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رفتار حرکتی

مقايسۀ تأثیر يک دوره برنامۀ تمرينی منتخب در فضای سبز و سالن بر کاهش
علائم نارسايی توجه /فزونکنشی دختران هفت تا  11سال
2

محمدعلی سالیانه ، 1مولود جهرمیان
 .1استاديار رفتار حركتي ،دانشگاه

سمنان*1

 .2كارشناسارشد رفتار حركتي ،اهواز ،خوزستان
تاریخ دریافت6921/71/96 :

تاریخ پذیرش6921/69/99 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسۀ تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب در فضای سبز و سالن بر کاهش علائم فزونکنشی
با نارسایی توجه بود .بدینمنظور 697 ،دانشآموز دختر 66ـ 0سال مبتلا به فزونکنشی با نارسایی شهرستان اهواز بهروش
خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .درادامه ،پرسشنامۀ علائم مرضی کودکان که با توجه به ملاكهای تشخیصی و
آماری اختلالات روانی تدوین شده بود ،توسط معلمان و والدین دانشآموز تكمیل شد و از بین آنها تعداد  84نفر که
دارای بالاترین اختلال فزونکنشی بودند ،با نظر روانپزشک انتخاب گردیدند و بهروش تصادفی در چهار گروه  69نفری
همسان (گروه تمرین هوازی در فضای سبز؛ گروه تمرین هوازی در سالن؛ گروه حضور در فضای سبز؛ گروه کنترل) قرار
گرفتند .گروههای تمرین هوازی در فضای سبز و سالن بهمدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه با شدت  17تا  41درصد
ضربان قلب ذخیرۀ بیشینه به تمرین پرداختند (چهار هفتۀ اول  91دقیقه؛ چهار هفتۀ دوم  91دقیقه) .برای تجزیهوتحلیل
آماری از آزمون تحلیل کواوریانس با آزمون تعقیبی استفاده شد .نتایج نشان میدهد که گروه تمرین هوازی در فضای
سبز نسبت به بقیۀ گروهها تأثیر معناداری بر درمان و کاهش علائم فزونکنشی با نارسایی داشته است ( .(P<0.05بررسی
نتایج حاکی از آن است که هشت هفته تمرین هوازی در فضای سبز میتواند بهعنوان یک روش غیردارویی ،تأثیر مثبتی
بر کاهش علائم بیشجنبشی ،اختلال دقت ،بیقراری و تكانشگری کودکان مبتلا به فزونکنشی با نارسایی داشته باشد.
واژگان کلیدی :تمرین هوازی ،فزونکنشی ،نارسایی توجه ،فضای سبز

* نويسنده مسئول

Email:
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مقدمه
نارسايي توجه /فزونكنشي ) 1(ADHDيک اختلال عصبي رفتاری شايع در دوران كودكي است كه
بهوسیلۀ عدم توجه ،فزونكنشي و تکانشگری مشخص ميشود ( )1و نشانههای آن با اختلال عملکردی
در تعامل اجتماعي ،خانواده ،محیط آموزشي و وقوع و تکرار بينظميهای متعددی همراه ميباشد.
نرخ شیوع اين اختلال در كودكان سن مدرسۀ بین چهار تا  11سال معادل  1/2درصد است؛ درنتیجه،
بار اجتماعي بالايي را با هزينۀ  22میلیاردی در هر سال برای ايالات متحده بههمراه دارد .همچنین،
به طور كلي نرخ شیوع اين اختلال در ايران دو تا  1۸درصد تخمین زده ميشود ( )2،3و نرخ شیوع
آن در سنین كودكي بین سه تا پنج درصد گزارش شده است .شايانذكر است كه میزان ابتلای پسران
به اين عارضه سهبرابر دختران ميباشد .كودكان مبتلا به اين اختلال با مشکلات زيادی در زمینههای
مختلف آموزشي از جمله عملکرد ضعیف تحصیلي ،تکرار پايه ،ترك مدرسه و روابط خانوادگي و
دوستانۀ ضعیف مواجه هستند (.)4
اين بیماری با اختلال در كاركرد مکانیزمهای عصبي ـ مهاری در قطعۀ پیشاني ( )2و بروز مشکلاتي
در برخي از انتقالدهندههای عصبي؛ بهويژه دوپامین 2و نوراپينفرين 3مرتبط ميباشد ( .)6تصاويری
كه با استفاده از تصويربرداری ساختاری و كنشي مغز و توموگرافي نشر پوزيترون 4از مغز گرفته شده
است ،نشان ميدهد كه حجم مغز كودكان مبتلا به اختلال بیشفعالي با نارسايي توجه درمقايسه با
همسالان بهنجار آنها سه تا هشت درصد كوچکتر بوده و قطعۀ پیشپیشاني (كه مسئول
عملکردهای اجرايي است) اين كودكان ،كوچکتر از افراد عادی است .ازسویديگر ،كاهش در اندازۀ
مغز در نواحي پشتي و جانبي قشر پیشپیشاني دلالت بر وجود آسیبهای فیزيولوژيکي در اين
كودكان دارد .بايد توجه نمود كه در مخچۀ (عضوی كه علاوهبر نقشي كه در هماهنگي فعالیتهای
حركتي دارد ،از طريق ارتباطات آن با نواحي پیشاني ،مسئول جابهجايي توجه و تنظیم وقت ميباشد)
اين كودكان نیز نابهنجاریهايي مشاهده شده است ( .)1اختلال كمبود توجه /فزونكنشي بهعنوان
يک مسأله برای روانشناسان ،روانپزشکان ،والدين و معلمان مطرح ميباشد؛ زيرا ،اين كودكان دارای
ويژگيهای رفتاری از قبیل ناتواني در كنترل مهارتهای حركتي ،نارسايي توجه ،ناتواني يادگیری،
پرخاشگری ،مشکلات تحصیلي ،برانگیختگي و بيقراری حركتي هستند ( .)۸توجه فرايندی است كه
آگاهي ما را هدايت ميكند تا اطلاعات دردسترس حواس قرار گیرند ( .)9در اين ارتباط ،كودكان
فزونكنش بهسرعت از فعالیتي به فعالیت ديگر ميپردازند ،توجه نميكنند كه چه چیزی به آنها
)1. Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (ADHD
2. Dopamine
3. Norepinephrine
4. Positron Emission Tomography
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گفته ميشود ،تمركز ندارند ،تکالیف خود را بهخوبي انجام نميدهند و دائم وسايل خود را گم ميكنند
(.)11
درمان اين بیماری ،تجويز داروهای محركي از قبیل متیلفنیدات ريتالین يا آمفتامین 1است (كه
نسبتاً مؤثر ميباشد) .بهنظر ميرسد اين داروها موجب افزايش قابلیت دسترسي به دوپامین در
سیستم عصبي مركزی ميگردند ()11؛ اما منجر به درمان قطعي نميشوند .علاوهبراين ،اين روشها
دارای محدوديتهای فراواني هستند كه دراينمیان ميتوان به بروز عوارض جانبي داروها از قبیل
افزايش فشارخون ،ضربان قلب و عدم تعمیمپذيری نتايج درمان به موقعیتهای ديگر اشاره نمود
(.)12
بسیاری از پژوهشگران در پي يافتن روشهای درماني جديد برای معالجه يا كاهش اين اختلال رفتاری
هستند .دراينراستا ،ماديگان 2و همکاران ( )2113نشان دادند كه ورزشدرماني ميتواند بهعنوان
روشي مؤثر در كاهش نشانههای  ADHDو يا كاهش میزان داروی مصرفي دانشآموز مبتلا به اين
اختلال مورداستفاده قرار گیرد ( .)11در اين رابطه ،گزارشها مؤيد اين نکته است كه تمرينات هوازی
بر اثر سازگاری ،میزان ترشح نوراپينفرين و كورتیزول را كاهش داده و افزايش شبههورمونها مانند
اندورفین و افزايش در بازجذب سروتونین در مغز را بههمراه دارد (كه دارای نقش بهسزايي در كاهش
نقص توجه بیشجنبشي ميباشد) .ورزش از طريق ايجاد تغییرات فیزيولوژيکي از قبیل تنظیم دستگاه
قلبي ـ عروقي؛ بهويژه با تأثیر بر سیستم عصبي خودكار پاراسمپاتیک و تحريک عصب واگ باعث
كاهش پتانسیل عمل در گرۀ سینوسي دهلیزی قلب شده ،به آرامش اعصاب كمک ميكند و موجب
كاهش پرخاشگری و نقص توجه ميگردد .همچنین ،ميتوان كاهش در تکانشگری را نیز انتظار داشت
( .)12مطالعات مختلف نشان دادهاند كه فعالیت ورزشي علاوهبر فوايد جسماني ،دارای منافع رواني،
عاطفي و اجتماعي نیز ميباشد؛ برایمثال كاهش اضطراب ،افسردگي ،افزايش زمان خواب و روابط
اجتماعي بهتر در مطالعات مختلف گزارش شده است ( .)13،14پژوهشگران اظهار داشتهاند كه فعالیت
بدني منجر به آرامش و توجه برای مدتزمان بیشتر در كودكان مبتلا به  ADHDميشود (.)12
مطالعات حاكي از آن است كه ورزش با نوارگردان بهمدت  31دقیقه در روز ،اثر كاهشي قویتری در
فزون كنشي  ADHDدر موشهای صحرايي داشته است ( .)16همچنین ،در پژوهشي (متاآنالیز) بیان
شد كه تمرين ورزشي تأثیر مثبت و ملايمي بر نتايج عملکردی  ADHDاز قبیل عملکرد اجرايي و
1. Methylphenidate Ritalin or Amphetamines
2. Maddigan

18

رفتار حرکتی شماره  ،92پاییز 6921

مهارتهای حركتي را بههمراه دارد ( .)11ازسویديگر ،علاوهبر درمانهای رايج دارويي ،استفاده از
محیطهای طبیعي بهمنظور بهبود ويژگيهای رواني افراد جامعه از جمله مسائلي ميباشد كه در
سالهای اخیر بیشتر موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است (21ـ .)1۸گسلر )1992( 1معتقد است
كه بین سلامت و چشماندازها 2رابطه وجود دارد .در اواخر دهۀ ( )1991تمركز بر چشماندازهای درماني
برای درمان بیماریهای جسمي شناخته شد؛ اما مطالعات بعدی فوايد استفاده از آنها را در درمان
مشکلات روحي و رواني نشان داد ( .)21نتايج برخي از پژوهشها حاكي از آن است كه از نظر
روانشناختي و فیزيولوژيکي ،محیطهای طبیعي نسبت به محیط با پوشش ساختماني تأثیر بیشتری
بر افراد جامعه دارند ( .)22،23دراينزمینه ،در پژوهشي كه در سال ( )19۸4در ارتباط با بیماران
صورت گرفت ،نشان داده شد بیماراني كه اتاق آنها نزديک به مناظر درختان و فضای سبز بوده است،
نسبت به بیماراني كه دارای منظرۀ ديوار آجری بودهاند ،از داروهای آرامبخش كمتری استفاده نمودهاند
()24؛ بنابراين اگر حضور در فضایسبز ،علائم فزونكنشي و كمبود توجه را كاهش دهد ،ميتوان آن
را ابزاری جديد و مهم جهت كنترل و درمان بسیاری از اختلالات فیزيولوژيکي و عصبي (بهويژه
 )ADHDدانست؛ لذا ،بهنظر ميرسد با توجه به پیشینۀ نظری مطرحشده بتوان اثر فعالیتهای ورزشي
در فضای سبز بر عملکرد رفتاری كودكان مبتلا به نشانگاه  ADHDرا به چالش كشید .ازسویديگر،
باوجوداينكه بیشتر مطالعات مزايای فعالیتهای ورزشي را گزارش كردهاند؛ اما ممکن است مزايای
فعالیتهای ورزشي در شرايط محیطي مختلف ،متفاوت باشد و اين امر لزوم بررسي و مطالعۀ بیشتر
جهت روشنشدن ابعاد مختلف اثربخشي تمرين هوازی در بهبود علائم  ADHDرا مشخص ميسازد؛
بنابراين ،درراستای روشنشدن اين ابهام ،پژوهش حاضر در پي پاسخگويي به اين سؤالات است كه
تأثیر تمرين ورزشي هوازی در فضای سبز بر بهبود و درمان كودكان مبتلا به اختلال فزونكنشي همراه
با نقص توجه چگونه است؟ و آيا بین تأثیر فعالیتهای ورزشي در محیطهای مختلف جهت كاهش
علائم  ADHDتفاوت معناداری وجود دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربي است .جامعۀ آماری پژوهش را كلیۀ دانشآموزان دختر
هفت تا 11سال ناحیۀ يک شهر اهواز در نیمسال دوم سال تحصیلي ( )1394تشکیل دادند .لازمبهذكر
است كه جهت نمونهگیری از روش خوشهای چندمرحلهای استفاده گرديد .ابتدا از بین نواحي چهارگانۀ
آموزشوپرورش شهر اهواز ،ناحیۀ يک انتخاب شد و از بین مدارس دخترانه ناحیۀ فوق ،دو مدرسه كه
1. Gesler
2. Lanscapes
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دارای  121دانشآموز دختر هفت تا  11ساله بود برای توزيع پرسشنامه انتخاب گرديد .براساس
قلمرو و اهداف پژوهش ،از بین  132پرسشنامۀ جمعآوری شده ،تعداد  121آزمودني كه دارای اين
اختلال بودند ،انتخاب گرديدند و از میان آنها  4۸نفر كه دارای بالاترين درجۀ ابتلا به اختلال ADHD
بودند ،با نظر روانپزشک بهعنوان نمونه در نظر گرفته شدند و بهطور تصادفي در چهار گروه  12نفری
همسان (گروه تمرين هوازی در فضای سبز؛ گروه تمرين هوازی در سالن؛ گروه حضور در فضای سبز
(كنترل برای تمرين هوازی در فضای سبز)؛ گروه حضور در سالن (كنترل گروه تمرين هوازی در
سالن) قرار گرفتند .ابزار اندازهگیری مورداستفاده در اين پژوهش شامل موارد زير بود:
 .1مصاحبۀ تشخیصي براساس معیارهای (دیاسام :1)4-در اين مصاحبهها كه توسط روانپزشک صورت
ميگرفت ،سعي بر آن بود تا براساس پرسشنامۀ "علائم مرضي كودكان" (سياسای ،2)4-سؤالات
مشخص و روشني از والدين و معلمان دانشآموزان پرسیده شود تا امکان غربالگری دقیق دانشآموزان
مبتلا به  ADHDمهیا گردد.
 .2پرسشنامۀ علائم مرضي كودكان :دومین ملاك ارزيابي اختلال  ADHDدر پژوهش حاضر،
پرسشنامۀ علائم مرضي كودكان ويژۀ والدين و معلمان بود .اين پرسشنامه يک مقیاس درجهبندی
رفتار است كه فرم اولیۀ آن در سال ( )19۸4بهمنظور غربال  1۸اختلال رفتاری و هیجاني كودكان
12ـ 2ساله طراحي شد .در سال ( )1994مطابق با دیاسام ،4-تغییرات اندكي در آن ايجاد شد و با
نام سياسای 4-منتشر گرديد .اين مقیاس دارای دو فرم والد و معلم است كه فرم والدين با 112
سؤال بهمنظور غربال  1۸اختلال رفتاری و هیجاني تنظیم شده و فرم معلم آن حاوی اطلاعاتي از
محیط تحصیلي و كاركرد آموزشي كودك ميباشد كه با  11سؤال جهت غربال نه اختلال رفتاری
هیجاني طراحي شده است .اين پرسشنامه دو شیوۀ نمرهگذاری دارد :شیوۀ برش غربالكننده كه در
يک مقیاس چهاررتبهای (هرگز=صفر؛ برخي از اوقات=صفر؛ اغلب=يک؛ بیشتر اوقات=يک) نمرهگذاری
ميشود؛ شیوۀ نمرهگذاری برحسب شدت نشانههای مرضي كه در يک مقیاس چهاررتبهای (هرگز=
صفر؛ برخي از اوقات=يک؛ اغلب=دو؛ بیشتراوقات=سه) نمرهگذاری ميگردد .سپس از حاصلجمع
نمرات هر سؤال ،نمرۀ شدت بهدست ميآيد .در اين پژوهش برای اندازهگیری نشانههای نقص توجه/
بیشفعالي و تکانشگری از خردهآزمونهای پرسشنامۀ علائم مرضي كودكان كه توسط والدين و
معلمان دانشآموزان در دو نوبت (قبل و بعد از تمرينات هوازی) تکمیل شد ،استفاده گرديد .اين
)1. (DSM-IV
)2. (CSI-4
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خردهآزمون شامل  1۸سوال است كه سؤالات يک تا نه نوع بيتوجهي غالب و سؤالات  16تا 1۸
تکانشگری غالب را در هريک از پرسشنامههای والدين شناسايي ميكند.لازمبهذكر است كه اعتبار
پرسشنامه برای هر دو فرم والد و معلم بهترتیب معادل ( )1/91و ( )1/93برآورد شده است.
 .3دستگاه ضربانسنج پولار 1ساخت كشور چین
اين پژوهش با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون صورت گرفت و دارای چهار گروه تمرين هوازی در سالن،
تمرين هوازی در فضای باز ،فعالیت عادی در گروههای حضور در فضای سبز و كنترل بود .برای
اطمینان از وجود اختلال در كودكان و ارزيابي آنها از پرسشنامۀ علائم مرضي كودكان كه با توجه به
ملاكهای تشخیصي و آماری اختلالات رواني تدوين شده است ،استفاده گرديد (كه توسط والدين
دانشآموز در دو نوبت (قبل و بعد از تمرينات هوازی) تکمیل شد).
گروه تمرين در فضای سبز در يک برنامۀ تمرينات هوازی دويدن درطول دو ماه بهمدت هشت هفته
و هر هفته سه جلسه در ماه اول  22دقیقه و در ماه دوم هر جلسه  32دقیقه با شدت  ۸2تا  61درصد
ضربان قلب ذخیرۀ بیشینه با استفاده از فرمول كارونن بین ساعت هشت الي نه صبح در فصل بهار در
فضای سبز (پارك) به تمرين پرداخت؛ درحاليكه گروه تجربي تمرين در سالن ،همین پروتکل تمريني
را در سالن ورزشي انجام داد .گروه حضور در فضای سبز بدون انجام تمرين خاصي در فضای سبز نیز
همزمان با گروه تمرين در فضای سبز حضور پیدا كرد .شايانذكر است كه گروه كنترل بدون انجام
هیچگونه فعالیت ورزشي در سالن حضور پیدا ميكرد .جهت توجیه كامل آزمودنيها و والدين آنها،
پروتکل تمريني توسط دو نفر از مربیان ورزشي خواهر و با نظارت پژوهشگر به شرح زير انجام شد .در
ابتدای تمرين در مرحلۀ گرمكردن (پنج تا هفت دقیقه) كه با پیادهروی آغاز گرديد و با كشش عضلات
بالاتنه و پايینتنه بهسمت جلو و پهلو ادامه مييافت ،از حركات متنوع و شاد كششي و نرمشي
مخصوص كودكان برای افزايش دمای بدن و انعطافپذيری جهت پیشگیری و احتمال آسیبهای
عضلاني در مراحل بعدی استفاده گرديد .تمرينات هوازی با رعايت اصل اضافهبار و اثربخشي تمرينات،
چهار هفتۀ اول بهمدت  22دقیقه فعالیت هوازی دويدن با شدت  61تا  12درصد ضربان قلب ذخیرۀ
بیشینه انجام شد و چهار هفتۀ ديگر بهمدت  32دقیقه فعالیت هوازی با شدت  11تا  ۸2درصد ضربان
قلب ذخیرۀ بیشینه صورت گرفت .لازمبهذكر است كه ضربان قلب آزمودنيها با استفاده از دستگاه
ضربانسنج اندازهگیری و ثبت شد .آزمودنيها مسافتيهايي را بهطول  211متر در فضای سبز پارك
بهصورت هوازی ميدويدند و درادامه 211 ،متر با راهرفتن و فعالیتهای سبکي مانند حركت دستها
و پاها به بالا و طرفین سعي در برگشت به حالت اولیه داشتند .در اين مرحله ضربان قلب آزمودنيها
تا حداكثر 161ـ 122ضربه در اوج فعالیت ثبت شد .پايان جلسات تمريني (سردكردن) نیز با
1. Polar
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دويدنهای نرم با شدت  31تا  42درصد ضربان قلب ذخیرۀ بیشینه و كشش عضلات اصلي با شدت
كم بهمدت پنج دقیقه برای بازگشت بدن به حالت استراحت همراه بود (.)12
بهمنظور تجزيهوتحلیل آماری از میانگین و انحراف معیار بهعنوان آمار توصیفي استفاده شد .همچنین،
پیش از بررسي دادهها از آزمون شاپیرو ويلک برای بررسي توزيع نرمال دادهها بهره گرفته شد و آزمون
لون برای بررسي همگني واريانسها بهكار رفت .بررسي برابری پیشآزمونها (همگني گروهها و نحوۀ
انتخاب تصادفي آنها) نیز با استفاده از آزمون تحلیل كوواريانس انجام گرفت .علاوهبراين ،برای بررسي
تفاوت تأثیر متغیر مستقل از پیشآزمون تا پسآزمون در گروههای تجربي ،از آزمون كواوريانس با
آزمون تعقیبي ال.اس.دی 1استفاده گرديد و دادههای پیشآزمون متغیرهای تکانشگری ،بیشجنبشي،
اختلال دقت و بيقراری برای اعمال كوواريت وارد مدل شدند .بايد عنوان نمود كه تجزيهوتحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار اس.پي.اس.اس 2نسخۀ  21انجام گرفت و سطح معناداری برای تمام
روشهای آماری معادل ( )Pã 0.05در نظر گرفته شد.
نتايج
جدول 6ـ اطلاعات توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در مراحل پیشآزمون و
پسآزمون در گروههای آزمودنی

متغیر

بيقراری
اختلال دقت
بیش
جنبشي
تکانش
گری

مراحل
آزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

تمرین هوازی
در فضای سبز

گروههای آزمودنی
تمرین هوازی
فضای سبز
در سالن

کنترل

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

13/12
9/41
4/66
1/41
4/12
1/12
2/41
1/91

1/92
1/12
1/۸2
1/99
1/92
1/2۸
1/44
1/19

13/۸3
12/16
2/41
3/۸6
4/۸3
3/16
2/2۸
1/41

2/16
1/۸2
1/61
1/۸2
2/16
1/۸2
1/24
1/21

14/22
13/21
4/۸3
4/21
2/22
4/21
2/41
2/1۸

1/۸6
1/31
1/99
1/31
1/۸6
1/31
1/62
1/66

13/66
14/11
4/12
2/11
4/66
2/11
2/33
2/22

2/34
1/92
1/92
1/92
2/34
1/92
1/61
1/12

1. LSD
2. SPSS
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جدول 9ـ یافتههای آزمون تحلیل کواریانس اثرات بین آزمودنیها
گروه ها
تکانشگری
بیشجنبشي
اختلال دقت
بيقراری

مجموع

میانگین

درجۀ

مجذورات

مجذورات

آزادی

13/13۸
11/644
۸1/124
141/136

4/219
23/۸۸1
29/11
49/14

3
3
3
3

مقدار
F
11/۸1
12/21
19/91
23/34

سطح

توان

اندازۀ

معناداری

آماری

اثر

1/111
1/111
1/111
1/111

1/99
1
1
1

1/42
1/22
1/2۸
1/62

جدول 9ـ نتایج مربوط به تحلیل کواریانس و مقایسۀ دوبهدو بینگروهی
انحراف
اختلاف
منبع تغییرات
متغیر
معیار
میانگین
1/116
1/21
-1/4۸2
تمرين در سالن
تمرين در فضای
1/1111
1/21
-2/21
فضای سبز
سبز
1/1111
1/21
-3/266
كنترل
بیشجنبشي
1/121
1/224
-1/126
فضای سبز
تمرين در سالن
1/111
1/211
-1/1۸2
كنترل
1/12
1/216
-1/126
كنترل
فضای سبز
1/111
1/21
-1/۸3
تمرين در سالن
تمرين در فضای
1/1111
1/21
-2/۸29
فضای سبز
سبز
1/11111
1/49
-3/296
كنترل
اختلال دقت
1/12
1/219
-1/129
فضای سبز
تمرين در سالن
1/111
1/212
-1/166
كنترل
1/149
1/211
-1/131
كنترل
فضای سبز
1/1111
1/61
-2/166
تمرين در سالن
تمرين در فضای
1/1111
1/61
-3/923
فضای سبز
سبز
1/1111
1/29
-4/299
كنترل
بيقراری
1/16
1/612
-1/121
فضای سبز
تمرين در سالن
1/114
1/616
-1/۸33
كنترل
1/21
1/616
-1/616
كنترل
فضای سبز
1/1۸
1/261
-1/464
تمرين در سالن
تمرين در فضای
1/1111
1/26
-1/142
فضای سبز
سبز
1/1111
1/221
-1/32
كنترل
تکانشگری
1/114
1/264
-1/61۸
فضای سبز
تمرين در سالن
1/112
1/261
-1/۸۸1
كنترل
1/42
1/261
-1/21۸
كنترل
فضای سبز
*براساس میانگینهای حاشیهای برآورد شده است و اختلاف میانگین در سطح  P<1/12معنادار ميباشد.

سطح معناداری
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شكل6ـ برآورد میانگینحاشیهای بیشجنبشی

شكل9ـ برآورد میانگین حاشیهای تكانشگری
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شكل9ـ برآورد میانگین حاشیهای اختلال دقت

شكل8ـ برآورد میانگینحاشیهای بیقراری
*كوواريت اعمال شده در مدل با مقادير زير محاسبه شده است :تکانشگری پیشآزمون= 2/4312؛ بیشجنبشي
پیشآزمون= 4/۸12؛ اختلال دقت پیشآزمون= 4/9161؛ بيقراری پیشآزمون=13/۸121
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر هشت هفته تمرين هوازی با شدت  61تا  ۸2درصد ضربان قلب
ذخیرۀ بیشینه در فضای سبز بر كاهش علائم اختلال فزونكنشي همراه با نقص توجه در كودكان
دخترهفت تا  11سال انجام شد .يافتههای پژوهش از وجود ارتباط بین تأثیر تمرين هوازی با شدت
 61تا  ۸2درصد ضربان قلب ذخیرۀ بیشینه در فضای سبز با هدف كاهش اختلال رفتاری كودكان
 ADHDحمايت ميكند .با توجه به اطلاعات جدول شمارۀ سه و شکل شمارۀ يک دريافت ميشود كه
تمرين هوازی در فضای سبز بهصورت معناداری نسبت به گروههای تمرين هوازی در سالن ،حضور در
فضای سبز و كنترل تفاوت معناداری دارد؛ بهعبارتديگر ،تمرين هوازی در فضای سبز ميتواند تأثیر
مثبت و معناداری بر كاهش اختلال بیشجنبشي ،اختلال دقت ،بيقراری و تکانشگری داشته باشد.
اين يافتهها با نتايج مطالعاتي كه نشان داده بودند ميتوان از فعالیت تناوبي هوازی ( ،)12تمرينات
ايروبیک ( ،)22ورزشدرماني يا بازیدرماني ( )26و تمرينات ادراكي ـ حركتي ( )21بهعنوان نوعي
درمان جايگزين يا مکمل برای كودكان مبتلا به اختلال بیشفعالي /كمتوجهي استفاده نمود ،همراستا
بود.
دراينراستا ،ماهون و همکاران )2113( 1گزارش كردند كه ورزش درحالت غیردارويي منجر به بهبود
زمان واكنش و اندازۀ خطای غفلت 2و خطای ارتکاب 3در كودكان مبتلا به  ADHDدرمقايسه با گروه
كنترل ميشود ()2۸؛ اين درحالي است كه گزارشها فقط از مزايای فعالیت ورزشي برای كاهش علائم
نارسايي توجه /فزونكنشي بهرهمند شدهاند .مطالعات مؤيد آن است كه فقدان بي.دی.ان.اف 4در
مراحل رشد كودكان دارای اختلال  ADHDموجب اختلال در يادگیری ميشود ( .)29ازسویديگر،
جوندگاني كه دارای اختلال فوق هستند ،در بیان  BDNFنقصان داشته و در يادگیری فضايي ضعیف
عمل ميكنند ( .)3،6شايانتوجه است كه ورزش ميتواند منجر به افزايش سنتز فاكتورهای رشد
عصبي مانند فاكتور نوروتروفیک مشتق از مغز و فاكتور رشد شبهانسولین ،تحريک عصبزايي ،افزايش
ارتباطات بین سیناپسها و حتي افزايش ظرفیت پردازش پیامهای عصبي شود ()31؛ بااينحال،

1. Mahon
2. Error of Omission
3. Error of Commission
4. BDNF
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شناسايي محرك ورزش مطلوب ،شرايط بهبود شناختي و عملکرد رفتاری در اين جمعیت همچنان
ضروری است.
ازسویديگر ،گزارش شده است كه استفاده از محیطهای سرسبز و طبیعي بر علائم فزونكنشي ،میزان
استرس ،خلقوخو و میزان خستگي در كودكان تأثیر معناداری دارد ( .)31،32بهنظر ميرسد
مکانیسمهای رواني ـ عصبي ،تحريک غدد درونريز و ادراك از محیط طبیعي كه بهصورت محركهای
مغزی و عکسالعمل رواني مثبت صورت ميگیرد ،از دلايل اين اثرات مفید ميباشد (.)33،34
دراينزمینه ،تیلور 1و همکاران ( )2111در پژوهش خود نشان دادند كه ارتباط معناداری بین فضای
سبز و علائم  ADHDوجود دارد؛ بهطوریكه علائم اين اختلال برای دختران ساكن در منزل مسکوني
با فضای سبز ،بسیار كمتر از دختران ساكن در منزل مسکوني فاقد فضای سبز بود ( .)32از دادههای
پژوهش حاضر و نتايج مطالعات فوق كه بهطور جداگانه به بررسي تأثیر فعالیت ورزشي و مکانیسم اثر
آن و نیز تأثیر فضای سبز و مکانیزم آن بر كاهش علائم اختلال در كودكان  ADHDپرداخته و نتايج
مفید هركدام را بهطور جداگانه گزازش كردهاند ،ميتوان اينگونه استنتاج كرد كه احتمالاً اثرات مفید
فعالیت ورزشي در فضای سبز بیشتر است.
دراينراستا ،نتايج پژوهش حاضر (جدول شمارۀ سه و شکل شمارۀ يک) نشان داد كه تمرين هوازی
در فضای سبز نسبت به گروه حضور در فضای سبز و گروه كنترل تأثیر معناداری بر بیشجنبشي و
تکانشگری داشته است؛ اما در گروه تمرين هوازی در فضای سبز نسبت به تمرين هوازی در سالن،
عليرغم كاهش در سندرمهای مذكور ،تفاوتها معنادار نبود؛ بهعبارتديگر ،ميتوان بیان داشت كه
فعالیت ورزشي توانسته است تأثیر معناداری بر اين سندرمها داشته باشد .ازسویديگر ،در علائم
بیشجنبشي و تکانشگری گروه تمرين هوازی در فضای سبز نسبت به گروه كنترل خود؛ يعني گروه
حضور در فضای سبز و تمرين هوازی در سالن نسب به گروه كنترل تفاوت معناداری مشاهده شد.
يافتههای پژوهش حاضر با نتايج پژوهش جعفری و همکاران ( )2114كه نشان دادند بازیدرماني با
رويکرد اكسلاين ،بهطور معناداری منجر به بهبود تمركز در كودكان فزونكنش گرديد ،همسو است
( .)36جئونگ 2و همکاران ( )2114نیز گزارش كردند كه ورزش با نوارگردان بهمدت  31دقیقه و پنج
روز در هفته با شیب صفر درجه بهمدت  2۸روز ميتواند بهعنوان روش درماني مؤثری برای كاهش
علائم  ADHDدر موشهای صحرايي در نظر گرفته شود ( .)31علاوهبراين ،نتايج اين پژوهش با
يافتههای گاپین و ايتنر )2114( 3كه در پژوهش خود ادراكات والدين بر چگونگي تأثیر فعالیت بدني

1. Taylor
2. Jeong
3. Gapin & Etnier
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بر اختلال  ADHDرا موردبررسي قرار داده و نشان دادند كه فعالیت بدني يک استراتژی مناسب برای
كاهش علائم اختلال  ADHDبرای كودكان و نوجوانان است ( )3۸و نیز نتايج پژوهش چوی 1و همکاران
( )2112كه گزارش كردند شش هفته فعالیت ورزشي هوازی ،اثربخشى متیل فنیدات بر علائم بالیني،
خطاهای پافشاری ،فعالیت مغز در جلوی سمت راست و قشر تمپورال را در پاسخ به آزمون مرتبكردن
كارتهای ويسکانسین 2افزايش ميدهد ،همسو است ( .)39احتمالاً ميتوان تأثیر تمرينات ورزشي
اينتروال هوازی بر علائم اختلال  ADHDرا به برخي از شبههورمونها نسبت داد كه ترشح آنها موجب
آرامش بدن ميشود و درنتیجه ،بر كاهش فزونكنشي تأثیر ميگذارد .مطالعات برخي از پژوهشگران
در ارتباط با متابولیسم بدن نشان ميدهد كه فعالیتهای ورزشي بر بخش شیمي ـ عصبي مغز تأثیر
مثبتي دارد (برایمثال ،افزايش دوپامین باعث برانگیختگي مغز ميشود) .بايد خاطرنشان ساخت كه
افزايش حساسیت گیرندههای دوپامینرژيک در پاسخ به ترشح دوپامین در اثر ورزش ميتواند در كاهش
 ADHDمؤثر باشد (.)12
نتايج مطالعات (انساني و جانوری) همسو حاكي از آن است كه بازیدرماني ،فعالیت ورزشي هوازی و
دويدن روی نوارگردان هم در كودكان و نوجوانان و هم در رتها موجب كاهش علائم اختلال ADHD
ميشود؛ اين درحالي است كه ما در پژوهش حاضر درصدد بوديم تأثیر فعالیت ورزشي را بر محیط
طبیعي ،فضای سبز و محیط معمول آن؛ يعني سالن ورزشي بررسي نمايیم و دراينراستا ،جهت دقت
بیشتر در نتیجهگیری و تأثیر همافزايي اثرات فعالیت ورزشي و محیطي كه در آن ورزش اجرا ميشود،
يک گروه كنترل برای فعالیت ورزشي و يک گروه كنترل برای فضای سبز در نظر گرفتیم.
پژوهشگران معتقد هستند كه فرصتهای تمريني بهتنهايي نميتواند رشد حركات ماهرانه و كاهش
علائم بیشفعالي را در بیشتر كودكان بههمراه داشته باشد ( .)41ازسویديگر ،مداخلۀ محیطي كه
ورزش در آن انجام ميشود نیز قابل تامل است؛ بنابراين ،مسئلهای كه مطرح ميباشد فراهمكردن
محیطي غني و محرك برای افزايش تجارب حركتي و رشد مهارتهای حركتي و حفظ آرامش و دوری
از پرخاشگریها و رفتارهای نامناسب در كودكان فزونكنش همراه با نقص توجه است .در پژوهش
حاضر نیز با توجه به يافتهها مشاهده شد كه فعالیت ورزشي در فضای سبز نسبت به فعالیت ورزشي
در سالن ،دارای مزايايي برای كاستن از علائم فزونكنشي همراه با نقض توجه بوده است .دراينراستا،

1. Choi
2. Wisconsin Card Sorting Test
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"نظريۀ كاهش سطح استرس اولريخ "1در ارتباط با مزيتهای فیزيولوژيکي و عاطفي بیان ميكند كه
افراد با ديدن عناصر طبیعي نظیر گیاهان ،مناظر رنگي و آب ،كاهشي در سطح استرس خود را تجربه
ميكنند ( .)34همچنین ،براساس" نظريۀ حیاتبخش كاپلان "2و پژوهشهای انجامشده ،وجود عناصر
طبیعي در محیطهای سرسبز موجب ميشود كه فرد به چهار مؤلفۀ مهم فراخي خاطر ،كاهش استرس،
احساس خوب و امیدواری (كه در اماكن ساختماني كمتر حاصل ميشود) دست يابد ( .)41با توجه به
بررسي و جستجوهای بهعملآمده ،تاكنون پژوهشي كه تعامل دو عامل ورزش در فضای سبز را مورد
سنجش قرار داده باشد ،صورت نگرفته است؛ اما پژوهشگران اثر فعالیت ورزشي و حضور در فضای
غني و طبیعت بر كاهش علائم اختلال  ADHDرا بهطور جداگانه موردبررسي قرار دادهاند كه در
پیشینۀ پژوهش آمده است.
يافتهها بیانگر آن است كه انجام فعالیت ورزشي در طبیعت (فضای سبز) ميتواند سهم بهسزايي در
ارتقای سلامت رواني هم در افراد معمولي و هم در افراد دارای اختلال ،بهويژه بیشفعالي داشته باشد.
دراينزمینه ،نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه گروههای تجربي كه در فضاهای سبز و سالن ورزشي
به تمرين هوازی پرداختند ،نسبت به گروههای كنترل خود از نظر عملکردی (بيقراری ،اختلال دقت،
بیشجنبشي و تکانشگری) بهبود معناداری را نشان دادند.
بهطوركلي ،با توجه به پیشینه پژوهش فعالیت ورزشي در فضای سبز و پاركها توانسته است ،منجر
به بهبود زمان واكنش ،اندازۀ خطای غفلت و ارتکاب ( ،)2۸كاهش علائم فزونكنشي ،كاهش میزان
استرس خلقوخو و خستگي شود ( )32،31همچنین قادر است مکانیسمهای رواني ـ عصبي ،تحريک
غدد درونريز و درك محیط طبیعي كه بهصورت محركهای مغزی و عکسالعمل رواني مثبت را
هدايت كند ( )34،33و منجر به آرامش و توجه برای مدتزمان بیشتر در كودكان مبتلا به ADHD
خواهد شد ( .)12لذا ،با توجه به اينكه اين گروه از كودكان دوران رشد و تحصیل را سپری ميكنند،
پروتکل پژوهش حاضر ميتواند موجب افزايش  BDNFو دوپامین (كه بهنوبۀ خود نقش مؤثری در
كاهش  ADHDدارند) در آنها شود .درنهايت ،بهنظر ميرسد هشت هفته فعالیت هوازی با شدت 61
تا  ۸2درصد ضربان قلب ذخیرۀ بیشینه ميتواند انعکاس اين مطلب باشد كه لازم است تدارك
فعالیتهای هواری در فضاهای خارج از سالنهای ورزشي معمول و در فضای سبز و پاركها برای
كودكان؛ بهويژه كودكان دارای اختلال فزونكنشي با كمبود توجه جهت كنترل و درمان علائم اختلال
 ADHDدر برنامههای آموزشي و درماني مدنظر قرار گیرد.

1. Ulrich's Theory of Reduce Stress Levels
2. Kaplan's Theory of Life
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نتايج پژوهش حاضر حاكي از نقش و اهمیت ورزش و فعالیت منظم و سازماندهيشدۀ هوازی در فضای
سبز بهمنظور كنترل و درمان اختلالات رفتاری كودكان؛ بهويژه فزونكنشي با نقص توجه بهعنوان يک
روش غیرتهاجمي و غیردارويي بوده و بر ضرورت انجام آن با توجه به شرايط كمتحركي حاكم بر جوامع
بشری تأكید ميكند .بهنظر ميرسد فعالیت ورزشي در فضای سبز برای اين كودكان لذتبخش بوده
و آنها را ترغیب ميكند تا در ساير فعالیتهای اجتماعي نیز با همین شادابي و دقت عمل نمايند.
با توجه به اينكه محدودۀ مطالعه در پژوهش حاضر دانشآموزان هفت تا  11سال بوده و تمامي آنها
بهلحاظ جنسیتي دختر بودهاند ،پیشنهاد ميشود پژوهشي مشابه در دامنههای سني ديگر و در ارتباط
با گروه جنسي پسران انجام شود .ازسویديگر ،نظر به اثربخشي فعالیت ورزشي و فضای سبز بر
اختلالات شناختي ( )ADHDپیشنهاد ميگردد پژوهشي مشابه با آزمودنيها و اختلالات شناختي ديگر
انجام شود تا مشخص گردد كه آيا نتايج مشابهي حاصل خواهد شد؟ درپايان ،توصیه ميشود نتايج
اينگونه مطالعات در اختیار سازمانهای بهزيستي و كودكان استثنائي قرار داده شود.
پیام مقاله :با توجه به تأثیرات مثبت فعالیت ورزشي در طبیعت بر بهبود عملکرد دستگاههای مختلف
بدن در انسانها شايسته است توجه خاصي بر انجام فعالیت ورزشي سبز در مبتلايان به اختلالات
شناختي؛ بهويژه در دوران رشد مدنظر قرار گیرد.
همچنین ،با توجه به اثر فعالیت هوازی بر  BDNFو ساير فاكتورهای فیزيولوژيک ميتوان به اين نتیجه
رسید كه فعالیت بدني هوازی ميتواند بهعنوان يک محرك مطلوب جهت بهبود عملکرد شناختي و
رفتاری عمل كند .ازسویديگر ،با توجه به اثر محیطهای سرسبز و طبیعي بر میزان استرس ،خلقوخو
و خستگي و اثرات رواني و عصبي آن ميتوان گفت كه فعالیت در فضای سبز ممکن است اثرات رواني
مثبتي را بههمراه داشته و برای كاهش علائم  ADHDمؤثر و مفید باشد .درنهايت ،با توجه به اثرات
ورزش و محیط سبز ميتوان پیشنهاد داد كه ورزش در محیط سبز ميتواند اثر مضاعفي را بر كاهش
اختلالات شناختي و محركي مطلوب در عملکرد شناختي بر جای بگذارد.
تشکر و قدردانی
بدينوسیله پژوهشگران مراتب سپاس و قدرداني خود را از تمامي دانشآموزان ،والدين ،معلمان و
مسئولان مدارس ناحیۀ يک شهر اهواز؛ بهيژه سركار خانم نمازی ،جهرمیان و فتحي ابراز ميدارند.
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Abstract
The purpose of this study was to compare a period of selected training program in green
and indoor spaces on Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). In this clinical
trial study, the number of 120 girl�
s students of elementary school of Ahvaz city with
ADHD between seven to 11 years old were selected by multistage cluster sampling
method. Than Child Symptom Inventory (CSI-4) that designed according to Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders criteria (DSM-IV) was completed by teachers
and parents. Afterward 48 of them with the highest-deficit hyperactivity disorder were
selected randomly and put with four groups of 12 patients (Aerobic training in green space
group, Aerobic training in indoor spaces group, a normal activity in the green space group
and the control group). Aerobic training protocols in the green and indoor space were
performed three sessions per week for eight weeks with a Maximum Heart Rate Reserve
60 ˚ 85% (25 to 35 minutes per session). For statistical analysis ANCOVA with LSD post
hoc analysis was used. The results showed that aerobic training in the green spaces group
had a significant effect on the treatment of ADHD symptoms compared to other groups
(P<0.05). As a result, aerobic training in green spaces can be used as therapeutic
procedures with a positive effect on reducing symptoms (Hyperactivity, Attention deficit,
Restlessness and Impulsivity) to children with ADHD.
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