگان باه یکای از مراکاز
مشاوره و روان شناختی شهر تبریز در سال  1394بودند که به صورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند .معیارهای ورود به مطالعاه
شامل تشخیص اختالل  ADHDبا کمک روان پزشک ،عدم استفاده از رژیم دارویی خا ،غیر از ریتالین ،نداشتن سابقه تمرینات ورزشی
به طور منرم در یک رشته ورزش خا ،و یا عضو نبودن در باشگاه های ورزشی ،نداشتن عقب ماندگی ذهنی ،نداشتن اختالل نافذ رشدی
و نداشتن اختالالت ارتوپدیک بود که این اطالعات بر اساس گزارش والدین و مسئولین مرکز به دست آمد.
در ابتدای تحقیق ضمن تشریح اهداف و روند پژوهش برای همه کودکان و والدین شان ،فرم رضایت نامه کتبای توساط والادین کودکاان،
جهت همکاری در پژوهش تکمیل گردید .سپس از شرکت کنندگان پیش آزمون به عمل آمد .مطابق با مطالعات قبال[ ]21جلساات تمرینای
شامل  12جلسه ( 3جلسه در هفته به مدت  90دقیقه) برای گروه تجربی در نرر گرفته شد .برناماه تمرینای باه کاررفتاه در ایان پاژوهش
تمرینات ادراکی-حرکتی رشته بسکتبال بود که در پنچ بخش اجرا شد 20 :دقیقه اول شامل گرم کردن؛  10دقیقه دوم شامل حفظ تعاادل و
138

J Rehab Med. 2017; 6(3): 135-143

اسکندنژاد و همکاران..............

راه رفتن روی یک خط مستقیم؛  30دقیقه سوم تمرین تکنیک های بسکتبال ازجمله آموزش و تمرین انواع پاس هاای بساکتبال (زمینای،
سینه به سینه ،باالی سر) ،پرتاب توپ به سمت یکدیگر و دریافت آن ،تمرینات جابه جایی و تعادل به عنوان مهارت های پایه ای بسکتبال؛
 20دقیقه چهارم انجام خود بازی بسکتبال برای حفظ انگیزه شرکت کنندگان و  10دقیقه آخر شامل سرد کردن بود که همگی این مراحال
زیر نرر مربی مجرب بسکتبال حاضر در سالن انجام گرفت .در زمان مشاابه ،گاروه کنتارل هایچ مداخلاه ای دریافات نکارد و بار اسااس
هماهنگی های قبلی صورت گرفته با والدین شرکت کنندگان در گروه کنترل ،قرار بر این بود که تا اتمام این تحقیق از ثبات ناام فرزنادان
خود در کالس های ورزشی بیرون از منزل صرف نرر کنند .عملکرد تعادلی در ارزیابی های پیش آزمون و پس-آزماون باا اساتفاده از ساه
آزمون تعادل ایستاده لک لک  ،رسیدن عملکردی و آزمون تعادل پویای اصالح شده باس انجام گرفت.
آزمون تعادل ایستاده لک لک :از آزمون ایستادن روی یک پا به منرور ارزیابی تعادل ایستا استفاده می شود .این آزمون دارای پایایی درونی
آزمونگر خوب ( 0/99تا  )r=0/87و پایایی بازآزمایی خوب ( 1تا  )r=0/59می باشد .همچنین پایایی بازآزمایی مناسب بارای زماان تعاادل
ایستادن روی یک پا برای کودکان و بزرگساالن گزارش شده است[ .]2در آزمون حاضر ،فرد دست-ها را به کمر زده ،یک پاا را از زاناو خام
کرده و روی زانوی پای تعادل قرار داده و باید تعادل خود را روی کف پای تعادل (برای این کار پاشنه پا باید از زمین جدا گردد) حفظ کناد.
با جدا شدن پاشنه پای فرد از زمین ،زمان آزمون شروع شده و با برخورد پاشنه با زمین ،جدا شدن دست ها از کمر و یا جدا شدن پای باال از
زانو و به طور کلی از دست دادن تعادل؛ آزمون به پایان می رسد .زمان نگه داشتن تعادل به ثانیه ،رکورد فرد می باشد[.]32
آزمون رسیدن عملکردی :از این آزمون به منرور ارزیابی تعادل نیمه پویا استفاده شد .این آزمون ،فاصله ای که فرد در حالات ایساتاده خام
شده و بدون تغییر در سطح اتکا به آن دست یابد را می سنجد و پایایی درونی و پایایی بازآزمایی آن به ترتیب  0/98و  0/75گازارش شاده
است[ .]33روش اجرای آن به این صورت می باشد که فرد در کنار دیوار از سمت برتر خود با پاهای باز به اندازه عرض شانه می ایساتد ،باه
گونه ای که بدنش به دیوار عمود باشد .دست مشت شده در سمت دیوار را تا زاویه  90درجه یعنی عمود بر بدن باال می آورد .محل سومین
استخوان کف دستی (هنگامی که دست مشت می شود ،چهار برجستگی در پشت دست ظاهر می شود که هر کدام مربوط به یک انگشات
است ،در این جا برجستگی انگشت میانی هدف است) عالمت زده می شود .سپس از آزمودنی خواسته شد بدون ایان کاه قادمی باردارد و
تعادلش به هم بخورد تا آن جا که می تواند به جلو خم شود .بعد از رسیدن به حداکثر جابه جایی ممکن ،دوباره مقداری که فارد خام شاده
است ،اندازه گیری شد .باید توجه داشت که موقع اجرا ،فرد با دیوار تماسی نداشته باشد و چرخشی در اندام و تنه خود ایجااد نکناد .تفااوت
اندازه گیری اول و دوم به واحد سانتی متر امتیاز فرد می باشد[.]32
آزمون تعادل پویای اصالح شده باس :این آزمون جهت ارزیابی تعادل پویا طراحی شده است و آزمون توسط حرکت لی لی انجام می شاود.
پایایی این آزمون ( )r=0/75و روایی آن زمانی که با آزمون تعادل پویای باس همبستگی گرفته شاد ( )r=0/46باه دسات آماد[ .]34هماان
طوری که در شکل  1مشاهده می شود ،فرد باید با پای راست خود در مربع شروع ایستاده ،سپس با پای چپ به مربع شاماره یاک رفتاه و
باید قبل از پریدن به مربع بعدی پنچ ثانیه در وضعیت ثابت باقی بماند .پس از طی زمان پنچ ثانیه ،با پای راست به مربع دوم پریده و تعادل
خود را دوباره به مدت پنچ ثانیه دیگر حفظ کند .این فرآیند پرش با پای متناوب و نگه داری تعادل به مدت پنچ ثانیه ادامه یافته تا این کاه
مسیر تکمیل شود .در این آزمون دو دسته از اطالعات باید ثبت شود :اجراهای موفق و اجراهای دارای خطا .زمانی فرد اجرای موفق داشاته
که در پرش انجام داده شده ،پاشنه پا یا هر قسمت از بدن وی با زمین برخوردی نداشته و وضعیتی باثباات پانج ثانیاه ای را فارد باه خاود
بگیرد .برای هر دوره پنج ثانیه ای بدون خطا برای فرد  10امتیاز و هر دوره با یک خطای تعادلی  3امتیاز در نرر گرفته می شود[.]32

تصویر  :1آزمون تعادل پویای اصالح شده باس
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در تحقیق حاضر پیش از شروع آزمون ها ،ابتدا به شرکت کننده آموزش داده شد که چگونه وضعیت آزمون را اتخااذ کناد .پاس از آن هار
شرکت کننده سه بار فرصت داشت تا به تمرین و تکرار بپردازد .سپس آزمون اصلی به عمل آمد و بهترین رکوردی که فرد در طول سه اجرا
به دست می آورد ،به عنوان نمره وی ثبت شد .پس از  5دقیقه استراحت شرکت کننده برای آموزش ،تمرین و تکرار و انجام آزماون اصالی
بعدی فراخوانده می شد .الزم به ذکر است که توالی اجرای آزمون ها ،به-ترتیب آزمون تعادل ایستاده لک لک ،آزمون رسیدن عملکاردی و
آزمون تعادل پویای اصالح شده باس بود.
پس از جمع آوری داده ها ،از شاخص های میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف متغیرها ،از آزمون شاپیرو-ویلک برای بررسی نرمال
بودن توزیع داده ها ،از آماره لوین برای بررسی همگنی واریانس گروه های مورد مقایسه و از تحلیل کوواریانس ( )ANCOVAبرای
آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد .کلیه تحلیل ها در سطح اطمینان  95درصد و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  20انجام شد.
یافتهها
در جدول  ،1میانگین و انحراف معیار مربوط به هر سه نوع تعادل در پیش آزمون و پس آزمون هر دو گروه نشان داده شده است .طبق
جدول  ،1میانگین نمرات هر سه آزمون تعادل در پس آزمون در هر دو گروه تجربی و کنترل پیشرفت داشته است .برای کنترل سطوح
متغیرهای وابسته در پیش آزمون و مقایسه آنها بین گروه های تجربی و کنترل در پس آزمون از تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج آن
در جدول  2آمده است .بر اساس این جدول ،اثر گروه بر نمرات مربوط به تعادل ایستا از لحاظ آماری معنادار نیست ،اما این اثر بر پویا و
نیمه پویا از لحاظ آماری معنادار است .با توجه به نتایج به دست آمده از جدول  ،2مالحره می شود که بین نمرات دو گروه تجربی و کنترل
در تعادل نیمه پویا و پویا تفاوت معناداری وجود دارد ،اما در تعادل ایستا این تفاوت معنادار نبود.
جدول :1میانگین و انحراف معیار آزمون های تعادل در پیش آزمون و پس آزمون
پسآزمون

پیشآزمون

عملکرد تعادلی

گروه

ایستا

تجربی

3/53

(آزمون لک لک)

کنترل

3/35

1/84

نیمه پویا

تجربی

32/70

7/08

37/60

(آزمون رسیدن عملکردی)

کنترل

31/50

7/69

32/20

7/61

پویا

تجربی

36

22/70

46

26/33

(آزمون اصالح شده باس)

کنترل

37

18/88

37/60

18/13

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

2/15

4/46

2/35

3/46

1/77
6/73

جدول  :2نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای نشان دادن تفاوت نمرات گروه تجربی و کنترل
مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

پیشآزمون

38/97

1

38/97

(آزمون لک لک)

گروه
خطا

3/75
39/17

1
17

3/75
2/30

نیمه پویا

پیشآزمون

628/74

1

628/74

گروه
خطا

97/90
301/26

1
17

97/90
17/72

پیشآزمون

7786/13

1

7786/13

گروه
خطا

441/14
1414/27

1
17

441/14
83/19

عملکرد تعادلی
ایستا

(آزمون رسیدن
عملکردی)
پویا
(آزمون اصالح
شده باس)
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میانگین مجذورات

F
/91
16
1/63
/48
35
5/52
/59
93
5/30

سطح معناداری
0/001
0/219
0/000
0/031
0/000
0/034
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بحث
کنترل تعادل یکی از مهم ترین عملکردهای حسی-حرکتی است که در افراد مبتال به کمبود توجه-بیش فعالی دچار نقص اسات؛ زیارا باه
توانایی یکپارچگی دروندادهای سیستم های حسی مختلف بینایی ،دهلیزی ،حسی-پیکری و تالش برای تولید حرکات هماهنگ با استفاده
از پیام های حسی نیاز دارد[ .]2از نرر آناتومی در کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه-بیش فعالی دو گستره چشم گیر است :بخشی از لوب
فرونتال به نام کورتکس جلویی که محل کارکردهای اجرایی مانند توجه ،برنامه ریزی ،سازماندهی ،مهار تکانه و اعتماد باه نفاس اسات و
عقده های پایه ای و مخچه که نقش مهمی در کنترل حرکت و حفظ تعادل دارند ]8[.هدف از پژوهش حاضار ،بررسای اثربخشای تمریناات
ادراکی-حرکتی بسکتبال بر عملکرد تعادلی کودکان مبتال به اختالل نقص توجه-بیش فعالی بود .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمرینات
ادراکی-حرکتی بسکتبال بر تعادل ایستای کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه و بیش فعالی تفاوت معنا دار ندارد .این در حالی اسات کاه
بخشی پور و همکاران ( )2013در تحقیق خود نشان داده اند استفاده از هر دو روش تمرینی ایروبیک و بازی درمانی منجر به بهباود تعاادل
ایستای کودکان مبتال به کمبود توجه-بیش فعالی می شود ]2[.این ناهم خوانی احتماالً به دلیل تفاوت در شیوه تمرینی به کار بارده شاده و
مدت زمان برنامه تمرینی باشد ،زیرا فیشر و همکاران ( )2005نیز طی تحقیق خود بیان کرده اند که مدت زمان صرف شده در فعالیت های
جسمانی به طور معناداری در کسب امتیاز باالتر در مهارت های حرکتی پایه مؤثر است ]35[.حال این که مدت زمان تمرین تحقیاق ماذکور
 24جلسه بود و مدت زمان تمرین این تحقیق  12جلسه می باشد .همچنین ممکن است علت دیگر آن نحوه اجارای آزماون تعاادل ایساتا
(لک لک) در دو مطالعه باشد؛ چرا که در مطالعه بخشی پور و همکاران ( )2013کودکان به دلیل سختی آزمون روی کل سطح کف پا مای
ایستادند ،در صورتی که در مطالعه حاضر آزمون به روش نمونه اصلی آن برگزار شده است و کودکان می بایست روی سینه پای ستون می
ایستادند .همچنین واتمبرگ و همکاران ( )2007نشان دادند که مداخالت بر پایه فعالیت های حرکتی و فیزیکی بر کودکان با اختالل نقص
توجه و بیش فعالی که از اختالل هماهنگی رشدی نیز رنج می برند ،بر تعادل ایستا که با استفاده از آزمون ( )MABCارزیابی شده بودند،
تاثیر مثبتی می گذارد ]31[.این تناقض نیز احتماالً به دلیل نوع آزمون مورد استفاده در مطالعه باشد ،اما سالی ( )2009در تحقیقی به بررسای
یک دوره برنامه حرکتی روی کودکان مبتال به  DCDپرداخت .اگرچه نتایج تحقیق او بهبود مهارت چاالکی دست را تایید کرد ،اما مهارت
تعادل ایستا در پس آزمون افزایش امتیازی نداشت [ ]36که با یافته های تحقیق حاضر هم خوانی دارد .در تبیین این یافته می توان گفات از
آن جایی که برنامه حرکتی مورد استفاده در این تحقیق تاکید زیادی بر تمرینات تعادلی پویا و نیمه پویا داشته است؛ مانناد (راه رفاتن روی
خطوط زمین بسکتبال و غیره) ،به همین دلیل در تعادل ایستا پیشرفت قابل توجهی به دست نیامده است و بیشتر تعاادل پویاا و نیماه پویاا
دستخوش تغییرات قرار گرفته است.
برخالف تاثیرناپذیری تعادل ایستا در مطالعه حاضر ،تمرینات ادراکی-حرکتی بسکتبال بر تعادل پویا و نیمه پویای کودکان مبتال به اخاتالل
کمبود توجه-بیش فعالی تاثیر معناداری داشت .این یافته ها با نتایج تحقیق بخشی پور و همکاران ( )2013هم خاوانی دارد .در آن تحقیاق
نیز ایروبیک و بازی درمانی منجر به بهبود تعادل پویا در کودکان مبتال به کمبود توجه-بیش فعالی شاده باود[ .]2نتاایج تحقیاق گرنلناد و
همکاران ( )2005نیز حاکی از بهبود تعادل پویای کودکان مبتال به کمبود توجه-بیش فعالی پس از یک دوره رقص/حرکت درمانی باود[.]30
از سوی دیگر تحقیقات نشان داده است کسانی که به انجام ورزش و فعالیت بدنی می پردازند ،از تعادل بهتری نسبت به افراد غیرورزشاکار
و یا کسانی که ورزش نمی کنند برخوردارند ،اما علت اصلی آن هنوز مشخص نشده است[.]37
تعادل ،اصلی مهم برای همه حرکات است[ .]38در آزمون توانایی حفظ تعادل ،سه عامل مهم مورد توجه می باشد که عبارتند از )1 :چشم ها
که برای دستگاه اعصاب مرکزی بازخورد تهیه می کنند )2 ،گوش داخلی شامل دهلیزها و مجاری نیم دایره-ای که درباره حرکت اطالعاتی
را دراختیار می گذارند و  )3گیرنده های حس عمقی که اطالعاتی درباره حرکت عضالت تهیه می کنند .وقتی تاثیر فعالیت بدنی بر تعادل
افراد بررسی می شود ،اساساً افزایش در تعادل به علت تکیه بر اطالعات حس حرکتی گیرنده های عمقی و کاهش وابستگی به اطالعات
بینایی برای کنترل قامت و حفظ تعادل مشاهده می شود؛ بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که تمرینات ادراکی-حرکتی منتخب ،باعث
تسهیل در انتقال پیام یکی از حس های دهلیزی یا حسی-پیکری یا هر دو به مراکز باالتر عصبی جهت حفظ تعادل شده است]39 [.
همچنین برخی از شواهد نشان داده اند که بین بازداری رفتاری و کنترل حرکتی مورد بحث رابطه وجود دارد .مشکل حرکتی این کودکان
همچون هماهنگی حرکتی ظریف ،تعادل ،مارپیچ های کاغذ و قلم و ردگیری از وجود مشکل بنیادی در این کودکان (کنترل حرکتی)
حکایت می کند[ .]11این در حالی است که در تحقیقات مختلفی نشان داده شده است که فعالیت حرکتی منجر به بهبود عملکردهای
شناختی و رفتاری در این کودکان می شود ]26[.مطالعات روی حیوانات نیز نشان می دهد فعالیت های بدنی باعث افزایش جریان خون
مغزی در نواحی کنترل حرکتی ،تعادل و قلبی-ریوی و همچنین مناطقی از هیپوکامپ می شود[ .]40با این حال سالی ( )2009و رهبانفرد
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 که با یافته های تحقیق،]41، 36[ ) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که برنامه حرکتی بر تعادل پویای کودکان تاثیری ندارد1998(
. به نرر می رسد این نتایج متفاوت به خاطر استفاده از برنامه تمرینی متفاوت و شرکت کنندگان متفاوت باشد.حاضر هم خوانی ندارد
نتیجه گیری
 اما با این وجود برنامه تمرینی،حرکتی بسکتبال بر بهبود تعادل ایستا معنادار نبود- تاثیر تمرینات ادراکی،به طور کلی در مطالعه حاضر
 در نتیجه می توان این گونه بیان کرد که به دلیل ماهیت برنامه.بسکتبال بر تعادل پویا و نیمه پویای کودکان تاثیر معناداری داشته است
. این تمرینات بر تعادل پویا و نیمه پویا بیشتر از تعادل ایستا تاثیر می گذارد،تمرینی بسکتبال که بیشتر حرکات به صورت پویا اجرا می شود
پیشنهاد می شود پژوهش هایی مشابه در رابطه با مهارت های جابه جایی و دستکاری این کودکان و سایر کودکان دارای اختالل از جمله
 این یافته ها می تواند یادآور این نکته باشد که فعالیت بدنی که دقیقاً بر اساس نیازهای کودکان مبتال، در پایان.اوتیسم طراحی و اجرا گردد
 اثربخش است و والدین می توانند درمان های رفتاری و حرکتی را به درمان های صرف ًا،بیش فعالی طراحی شده باشد-به کمبود توجه
 تمرینات ورزشی باید با هدف توسعه دهنده نیازهای رفتاری و ارتقاء توانایی های پایه جسمانی کودکان طرح ریزی.دارویی ترجیح دهند
 موضوعی که حا ز اهمیت است این است که آشنایی با جامعه و مسئولیت پذیری و مهم تر از همه تحصیل مهارت و کسب رشد.شوند
.مطلوب حرکتی دست یافتنی است
تشکر و قدردانی
نگارنده بر خود الزم می داند از تالش و کوشش تمامی استادان و مربیانی که با عالقه فراوان خود توانسته اند باری از مشکالت این
. همچنین سپاس از کودکانی که بر بالینشان تجربه آموختیم. تشکر و قدردانی کند،کودکان را کاهش دهند
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