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Introduction: Since the people with developmental coordination disorder are weak in 

executive functions, the present s tudy was aimed to inves tigate the effect of two different 

physical activity organizing methods on the executive functions of children with developmental 

coordination disorder. Materials and Methods: Among the children with developmental 

coordination disorder that were eligible to enter the s tudy, 45 subjects were randomly selected 

and after completing Conner’s Executive Functioning Scale as pretes t, randomly divided into 

three groups; random practice group (15 subjects), blocked practice group (15 subjects), and 

control group (15 subjects). Then, the two interventional groups performed physical practices 

with different underlying interactions for 8 weeks, with three 45-minute sessions each week. At 

the end, all the subjects underwent a pos ttes t by executive functioning scale. Results: After 

the interventions, the results showed a significant improvement in the executive functions 

of the two intervention groups. However, no significant improvement was observed in the 

executive functions of the control group. In addition, a significant difference between random 

and blocked practice groups was observed. However, the random practice group had a greater 

improvement in the sensory-motor functions. Conclusion: According to our data, random 

physical practices can be considered as an ideal method to improve executive functions of the 

children with developmental coordination disorder.
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چــــــــكيد  ه

كليد   واژه ها:
1. کارکردهای اجرایی

2. تمرین
3. کودك

مقدمه: از آنجایي که افراد مبتال به اختالل هماهنگي رشدي در کارکردهاي اجرایي دچار ضعف مي باشند، 
هدف از مطالعة حاضر بررسي تأثیر دو شیوة مختلف سازماندهي تمرین جسماني بر کارکردهاي اجرایي 
اختالل  به  مبتال  کودکان  بین  از  وروشها:  مواد است.  رشدي  هماهنگي  اختالل  به  مبتال  کودکان 
هماهنگي رشدي که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، 45 نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند و پس از 
تکمیل کردن مقیاس کارکردهاي اجرایي آزمون کانرز به عنوان پیش آزمون، به صورت تصادفي به 3 گروه: 
گروه تمرینات تصادفي )15 نفر(، گروه تمرینات مسدود )15 نفر( و گروه شاهد )15 نفر( تقسیم شدند. 
سپس دو گروه مداخله اي، تمرینات جسماني با تداخل زمینه اي متفاوت را براي 8 هفته و هر هفته 3 جلسة 
45 دقیقه ایي انجام دادند. در انتها از همة افراد توسط مقیاس کارکردهاي اجرایي، پس آزمون به عمل آمد. 
انجام مداخالت، کارکردهاي اجرایي در دو گروه مداخله اي به صورت  از  نتایج نشان داد پس  يافتهها: 
معني داري بهبود یافت. با این حال هیچ گونه بهبود معني داري در کارکردهاي اجرایي گروه شاهد مشاهده 
نشد. عالوه بر این بین گروه هاي تمرینات تصادفي و مسدود تفاوت معني داري مشاهده شد. با این حال 
گروه تمرین تصادفي بهبود بیشتري در کارکردهاي حسي –حرکتي به همراه داشت. نتيجهگيري: بر اساس 
نتایج ما تمرینات جسماني به صورت تصادفي مي تواند یك روش ایده آل به منظور بهبود عملکرد اجرایي در 

کودکان مبتال به اختالل هماهنگي رشدي در نظر گرفته شود. 

اطاعات مقاله:
تاريخ د  ريافت: 30 بهمن 1396                                          اصاحيه: 17 خرداد 1397                                    تاريخ پذيرش: 24 تیر 1397 
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ــوان  ــی را می ت ــای اجرای ــاری کارکرده ــرات رفت ــت، تظاه اس
ــض  ــکال در تعوی ــه اش ــرار داد )13(؛ از جمل ــی ق ــورد ارزیاب م
بیــن تکالیــف8 و نقــص در کنتــرل ضربــه9 )14(. کارکردهــای 
ــودك  ــن ک ــش س ــا افزای ــد و ب ــد رش ــول فراین ــی در ط اجرای
ــا  ــه کــودك کمــك می کننــد ت ــج ب تحــول می یابنــد و به تدری
تکالیــف پیچیده تــر و ســخت تری را انجــام دهــد. کارکردهــای 
ــر در  ــان دیگ ــه بی ــرکات و ب ــودن ح ــدف دار ب ــی در ه اجرای
ــده  ــر عه ــی ب ــیار مهم ــش بس ــودکان نق ــرکات ک ــرل ح کنت

ــد )15(. دارن
ــای  ــی در موفقیت ه ــای اجرای ــه کارکرد ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــن  ــت و همچنی ــد اس ــره مفی ــای روزم ــی و فعالیت ه تحصیل
در کنتــرل رفتارهــای نامناســب نقــش دارد، ارزیابــی و توســعة 
مداخالتــی کــه نقــص کارکردهــای اجرایــی را در اوایــل زندگــی 
هــدف قــرار داده و بــرای جلوگیــری از مشــکالت طوالنــی مــدت 
کاربــرد دارنــد، حیاتــی اســت. با وجــود ضعف هــا و کاســتی هایی 
کــه در کــودکان مبتــال بــه اختــالل هماهنگــی رشــدی وجــود 
دارد، تحقیقــات نشــان داده انــد کــه می تــوان بــا انتخــاب 
ــان  ــود و درم ــت بهب ــالت در جه ــب از مداخ ــتفادة مناس و اس
ــای  ــان فعالیت ه ــن می ــرد )16(. در ای ــالش ک ــا ت ــن نقص ه ای
ــد نقــش مهمــی در بهبــود نواقــص کــودکان  جســمانی می توان
ــه اختــالل ایفــاء کنــد. در همیــن رابطــه در تحقیقــی  مبتــال ب
کــه تســیا و همــکاران10، بــه بررســی تأثیــر 10 هفتــه تمرینــات 
فوتبــال بــر کارکردهــای اجرایــی و توجــه در کــودکان مبتــال بــه 
اختــالل هماهنگــی رشــدی پرداختنــد، بــه ایــن نتیجه رســیدند 
ــل توجهــی  ــه پیشــرفت های قاب ــال منجــر ب کــه آمــوزش فوتب
ــالل  ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ــی و توجــه در ک ــرد اجرای در عملک

ــود )17(. ــدی می ش ــی رش هماهنگ
از  یکــي  تمریــن  جلســات  ســازماندهي  و  برنامه ریــزي 
متغیرهایــي اســت کــه بــر یادگیــري اثــر مــي گــذارد. جلســات 
تمریــن بــه روش هــای مختلفــی برنامه ریــزی می شــود و 
بــا توجــه بــه نــوع مهارت هــا، ســطح مهــارت آزمودنــی، 
امکانــات، شــرایط و غیــره متفــاوت اســت. بدیهــی اســت کــه 
ــود دارد و  ــی وج ــای متفاوت ــن، راه ه ــازماندهی تمری ــرای س ب
ــر  ــر یکدیگــر و اث ــن راه هــا ب ــل ای ــر متقاب ــة تأثی کشــف طریق
آن هــا بــر یادگیــری، امــر پیچیــده ای اســت. یکــي از روش هــاي 
ــه اي  ــل زمین ــتفاده از تداخ ــن اس ــات تمری ــزي جلس برنامه ری
ــی(  ــه ای، قالب ــدود11 )کلیش ــن مس ــاي تمری ــق برنامه ه از طری
ــل  ــار واژة تداخ ــن ب ــراي اولی ــگ12 ب ــت. بتی ــي اس و تصادف
ــه از  ــرد ک ــه کارب ــي ب ــذاري تداخل ــراي نام گ ــه اي را ب زمین
ــود  ــه وج ــي ب ــت تمرین ــك موقعی ــف در ی ــك تکلی ــن ی تمری
ــن  ــارت را تمری ــك مه ــط ی ــراد فق ــه اف ــي ک ــد. هنگام مي آی
ــر،  ــوي دیگ ــت. از س ــز اس ــه اي ناچی ــل زمین ــد، تداخ مي کنن
هنگامــي کــه افــراد چنــد مهــارت مختلــف را در یــك جلســه 

مقدمه
اختــالل هماهنگــی رشــدی1 یــك بیمــاری عصبــی -رشــدی 
ــف اســت  ــی ضعی ــای حرکت ــده توســط مهارت ه مشــخص ش
ــودکان از  ــن ک ــف ای ــرای توصی ــر ب ــة اخی ــك ده )1(. در ی
واژه هــای متعــددی ماننــد اختالل خفیــف مغــزی2، کارکردهای 
نابهنجــار ادراکــی -حرکتــی3، خــام حرکتــی، کنــش پریشــی 
ــت  ــده اس ــتفاده ش ــره اس ــمانی5 و غی ــی جس ــد4، بدقوارگ رش
)2(. بــا ایــن حــال امــروزه واژة اختــالل هماهنگــی رشــدی در 
ادبیــات علمــی بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت )3(. 
اختــالل هماهنگــی رشــدی یکــی از اختــالالت دوران کودکــی 
ــودکان  ــن ک ــیوع آن 6 درصــد در بی ــزان ش ــه می ــد ک می باش
گــزارش شــده اســت )4( و بــر اســاس گزارش هــا پســران 3 تــا 
7 برابــر بیشــتر از دختــران بــه ایــن اختــالل مبتــال می شــوند 
ــا و اصــل  ــز در مطالعــه ای کــه باقرنی ــران نی )5(. در کشــور ای
محمــد زاده، انجــام دادنــد، شــیوع اختــالل هماهنگــی رشــدی 
ــران و 1/85  ــد در پس ــال را 3/53 درص ــا 11 س ــراد 3 ت در اف

ــد )6(. ــران گــزارش کردن درصــد در دخت
ــای  ــده در راهنم ــه ش ــخیصی ارائ ــای تش ــاس معیاره ــر اس ب
بیماری هــای روانــی ویرایــش پنجــم  تشــخیصی آمــاری 
(DSM-5)6، چهــار معیــار بــرای اختــالل هماهنگــی رشــدی در 
نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــه شــرح زیــر می باشــد: الــف( 
فراگیــری و اجــرای مهارت هــای حرکتــی هماهنــگ بــا توجــه 
ــری اســتفاده از  ــرای یادگی ــرد و فرصــت ب ــی ف ــه ســن زمان ب
ــورد  ــد م ــر از ح ــه ای پایین ت ــل مالحظ ــور قاب ــه ط ــارت، ب مه
انتظــار اســت. ب( اختــالل در معیــار )الــف( بــه صــورت قابــل 
توجهــی در فعالیت هــای زندگــی روزمــره و موفقیت هــای 
ــانه ها در  ــروع نش ــد. ج( ش ــالل می کن ــاد اخت ــی ایج تحصیل
ــی  ــای حرکت ــص در مهارت ه ــت. د( نق ــه اس ــد اولی دورة رش
ــح  ــل توضی ــی قاب ــا نقــص بینای ــی ی ــی ذهن ــه وســیلة ناتوان ب
نیســت و یــا بیماری هــای عصبــی مؤثــر روی حرکــت مرتبــط 

ــت )7(. نیس
ــی7 را  ــای اجرای ــص در کارکرده ــاالی نق ــیوع ب ــات ش مطالع
ــه  ــدی در مقایس ــی رش ــالل هماهنگ ــودکان دارای اخت در ک
ــر  ــد. ب ــزارش کرده ان ــد گ ــال رش ــی در ح ــودکان طبیع ــا ک ب
ــالل  ــودکان دارای اخت ــده، ک ــام ش ــای انج ــاس پژوهش ه اس
هماهنگــی رشــدی در برخــی از کارکردهــای عالــی شــناختی 
ــتند  ــکل هس ــار مش ــی دچ ــم ذهن ــی و تجس ــل بازنمای از قبی
)8-11(. کارکردهــای اجرایــی، یــك کارکــرد عالــی شــناختی و 
ــازداری،  ــه ای از توانایی هــای ب فراشــناختی اســت کــه مجموع
برنامه ریــزی راهبــردی، انعطاف پذیــری شــناختی، کنتــرل 
ــی  ــرد )12(. از آنجای ــر می گی ــة کاری را در ب ــاری و حافظ مه
ــی هــم در تنظیــم ذهــن و عمــل دخیــل  کــه عملکــرد اجرای

1 Developmental coordination disorder
2 Minimal brain dysfunction
3 Perceptual motor dysfunction
4 Developmental apraxia
5 Physical awkwardness
6 Diagnos tic and s tatis tical manual of mental disorders-fifth 
edition

7 Executive functions
8 Difficulty switching between tasks
9 Lack of impulse control
10 Tsai
11 Contextual interference
12 Battig
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ــری  ــد در یادگی ــی( می توان ــن تصادف ــاد )تمری ــه ای زی زمین
مهارت هــا ســودمند باشــد )25-22(. از ســویی دیگــر برخــی 
ــات:  ــد تحقیق ــه مانن ــن زمین ــده در ای ــام ش ــات انج از تحقیق
کوراهاشــی و همــکاران17 و ســوگیاما و همــکاران18، از اثــر 
تداخــل زمینــه ای بــر یادگیــری مهارت هــای حرکتــی حمایــت 

.)26،  27( نمی کننــد 

بــا توجــه بــه اهمیــت ســازماندهی تمریــن در فراگیــری 
ــی  ــه تناقضات ــه ب ــا توج ــن ب ــی و همچنی ــای حرکت مهارت ه
کــه بــه اثــرات تمریــن تصادفــی و مســدود توســط محققیــن 
قبلــی ذکــر شــده اســت، لــذا هــدف از تحقیــق حاضــر بررســی 
تأثیــر دو شــیوة مختلــف ســازماندهی تمریــن جســمانی 
ــالل  ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ــی در ک ــای اجرای ــر کارکرده ب

هماهنگــی رشــدی می باشــد. 

مواد و روش ها

روش پژوهش، جامعة آماری و نمونه

ایــن پژوهــش مطالعــه ای نیمــه تجربــی بــا طــرح پیش آزمــون 
–پس آزمــون بــا دو گــروه تجربــی و یــك گــروه کنتــرل بــود. 
جامعــة آمــاری پژوهــش حاضــر را کــودکان پســر 5 تــا 9 ســال 
مبتــال بــه اختــالل هماهنگــی رشــدی شــهر مشــهد تشــکیل 
ــالل  ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ــخیص ک ــور تش ــد. به منظ می دادن
هماهنگــی رشــدی از دو روش: روش اول: ســیاهة اختــالل 
 19(DCDQ’07) هماهنگی رشــدی ویلســون مخصــوص والدیــن
 DSM-5 و روش دوم: مصاحبــة بالینــی بــر اســاس مالك هــای
توســط فــوق تخصــص روانپزشــکی کــودك و نوجــوان اســتفاده 
شــد )7(. دلیــل انتخــاب پســران به عنــوان جامــع آمــاری نیــز 
ایــن بــود کــه پســران ســه تــا هفــت برابــر بیشــتر از دختــران 
ــه  ــال ب ــودکان مبت ــوند )5(. ک ــال می ش ــالل مبت ــن اخت ــه ای ب
ــی کــه در شــهر  اختــالل هماهنگــی رشــدی از میــان کودکان
ــز  ــه مراک ــا ب ــن آن ه مشــهد حضــور داشــتند و توســط والدی
ــورت  ــه ص ــد، ب ــده بودن ــاع داده  ش ــی ارج ــاوره و درمان مش
ــالل  ــه اخت ــال ب ــدند. ابت ــاب ش ــترس انتخ ــد و در دس هدفمن
هماهنگــی رشــدی بــر اســاس نظــر یــك روان پزشــك کــودك 
و نوجــوان، ســن تقویمــی بیــن 9-6 ســال، کســب رضایت نامــه 
از والدیــن، حــد نصــاب نمــرة کســب شــده در ســیاهة اختــالل 
ــاالی  ــن، بهــرة هوشــی ب هماهنگــی رشــدی مخصــوص والدی
IQ<70( 70(، عــدم وجــود اختــالالت ارتوپدیــك و قلبــی 
ــروز  ــدم ب ــك و ع ــالالت متابولی ــه اخت ــال ب ــدم ابت تنفســی، ع
حملــة تشــنج در دو ســال اخیــر از جملــه شــرایط ورود افــراد 
بــه ایــن تحقیــق بــود. غیبــت بیــش از دو جلســه در تمرینات و 
عــدم شــرکت در هــر مرحلــه از تحقیــق نیــز از جملــه شــرایط 
خــروج از تحقیــق بــود. گروه هــا از نظــر ســن، نمــرات ســیاهة 
اختــالل هماهنگــی رشــدی و بهــرة هوشــی تفاوت معنــی داری 

بــا همدیگــر نداشــتند.

ــادي ایجــاد مي شــود.  ــه اي زی ــد، تداخــل زمین ــن مي کن تمری
ــن  ــم و تمری ــه ای ک ــل زمین ــوان تداخ ــدود به عن ــن مس تمری
تصادفــی13 به عنــوان تداخــل زمینــه ای زیــاد معرفــی می شــود. 
ــدون  ــارت ب ــك مه ــش های ی ــة کوش ــدود هم ــن مس در تمری
ــن  ــدی تمری ــارت بع ــپس مه ــود و س ــرار می ش ــه تک مداخل
ــف  ــش تعری ــم از پی ــي نظ ــن تصادف ــی در تمری ــود. ول می  ش
شــده ای در تکرارهــا وجــود نــدارد و تمریــن بــا شــکل تصادفــی 
انجــام می گیــرد )20-18(. در همیــن رابطــه، مطالعات گذشــته 
ــه شــکل مســدود انجــام  ــد کــه وقتــی تمریــن ب نشــان داده ان
ــن  ــة تمری ــل اولی ــر در مراح ــج بهت ــب نتای ــث کس ــود، باع ش
می شــود امــا وقتــی تمریــن بــه صــورت تصادفــی انجــام شــود 
ــن  ــر در مراحــل بعــدی تمری ــر و بادوام ت باعــث یادگیــری بهت
می شــود. در ارتبــاط بــا ایــن دو روش تمرینــی محققیــن 
ــة  ــط 2. فرضی ــة بس ــد. 1. فرضی ــرح کرده ان ــه را مط دو فرضی
ــر ایــن مبناســت کــه  بازســازی طــرح عمــل. فرضیــة بســط ب
تمریــن تصادفــی موجــب می شــود تــا یــاد گیرنــده، پــردازش 
شــناختی معنی دارتــری نســبت بــه تکلیــف یــاد گرفتــه شــده 
ــدگاه، تفاوت هــای موجــود  ــن دی ــر اســاس ای داشــته باشــد. ب
در نیازهــای تکلیــف در طــول تمریــن تصادفــی موجــب بهبــود 
تجزیــه و تحلیــل مقایســه ای مــورد نیــاز بــرای کامــل کــردن 
ایــن تکلیــف می شــود. از ایــن رو بازنمایــی هــر تکلیــف بعــد از 
تمریــن بــا تداخــل زمینــه ای زیــاد، بیشــتر در ذهــن می مانــد 
و موجــب یادگیــری بیشــتر می شــود )20(. بــا ایــن وجــود، لــی 
و مگیــل بــا نظریــة بســط مخالفــت کردنــد و فرضیــة بازســازی 
طــرح عمــل را پیشــنهاد کردنــد. بــر اســاس دیــدگاه بازســازی، 
ــك کوشــش خــاص  ــل از اجــرای ی ــه قب ــی ک طراحــی تکلیف
صــورت گرفتــه، تحــت تأثیــر کوشــش قبلــی قــرار می گیــرد. 
بــر اســاس نظریــة آن هــا هنگامــی کــه یــاد گیرنــده بــه اجــرای 
ــا بخشــی  ــردازد، فراموشــی تمامــی ی مهارت هــای دیگــر می پ
ــارت  ــه مه ــت ب ــگام برگش ــد. هن ــه می کن ــارت را تجرب از مه
ــرای  ــت روش اج ــور اس ــرد مجب ــی، ف ــده( قبل ــوش ش )فرام
ــث  ــر باع ــن ام ــه ای ــد ک ــر طراحــی کن ــار دیگ ــارت را یکب مه
درگیــر شــدن بیشــتر ذهــن شــده و در نهایــت باعــث فراگیــری 

ــود )21(. ــر می ش ــی بهت ــه صورت ــارت ب مه
تحقیقــات انجــام شــده تــا بــه حــال در مــورد تأثیــرات 
تداخــل زمینــه ای بــر یادگیــری مهارت هــای مختلــف بــر روی 
ــد. در  ــج ضــد و نقیضــی دســت یافته ان ــه نتای ــالم، ب ــراد س اف
ــه  ــدود ب ــات مس ــت، تمرین ــده اس ــاره ش ــا اش ــی از آن ه برخ
ــی  ــه بعض ــی ک ــت، در حال ــده اس ــر ش ــرد منج ــود عملک بهب
ــی و  ــی تصادف ــیوه های تمرین ــن ش ــی بی ــا تفاوت از پژوهش ه
ــی  ــه، در تحقیقات ــوان نمون ــد. به عن ــاهده نکرده ان ــدود مش مس
کــه فاضلــی و همــکاران؛ پورتــر14، ومبــو و همــکاران؛ جونــز و 
همــکاران15 و راســل و نیــوول16 بــه بررســی تأثیــرات تداخــل 
ــه  ــد ب ــی پرداختن ــای حرکت ــری مهارت ه ــر یادگی ــه ای ب زمین
ایــن نتیجــه رســیدند کــه اعمــال کــردن تمرینــات بــا تداخــل 

17 Kurahashi
18 Sugiyama
19 Developmental coordination disorder ques tionnare

13 Random practice
14 Porter
15 Jones
16 Russell and Newell

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sh

ef
a.

6.
4.

34
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             4 / 11

http://dx.doi.org/10.29252/shefa.6.4.34
http://shefayekhatam.ir/article-1-1775-fa.html


3838

د وره ششم، شماره چهارم، پاييز 1397

ــب همبســتگی  ــرد. ضری ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــی م عموم
ــن 40  ــلر بی ــه و وکس ــتنفورد بین ــون اس ــا آزم ــون ب ــن آزم ای
ــر  ــار آن در ســنین باالت ــت اعتب ــا 75 درصــد و قابلی درصــد ت
ــزارش شــده اســت. در پژوهــش  ــا 90 درصــد گ 70 درصــد ت
حاضــر از ایــن آزمــون جهــت اطمینــان از نرمــال بــودن بهــرة 
هوشــی کــودکان دارای اختــالل هماهنگــی رشــدی اســتفاده 

ــد )28(. ش

ــد  ــودکان واج ــاب ک ــد از انتخ ــش: بع ــرای پژوه ــد اج فراین
شــرایط )45 کــودك(، از کلیــة والدیــن کــودکان خواســته شــد 
خــرده مقیاس هــای کارکردهــای اجرایــی پرسشــنامة کانــرز را 
به عنــوان پیش آزمــون تکمیــل کننــد. ســپس کلیــة کــودکان 
بــه صــورت تصادفــی بــه 3 گــروه؛ گــروه اول: تمرینــات 
تصادفــی )15 نفــر(، گــروه دوم: تمرینــات مســدود )15 نفــر( 
ــة  ــه، برنام ــر( تقســیم شــدند. در ادام ــرل )15 نف ــروه کنت و گ
تمرینــات تصادفــی و مســدود بــه مــدت 8 هفتــه و هــر هفتــه 
3 جلســه 45 دقیقــه ای بــر روی دو گــروه مداخلــه انجــام شــد. 
گــروه کنتــرل در تحقیــق حاضــر تحــت هیــچ گونــه مداخلــه ای 
قــرار نگرفــت و بــه انجــام فعالیت هــای عــادی روزانــه مشــغول 
بودنــد. در انتهــای 8 هفتــه )دو مــاه/24 جلســه( و پــس از اتمام 
مداخــالت تمرینــی دوبــاره از والدیــن کــودکان خواســته شــد 
خــرده مقیاس هــای کارکردهــای اجرایــی پرسشــنامة کانــرز را 

ــدول 1(. ــد )ج ــل کنن ــون تکمی ــوان پس آزم به عن

مداخلــة تمرینــی بــرای گروه هــای تجربــی در مطالعــة حاضــر 
ــرای دو  ــی ب ــة تمرین ــود. مداخل ــال ب شــامل مهارت هــای فوتب
ــن  ــا ای ــوده ب ــه ای تحقیــق حاضــر مشــابه هــم ب گــروه مداخل
تفــاوت کــه در گــروه تمرینــات تصادفــی افــراد هیــچ مهارتــی 
را دو بــار پشــت ســر هــم تمریــن نمی کردنــد و مهارت هــا بــه 
صــورت تصادفــی انجــام می شــد و در گــروه تمرینــات مســدود 
کــودکان کوشــش های یــك مهــارت را انجــام می دادنــد 
ــر  ــارت دیگ ــش های مه ــام کوش ــه انج ــان آن ب ــد از پای و بع
می پرداختنــد. پروتــکل مداخلــه ای حاضــر برگرفتــه از تحقیــق 
مــرادی و همــکاران کــه بــر روی کــودکان مبتــال بــه اختــالل 
ــه  ــد )33( ک ــود، می باش ــده ب ــام ش ــدی انج ــی رش هماهنگ
شــامل مهارت هــای پایــة فوتبــال ماننــد: پرتــاب کــردن تــوپ 
بــه ســمت دیــوار، اســتپ کردن بــا پــا، دریبــل کــردن، دریافت 
کــردن تــوپ، پــاس دادن، غلتانیــدن تــوپ از بین موانع، شــوت 
ــه مــدت  ــود کــه ب ــره ب ــا و غی ــل از بیــن مخروط ه زدن، دریب
ــه طــول انجامیــد. تمرینــات توســط مربیــان دارای  8 هفتــه ب

ابزارهای سنجش
ــون  ــن آزم ــرز: ای ــناختی كان ــب -روانش ــون عص 1- آزم
مهارت هــای عصــب  ارزیابــی  به منظــور  کانــرز20،  توســط 
ــده  ــاخته ش ــی س ــای اجرای ــه کارکرده ــناختی از جمل روانش
اســت. ایــن آزمــون مشــکالت توجــه، عملکــرد حســی حرکتی، 
ــاهده  ــف )مش ــار طی ــی را در چه ــای اجرای ــان و کارکرده زب
نشــده، خفیــف، متوســط، شــدید( ارزیابــی می کنــد. عابــدی و 
همــکاران ایــن پرسشــنامه را بــر روی کــودکان 5 تــا 12 ســاله 
ــی  ــد. ضرایــب پایایــی درون ــی کرده ان شــهر اصفهــان هنجاریاب
بــا دامنه ایــی از 75 تــا90 درصــد و ضریــب پایایــی بازآزمایــی 
بــا هشــت هفتــه فاصلــه 60 تــا 90 درصــد گزارش شــده اســت 
ــه نقــل از دهقــان و همــکاران،  ــدی و همــکاران، ب )28(. جدی
ــی  ــرده و پایای ــی ک ــزار را مناســب ارزیاب ــن اب ــی ســازة ای روای
ایــن ابــزار را بــه روش کرونبــاخ 72 درصــد گــزارش کرده انــد 
ــرز  ــون عصــب روانشــناختی کان ــق از آزم ــن تحقی )29(. در ای

ــد. ــتفاده گردی ــی اس ــای اجرای ــنجش کارکرده ــور س به منظ
2- ســياهة اختــال هماهنگــی رشــدی21: ایــن ســیاهه 
ــدی  ــی رش ــالل هماهنگ ــایی اخت ــرای شناس ــار ب ــك معی ی
ایــن پرسشــنامه از سرپرســتان )پدر/مــادر(  می باشــد. در 
خواســته شــد کــه عملکــرد کودکشــان را نســبت بــه همســاالن 
ــد.  ــاس 5 ارزشــی لیکــرت مقایســه کنن ــا اســتفاده از مقی او ب
ــن پرسشــنامه شــامل 15 ســؤال دارد و کســانی کــه نمــرة  ای
ــرایط  ــد ش ــب کردن ــنامه کس ــن پرسش ــر از 47 از ای پائین ت
ــد. انســجام و تطابــق  حضــور در تحقیــق حاضــر را پیــدا کردن
ــج  ــت و نتای ــی اس ــطح باالی ــنامه در س ــن پرسش ــی ای درون
حاصــل از تحلیــل و بررســی کارکردهــای متمایــز، بــرای یــك 
ابــزار نمایــش و مشــاهده، قــوی و موثــق می باشــد )30(. 
ــت  ــده اس ــبه ش ــد محاس ــنامه 88 درص ــن پرسش ــی ای روای
)31(. ایــن پرسشــنامه در داخــل کشــور نیــز توســط صالحــی 
ــب  ــه ضری ــی شــد ک ــان اعتباریاب ــکاران، در شــهر اصفه و هم
ــي  ــب پایای ــن ضری ــا 0/85 و همچنی ــاخ آن ت ــای کرونب آلف
ــد  ــان کردن ــود بی ــق خ ــذا در تحقی ــد. ل ــزارش ش آن 0/83 گ
ــدي را  ــي رش ــالل هماهنگ ــیاهة اخت ــي س ــخة فارس ــه نس ک
ــري  ــور غربالگ ــر به منظ ــزار معتب ــك اب ــوان ی ــد به عن مي توان
ــدي در  ــي رش ــالل هماهنگ ــر اخت ــرض خط ــودکان در مع ک

ــرد )32(. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــران م ای
ــای  ــون از ابزاره ــن آزم ــون22: ای ــوش ري ــون ه 3- آزم
ــوش  ــری ه ــرای اندازه گی ــه ب ــت ک ــی اس ــنجش غیرکالم س

جدول 1- طرح تحقیق.

20 Canners
21 Wilson
22 Raven
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گردیــد کــه برآوردهــای مربــوط بــه ایــن آزمــون نشــان داد کــه 
ــون  ــة پیش آزم ــی از مرحل ــای اجرای ــر کارکرده ــن متغی میانگی
ــاوت معنــي دار حاصــل  ــه تف ــون در دوگــروه مداخل ــا پس آزم ت
شــد )P=0/001( کــه نشــان دهندة تأثیــر مداخــالت تمرینــی بر 
کارکردهــای اجرایــی در کــودکان مبتــال بــه اختــالل هماهنگــی 
رشــدی می باشــد، در حالــی کــه در گــروه شــاهد تفــاوت 
به منظــور  نشــد )P=0/13(. ســپس  معنــی داری مشــاهده 
مشــخص کــردن تفاوت هــای بیــن گروهــی از آزمــون تحلیــل 
ــل  ــدول 3 قاب ــج آن در ج ــه نتای ــد ک ــتفاده ش ــس اس کوواریان
ــن  ــرات بی ــی داری تغیی ــه معن ــا توجــه ب مشــاهده می باشــد. ب
گروهــی )P>0/05(، در ادامــه به منظــور مشــخص کــردن 
اینکــه تفــاوت در کــدام گروه هــا وجــود دارد از آزمــون تعقیبــی 
ــل  ــج آن در جــدول 4 قاب ــه نتای ــد ک ــی اســتفاده گردی بونفرون

مشــاهده اســت.
ــن  ــود بی ــاهده می ش ــدول 4 مش ــج ج ــه از نتای ــور ک همانط
ــی در  ــدود و تصادف ــن مس ــای تمری ــا گروه ه ــرل ب ــروه کنت گ
ــی داری مشــاهده می شــود،  ــاوت معن ــی تف ــای اجرای کارکرده
ــای  ــی در گروه ه ــای اجرای ــود کارکرده ــان دهندة بهب ــه نش ک
ــاهد  ــروه ش ــا گ ــه ب ــدود در مقایس ــی و مس ــن تصادف تمری
می باشــد. همچنیــن، تفــاوت معنــی داری بیــن دو گــروه 
ــز مشــاهده می شــود،  ــی نی ــن تصادف ــن مســدود و تمری تمری
بــه ایــن صــورت کــه گــروه تمریــن تصادفــی در کارکردهــای 
اجرایــی بهبــود بیشــتری در مقایســه بــا گــروه تمریــن مســدود 

ــد )نمــودار 1(. ــه دســت آوردن ب

مــدرك مربیگــری فوتبــال بــرای کــودکان مبتــال بــه اختــالل 
هماهنگــی رشــدی آمــوزش داده شــد.

تجزيه و تحليل داده ها

ــا  ــردن داده ه ــع آوری و وارد ک ــس از جم ــق پ ــن تحقی در ای
از  اســتفاده  بــا   22 ویرایــش   SPSS نرم افــزار  محیــط  در 
ــش  ــای گرای ــبة اندازه ه ــور محاس ــاری، به منظ ــای آم روش ه
مرکــزی و پراکندگــی داده هــا از آمــار توصیفــی اســتفاده شــد. 
همچنیــن به منظــور بررســی توزیــع طبیعــی داده هــا از آزمــون 
ــی  ــت بررس ــت جه ــد و در نهای ــتفاده ش ــك اس ــاپیرو ویل ش
آزمــون فرضیــة تحقیــق از آزمــون t زوجــی و آزمــون تحلیــل 
کوواریانــس اســتفاده شــد. ســطح معنــی داری نیــز P< 0/05 در 

نظــر گرفتــه شــد.

يافته ها
در قســمت آمــار توصیفــي ابتــدا ویژگی های جمعیت شــناختي23 
ــدول 2  ــه در ج ــه ک ــان گون ــت. هم ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
مشــاهده می شــود، مقادیــر مربــوط بــه شــاخص های توصیفــی 
ــی  ــالل هماهنگ ــیاهة اخت ــن، س ــل س ــرکت کنندگان از قبی ش

رشــدی و بهــرة هوشــی نشــان داده شــده اســت.
نتایــج آزمــون شــاپیرو ویلــك از داده هــا نشــان داد کــه داده های 
جمــع آوری شــده از توزیــع نرمــال برخــوردار هســتند. در 
ــة  ــا از مرحل ــرفت گروه ه ــد پیش ــی رون ــور بررس ــه به منظ ادام
پیش آزمــون تــا پس آزمــون از آزمــون t زوجــی اســتفاده 

جدول 2- پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای تحقیق و مشخصات شرکت کنندگان در گروه های کنترل و مداخله.

جدول 3- برآورد تحلیل کوواریانس به منظور مقایسة میانگین متغیر کارکرد های اجرایی در بین گروه های تحقیق.

جدول 4- برآورد آزمون تعقیبی بونفرونی جهت مقایسة تفاوت میانگین گروه ها.

23 Demographic
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ــرده و  ــردازش ک ــات را پ ــد اطالع ــد بتوانن ــارت بای ــام مه انج
در مــورد انجــام حرکــت تصمیم گیــری نماینــد، لــذا بــه 
ــث  ــی باع ــه نوع ــه ب ــات ک ــن تمرین ــام ای ــد انج ــر می رس نظ
ــدن کــودکان در ایــن تحقیــق شــد،  درگیــر کــردن ذهــن و ب
ــای  ــم داده و کاکرده ــودکان نظ ــای ک ــه رفتاره ــد ب می توان
ــج  ــن نتای ــه ای ــد ک ــود بخش ــودکان را بهب ــن ک ــی در ای اجرای
ــر  ــه دســت آمــده در تحقیــق حاضــر مبنــی ب ــا یافته هــای ب ب
ــای  ــود کارکرده ــر بهب ــمانی ب ــالت جس ــت مداخ ــر مثب تأثی
ــدی  ــی رش ــالل هماهنگ ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ــی در ک اجرای
هــم راســتا می باشــد. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه اگــر چــه 
کــودکان دارای اختــالل هماهنگــی رشــدی بــا کــودکان ســالم 
در کارکردهایــی از جملــه توجــه و کارکردهــای اجرایــی ضعیف 
مهارت هــای  از  برخــی  انجــام  در  همچنیــن  و  می باشــند 
ــی کــردن  ــی ل ــدن، ل ــدن، پری ــد راه رفتــن، دوی حرکتــی مانن
و حتــی در انجــام برخــی امــور روزمــره نســبت بــه همســاالن 
خــود دارای مشــکالتی هســتند، امــا آنچــه قابــل توجــه و مهــم 
اســت تأثیــر تمریــن بــر میــزان توجــه و کارکردهــای اجرایــی 
ــع  ــه رف ــدودی ب ــا ح ــد ت ــه می توان ــت ک ــودکان اس ــن ک ای
مشــکالت آن هــا کمــك کنــد )38(. همانطــور کــه تحقیقــات 
انجــام شــده بــر روی کــودکان دارای اختــالل هماهنگــی نشــان 
ــل  ــك دورة کام ــس از ی ــی پ ــات حرکت ــه تمرین داده اســت ک
باعــث فعــال کــردن سیســتم عصبــی )39(، بــاال بــردن ادراك 
بصــری همــراه بــا افزایــش ســیگنال های بصــری )40(، بهبــود 
ســالمت عصبــی و شــناختی )41(، افزایــش عملکــرد پــردازش 
اطالعــات )42(، افزایــش بهــره وری از انتقــال دهنده هــای 
ــن  ــه همی ــردد ک ــراد می گ ــن اف ــره در ای ــی )43( و غی عصب
عوامــل باعــث افزایــش توجــه و کارکردهــای اجرایــی در ایــن 

کــودکان می گــردد.
ــروه  ــن دو گ ــان داد بی ــن نش ــر همچنی ــق حاض ــج تحقی نتای
مداخلــه ای تفــاوت معنــی داری وجــود دارد بــه ایــن معنــی کــه 
کــه گــروه تمرینــات تصادفــی در کارکردهــای اجرایــی بهبــود 

بحث و نتيجه گيری
ــه در  ــل توج ــرات قاب ــر تغیی ــق بیانگ ــن تحقی ــای ای یافته ه
کارکردهــای اجرایــی در دو گــروه مداخلــه ای بعــد از مداخــالت 
ــود، امــا تغییــری در نتایــج گــروه شــاهد مشــاهده  تمرینــی ب
نشــد کــه نشــان دهندة تأثیــر هــر دو مداخلــة تمریــن 
ــودکان  ــی در ک ــای اجرای ــر کارکرده ــدود ب ــی و مس تصادف
ــر  ــق حاض ــدی در تحقی ــی رش ــالل هماهنگ ــه اخت ــال ب مبت
ــکاران؛  ــی24 و هم ــات جان ــا تحقیق ــا ب ــن یافته ه ــد. ای می باش
اســمیت25 و همــکاران؛ تســای26 و همــکاران؛ فونــگ27 و 
همــکاران؛ نوردســتر28 و همــکاران و پلیــس29 و همــکاران 
ــود  ــر بهب ــمانی ب ــای جس ــت فعالیت ه ــر مثب ــر تأثی ــی ب مبن
عالیــم کــودکان مبتــال بــه اختــالل هماهنگــی رشــدی همســو 

.)16،  17،  34-37( می باشــد 
ــودکان  ــه ک ــکالتی ک ــی از مش ــد یک ــه ش ــه گفت ــور ک همانط
دارای اختــالل هماهنگــی رشــدی بــا آن روبــرو هســتند 
ــود  ــن وج ــا ای ــد. ب ــی می باش ــای اجرای ــکل در کارکرده مش
ــق  ــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده چنانچــه بتــوان از طری ب
ــودکان  ــن ک ــه ای ــده ب ــازماندهی ش ــب و س ــالت مناس مداخ
ــن،  ــنین پائی ــه در س ــت ک ــد داش ــوان امی ــرد، می ت ــك ک کم
ــا کمــك نمــوده  ــص آن ه ــود در نواق ــد بهب ــه فراین ــاالً ب احتم
ــن  ــوند. در همی ــرو ش ــری روب ــکالت کمت ــا مش ــده ب و در آین
رابطــه در پژوهشــی کــه تســای و همــکاران، بــه بررســی تأثیــر 
ــرل  ــون کنت ــی چ ــر روی عوامل ــال ب ــات فوتب ــوزش تمرین آم
مهــاری و شــاخص های اجــرای تکلیــف، شــدت اختــالل 
هماهنگــی رشــدی و کارکردهــای اجرایــی در کــودکان مبتــال 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــد ب ــدی پرداختن ــی رش ــالل هماهنگ ــه اخت ب
ــرفت  ــب پیش ــد موج ــال می توان ــات فوتب ــه تمرین ــیدند ک رس
ــدت  ــش ش ــن کاه ــی و همچنی ــای اجرای ــه و کارکرده توج
ــود )17(.  ــودکان ش ــن ک ــدی در ای ــی رش ــالل هماهنگ اخت
ــراد  ــمانی اف ــات جس ــام تمرین ــه در انج ــه اینک ــه ب ــا توج ب
نیازمنــد ســازماندهی رفتارهــای خــود می باشــند و بــرای 

ــرل در  ــی و کنت ــای تجرب ــی گروه ه ــای اجرای ــرات کارکرده ــن نم ــودار 1- میانگی نم
مراحــل مختلــف تحقیــق.
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ــه ای  ــل زمین ــه تداخ ــد ک ــان معتقدن ــن محقق ــد. ای ــه ش ارائ
ــن  ــود. بدی ــارت می ش ــة مه ــر حافظ ــی بهت ــه بازنمای ــر ب منج
ــبب  ــط س ــارت مرتب ــد مه ــی چن ــن تصادف ــه تمری ــا ک معن
ــه  ــارت ب ــن مه ــی ای ــة حرکت ــه ای برنام ــکل گیری حافظ ش
صــورت همزمــان و فعــال بــا هــم می شــود کــه ایــن شــرایط 
ــد  ــك می نمای ــت کم ــه ای حرک ــی حافظ ــط بازنمای ــه بس ب
)51(. بــر اســاس فرضیــة بازســازی طــرح عمــل نیــز تمریــن 
ــبب  ــارت س ــك مه ــای ی ــن تکراره ــاوت بی ــای متف مهارت ه
فراموشــی الگــوی حرکــت اولیــه و در نتیجــه بازســازی طــرح 
عمــل آن می شــود. بازســازی های مجــدد طــرح عمــل حیــن 
تمریــن تصادفــی ســبب شــکل گیری الگــوی حرکتــی باثبــات 
مهارت هــا  مســدود  اجــرای  امــا  تطابق پذیــر می شــود.  و 
ــه در حافظــه  ــی می شــود ک ــی طــرح عمل ــه فراخوان منجــر ب
ــد. از  ــازی مجــدد آن نمی باش ــه بازس ــاز ب ــته و نی ــود داش وج
ــرایط  ــر و در ش ــرای بهت ــه اج ــن ب ــرایط تمری ــن رو در ش ای
آزمــون ســبب افــت اجــرا می شــود )51(. همچنیــن بــر 
اســاس فرضیــة تــالش شــناختی، تمریــن تصادفــی و تداخــل 
زمینــه ای باالتــر کــه فــرد را بــه تــالش شــناختی بیشــتری وا 
مــی دارد، بــه عملکــرد بهتــر آزمودنی هــا منجــر شــد. فرضیــة 
تــالش شــناختی نیــز بــه میــزان درگیــری ذهنــی و شــناختی 
ــردازد و دلیــل  فــرد در مــورد اجــرا و یادگیــری تکالیــف می پ
برتــری تمریــن تصادفــی را در تــالش شــناختی بیشــتر 
ــز  ــه نی ــن فرضی ــش از ای ــن پژوه ــن، ای ــد )52(. بنابرای می دان
حمایــت بــه عمــل مــی آورد. بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده، 
ــد  ــی می توان ــش تمرین ــوة آرای ــرای نح ــه ای ب ــل زمین تداخ
مفیــد باشــد و ســطح باالتــر تداخــل زمینــه ای )تمریــن 
تصادفــی( بــا توجــه بــه فرضیه هــای تــالش شــناختی، 
بازســازی طــرح عمــل و فرضیــة بســط، تأثیــر مؤثرتــری 
خواهــد داشــت. بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق حاضــر، مبنــی بــر 
تأثیــر تمرینــات تصادفــی بــر کارکردهــای اجرایــی در کــودکان 
ــه  ــت ک ــوان گف ــالل هماهنگــی رشــدی، می ت ــه اخت ــال ب مبت
ــی از  ــوان یک ــد به عن ــطوح آن می توان ــه ای و س ــل زمین تداخ
ــا درگیــری شــناختی  ــر ســازماندهی تمریــن ب روش هــای مؤث
بیشــتر بــرای بهبــود کارکردهــای اجرایــی کــودکان مبتــال بــه 
اختــالل هماهنگــی رشــدی بــه کار گرفتــه شــود. نتایــج ایــن 
ــرای ســازماندهی  پژوهــش می توانــد کمــك کننــدة مؤثــری ب

ــد. ــراد باش ــن اف ــات ای ــزی تمرین و برنامه ری
ــرای مســتند کــردن  ــی، تحقیقــات ب به عنــوان جمع بنــدی کل
ــای  ــورد جنبه ه ــف در م ــات جســمانی متختل ــرات تمرین تأثی
ــه  ــد ک ــادی نشــان می دهن ــه دارد و شــواهد زی ــف، ادام مختل
تمرینــات جســمانی به منظــور بهبــود عالیــم در کودکانــی کــه 
دچــار اختــالل هســتند مفیــد می باشــد. اگرچــه در مــورد اثــر 
تداخــل زمینــه اي تحقیقــات بســیاري بــه عمــل آمــده اســت 
ــد  ــد نکــرده ان ــر دیگــري را تأیی ــري یکــي ب ــا همــگان برت ام
ــی  ــن تصادف ــة تمری ــراد در برنام ــه اف ــا ک )53 ،19(. از آنج

قابــل توجهــی نســبت بــه گــروه تمرینــات مســدود بــه دســت 
ــز30  ــا یافته هــای ومبــو و همــکاران؛ جون ــج ب ــد. ایــن نتای آوردن
ــر  ــر تأثی ــی ب ــوول32 مبن ــل و نی ــر31 و راس ــکاران؛ پورت و هم
تمرینــات بــا تداخــل زمینــه ای زیــاد هــم راســتا )44، 25، 24، 
ــوگیاما34 و  ــکاران و س ــی33 و هم ــات کوراهاش ــا تحقیق 22( و ب
ــر  ــه ای ب ــل زمین ــر تداخ ــند و از اث ــو می باش ــکاران ناهمس هم
یادگیــری مهارت هــای حرکتــی حمایــت نمی کننــد )27 ،26(.

بیشــتر مــردم بــه تداخــل زمینــه ای )تمریــن تصادفــی( به عنوان 
یــك عامــل منفــی می نگردنــد و انتظــار دارنــد موقعیت هایــی که 
تداخــل زمینــه ای آن هــا کمتــر اســت، بــه یادگیــری بیشــتری 
منجــر شــود. بــا ایــن وجــود، بتیــك35 اعــالم کــرد کــه هــر چند 
تداخــل زمینــه ای کــم بــه اجــرای تمرینــی بهتــری )یادگیــری 
ســریع تر امــا موقتــی( منجــر می شــود، تداخــل زمینــه ای زیــاد 
ــر  ــری بیشــتری )یادگیــری طوالنی ت ــه یادگیــری و تعمیم پذی ب
ــر( می انجامــد )45(. امــروزه روشــن شــده اســت کــه  و بادوام ت
ــت.  ــد اس ــارت مفی ــری مه ــرای یادگی ــن ب ــری تمری تغییرپذی
ــرای  ــرای اج ــرد ب ــاز ف ــن را نی ــری تمری ــمیت36، تغییرپذی اش
ــدگاه  ــداران دی ــد )46(. طرف ــارت می دان ــك مه ــز ی موفقیت آمی
سیســتم های پویــا ماننــد دونالــد و همــکاران، نیــز نیــاز افــراد را 
بــرای توســعه دادن روابــط ادراکــی -حرکتــی و کشــف راه هــای 
ــق  ــرای حــل مشــکالت درجــات آزادی مهــارت از طری ــر ب بهت
ــد )47(. در  ــان کردن ــت بی ــز اهمی ــن را حائ ــری تمری تغییرپذی
همیــن رابطــه، در پژوهشــی کــه پــاول و همــکاران بــه بررســی 
ــتی  ــی دودس ــری هماهنگ ــر یادگی ــی ب ــن تصادف ــر تمری تأثی
پرداختنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تغییرپذیــری تمریــن 
ــی  ــری هماهنگ ــری در یادگی ــش مؤث ــی( نق ــن تصادف )تمری
ــه  ــه ب ــا توج ــت )48(. ب ــرکت کننده داش ــراد ش ــتی اف دودس
ــرد  ــری و عملک ــد در یادگی ــی می توانن ــل مختلف ــه عوام اینک
بهتــر تأثیــر گــذار باشــند، لــذا می تــوان بــه ایــن صــورت بیــان 
ــه  ــه ای ب ــن تداخــل زمین ــاال و پایی ــر دو ســطح ب ــه ه ــرد ک ک
تنهایــی بــه نوعــي نمي تواننــد یادگیــري بیشــینه را بــراي یــاد 
ــزان  ــش می ــت افزای ــه عل ــد )49(. ب ــود آورن ــه وج ــا ب گیرنده ه
دشــواري کارکــردي تکلیــف در ســطوح بــاالي تداخــل زمینه اي 
ــوزان  ــات نوآم ــردازش اطالع ــي(، در سیســتم پ ــن تصادف )تمری
اختــالل ایجــاد می شــود. همچنیــن تمریــن کــردن در ســطوح 
پاییــن تداخــل زمینــه ای بــا بــه وجــود آوردن نوعــي وابســتگي 
بــا  یادگیرنده هــا  از ســازگاري  مانــع  زمینــه اي مي تواننــد 

تغییــرات آتــي شــود )50(.

بــه طــور کلــی یافته هــای تحقیــق حاضــر، از فرضیــة بازســازی 
طــرح عمــل لــی و مگیــل و فرضیــة بســط شــیا و مــورگان در 
ــی از  ــن تصادف ــروه تمری ــرا گ ــد. زی ــت می کن ــری حمای یادگی
تداخــل بیشــتر ســود بــرده و عملکــرد بهتــری در کارکردهــای 
ــن  ــال اولی ــه دنب ــة بســط ب ــی نشــان داده اســت. فرضی اجرای
ــورگان  ــی و م ــوی ش ــی از س ــل ضمن ــارة تداخ ــش درب پژوه

31 Porter
32 Russell and Newell
33 Kurahashi

34 Sugiyama
35 Battig
36 Schmidt
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ــام  ــن انج ــودکان در حی ــن ک ــتر ای ــناختی بیش ــری ش درگی
مهارت هــای حرکتــی می شــود، باعــث می شــود تــا ایــن 
کــودکان مشــکالت خــود را در ابعــاد مختلــف رشــدی بهبــود 
ــودکان  ــن ک ــه از ای ــزی ک ــه مراک ــت ک ــد هس ــند و امی بخش
ــود  ــرای بهب ــی را ب ــای تمرین ــد مداخله ه ــداری می کنن نگه

ایــن کــودکان مــورد توجــه قــرار دهنــد. 
در تحقیــق حاضــر ســعی شــد تــا حــدی کــه بــرای محققیــن 
امکان پذیــر باشــد از ابزارهــای معتبــر و اســتاندارد بــرای 
اســتخراج نتایــج معتبــر اســتفاده شــود، بــا ایــن وجــود 
از  می باشــد.  نیــز  محدودیت هایــی  دارای  تحقیــق حاضــر 
ــی  ــاالت روان ــه ح ــوان ب ــر می ت ــق حاض ــای تحقی محدودیت ه
ــراد شــرکت کننده و احتمــاالً انجــام فعالیت هــای جســمانی  اف
ــارج از  ــه خ ــش ک ــن پژوه ــارج از ای ــاعاتی خ ــابه در س مش

ــرد. ــاره ک ــوده اش ــق ب ــرل محق کنت
تشكر و قدردانی

ــانی  ــی کس ــن و تمام ــرکت کننده، والدی ــودکان ش ــة ک از هم
ــد، کمــال  ــا همــکاری کردن ــا م ــن تحقیــق ب کــه در انجــام ای

ــم. ــپاس را داری تشــکر و س

ــد  ــه می دارن ــود نگ ــال خ ــة فع ــارت را در حافظ ــرات مه تغیی
ــه  ــوری ک ــه ط ــد، ب ــه کن ــم مقایس ــا ه ــا را ب ــد آن ه می توانن
بــه خوبــی از هــم تمییــز داده شــوند و نتیجــة درگیــر شــدن 
در ایــن فعالیــت شــناختی حیــن تمریــن ایــن اســت کــه یــك 
بازنمایــی حافظــه ای بــه وجــود می آیــد کــه می توانــد بــه افــراد 
ــوان  ــد )20(. می ت ــده باش ــك  کنن ــاوت کم ــای متف در زمان ه
گفــت کــه شــرکت کــردن کــودکان در تمرینــات جســمانی بــا 
جنبــة شــناختی بیشــتر کــه ذهــن و بــدن را درگیــر می کنــد 
منجــر بــه درگیــری و فعالیت هــای مغــزی نواحــی مربــوط بــه 
ــد  ــی باش ــاالً دلیل ــد احتم ــن می توان ــوند و ای ــت می ش حرک
ــز  ــی در مغ ــی حرکت ــت نواح ــش فعالی ــا افزای ــه ب ــر اینک ب
ــد  ــش می یاب ــز افزای ــودك نی ــناختی ک ــرد ش ــودك، عملک ک
ــتفاده از  ــه اس ــد ک ــان می دهن ــادی نش ــات زی )54(. تحقیق
مداخــالت تمرینــی در بهبــود مشــکالت کودکانــی کــه مبتــال 
بــه اختــالالت رفتــاری هســتند مؤثــر می باشــد )54 ،35(. بــا 
توجــه بــه اینکــه تغییــر دادن ســازماندهی جلســات تمرینــی، 
در تحقیــق حاضــر باعــث بهبــود کارکردهــای اجرایــی در 
کــودکان مبتــال بــه اختــالل هماهنگــی رشــدی شــد، می تــوان 
بیــان کــرد کــه بــه کارگیــری تمرینــات تصادفــی کــه باعــث 
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