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ABSTRACT
Introduction: Developmental Coordination Disorder (DCD) is a serious childhood disorder
that causes social, emotional, cognitive, and motor difficulties for children. Accordingly, the
current study 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 pretest
and posttest 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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چــــــــكيده
مقدمه :اختالل هماهنگی رشدی يكي از اختالالت جدي دوران كودكي است که باعث ایجاد مشکالت
اجتماعی ،عاطفی ،شناختی و حرکتی برای کودکان میشود .لذا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات
ادراکی -حرکتی بر بهبود کارکردهای عصبی -شناختی توجه در کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی
بود .مواد و روشها :از بین کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی  20كودك از طريق نمونهگيري
تصادفی ساده انتخاب شدند .شركت كنندگان به دو گروه تجربي ( 10كودك) و كنترل ( 10كودك)
تقسيم شدند .کودکان گروه تجربي به مدت  8هفته ( 24جلسه) به انجام تمرینات ادراکی -حرکتی
پرداختند .کارکردهای عصبی -شناختی توجه در مراحل پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از آزمون عصب
روانشناختی کانرز مورد ارزيابي قرار گرفتند .يافتهها :نتایج نشان داد که بین میانگین کارکردهای عصبی
شناختی توجه در گروه تجربي و کنترل تفاوت معنیداری وجود دارد .در كودكان گروه تجربي به طورقابل توجهی کارکردهای عصبی -شناختی توجه بهبود یافت .نتيجهگيري :نتايج نشان ميدهد كه تمرینات
ادراکی -حرکتی ميتواند بهعنوان یک روش مداخلهای مناسب برای بهبود کارکردهای عصبی -شناختی
توجه در کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی در نظر گرفته شود.
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یکــی از مشــکالت اساســی ایــن کــودکان کــه مانــع یادگیــری
آنهــا در ســالهای اولیــه در مراکــز پیــش از دبســتان
اســت مشــکالت توجــه میباشــد .پژوهشهــای بســیاری
شــیوع بــاالی نقــص توجــه را در کــودکان مبتــا بــه اختــال
هماهنگــی رشــدی در مقایســه بــا کــودکان طبیعــی گــزارش
کردهانــد ( .)3، 7توجــه ،بــه مجموع ـهای از عملیــات پیچیــدة
ذهنــی اطــاق میشــود کــه شــامل تمرکــز کــردن بــر هــدف
یــا درگیــر شــدن بــا آن ،نگــه داشــتن یــا تحمــل کــردن
و گــوش بــه زنــگ بــودن در یــک زمــان طوالنــی و تغییــر
تمرکــز از یــک هــدف بــه هــدف دیگــر میباشــد ( .)8یــا
بــه عبارتــی دیگــر قابلیتــی اســت کــه بــا کمــک آن ،میــزان
محــدودی از اطالعــات را از میــان حجــم عظیــم اطالعاتــی کــه
حــواس ،حافظــه و ســایر فرایندهــای شــناختی در اختیــار دارد،
بــهصــورت فعــال پــردازش میکنــد (.)9

بــا توجــه بــه نواقصــی کــه در کــودکان مبتــا بــه اختــال
هماهنگــی رشــدی وجــود دارد ،تحقیقــات انجــام شــده در ایــن
زمینــه نشــان دادهانــد کــه انجــام مداخــات مناســب میتوانــد
بــر روی نقــاط ضعــف ایــن کــودکان تأثیــر گذاشــته و در
بهبــود عاليــم آنهــا مفیــد باشــد .مطالعــات نشــان دادهانــد
کــه بــا غنیســازی محیــط و ایجــاد فرصتهــای مناســب
تمرینــی میتــوان تــا حــدودی کــودکان مبتــا بــه اختــال
را بــه رونــد عــادی زندگیشــان برگردانــد ( .)14از جملــه
ایــن مداخــات میتــوان بــه ورزش و فعالیــت بدنــی اشــاره
کــرد ( .)15در همی�نـ رابط�هـ ،جانــی 2و همــکاران ،اســمیت
و همــکاران ،تســای و همــکاران ،تومپــو روســکی و گانیــو،3
آدیفــرن 4و همــکاران و فــراگال -پینخــام ،هیلــی و اونیــل 5در
مطالعــات خــود بــه اثربخشــی ورزش و تمرینــات جســمانی
بــر کارکردهــای شــناختی کــودکان بــا ناتوانیهــای عصــب
روانشــناختی اشــاره نمودهانــد (.)15-20
بــا وجــود نقــش مفیــد تمرینــات بدنــی ،هدایــت کــردن
کــودکان مبتــا بــه اختــال هماهنگــی رشــدی بــه انجــام
فعالیتهــای حرکتــی ،بــه خصــوص فعالیتهایــی ماننــد
تمرینــات هــوازی و یــا مقاومتــی دشــوار اســت ،بـ ه طــوریکــه
میــل و رغبــت چندانــی از خــود بــرای شــرکت در فعالیتهــای
حرکتــی نشــان نمیدهنــد .از ایــنرو پیشــنهاد میشــود کــه
بهمنظــور ایجــاد انگیــزه و میــل بــه شــرکت در برنامههــای
حرکتــی از پروتکلهــای حرکتــی مناســب اســتفاده شــود .لــذا
پروتــکل مداخالتــی مــورد نظــر در تحقیــق حاضــر مجموعـهای
از فعالیتهــای ســازماندهی شــدة ادراکــی -حرکتــی و بــازی
میباشــد تــا کــودکان مبتــا بــه اختــال هماهنگــی رشــدی
کــه بــه دلیــل ضعــف در مهارتهــای حرکتــی دارای اعتمــاد
بــه نفــس پایینــی بــرای حضــور در برنامههــای حرکتــی
برخوردارنــد ،بــا شــور و اشــتیاق در ایــن فعالیتهــا شــرکت
کننــد و از تأثیــرات احتمالــی آن ســود ببرنــد.

توجــه عامــل مهمــی بــرای عملکردهــای شــناختی بــه شــمار
مــیرود و بــرای یادگیــری و اکتســاب مهارتهــای مختلــف
(شــناختی ،رفتــار و اجتماعــی و زبــان) ضــروری اســت (.)10
بســیاری از پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه میــزان توجــه
عــاوه بــر متأثــر کــردن رفتــار ســازگارانه میتوانــد پیشــرفت
تحصیلــی فــرد را تحــت تأثیــر قــرار دهــد ( .)11بــر اســاس
تحقیقــات انجــام شــده کــودکان دچــار اختــال توجــه ،از
عملکردهــای آکادمیــک پائینتــری از همتایــان خــود کــه ایــن
اختــال را نداشــتند ،برخــوردار بودنــد ( .)12از ایــن رو ضرورت
شناســایی کودکانــی کــه ممکــن اســت تأخیــر رشــدی داشــته
باشــند ،اولیــن گام بــرای بــه عقــب انداختــن مشــکالت بعــدی
میباشــد .ضمــن اینکــه یــک برنامــة مداخل ـهای در ســالهای

در نهایــت اینکــه ،مطالعــات گذشــته بیشــتر جنبههــای
حرکتــی ایــن کــودکان را مــورد بررســی قــرار دادهانــد و ایــن
در حالــی اســت کــه اختــال هماهنگــی رشــدی فراتــر از
یــک اختــال در زمینههــای حرکتــی اســت و ایــن کــودکان
در جنبههــای دیگــر نیــز دچــار ضعــف هســتند .از ایــن رو
کمتــر جنبههــای شــناختی آنهــا 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 میباشــد ،لــذا در تحقیــق
حاضــر بــه دنبــال بررســی تأثیــر یــک دوره تمرینــات ادراکــی
حرکتــی بــر بهبــود کارکردهــای عصبــی -شــناختی توجــهدر ایــن کــودکان هســتیم .از ایــن رو در تحقیــق حاضــر بــه
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غنیســازی محیــط از طریــق افزایــش محرکهــای
اجتماعــی ،ادراکــی ،حرکتــی و عاطفــی میتوانــد در کاهــش
عقبماندگیهــای رشــدی ناشــی از فقــر محیطــی تأثیــر
مهمــی داشــته باشــد .برخــورداری کــودکان از زمینــة غنــی و
اســتوار از تجربیــات ادراکــی -حرکتــی بهعنــوان پایـهای بــرای
یادگیــری آموزشــگاهی اهمیــت بســزایی دارد ( .)1، 2اکثــر
کــودکان مهارتهــای حرکتــی را بــدون مشــکل خاصــی یــاد
میگیرنــد .بــا ایــن وجــود ،برخــی از آنهــا از کفایــت حرکتــی
الزم جهــت مقابلــه بــا نیازهــای حرکتــی زندگــی روزمــرة خــود
بــر نمیآینــد ( .)3در یــک دهــة اخیــر بــرای توصیــف ایــن
کــودکان از واژههــای متعــددی مثــل اختــال 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
اختــال هماهنگــی رشــدی 1شــناخته میشــود ( .)4شــیوع
اختــال هماهنگــی رشــدی  6درصــد گــزارش شــده اســت ()5
و بــر اســاس گزارشهــا پســران ســه تــا هفــت برابــر بیشــتر از
دختــران بــه ایــن اختــال مبتــا میشــوند (.)6

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.3.23

مقدمه

ابتدایــی نســبت بــه درمــان در ســالهای بعــدی ،هــم ارزانتــر
و هــم مؤثرتــر اســت و میتوانــد بــه ایــن کــودکان در جهــت
پیشــرفت کمــک کنــد (.)13
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مواد و روشها

پــس از تعییــن نمونــة تحقیــق و انجــام پیشآزمــون از آنهــا
و همچنیــن تقســیم آنهــا بــه دو گــروه تجربــی و کنتــرل
برنامــة تمرینــی ادراکــی -حرکتــی بــه مــدت  8هفتــه (ســه
جلســه در هفتــه و در مجمــوع  24جلســه) بــر روی گــروه
آزمایــش انجــام شــد .هــر جلســة تمرینــی بــه دو مرحلــه
تقســیم میشــود کــه در مرحلــة اول گــرم کــردن و حــرکات
نــوع اول ( 30دقیقــه) و فعالیتهــای نــوع دوم و ســرد کــردن
( 30دقیقــه) انجــام خواهــد شــد ( .)21در طــول ایــن مــدت،
گــروه شــاهد تحــت هیــچ گونــه مداخلــهای قــرار نگرفــت.
پــس از پایــان مداخلــه میــزان کارکردهــای عصبــی -شــناختی
توجــه بهعنــوان پسآزمــون انجــام و نتایــج بــه دســت آمــده
بــا نتایــج پیشآزمــون مقایســه شــد (جــدول .)1

پرسشــنامة اختــال هماهنگــی رشــدي ويلســون 6یــک
معیــار جهــت شناســایی اختــال هماهنگــی رشــدی در
کــودکان میباشــد .در ایــن پرسشــنامه از والدیــن خواســته
میشــود کــه عملکــرد کودکشــان را نســبت بــه همســاالن
او بــا اســتفاده از مقیــاس  5ارزشــی لیکــرت مقایســه کننــد.
ایــن پرسشــنامه شــامل  15ســؤال اســت کــه بــه  3قســمت
تقســیم میشــود .قســمت اول شــامل  6ســؤال مرتبــط بــه
کنتــرل حرکتــی اســت و بــا عنــوان کنتــرل در حیــن حرکــت
شــناخته شــده اســت .عامــل دوم در بــر گیرنــدة  4ســؤال
و بیانگــر کمیتهــای دســتخط و حرکــت عالــی اســت و
عامــل ســوم در رابطــه بــا هماهنگــی کلــی و شــامل  5ســؤال
میباشــد .امتیازدهــی آن بــه ایــن صــورت میباشــد کــه:
اصــ ً
ا شــبیه بــه کــودک شــما نیســت (نمــرة  ،)1کمــی
شــبیه کــودک شــما اســت (نمــرة  ،)2بــه طــور متوســط
شــبیه کــودک شــما اســت (نمــرة  ،)3خیلــی شــبیه کــودک
شماســت (نمــرة  )4و خیلــی زیــاد شــبیه کــودک شــما اســت
( 5نمــره) .از ایــن پرسشــنامه بــرای وجــود یــا عــدم وجــود
کــودکان بــه اختــال هماهنگــی اســتفاده شــد و کســانی
کــه نمــرة پائینتــر از  47از ایــن پرسشــنامه کســب کردنــد
شــرایط حضــور در تحقیــق حاضــر را پیــدا کردنــد .انســجام
و تطابــق درونــی ایــن پرسشــنامه در ســطح باالیــی اســت و
نتایــج حاصــل از تحلیــل و بررســی کارکردهــای متمایــز ،بــرای
یــک ابــزار نمایــش و مشــاهده ،قــوی و موثــق میباشــد .از
ایــن پرسشــنامه بــرای وجــود یــا عــدم وجــود کــودکان بــه
اختــال هماهنگــی اســتفاده شــد .انســجام و تطابــق درونــی
ایــن پرسشــنامه در ســطح باالیــی اســت و نتایــج حاصــل از
تحلیــل و بررســی کارکردهــای متمایــز ،تقریبــاً بــرای یــک
ابــزار نمایــش و مشــاهده ،قــوی و موثــق میباشــد (.)22
روایــی ایــن پرسشــنامه  %88محاســبه شــده اســت ( .)23ایــن
پرسشــنامه در داخــل کشــور نیــز توســط افســرده بخشــایش
و همــکاران ،در شــهر اصفهــان اعتباریابــی شــد کــه ضریــب
آلفــای کرونبــاخ آن تــا  0/85و همچنيــن ضريــب پايايــي آن
 0/83گــزارش شــد .لــذا در تحقیــق خــود بیــان کردنــد کــه
نســخة فارســي ســیاهة اختــال هماهنگــي رشــدي ميتوانــد
بهعنــوان يــک ابــزار معتبــر بهمنظــور غربالگــري کــودکان
در معــرض خطــر اختــال هماهنگــي رشــدي در ايــران مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد (.)24
ب -آزمون کانرز

جدول  -1طرح تحقیق.

Wilson
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تحقيــق حاضــر از نــوع تحقيقــات نيمــه تجربــي و بــه لحــاظ
هــدف ،كاربــردي و طــرح تحقيــق نيــز از نــوع پيشآزمــون
پسآزمــون بــا گــروه كنتــرل میباشــد .در ایــن پژوهــش
اطالعــات مــورد نظــر بــر اســاس اندازهگیــری متغیرهــای
تحقیــق از طریــق پیشآزمــون و پسآزمــون گــردآوری
گردیــد .جامعــة آمــاری پژوهــش حاضــر را کــودکان پســر 5
تــا  7ســال دارای اختــال هماهنگــی رشــدی شــهر مشــهد
تشــکیل دادنــد .کــودکان مبتــا بــه اختــال هماهنگی رشــدی
از میــان کــودکان مهدکودکهــای شــهر مشــهد ،بــه صــورت
هدفمنــد و در دســترس بهعنــوان نمونــة تحقیــق پذیرفتــه
شــدند .از جملــه معیارهــای ورود در ایــن مطالعــه شــامل :ابتــا
بــه اختــال هماهنگــی رشــدی بــر اســاس ســیاهة اختــال
هماهنگــی رشــدی و همچنیــن نظــر یــک روانپزشــک کــودک
و نوجــوان بــر اســاس مالکهــای تشــخیصی  ،DSM-5کســب
رضایتنامــه از طــرف والدیــن ،بهــرة هوشــی بــاالی  ،70حــس
بینایــی و شــنوایی ســالم و از جملــه معیارهــای خــروج از
تحقیــق نیــز ،شــرکت نکــردن افــراد در مراحــل پیشآزمــون و
پسآزمــون و غیبــت بیــش از  2جلســه در جلســات تمرینــی
بــود .از بیــن تمامــی کودکانــی کــه شــرایط حضــور در تحقیــق
را داشــتند 20 ،نفــر بــه صــورت تصادفــی انتخــاب و در دو
گــروه آزمایــش (10نفــر) و کنتــرل ( 10نفــر) قــرار گرفتنــد.
حجــم نمونــه در تحقیــق حاضــر از طریــق نرمافــزار NCSS
محاســبه و تعییــن شــد.

الف -سیاهة اختالل هماهنگی رشدی ویلسون
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دنبــال پاســخگویی بــه ایــن ســؤال هســتیم :آیــا یــک دوره
تمرینــات ادراکــی -حرکتــی بــر بهبــود کارکردهــای عصبــی
شــناختی توجــه در کــودکان مبتــا بــه اختــال هماهنگــیرشــدی تأثیــر دارد؟

ابزارهای مورد استفاده در تحقیق
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یافتهها

همانطــور کــه مشــاهده میشــود آمارههــای توصیفــی
شــامل ميانگيــن و انحــراف اســتاندارد مربــوط بــه مشــخصات
جمعيتشــناختي 1گروههــای تحقیــق و همچنیــن متغيــر
وابســته در جــدول  2ارائــه شــده اســت.
ابتــدا بهمنظــور مشــخص کــردن تفاوتهــای درون گروهــی

در ادامــه بهمنظــور بررســی اینکــه آیــا بیــن نمــرات
پیشآزمــون دو گــروه بــا هــم تفــاوت معنــیدار دارنــد یــا
خیــر از آزمــون تــی مســتقل اســتفاده شــد کــه نتایــج آن
نشــان داد بی�نـ دو گ��روه در متغیــر کارکردهــای عصبــی
شنــاختی توج��ه تفــاوت معنـیداری وجــود نــدارد (.)P=0/08ســپس بهمنظــور آزمــون فرضیــة تحقیــق کــه آیــا تمرینــات
ادراک�یـ حرکت��ی بــر کارکردهــای عصبــی -شــناختی توجــه
کــودکان مبتــا بــه اختــال هماهنگــی رشــدی در مرحلــة
پسآزمــون تأثیــر دارد از آزمــون  tمســتقل اســتفاده شــد کــه
نتایجــ آن در جــدول  4ارائــه شــده اســت.
همــان گونــه كــه در جــدول  4مالحظــه ميگــردد ،تفــاوت
معنــيداري بيــن دو گــروه تجربــي و كنتــرل پــس از اعمــال
متغييــر مســتقل وجــود دارد ( .)P=0/001بنابرايــن بــر اســاس
نتايــج آمــاري يــك دوره تمرینــات ادراکــی -حرکتــی بــر
کارکرده��ای عصب��ی -ش��ناختی توج��ه در کــودکان مبتــا بــه
اختــال هماهنگــی رشــدی تأثیــر دارد .لــذا میتــوان گفــت کــه
تمرینــات ادارکــی -حرکتــی مــورد اســتفاده در تحقیــق حاضــر
بــر کارکرده��ای عصب��ی -شــناختی توجــه در کــودکان مبتــا
بــه اختــال هماهنگــی رشــدی تأثیــر مثبتــی داشــته اســت.

جدول  -2پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای تحقیق و مشخصات شرکتکنندگان در گروههای کنترل و مداخله.

جدول  -3نتایج آزمون  tزوجی مربوط به کارکردهای عصبی -شناختی توجه در گروههای کنترل و تجربی.

جدول  -4نتایج آزمون  tمستقل مربوط به کارکردهای عصبی -شناختی توجه در گروههای کنترل و تجربی.
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بــرای توصیــف دادههــا از نرمافــزار  SPSSنســخة  22اســتفاده
گردیــد .بعــد از مشــخص کــردن آمــار توصیفــی ابتــدا آزمــون
شــاپیرو ویلــک بــرای بررســی توزیــع نرمــال دادههــا اســتفاده
شــد .بهمنظــور آزمــون فرضیــة تحقیــق نیــز از آزمــون t
مســتقل و  tزوجــی اســتفاده شــد .ســطح معنــیداری نیــز
 P>0/05در نظــر گرفتــه شــد.

همانطورکــه نتایــج آزمــون  tزوجــی در جــدول  3مشــاهده
میشــود بیــن میانگینهــای پیشآزمــون و پسآزمــون
کارکردهــای عصبــی -شــناختی توجــه در گــروه تجربــی تفاوت
معنــیدار وجــود دارد ( .)P=0/001امــا بیــن میانگینهــای
پیشآزمــون و پسآزمــون کارکردهــای عصبــی -شــناختی
توجــه گــروه کنتــرل تفاوت معنـیدار وجــود نــدارد (.)P=0/08
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ایــن آزمــون توســط کانــرز بهمنظــور ارزیابــی مهارتهــای
عصــب روانشــناختی از جملــه کارکردهــای عصبــی -شــناختی
توجــه ســاخته شــده اســت .ایــن آزمــون مشــکالت توجــه،
عملکــرد حســی حرکتــی ،زبــان و کارکردهــای اجرایــی را
در چهــار طیــف (مشــاهده نشــده ،خفیــف ،متوســط ،شــدید)
ارزیابــی میکنــد و بــرای کــودکان  5تــا  12ســال ســاخته
شــده اســت .عابــدی و همــکاران ایــن پرسشــنامه را در ایــران
هنجاریابــی کردهانــد .ضرایــب پایایــی درونــی بــا دامنــهای
از  75درصــد تــا  90درصــد و ضریــب پایایــی بــاز آزمایــی
 60درصــد تــا  90درصــد گــزارش شــده اســت ( .)25دهقــان
و همــکاران ،بــه نقــل از جدیــدی و همــکاران ،روایــی ســازة
آن را ارزیابــی و پایایــی آن را بــه روش کرونبــاخ  72درصــد
گــزارش کردهانــد ( .)26در تحقیــق حاضــر از آزمــون عصــب
روانشــناختی کانــرز بهمنظــور ســنجش کارکردهــای عصبــی
شــناختی توجــه اســتفاده گردیــد.

(پیشآزمــون –پسآزمــون) از آزمــون تــی زوجــی اســتفاده
شــد کــه نتایــج آن در جــدول  3قابــل مشــاهده اســت.
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بحث و نتيجهگيري
تجزیــه و تحلیــل یافتههــای ایــن تحقیــق بیانگــر تفــاوت
معنـيداری 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 مدخــات ادراکــی -حرکتــی قــرار گرفتــه
بــود ،توانســت بهبــود بیشــتری را در نمــرات کارکردهــای
عصــب روانشــناختی بــه دســت آورد .نتایــج ایــن تحقیــق
بــا نتایــج پژوهشهــای نوردســتار 8و همــکاران؛ المبــرگ 9و
همــکاران؛ گومــز 10و همــکاران؛ نورتــون و همــکاران و ماریــن
و همــکاران مبنــی بــر تأثیــر مداخــات جســمانی مختلــف بــر
بهبــود جنبههــای شــناختی در گروههــای مختلــف همراســتا
میباشــد (.)27-30
همانطــور کــه اشــاره شــد ،یکــی از مشــکالتی کــه کــودکان
مبتــا بــه اختــال هماهنگــی رشــدی بــا آن روبــرو هســتند
مشــکل در کارکردهــای توجــه میباشــد ( .)31بــا ایــن وجــود
چنانچــه بتــوان از طریــق مداخــات مناســب ماننــد فعالیتهای
جســمانی بــه کــودکان کمــک کــرد ،میتــوان امیــد داشــت
کــه در ســنین پائیــن احتمــاالً بــه فراینــد درمــان آنهــا کمــک
نمــوده و در آینــده بــا مشــکالت کمتــری روبــرو شــوند.
بنابــر نظــر بــو و همــکاران ،اگــر چــه کــودکان مبتــا بــه
اختــال هماهنگــی رشــدی در حوزههــای بســیاری از قبیــل
ادراک حرکتــی ،میــزان توجــه ،یکپارچگــی حســی و پــردازش
دیــد فضایــی بــا مشــکالتی مواجــه هســتند امــا مطالعــات

یــک اثــر مثبــت فعالیــت بدنــی بــر عملکــرد شــناختی در
کــودکان مبتــا بــه اختــال هماهنگــی رشــدی تــا حــدودی
بــا تغییــرات فیزیولوژیکــی در بــدن ماننــد افزایــش ســطوح
عوامــل نورورتروفیکــی ایجــاد میشــود کــه یادگیــری را
تســهیل و عملکــرد شــناختی را بــا بهبــود شــکلپذیری
سیناپســی حفــظ میکنــد کــه بهعنــوان یــک عامــل
محافظــت نورونــی عمــل میکنــد .یکــی از مکانیســمهای
احتمالــی کــه میتــوان در ارتبــاط بــا تأثیــر تمرینــات بدنــی
بــر روی کــودکان مبتــا بــه اختــال هماهنگــی رشــدی
مــورد بررســی قــرار داد ،نقــش ورزش و فعالیــت جســمانی
در شــکلپذیری مغــز اســت .فعالیــت ورزشــی ممکــن اســت
یــک عامــل محافظــت کننــدة قــوی در برابــر تحلیــل عصبــی
باشــد .ورزش منجــر بــه نورونزایــی و بهبــود عملکــرد در
تســتهای رفتــاری یادگیــری و حافظــه و همچنیــن تغییــر
پالستیســیتة سیناپســی در شــکنج دندانــهدار از تشــکیالت
هیپوکامــپ میشــود .نقــش نوروپالستیســیتی بــه طــور
وســیع در رشــد ســالم ،یادگیــری ،توجــه و حافظــه شــناخته
شــده اســت .پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه تجربــه و
تحریــکات محیطــی مناســب میتوانــد ســاختار فیزیکــی و
هــم ســازماندهی عملکــردی مغــز را تغییــر دهــد .مشــخص
شــده اســت کــه انجــام تمرینــات ادراکــی -حرکتــی نقــش
مهمــی در انعطافپذیــری سیســتم عصبــی دارد (.)34، 35
شــرکت کــردن کــودکان مبتــا بــه اختــال هماهنگی رشــدی
در جلســات تمرینــات بدنــی (تمرینــات ادراکــی -حرکتــی)
میتوانــد باعــث :افزایــش تســهیل انعطافپذیــری عصبــی،
ایجــاد ســاختارهای جدیــد سیناپســی ،کاهــش اختــاالت
شــناختی ( ،)27، 34، 36کاهــش اختــاالت رفتــاری (،)29
افزایــش ادراک بصــری همــراه بــا افزایــش ســیگنالهای
بازخــورد بصــری ( ،)28، 35بهبــود ســامت عصبــی و
شــناختی ( ،)37، 38افزایــش عملکــرد پــردازش اطالعــات
Noordstar
Ellemberg
10
Gomez
8
9

28
28
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همانطــور کــه در نمــودار  1مشــاهده میشــود میانگیــن
نمــرات گــروه تجربــی در مرحلــة پیشآزمــون در مقایســه بــا
نمــرات پسآزمــون تغییــر معنـیداری ایجــاد شــده اســت کــه
نشــاندهندة بهبــود کارکردهــای عصبــی شــناختی توجــه در
کــودکان مبتــا بــه اختــال هماهنگــی رشــدی پــس از انجــام
مداخــات تمرینــی میباشــد .امــا در گــروه کنتــرل تفــاوت
معنیــداری مشـ�اهده نش��ده اس��ت (نمــودار .)1

Downloaded from shefayekhatam.ir at 0:16 +0330 on Tuesday September 24th 2019

نمــودار  -1میانگیــن نمــرات کارکردهــای عصبــی -شــناختی توجــه در مراحــل
پیشآزمــون و پسآزمــون.

اخیــر نشــان میدهــد کــه علــت اصلــی اختــال هماهنگــی
رشــدی ،اختــال در مناطــق خــاص مغــز از جملــه مخچــه
و عقدههــای قاعــدهای میباشــد و بــه اعتقــاد آنهــا بــا
توجــه بــه ناهمگونــی ایــن اختــال یــک برنامــة مداخلــهای
موفــق میتوانــد در بهبــود ایــن کــودکان مفیــد باشــد (.)32
هــر چنــد کــودکان مبتــا بــه اختــال هماهنگــی رشــدی
در کارکردهــای اجرایــی از جملــه توجــه دچــار ضعــف
هســتند ،امــا آنچــه قابــل توجــه و مهــم اســت ،تأثیــر مثبــت
مداخــات حرکتــی بــر بهبــود توجــه ایــن کــودکان میباشــد
کــه میتوانــد تــا حــدودی بــه رفــع مشــکالت آنهــا کمــک
کننــده باشــد ( .)33در پژوهشــی کــه تســای و همــکاران بــه
بررســی تأثیــر  10هفتــه تمریــن و آمــوزش فوتبــال بــر روی
عواملــی چــون کنتــرل مهــاری و شــاخصهای اجــرای تکلیــف،
شــدت اختــال هماهنگــی رشــدی و توجــه در کــودکان
دارای اختــال هماهنگــی رشــدی پرداختنــد بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه تمرینــات حرکتــی میتوانــد موجــب پیشــرفت
ایــن عوامــل گــردد (.)17
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بهعنــوان جمعبنــدی کلــی ،تحقیقــات بــرای مســتند کــردن

تشکر و قدردانی
بدینوســیله از تمامــی کــودکان و خانوادههــای آنهــا کــه مــا
را در اجــرای ایــن پژوهــش یــاری رســاندند نهایــت تشــکر و
قدردانــی را مینماییــم.
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همانطــور کــه افزایــش عملکــرد عصبــی روانشــناختی 12و
رشــد عصبــی 13منجــر بــه بهبــود توانایــی و عملکــرد توجــه
میشــود ( ،)43، 44کارکردهــای عصبــی شــناختی توجــه در
کــودکان مبتــا بــه اختــال نیــز افزایــش مییابــد ( .)45بــا
توجــه بــه اینکــه در انجــام تمریــن ،افــراد نیازمنــد ســازماندهی
رفتارهــای خــود میباشــند و بــرای انجــام مهــارت بایــد
بتواننــد اطالعــات را پــردازش کــرده و در مــورد انجــام حرکــت
تصمیمگیــری نماینــد ،بــا ایــن وجــود بــه نظــر میرســد
تمرینــات ادراکــی -حرکتــی کــه بــه نوعــی باعــث درگیــر
کــردن ذهــن و بــدن کــودکان در ایــن تحقیــق شــد میتوانــد
بــه رفتارهــای کــودکان نظــم داده و کارکردهــای توجــه در
ایــن کــودکان را بهبــود بخشــد.
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( ،)39افزایــش بهــرهوری از انتقــال دهندههــای عصبــی
( ،)40انعطافپذیــری عصبــی ( )41و تنظیــم هیجــان (،)42
آنهــا شــود .ایجــاد چنیــن تغییراتــی میتوانــد کارایــی
نوروفیزیولوژیــک ،رشــد عصبــی و رشــد حرکتــی آنهــا را
بهبــود ببخشــند.
11

تأثیــرات تمرینــات ورزشــی مختلــف در مــورد جنبههــای
آمادگــی و اصالحــی و تکامــل شــناخت ،ادامــه دارد و شــواهد
زیــادی نشــان میدهنــد کــه مداخــات تمرینــی در بهبــود
مشــکالت کودکانــی کــه دارای اختــاالت رفتاری هســتند مؤثر
میباشــد .بــا توجــه بــه اینکــه تمرینــات ادراکــی -حرکتــی در
تحقیــق حاضــر باعــث بهبــود کارکــرد هــای عصبــی -شــناختی
توجــه در کــودکان مبتــا بــه اختــال هماهنگــی رشــدی شــد،
در نتیجــه میتــوان بیــان کــرد کــه بــه کارگیــری ایــن قبیــل
تمرینــات ســبب میشــود تــا ایــن کــودکان مشــکالت خــود
را در کارکردهــای مختلــف بهبــود بخشــند و امیــد هســت
کــه مراکــز توانبخشــی ،مهدکودکهــا و مراکــزی کــه از ایــن
کــودکان نگهــداری میکننــد مداخلههــای تمرینــی مثــل
تمرینــات ادراکــی -حرکتــی را بهمنظــور بهبــود نواقــص و
کاســتیهای ایــن کــودکان مــورد توجــه قــرار دهنــد.
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