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Abstract
Background and Aims: Attention Deficit Hyperactivity Disorder is one of the most common disorders in
primary school children, which affects their motor, educational, and psychological functioning. The purpose of
the current study was to determine the effect of rhythmic motor games on motor proficiency, aggression, and
academic achievement in children with hyperactivity/attention deficit.
Materials and Methods: The present study was an experimental and pre-test post-test design. A total of 40
children, aged 8 and 9, with hyperactivity/attention deficits participated in the study from among the second and
third grade students of Poldokhtar city. First, students were identified using the Conners Questionnaire for
parenting forms and clinical interviews. Then, to assess motor proficiency, aggression, and academic
achievement tests, we used the short form of Bruininks-Oseretsky test 2nd version (bot-2), Aggression Scale
Shahim, and the participants' average scores for Mathematics, Science, and Farsi courses, respectively.
Results: Statistical analyses showed that rhythmic motor games had a significant positive effect on motor
proficiency (P = 0.001, F=189.3), aggression (P = 0.001, F=6/10), and academic achievement (P=0.004, F
=4/30) in children with hyperactivity/deficiency (P>0.05).
Conclusion: Regarding the attractiveness and the variety of motor games, it is suggested that teachers and
rehabilitation trainers use these music, lyrics, and songs to increase the skillfulness of motor, aggression, and
academic achievement in children with hyperactivity/attention Disorder.
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چکیده
مقدمه و اهداف
اختالل بیشفعالی/نقص توجه یکی از اختالالت شایع در کودکان دبستانی است که بر عملکرد حرکتی ،تحصیلی و روانی تأثیر میگذارد .هدف پژوهش
حاضر تعیین تأثیر بازیهای حرکتی ریتمیک بر تبحر حرکتی ،پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی کودکان مبتال به بیشفعالی/نقص توجه بود.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع تجربی و با طرح تحقیق پیشآزمون-پسآزمون بود .تعداد  40نفر از کودکان  8و  9سال مبتال به بیشفعالی/نقص توجه از
دانشآموزان پایه دوم و سوم شهر پلدختر در مطالعه حاضر شرکت کردند .ابتدا دانشآموزان با استفاده از پرسشنامه کانرز فرم والدین و مصاحبه بالینی
شناسایی شدند .سپس برای ارزیابی تبحر حرکتی ،پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی به ترتیب از آزمونهای فرم کوتاه تبحر حرکتی بروینیکس-اوزرتسکی
ویرایش دوم ،پرسشنامه پرخاشگری شهیم و معدل دروس ریاضی ،علوم ،فارسی استفاده شد.
یافتهها
تجزیهوتحلیل نتایج آماری نشان داد که بازیهای حرکتی ریتمیک تأثیر مثبت معناداری بر تبحر حرکتی ( ،)F=189/31 ,P=0/000پرخاشگری
( )F=6/10 ,P=0/001و پیشرفت تحصیلی ( )F=4/30 ,P=0/004کودکان مبتال به بیشفعالی/نقص توجه دارد (.)P>0/05
نتیجهگیری
با توجه به جذابیت و متنوع بودن بازیهای حرکتی پیشنهاد میشود معلمین و مربیان توانبخشی برای افزایش تأثیرگذاری ،این بازیها را همراه با
موسیقی ،شعر و ترانه برای افزایش تبحر حرکتی ،پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی کودکان مبتال به بیشفعالی/نقص توجه استفاده کنند.
واژههای کلیدی
بازیهای حرکتی ریتمیک؛ تبحر حرکتی؛ پرخاشگری؛ پیشرفت تحصیلی؛ بیشفعالی/نقص توجه
نویسنده مسئول :حامد سبزواری ،کارشناس ارشد رفتارحرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی تهران ،تهران،
ایران
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مقدمه و اهداف
اختالل نقص توجه/بیشفعالی 1شایعترین اختالل تشخیص دادهشده در کلینیکهای سرپایی روانپزشکی در کودکان دبستانی است .این
اختالل به صورت الگوی پایدار کمبود توجه و یا رفتارهای فعال و تکانهایی تعریف میشود که از آنچه معموالً در کودکان همسن و یا
سطح رشد مشابه دیده میشود ،شدیدتر است .عالئم این اختالل بر روی عملکرد شناختی و تحصیلی کودکان تأثیر منفی میگذارد]1[.
همچنین ،مطالعات نشان میدهند مشکالت حرکتی در کودکان مبتال به  ADHDبسیار رایج است که از جمله این مشکالت میتوان به
ضعف در تعادل و وضعیت بدنی ،ضعف در مهارتهای حرکتی درشت و ظریف اشاره کرد ]2[.به طور کلی میزان این شیوع بین  18-2درصد
تخمین زده شده است ]3[.با توجه به شیوع باالی این اختالل ،به نظر میرسد که این یک مشکل جدی در بین کودکان دبستانی است؛
بنابراین ارائه مداخالت زودهنگام و بهموقع مشکالت رفتاری و حرکتی این کودکان میتواند نقش مهمی در پیشگیری و کاهش عوارض
جانبی و پیامدهای نامطلوب این اختالل داشته باشد .به تازگی مطالعات گزارش میکنند که اگر کودکان مبتال به این اختالل با مداخالت
بهموقع پیشگیری و درمان نشوند ،در بزرگ سالی سالمت ،عادات شیوه زندگی و آمادگی جسمانی بسیار پایینی نسبت به همساالن خود
خواهند داشت ]4[.رشد مهارتهای حرکتی بنیادین در سنین کودکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند ،زیرا تبحر در مهارتهای حرکتی
بنیادین باعث افزایش مشارکت در فعالیتهای بدنی میشود و این رفتار از کودکی و نوجوانی شروع شده و تا بزرگسالی ادامه دارد]5[.
اختالل  ADHDبر رشد مهارتهای حرکتی کودکان تأثیر منفی دارد ]6[.پژوهشها نشان میدهند کودکان مبتال به این اختالل در
فعالیتهای بدنی اوقات فراغت ،چاالکی ،عملکرد حرکتی ،مهارتهای حرکتی درشت و ظریف و در کل تبحر حرکتی نسبت به همساالن
خود ضعیفتر هستند و نمره پایینتری کسب میکنند ]2[.این ناکارآمدی میتواند در نتیجه نقص توجه در این کودکان باشد ]6[.همچنین
گزارش شده است که تبحر در مهارتهای حرکتی بر شایستگی ادراکشده ،میزان مشارکت فعالیتهای بدنی در اوقات فراغت و آمادگی
جسمانی کودکان تأثیر میگذارد[ ]5که این عامل میتواند چاقی و اضافهوزن[ ]7عزت نفس پایین ،اضطراب و افسردگی و کنارهگیری از
دوستان و خانواده را به همراه داشته باشد[]8؛ بنابراین توسعه مهارتهای حرکتی در کودکان مبتال به  ADHDبسیار حائز اهمیت است.
نتایج پژوهشها نشان میدهد انجام مداخالت برنامه حرکتی اسپارک[ ،]9برنامه ورزش برای همه[ ]10و تمرینات تناوبی شدید[ ]11باعث بهبود
رشد مهارتهای حرکتی در کودکان مبتال به  ADHDمیشود .با توجه به پایینتر بودن سطح تبحر حرکتی کودکان مبتال به ADHD
نسبت به همساالن عادی[ ]2منطقی به نظر میرسد که برای افزایش تبحر حرکتی این کودکان اثر انواع مختلف فعالیتهای حرکتی و
تمرینات ورزشی مورد بررسی و مداخله قرار گیرد ]12[.از طرف دیگر ،پژوهشها نشان میدهند کودکان مبتال به  ADHDدر مقایسه به
همساالن خود رفتارهای نابهنجار بیشتری از جمله پرخاشگری را از خود نشان میدهند ]16[.آنچه باعث توجه محققان به رفتارهای
پرخاشگرانه و نابهنجار شده است ،اثرات نامطلوب ،بلندمدت و جبرانناپذیری آن مانند طرد شدن از همساالن ،دوری از خانواده و دوستان،
تضعیف روابط بین فردی ،اخراج از مدرسه ،بزهکاری ،مشکالت روانی و جسمی مانند افسردگی و زخم معده است ]17[.در کنار اثرات سو
ناشی از ماهیت این اختالل بر عملکرد فردی و اجتماعی ،ضرورت تشخیص اولیه این مشکل و مداخالت مؤثر و متناسب برای بهبود
وضعیت این کودکان بیشازپیش احساس میشود .یکی از درمانهای رایج کودکان مبتال به  ADHDدارودرمانی است ،به طوری که حدود
 75درصد این کودکان تحت درمان داروهای محرک مانند آدرال ریتالین  Adderall-ritalinقرار میگیرند و استفاده از این داروها
روزبهروز رو به افزایش است Rajeh ]18[.و همکاران ( )2016در یک مرور سیستماتیک تأثیر دارودرمانی و درمانهای رفتاری را بر اختالل
 ADHDمورد بررسی قرار دادند؛ آنها گزارش کردند گرچه دارودرمانی اثرات مفید و مؤثری در کوتاهمدت در طی زمان مصرف دارو دارد،
اما اثرات درمانی خود را در بلندمدت حفظ نمیکند .از سوی دیگر ،نتایج این پژوهش نشان داد که درمانهای رفتاری از طریق تأثیر بر
عملکردهای اجرایی و توانایی سازماندهی ،اثرات درمانی خود را در بلندمدت نشان میدهند ]8[.فعالیتهای ورزشی یکی از مداخالت درمانی
مؤثر کمخرج ،بدون آثار جانبی و تأثیرات معنادار به ویژه در بلندمدت در بهبود مشکالت روانی از جمله پرخاشگری است ]17[.پژوهشها
اثربخشی فعالیتهای ورزشی منظم را بر بهبود وضعیت روانی افراد نوید میدهند[]19؛ به طور مثال یک گروه از دانشآموزانی که مشکالت
عاطفی شدید داشتند ،با شرکت در یک دوره تمرینات ورزشی رزمی بعد از  12جلسه بهبود قابلتوجهی در رفتارهای نابهنجار مانند حمالت
فیزیکی به یکدیگر ،رفتارهای بزهکارانه ،اختالل در کالس و کاهش پرخاشگری داشتند ]20[.ستارپور ایرانقی و همکاران ( )1397تأثیر
تمرینات جسمانی را بر کاهش پرخاشگری و کنترل خشم مثبت گزارش کردند ]17[.از سوی دیگر Tkacz ،و همکاران ( )2008گزارش
کردند که برنامه ورزشی هوازی یک راهبرد مؤثر برای کاهش خشم و رفتار پرخاشگری در کودکان است ]21[.عالوه بر این ،کاظمی و
همکاران ( )1395نشان دادند تمرین یک دوره بازیهای بومی باعث کاهش پرخاشگری در کودکان پیشدبستانی میشود ]22[.از طرفی
دیگر ،مطالعات تأثیر مثبت موسیقی را بر بهبود پرخاشگری کودکان مبتال به  ADHDمثبت گزارش میکنند[]16؛ بنابراین احتمال دارد که
ورزش به همراه موسیقی به عنوان یک مداخله ترکیبی بسیار مؤثر در بهبود مشکالت پرخاشگری این کودکان باشد .از سوی دیگر،
)Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD
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پژوهشهای زیادی ارتباط فعالیت بدنی را با پیشرفت تحصیلی کودکان نشان دادهاند ]25 ,24 ,7[.برخی دیگر از پژوهشگران از جمله فراهانی و
همکاران ( )1390تأثیر ورزش را بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مثبت گزارش کردهاند ]26[.قربانی قهفرخی و همکاران ( )1396نیز با
بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دبستانی متوجه شدند که شرکت در چنین فعالیتی به پیشرفت تحصیلی
باالتری منجر شده است ]27[.از سوی دیگر ،گزارش شده است که اختالل  ADHDمیتواند بر عملکرد تحصیلی این کودکان تأثیر منفی
داشته باشد ]29[.پژوهشها نشان میدهند اینگونه کودکان نسبت به کودکان عادی در آزمونهای استاندارد تحصیلی ،به ویژه در خواندن و
نوشتن نمرات پایینتری کسب میکنند .همچنین ،تکالیف درسی را کمتر و دیرتر تمام میکنند و به احتمال زیاد کمتر از مدرسه
فارغالتحصیل میشوند Björk ]30[.و همکاران ( )2018نیز گزارش کردند که سالمت ،عادات شیوه زندگی ،آمادگی جسمانی و کیفیت
شغلی و تحصیلی در بزرگساالن مبتال به  ADHDبسیار پایینتر از همتایان سالم خود است ]31[.با توجه به موارد مطرحشده در باال و
همچنین اثرات مثبت ورزش و فعالیت بدنی بر عوامل جسمانی ،شناختی و روانشناسی به نظر میرسد میتوان فعالیتهای ورزشی را به
عنوان یک مداخله مؤثر در پیشگیری و درمان این کودکان در نظر گرفت .یکی از انواع فعالیتهای ورزشی که با ریتم و موسیقی همراه
است ،بازیهای حرکتی ریتمیک هستند .برخی مطالعات گزارش میکنند که حرکات منظم ریتمیک میتوانند رفتارهای کالسی و عملکرد
تحصیلی کودکان را بهبود بخشند ]28[.همچنین گزارش شده است که بازیهای حرکتی ریتمیک میتوانند در کاهش مشکالت رفتاری و
تحصیلی کودکان کمک کنند ]23[.کودکان از طریق بازی میتوانند احساساتشان را بهتر نشان دهند و مهارتهای کنترل خود را یاد
بگیرند ]23[.در برخی مطالعات نشان داده شده است که بازیهای حرکتی میتوانند عامل مهمی در بهبود مشکالت رفتاری ،تحصیلی
کودکان مبتال به  ADHDبه شمار روند ]7[.از دیگر سو ،مطالعات گزارش میکنند مداخالت ترکیبی بهترین رویکرد در درمان این کودکان
محسوب میشود[]13؛ بنابراین در پژوهش کنونی ترکیب بازیها و تمرینات ورزشی با موسیقی با هدف افزایش تبحر حرکتی ،پرخاشگری و
پیشرفت تحصیلی این کودکان مد نظر است .بازیهای حرکتی ریتمیک به دلیل برخورداری از دو عامل حرکت و ریتم از هماهنگی باالیی
برخوردار است و به دلیل نشاط و شادابی که دارد یکی از روشهای تمرینی مورد عالقه کودکان است .به نظر میرسد این بازیها با به
چالش کشیدن کودک از طریق حرکات میتواند باعث بهبود تبحر حرکتی در کودکان مبتال به  ADHDشود ]14[.برخی مطالعات نشان
دادهاند که تمرینات ریتمیک میتواند باعث بهبود مهارتهای حرکتی کودکان با اختالل بینایی شود ]15[.با توجه به موارد گفتهشده در باال ،و
از آنجا که کودکان مبتال به  ADHDپرخاشگری باالیی دارند و در مهارتهای حرکتی و پیشرفت تحصیلی نسبت به همساالن خود در
سطح پایینتری هستند ،این سؤال مطرح میشود که تأثیر چنین فعالیتهایی و به ویژه بازیهای حرکتی ریتمیک در مورد کودکان مبتال به
 ADHDچگونه است .این در حالی است که مرور مطالعات گذشته نشان میدهد که به این مسئله توجه نشده است؛ بنابراین هدف
پژوهش کنونی تعیین تأثیر بازیهای حرکتی ریتمیک بر تبحر حرکتی ،پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی کودکان مبتال به  ADHDاست.
مواد و روشها
پژوهش حاضر با روش نیمهتجربی و طرح پیشآزمون-پسآزمون اجرا شد .جامعه آماری پژوهش حاضر را کل دانشآموزان پسر کالس
دوم و سوم ( 8و  9سال) مدارس عادی شهر پلدختر تشکیل دادند .با توجه به ماهیت مطالعه که از نوع مداخلهای بود ،از روش نمونهگیری
در دسترس و داوطلبانه استفاده شد .ابتدا از طریق معلمان و مربیان بهداشت مدارس کودکان مشکوک به بیشفعالی/نقص توجه شناسایی
شدند .سپس با تماس با والدین این دانشآموزان و تکمیل مقیاس درجهبندی کانرز فرم والدین ،دانشآموزان مبتال به این اختالل تشخیص
داده شدند و جهت تأیید نهایی به یک روانشناس بالینی معرفی شدند .با توجه به اینکه گزارش شده است بیشترین شیوع اختالل ADHD
در کودکان کالسهای دوم و سوم دبستان است[ 40 ،]32نفر از دانشآموزان پسر پایه دوم و سوم بر اساس آزمونهای تشخیصی زیر به
عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
 .1مقیاس درجهبندی کانرز ویژه والدین :فرم والدین مقیاس کانرز دارای  48گویه ،اما فرم اصالحشده و پرکاربرد آن شامل  26گویه است.
گویهها بر اساس مقیاس رتبهبندی چهارگزینهای لیکرت درجهبندیشده و دامنه نمرات هر سؤال از صفر (اصالً صحیح نیست یا هرگز،
بهندرت) تا سه (کامالً صحیح است یا اغلب اوقات ،تقریباً همیشه) متغیر است .این پرسشنامه عاملهای سلوک ،مشکالت یادگیری،
مشکالت روانتنی ،بیشفعالی-تکانشگری و اضطراب-انفعال را میسنجد که توسط والدین کودک تکمیل میشود .ارزشیابی آزمون به این
صورت است که به دست آوردن میانگین نمره  1/5یا باالتر بر وجود اختالل نقص توجه/بیشفعالی داللت دارد .نمرات کل این آزمون بین
 26تا  104است که نقطه برش آن برای کودک  34است که بیانگر اختالل نقص توجه/بیشفعالی است ،هرچه نمره کودک باالتر رود،
میزان اختالل کودک بیشتر میشود و بالعکس؛ بنابراین کودکانی که نمره  34و باالتر را کسب کردند ،در این تحقیق برای مشارکت جای
گرفتند و افرادی که نمرات آنها زیر نقطه برش بود از فرآیند تحقیق کنار گذاشته شدند ]33[.شهائیان و همکاران ( )1386هنجاریابی و
پایایی فرم والدین مقیاس درجهبندی کانرز را برای کودکان  6تا  11سال انجام دادند .ضریب پایایی بین  0/58برای نمره کل و از 0/41
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برای زیرمقیاس مشکالت اجتماعی تا  0/76برای مشکالت سلوک متغیر است .ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل ،معادل  0/73درصد
محاسبه شده است .تکمیل این پرسشنامه برای هر فرد حدود ده تا پانزده دقیقه طول میکشد]34[.
 .2مصاحبه تشخیصی بر اساس معیارهای )Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (DSM-5
 : Fifth Editionدر این مرحله از پژوهش توسط یک روانشناس بالینی و بر اساس معیارهای ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی آماری
اختالالت روانی برای اختالل  ADHDانجام شد که سؤاالت مشخص و روشنی از والدین کودکان پرسیده شد تا امکان دقیق غربالگری
کودکان مبتال به  ADHDفراهم شود ]35[.کودکانی که عالئم تشخیصی را بر اساس این معیار داشتند ،در نمونه نهایی پژوهش قرار
گرفتند .الزم به ذکر است که همه کودکانی که توسط پرسشنامه کانرز فرم والدین شناسایی شدند ،در مصاحبه تشخیصی نیز اختالل
بیشفعالی/نقص توجه آنها مورد تأیید قرار گرفت.
 .3آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون رنگی کودکان  :)RCPM( Raven Coloure Progressive Matricies Testاین
آزمون در سال  1956توسط ریون مورد تجدید نظر قرار گرفت .برای ارزیابی توانایی استدالل کودکان  5تا  11سال طراحی شده است که
شامل  36شکل هندسی در سه مجموعه 12تایی (در هر مجموعه  12شکل هندسی) است که در زیر هر شکل هندسی شش شکل آمده
است که میتواند آن شکل را تکمیل کند .در واقع این آزمون به عنوان یک آزمون غیرکالمی استدالل و به عنوان شاخصی از توانش سطح
تحول عقلی توصیف شده است .نمرهگذاری ریون رنگی به صورت صفر و یک است؛ به این صورت که اگر آزمودنی توانست به هر شکل
پاسخ صحیح دهد ،نمره "یک" و اگر جواب نادرست بدهد نمره "صفر" تعلق میگیرد .حداقل و حداکثر نمرهای که کودک در این آزمون
میتواند بگیرد  0و  36است ،عالوه بر این محدودیت زمانی برای این آزمون در نظر گرفته نشده است .نمره خام این آزمون که دامنه بین 0
تا  36است ،به نمرات استاندارد تبدیل میشود که بهره هوشی فرد به دست میآید .این آزمون به صورت انفرادی اجرا میشود ]36[.رجبی
( )1387پایایی این آزمون را برای کودکان  7تا  11سال  0/62گزارش کرده است .نمرات خام بهدستآمده در این آزمون با توجه به سن
افراد به نمرات استاندارد تبدیل میشود .نمرات استاندارد این آزمون بین  47تا  144است که افراد با دامنه هوشی طبیعی در لیست نمرات
استاندارد بین  90تا  110قرار میگیرند ]37[.این آزمون برای همتاسازی کودکان انجام شد که در دامنه مشخص از لحاظ هوشی قرار بگیرند
و کودکان با سطح هوش پایین و تیزهوش از این گروه حذف شوند .الزم به ذکر است که معیار ورود به مطالعه حاضر نمرات هوش با دامنه
طبیعی بود که تمام افراد پژوهش در دامنه طبیعی قرار گرفتند .بعد از شناسایی دانشآموزانی که مستعد مشارکت در مطالعه بودند ،ابتدا
رضایت والدین و دانشآموزان برای مشارکت در پژوهش جذب شد .قبل از شروع مداخله برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش پیشآزمون به
عمل آمد .در زیر به ابزارهای سنجش متغیرها اشاره شده است.
الف :برای ارزیابی تبحر حرکتی از فرم کوتاه آزمون بروینینکس-اوزرتسکی ویرایش دوم Bruininks-Oseretsky Test of
) Motor Proficiency (2nd edاستفاده شد .این آزمون عملکرد حرکتی کودکان  4/5تا  21سال را میسنجد .فرم کوتاه این آزمون
دارای  14خردهآزمون و  8آزمون است که برای ارزیابی و غربالگری سریع کودکان اختاللی انجام میشود .فهرست خردهآزمونهای این
آزمون عبارت اند از سرعت دویدن و چابکی ،تعادل ،هماهنگی دودستی ،قدرت ،هماهنگی اندام فوقانی ،سرعت پاسخ ،کنترل بینایی و
سرعت و چاالکی اندام فوقانی .پایایی این آزمون برای گروههای سنی مختلف  0/81تا  0/90گزارش شده است ]38[.برای ارزیابی تبحر
حرکتی کودکان مبتال به  ADHDمجموع نمرات این خردهآزمونها جمع میشود و نمره کل به عنوان تبحر حرکتی در نظر گرفته شد.
زمان اجرای فرم کوتاه این آزمون حدود  15تا  20دقیقه است .پایایی فرم کوتاه این آزمون را برای کودکان شهر تهران مناسب گزارش شده
است]39[.
ب :برای ارزیابی پرخاشگری کودکان از پرسشنامه پرخاشگری شهیم ( )1385استفاده شد .این پرسشنامه دارای  21گویه چهارگزینهای
است با مقیاس چهارگزینهای لیکرت (به ندرت نمره  ،1یک بار در ماه نمره  ،2یک بار در هفته نمره  3و اغلب روزها نمره  )4است .شامل
سه عامل پرخاشگری جسمانی ( 7گویه) ،پرخاشگری رابطهای ( 8گویه) و پرخاشگری واکنشی کالمی-بیشفعالی است .این پرسشنامه بر
روی  506دانشآموز کالس اول تا پنجم مورد بررسی قرار گرفت .پایایی بخشهای مختلف پرسشنامه با استفاده از روشهای مختلف
بررسی شد و معنادار بود .ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل پـرسشنـامـه  0/91بـود .ارزیابی روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل
عامل با محور اصلی و به دنبال آن چرخش مایل گویهها نیز به استخراج سه عامل باارزش ویژه بیشتر از یک گردید که درصد واریانس را
تبیین میکند]40[.
ج :در نهایت برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از میانگین دروس ریاضی ،علوم و فارسی برای ارزیابی عملکرد تحصیلی کودکان
مبتال به  ADHDاستفاده شد .در پژوهشهای زیادی برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی از این روش استفاده شده است ]29 ,27 ,26[.پس از
انجام پیشآزمون از متغیرهای پژوهش ،کودکان به طور تصادفی در دو گروه تجربی ( 20نفر) و کنترل ( 20نفر) تقسیم شدند .سپس گروه
تجربی به مدت هشت هفته ،هر هفته  5جلسه و هر جلسه یک ساعت در قالب یک کالس رشدی به تمرین بازیهای حرکتی ریتمیک
پرداختند .این مداخله به صورت هر روز به غیر از روزهای آخر هفته در زمان بعد از مدرسه در حیاط مدرسه انجام شد .در این مدت گروه
J Rehab Med. 2020; 8(4): 236-246
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کنترل تنها فعالیتهای معمول مدرسه (یک جلسه تربیت بدنی در هفته) را انجام میدادند .بعد از اتمام مداخله از هر دو گروه از متغیرهای
مورد نظر پسآزمون به عمل آمد و دادهها برای تجزیهوتحلیل بیشتر وارد کامپیوتر شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک و
تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  23استفاده شد .پروتکل استفادهشده در مطالعه حاضر با توجه به پژوهش برزگر
بروفی و همکاران ( )1394ارائه شده است .جدول  1برخی از بازیهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است را آورده است]14[.
جدول  :1خالصهای از بازیهای مورد استفاده در پژوهش
شماره
1
2
3

اسم بازی
بازی خط
موزیکال
بازی حرکت
لوزی
بازی صدا

4

بازی گویهای
رنگی

5

بازی میدان
اشکال
بازی صفحه
شطرنج
بازی جدول
اعداد
بازی اشکال
نواری

6
7
8

شرح بازی
در این بازی کودک باید بر روی خط راست با توجه به ضربآهنگ موسیقی بدود و دستورات ارائهشده در متن موسیقی
(پریدن ،نشستن ،لیلی ،جفت پریدن و غیره) را انجام دهد.
کودکان بر روی خط لوزی که با خطوط رنگی متفاوت طراحیشده بر اساس الگوی مربی همراه با موسیقی حرکت میکنند،
این حرکت در ابتدا بدون موسیقی و خواندن شعر توسط خود کودکان اجرا میشود.
در این بازی کودکان با توجه به صداهای پخششده شکل صدا را به نمایش میگذارند .برای مثال برای شنیدن صدای
هواپیما یا قطار شروع به حرکت مانند هواپیما و قطار میکنند.
در این بازی نوارهای رنگی با اندازههای مختلف بر روی زمین پهن میشود .در امتداد این نوارها و با فواصل مختلف
گویهایی به رنگ نوار میگذاریم .کودک میبایست با آهنگ و با حرکت لیلی با توجه به رنگ گفتهشده در موسیقی
گویهای خواستهشده را به سطلی که در انتهای نوارها هست ،ببرد .در این بازی تعداد گویهای خواستهشده نیز در موسیقی
اضافه میگردد.
اشکال مختلف (دایره ،مربع و غیره) در قسمتهای مختلف حیاط یا سالن گذاشته میشود .کودک همزمان با همخوانی شعر
موسیقی به سمت شکل گفتهشده در شعر حرکت میکند .در این بازی از اشکال حیوانات نیز استفاده شد.
کودک در یک صفحه شطرنجی قرار میگیرد و با دستورات موسیقی (دوخانه باال ،سه خانه به راست و غیره) به جهات مختلف
شروع به حرکت روی یکپا یا به صورت پرش جفتپا میکند .این بازی از ساده به پیچیده طراحی شد.
در این بازی اعداد به صورت تصادفی در یک محیط مربعشکل رنگی چیده میشود .کودک باید به عدد داخل موسیقی که به
صورت تعداد حیوانات یا گلها گفته میشود ،به سمت عدد مورد نظر بدود یا جهش کند.
در این بازی از کودکان خواسته میشود بر روی نوار رنگی حرکت کرده و با رسیدن به اشکال مختلف با توجه به دستورالعمل
مربی (تعداد دست زدن) فعالیت مورد نظر را انجام دهد .در این بازی به مرور به اشکال روی نوار افزوده میشود.

یافتهها
در جدول  2شاخصهای پراکندگی و گرایش به مرکز آزمودنیها دیده میشود .آزمون شاپیرو-ویلک نشان داد که دادهها از توزیع نرمالی
برخوردار هستند .عالوه بر این برای بررسی تجانس واریانسها از آزمون لوین استفاده شد .نتایج آزمون لوین نشان داد که متغیرهای تبحر
حرکتی ( ،)P=0/077 ،F=3/30پرخاشگری ( )P=0/46 ،F=0/56و پیشرفت تحصیلی ( )F=0/60 ،P=0/44از نظر واریانسها همگن
هستند؛ بنابراین در ادامه برای تعیین تأثیر بازیهای حرکتی ریتمیک از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است.
جدول  :2ویژگیهای جمعیتشناختی پژوهش
گروه

گروه تجربی

گروه کنترل

متغیر

میانگین
8/65

انحراف استاندارد
0/48

میانگین
8/6

انحراف استاندارد
0/52

قد

132/25

2/65

131/55

3/53

وزن

28/55

2/50

28/40

2/54

بهره هوشی

95/45

7/70

96/20

7/72

سن

نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معناداری بین گروه کنترل و تجربی نشان داد ()F=64/98 ،P=0/000؛ بدینمعنی که برحسب میانگین یک
دوره بازیهای حرکتی ریتمیک باعث افزایش تبحر حرکتی کودکان مبتال به  ADHDمیشود .جدول  3نتایج را نشان میدهد.
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جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس تبحر حرکتی گروه تجربی و کنترل

منبع تغییرات
گروه
خطا

مجموع مجذورات
250/70
142/16

میانگین مجذورات
250/70

F

Partial eta Squre

P

64/98

0/63

*0/000

* در سطح  P≥0/05معنادار است .نتایج برحسب کنترل مقادیر پیشآزمون است.

نتایج تحلیل کوواریانس نشان میدهد که یک دوره بازیهای حرکتی ریتمیک باعث بهبود پرخاشگری کودکان مبتال به  ADHDشده
است ( .)P=0/000 ،F=276/83جدول  4نتایج را نشان میدهد.
جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس پرخاشگری گروه تجربی و کنترل

منبع تغییرات
گروه
خطا

مجموع مجذورات
544/27
72/74

F

میانگین مجذورات
276/83
544/27

Partial eta Squre

P

0/88

*0/000

*در سطح  P≥0/05معنادار است .نتایج برحسب کنترل مقادیر پیشآزمون است.

نتایج تحلیل کوواریانس یک دوره بازیهای حرکتی ریتمیک را بر پیشرفت تحصیلی کودکان مبتال به  ADHDمعنادار نشان میدهد
( .)P=0/000 ،F=298/92جدول  5نتایج را نشان میدهد.
جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس پیشرفت تحصیلی گروه تجربی و کنترل

منبع تغییرات
گروه
خطا

مجموع مجذورات
71/19
8/81

میانگین مجذورات
71/19

F

Partial eta Squre

P

298/92

0/89

*0/000

*در سطح  P≥0/05معنادار است .نتایج برحسب کنترل مقادیر پیشآزمون است.

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرین بازیهای حرکتی ریتمیک بر تبحر حرکتی ،پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی
کودکان مبتال به  ADHDانجام شد؛ بنابراین برای تعیین تأثیر بازیهای حرکتی ریتمیک بر عاملهای تبحر حرکتی ،پرخاشگری و
پیشرفت تحصیلی ،متغیرهای وابسته پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه تجربی و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان
داد بازیهای حرکتی ریتمیک می تواند باعث افزایش تبحر حرکتی ،کاهش پرخاشگری و بهبود معدل دروس ریاضی ،فارسی و علوم
کودکان در گروه تجربی شود ،اما پیشرفت قابل مالحظهای در متغیرهای مذکور در گروه کنترل مالحظه نشد.
پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین بازیهای حرکتی ریتمیک باعث بهبود تبحر حرکتی کودکان مبتال به  ADHDشد .ترابی
و همکاران ( ،)1395عموزاده و همکاران ( ،)1395کوثری و همکاران ( )1391نیز تأثیر مداخالت ورزشی بر روی مهارتهای حرکتی
درشت ،جابهجایی و مهارتهای حرکتی کودکان و نوجوانان مبتال به  ADHDمثبت گزارش کردند .عالوه بر این  Panو همکاران
( )2014گزارش کردند تمرین دوازده هفتهای تنیس میتواند باعث افزایش تبحر حرکتی و آمادگی جسمانی کودکان مبتال به ADHD
شود ]41[.پژوهش حاضر نیز نشان داد بازیهای که با ریتم و موسیقی همراه است ،باعث بهبود تبحر حرکتی این کودکان میشود که با
نتایج مطالعات ذکرشده همسو میباشد .هرچند هنوز سببشناسی عصبی این اختالل به طور دقیق مشخص نشده است ،اما برخی فرضیهها
به تأخیر در رشد یا شکل غیرطبیعی بخش پیشانی قشر مخ و شکنج پیشحرکتی که به کنترل هدفمند حرکات میپردازد ،اشاره کردهاند]6[.
در راستای توجیه تأثیر بازیهای حرکتی ریتمیک بر بهبود تبحر حرکتی این کودکان ،مطالعات گزارش کردهاند بازیهای حرکتی که با
موسیقی همراه باشد و با ریتم خاصی انجام شود ،باعث درگیر شدن نواحی مربوط به حرکت و برنامهریزی حرکتی در مغز میشود[]23؛ لذا
این خود میتواند دلیلی بر بهبود تبحر حرکتی کودکان مبتال به  ADHDشرکتکننده در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل باشد .به طور
کلی ارائه مداخالت حرکتی مناسب که میتواند باعث بهبود مهارتهای حرکتی بنیادین کودکان گردد ،موجب میشود تبحر حرکتی این
کودکان افزایش پیدا کند .بازیهای حرکتی ریتمیک عالوه بر تأثیر مثبت بر کارکردهای مغزی مانند تقویت عقدههای قاعدهای ،جسم
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پینهای و مخچه به گونهای هدفدار ظرفیتهای حسی و حرکتی کودکان را به کار میگیرند و زمانی که با ریتم و موسیقی همراه هستند،
گیرایی ریتمیک آنها برای کودکان باعث می شود که کودک بتواند بدون خستگی و باانگیزه این تمرینات را بارها تکرار کند و این نیز
میتواند عاملی برای بهبود تبحر حرکتی کودکان مبتال به  ADHDدر نتیجه بازیهای حرکتی ریتمیک باشد]28 ,23[.
از سوی دیگر ،پژوهش حاضر نشان داد تمرین هشت هفته تمرین بازیهای حرکتی ریتمیک میتواند باعث کاهش پرخاشگری کودکان
مبتال به  ADHDشود .کاظمی و همکاران ( ،)1395ستارپور ایرانقی و همکاران ( ،)1397زارع دهآبادی و همکاران ( Tkacz ،)1395و
همکاران ( )2008و  Edelmanو همکاران ( )1994تأثیر مثبت ورزش و فعالیت بدنی را بر بهبود رفتار پرخاشگرانه کودکان مثبت گزارش
کردهاند که با نتایج پژوهش حاضر همسو میباشد .فعالیت بدنی و ورزش یکی از روشهای درمانی کمخرج ،بدون آثار جانبی و تأثیرات
مثبت معنادار به ویژه در درازمدت در بهبود خلقوخوی و مشکالت رفتاری کودکان است ]17[.در توجیه تأثیر بازیهای حرکتی ریتمیک بر
بهبود رفتار پرخاشگرانه کودکان  ADHDمیتوان گفت ورزش و فعالیتهای بدنی سازمانیافته ،ساختارمند و نظارتشده هستند و کودکان
با مشارکت در این بازیها و تمرینات نیاز به رعایت یکسری قوانین و مقررات هستند[ ]19و این عامل میتواند با افزایش خودکنترلی این
کودکان باعث بهبود رفتار پرخاشگرانه شود .از سوی دیگر ،ارتباط بین ورزش و خودکنترلی به وسیله مکانیزمهای شناختی از قبیل دقت،
تمرکز و توجه تبیین شده ،زیرا بازیهای ورزشی نیازمند اعمال قوانین و دستورالعملها به همراه حرکات و اعمالی هستند که باید با نظم
خاص و ردهبندی دقیق انجام شود ]42[.با توجه به اینکه این کودکان مشکالت توجهی دارند[ ،]6ممکن است بازیهای حرکتی ریتمیک با
افزایش این عاملها باعث بهبود رفتار پرخاشگرانه در آنها شود .دیگر مکانیزم احتمالی که ممکن است زیربنای بین ورزش و مهارتهای
خودکنترلی باشد ،مهارت حل مسئله است ،زیرا زمانی که کودکان در حال انجام بازیهای حرکتی ریتمیک هستند ،باید تحت دستور
موسیقی تصمیمات سریعی بگیرند و با سرعت ،هوشیارانه و خالقانه تفکر کنند .به نقل از دهآبادی و همکاران [ ]19این خود میتواند عاملی
بر بهبود رفتارهای نابهنجار (مثالً پرخاشگری) در کودکان مبتال به  ADHDباشد .در نهایت توجیه منطقیتر اینکه مطالعات نشان دادهاند
فعالیت های ورزشی ارتباط منفی با هیجانات منفی و ارتباط مثبتی با هیجانات مثبت دارد و از سوی دیگر ارتباط مثبتی با کارکردهای
اجتماعی بهتر و جایگاه اجتماعی باالتر دارد ]19[.با توجه به اینکه اکثر مشکالت رفتاری کودکان مبتال به  ADHDاز پی شکستهای مکرر
و بیتوجهی است ،در نتیجه ناکامی خود را در قالب رفتار پرخاشگرانه از خود نشان میدهند[]16؛ بنابراین مشارکت کودکان  ADHDگروه
تجربی در بازیهای حرکتی که همراه موسیقی ،شعر و ترانه بودند ،باعث افزایش شادی و هیجانات مثبت در آنها شد و کاهش هیجانات
منفی (رفتار پرخاشگرانه) را در این کودکان به دنبال داشت.
یکی دیگر از نتایج این تحقیق این بود که کودکانی که در گروه تجربی بودند ،با مشارکت در بازیهای حرکتی ریتمیک عملکرد بهتری در
پیشرفت تحصیلی نسبت به گروه کنترل از خود نشان دادند که نشاندهنده تأثیر مثبت ورزش بر پیشرفت تحصیلی است .نتایج این مطالعه
با  Bestardو همکاران ( )2016و  Olivaresو همکاران ( )2016که ارتباط بین فعالیت بدنی و پیشرفت تحصیلی را مثبت و معنادار
گزارش کردهاند ،همسو است .همچنین نتایج این مطالعه با مداخالت در زمینه تأثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی با  Sánchezو همکاران
( ،)2018قربانی قهفرخی و همکاران ( )1396فراهانی و همکاران ( )1390همسو است .با توجه به اینکه کودکان مبتال به  ADHDعملکرد
تحصیلی پایینی دارند ،ورزش و فعالیت بدنی میتواند باعث افزایش پیشرفت تحصیلی این کودکان شود ]43[.در همین راستا  Sánchezو
همکاران ( )2018در مطالعه خود که به صورت طولی و پیگیرانه بود ،نشان دادند بازیهای حرکتی و ورزش میتواند به صورت بلندمدت
باعث بهبود عملکرد تحصیلی و چاقی در کودکان مبتال به  ADHDشود .قربانی قهفرخی و همکاران ( )1396نیز گزارش کردند
فعالیتهای بدنی که به عنوان ورزش صبحگاهی انجام میشود ،باعث بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان ابتدایی میشود .در تائید تأثیر
ورزش بر پیشرفت تحصیلی میتوان گفت با توجه به اینکه کودکان مبتال به  ADHDمشکالت توجهی و یادگیری دارند و این عامل
باعث عملکرد تحصیلی پایین این کودکان میشود ،بازیهای حرکتی و توأم بودن این بازیها با موسیقی باعث میشود کودکان بسیاری از
مضامین و مفاهیم آموزشی را ضمن انجام حرکت به شیوهای تلویحی بیاموزند ]23[.پژوهشها گزارش میکنند بازی و ورزش یکی از
روشهای صحیح در بهبود مشکالت تحصیلی کودکان است .کودکان از طریق بازی میتوانند موانع را کاهش داده و احساساتشان را بهتر
نشان دهند و مهارتهای خود را بهتر فراگیرند؛ بنابراین بازی و ورزش موجب تقویت حواس و رشد قوای ذهنی کودک در فرآیند یادگیری
میشود و میتواند تا حدود مقبولی مشکالت تحصیلی کودکان مبتال به  ADHDرا کاهش دهد .از سوی دیگر ،بعد ریتمیک و آهنگین
موسیقی همراه فعالیت بدنی باعث آرامش و نشاط کودکان مبتال به  ADHDمیشود و میتواند تا حدودی باعث برطرف کردن مشکالت
تحصیلی این کودکان شود ]44[.استفاده از ریتم و موسیقی در قالب بازیهای حرکتی و ورزش به طور همزمان سبب افزایش ازدیاد
شاخههای عصبی میشود؛ به عبارتی دیگر ،ورزش باعث تحریک سیناپسهای مغزی میشود که بهبود مقیاسهای توجه و پیشرفت
تحصیلی را به همراه دارد]45[.
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نتیجهگیری
 پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی، ریتم و ترانه همراه هستند را بر تبحر حرکتی،پژوهش حاضر تأثیر بازیهای حرکتی که با موسیقی
 درمانگران و مربیان کودکان استثنایی پیشنهاد کرد برای افزایش عملکرد، نشان داد؛ بنابراین می توان به معلمینADHD کودکان مبتال به
 عالوه بر این چون در تحقیق حاضر بازیهای حرکتی با. از این بازیها استفاده شودADHD حرکتی و روانشناختی کودکان مبتال به
 پس میتوان گفت که مداخالت ترکیبی که ورزش را با موسیقی و شعر و،موسیقی و ترانه ترکیب شد و اثرات مثبت خود را نشان داد
 از محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به نبود. استفاده شودADHD ترانههای آهنگین ترکیب میکند میتواند برای کودکان مبتال به
 راADHD آزمودنیهای دختر و عدم وجود کودکان عادی اشاره کرد که امکان مقایسه جنسیت و کودکان عادی با کودکان مبتال به
 همچنین مداخالتی طراحی شود که در زمان بیشتری. پیشنهاد میشود تحقیقات آینده این محدودیتها را در نظر بگیرند.فراهم میکند
 عوامل روانشناختی و پیشرفت تحصیلی بر روی این کودکان مورد آزمون قرار دهد تا،انجام شود و تأثیر انواع تمرینات را بر تبحر حرکتی
.بتوان به تأثیرات انواع تمرینات بر این عوامل آگاه شد
تشکر و قدردانی
 تشکر و،نویسندگان مقاله حاضر بر خود واجب میدانند از تمامی دانشآموزان و والدینی که در فرآیند این پژوهش ما را یاری کردهاند
. قدردانی میشود، شهید علیپور و شهید کاظمی که یار و یاور ما بودهاند، همچنین از مدیر و کارکنان مدارس ابتدایی نیایش.قدردانی کنند
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