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Introduction: In addition to coordination and motor difficulties, one of the main problems

in children with developmental coordination disorder that prevents them from learning in
early childhood education is a defect in executive functions. In recent years, the tendency
to use novel therapeutic approaches for children with executive dysfunctions has increased.
Cognitive rehabilitation or training in executive functions is an approach that has received
much attention in recent years. The purpose of the present study was to investigate the effect of
the Table Tennis Training Program on sustained attention and cognitive flexibility in children
with developmental coordination disorder. Materials and Methods: The research method
was quasi-experimental with a pretes t-posttest design. The statistical population of this study
was all children aged 9-12 years with developmental coordination disorder in Kermanshah,
Iran. Subjects in this study were 20 children with developmental coordination disorder who
were selected by convenience sampling and were randomly assigned into two control and
experimental groups. The tools of this study were Wilson Developmental Coordination
Disorders Ques tionnaire, Movement Assessment Buttery for Children, Computerized
Continuous Performance, and Wisconsin Card Sorting Test. Before and after the intervention
program, sustained attention and cognitive flexibility of all subjects were measured. Table
Tennis Training Program was held in the gym for 12 weeks and twice a week for 70 minutes.
Results: The results showed a significant improvement in sustained attention and cognitive
flexibility in children with developmental coordination disorder following 12 weeks of Table
Tennis Training. Conclusion: Table tennis training has improved sustained attention and
cognitive flexibility in children with developmental coordination disorder. These data suggest
the benefits of exercise programs based on Training of executive functions and high attentional
load in children with coordination disorder.
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مقدمه :عالوه بر مشکالت هماهنگی و حرکتی ،یکی از مشکالت اساسی کودکان دارای اختالل هماهنگی
رشدی که از یادگیری آنها در سالهای اولیۀ تحصیلی جلوگیری میکند ،نقص در کارکردهای اجرایی
است .در سالهای اخیر گرایش به استفاده از رویکردهای درمانی نوین برای کودکان دارای اختالالت
اجرایی افزایش یافته است .بازتوانی شناختی یا آموزش کارکردهای اجرایی یکی از رویکردهایی است که
در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است .هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی
برنامه آموزش تنیس روی میز بر توجه پایدار و انعطافپذیری شناختی کودکان دارای اختالل هماهنگی
رشدی بود .مواد و روشها :مطالعۀ حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون بود.
جامعۀ آماری پژوهش حاضر کلیۀ کودکان  9تا  12ساله مبتال به اختالل هماهنگی رشدی شهر کرمانشاه،
ایران بود .آزمودنیهای این مطالعه  20کودک مبتال به اختالل هماهنگی رشد بودند که به روش نمونهگیری
در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند .ابزار این
پژوهش شامل پرسشنامۀ اختالل هماهنگی رشدی ،آزمون ارزیابی حرکات جنبشی کودکان ،آزمون رایانهای
عملکرد پیوسته و آزمون دستهبندي كارتهاي ويسكانسين بود .قبل و بعد از برنامۀ مداخله ،توجه پایدار و
انعطافپذیری شناختی همۀ آزمودنیها اندازه گیری شد .برنامۀ آموزش تنیس روی میز به مدت  12هفته و
هفتهای دو بار به مدت  70دقیقه در سالن ورزشی برگزار شد .یافتهها :نتایج بهبود معنادار در توجه پایدار
و انعطافپذیری شناختی کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی را پس از  12هفته آموزش تنیس روی
واژههاي كليدي:
میز نشان داد .نتیجهگیری :آموزش تنیس روی میز باعث افزایش توجه پایدار و انعطافپذیری شناختی
در کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی شده است .این دادهها مزایای برنامههای ورزشی مبتنی بر  .1اختــاالت مهارتهــای
آموزش کارکردهای اجرایی و بار توجه زیاد برای کودکان مبتال به اختالل هماهنگی را نشان میدهد .حر کتی
 .2کارکرد اجرایی
 .3ورزش
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مقدمه
اختــال هماهنگــی رشــدی )DCD( 1یکــی از اختاللهــای
حرکتــی اســت کــه شــیوع آن در میــان کــودکان حــدود 5
تــا  6درصــد گــزارش شــده اســت .در ایــن اختــال مشــکالت
حرکتــی از جملــه تأخیــر رشــدی ،اختــال تعــادل ،اختــال
ادراکــی ،ناآزمودگــی جســمانی و ضعــف هماهنگــی حرکتــی
و تــا حــدی اختــال عصــبشــناختی گــزارش شــدهاســت.

Attention
Cognitive Flexibility

3
4

Developmental Coordination Disorder; DCD
Executive Function

1
2
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ک��ودکان دارای اخت�لال هماهنگ��ی رشدــی عملکرــد ضعیفـ�ی
در انعطافپذیــری شــناختی دارنــد کــه باعــث میشــود

چنیــن دیدگاهــی توســط برخــی شــواهد تجربــی حمایــت
میشــود ( .)4-7در اکثــر تحقیقــات تمرینــات آموزشــی
مربــوط بــه کارکردهــای اجرایــی بــا تکالیــف آزمایشــگاهی
ماننــد برنامــه رایانــه محــور ارائــه شــده اســت .بــرای مثــال
احمــدی و همــکاران ( )1396پژوهشــی باعنــوان اثــر بخشــی
آمــوزش کارکردهــای اجرایــی رایانــه محــور بــر ویژگیهــای
شــناختی و پیشــرفت ریاضــی کــودکان دارای نارســایی توجــه
/بیشفعالــی انجــام دادنــد .یافتههــا حاکــی از تاثیــر معنــادار
آمــوزش کارکردهــای اجرایــی رایانــه محــور بــر مهارتهــای
شــناختی بــود ( .)6خاکســار بلداجــی و همــکاران ( )1397
پژوهشــی باعنــوان اثربخشــی مداخــات آموزشــی شــناختی
یارانــهای حافظــهکاری بــر توجــه ،کنتــرل پاســخ و مؤلفــة
مجــری مرکــزی حافظــهکاری در دانشآمــوزان بــا اختــال
یادگیــری خــاص انجــام دادنــد .نتایــج نشــان داد مداخــات
آموزشــی شــناختی یارانــه محــور باعــث افزایــش توجــه،
کنتــرل پاســخ و مؤلفــة مجــری مرکــزی حافظــهکاری در
دانشآمــوزان بــا اختــال یادگیــری خــاص شــد ( .)7رویکــرد
دیگــر در درمــان مشــکالت شــناختی و حرکتــی کــودکان
دارای اختــال کارکردهــای اجرایــی اســتفاده از فعالیــت بدنــی
اســت .پژوهشهــا تاثیــر مثبــت فعالیــت بدنــی بــر عملکــرد
حرکتــی و شــناختی ایــن کــودکان را نشــان میدهنــد .بــا
توجــه بــه ارتبــاط تنگاتنــگ بیــن توســعة بســترهای مغــزی
مســئول هماهنگــی حرکتــی و عملکــرد اجرایــی توجــة ویژهای
بــه تأثیــر مداخــات فعالیــت بدنــی در عملکردهــای شــناختی
کــودکان دارای اختــاالت هماهنگــی رشــدی بــوده اســت
( .)8-9بــا ایــن وجــود تــا بــه حــال تحقیقــات عمدتــاً بــر
تمرینــات ایروبیــک یــا ویژگیهــای کمــی تمرینــات (مثــ ً
ا
شــدت ،مــدت یــا تــوان تمریــن) متمرکــز بودهانــد .بــرای
مثــال شــهربانیان و هاشــمی ( )1397پژوهشــی باعنــوان
تاثیــر تمرینــات ثبــات مرکــزی بــر تعــادل و زمــان واکنــش
کــودکان بــا اختــال هماهنگــی رشــد انجــام دادنــد .نتایــج
تاثیــر مثبــت ایــن تمرینــات بــر زمــان واکنــش و تعــادل ایســتا
و پویــای کــودکان دارای اختــال هماهنگــی رشــد را نشــان
داد ( .)10همچنیــن فاضــل کلخــوران و همــکاران ()2018
تاثیــر تمرینــات ژیمناســتیک بــر عملکردهــای اجرایــی و
حســی -حرکتــی کــودکان دارای اختــال هماهنگــی رشــد را
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ایــن مشــکل میتوانــد بســیاری از جنبههــای رشــد کــودک
را بــه گون ـهای منفــی تحــت تأثیــر قــرار دهــد ( .)1کودکانــی
کــه اختــال هماهنگــی رشــدی دارنــد ،بــرای انجــام صحیــح
فعالیتهــای حرکتــی روزمــره نظیــر پریــدن ،لیلــي کــردن،
دویــدن یــا گرفتــن تــوپ بــا مشــکل روبـهرو هســتند .همچنین
ایــن کــودکان در کاربــرد صحیــح وســایل و ابــزار ،بســتن
بندکفــش یــا نــگارش ضعیــف هســتند .اختــال هماهنگــی
رشــد ممکــن اســت بــه صــورت ناشــیگری در مهارتهــای
حــرکات ظریــف و درشــت تظاهــر کنــد و منجــر بــه عملکــرد
ضعیــف ورزشــی و حتــی ضعــف در پیشــرفت تحصیلــی شــود
( .)2عــاوه بــر مشــکالت هماهنگــی و حرکتــی ،یکـــی از
مشــکالت اساســـی کـــودکان دارای اختالل هماهنگی رشــدی
کـــه مانـــع یادگیـــری آنهــا در ســــالهای اولیــة تحصیلــی
اســت ،نقــص در کارکردهــای اجرایــی 2اســت ( .)3کارکردهــای
اجرای��ی بهــ فراینده��ای ش��ناختی ســطح ب��اال اشــاره دارد
کــه بــه تنظیــم ،نظــارت و کنتــرل رفتارهــای هدفمنــد
کمــک میکننــد ( .)1کارکردهــای اجرایــی اصطالحــی کلــی
اســت کــه همــه فرایندهــای شــناختی پیچیــده کــه بــرای
انجــام تکالیــف هدفمنــد و جدیــد الزم هســتند را شــامل
میشــود ( .)4نمونههایــی از ایــن فرایندهــای شــناختی
شــامل حافظــهکاری ،بــازداری پاســخ ،انعطافپذیــری
شــناختی ،ســازماندهی ،مدیریــت زمــان و فراشــناخت اســت
( .)2، 4پژوهشهــای بســــیاری شـــیوع بــاالی نقـــص در
کارکردهــای اجرایــی ماننــد توجــه 3را در کــودکان مبتــا بــه
اختــال هماهنگـــی رشـــدی در مقایســـه بــا کــودکان طبیعی
گــزارش کردهانــد .در حــدود  50درصــد از کــودکان دارای
اختــال هماهنگــی رشــدی تشــخیص کمبــود اختــال توجــه
بیشفعالــی وجــود دارد .حتــی ســایر کــودکان دارای اختــال
هماهنگــی رشــدی بــدون تشــخیص رســمی اختــال توجــة
بیشفعالــی نیــز مشــکالت توجــة بیشــتری را در زندگــی
روزمــره نســبت بــه افــراد ســالم نشــان میدهنــد ( .)3یکــی
دیگــر از مؤلفههــای اصلــی کارکردهــای اجرایــی انعطــاف
پذیــری شــناختی 4اس��ت ک��ه بـ�ه توانایــی تغییــر آمایههــای
شــناختی جهــت ســازگاری بــا محرکهــای در حــال تغییــر
محیــط اطــاق میشــود و میتوانــد افــکار و رفتــار شــخص
را در پاس��خ بــه تغیی��رات ش��رایط محیطـ�ی مدیــرت کنــد (.)5

نتواننــد فعالیــت خــود را بــه فعالیــت دیگــر تغییــر دهنــد و
بنابرای��ن در تنظی��م خروجیهاــی حرکتـ�ی دچــار مشــکل
هس��تند ( .)2در ســالهای اخیــر ،گرایــش بــه اســتفاده از
رویکردهــای درمانــی نویــن بــرای کــودکان دارای اختــاالت
کارکردهــای اجرایــی افزایــش یافتــه اســت .بازتوانــی شــناختی
یــا آمــوزش کارکردهــای اجرایــی یکــی از رویکردهــای اســت
کــه در ســالهای اخیــر توجــة زیــادی بــه خــود جلــب کــرده
اســت .آمــوزش کارکردهــای اجرایــی بــر ایــن ایــده بنــا نهــاده
شــده اســت کــه آســیبهای عصــب شــناختی موجــود از
طریــق مواجــه بــا تمرینهــای مرتبــط قابــل بهبــود اســت.
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بررســی کردنــد .نتایــج پرسشــنامة عصــب روانشــناختی کانــرز
نشــان داد تمرینــات ژیمناســتیک بــر بهبــود کارکردهــای
اجرایــی تاثیــر دارد ( .)11پژوهشهــای جدیــد بایــد در پــی
یافتــن ایــن ســوال باشــند کــه چگونــه جنبههــای کیفــی
فعالیــت بدنــی میتوانــد بــر عملکــرد شــناختی کــودکان دارای
اختــال هماهنگــی رشــدی موثــر باشــند .در پژوهشهــای
قبلــی تاثیــر فعالیتهــای حرکتــی بــر کارکردهــای اجرایــی
عمدت ـاً از تمرینــات بــدون دســتکاری اشــیاء محیطــی ماننــد
ژیمناســتیک ،ایروبیــک ،کاراتــه اســتفاده شــده اســت کــه
بــا توجــه بــه ماهیــت ایــن نــوع تمرینــات کــودکان دارای
اختــال رشــدی معمــوال میــل و رغبــت چندانــی از خــود
بــرای شــرکت در فعالیتهــای حرکتــی نشــان نميدهنــد.
بهعــاوه در صورتــی کــه بتــوان کارکردهــای اجرایــی را از
طریــق فعالیــت بدنــی تمریــن کــرد کــودکان دارای اختــال
هماهنگــی رشــدی میتواننــد از مزایــای حرکتــی و هماهنگــی
بهرهمنــد شــوند و کارکردهــای اجرایــی خــود را نیــز بهبــود
بخشــند .یکــی از ورزشهایــی کــه قابلیــت تمریــن کارکردهای
شــناختی را دارا اســت و میتــوان از طریــق آن باعــث ارتقــای
همزمــان هماهنگــی حرکتــی و کارکردهــای اجرایــی ماننــد
توجــه و بــازداری پاســخ شــد ،تنیــس روی میــز اســت کــه
دارای بــار توجهــی و پردازشــی باالســت و قابلیــت برنامهریــزی
تمریــن کارکردهــای اجرایــی را بــه خوبــی دارا اســت (.)12

Developmental coordination disorder Questionnaire; DCDQ07
Wilson
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7
8

روش تحقیــق مطالعــة حاضــر از نــوع نیمــه آزمایشــی بــا
طــرح پیشآزمــون -پسآزمــون بــود .طــول مــدت تمریــن
 12هفتــه بــود و قبــل از شــروع تمرینــات ،توجــه پایــدار و
انعطــاف پذیــری شــناختی تمــام آزمودنیهــا اندازهگیــری
شــد و در نهایــت پــس از آخریــن جلســه تمریــن از کلیــه
آزمودنیهــا اندازهگیــری مجــدد تســتهای پیشآزمــون
صــورت گرفــت .جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر را تمامــی
کــودکان  9تــا  12ســاله مبتــا بــه اختــال هماهنگــی رشــدی
شــهر کرمانشــاه تشــکیل داد .آزمودنیهــای ایــن پژوهــش 20
کــودک مبتــا بــه اختــال هماهنگــی رشــدی بودنــد کــه
بــه صــورت در دســترس انتخــاب و بــه طــور تصادفــی در
دو گــروه  10نفــره کنتــرل و تجربــی گمــارده شــدند .بــرای
اطمینــان از اینکــه ایــن افــراد دارای اختــال هماهنگــی
رشــدی هســتند از ابزارهــای غربالگــری (پرسشــنامة اختــال
هماهنگــی رشــدی ویلســون و آزمــون ارزیابــی حــرکات
جنبشــی کــودکان) اســتفاده شــد .آزمودنیهــا هیچگونــه
ســابقه بیمــاری خاصــی نداشــتند و بــا رضایــت خانــواده در
ایــن پژوهــش شــرکت کردنــد .همچنیــن بــه شــرکتکنندگان
در رابطــه بــا محرمانــه مانــدن اطالعــات اطمینــان داده شــد.
آزمــون بهــره هوشــی :بــرای ســنجش بهــره هوشــی کــودکان
از مقیــاس هوشــی وکســلر بــرای کــودکان اســتفاده شــد.
مقیــاس هــوش وکســلر بــرای کــودکان شــامل  11خــرده
آزمــون اســت کــه دو مقیــاس هــوش کالمی(شــش خــرده
آزمــون) و غیــر کالمــی( 5خــرده آزمــون) و بهــره هوشــی
کل را محاســبه میکنــد .روایــی و پایایــی ایــن آزمــون در
پژوهشهــای قبلــی تاییــد شــده اســت ( .)15پرسشــنامة
اختــال هماهنگــی رشــدی :)DCDQ07( 7پرسشــنامة اختــال
هماهنگــی رشــدی ویلســون 8یــک معیــار و مقیــاس جهــت
شناســایی اختــال هماهنگــی رشــدی در کــودکان میباشــد.
Visual smooth pursuit
Predictive control mechanism

5
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بــا اينكــه شــواهد تحقیقــات تصویربــرداری از مغــز در
محــدود اســت ،همــه ایــن مناطــق ذکــر شــده در مشــکالت
دیــده شــده در کارکردهــای اجرایــی کــودکان دارای اختــال
هماهنگــی رشــدی درگیــر بودهانــد ( .)14بهعــاوه اختــال
در سیســتم کنتــرل پیشبینانــه نیــز باعــث مشــکالت کنتــرل
ارادی و مســتلزم تــاش در زمینــة شــناخت (عملکردهــای
اجرایــی) میشــود کــه در بیــن افــراد مبتــا بــه  DCDرایــج
اســت ( .)5چندیــن مزیــت در اســتفاده از برنامــه تنیــس روی
میــز بــرای کــودکان وجــود دارد کــه باعــث ادغــام تمریــن
جســمانی و شــناختی اســت .عملکــرد موفــق در تنیــس
روی میــز بــه اطالعــات بصــری کــه در مــورد شــیء نزدیــک
شــونده (یعنــی تــوپ) پــردازش میشــود بســتگی دارد ()12
 .بازیکنــی کــه در زمــان درســت در مــکان مناســب قــرار
داشــته باشــد بیشــتر احتمــال دارد مســیر آینــده تــوپ و
زمــان رســیدن را بــه طــور دقیــق پیشبینــی کنــد .بهعــاوه
زمانــی کــه بازیکنــان تــاش میکننــد تــا یــک شــیء نزدیــک
DCD

مواد و روشها
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تنیــس روی میــز نیازمنــد اســتفاده از قابلیــت تعقیــب روان
6
بینایــی 5و اســتفاده از مکانیســمهای کنتــرل پیــش بینانــه
بــرای اجــرای موفــق حــرکات اســت کــه بــه کارکردهــای
تجربــه کــردن جابجایــی اشــیاء در محیــط و تشــکیل ســریع
اتصــاالت جدیــد در سیســتم عصــب مرکــزی متکــی اســت و
مناطقــی از مغــز اســت کــه از اهمیــت ویــژهای در ایــن زمینــه
برخــوردار اســت شــامل قشــر خلفــی و پیشــانی مغــزی،
نواحــی میانــی گیجگاهــی قشــر بینایــی و مخچــه اســت (.)13

شــونده را رهگیــری کننــد بایــد زمــان تاخیــر الزم را بــرای
تنظیــم دســتورات حرکتــی مبتنــی بــر اطالعــات بصــری در
نظــر بگیرنــد .پیچیدگــی کارهــا و مهارتهــای زیــاد مــورد
اســتفاده در بــازی ماننــد فورهنــد ،بــک هنــد و ســرویس در
طــول تمریــن تنیــس روی میــز میتوانــد نیازهــای توجهــی
زیــادی در اجــرای برنامــه و هــم در انتخــاب پاس ـخها داشــته
باشــد .در نهایــت ویژگیهــای زمانــی و مکانــی پــرواز تــوپ
نیــز در انتخــاب و اجــرای پاســخ تأثیــر میگــذارد ( )12کــه
همگــی نشــاندهنده نیازهــای تصمیمگیــری و بــار شــناختی
بــاالی تنیــس روی میــز اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت بررســی
تاثیــرات فعالیتهــای حرکتــی دارای بــار شــناختی بــاال
بــر کارکردهــای اجرایــی کــودکان دارای اختــال هماهنگــی
رشــدی و کمبــود تحقیقــات در ایــن زمینــه ،پژوهــش حاضــر
بــا هــدف بررســی میــزان اثربخشــی برنامــه آموزشــی تنیــس
روی میــز بــر توجــه پایــدار و انعطافپذیــری شــناختی
کــودکان دارای اختــال هماهنگــی رشــدی اســت.
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در ایــن پرسشــنامه از والدیــن خواســته میشــود کــه عملکــرد
حرکتــی کودکشــان را نســبت بــه همســاالن او بــا اســتفاده
از مقیــاس  5ویژگــی لیکــرت مقایســه کننــد .نســخه جدیــد
ایــن پرسشــنامه در ســال  2007توســط ویلســون بــرای افــراد
ســنین  5تــا  15ســال تهیــه شــده اســت .ایــن پرسشــنامه
شــامل  15ســوال اســت کــه بــه  3قســمت تقســیم میشــود.
قســمت اول شــامل  6ســوال مرتبــط بــه کنتــرل حرکتی اســت
و بــا عنــوان کنتــرل در حیــن حرکــت شــناخته شــده اســت.
عامــل دوم در بــر گیرنــده  4ســوال و بیانگــر کمیتهــای
دســتخط و حرکــت عالــی اســت و عامــل ســوم در رابطــه
بــا هماهنگــی کلــی و شــامل  5ســوال میباشــد .در پژوهــش
حاضــر از ایــن پرسشــنامه جهــت غربالگــری کــودکان دارای
اختــال هماهنگــی رشــدی اســتفاده شــد .روایــی و پایایــی
ایــن پرسشــنامه در ایــران در پژوهشهــای قبلــی مــورد تاییــد
قــرار گرفتــه اســت (.)16
ابزارهای پژوهش

Movement Assessment Buttery for Children; MABC-2
Wisconsin Card Sorting Task
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ایــن آزمــون اوليــن بــار توســط گرانــت و بــرگ 1948تهيــه
شــده اســت و توانايــي انتــزاع و تغييــر راهبردهــاي شــناختي
را در پاســخ بــه تغييــر بازخوردهــاي محيطــي ارزيابــي
ميكنــد و مســتلزم برنامهريــزي ،جســتجوي ســازمان
يافتــه و توانايــي اســتفاده از بازخــورد محيطــي بــراي تغييــر
آمايــه شــناختی اســت .ایــن آزمــون از  4نمونــه کارت الگــو
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آزمــون ارزیابــی حــرکات جنبشــی کــودکان )MABC-2( 9ایــن
آزمــون ابــزاری جهــت شناســایی اختــاالت حرکتــی و بهویــژه
تشــخیص کــودکان مبتــا بــه اختــال هماهنگــی رشــدی
میباشــد .آزمــون مذکــور مهارتهــای تعــادل ایســتا و پویــا،
دریافــت و پرتــاب کــردن و چاالکــی دســتهای کــودکان
را ارزیابــی میکنــد و افــرادی کــه در هــر کــدام از خــرده
مقیاسهــای مذکــور و یــا در نمــره کل مهــارت ،پایینتــر از
نقطــه  5درصــدی قــرار بگیرنــد را بهعنــوان افــراد مبتــا بــه
اختــال هماهنگــی رشــدی معرفــی مینمایــد .روایــی آزمــون
حاضــر در ایــران  80درصــد گــزارش شــده اســت ( .)16آزمــون
عملکــرد مــداوم بــرای اندازهگیــری توجــه پایــدار از آزمــون
رایانـهای عملکــرد پیوســته اســتفاده شــد .هــدف ایــن آزمــون
ســنجش توجــه پایــدار ،گــوش بــه زنــگ بــودن و ســنجش
تکانشــگری اســت ( .)15نســخه فارســی آزمــون عملکــرد
پیوســته شــامل یــک آزمــون نرمافــزاری اســت کــه توســط
رایانــه اجــرا میشــود .ایــن آزمــون دارای دو مجموعــه محــرک
اســت (حــروف و اعــداد) کــه هــر یــک از آنهــا از  150محــرک
تشــکیل شــده اســت کــه تعــدادی از آنهــا محــرک هــدف
هســتند و آزمودنــی بایــد بــا فشــار دکمــه بــه آنهــا پاســخ
دهــد .روایــی و پایایــی ایــن آزمــون در پزوهشهــای قبلــی
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت ( .)17آزمــون دســتهبندي
كارتهــاي ويسكانســين :آزمــون دســتهبندی کارتهــای
ویسکانســین ،10انعطافپذیــری شــناختی را میســنجد (.)15

بــا شــکلهای مختلــف (دایــره ،مثلــث ،صلیــب و ســتاره) و
رنگهــا (ســبز ،آبــی ،قرمــز ،زرد) و تعــداد متفــاوت ( 1تــا
 )4تشــکیل شــده اســت .یــک دســته کارت  64تایــی هــم
وجــود دارد کــه هــر کارت بــر اســاس کارتهــای الگــو دارای
ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد اســت و فــرد بایــد کارتهــا را
بــر اســاس قانــون خواســته شــده طبقهبنــدی کنــد .منظــور
از عملکــرد در ایــن آزمــون بررســی اســتدالل انتزاعــی کســب
طبقــه اســت و خطاهــای درجاماندگــی هــم در مواقعــی رخ
میدهــد کــه آزمودنــی بــر طبــق اصــل موفقیــت آمیــز قبلــی
دســتهبندی را ادامــه میدهــد یــا زمانــی کــه در اولیــن
ســری ،در دســتهبندی کــردن بــر اســاس یــک حــدس غلــط
اولیــه پافشــاری مینمایــد .ایــن آزمــون بهعنــوان يكــي از
حســاسترين آزمونهــاي مربــوط بــه قشــر جلــوي پيشــاني
و پشــتي جانبــي در نظــر گرفتــه ميشــود .چندیــن پژوهــش
روایــی و پایایــی ایــن آزمــون را مناســب گــزارش کردهانــد
( .)18پــس از انتخــاب کــودکان واجــد شــرایط ،از کــودکان هــر
دو گــروه آزمایــش و کنتــرل پیــش آزمــون توجــه پایــدار و
انعطافپذیــری شــناختی گرفتــه شــد و نمــرات آنــان ثبــت
شــد .ســپس شــرکتکنندگان گــروه آزمایشــی در پروتــکل
فعالیــت بدنــی طراحــی شــده شــرکت کردنــد کــه هــدف آن
ارتقــای کارکردهــای اجرایــی بــود و طــی 12هفتــه متوالــی
و دو بــار در هفتــه بــه مــدت  70دقیقــه در ســالن ورزشــی
برگ��زار ش��د .برنامــه آمــوزش حرکتــی -شــناختی تنیــس روی
میــز طــی 12هفتــه متوالــی و دو بــار در هفتــه بــه مــدت
 70دقیقــه در ســالن ورزشــی برگــزار شــد .جلســات شــامل
گــرم کــردن ( 5دقیقــه) ،مهــارت پایــه تنیــس روی میــز و
پیشــرفت تدریــس ( 20دقیقــه) ،آمــوزش عملکــرد اجرایــی
از طریــق تمریــن تنیــس ( 20دقیقــه) ،بازیهــای گروهــی و
موقعیتــی (20دقیقــه) و ســرد کــردن ( 5دقیقــه) بــود .هــدف
اصلــی برنامــه ارتقــاء مهارتهــای حرکتــی و کارکردهــای
اجرایــی بــود .در اولیــن بخــش اصلــی برنامــه ( 20دقیقــه)
مهارتهــای پایــه تنیــس روی میــز بــه تدریــج آمــوزش داده
شــد و شــامل مــوارد اصلــی (الــف) مهارتهــای گرفتــن تــوپ
و راکــت( ،ب) ضربــات مقدماتــی فورهنــد و بــک هنــد( ،ج)
بلوکهــای تمرینــی فورهنــد و بــک هنــد( ،د) حملــه فورهنــد
و بــک هنــد( ،ه) ســرویس زدن ( ســرویسهای پایــه فورهنــد
و بــک هنــد)( ،و) برگشــت دادن ضربــات مربی(برگشــت پایــه
فورهنــد و بــک هنــد؛ بــه ضربــه زدن بــه تــوپ بــه طــور مــداوم
بــا همــان ســرعتی کــه تحویــل داده میشــد و از همــان
جهــت) ،جابجایــی و حرکــت مناســب پاهــا (بهعنــوان مثــال،
موقعیــت آمــاده ،و همچنیــن گامبــرداری یــک پایــی ،دوپایــی
و متقاطــع) و (ز) تمریــن کلــی و همــه جانبــه بــود .در دومیــن
بخــش اصلــی برنامــه ( 20دقیقــه) ،مهارتهــای کارکــرد
اجرایــی بــا تمریــن تنیــس روی میــز آمــوزش داده شــد تــا
روی یــک تکلیــف خــاص تمرکــز شــود و مهارتهــای خاصــی
را کــه فــرض میشــود مربــوط بــه کارکــرد اجرایــی اســت
تمریــن شــود .در ایــن بخــش از تمرینــات دو برنامــه آموزشــی
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انجــام شــد .ابتــدا هــر كــودك میبایســت تــوپ را بــه عقــب
برگردانــد و بــه ســرویسهایی پاســخ دهــد كــه در طــی آن
فاصلــه ،جهــت و ســرعت توپهــا متغیــر بــود و بــا ایــن کار
ســطوح مختلــف پیچیدگــی تکلیــف ارائــه شــد .ســپس مربیان
ســه وضعیــت را بــرای برگشــت تــوپ توســط کــودکان ایجــاد
کردنــد کــه شــامل (الــف) پاســخ دادن بــه توپهــای ســفیدی
بــود کــه در جهتهــا و ارتفاعــات ثابــت یــا تصادفــی ارســال
میشــد( ،ب) پاســخ دادن بــه توپهــای ســفید و نارنجــی
کــه بــه طــور تصادفــی در یــک جهــت خــاص ارســال میشــد
و (ج) پاســخ دادن بــه توپهــای ســفید و نارنجــی کــه بــرای
جلوگیــری از پیشبینــی وقــوع بعــدی بــه طــور تصادفــی از
جهــت نامشــخص و همچنیــن در زمــان نامشــخص ارســال
میشــد .عــاوه بــر ایــن هــر ســه وضعیــت دســتکاری میشــد
مثــ ً
ا در اولیــن موقعیــت ،کــودکان میبایســت فقــط بــه
توپهایــی کــه بــا نامگــذاری شــمارههای فــرد و در جهــت
مشــابه شــماره ارســال میشــدند ضربــه بزنــد ،کــه در طــی آن
شــرکتکنندگان ایــن اعــداد را بــا صــدای بلنــد میخواننــد.

جدول  -1میانگین و انحراف معیار مربوط به سن و بهره هوشی در نمونة مورد پژوهش

میانگیــن ســنی شــرکتکنندگان  10/35ســال و انحــراف
اســتاندارد آن  0/98بــود .جــدول  1ویژگیهــای ســن و بهــره
هوشــی گروههــا را نشــان میدهــد.
همانگونــه کــه در جــدول  1مالحظــه میشــود ،میانگیــن
(انحــراف معیــار) ســن در گــروه آزمایــش )1/08(10/50ســال
و در گــروه کنتــرل )0/98( 10/20ســال میباشــد .میانگیــن و
انحــراف بهره هوشــی نیــز برای گــروه آزمایــش)3/68(105/50
و بــرای گــروه کنتــرل  )2/83( 104/50اســت .جــدول 2
میانگیــن و انحــراف معیــار توجــة پایــدار و انعطافپذیــری
شــناختی گروههــا را در مراحــل پیشآزمــون و پسآزمــون
نش�اـن میدهــد .همانگونــه کــه در جــدول 2مالحظــه
میشــود ،پیشــرفت عملکــرد در آزمونهــای توجــة پایــدار و
انعطافپذیــری شــناختی در گــروه تمریــن تنیــس روی میــز
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همچنیــن ،موقعیــت دوم و ســوم دســتکاری میشــد و مثـ ً
ا از
کــودکان خواســته میشــد کــه فقــط بــه تــوپ نارنجــی ضربــه
بزننــد .بنابرایــن بچههــا میبایســت برنامــه حرکتــی خــود را
هنگامــی کــه یــک تــوپ ســفید برایشــان ارســال میشــد مهــار
کننــد و بالعکــس زمانــی کــه رنــگ تــوپ نارنجــی بــود پاســخ
دهنــد .در نتیجــه هــر کــودک بــا پــردازش اطالعــات بصــری
واقعــی ،برنامهریــزی پاســخ خــود و ســپس برنامهریــزی
حرکــت مناســب یــا بــازداری پاســخ ،آمــاده پاســخگویی
میش��د .پیچیدگ��ی مداخــات بـ�ازداری پاس��خ و تمرینــات
توجــة متناســب بــا نیازهــای فــرد و مهارتهــای حرکتــی هــر
کــودک بــود .نمونههایــی از فعالیتهــای مربــوط بــه تمریــن
کارکرده�اـی اجرای�یـ ش�اـمل گرفتــن توپهــای نارنجــی بــا
دو دســت و نگرفتــن توپهــای ســفید ،گرفتــن توپهــای
نارنجــی بــا دســت راســت و توپهــای ســفید بــا دســت چــپ،

پاســخ بــا جلــو راکــت بــه توپهــای ســفید و پاســخ بــا پشــت
راکــت بــه توپهــای نارنجــی و پاســخ بــه ســرویسهایی
کــه بــا تــوپ نارنجــی ارســال میشــد و عــدم پاســخ بــه
ســرویسهای زده شــده بــا تــوپ ســفید بــود .پروتکلهــای
تمرینــی ذکــر شــده عمدت ـاً از مطالعــات قبلــی اقتبــاس شــد
( .)12-20در پایــان دوره تمرینــی از کلیــة آزمودنیهــا
مجــددا ً آزمونهــای توجــة پایــدار و انعطافپذیــری شــناختی
گرفتــه شــد و دادههــا مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا گــردآوری شــده در ســطح
توصیفــی از گرایشهــای مرکــزی و پراکندگــی اســتفاده
شــد .جهــت بررســی نرمــال بــودن دادههــا از آزمــون شــاپیرو
ویلــک و جهــت بررســی همگنــی واریانسهــا از آزمــون
لویــن اســتفاده شــد .و در نهایــت از روش تحلیــل کوواریانــس
چنــد متغیــره در نــرم افــزار SPSS 23جهــت آزمــون فرضیــه
پژوهــش اســتفاده شــد .در کلیــة مراحــل ســطح معنــاداری
 0/05در نظــر گرفتــه شــد(.)P>0/05
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در پسآزمــون نســبت بــه گــروه کنتــرل چشــمگیر بــود.
نتایــج آزمــون تــی مســتقل نشــان داد تفــاوت معنــاداری در
نمــرات پیشآزمــون بهــره هوشــی ،انعطافپذیــری شــناختی
و توجــه پایــدار گروههــا وجــود نداشــت .بــرای بررســی اثــر
متغیــر مســتقل بــر انعطافپذیــری شــناختی و توجــه پایــدار
در مرحلــة پسآزمــون از تحلیــل کوواریانــس اســتفاده شــد.
جــدول  3نتایــج جــدول لویــن بــرای بررســی پیشفــرض
تســاوی واریانسهــا را نشــان میدهــد.
بــا توجــه بــهمقادیــر  Pمحاســبه شــده در آزمــون لویــن
جــدول  3فــرض يكس��ان بوــدن واريانسهــاي خطــاي بيــن
گروههــای آزمایــش و کنتــرل در نمــرات توجــة پایــدار و

انعطافپذیــری شــناختی تأییــد ميشــود ( .)P>0/05و بــه
ایــن ترتیــب اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس بــرای پاسـخگویی
بــه فرضیههــای پژوهــش امکانپذیــر اســت .جــدول  4نتایــج
آزمــون چنــد متغیــری بــرای بررســی اثــر متغیــر مســتقل بــر
متغیــر وابســته آورده شــده اســت.
طبــق نتایــج جــدول  4هــر چهــار آزمــون نشــان میدهــد
متغیــر مســتقل بــر متغیــر وابســته موثــر بــوده اســت .بــه
عبــارت دیگــر نتایــج نشــان داد گروههــای آزمایــش و کنتــرل
حداقــل در نمــرات یکــی از متغیرهــای انعطافپذیــری
شــناختی و توجــة پایــدار دارای اختــاف معنــادار هســتند .در
ادامــه بــرای بررســی تاثیــر متغیــر مســتقل بــر توجــة پایــدار
و انعطافپذیــری شــناختی کــودکان  DCDاز آزمــون تحلیــل

جدول  -2میانگین و انحراف معیار توجة پایدار و انعطافپذیری شناختی در در دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون
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جدول  -3نتايج آزمون لوین در مورد پيش فرض تساوي واريانسها

جدول -4آزمون فرض المبدای ویلکز برای تأیید فرض چند متغیره
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کوواریانــس بــا کنتــرل اثــر پیشآزمــون اســتفاده شــد کــه
نتایــج در جــداول  5و  6و  7گــزارش شــده اســت.
بــا توجــه بــه نتایــج جــدوال  6 ،5و  ،7اثــر گــروه بــر نمــرات

پسآزمــون توجــة پایــدار و انعطافپذیــری شــناختی معنــادار
بــوده اســت و بــا توجــه بــه مجــذور 1تــا  74درصــد از تغییرات
توجــة پایــدار و حــدود  90درصــد از تغییــرات انعطافپذیــری

جدول  -5نتايج آزمون تحليل كوواريانس براي مقايسه توجة پایدار در گروهها

جدول  -6نتايج آزمون تحليل كوواريانس براي مقايسه انعطافپذیری شناختی (خطا) در گروهها

جدول  -7نتايج آزمون تحليل كوواريانس براي مقايسه انعطافپذیری شناختی (درجاماندگی) در گروهها

بحث و نتیجهگیری
هــدف پژوهــش حاضــر بررســی اثــر  12هفتــه تمرینــات
آمــوزش تنیــس روی میــز بــر توجــة پایــدار و انعطافپذیــری
شــناختی کــودکان دارای اختــال هماهنگــی رشــدی بــود.
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نتایــج حاکــی از پیشــرفت معنــادار در توجــة پایــدار و
انعطافپذیــری شــناختی کــودکان دارای اختــال هماهنگــی
رشــدی بــه دنبــال  12هفتــه تمرینــات تنیــس روی میــز بــود.
ایــن نتایــج بــا نتایــج تحقیقــات کاویانپــور و همکاران ،هاشــمی
و همــکاران ،رحیمــی مشــهدی و همــکاران و لئونــارد همســو
اســت ( .)4، 9، 16، 18بــرای مثــال نتایــج پژوهــش کاویانپــور و
همــکاران نشــان داد برنامــة آمــوزش کارکردهــای اجرایــی کــه
در آن از مهارتهــای حرکتــی شــامل مهارتهــای تعادلــی،
تمرینــات ایروبیــک و مهارتهــای پرتابــی اســتفاده شــده
بــود تاثیــر معنــاداری بــر کاهــش تکانشــگری کــودکان دارای
اختــال هماهنگــی رشــدی شــد ( .)4درتبییــن دالیــل ایــن
نتایــج میتــوان گفــت توســعه کنتــرل حرکتــی مدتهاســت

نظریههــای اخیــر کنتــرل حرکتــی اهمیــت زیــادی بــرای
دانــش و تعامــل بــا اشــیاء و درک خصوصیــات فیزیکــی
محیــط قائــل هســتند ( .)12-13پــر رنگتریــن پیشــرفت
کلیــة مؤلفههــای عملکردهــای اجرایــی ،بهویــژه شــناختی
انعطافپذیــری ،در ســن مدرســه معمــوالً بیــن  7تــا 12
ســالگی اتفــاق میافتــد ( .)12کارکردهــای اجرایــی بــه
شــخص اجــازه میدهــد تــا از طریــق برنامهریــزی یــک
عمــل مشــخص و همچنیــن مهــار یــا بــه تعویــق انداختــن یک
واکنــش معیــن ،درگیــر یــک موقعیــت شــود .انعطافپذیــری
شــناختی نیــاز بــه مهــار همزمــان یــک واکنــش غالــب ،همــراه
بــا بــه یــاد آوردن و فعــال کــردن یــک واکنــش جدیــد دارد
و وابســته بــه عملکــرد کارآمــد حافظـهکاری (مســئول ذخیــره
موقــت اطالعــات کــه بایــد پــردازش شــود) اســت .بهعــاوه
انعطافپذیــری شــناختی بــه عملکــرد کارآمــد کنتــرل
مهــاری وابســته اســت ،یعنــی بــه توانایــی خــودداری از رفتــار
تحریککننــده ،متمرکــز نگــه داشــتن توجــه خــود و دنبــال
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شــناختی ناشــی از تاثیــر تمرینــات بــوده اســت.

کــه بهعنــوان درمــان ارتباطــات ضعیــف مهارتهایــی مرتبــه
باالتــر ماننــد ادراک و شــناخت در نظــر گرفتــه میشــود.
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کــردن اهــداف علیرغــم حــواس پرتــی متکــی اســت (.)21-22
عملکــرد کارآمــد کارکردهــای اجرایــی مرتبــط بــا فعالیــت
عصبــی در لوبهــای پيشــاني ،بهویــژه در قشــر پشــتی
جانبــی پیــش پیشــانی ،قشــر قدامــی ســینگولی  ،11قشــر
آهیانـهای پاریتــال و ســاختارهای زیــر قشــر ماننــد تاالمــوس،
پاتامــن ،و مخچــه اســت ( .)9، 14تمرینــات تنیــس روی میــز
دارای پتانســیل باالیــی در اثرگــذاری بــر مناطــق عصبــی
مرتبــط بــا کارکردهــای اجرایــی اســت و بــه نوعــی میتــوان
گفــت تمرینــات تنیــس روی میــز مســیرهای عصبــی مشــابه
تقویــت کارکردهــای اجرایــی را فعــال میکنــد ( .)13بهعــاوه
در پژوهــش حاضــر پروتــکل تمرینــی تنیــس روی میــز بــا
هــدف تمرکــز توجــه و بــازداری پاســخ طراحــی شــده بــود و
بــه طــور مســتقیم نیــز در تمریــن کارکردهــای اجرایــی موثــر
بــود .مث ـ ً
ا کــودکان میبایســت بــه دســتورالعملهای مربــی
توجــه کننــد و فقــط بــه توپهــای نارنجــی پاســخ دهنــد
و توپهــای ســفید را نادیــده بگیرنــد (بــازداری پاســخ).
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همچنیــن توجــه بــه شــمارههایی کــه بــا زدن ســرویس ارائــه
میشــد و کــودکان را ملــزم بــه تکــرار بلنــد شــمارههای فــرد
و پاســخ بــه ســرویس میکــرد ،درحالیکــه میبایســت بــه
شــمارههای زوج پاســخ ندهــد ،نــوع دیگــری از تمرینــات
کارکردهــای اجرایــی بــود .عــاوه بــر مــوارد گفتــه شــده
فعالیــت بدنــی بــه روشهــای دیگــری نیــز بــر کارکردهــای
شــناختی اثــر گــذار اســت .فعالیــت بدنــی گــردش خــون را
افزایــش میدهــد کــه منجــر بــه بهتــر شــدن دسترســی مغــز
بــه اکســیژن و منابــع تغذیــهای میشــود ( .)23-24فعالیــت
ورزشــی تأثیــر مثبتــی بــر همــه سیســتمهای حرکتــی،
قلبــی عروقــی ،تنفســی ،هورمونــی ،سیســتم ایمنــی و عصبــی
دارد .بدیــن ترتیــب بالیدگــی نواحــی حرکتــی در مغــز را
تحریــک میکنــد و ســرعت هدایــت تکانههــای عصبــی را
افزایــش میدهــد ( .)25-28فعالیــت جســمانی همچنیــن
باعــث افزایــش ترشــح هورمونهــای عصبــی میشــود و

تأثیــر قابــل توجهــی در تحریکپذیــری ســلولهای عصبــی
تشــکیل دهنــده ســیناپسها دارد ( .)23عــدم توانایــی
کنتــرل انگیــزه و ســایر شــرایط روانــی شــرکتکنندگان کــه
احتمــال اثرگــذاری بــر نتایــج آزمونهــای شــناختی را دارد از
محدویتهــای پژوهــش حاضــر بــود .همچنیــن عــدم توانایــی
کنتــرل کامــل ســایر فعالیتهــای روزمــره شــرکتکنندگان
کــه احتمــال اثرگــذاری بــر نتایــج پژوهــش را دارا هســتند
نیــز از محدودیتهــای پژوهــش بــود .پیشــنهاد میشــود
درتحقیقــات آینــده پروتــکل بــه کار رفتــه در پژوهــش حاضر با
ســایر تمرینــات حرکتــی مــورد مقایســه قــرار گیــرد .همچنیــن
اثــر ســایر فعالیتهــای اوقــات فراغــت ماننــد موســیقی بــر
کارکردهــای شــناختی کــودکان دارای اختــال هماهنگــی
رشــدی بــا پروتکلهــای فعالیــت بدنــی مــورد مقایســه قــرار
گیــرد .در کودکــی مشــارکت در فعالیتهــای بدنــی مهــم
اســت و فقــدان فعالیــت بدنــی در دوران کودکــی میتوانــد
بــه ادراک محــدود و اختــاالت رشــدی منجــر شــود .کــودکان
دارای اختــال هماهنگــی رشــدی نیــاز ویــژهای بــه شــرکت در
فعالیــت بدنــی دارنــد تــا از مزایــای حرکتــی و شــناختی آن
بهرهمنــد شــود .مداخلــه صــورت گرفتــه در پژوهــش حاضــر
در بهبــود توجــه پایــدار و انعطافپذیــری شــناختی کــودکان
دارای اختــال هماهنگــی رشــدی موثــر بــود .بــا توجــه بــه
نتایــج پژوهــش حاضــر پیشــنهاد میشــود کــودکان دارای
اختــال هماهنگــی در برنامههــای ورزشــی تنیــس روی میــز
بهعنــوان یــک ورزش مفــرح شــرکت کننــد و از پتانســیلهای
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خــود ســود برنــد.
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