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 Background and Purpose: Finding appropriate methods for improving executive functions such as 

planning and organizing skills, flexibility, inhibition, and metacognition in preschool children is 

important, because these functions influence all their future activities. Therefore, the purpose of this 

research was to investigate the effectiveness of rhythmic games on the planning and organizing skills, 

flexibility, inhibition, and metacognition of preschool children. 

Method: The research method is a semi-experimental study with pretest- posttest control group 

design. The statistical population included all 4-6 year old children enrolled at Rasht kindergartens 

and preschool centers in 2017, among them a sample of 30 individuals were selected by convenience 

sampling method and based on inclusion conditions. Research instrument was behavior rating 

inventory of executive function (Spies, Isquith and Gioia, 2002). The experiment group received 

intervention program for twelve 45-minute sessions, whereas the control group received no training. 

Data were analyzed by analysis of covariance. 

Results: The findings of this study showed that the intervention of rhythmic games improved the 

planning and organizing skills (P<0.001, F=21.11), flexibility (P<0.001, F=17.89), inhibition 

(P<0.01, F=7.58) and metacognition (P<0.001, F=19.59) in experimental group.  

Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that performing of rhythmic 

games in interesting and hierarchical sessions, gives children the opportunity to develop their skills 

in planning and organizing, flexibility, inhibition, and metacognition. Therefore, it can be used as a 

complementary approach to other training programs. 
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مقاله پژوهشی

 تانیدبسکودکان پیشپذیری، بازداری، و فراشناخت انعطاف ریزی و سازماندهی،های ریتمیک بر برنامهاثربخشی بازی
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 20/05/17دریافت شده: 

 09/01/17پذیرفته شده: 

 98/08/18منتشر شده: 

، پذیریانعطافی، دهسازمانریزی و های برنامهی اجرایی همچون مهارتهاکنش های مناسب برای بهبودپیدا کردن روش زمینه و هدف: 

های آینده این کودکان، حائز اهمیت خاصی در تمامی فعالیت هااثر این مهارت دبسنتانی به واسنطهبازداری، و فراشنناخت در کودکان پیش

ی، دهسنننازمانریزی و های برنامههای ریتمیک بر میزان مهارتاسننتا از این رو هدف از اجرای پهوهش حا ننر بررسنننی اثربیشننی بازی

 دبستانی بود.پذیری، بازداری، و فراشناخت کودکان پیشافانعط

آزمون با گروه گواه اسنننت. جامعه آماری شنننامی تمامی و پس آزمونآزمایشنننی با  ری پیشپهوهش حا نننر از نوط مطالعات نیمهروش: 

با استفاده از  آنهانفر از  90بود که تعداد  9916سال دبسنتانی شهر رشت در ها و مراکز پیشسناله ثبت نا  شنده در مهدکود  4-6کودکان 

یاس ها مقآوری دادهنمونه مورد مطالعه انتیاب شدند. ابزار جمع عنوانبهگیری در دسنترس و بر حسنب شرایو ورود به پهوهش روش نمونه

ای دقیقه 45 جلسنننه 92در های گروه آزمایش بود. آزمودنی (2002 جیویا، و ایسنننسوئس وری اجرایی )اسننن،ای،بندی رفتار کنشدرجنه

مون ها از آزگروهی تحنت آموزش قرار گرفتند، در حالی که گروه گواه ننین آموزشنننی را دریافت نسردند. برای تحلیی داده صنننورتبنه

 تحلیی کوواریانس استفاده شد.

و  P < 009/0ی )دهسازمانریزی و های برنامههای ریتمیک توانسته است عملسرد مهارتبازی نتایج پهوهش نشنان داد که مداخله: هایافته

99/29=F،) انعطاف( 009/0پذیری > P  81/97و=F( بازداری ،)09/0 > P  58/7و=F،) و ( 009/0فراشنننناخت > P  51/91و=F گروه )

 آزمایش را بهبود دهد.

مراتبی، با لهجلساتی جذاب و سلس صورتبههای ریتمیک توان اسنتنبا  کرد اجرای بازییبر اسناس نتایج پهوهش حا نر مگیری: نتیجه

 یزیرهای برنامهمهارت تا توانایی خود را در دهدیمبه همراه موسنیقی و ریت،، این فرصت را در اختیار کودکان قرار  ایجاد تحر  و نشنا 

نار سننایر یک شننیوه تسمیلی در ک عنوانبهتواند بنابراین، این شننیوه میا تقویت کنندفراشننناخت  و پذیری، بازداری،انعطاف ی،دهسننازمان و

 های آموزشی به کار رود.برنامه
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 مقدمه
شننننناختی اسنننت کنه به روان مفهو  عصنننب کین 9هنای اجراییکنش

ه ریزی و فعالیت هدفمند اشنناریندهای شننناختی سننطل بالا برای برنامهافر

حفظ ، 9فعالحافظه دهی، ، سنننازمان2فیتسل یآغازگردارد که شنننامی 

، زمننان تیننریمندهیجنناننات، مهننار ریزی، فراشننننناخننت، ، برنننامنهتوجنه

های اجرایی از مهارتتحول (. 9) است 4پاسخ یبازدارو  ،پذیریانعطاف

و در  ی دو دهه اول زندگی به رشننند نهایی شنننود قبی از تولد آغاز می

، ندکای که نوزاد شروط به تعامی با محیو خود میرسند. از لحظهخود می

های اجرایی خود برای رفع از وی انتظار دارند که از مهارت سنننالانبزرگ

روط آموزش رسمی، والدین و و با شنکند نیازها و تقا ناهایش اسنتفاده 

های اجرایی خویش برای معلمنان انتظنار دارنند کنه کودکنان از مهنارت

 (.2) کننداستفاده  نیز انجا  تسالیف درسی و رفتارهای اجتماعی

ر د اجرایی هایکنشتحول  روند، برخی کودکنان بنه دلایی متفاوت

سار های مغزی آشاین کودکان به دلیی آسیبآنها نندان  بیعی نیسنت. 

و یا  5کنشینفزو /توجه یینارسناو پنهان و یا مبتلا بودن به اختلالاتی نظیر 

مداخلات و راهسارهای ویهه هسنننتند تا  ازمندین 6تحولی اختلالات فراگیر

 های اجرایی به عملسردای کنشبتوانند با اسننتفاده از راهسارهای مداخله

روز این با  راحی مداخلات به(. علاوه بر 2برسند )و پیشنرفت حداکثری 

 ی،دهسنننازمننان و ریزیبرننامنه هنایمهننارت توان بننه رشنننددنینا نیز می

ا تکرد کودکان کمک همه در  فراشنننناخت و بازداری ی،ریپذانعطاف

 زندگی تحصننیلی و اجتماعی به موفقیت دسننت یابند. بتوانند در عرصننه

 یعننامنن بننه توجننهمعمولننا   تحصنننیلی، عملسرد بینیپیش همچنین برای

شننناسننی و علو  های روانیافته بر اسنناس(. 9اسننت ) معطوف فراشننناخت

ساسی و تربیت کودکان نقش اتحول های پیش از دبستان در تربیتی، سال

(. در این دوران حسنننناس و مه،، یننادگیری 4ی دارد )اکنننندهنییتعو 

در  های آنانتوانایی اشودتر انجا  میو آسان ،ترتر، سنریعکودکان عمیق

ا های اصلی شیصیت آنهو پایه اشودشنسوفا می تحول های میتلفجنبه

تواند در سرنوشت کود  بنابراین آموزش و مداخله می اگیردشسی می

 دبسنننتانی، کود  را برای دورهپیش دورهسنننویی دیگر  زا باشننند. مؤثر

از محیو  جیتدربهکند. کود  های مورد نیاز آماده میمدرسه و مهارت

                                                           
1. Executive Function 

2. Task initiation 

3. Working memory 

سن و درسه و انجا  کارهای گروهی با ه،شود و با کار در مجدا می خانه

ه بازی است ک دبستانی،شود. روش آموزش در پیشسنالان خود آشنا می

 شودهای جسنمی و گفتاری آشننا میبا مفاهی، و مهارت  ی آن کود 

و اجتماعی او را فراه،  ،ذهنی، جسننمیتحول ارتقاء  که این شننیوه زمینه

 رب، و پرورش آموزش گذاراناستیسسنیاری از پهوهشگران و ب .کندمی

دارند.  ایعمده دیتأک یدبسنننتنانی و دبسنننتانهنای پیشآموزش مهنارت

، قبی از تحولی، روندی  بیعی دارند هایتخردسنننالانی که از نظر مهار

های رسنننمی وارد مندرسنننه شنننونند به سنننهولت مهارت  وربنه نسنهیا

ممسن اسننننت امننا هر انحراف تحولی گیرننندا تحصنننیلی را فرا میپیش

(. در مورد ننین کودکانی باید 5) باشد های یادگیریناتوانی درآمدشیپ

 های اولیه موردتا بتوانند مهارتکرد از راهبردهای مداخله خاص استفاده

نینناز را برای موفقیننت در یننادگیری تحصنننیلی آینننده کسننننب کنننند. 

عصب  زودهنگا  اند تشنیی  و مداخلهنشنان دادههای میتلف پهوهش

 دسالخرهای اجرایی کودکان ی و بهبود کنشبیشتوانی در شناختروان

ناتوانی مؤثرتر اسنننت و همچنین اسنننتفاده از مداخلاتی که اهمیت  مبتلابه

یرانه و پیشننگ مؤثرتواند روشننی می اند،ازی و موسننیقی را در نظر گرفتهب

 ودکان در این مرحله از زندگی باشد.همراه با شادی برای ک

 کردن درست معما، حی بازی، عاشق خود وجود عمق در انسنانی هر

 قدرتمند ابزار نوعی هابازی واقع در. اسنننت حرکتی هایبازی و ،پازل

 و گروهی همیاری و همساری بسننتر که آیندمی شننمار به فرهنگی علمی

 کودکان مشسلات تحول، یندافر در(. 6)کنند می مهیا را هامهارت تقویت

 به رمؤث گوییپاسنننخ یا در  برایسنننالان بزرگ ناتوانی علت به اغلب

منظور . بهاسنننت ارتبا  برقراری برای آنها هایکوشنننش و هااحسننناس

املا  ک وسنننیله یک بازی کودکان، با شنننفاهی  ریق از ارتبا  یبرقرار

الان سننزرگب برای کلا  همانند کودکان برای که اسننت بیان برای پیشننرفته

 حرکت و شننعر موسننیقی، درگیر که هاییبازی کلی، ور (. به7)اسننت 

 نارک در موارد این مجموط زیرا هسننتند، آهنگین هاییریت، دارایهسننتند 

 هک کنندمی برقرار اعصنناب مرکزی سننیسننت، و مغز بین را ارتبا یه، 

 حواس بین خوشننایند هایکشنننمسش از که اسننت اینهارودخ همانند

 .است شده تشسیی حرکت و ،لامسه بینایی، شنوایی،

4. Flexibility & Response inhibition 

5. Attention deficit/ hyperactivity 

6. Pervasive maturity disorders 
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 ریتمیک غیرکلامی هایارتبا  ایجاد با و ریت، متنوط دنیای با موسیقی

 را نآنا هایپاسنننخ و ارتبا  برقرار کند کودکان با یخوببنه توانندمی

 بودن حاک، دلیی به ریتمیک حرکات و هابازی در(. 8)کند  تحریک

 این برخورداری نیز و آن عننناصنننر و اجزا بر همنناهنگی و نظ، وزن،

 موسنننیقیایی، هایمحر  غنی، حرکتی -حسنننی تجارب از هاحرکت

 موقعیتی و شرایو ها،پاسخ و هامحر  توالی ظهور و دیداری شنیداری،

 ،دراکیا شناختی، ذهنی، پرسش بر علاوه که شودمی ایجاد کودکان برای

 لیتحصننی هایمهارت موفق فراگیری و رشنند برای هاییزمینه ،حرکتی و

بعد  (.6) شودمی ایجاد کردن حسناب و ،نوشنتن خواندن، مانند آینده در

ر آوو نشننا  ،بیش، تلطیف دهندهملودیک و آهنگین موسننیقی آرامش

برای کودکننان بوده و بعنند ریتمیننک و موزون آن ایجننادکننننده نظ،، 

و وحندت میان عناصنننر درونی، ذهنی و روانی  ،همناهنگی، یس،نارنگی

کود  بنا دنینای پیرامونش اسنننت. حرکنات ریتمینک آن نیز بننه دلیننی 

کان آگاهی بدنی که به کود ههیوبهی نون ایجاد توجه، تمرکز و راتیتنأث

رسنند های کودکان مه، و  ننروری به نظر میدهد برای درمان اختلالمی

(1.) 

و شرای و ایجاد زودهنگا مداخله  وکه تشیی   دادندمطالعات نشان 

لالات بسیاری از اختتر شندن از وخی،پیشنگیری  بهتحول  مناسنب تحولی

ای هاختلالات  یف اوتیسنن،، ناتوانیکنش، نارسننایی توجه/فزونهمچون 

ر کند. در حال حا و مشسلات تحصیلی و اجتماعی کمک می ،یادگیری

را در فرایننند منداخلننه  هنای ریتمینکبنازی ریتننأثمطنالعنات علمی ویهه، 

(. همچنین مطالعات میتلفی، عملسرد شناختی 90)دادند نشان  زودهنگا ،

(. 99داننند )هنای حرکتی مرتبو میی مغز را بننا فعنالیننتریپننذانعطنافو 

 شنننناختی رابطهتحول  و بازی بین کهمعتقدند  9کایزنبری و آیزنبرگ

ای است که ی شنیوهندرمایبازاز  رفی  (.92دارد )به نقی از  وجود قوی

شننناسننان و پهوهشننگران میتلفی  ی نندین دهه از آن برای درمان روان

آن را  اثربیشیاند و  یف وسنیعی از اختلالات و مشنسلات استفاده کرده

ن نشنناپورجوان، عابدی و فرامرزی (. همچنین نتایج تقی99) تأیید کردند

و حافظه هنای ریتمینک بندنی در مشنننسلنات یادگیری کنه بنازی دادنند

ی حرکتی هاتیفعالکه  آنجااز  (.94توان ذهنی تأثیر دارند )کودکان ک،

 و به او کمک گیرندهسنننتند و کی بدن کود  را در بر می بیشلنذت

                                                           
1. Aizenberg and Kizenbery 

ک رهای ناشی از تحریکنند تا توجه و تمرکزش را حفظ کرده و رفتامی

یننند ااین روش خلنناد در فردر نتیجننه کننند، منحنر  آننی را مهننار 

یننک ارزش، بیشنننتر از  عنوانبننهی روی یگنانگی کود  اندرمنحرکنت

وسننیله کود  که به 2کند مفهو  خوددارد و کمک میاسننتعداد تمرکز 

(. در این زمینه 95)های مسرر آسننیب دیده اسننت، درمان شننود شننسسننت

ای های بنه این نتیجنه رسنننیندند که بازیپوینامنش و فرینابی در مطنالعنه

ادگیری یو اختلال توان ذهنی ک، ودکانپرخاشگری ک توانندمیریتمیک 

یک  ارائه (. دیویس و همساران در پهوهش خود، با96) دنرا کاهش ده

حر  و تتمرینی هوازی شاهد بهبود عملسرد شناختی کودکان بی برنامه

وان با عن (. نتایج پهوهش کلز و توم،روسسی97دارای ا نافه وزن بودند )

ده دهنننشننا ،های بدنی موزوناثرات حرکات ورزش ایروبیک و فعالیت

هننای هننای کنشمؤلفننه در گروه مورد هننایآزمودنی عملسرد افزایش

 ستا بوده شنناختیهای تحولی و عصنب رواناجرایی کودکان با ناتوانی

 نتیجه گرفتندی امطالعهاصنننغری نسای و عبدی در  در همین زمینه (.98)

سنننتقی م یک مداخله عنوانبهاجرایی های نشدرمانی مبتنی بر کبازی که

 ،آورانههای فننامسمی همراه دارو درمانی، درم یک مداخله عنوانبهینا 

نشنننی کبا اختلال نارسنننایی توجه/ فزون و مدیریت رفتاری برای کودکان

 همچنین نتایج پهوهش عابدی، کاظمی و شوشتری نشان (.91)مفید است 

اجرایی و توجه های نشداد کنه آموزش حرکنات ورزش ایروبیک بر ک

(. 20) است مؤثرشنناختی روان -های یادگیری عصنبکودکان با ناتوانی

 به رو دارویی هاینادرم به گرایش ،جیتدربه و امروزه وجود این با

 بر مبتنی هایمداخله و غیردارویی هاینادرم سنننه، و اسنننت کاهش

 مانند شننوندمی شننناخته  بیعی هایمداخله عنوان با که روزمره زندگی

 و یدرمانیبناز و اجراییهنای کنش آموزش بر مبتنی هنایمنداخلنه

 (.29ت )اس افزایش به رو ،ترکیبی هاینادرم

از سننننین نهار تا هفت  جیتدربهتوانایی حرکات موزون و ریتمیک 

انواط  بلافاصننله بهشننوند کند و کودکان قادر میسننالگی توسننعه پیدا می

های ریتمیک پاسننخ نشان های شننوایی سناده و انگیزهمیتلف از محر 

هایی است که کمتر های ریتمیک از جمله روشبا این وجود بازی دهند.

ت هایی نیسدر مراکز درمانی مورد استفاده قرار گرفته است و جزء روش

 تربیشننندر  رایج مورد اسنننتفناده قرار گرفته باشننند. همچنین  وربنهکنه 

2. Self-concept 
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و هننای میتلف بننا اختلننالاین روش بر کودکننان  راتیتننأثهننا پهوهش

هنای سننننی بالا انجا  شنننده و بر اهمیت و  نننرورت این روش بر گروه

تقاد  بق اع توجه خاصی نشده است.سنن، با تحول بهنجار و ک،کودکان 

 ی حاصله از محیوهاکیتحربیسر، مغز این آمادگی را دارد که از  ریق 

ز مغز از  ریق تحریسنناتی کننه ا گرید عبننارتبننه اری، تغییر یننابنندیننادگی

کند، قادر به شننناختی دریافت میهای آموزشننی، اجتماعی، و روانمحیو

پاسخ به این سوال اساسی در این مطالعه مبنی بر بنابراین ا (22تغییر است )

 ی،دهسنننازمان و ریزیهنای ریتمینک بر برننامنهاثربیشنننی بنازیمیزان 

 6تا  4فراشننناخت کودکان پیش از دبسننتان ) و ،بازداری پذیری،انعطاف

و جذاب برای  مؤثرهای در انتیاب روش زیادیتوانند نقش می، سنننال(

  ارتقای سطل شناختی کودکان داشته باشد.

 روش
 پهوهش حا نننر،  ری: کننردگانشرررکرتالف( طرح پژوهش و 

 اسننت. جامعه گروه گواه با آزمونآزمون و پسپیش نوط از و آزمایشننی

 در شده نا  ثبت ساله 4-6کودکان  شنامی تمامی حا نر پهوهش آماری

 90که  بود 9916سال  در رشت شهر دبستانیپیش مراکز وها مهدکود 

 سترسدر دگیری تصادفی و با استفاده از روش نمونهکود  از بین آنها 

 ریوبندی رفتاری کنشپرسنشنامه بریف )درجه و سن،س بر اسناس نمره

ه بانتیاب شده  نمونهدر مرحله بعد فر  والدین( انتیاب شندند.  -اجرایی

 هایملا تایی آزمایش و گواه جایدهی شدند.  95تصادف در دو گروه 

سننال،  6تا  4بودند از: گروه سنننی  عبارت پهوهش ها بهآزمودنی ورود

 و والدین گزارش اسنناس بر هوشننی و حرکتی مشننسلات وجود فقدان

 ایبر کامی والدین کود ، ر ایت ر نایت و همساری داشنتنمربیان، 

مندی کود  به موسیقی و بازی،. علاقه ،پهوهش در فرزندشنان شنرکت

ر دریافت دیگ و پزشسینروا حاد مشسلات وجود ترین ملا  خروجمه،

 بود. ، یدرمانروان و درمانیداروهای همزمان مانند درمان

 ب( ابزار

این  : 9فر  والدین –وری اجرایی رفتاری کنشبندی پرسنننشنننننامه درجه

های اجرایی اولین ابزاری کنه تواننایی ارزیابی کنش عنوانبنهسنننیناهنه، 

توسنننو گای،  2009دبسنننتانی را دارد، اولین بار در سنننال کودکان پیش

                                                           
1. Behavior  rating inventory of executive functioning 

های اجرایی مبتنی بر عملسرد بررسنننی کنش منظوربه 2آزکوت، و جیویا

(. این پرسشنامه یک مقیاس 29)  راحی شند ،کود  در خانه و مدرسنه

 ،های اجرایی را در محیو خانهبندی سننناختارمند اسنننت که کنشدرجه

 5تا  2کودکان سنین کند و برای ارزیابی می دبسنتانشیپ ، ومهدکود 

والدین اسننت. این ماه تنظی،، و شننامی دو فر م موازی معل، و  99سننال و 

تا  99گویی به آن بین است و زمان لاز  برای پاسخ گویه 69سیاهه دارای 

)هرگز(،  9های این پرسشنامه از گذاری گویه. روش نمرهدقیقه اسنت 95

های اجرایی در (. کنش24( اسننت )اوقات شننتریب) 9و  ،)گاهی اوقات( 2

مقیاس بالینی آن شننامی  اند کهبندی شنندهعامی تقسننی، 1این سننیاهه به 

 دهیریزی/سنننازمانفعال، و برنامهحافظه ی، جانیر همهنابنازداری، تغییر، 

های هر مقیناس، نمره گوینهاسنننت. برای بنه دسنننت آوردن نمره هر زیر

مقیاس، نشنننانه بالا در هر خرده شنننود و کسنننب نمرهمقیاس جمع میزیر

گای و همساران  (.29نظر اسنت ) توانایی بیشنتر کود  در مهارت مورد

سننننجی این ابزار در های روانبررسنننی ویهگیدر اولین پهوهش خود با 

دبسنتانی دو تا پنج سال، با استفاده از والد کودکان پیش 460معل، و  902

روش همسنننانی درونی و روش بازآزمایی، اعتبار این نسنننیه را بسنننیار 

 نیزا رابزار این مطلوب گزارش کردند و همچنین روایی همگرا و افتراقی 

های (. دوکو و وایلانسورت ویهگی29)آوردند  کاملا  مورد تأیید به دست

 دبستانیپیش بهنجارکود   625سنجی این ابزار را در مورد والدین روان

مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از همسانی درونی و روایی همگرای 

ی دنندبعهمچنین نتایج این بررسنننی از سننناختار  .مطلوب این ابزار بود

حمایت کرد  ،ه مبنای نظری این سننیاهه اسننتهای اجرایی کسننازه کنش

معل،  497 روی بر را ابزار این نسیه اس،انیایی نیز (. بونیلو و همساران25)

 پایایی از حاکی نتایج و اجرا کردند سننال 6تا  9کودکان  والد 497و 

نسنننیه  مشنننهدی و همساران در ایران(. 26ابزار بود ) خوب این بسنننیار

سال مورد  6تا  2کود   910مورد والدین  فارسنی این پرسنشننامه را در

 به آمده دست به پایایی  رایب که داد نشنان بررسنی قرار دادند. نتایج

 بیشر ایت کی مقیاس و هامقیاسخرده تما  برای سنجیروان لحاظ

 ،شگری، تشیی ، پهوهغربالبوده و این پرسنشنامه ابزار مطلوبی برای 

 همچنین معه ایران شنننناخته شننند.هنای مداخلاتی در جاو سنننایر زمیننه

 روابو و هبود برخوردار مطلوبی درونی همسنننانی از هامقیناسخرده

2. Guy, Isquith &Gioia 
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 اعتبار  نننریبارد. همچنین وجود د هامقیاسهخرد بین خوبی درونی

 (.27)گزارش کردند  14/0 را این مقیاس کرونباخ( )آلفای

های مهارتای با توجه به سنننطل برننامه مداخلهای: ج( برنرامه مداخله

فراشنننناخت  و بازداری پذیری،انعطاف ی،دهسنننازمنانو  ریزیبرننامنه

نیناز تعناملنات اجتماعی کودکان هنای پیشکودکنان و همچنین مهنارت

هایی با هدف ارتقای . هر جلسنننه از این برنامه شنننامی بازی راحی شننند

های ها و بازیکودکان بود که از کتاب حرکت ذکر شنننده هایمهارت

هننای تجربی و آموزشنننی مربی دوره و(، 6تمیننک( رافعی )موزون )ری

گروه  .( انتیاب شننندنویسننننده نیسنننت این مقالههای ریتمیک )بنازی

گروهی  صننورتبههای ریتمیک جلسننه تحت بازی 92آزمایش به مدت 

آموزشنننی دریافت نسرد. شنننری  گواه در حنالی که گروه ،قرار گرفتنند

 آمده است. 9کوتاهی از جلسات در جدول 
 

 ی ریتمیکهایبازبرنامه مداخله  محتوای :1جدول 

 اهداف روش جلسات

 ها برای والدینی بازیاثربیشمقدمات آشنایی با کودکان و شری روش  نیست
فاده های مورد استآشنایی کودکان با یسدیگر، مربی، فضای جلسات بازی و روش

 در پهوهش

 دو 
هماهنگ با ریت،، حفظ موقعیت مسانی، اجرای اشعار ثابت برای شروط  بشین و پاشو

 و پایان جلسات

شروط و پایان  سازی کود  از نحوهآگاه ی،دهسازمانریزی و تقویت مهارت برنامه

 فرایند بازی

 صندلیاستپ رق ، بازی خو موزیسال، بازی با  پذیریافزایش و تقویت مهارت شنیداری، بازداری و انعطاف سو 

 یدهسازمان و یزیربرنامه هایمهارت افزایش و تقویت بازی دینامیک صداها، بازی حرکتی آوازی گروهی نهار 

 ایجاد و تقویت مهارت بازداری پاراشوت و توپ با بازی رنگی، تورهای با بازی پنج،

 های ارتبا ی و فراشناختیمهارت تیتقو گروهی( بر اساس تغییر شدت صدا، بازی میدان اشسالدست )کف زدن با  شش،

 مشارکت گروهی و یریپذانعطاف مهارت تقویت و افزایش ریت، اساس بر گروهی حرکتی و آوازی هایبازی هفت،

 ی و مدیریت جلسه توسو کود زیربرنامهتقویت مهارت  اجرایی هایکنش به مربو  هایبازی کلیه اجرای هشت،

 یریپذانعطافهای حرکتی، مشارکتی، افزایش مهارت های حرکتیشعرخوانی، بازی نه،

 فراشناختی هایمهارت افزایش ذهنی،و  یعضلان آرامش ایجاد پا ه انگشتانماهیچ با بازی موسیقی، با ریلسسیشن بسته، بازی نشمان با بازی اجرای ده،

 تمرکز و یزیربرنامه مهارت تقویت نمایش و ریت، با یلیل دایره، تو ب،ر هایبازی یازده،

 کودکان والدین به تسالیف و نتایج ارائه قبی جلسات هایو اجرای بازی ارزیابی دوازده،

 

هننا و هننای لنناز  بننا مهنندکود پنس از همنناهنگی: روش اجرراد( 

های لاز  در اختیار ها و پرسنشنامههای شنهر رشنت، آزموندبسنتانیپیش

جهت آشنننایی با پهوهش قرار گرفت. سنن،س از والدین  مراکزمسننلولان 

 و در هر مرکز یک سینرانی شده کودکانی که فاقد مشسی بودند دعوت

ها پس از ارائه تو نننیحاتی درباره اختلالات به عمی آمد. در این جلسنننه

های اجرایی برای جلوگیری شایع دوران کودکی، اهمیت تقویت مهارت

 خواسننته والدین یحاتی در مورد  ری، ازاز وقوط این اختلالات و تو نن

 آنها یدهیجا و نمونه از انتیاب سنند. پک تسمیی را پرسشنامه تا شند

 منتیب تماس با افراد تصنننادفی،  وربه گواهگروه آزمایش و  دو در

ای حضننور یابند. بدین ات مداخلهجلسنن در شننرکت برای تا شنند گرفته

هفته  هر ،جلسه 92 مدت به را های ریتمیکگروه آزمایش، بازی ترتیب

در این برنامه آموزشننی هر  .مدت یک سنناعت برگزار شنند به جلسننه 9

های ریتمیک گروهی توسنننو فردی که مهارت اجرایی به شنننسی بازی

های آموزشی لاز  در این زمینه را دیده است در یک جلسه آموزش دوره

 ،سنن،س در جلسننات بعدی  ننمن آموزش مهارت جدید ،شنندداده می

مهارت اجرایی در  7شننند و به این ترتیب هر های قبلی تسرار میمهارت

های جلسننه بازی 92جلسننات بازی آموزش داده شنند. پس از پایان  ی 

های دادهاجرا شد و از هر دو گروه آزمایش و گواه  آزمونپسریتمیک، 

 از لبه دسننت آمده با کمک آزمون کوواریانس تجزیه و تحلیی شنندند. 

شنند،  رعایت کاملا  پهوهش این در اخلاقی احظاتمل که ذکر اسننت به

و  ماندن ا لاعات محرمانه زمینه در هکنندشرکت به والدین که یاگونهبه
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کامی،  ر ایت با آنها و شند داده خا ر ا مینان ،رعایت اصنی رازداری

  .کردند تسمیی آرا  محیطی در را پرسشنامه

 

 هایافته
آزمون متغیرهای پس -آزمونشیپانحراف اسننتاندارد نمرات  و میانگین

ارائه شنده است. همچنین  2در جدول  گواهپهوهش دو گروه آزمایش و 

در این جدول نتایج آزمون کولموگروف اسننمیرنف برای بررسننی نرمال 

گزارش شده است. با توجه به این جدول  هاگروهبودن توزیع متغیرها در 

ر داتمامی متغیرها معنیاسنننمیرنف برای  -کالموگروف آزمون Zآماره 

 .ستاتوان نتیجه گرفت که توزیع این متغیرها نرمال می، بنابراین ستین

 

 

 نفر( 03آزمون در دو گروه آزمایش و گواه )تعداد: پس –آزمونپیش نمرات توصیفی های: شاخص2جدول 

 

 ی،دهسازمان و ریزیهای ریتمیک بر برنامهبازی ریتأثجهت بررسنی 

لیی دبسننتانی از تحکودکان پیش فراشننناخت و ،بازداری پذیری،انعطاف

کوواریننانس نننندمتغیری اسنننتفنناده شنننند. قبننی از اجرای این آزمون 

 قرار گرفت. نتایج آزمون بررسی دییتأهای آن مورد بررسی و فرضپیش

 یزیری برنامههامؤلفهآزمون آزمون و پسهمگنی شنیب رگرسیون پیش

 در گروه آزمایش و فراشناخت و بازداری پذیری،انعطاف ی،دهسازمان و

نشننننان داد کننه شنننیننب رگرسنننیون در هر دو گروه برابر اسننننت  گواه

(2/2=4,20F 05/0و≤P ).  نتننایج آزمون لوین برای بررسنننی همگنی یننا

نشنننان داد که واریانس ها گروه دروابسنننته متغیرهای  یسسنننانی واریانس

(، ≥26/0Pو  F=95/9) یدهسننننازمننانو ریزی ی بنرنننامننههننامنؤلنفننه

 و ،(≥09/0Pو  F=99/5(، بازداری )≥51/0Pو  F=90/0پذیری )انعطاف

. نتایج آزمون اسننتها برابر ( در گروه≥09/0Pو  F=21/5فراشننناخت )

باکس برای بررسنی برابری ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در بین 

نیز نشنننان داد کنه ماتریس کوواریانس متغیرهای  گواهگروه آزمنایش و 

(. =F=27/0, p≤86/4 Box M ,02/9وابسنته در دو گروه برابر اسنت )

طه بین داری رابنینتایج آزمون خی دو بارتلت برای بررسی کرویت یا مع

 دارینمع هامؤلفهی سنننازش یافتگی نشنننان داد که رابطه بین این هامؤلفه

های فرض(. پس از بررسی پیش 2X=99/90و  p≥09/0و  df=5) است

 P                             K-S Z                         انحراف استاندارد                       میانگین               گروه                       وضعیت                            متغیر                           

 آزمون                      آزمایشی      پیشدهسازمانریزی و برنامه

 گواه

 آزمایش

 آزمون                       گواهپس

27/29 

79/22 

78/29 

22/29 

49/9 

49/4 

74/0 

74/0 

94/0 

50/0 

41/0 

46/0 

87/0 

19/0 

71/0 

79/0 

 آزمایش                  آزمونپذیری                       پیشانعطاف

 گواه

 آزمایش

 آزمون                         گواهپس

60/98 

99/95 

69/98 

95/92 

96/9 

90/5 

56/0 

56/0 

59/0 

59/0 

67/0 

59/0 

17/0 

9 

19/0 

18/0 

 آزمون                       آزمایشفراشناخت                            پیش

 گواه

 آزمایش

 آزمون                        گواهپس

47/92 

99/21 

51/99 

29/28 

06/6 

22/7 

82/0 

82/0 

45/0 

48/0 

50/0 

47/0 

65/0 

19/0 

47/0 

16/0 

 آزمون                       آزمایشبازداری                               پیش

 گواه

 آزمایش

 آزمون                        گواهپس

67/95 

07/95 

58/96 

96/94 

25/2 

99/9 

60/0 

60/0 

97/0 

49/0 

41/0 

49/0 

79/0 

19/0 

75/0 

81/0 
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تحلیی کوواریانس نندمتغیری، نتایج آزمون نشنننان داد که بین دو گروه 

و  ،بازداری پذیری،ی، انعطافدهسنننازمانریزی و ی برننامههنامؤلفنهدر 

و  p>09/0و  F(4,21)=08/7داری وجود دارد )فراشنننناخت تفاوت معنی

426/0 Wilk’s Lambda= نتایج آزمون لامبدای ویلسز  9(. در جدول

 ی،دهنسازما و ریزیهای ریتمیک بر برنامهی اثر بازیاندازهبرای بررسی 

 .گزارش شده است فراشناخت و ،بازداری پذیری،انعطاف

 
 دبستانیی، بازداری، و فراشناخت کودکان پیشریپذانعطافی، زیربر برنامههای ریتمیک : آزمون اندازه اثر بازی0جدول 

 Value F 1Df 2Df Sig Ή مبدای ویلکزلا

 426/0 08/7 4 29 009/0 57/0 

 
پس آزمون بادر پیش گواه و آزمایش گروه برای بررسی تفاوت

ریزی و ی، بازداری، فراشناخت، برنامهریپذانعطافمتغیرهای  آزمون

گزارش  متغیریتک کوواریانس تحلیی نتایج 4 جدول در یدهسازمان

 است. شده

 
 گواه و آزمایش گروه تفاوت بررسی برای تک متغیری واریانس تحلیل نتایج :4جدول 

 اندازه اثر F Pآماره  مجذورات میانگین درجه آزادی مجذورات مجموع متغیر وابسته

 92/0 009/0 99/29 06/60 9 06/60 یدهسازمانریزی و برنامه

    96/5 24 58/928 خطا

 49/0 009/0 81/97 05/60 9 05/60 پذیریانعطاف

    96/9 24 54/80 خطا

 45/0 009/0 51/91 95/946 9 95/946 فراشناخت

    90/7 29 29/959 خطا

 24/0 09/0 58/7 95/28 9 95/28 بازداری

    72/9 24 96/81 خطا

 

های برای مؤلفه محاسنننبه شننده Fآماره  ،4 جدول نتایج به توجه با

 05/0است که در سطل  99/29آزمون، دهی در پسریزی و سازمانبرنامه

دهد که بین دو گروه در میزان مهارت این نسته نشان میدار است و معنی

 92/0دار وجود دارد. اندازه اثر دهی تفاوت معنیریزی و سنننازمانبرننامه

دهد که این تفاوت در جامعه کونک اسنننت. نتایج تحلیی نیز نشنننان می

دهد که میانگین تصننحیل شننده گروه آزمایش در کوواریانس نشننان می

است که با توجه  22/29و میانگین گروه گواه  27/29ریزی مهارت برنامه

توان یافته می دار اسنننت. با توجه به اینمعنی 05/0در سنننطل  Fبه آماره 

ان ریزی کودکهای ریتمیک موجب افزایش مهارت برنامهگفت که بازی

 آزمونپذیری در پسمحاسبه شده انعطاف F مقدارشود. میدبستانی پیش

دار است و بیانگر این است که بین معنی 05/0اسنت که در سطل  81/97

ار دپذیری تفاوت معنیو آزمایش در میزان مهارت انعطاف گواهدو گروه 

ن دهد که میانگیوجود دارد. همچنین نتایج تحلیی کوواریانس نشنننان می

و میانگین  60/98پذیری تصنحیل شده گروه آزمایش در مهارت انعطاف

دار معنی 05/0در سننطل  F وجه به آمارهاسننت که با ت 92/95 گواه گروه

جب های ریتمیک موتوان گفت که بازیاسنننت. با توجه به این نتایج می

. تحلیننی متغیر شنننودپننذیری در کودکننان میافزایش مهننارت انعطنناف

( 007/0بنفرونی ) تنهایی و با اسننتفاده از آلفای میزان شنندهفراشننناخت به

بر ارتقای میزان   9Fو29=51/91هنای ریتمینک بنا د کنه بنازیدانشنننان 

 45/0با مقدار  های فراشناخت مؤثر بوده است و مجذور سهمی اتامهارت

محاسننبه شننده مهارت  F . مقداراسننت شنندت این اثر حاکی از بالا بودن

 دهد بین دو گروهنشان میبه دست آمد که  57/7آزمون بازداری در پس

دار وجود های معنیتفاوتهای بازداری و آزمایش در میزان مهارتگواه 

شده  میانگین تصننحیل س،کوواریاننتایج تحلیی همچنین بر اسناس دارد. 

 است. 96/94گواه گروه در و  67/95گروه آزمایش در مهارت بازداری 
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 گیریبحث و نتیجه
 مهارت بر ریتمیک هایبازی ریتأث بررسنننی هدف با حا نننر پهوهش

 فراشنننناخت و ،بازداری پذیری،انعطاف ی،دهسنننازمان و ریزیبرننامنه

 نشننان کوواریانس تحلیی آزمون نتایج. شنند انجا  دبسننتانیپیش کودکان

 هر یک از در کنی نمره افزایش موجنب ریتمینک هنایبنازی کنه داد

و  ،پذیری، بازداریی، انعطافدهسنننازمنانریزی و هنای برننامنهمهنارت

میک های ریتبازی درباره .شودمی دبسنتانیپیش کودکان در فراشنناخت

های ارائه بازیبر اسنناس   راحی شنندهز بسننته آموزشننی در این پهوهش ا

ای هدار، ریت، و موسنیقی اسنتفاده شد. افزایش قابی توجه مهارتسناخت

آزمون حاکی از آن اسنننت که های پسآموختنه شنننده در ارزیابی نمره

 ه قرارمورد توجی دبسنننتانشیپهای ریتمیک را به کودکان توان بازیمی

 نشننان که( 94) همساران و پورجوانتقی پهوهش نتایج با یافته این .داد

 کودکان فعالحافظه  و توجه بهبود موجب ریتمیک هنایبنازی دادنند

 ایجنت با یافته این همچنین. اسننت همسننو شننود،می خفیف ذهنی توانک،

 ورزش حرکات آموزش دادند نشان که( 20) همساران و عابدی پهوهش

 ایهناتوانی با کودکان توجنه و اجرایی هنایکنش بهبود بر ایروبینک

 تایجن. اسننت همسننونیز  اسننت، رگذاریتأث شننناختی روانعصننب یادگیری

 یدرمانیباز بیشننیاثر مبنی بر( 91) همساران ونسای  یاصننغر پهوهش

افظه حو  ریزی،برنامه پاسنننخ، بازداریی مانند اجرای هایکنش بر مبتنی

حا ر  کنشنی با نتایج مطالعهنارسنایی توجه/فزون با اختلال کودکانفعال 

همیوان است. در خارج از ایران نیز نتایج مطالعات انجا  شده در راستای 

ه مطالع در( 97) همساران و دیویسهای مطالعه حا ننر بوده اسننت. یافته

 ناختیشنن هایفعالیت بر ایروبیک تمرینات اثربیشننی عنوان با که خود

ن ای هاییافته با همسننو نتایجی انجا  دادند، وزن ا ننافه دارای کودکان

 ایهبازی اجرای و آموزش تأثیر مثبت همچنینپهوهش به دست آوردند. 

 با عهدر این مطال دبسنننتانیپیش کودکان اجرایی هایکنش بر ریتمیک

نیز ( 92) دهقانی و همساران و( 99) گلدسنننترو  و همساران یهاافتهین

( ه، در پهوهش 1) یرجهانیشیرجلیلی و برزگر، مهمچنین  .است همسنو

توانند سنننبنب افزایش مهارت هنای حرکتی میخود نشنننان دادنند بنازی

در کودکان با مشسلات یادگیری شود ی هیجانی دهسازمانریزی و برنامه

 های مطالعه حا ر است.که این یافته به  ور  منی در راستای یافته

و ریزی هننای برنننامننهآزمون در مهننارتهننای پسنتننایج مثبننت نمره

 ظرن توان  بقو فراشناخت را می ،پذیری، بازداریی، انعطافدهسنازمان

 انسان به اجرایی هایبه نند عامی نسبت داد. مهارت( 2) کوئیر و داوسون

 های میتلف بهبودهای خود را به شنننیوهرفتار تنظی، تا کنندمی کمنک

 لز مسننتایی های اجربیشنند. شننیوه نیسننت مسننتلز  به کارگیری کنش

 و اهداف اکتسنناب و انتیاب برای خاص فسری هایمهارت یریکارگبه

 انسننان به هامهارت این .اسننت مشننسلات و مسننائی برایحی راه تدوین یا

 نآ برای بریمیان راه و کرده خلق هدف، از تصننویری تا کندمی کمک

 یینتع را دارد نیازآنها  به راه این  ی در که منابعی و کند ترسننی، هدف

 اجرای برایاحتمالا   کود  ،یدهسنننازمان و ریزیبرنامهکند. در حیطه 

 مراحی یادگیری از پس و جلسننات در بازی منظ، و ریتمیک حرکات

 به  ریق از نه و مشننناهده  ریق از نه ریتمیک بازی یک گا بهگا 

 و ریزیبرنامه ینندافر بنا غیرارادی ور بنه حنافظنه در آن ینادسننن،ناری

 ینا در رفتاری و ذهنی مسرر تمرین بنابراین ،شودمی آشننا یدهسنازمان

 با رخوردب برایگا  بهگا  فرآیند یک گیریشسی سبباحتمالا   خصوص

 و ریزیبرنامه مهارت افزایش  رد از ریتمیک بازی حین درمسنننائی 

 ق ری از ریتمیک هایبازی ،فراشناخته است. در حیطه شد یدهسازمان

 وجهت و دقت افزایش و کودکان ریزیبرنامه و دهیسننازمان توان افزایش

 بسننبدرمجموط  پذیری،انعطاف به توجه  ننرورت گسننترش نیز و آنان

  .شد کودکان فراشناختی احتمالی تغییرات

 زنیا هدف، به دسننتیابی برایفرد  که اسننت هاییمهارت دو  شننیوه

. کند تهدای هدف به دستیابی مسیر در حرکت  ی در را رفتارها تا داشته

 انجا   نننرورت اهمیت: پاسنننخ بازداری .9: ازاند عبارت هامهارت این

 و وسکی از مربیان اجرای دستورالعمی اسناس بر هابازی محتوای تمرین

 هکیدرحال) دیگر سننوی از گروه اعضننای سننایر با هماهنگی برای تلاش

 یباز  رای و مربی سنننوی از دیگران با همگن واکنش تقویت باتوأ  

 مهارت افزایش دراحتمالا   که هسننتند عواملی جمله از (اسننت ریتمیک

. شد اقعومؤثر  داشتند را ریتمیک هایبازی تجربه که کودکانی بازداری

در فرایند مداخله به کار گرفته شنننده در این : هیجانی مهار و بازداری .2

 و پذیریانعطاف و بازداری افزایش با داشنننت انتظار توانمیمطنالعنه 

 ی مهارتوانای تا بود امیدوار باید بالطبع ،فراشننناختی هایمهارت افزایش

 بهتجر را ریتمیک هایبازی که دبسنننتنانیپیش کودکنان در هیجنانی
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 ا رحپهوهش  ریتمیک گروهی هایبازی. یابد افزایش و بهبود ،اندکرده

 فزایشا باعثمسلله احتمالا   این و شده کودکان مندیقانون افزایش باعث

 در: پذیریانعطاف .9. است شنده کودکان از گروه این تونایی مهارگری

 به محر  یک از و ننعیت تغییر برای بود مجبور کود  ،بازی جریان

 و کند عوض را خود قبلی یا رحواره ذهنی هایقالب ،دیگر محر 

احتمالا  ش دهد. سنناز جدید ریت، و حرکت با شننسی بهترین به را خود

 پس ودکانک گذشته رفتاری و ذهنی هایقالب شسستن با یندیافر ننین

 دیدج رفتاری و ذهنی قالب ایجاد و حرکت هر یا ریت، هر یافتن پایان از

  مربو عادات  بیعی ور به ،جدید محر  و تازه حرکت و ریت، برای

 .ه استداد تغییر را کودکان رفتاری پذیریانعطاف به

بر این  انتویمدر این مطالعه  آمدهدسننتبهدر تبیین دیگر برای نتایج 

 وزن، علت به ریتمیک انجا  حرکات و هابازی کرد که در دیتأکنسته 

 دخالت دادن و بهبود و ارتقای نیز و آن عناصر و اجزا بر هماهنگی و نظ،

 داریدی شنیداری، موسیقیایی، هایمحر  غنی، حرکتی -حسی تجارب

 برای موقعیتی و شننرایو ،هایبازها در پاسننخ و هامحر  توالی ظهور و

 و ادراکی شننناختی، ذهنی، پرسننش بر علاوه که شننودمی ایجاد کودکان

 یندهآ در تحصننیلی هایمهارت موفق یادگیری برای هاییزمینه حرکتی،

زیرا این  ا(6) شنننود ایجادنیز  کردن حسننناب و نوشنننتن خواندن، مانند

اجرایی میتلف رابطه مثبت دارند. ی هاکنش نننمنی با   وربهتجربیات 

انجننا   نیحهننای ریتمیننک و آهنگین موسنننیقی در در واقنع وینهگی

ننده بوده و ایجادکآور نشا ی حرکتی میتلف، برای کودکان هاتیفعال

نظ،، هماهنگی، یس،ارنگی و وحدت میان عناصر درونی، ذهنی و روانی 

یی میک به دل. همچنین حرکات ریتشنننودیمکود  با دنیای پیرامونش 

و  یزنگبهگوشمثبت بر توجه، تمرکز، بهبود سنطل هوشیاری و  راتیتأث

ایی های اجردر نهایت کنش شودیمباعث  ،آگاهی بدنی کودکان ههیوبه

به همین  .های میتلف تحصیلی هستند، تقویت شوندکه زیربنای یادگیری

اری هیجانی رفتهای اختلال های ریتمیک برای درماندلیی است که بازی

 (.1رسند )کودکان، مه، و  روری به نظر می

های در زمینه بازی ای مدونهای آموزشی و مداخلهبرنامهعد  وجود 

 زمان،ههای آموزشننی کنترل پایین تأثیر سننایر برنامه در ایرانا ریتمیک

ها و محیو اجتماعی دریافت از خنانواده، رسنننانه انکنه کودکناحتمنالی 

و همچنین تغییرات سننریع  امحدودیت زمانی مراکز آموزشننی کردندامی

های این پهوهش اسنننت که باید در تحولی در کودکنان، از محندودینت

ها به آن توجه داشنننت و در مطالعات آینده برای گیریاسنننتنبا  از نتیجه

های شننود پهوهشها اقدا  کرد. همچنین پیشنننهاد میرفع این محدودیت

. ا  شودانج ترحج، نمونه بزرگ و ی میتلف سنیهاتری با گروهگسترده

ز مشنسلات اهای تقویتی و پیشنگیری که جنبهه دلیی اینسنویی دیگر باز 

، کمتر مورد بررسنننی قرار گرفته اسنننت، اجرایی کودکانهای در کنش

  به لاز شننود.های بیشننتر در این زمینه احسنناس میبنابراین انجا  پهوهش

ی تدوین ریزتواند برای کارشناسان برنامهمیپهوهش  نتایجذکر است که 

 ودبسننتانی در سننازمان بهزیسننتی محتوای برنامه آموزشننی کودکان پیش

و روان ،کنناردرمننانگران هننای کود ،، مربیننان مهنندوپرورشآموزش

 .مفید باشد ،شناسان کود 

خان،  نامه کارشناسی ارشدمطالعه حا نر برگرفته از پایانتشرکر و ددردانی: 

شنناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ی در رشنته روانهنرور یصنفاحدیثه 

است.  20220706119095رشت با راهنمایی دکتر محسن مشسبید حقیقی با کد 

بهزیستی شهر رشت، مدیریت و کارکنان اندرکاران اداره دسنتبدین وسنیله از 

عال در فکننده و والدین آنها به دلیی مشارکت کودکان شرکتوها، مهدکود 

 شود.تشسر و قدردانی می ول پهوهش 

این پهوهش تحت حمایت مالی سازمان و یا نهاد  نسهیابا توجه به تضاد منافع: 

های این پهوهش دقیق و شفاف ارائه شده است، خاصی نبوده و همچنین یافته

 بنابراین هیچ گونه تضاد منافعی وجود نداشته است.
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