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Introduction: Developmental Coordination Disorder (DCD) is a serious childhood disorder 

that causes social, emotional, cognitive, and motor difficulties for children. Accordingly, the 

current s tudy aimed to examine the effect of perceptual-motor training on the improvement 

of neurocognitive functions in children with DCD. Materials and Methods: Twenty 

children were selected through simple random sampling from the children with DCD. The 

participants were classified into the experimental (10 children) and control (10 children) 

groups. The children in the experimental group underwent perceptual-motor training for 8 

weeks (24 sessions). The neurocognitive functions of attention were assessed in the pretes t 

and pos ttes t using Conners’ Neuropsychological Scale (the Conners 3). Results: The results 

showed a significant difference between the mean neurocognitive functions of attention in the 

experimental and control groups. These functions improved considerably in the children of 

the experimental group. Conclusion: The results indicated that perceptual-motor training 

can be considered as a useful intervention technique to improve the neurocognitive functions 

of attention in children with DCD.
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چــــــــكيد  ه

کلید   واژه ها:
1. تمرین
2. توجه

3. کودك

مقدمه: اختالل هماهنگی رشدی یکي از اختالالت جدي دوران کودکي است که باعث ایجاد مشکالت 
اجتماعی، عاطفی، شناختی و حرکتی برای کودکان می شود. لذا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات 
ادراکی -حرکتی بر بهبود کارکردهای عصبی -شناختی توجه در کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی 
بود. موادوروشها: از بین کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی 20 کودك از طریق نمونه گیري 
کودك(   10( کنترل  و  کودك(   10( تجربي  گروه  دو  به  کنندگان  شرکت  شدند.  انتخاب  ساده  تصادفی 
-حرکتی  ادراکی  تمرینات  انجام  به  جلسه(   24( هفته   8 مدت  به  تجربي  گروه  کودکان  شدند.  تقسیم 
پرداختند. کارکردهای عصبی- شناختی توجه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون عصب 
روانشناختی کانرز مورد ارزیابي قرار گرفتند. يافتهها: نتایج نشان داد که بین میانگین کارکردهای عصبی 
-شناختی توجه در گروه تجربي و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. در کودکان گروه تجربي به طور 
قابل توجهی کارکردهای عصبی -شناختی توجه بهبود یافت. نتيجهگيري: نتایج نشان مي دهد که تمرینات 
ادراکی -حرکتی مي تواند به عنوان یک روش مداخله ای مناسب برای بهبود کارکردهای عصبی -شناختی 

توجه در کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی در نظر گرفته شود. 

اطالعات مقاله:
تاریخ د  ریافت: 5 مرداد 1397                                     اصالحیه: 5 دي 1397                                      تاریخ پذیرش: 17 اردیبهشت 1398 
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ابتدایــی نســبت بــه درمــان در ســال های بعــدی، هــم ارزان تــر 
ــه ایــن کــودکان در جهــت  ــد ب و هــم مؤثرتــر اســت و می توان

پیشــرفت کمــک کنــد )13(.
ــالل  ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ــه در ک ــی ک ــه نواقص ــه ب ــا توج ب
هماهنگــی رشــدی وجــود دارد، تحقیقــات انجــام شــده در ایــن 
زمینــه نشــان داده انــد کــه انجــام مداخــالت مناســب می توانــد 
ــته و در  ــر گذاش ــودکان تأثی ــن ک ــف ای ــاط ضع ــر روی نق ب
ــد  ــات نشــان داده ان ــد باشــد. مطالع ــا مفی ــم آن ه ــود عالی بهب
ــب  ــای مناس ــاد فرصت ه ــط و ایج ــازی محی ــا غنی س ــه ب ک
ــالل  ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ــا حــدودی ک ــوان ت ــی می ت تمرین
را بــه رونــد عــادی زندگیشــان برگردانــد )14(. از جملــه 
ــاره  ــی اش ــت بدن ــه ورزش و فعالی ــوان ب ــالت می ت ــن مداخ ای
ــمیت  ــکاران، اس ــی2 و هم ــه، جان ــن رابط ــرد )15(. در همی ک
ــو3،  ــکی و گانی ــو روس ــکاران، تومپ ــای و هم ــکاران، تس و هم
آدیفــرن4 و همــکاران و فــراگال -پینخــام، هیلــی و اونیــل5 در 
ــمانی  ــات جس ــی ورزش و تمرین ــه اثربخش ــود ب ــات خ مطالع
ــب  ــای عص ــا ناتوانی ه ــودکان ب ــناختی ک ــای ش ــر کارکرده ب

روانشــناختی اشــاره نموده انــد )15-20(.
ــردن  ــت ک ــی، هدای ــات بدن ــد تمرین ــش مفی ــود نق ــا وج ب
ــام  ــه انج ــدی ب ــی رش ــالل هماهنگ ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ک
فعالیت هــای حرکتــی، بــه خصــوص فعالیت هایــی ماننــد 
تمرینــات هــوازی و یــا مقاومتــی دشــوار اســت، بــه  طــوری  کــه 
میــل و رغبــت چندانــی از خــود بــرای شــرکت در فعالیت هــای 
حرکتــی نشــان نمی دهنــد. از ایــن  رو پیشــنهاد می شــود کــه 
ــای  ــرکت در برنامه ه ــه ش ــل ب ــزه و می ــاد انگی ــور ایج به منظ
حرکتــی از پروتکل هــای حرکتــی مناســب اســتفاده شــود. لــذا 
پروتــکل مداخالتــی مــورد نظــر در تحقیــق حاضــر مجموعــه ای 
ــازی  ــی و ب ــای ســازماندهی شــدة ادراکــی -حرکت از فعالیت ه
ــه اختــالل هماهنگــی رشــدی  ــا کــودکان مبتــال ب می باشــد ت
ــه دلیــل ضعــف در مهارت هــای حرکتــی دارای اعتمــاد  کــه ب
بــه نفــس پایینــی بــرای حضــور در برنامه هــای حرکتــی 
ــرکت  ــا ش ــن فعالیت ه ــتیاق در ای ــور و اش ــا ش ــد، ب برخوردارن

ــد. ــی آن ســود ببرن ــرات احتمال ــد و از تأثی کنن
در نهایــت اینکــه، مطالعــات گذشــته بیشــتر جنبه هــای 
حرکتــی ایــن کــودکان را مــورد بررســی قــرار داده انــد و ایــن 
ــر از  ــدی فرات ــی رش ــالل هماهنگ ــه اخت ــت ک ــی اس در حال
ــن کــودکان  ــی اســت و ای ــک اختــالل در زمینه هــای حرکت ی
ــن رو  ــتند. از ای ــف هس ــار ضع ــز دچ ــر نی ــای دیگ در جنبه ه
کمتــر جنبه هــای شــناختی آن هــا در تحقیقــات گذشــته 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و مطالعاتــی هــم کــه صــورت 
گرفتــه اســت بــا حجــم نمونــة کوچــک انجــام شــده اســت کــه 
تعمیــم دادن آن بــه جامعــه مشــکل می باشــد، لــذا در تحقیــق 
حاضــر بــه دنبــال بررســی تأثیــر یــک دوره تمرینــات ادراکــی 
ــه  ــناختی توج ــی -ش ــای عصب ــود کارکرده ــر بهب ــی ب -حرکت
ــه  ــر ب ــق حاض ــن رو در تحقی ــودکان هســتیم. از ای ــن ک در ای

مقدمه
محرك هــای  افزایــش  طریــق  از  محیــط  غنی ســازی 
ــد در کاهــش  ــی می توان ــی و عاطف ــی، ادراکــی، حرکت اجتماع
عقب ماندگی هــای رشــدی ناشــی از فقــر محیطــی تأثیــر 
مهمــی داشــته باشــد. برخــورداری کــودکان از زمینــة غنــی و 
اســتوار از تجربیــات ادراکــی -حرکتــی به عنــوان پایــه ای بــرای 
ــر  ــزایی دارد )2 ،1(. اکث ــت بس ــگاهی اهمی ــری آموزش یادگی
ــاد  کــودکان مهارت هــای حرکتــی را بــدون مشــکل خاصــی ی
می گیرنــد. بــا ایــن وجــود، برخــی از آن هــا از کفایــت حرکتــی 
الزم جهــت مقابلــه بــا نیازهــای حرکتــی زندگــی روزمــرة خــود 
ــن  ــف ای ــرای توصی ــر ب ــة اخی ــک ده ــد )3(. در ی ــر نمی آین ب
کــودکان از واژه هــای متعــددی مثــل اختــالل خفیــف مغــزی، 
کارکردهــای نابهنجــار ادراکــی -حرکتــی و دســت و پــا چلفتی 
اســتفاده شــده اســت. بــر اســاس راهنمــای آماری و تشــخیصی 
روانپزشــکی آمریــکا نســخة پنجــم، ایــن مشــکل تحــت عنــوان 
ــیوع  ــود )4(. ش ــناخته می ش ــدی1 ش ــی رش ــالل هماهنگ اخت
اختــالل هماهنگــی رشــدی 6 درصــد گــزارش شــده اســت )5( 
و بــر اســاس گزارش هــا پســران ســه تــا هفــت برابــر بیشــتر از 

ــال می شــوند )6(. ــالل مبت ــن اخت ــه ای ــران ب دخت
یکــی از مشــکالت اساســی ایــن کــودکان کــه مانــع یادگیــری 
از دبســتان  اولیــه در مراکــز پیــش  آن هــا در ســال های 
اســت مشــکالت توجــه می باشــد. پژوهش هــای بســیاری 
شــیوع بــاالی نقــص توجــه را در کــودکان مبتــال بــه اختــالل 
ــا کــودکان طبیعــی گــزارش  هماهنگــی رشــدی در مقایســه ب
کرده انــد )7 ،3(. توجــه، بــه مجموعــه ای از عملیــات پیچیــدة 
ذهنــی اطــالق می شــود کــه شــامل تمرکــز کــردن بــر هــدف 
ــردن  ــل ک ــا تحم ــتن ی ــه داش ــا آن، نگ ــدن ب ــر ش ــا درگی ی
ــر  ــی و تغیی ــان طوالن ــک زم ــودن در ی ــگ ب ــه زن ــوش ب و گ
ــا  ــد )8(. ی ــر می باش ــدف دیگ ــه ه ــدف ب ــک ه ــز از ی تمرک
ــا کمــک آن، میــزان  ــه عبارتــی دیگــر قابلیتــی اســت کــه ب ب
محــدودی از اطالعــات را از میــان حجــم عظیــم اطالعاتــی کــه 
حــواس، حافظــه و ســایر فرایندهــای شــناختی در اختیــار دارد، 

ــد )9(. ــردازش می کن ــال پ ــورت فع ــه  ص ب
توجــه عامــل مهمــی بــرای عملکردهــای شــناختی بــه شــمار 
ــف  ــای مختل ــاب مهارت ه ــری و اکتس ــرای یادگی ــی رود و ب م
ــان( ضــروری اســت )10(.  )شــناختی، رفتــار و اجتماعــی و زب
ــه  ــزان توج ــه می ــد ک ــان داده ان ــا نش ــیاری از پژوهش ه بس
عــالوه بــر متأثــر کــردن رفتــار ســازگارانه می توانــد پیشــرفت 
ــر اســاس  ــد )11(. ب ــرار ده ــر ق ــرد را تحــت تأثی ــی ف تحصیل
ــه، از  ــالل توج ــار اخت ــودکان دچ ــده ک ــام ش ــات انج تحقیق
عملکردهــای آکادمیــک پائین تــری از همتایــان خــود کــه ایــن 
اختــالل را نداشــتند، برخــوردار بودنــد )12(. از ایــن رو ضرورت 
شناســایی کودکانــی کــه ممکــن اســت تأخیــر رشــدی داشــته 
باشــند، اولیــن گام بــرای بــه عقــب انداختــن مشــکالت بعــدی 
می باشــد. ضمــن اینکــه یــک برنامــة مداخلــه ای در ســال های 

1 Developmental coordination disorders
2 Jane
3 Tompo, Rowski and Ganio

4 Audiffren
5 Fragala‐Pinkham, Haley and O’Neil
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ابزارهای مورد استفاده در تحقیق
الف- سیاهة اختالل هماهنگی رشدی ویلسون

پرسشــنامة اختــالل هماهنگــی رشــدي ویلســون6 یــک 
معیــار جهــت شناســایی اختــالل هماهنگــی رشــدی در 
ــته  ــن خواس ــنامه از والدی ــن پرسش ــد. در ای ــودکان می باش ک
ــاالن  ــه همس ــبت ب ــان را نس ــرد کودکش ــه عملک ــود ک می ش
ــا اســتفاده از مقیــاس 5 ارزشــی لیکــرت مقایســه کننــد.  او ب
ــه 3 قســمت  ایــن پرسشــنامه شــامل 15 ســؤال اســت کــه ب
ــه  ــط ب ــؤال مرتب ــامل 6 س ــمت اول ش ــود. قس ــیم می ش تقس
کنتــرل حرکتــی اســت و بــا عنــوان کنتــرل در حیــن حرکــت 
ــؤال  ــدة 4 س ــر گیرن ــل دوم در ب ــت. عام ــده اس ــناخته ش ش
و بیانگــر کمیت هــای دســتخط و حرکــت عالــی اســت و 
عامــل ســوم در رابطــه بــا هماهنگــی کلــی و شــامل 5 ســؤال 
ــه:  ــد ک ــورت می باش ــن ص ــه ای ــی آن ب ــد. امتیازده می باش
ــی  ــرة 1(، کم ــت )نم ــما نیس ــودك ش ــه ک ــبیه ب ــاًل ش اص
ــط  ــور متوس ــه ط ــرة 2(، ب ــت )نم ــما اس ــودك ش ــبیه ک ش
شــبیه کــودك شــما اســت )نمــرة 3(، خیلــی شــبیه کــودك 
شماســت )نمــرة 4( و خیلــی زیــاد شــبیه کــودك شــما اســت 
ــدم وجــود  ــا ع ــرای وجــود ی ــن پرسشــنامه ب ــره(. از ای )5 نم
ــانی  ــد و کس ــتفاده ش ــی اس ــالل هماهنگ ــه اخت ــودکان ب ک
ــد  ــن پرسشــنامه کســب کردن ــر از 47 از ای ــرة پائین ت ــه نم ک
ــد. انســجام  ــدا کردن ــق حاضــر را پی شــرایط حضــور در تحقی
ــی اســت و  ــن پرسشــنامه در ســطح باالی ــی ای ــق درون و تطاب
نتایــج حاصــل از تحلیــل و بررســی کارکردهــای متمایــز، بــرای 
ــد. از  ــق می باش ــوی و موث ــاهده، ق ــش و مش ــزار نمای ــک اب ی
ــه  ــودکان ب ــدم وجــود ک ــا ع ــرای وجــود ی ــن پرسشــنامه ب ای
ــی  ــق درون اختــالل هماهنگــی اســتفاده شــد. انســجام و تطاب
ــج حاصــل از  ــی اســت و نتای ــن پرسشــنامه در ســطح باالی ای
ــک  ــرای ی ــاً ب ــز، تقریب ــای متمای ــی کارکرده ــل و بررس تحلی
ابــزار نمایــش و مشــاهده، قــوی و موثــق می باشــد )22(. 
روایــی ایــن پرسشــنامه 88% محاســبه شــده اســت )23(. ایــن 
پرسشــنامه در داخــل کشــور نیــز توســط افســرده بخشــایش 
ــب  ــه ضری ــی شــد ک ــان اعتباریاب و همــکاران، در شــهر اصفه
ــا 0/85 و همچنیــن ضریــب پایایــي آن  آلفــای کرونبــاخ آن ت
ــد کــه  ــذا در تحقیــق خــود بیــان کردن 0/83 گــزارش شــد. ل
نســخة فارســي ســیاهة اختــالل هماهنگــي رشــدي مي توانــد 
ــودکان  ــري ک ــور غربالگ ــر به منظ ــزار معتب ــک اب ــوان ی به عن
در معــرض خطــر اختــالل هماهنگــي رشــدي در ایــران مــورد 

ــرد )24(. ــرار گی ــتفاده ق اس
ب- آزمون کانرز

ــک دوره  ــا ی ــتیم: آی ــؤال هس ــن س ــه ای ــخگویی ب ــال پاس دنب
ــی  ــود کارکردهــای عصب ــر بهب ــی ب ــات ادراکــی -حرکت تمرین
ــه اختــالل هماهنگــی  -شــناختی توجــه در کــودکان مبتــال ب

ــر دارد؟ رشــدی تأثی

مواد و روش ها
تحقیــق حاضــر از نــوع تحقیقــات نیمــه تجربــي و بــه لحــاظ 
ــون  ــوع پیش آزم ــز از ن ــق نی ــرح تحقی ــردي و ط ــدف، کارب ه
ــش  ــن پژوه ــد. در ای ــرل می باش ــروه کنت ــا گ ــون ب پس آزم
ــای  ــری متغیره ــاس اندازه گی ــر اس ــر ب ــورد نظ ــات م اطالع
گــردآوری  پس آزمــون  و  پیش آزمــون  طریــق  از  تحقیــق 
ــاری پژوهــش حاضــر را کــودکان پســر 5  ــة آم ــد. جامع گردی
ــهر مشــهد  ــدی ش ــی رش ــالل هماهنگ ــال دارای اخت ــا 7 س ت
تشــکیل دادنــد. کــودکان مبتــال بــه اختــالل هماهنگی رشــدی 
ــه صــورت  از میــان کــودکان مهدکودك هــای شــهر مشــهد، ب
ــه  ــق پذیرفت ــة تحقی ــوان نمون ــترس به عن ــد و در دس هدفمن
شــدند. از جملــه معیارهــای ورود در ایــن مطالعــه شــامل: ابتــال 
ــالل  ــر اســاس ســیاهة اخت ــالل هماهنگــی رشــدی ب ــه اخت ب
هماهنگــی رشــدی و همچنیــن نظــر یــک روان پزشــک کــودك 
و نوجــوان بــر اســاس مالك هــای تشــخیصی DSM-5، کســب 
رضایت نامــه از طــرف والدیــن، بهــرة هوشــی بــاالی 70، حــس 
ــروج از  ــای خ ــه معیاره ــالم و از جمل ــنوایی س ــی و ش بینای
تحقیــق نیــز، شــرکت نکــردن افــراد در مراحــل پیش  آزمــون و 
پس آزمــون و غیبــت بیــش از 2 جلســه در جلســات تمرینــی 
بــود. از بیــن تمامــی کودکانــی کــه شــرایط حضــور در تحقیــق 
ــاب و در دو  ــی انتخ ــورت تصادف ــه ص ــر ب ــتند، 20 نف را داش
ــرار گرفتنــد.  گــروه آزمایــش )10نفــر( و کنتــرل )10 نفــر( ق
 NCSS ــزار ــق نرم اف ــر از طری ــق حاض ــه در تحقی ــم نمون حج

محاســبه و تعییــن شــد.
پــس از تعییــن نمونــة تحقیــق و انجــام پیش آزمــون از آن هــا 
ــرل  ــی و کنت ــروه تجرب ــه دو گ ــا ب ــیم آن ه ــن تقس و همچنی
ــه مــدت 8 هفتــه )ســه  برنامــة تمرینــی ادراکــی -حرکتــی ب
ــروه  ــر روی گ ــه( ب ــوع 24 جلس ــه و در مجم ــه در هفت جلس
ــه  ــه دو مرحل ــی ب ــة تمرین ــر جلس ــد. ه ــام ش ــش انج آزمای
ــة اول گــرم کــردن و حــرکات  تقســیم می شــود کــه در مرحل
نــوع اول )30 دقیقــه( و فعالیت هــای نــوع دوم و ســرد کــردن 
)30 دقیقــه( انجــام خواهــد شــد )21(. در طــول ایــن مــدت، 
ــت.  ــرار نگرف ــه ای ق ــه مداخل ــچ گون ــت هی ــاهد تح ــروه ش گ
پــس از پایــان مداخلــه میــزان کارکردهــای عصبــی -شــناختی 
ــه دســت آمــده  ــج ب توجــه به عنــوان پس آزمــون انجــام و نتای

ــدول 1(. ــد )ج ــه ش ــون مقایس ــج پیش آزم ــا نتای ب

6 Wilson

جدول 1- طرح تحقیق.
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ــتفاده  ــی اس ــی زوج ــون ت ــون( از آزم ــون –پس آزم )پیش آزم
شــد کــه نتایــج آن در جــدول 3 قابــل مشــاهده اســت.

ــاهده  ــدول 3 مش ــی در ج ــون t زوج ــج آزم ــه نتای همانطورک
پس آزمــون  و  پیش آزمــون  میانگین هــای  بیــن  می شــود 
کارکردهــای عصبــی -شــناختی توجــه در گــروه تجربــی تفاوت 
معنــی دار وجــود دارد )P=0/001(. امــا بیــن میانگین هــای 
پیش آزمــون و پس آزمــون کارکردهــای عصبــی -شــناختی 
.)P=0/08( توجــه گــروه کنتــرل تفاوت معنــی دار وجــود نــدارد

نمــرات  بیــن  آیــا  اینکــه  بررســی  به منظــور  ادامــه  در 
ــا  ــد ی ــی دار دارن ــاوت معن ــم تف ــا ه ــروه ب ــون دو گ پیش آزم
ــج آن  ــه نتای ــد ک ــتفاده ش ــتقل اس ــی مس ــون ت ــر از آزم خی
نشــان داد بیــن دو گــروه در متغیــر کارکردهــای عصبــی 
 .)P=0/08( شــناختی توجــه تفــاوت معنــی داری وجــود نــدارد-
ــا تمرینــات  ســپس به منظــور آزمــون فرضیــة تحقیــق کــه آی
ــه  ــناختی توج ــی -ش ــای عصب ــر کارکرده ــی ب ــی حرکت ادراک
ــة  ــدی در مرحل ــی رش ــالل هماهنگ ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ک
پس آزمــون تأثیــر دارد از آزمــون t مســتقل اســتفاده شــد کــه 

ــت. ــده اس ــه ش ــدول 4 ارائ ــج آن در ج نتای

ــاوت  ــردد، تف ــه مي گ ــدول 4 مالحظ ــه در ج ــه ک ــان گون هم
ــال  ــس از اعم ــرل پ ــي و کنت ــروه تجرب ــن دو گ ــي داري بی معن
متغییــر مســتقل وجــود دارد )P=0/001(. بنابرایــن بــر اســاس 
نتایــج آمــاري یــک دوره تمرینــات ادراکــی -حرکتــی بــر 
ــه  کارکردهــای عصبــی -شــناختی توجــه در کــودکان مبتــال ب
اختــالل هماهنگــی رشــدی تأثیــر دارد. لــذا می تــوان گفــت کــه 
تمرینــات ادارکــی -حرکتــی مــورد اســتفاده در تحقیــق حاضــر 
ــر کارکردهــای عصبــی -شــناختی توجــه در کــودکان مبتــال  ب
ــر مثبتــی داشــته اســت. ــه اختــالل هماهنگــی رشــدی تأثی ب

ــای  ــی مهارت ه ــور ارزیاب ــرز به منظ ــط کان ــون توس ــن آزم ای
عصــب روانشــناختی از جملــه کارکردهــای عصبــی -شــناختی 
ــه،  ــکالت توج ــون مش ــن آزم ــت. ای ــده اس ــاخته ش ــه س توج
ــی را  ــای اجرای ــان و کارکرده ــی، زب ــی حرکت ــرد حس عملک
در چهــار طیــف )مشــاهده نشــده، خفیــف، متوســط، شــدید( 
ــاخته  ــال س ــا 12 س ــودکان 5 ت ــرای ک ــد و ب ــی می کن ارزیاب
شــده اســت. عابــدی و همــکاران ایــن پرسشــنامه را در ایــران 
ــه ای  ــا دامن ــی ب ــی درون ــب پایای ــد. ضرای ــی کرده ان هنجاریاب
ــی  ــاز آزمای ــی ب ــب پایای ــد و ضری ــا 90 درص ــد ت از 75 درص
60 درصــد تــا 90 درصــد گــزارش شــده اســت )25(. دهقــان 
ــازة  ــی س ــکاران، روای ــدی و هم ــل از جدی ــه نق ــکاران، ب و هم
ــد  ــاخ 72 درص ــه روش کرونب ــی آن را ب ــی و پایای آن را ارزیاب
ــون عصــب  ــق حاضــر از آزم ــد )26(. در تحقی ــزارش کرده ان گ
ــی  ــای عصب ــرز به منظــور ســنجش کارکرده روانشــناختی کان

ــد. شــناختی توجــه اســتفاده گردی
بــرای توصیــف داده هــا از نرم افــزار SPSS نســخة 22 اســتفاده 
گردیــد. بعــد از مشــخص کــردن آمــار توصیفــی ابتــدا آزمــون 
شــاپیرو ویلــک بــرای بررســی توزیــع نرمــال داده هــا اســتفاده 
 t شــد. به منظــور آزمــون فرضیــة تحقیــق نیــز از آزمــون
ــز  ــی داری نی ــطح معن ــد. س ــتفاده ش ــی اس ــتقل و t زوج مس

ــه شــد. P>0/05 در نظــر گرفت
یافته ها

توصیفــی  آماره هــای  می شــود  مشــاهده  کــه  همانطــور 
شــامل میانگیــن و انحــراف اســتاندارد مربــوط بــه مشــخصات 
جمعیت شــناختي1 گروه هــای تحقیــق و همچنیــن متغیــر 

ــت. ــده اس ــه ش ــدول 2 ارائ ــته در ج وابس
ــی  ــای درون گروه ــردن تفاوت ه ــخص ک ــور مش ــدا به منظ ابت

7 Demographic

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

جدول 3- نتایج آزمون t زوجی مربوط به کارکردهای عصبی -شناختی توجه در گروه های کنترل و تجربی.

جدول 4- نتایج آزمون t مستقل مربوط به کارکردهای عصبی -شناختی توجه در گروه های کنترل و تجربی.
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ــالل هماهنگــی  ــی اخت ــت اصل ــه عل ــد ک ــر نشــان می ده اخی
ــه  ــه مخچ ــز از جمل ــاص مغ ــق خ ــالل در مناط ــدی، اخت رش
و عقده هــای قاعــده ای می باشــد و بــه اعتقــاد آن هــا بــا 
ــه ای  ــة مداخل ــک برنام ــالل ی ــن اخت ــی ای ــه ناهمگون توجــه ب
ــن کــودکان مفیــد باشــد )32(.  ــد در بهبــود ای موفــق می توان
ــدی  ــی رش ــالل هماهنگ ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ــد ک ــر چن ه
از جملــه توجــه دچــار ضعــف  اجرایــی  در کارکرد هــای 
هســتند، امــا آنچــه قابــل توجــه و مهــم اســت، تأثیــر مثبــت 
مداخــالت حرکتــی بــر بهبــود توجــه ایــن کــودکان می باشــد 
ــه رفــع مشــکالت آن هــا کمــک  ــا حــدودی ب ــد ت کــه می توان
کننــده باشــد )33(. در پژوهشــی کــه تســای و همــکاران بــه 
ــر روی  بررســی تأثیــر 10 هفتــه تمریــن و آمــوزش فوتبــال ب
عواملــی چــون کنتــرل مهــاری و شــاخص های اجــرای تکلیــف، 
شــدت اختــالل هماهنگــی رشــدی و توجــه در کــودکان 
دارای اختــالل هماهنگــی رشــدی پرداختنــد بــه ایــن نتیجــه 
ــد موجــب پیشــرفت  رســیدند کــه تمرینــات حرکتــی می توان

ــردد )17(. ــل گ ــن عوام ای
ــناختی در  ــرد ش ــر عملک ــی ب ــت بدن ــت فعالی ــر مثب ــک اث ی
کــودکان مبتــال بــه اختــالل هماهنگــی رشــدی تــا حــدودی 
ــطوح  ــش س ــد افزای ــدن مانن ــی در ب ــرات فیزیولوژیک ــا تغیی ب
عوامــل نورورتروفیکــی ایجــاد می شــود کــه یادگیــری را 
تســهیل و عملکــرد شــناختی را بــا بهبــود شــکل پذیری 
عامــل  یــک  به عنــوان  کــه  می کنــد  حفــظ  سیناپســی 
ــم های  ــی از مکانیس ــد. یک ــل می کن ــی عم ــت نورون محافظ
ــا تأثیــر تمرینــات بدنــی  ــوان در ارتبــاط ب احتمالــی کــه می ت
ــدی  ــی رش ــالل هماهنگ ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ــر روی ک ب
ــمانی  ــت جس ــش ورزش و فعالی ــرار داد، نق ــی ق ــورد بررس م
ــز اســت. فعالیــت ورزشــی ممکــن اســت  در شــکل پذیری مغ
یــک عامــل محافظــت کننــدة قــوی در برابــر تحلیــل عصبــی 
ــرد در  ــود عملک ــی و بهب ــه نورون زای ــر ب ــد. ورزش منج باش
ــر  ــن تغیی ــه و همچنی ــری و حافظ ــاری یادگی ــت های رفت تس
ــکیالت  ــه دار از تش ــکنج دندان ــی در ش ــیتة سیناپس پالستیس
هیپوکامــپ می شــود. نقــش نوروپالستیســیتی بــه طــور 
وســیع در رشــد ســالم، یادگیــری، توجــه و حافظــه شــناخته 
اســت. پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه تجربــه و  شــده 
ــی و  ــاختار فیزیک ــد س ــب می توان ــی مناس ــکات محیط تحری
ــخص  ــد. مش ــر ده ــز را تغیی ــردی مغ ــازماندهی عملک ــم س ه
ــش  ــی نق ــی -حرکت ــات ادراک ــام تمرین ــه انج ــت ک ــده اس ش
مهمــی در انعطاف پذیــری سیســتم عصبــی دارد )35 ،34(.

شــرکت کــردن کــودکان مبتــال بــه اختــالل هماهنگی رشــدی 
ــی(  ــی -حرکت ــات ادراک ــی )تمرین ــات بدن ــات تمرین در جلس
ــی،  ــری عصب ــهیل انعطاف پذی ــش تس ــث: افزای ــد باع می توان
ــالالت  ــش اخت ــی، کاه ــد سیناپس ــاختارهای جدی ــاد س ایج
ــاری )29(،  ــالالت رفت ــش اخت ــناختی )36 ،34 ،27(، کاه ش
افزایــش ادراك بصــری همــراه بــا افزایــش ســیگنال های 
و  عصبــی  ســالمت  بهبــود   ،)28،  35( بصــری  بازخــورد 
ــات  ــردازش اطالع ــرد پ ــش عملک ــناختی )38 ،37(، افزای ش

همانطــور کــه در نمــودار 1 مشــاهده می شــود میانگیــن 
ــا  نمــرات گــروه تجربــی در مرحلــة پیش آزمــون در مقایســه ب
نمــرات پس آزمــون تغییــر معنــی داری ایجــاد شــده اســت کــه 
نشــان دهندة بهبــود کارکردهــای عصبــی شــناختی توجــه در 
کــودکان مبتــال بــه اختــالل هماهنگــی رشــدی پــس از انجــام 
ــاوت  ــرل تف ــروه کنت ــا در گ ــد. ام ــی می باش ــالت تمرین مداخ

ــی داری مشــاهده نشــده اســت )نمــودار 1(. معن

بحث و نتیجه گیري

ــاوت  ــر تف ــق بیانگ ــن تحقی ــای ای ــل یافته ه ــه و تحلی تجزی
معنــي داری در متغیــر مــورد ســنجش بیــن دو گــروه آزمایــش 
و کنتــرل بعــد از تمرینــات ادراکــی -حرکتــی در کارکردهــای 
عصبــی شــناختی توجــه بــوده اســت. بــه ایــن معنــی کــه گروه 
تجربــی کــه تحــت مدخــالت ادراکــی -حرکتــی قــرار گرفتــه 
ــای  ــرات کارکرده ــتری را در نم ــود بیش ــت بهب ــود، توانس ب
ــق  ــن تحقی ــج ای ــت آورد. نتای ــه دس ــناختی ب ــب روانش عص
ــرگ9 و  ــکاران؛ المب ــتار8 و هم ــای نوردس ــج پژوهش ه ــا نتای ب
همــکاران؛ گومــز10 و همــکاران؛ نورتــون و همــکاران و ماریــن 
و همــکاران مبنــی بــر تأثیــر مداخــالت جســمانی مختلــف بــر 
ــف هم راســتا  ــود جنبه هــای شــناختی در گروه هــای مختل بهب

.)27-30( می باشــد 

ــودکان  ــه ک ــکالتی ک ــی از مش ــد، یک ــاره ش ــه اش ــور ک همانط
ــرو هســتند  ــا آن روب ــالل هماهنگــی رشــدی ب ــه اخت ــال ب مبت
ــا ایــن وجــود  مشــکل در کارکردهــای توجــه می باشــد )31(. ب
چنانچــه بتــوان از طریــق مداخــالت مناســب ماننــد فعالیت های 
ــت  ــد داش ــوان امی ــرد، می ت ــک ک ــودکان کم ــه ک ــمانی ب جس
کــه در ســنین پائیــن احتمــاالً بــه فراینــد درمــان آن هــا کمــک 

نمــوده و در آینــده بــا مشــکالت کمتــری روبــرو شــوند.

ــه  ــال ب ــودکان مبت ــه ک ــر چ ــکاران، اگ ــو و هم ــر ب ــر نظ بناب
ــل  ــای بســیاری از قبی ــالل هماهنگــی رشــدی در حوزه ه اخت
ادراك حرکتــی، میــزان توجــه، یکپارچگــی حســی و پــردازش 
ــات  ــا مطالع ــتند ام ــه هس ــکالتی مواج ــا مش ــی ب ــد فضای دی

نمــودار 1- میانگیــن نمــرات کارکردهــای عصبــی -شــناختی توجــه در مراحــل 
پیش آزمــون و پس آزمــون.

8 Noords tar
9 Ellemberg
10 Gomez [
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تأثیــرات تمرینــات ورزشــی مختلــف در مــورد جنبه هــای 
آمادگــی و اصالحــی و تکامــل شــناخت، ادامــه دارد و شــواهد 
ــود  ــی در بهب ــالت تمرین ــه مداخ ــد ک ــان می دهن ــادی نش زی
مشــکالت کودکانــی کــه دارای اختــالالت رفتاری هســتند مؤثر 
می باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه تمرینــات ادراکــی -حرکتــی در 
تحقیــق حاضــر باعــث بهبــود کارکــرد هــای عصبــی -شــناختی 
توجــه در کــودکان مبتــال بــه اختــالل هماهنگــی رشــدی شــد، 
در نتیجــه می تــوان بیــان کــرد کــه بــه کارگیــری ایــن قبیــل 
ــن کــودکان مشــکالت خــود  ــا ای ــات ســبب می شــود ت تمرین
ــت  ــد هس ــند و امی ــود بخش ــف بهب ــای مختل را در کارکرده
کــه مراکــز توانبخشــی، مهدکودك هــا و مراکــزی کــه از ایــن 
کــودکان نگهــداری می کننــد مداخله هــای تمرینــی مثــل 
ــص و  ــود نواق ــور بهب ــی را به منظ ــی -حرکت ــات ادراک تمرین

ــد. ــرار دهن ــورد توجــه ق ــودکان م ــن ک کاســتی های ای

تشكر و قدردانی
بدینوســیله از تمامــی کــودکان و خانواده هــای آن هــا کــه مــا 
ــت تشــکر و  ــاری رســاندند نهای ــن پژوهــش ی را در اجــرای ای

ــم. ــی را می نمایی قدردان

)39(، افزایــش بهــره وری از انتقــال دهنده هــای عصبــی11 
ــان )42(،  ــم هیج ــی )41( و تنظی ــری عصب )40(، انعطاف پذی
آن هــا شــود. ایجــاد چنیــن تغییراتــی می توانــد کارایــی 
ــا را  ــی آن ه ــد حرکت ــی و رش ــد عصب ــک، رش نوروفیزیولوژی

ــند. ــود ببخش بهب
همانطــور کــه افزایــش عملکــرد عصبــی روانشــناختی12 و 
ــی و عملکــرد توجــه  ــود توانای ــه بهب ــی13 منجــر ب رشــد عصب
می شــود )44 ،43(، کارکردهــای عصبــی شــناختی توجــه در 
ــا  ــد )45(. ب ــش می یاب ــز افزای ــالل نی ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ک
توجــه بــه اینکــه در انجــام تمریــن، افــراد نیازمنــد ســازماندهی 
رفتارهــای خــود می باشــند و بــرای انجــام مهــارت بایــد 
بتواننــد اطالعــات را پــردازش کــرده و در مــورد انجــام حرکــت 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــود ب ــن وج ــا ای ــد، ب ــری نماین تصمیم گی
ــر  ــث درگی ــی باع ــه نوع ــه ب ــی ک ــی -حرکت ــات ادراک تمرین
کــردن ذهــن و بــدن کــودکان در ایــن تحقیــق شــد می توانــد 
ــه در  ــای توج ــم داده و کارکرده ــودکان نظ ــای ک ــه رفتاره ب

ــود بخشــد. ــن کــودکان را بهب ای
ــرای مســتند کــردن  ــی، تحقیقــات ب ــوان جمع بنــدی کل به عن

11 Neurotransmitter
12 Neurophysiological
13 Neurodevelopmental
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