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  محور بر کاهش کاريجایی و دستهتمرینی جاب يثیر یک دوره برنامهتأ

  لیفعابیش /توجهمبتال به اختالل   عالئم کودکان

  3، معصومه دهقان2خلجیحسن دکتر ، 1علیرضا بهرامی دکتر

  چکیده

هدف . کندرا درگیر میکودکان  جمعیتدرصد  7تا  3است که  یک اختالل رفتاري در کودکان ،لیفعابیش  /توجهاختالل  :هدفمقدمه و 

    .هر اراك استساله ش 9تا  7لی فعاش بی /توجهجایی و دستکاري محور بر کودکان با اختالل تمرینی جابه يبررسی اثر برنامه ،تحقیق

کودك  30تعداد  .دوشمیآزمون اجرا پس _ح پیش آزمون که با طر استنیمه تجربی از نوع کاربردي  ياین مطالعه :شناسیروش

 10( محورییجاهتمرینی جاب يهطور تصادفی به سه گروه برنام هانتخاب و ب) سال 03/8±5/0سن ( لیفعابیش/ توجهمبتال به اختالل 

- ه به تمرین میهفت 8مدت  هاي تمرینی بهگروه. شوندتقسیم می) نفر 10( و گروه گواه) نفر 10( محوري تمرینی دستکارينامهبر، )نفر

لی از طریق فعابیش  /توجههاي اختالل نشانه. استدقیقه بازي  45هفته و هر جلسه جلسه در  2تمرینی شامل  يبرنامهو  ندپرداز

به منظور  .دوشمیتمرینی ارزیابی  يهفته برنامه 8ها، قبل و بعد از آنتوسط والدین  ،) (CSI4کودکان عالئم مرضی ينامهپرسش

 داريمعنادر سطح  5/16نسخه) SPSS( با استفاده از نرم افزارهاي تی وابسته، تحلیل واریانس و آزمون دانکن ها از آزمونتحلیل داده

)0/05≤p(  دوش میاستفاده.  

 این محور بر بهبود عالئمکاريجایی و دستهتمرینی جاب يت بدنی بین برنامهلیفعاي هفته مداخله 8پس از که  دهدایج پژوهش نشان مینت :هایافته

ي هاکه برنامه دهدو گروه تجربی نشان میمیانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در د يمقایسه )P < 05/0( .داري وجود نداردوت معنا، تفااختالل

هت عالئم اختالل تمرینی موجب کاهش شدابیش  /توج05/0( .شودلی در کودکان میفع < P( آزمون و پیش هاي هر حالی که بین میانگین نمرد

  . داري وجود نداردتالف معنااخ ،آزمون گروه گواه پس

 /توجهمحور منجر به کاهش عالئم اختالل  دستکاريو  ییجاههاي تمرینی جابتوان دریافت که برنامههاي تحقیق میبه یافته توجهبا  :گیرينتیجه

  .شودلی میفعابیش 

  

   .آموزان پسر، دانشجایی و دستکاري محورهتمرینی جاب يلی، برنامهفعابیش /توجهاختالل : هاکلید واژه

 

  دانشگاه اراك  استادیار  1

  اه اراك دانشگ دانشیار  2

  دانشگاه اراك رفتار حرکتیارشد کارشناس  3
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  : مقدمه

سنین مدرسه را  جمعیتدرصد  7تا  3پزشکی در کودکان است که یک اختالل روان ،1لیفعابیش  /توجهاختالل 

ی خالص، شیوع این توجه شبا در نظر گرفتن موارد این اختالل در دختران و بزرگساالن و انواع بی. کنددرگیر می

له براي لی به عنوان یک مسأفعابیش /توجههاي اخیر اختالل در سال .درصد نیز گزارش شده است 12اختالل تا 

 قبیل از مبتال کودکان رفتاري هايویژگی زیرا. ان مطرح گردیده استمعلّم، والدین و شناسانروان  پزشکان،روان

-بی و برانگیختگی تحصیلی، مشکالت پرخاشگري، یادگیري، ناتوانی ،توجه نارسایی حرکتی، رفتار مهار در ناتوانی

 فرایند به و آیدمی به شمار هاآموزشگاهو  هاهرسمد انمتولی و انمعلّم والدین، براي اساسی معضل ،حرکتی قراري

آسیب نیز کودك خود عاطفی ـ اجتماعی هايمهارت و ذهنی استعداد لتحو اصطالح ) 2،1( .کندي وارد میجد

  .رودکار میهستند بهبیشتر براي کودکانی که دچار تضاد ، بارز آشفتگی است ياختالل رفتاري که نتیجه

-ههاي مناسب براي تخلیاز فشارهاي اجتماعی و کمبود راه رفتاري را ناشی شناسان اجتماعی، اختالالتروان     

معیارهاي اجتماعی،  :؛ ازجملهتشخیص اختالالت رفتاري بر چندین معیار استوار است. داننداین فشارها می ي

ممکن ( انشیکردن و کنترل کردن رفتارهاي تک توجهلی در فعابیش /توجهبیماران با اختالل  .فرهنگی و رشدي

نقص  )3( .ل هستندفعامشکل دارند و در بعضی موارد بسیار ) دست به عمل بزنند ،است بدون فکر کردن به نتیجه

 ايآهیانهط به عملکرد ضعیف قشر پیشیابی درست و عملکرد حافظه ممکن است مربو، هوشیاري، جهتتوجهدر 

اطراف برخورد  هستند؛ ممکن است در حین حرکت به شهمیشه در حال جنباین بیماران رسد به نظر می. باشد

ها ممکن آن بعضی از. کنندطور مداوم صحبت  هیا ب بازي کنند ،ر اطرافشان وجود داردکرده و یا با هر آنچه که د

  )4،5( .است پاهاي خود را تکان داده و یا ضربات آهسته با انگشتان خود وارد کنند

 عوامل پیش و ـ3 .خو و خلق ت یاشخصی ـ2 .عوامل ژنتیکی ـ1: عبارتند ازصلی بروز این اختالل عوامل ا     

عملکرد پایین دوپامین و  ـ6 .دیئهاي غدد تیروناهنجاري ـ5 .ساختار مغزي و ترکیبات شیمیایی ـ4 .دپس از تولّ

  )6( .حیطیعوامل م ـ8 .تغذیه ـ7 .تونین خونونور اپی نفرین و اپی نفرین و پایین بودن سطح سر احتماالً

ه و درمانی را بر کودکان داراي این اختالل بررسی کردبازيدرمانی یا اثر ماساژ ،)2003( و همکاران 2مادیگان     

 نیمعلّمهاي این اختالل گردیده است ولی از نظر ز نظر والدین منجر به کاهش نشانهدرمانی انتیجه گرفتند، بازي

مهارت گرفتن توپ گزارش  ينیز نتایج مشابهی را در زمینه) 2003( 3پیک و همکاران )7( .بهبودي حاصل نشد

بهبود یادگیري، حافظه، بدنی و ورزش منجر به افزایش تمرکز،  فعالیتبیان کرده که ) 2005( 4ریف )8( .کردند

 براي هک کندمی پیشنهاد )2006( 5آزرین) 9( .شودآموزان مبتال به این اختالل میخو در دانش و بهبود خلق

 کاهش و آرامش تتقوی به منجر که کرد استفاده زیاد تشد با بدنی تلیفعا از توانمی لفعابیش کودکان

   )10( .شودمی هاآن تکانشگري

م حرکتی توأم با هاي منتخب و منظّتلیفعاهاي گروه نیز نشان دادند آزمودنی) 2007( هاروي و همکاران     

حرکتی، سرعت و  _ قدرت، هماهنگی بینایی يدرمانی، در هماهنگی دو طرفهه دارورودرمانی نسبت به گدارو

 

1 - Attention Deficit-Hyperactivity Disorder 

2 - Maddigan 

3 - Piek J.p, Picher T.M, Hay D.A. 

4 - Rief 

5 - Azrin 
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تواند در بهبود کودکان هایی که مییکی از روش ها نشان دادندآن. فوقانی، عملکرد بهتري داشتندچابکی اندام 

از سویی،  )11( .منظّم است هاي حرکتیتلیفعاها در ر باشد، شرکت آنثّؤلی مفعابیش /توجهمبتال به اختالل 

ي در لی نسبت به کودکان عادفعابیش /توجهنشان دادند کودکان مبتال به اختالل ) 2009( 1هاروي و همکاران

در ) 2009( 2چن و همکاران پان) 12( .تري دارندعملکرد ضعیف ،به زدن به توپ با پامهارت گرفتن توپ و ضر

- هاي حرکتی درشت را بهتر از مهارتلی مهارتفعابیش  /توجه به اختالل کودکان مبتال اي نشان دادندمطالعه

 و شده جسمانی و روانی بهداشت افزایش موجب بدنی فعالیتو  ورزش )13( .دهندهاي حرکتی ظریف انجام می

  )14( .اجتماعی دارد و روانی، جسمانی، هايمهارت بهبود در سزاییهب تأثیر

کودکان مبتال مشکالت زیادي براي  ،هاي اخیر شیوع بیشتري پیدا کرده استل در سالکه این اختالاز آنجایی

و  ییجا ههاي تمرینی جابفعالیتتعیین اثر  رسدبنابراین به نظر می )4( ؛نداوجود آوردهه خود و اطرافیان ب

چرا که این . ضروري استلی بسیار فعابیش /توجهمحور بر عملکرد رفتاري کودکان مبتال به اختالل دستکاري

-ههاي تمرینی دستکاري و جابتلیفعااثر  ياختالل در برخی کودکان وجود دارد و مطالعات انجام شده در زمینه

اي از در پارهلی بسیار اندك است و نتایج این مطالعات نیز فعابیش /توجهمحور بر کاهش عالئم اختالل  ییجا

ی یجاهتمرینی جاب يین امر لزوم کار بیشتر جهت روشن شدن ابعاد مختلف برنامها. همسو استمتناقض و نا ،موارد

ي حاضر به بررسی این مطالعهبنابر نماید؛لی فراهم میفعابیش /توجهمحور را در بهبود عالئم اختالل و دستکاري

ت عالئم این اختالل را ند شدتوامحور میجایی و دستکاريههاي جابپردازد که آیا تمرینات و بازياین موضوع می

  سال شهر اراك کاهش دهد؟ 9تا  7در پسران سنین 

  

  شناسیروش

با  کاربردي ع نیمه تجربی با گروه گواه و با روشبه موضوع تحقیق از نو توجهحاضر با  يروش مطالعه روش تحقیق،

  . پس آزمون است ـ طرح پیش آزمون

. اندداده سال شهر اراك تشکیل 9تا  7ی سنّ يآموزان پسر با دامنهپژوهش را دانشي این ي مورد مطالعهجامعه: هاآزمودنی

. به مناطق جغرافیایی استفاده شده است توجهاي با گیري تصادفی خوشههاي این پژوهش از نمونهبراي انتخاب آزمودنی

 4، این ناحیه ياز مدارس ابتدایی پسرانهو  پرورش انتخاب شد و یک آموزش يابتدا از بین نواحی جغرافیایی اراك، منطقه

  .اي انتخاب شدندمدرسه به صورت تصادفی خوشه

     هنفر با  45توزیع و تعداد  ،بندي رفتار کودکانسال این مدارس مقیاس درجه 9 تا 7آموزان ي دانشهبین کلیبه نظر  توج

انتخاب  ،لی بودندفعابیش /توجهاختالل  يباالترین درجه اساس نتایج مقیاس که داراي ص و برشناس متخصمشاور، روان

ا افرادي که از دارو هاز بین آن. د مصاحبه قرار گرفتندشناس بالینی مورص روانو سپس زیر نظر مشاور مدرسه و یک متخص

والدین  ير که با اجازهنف 30تعداد  ،ي بیماري نداشتندالعات فردي سابقهاطّ ينامهکردند و بر اساس پرسشاستفاده نمی

در سه گروه  آموزان به صورت تصادفی سپس دانش رت هدفمند انتخاب شده وبه صو ،تمایل به شرکت در تحقیق را داشتند

تمرینی دستکاري محور را انجام  يجایی محور، گروه دیگر برنامههتمرینی جاب يیک گروه برنامهنفري تقسیم شدند؛  10

 8مدت  هاي تمرینی را بهو دوم برنامه اولگروه . ت نکردنددریافرا اي ه عنوان گروه گواه هیچ برنامهز بداده و گروه سوم نی

  .دادنددقیقه انجام  45مدت  ه بهجلس 2هفته و هر هفته 
 

1 - Harvey W.J  at al 

2 - Pan. Chien 
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هاي کودکان حرکتی اسپارك و بخشی دیگر از کتاب بازي يبخشی از این تمرینات از برنامه: پروتکل تمرینی 

دقیقه  5دقیقه گرم کردن، 10محور شاملجاییهتمرینی جاب يبرنامه )15( .شدمیاقتباس  ابتدایی يمخصوص دوره

، پرش از میان لی کردن، یورتمه، پروانه، زانو بلنددویدن، پریدن، لی :شامل( جاییهجاب يدقیقه برنامه20آموزش برنامه، 

دقیقه 10شاملمحور تمرینی دستکاري  يبرنامه هم چنین .استدقیقه سرد کردن 10وبازي بسکتبال دقیقه 10،)هاحلقه

هاي مختلف، ضربه زدن پرتاب توپ در جهت :شامل( دستکاري يدقیقه برنامه20دقیقه آموزش برنامه، 5گرم کردن، 

  .دقیقه سرد کردن است10و والیبالبازي دقیقه 10، )با دست، ضربه زدن با پا

بدنی و  ص تربیتی متخصآموزان زیر نظر مربي یک، دانشپرورش ناحیه و زشاز آمو رسمی ياجازه با هماهنگی و     

ي مسئولین مدرسه و ات الزم برخوردار نبودند با اجازهو مدارسی که از امکان هت نمودهاي تمرینی شرکدر برنامه ،ورزش

ال قنتا به مدارس دیگر تمرینی يهجهت شرکت در برنامبدنی و ورزش،  و زیر نظر متخصص تربیت نامه از والدینرضایت

آوري ابزار گرد ت؛آزمون در اختیار والدین سه گروه قرار گرفها به منظور انجام پسي هشتم، مقیاسدر پایان هفته. یافتند

که  شود،مورد نظر استفاده می يسازي جامعهبراي همگن نامه ابتدااین پرسش .العات فردياطّ ينامهپرسش العات واطّ

هاي نشانه. هاي جسمی استبیماري جسمانی و وجود ناهنجاري يورزش، سابقه يمل اطالعاتی درباره سن، سابقهشا

IVـDSMهاي و براساس مالك 4ـCSIعالیم مرضی کودکان  ينامهلی از طریق پرسشفعابیش /توجهاختالل 
1
تدوین  

ها، ها و شیوهکه در مقایسه با دیگر مقیاس استان معلّمراي دو فهرست والدین و نامه دااین پرسش. دوشمیارزیابی  و

جوئی در وقت صرفه پزشکی است کهآمدي خود را نشان داده و جایگزین مناسبی به عنوان یک مصاحبه مورد قبول روانکار

   )16( .کندمی

اساس مرضی کودکان بر ي عالئمنامهت پرسشحساسیو  ي والدین استفاده کردهپژوهشگر در این تحقیق از نسخه     

و ویژگی آن به  89/0و  89/0، 75/0لی به ترتیب فعابیش /توجههاي کمبود براي هریک از اختالل 4و 5، 7رش ب ينمره

گزارش  96/0و  68/0، 73/0 ،58/0 ياعتبار این آزمون در چهار مطالعه. گزارش شده است 90/0و  91/0، 92/0ترتیب 

 73/0 ،و براي تعداد خطاها 89/0 ،اي، ضریب پایایی این آزمون را براي زمان واکنشر مطالعهشاکري نیز د) 17( .است شده

منظور اطمینان بیشتر، سه  به هم چنین .)113: علوم رفتاريتحقیقات  ،1387 ،ان و همکارانتیبه نقل از جنّ( دنمایگزارش می

تمرینی،  يبرنامه .کردندبررسی و تأئید را  نامهپرسش يی محتواشناسی ورزش و علوم رفتاري کودکان، روایمتخصص روان

چگونگی . کششی، حرکات جهشی و دویدن استکات راه رفتن، حر دقیقه، 10مدت  به ي هر جلسه شامل گرم کردنبرنامه

- ر به ر براي گروه دیگمحوبراي یک گروه و تمرینات دستکاري محورجاییهپس از گرم کردن تمرینات جاب یناتاجراي تمر

یقه بازي بسکتبال و گروه دق10 ،محورجاییهششم به بعد گروه جاب ياز جلسه هم چنین. دوشصورت تجربی ارائه می

دقیقه شامل دویدن  10مدت  به یا سرد کردنه یاولبازگشت به حالت . دادنددقیقه بازي والیبال انجام می 10 ،محوردستکاري

بدنی و با مشورت  ص تربیتتمام تمرینات زیر نظر کارشناس و متخص. اه رفتن بودآرام، حرکات جهشی، حرکات کششی و ر

  .گرفتشناس بالینی انجام میروان

به منظور تحلیل نتایج از آمار توصیفی جهت میانگین، انحراف استاندارد و رسم نودارها و از آمار استنباطی، تی  روش آماري     

  .کندیو تحلیل واریانس استفاده مهمبسته 

  

  

 

1 - Diagnostic and statistical manual of mental disorders 
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  هاي تحقیقیافته

 ،شده مشاهده) 333/8( اساس مقدار تی بر که دهدنتایج نشان می ،1در جدول . است 03/8هاي مورد نظر ی نمونهمیانگین سنّ

سال شهر  9تا  7آموزان لی دانشفعابیش/ توجههاي اختالل محور بر کاهش نشانهجایی و دستکاري هب تمرینی جا يبرنامه

  . است بوده راراك مؤثّ

  

  جایی و دستکاري محورهنتایج آزمون تی همبسته براي گروه جاب ،1جدول 

  

دهد که بین میانگین نمرات دو میمحور و گواه نشان محور، دستکاريجاییجابهنتایج تحلیل واریانس سه گروه  ،2جدول در 

داري وجود محور و دستکاري محور تفاوت معناجاییهداري وجود دارد اما بین گروه جابآزمایش با گروه گواه تفاوت معنا گروه

    .ندارد

    

  :نتایج تحلیل واریانس سه گروه جابجایی محور، دستکاري محور و گواه ،2جدول 

 Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square  

 معناسطح  Fآماره

 داري

پیش  يمرحله

 آزمون

 792/0 235/0  400/0  2 800/0 بین گروهی

   704/1 27 000/46 درون گروهی

    29 800/46 کل

 000/0 890/21 133/28 2 267/56 بین گروهیپس  يمرحله

 t مقدار  

 
 

درجه 

 آزادي

 
 

سطح 

  معناداري

 
 

اختالف 

 میانگین

انحراف 

 معیار

خطاي 

معیار 

 میانگین

بازه اطمینان با سطح 

در  95% اطیمنان

خصوص تفاضل پیش 

 آزمون و پس آزمون

 ران باالک پایین کران

ـ  آزمون پیش

 آزمون سپ

گروه 

 جابجایی

900/2 101/1 348/0 113/2 687/3 

 

333/8 9 0001/0 

 آزمون پیش

 آزمون پس –

گروه 

  دستکاري

900/2  101/1  348/0 113/2  687/3 

  

333/8  9  0001/0  
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 Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square  

 معناسطح  Fآماره

 داري

   285/1 27 700/34 درون گروهی آزمون

    29 967/90 کل

         

ي لی کودکانی که در برنامهفعابیش/ توجهر اختالل توان نتیجه گرفت که بین میانگین متغیاین جدول می يهبا مشاهد     

بین میانگین  هم چنین. تفاوت معناداري وجود ندارد ،محور شرکت داشتندجاییهتمرینی جاب يمحور و برنامهتمرینی دستکاري

هر اختالل متغیابیش/ توجي برنامه( هاي تمرینید و کودکانی که در سایر برنامهدر گروه کنترل قرار دارن کودکان کهلی فع

توان ها را میاین تفاوت. ت معناداري وجود داردتفاو ،شرکت دارند) محور جایی هب جاتمرینی  يمحور و برنامهتمرینی دستکاري

  .مشاهده کرد 1در نمودار شماره 

  
 لیفعابیش /توجهل ر اختالمتغیهاي نمره ،1نمودار 

  

  بحث و بررسی 

ت عالئم کودکان مبتال به جایی و دستکاري محور بر شدهتمرینی جاب يثیر برنامهاین پژوهش با هدف بررسی تأ

تمرینی دستکاري و  يهر دو نوع برنامه دست آمدهبر اساس نتایج به. دوشمی لی انجامفعابیش /توجهاختالل 

. دوشمیلی موجب فعابیش /توجهداراي اختالل  ت عالئم این کودکانِداري را در شداش معنکاه ،محورییجاهجاب

 هم چنین. هستند ي دچار مشکلهاي عصبی نسبت به کودکان عاددهندهح انتقالاین کودکان در تولید و ترشّ

دهد نشان مینتایج مطالعات پیشین . ي استجریان خون در نواحی پیشانی مغز این کودکان کمتر از کودکان عاد
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و  2، نور اپی نفرین1هاي عصبی دوپامیندرمانی موجب افزایش میزان انتقال دهنده استفاده از روش دارو

اما با . شودلی میفعابیش /توجهت روانی افراد مبتال به اختالل گردد که این امر موجب بهبود وضعیمی 3سروتونین

قین در جانبی احتمالی این داروها و عدم درمان قطعی این بیماري با این روش، بسیاري از محقّ به عوارض توجهبا 

به دنبال شرکت که دهد مطالعات نشان می. هاي درمانی جدید براي رفع این اختالل رفتاري هستندپی یافتن راه

-نشان می) 2003( گان و همکارانمادی. یابدهاي عصبی افزایش میدر تمرینات ورزشی، سطوح این انتقال دهنده

یا کاهش  لی وفعایشب /توجههاي اختالل ر در کاهش نشانهثّتواند به عنوان روشی مؤ نی می، ورزش درمادهند

تواند میزان بدنی می فعالیت )7( .گیردآموزان مبتال به این اختالل، مورد استفاده قرار میزان داروي مصرفی دانش

عالوه بر موارد . جریان خون در مغز را افزایش دهد هم چنینهاي عصبی و ودن انتقال دهندهید و در دسترس بتول

-کردی در عملگذارد که نقش مهمنی بر تغییرات ساختار مغز اثر میبد فعالیتذکر شده شواهدي وجود دارد که 

ها عصبی است که تمامی آن هايم عروقی مغز و افزایش تولید رشتهاین تغییرات شامل حفظ سیست. شناختی دارد

   )18،17( .رودی به کار میهاي شناختبراي باال بردن توانایی

کان داراي دکو برت بدنی شدید لیفعااثر ورزش و که  )2005( قان دانشگاه تمپلمحقّ ينتایج این تحقیق با مطالعه

 هاي سنگین بدنی درتلیفعادهد که ن مینشامطابقت دارد و ند، قرار دادسی ربرمورد را  یلفعابیش /توجهاختالل 

-درصد کنترل می 95 ت بیش از حد را تا حدودلیفعاقراري و عالئمی مانند بی لیفعابیش/ توجهبا اختالل  بیماران

   .کنترل کنند خود را توانند رفتاردکان قدرت تمرکز کمی دارند و نمیاین کو .کند

- بیش /توجهاختالل عالئم  ،ت شدید ورزشیلیفعاورزش و  که دهدمیان طور کلی نتایج این پژوهش نشبه      

 فعالیته ک) 2007( و همکاران 4میلر ينتایج این تحقیق با مطالعه) 19( .دهدمیزیادي کاهش  تا حدود را لیفعا

و به طور  توجهایش با این اختالل اجرا کردند و بهبود در خواندن و نوشتن، افز آموزانِبدنی شدید را براي دانش

این  هم چنین )20( .باشد، هماهنگ میهاي خود مشاهده کردندبود عملکرد تحصیلی را در آزمودنیکلی به

ل مورد مستمر پسران مبتال به این اختال توجهبدنی شدید را بر  فعالیتثیر که تاً) 2009( 5مدینا پژوهش با تحقیق

داشتند و  فعالیتت باال بر روي نوارگردان دقیقه با شد 30کنندگان کتشر. باشدهمسو می ،دهدارزیابی قرار می

ها را نشان آن توجهی در میزان توجهافزایش قابل  ه،یجنت. دوشا قبل و بعد از تمرین ارزیابی میهمستمر آن توجه

دي در زیا این کودکان کاهش. دوشمیها بهبود حاصل در زمان پاسخ و هوشیاري آن هم چنینو  دهدمی

   )21( .دهندتکانشگري از خود نشان می

شناختی در کودکان مبتال  ـ هاي حرکتی و عملکرد رفتاريبدنی بر مهارت فعالیتاثر یک دوره ) 2010( 6لوییز     

-هفته 10ه آزمایشی پس از یک دوره در این تحقیق گرو د؛دهلی را مورد بررسی قرار میفعابیش /توجهبه اختالل 

سطح پردازش اطالعات در این کودکان بهبود  هم چنینو  حرکتی بهبود زیادي داشتند هايتمرین، در مهارت اي

از . موافق است نتایج لوییز با نتایج این تحقیق کامالً )22( .یابدمیها کاهش تکانشگري و اضطراب در آن یافته و

ت آموزان مقطع ابتدایی که موجب بهبود وضعیانشتمرکز دو  توجهثیر تمرینات ورزشی بر افزایش سوي دیگر تأ

 

1- Dopamine 
2 - Nor-epinephrine 
3 - Serotonin 

4 - Miller 

5 - Medina 

6 - Louise 
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کو و  يدر مطالعه. قین قرار گرفته استبسیاري از محقّ توجهگردد، مورد آموزان میتحصیلی در این دانش

ت و کاهش میزان دقّموجب افزایش  ،هاي ورزشیتلیفعاشرکت در  ه کهنشان داده شد) 2006( همکاران

  )23( .دوشی میلفعابیش /توجهاختالل ان مبتال به آموزمشکالت یادگیري دانش

- ت تحصیلی دانشاي به بررسی ارتباط بین آمادگی جسمانی و موفقیدر مطالعه) 2001( داویر و همکاران     

گی جسمانی با عملکرد تحصیلی ت آمادوضعی دهد که در بیشتر مواقعند؛ نتایج این مطالعه نشان میآموزان پرداخت

ت ورزشی، موجب لیفعازمان انجام مدت  همچنین نشان داده شده است که )16( .ارتباط مستقیم دارد وزانآمدانش

کردن کودکان  توجهبه منظور افزایش مهارت ) 2000( مور. هاي آموزشی خواهد شدتلیفعاکاهش زمان یادگیري 

- نتایج آن نشان می. کندزي است، استفاده میمی که شبیه بالی از نوعی تمرین چشفعابیش /توجهبه کمبود مبتال 

- یابد و مهارتافزایش می توجه، تمرکز و هاي این کودکان کاهش یافتهچشم که با گذشت زمان، تکانشگري دهد

بازي درمانی مبتنی  دهدنتایج این تحقیق نشان می همچنین )24( .شودهاي گوش دادن در این کودکان بهتر می

  .، موثر استتوجهتاري نیز مانند تمرین چشمی بر کاهش عالئم کمبود بر رویکرد شناختی رف

 /توجهاختالل توان بیان کرد تمرینات ورزشی موجب بهبود عملکرد تحصیلی افراد مبتال به در مجموع می     

کودکان  يدرباره در تحقیق خود )2003( 1مک کان و همکاران ينتایج این تحقیق با مطالعه. گرددی میلفعابیش

ها که با مقیاس که رفتار این کودکان از نظر والدین آن دهدمطابقت دارد و نشان می ،لیفعابیش/ توجهبا اختالل 

جسمانی شدید  فعالیتند که کنمیها بیان آن .یابدمیهفته تمرین بدنی بهبود  5د، پس از وشمیگیري کانرز اندازه

 تلیفعا ثیرأت )2009( 2بیلی هم چنین )25( .ش عالئم رفتاري این کودکان باشدتواند یک راه احتمالی براي کاهمی

 و یافته افزایش کودکان تمرکز: گویدو می کرده بررسی را لیفعابیش /توجه اختالل با کودکان بر جسمانی تلیفعا

   .حقیق همسو استبیلی با این ت ينتایج مطالعهکه  )26( .بدیامی بهبود هاآن تحصیلی عملکرد

شناختی، در  رفتاري و روان  هاي شناختی،م هوازي را بر واکنشثیر تمرینات منظّتأ) 2011( گهان و سمیها     

آموز مبتال به این اختالل با دانش 84در این مطالعه . کنندلی را ارزیابی میفعابیش /توجهبیماران مبتال به اختالل 

جلسه براي گروه آزمایشی انجام  3اي و هر هفته هفته 10نات تمری. رکت دارندسال ش 14تا 11ی سنّ يدامنه

 نتایج. استدویدن  هم چنینتنه و گردن و  تمرینات مربوط به اندام فوقانی، تحتانی،: تمرینات شامل. دوشمی

 بر تمرینات همچنین .یابدمی بهبود هاآزمودنی تحصیلی عملکرد و حرکتی هايمهارت ،توجه که دهدمی نشان

نتایج این تحقیق با تحقیق گهان و  )27( .گذار استثیرأت نیز کودکان این افسردگی و استرسنافرمانی،  راب،اضط

  .همسو است سمیها کامالً

  

  :گیرينتیجه

- بهبود معناهفته،  8مدت  به محورجاییبهو جا محوري تمرینی دستکاريدهد انجام دو جلسه برنامهنتایج این مطالعه نشان می

توان تمرین و بازيبنابراین می. ساله شهر اراك دارد 9تا  7 پسرآموزان لی دانشفعابیش /توجهي بر کاهش عالئم اختالل دار

لی مورد فعابیش /توجهاختالل کمبود  ک روش درمانی در کودکان مبتال بهمحور را به عنوان یییجاههاي دستکاري و جاب

هاي موجود در ل و نیز ترکیب با دیگر روشتوان به عنوان روش مکمي تمرینی میبرنامهاستفاده قرار داد، همچنین از این 

بدنی و ورزش باعث بهبود  فعالیتد این امر است که تحقیقات انجام شده مؤی ،به عبارت دیگر. رمان این کودکان استفاده کردد

 

1 . McKune A.J.  Puatz J. Lombard  J. 
2 . Bailey E. 
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بدنی و ورزش با  ص تربیتی متخصیک مرب. شودمی لیفعابیش /توجهو کاهش عالئم رفتاري کودکان مبتال به اختالل 

- بیش /توجهتواند کمک شایانی به کودکان مبتال به اختالل محور میییجاههاي حرکتی دستکاري و جابتلیفعاانتخاب درست 

ر جامعه آماده کند؛ اي مختلف دهها را براي ایفاي نقشناین کودکان را رشد داده و آ تلی نماید و از این طریق شخصیفعا

نی شناسان بالیپزشکان و روانتوان به روانمی ،ده در این زمینه و پژوهش حاضربا استناد به نتایج تحقیقات انجام ش بنابراین

هاي بدنی جهت کاهش اختالالت رفتاري این کودکان فعالیتدرمانی از ورزش و درمانی و رفتارپیشنهاد نمود که در کنار دارو

  .ده نماینداستفا

 ،کنند درمانی استفاده نمیدرمانی و رفتارهاي داروهاي تحقیق از روشونهبه اینکه هیچ یک از نم توجهبا      

تایج آن با تحقیق حاضر کنند و نایی استفاده شود که دارو مصرف میهشود در تحقیقات آینده از نمونهپیشنهاد می

 . بررسی شود ،هاي درمانی به کار گرفته شده براي این کودکاننار روشبدنی در ک فعالیتتا اثر  مقایسه شود
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