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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 s tudy was to inves tigate the effect of 
the Table Tennis Training Program on sus tained attention and cognitive flexibility in children 
with developmental coordination disorder. Materials and Methods: The research method 
was quasi-experimental with a pretes t-pos ttes t design. The s tatis tical population of this s tudy 
was all children aged 9-12 years with developmental coordination disorder in Kermanshah, 
Iran. Subjects in this s tudy 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 s tudy were Wilson Developmental Coordination 
Disorders Ques tionnaire, Movement Assessment Buttery for Children, Computerized 
Continuous Performance, and Wisconsin Card Sorting Tes t. Before and after the intervention 
program, sus tained 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 sus tained attention and cognitive 
flexibility in children with developmental coordination disorder following 12 weeks of Table 
Tennis Training. Conclusion: Table tennis training has improved sus tained attention and 
cognitive flexibility in children with developmental coordination disorder. These data sugges t 
the benefits of exercise programs based on Training of executive functions and high attentional 
load in children with coordination disorder.
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اثربخشی برنامۀ آموزش تنیس روی میز بر توجه پایدار و انعطاف پذیری شناختی کودکان دارای اختالل هماهنگی رشدی 
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چــــــــكيد  ه

واژه هاي کلیدي:
ــای  ــالالت مهارت ه 1. اخت

کتی حر
2. کارکرد اجرایی

3. ورزش

مقدمه: عالوه بر مشکالت هماهنگی و حرکتی، یکی از مشکالت اساسی کودکان دارای اختالل هماهنگی 
اجرایی  کارکردهای  در  نقص  می کند،  جلوگیری  تحصیلی  اولیۀ  سالهای  در  آنها  یادگیری  از  که  رشدی 
اختالالت  دارای  کودکان  برای  نوین  درمانی  رویکردهای  از  استفاده  به  گرایش  اخیر  سال های  در  است. 
اجرایی افزایش یافته است. بازتوانی شناختی یا آموزش کارکردهای اجرایی یکی از رویکردهایی است که 
در سال های 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 انعطاف پذیری شناختی کودکان دارای اختالل هماهنگی 
رشدی بود. موادوروشها: مطالعۀ حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. 
جامعۀ آماری پژوهش حاضر کلیۀ کودکان 9 تا 12 ساله مبتال به اختالل هماهنگی رشدی شهر کرمانشاه، 
ایران بود. آزمودنی های این مطالعه 20 کودک مبتال به اختالل هماهنگی رشد بودند که به روش نمونه گیری 
این  ابزار  گرفتند.  قرار  آزمایش  و  کنترل  گروه  دو  در  تصادفی  صورت  به  و  شدند  انتخاب  دسترس  در 
پژوهش شامل پرسشنامۀ اختالل هماهنگی رشدی، آزمون ارزیابی حرکات جنبشی کودکان، آزمون رایانه  ای 
عملکرد پیوسته و آزمون دسته بندي کارت هاي ویسکانسین بود. قبل و بعد از برنامۀ مداخله، توجه پایدار و 
انعطاف پذیری شناختی همۀ آزمودنی ها اندازه گیری شد. برنامۀ آموزش تنیس روی میز به مدت 12 هفته و 
هفته ای دو بار به مدت 70 دقیقه در سالن ورزشی برگزار شد. یافتهها: نتایج بهبود معنادار در توجه پایدار 
و انعطاف پذیری شناختی کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی را پس از 12 هفته آموزش تنیس روی 
میز نشان داد. نتیجهگیری: آموزش تنیس روی میز باعث افزایش توجه پایدار و انعطاف پذیری شناختی 
در کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی شده است. این داده ها مزایای برنامه های ورزشی مبتنی بر 
می دهد. نشان  را  هماهنگی  اختالل  به  مبتال  کودکان  برای  زیاد  توجه  بار  و  اجرایی  کارکردهای  آموزش 
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دریافت: 21 دي 1398                               اصالحیه: 17 فروردین 1399                           پذیرش: 27 فروردین 1399

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sh

ef
a.

9.
1.

99
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             2 / 11

http://dx.doi.org/10.52547/shefa.9.1.99
https://shefayekhatam.ir/article-1-2018-fa.html


101101

د وره نهم، شماره يكم، زمستان 1399

ــد و  ــر دهن ــر تغیی ــت دیگ ــه فعالی ــت خــود را ب ــد فعالی نتوانن
ــکل  ــار مش ــی دچ ــای حرکت ــم خروجی ه ــن در تنظی بنابرای
ــتفاده از  ــه اس ــش ب ــر، گرای ــال های اخی ــتند )2(. در س هس
ــالالت  ــودکان دارای اخت ــرای ک ــن ب ــی نوی ــای درمان رویکرده
کارکردهــای اجرایــی افزایــش یافتــه اســت. بازتوانــی شــناختی 
ــا آمــوزش کارکردهــای اجرایــی یکــی از رویکردهــای اســت  ی
کــه در ســال های اخیــر توجــۀ زیــادی بــه خــود جلــب کــرده 
اســت. آمــوزش کارکردهــای اجرایــی بــر ایــن ایــده بنــا نهــاده 
ــود از  ــناختی موج ــب ش ــیب های عص ــه آس ــت ک ــده اس ش
ــت.  ــود اس ــل بهب ــط قاب ــای مرتب ــا تمرین ه ــه ب ــق مواج طری
ــت  ــی حمای ــواهد تجرب ــی ش ــط برخ ــی توس ــن دیدگاه چنی
آموزشــی  تمرینــات  تحقیقــات  اکثــر  در  می شــود )4-7(. 
ــگاهی  ــف آزمایش ــا تکالی ــی ب ــای اجرای ــه کارکرده ــوط ب مرب
ــال  ــرای مث ــه شــده اســت. ب ــه محــور ارائ ــه رایان ــد برنام مانن
ــر بخشــی  احمــدی و همــکاران )1396( پژوهشــی با عنــوان اث
ــای  ــر ویژگی ه ــور ب ــه مح ــی رایان ــای اجرای ــوزش کارکرده آم
شــناختی و پیشــرفت ریاضــی کــودکان دارای نارســایی توجــه 
ــادار  ــر معن ــی از تاثی ــا حاک ــد. یافته ه ــی انجــام دادن /بیش فعال
ــای  ــر مهارت ه ــه محــور ب ــی رایان ــای اجرای ــوزش کارکرده آم
ــکاران ) 1397(  ــی و هم ــار بلداج ــود )6(. خاکس ــناختی ب ش
ــناختی  ــی ش ــالت آموزش ــی مداخ ــوان اثربخش ــی با عن پژوهش
ــۀ  ــخ و مؤلف ــرل پاس ــه، کنت ــر توج ــه کاری ب ــه ای حافظ یاران
ــالل  ــا اخت ــوزان ب ــه کاری در دانش آم ــزی حافظ ــری مرک مج
ــج نشــان داد مداخــالت  ــد. نتای ــام دادن ــاص انج ــری خ یادگی
آموزشــی شــناختی یارانــه محــور باعــث افزایــش توجــه، 
کنتــرل پاســخ و مؤلفــۀ مجــری مرکــزی حافظــه کاری در 
دانش آمــوزان بــا اختــالل یادگیــری خــاص شــد )7(. رویکــرد 
ــودکان  ــی ک ــناختی و حرکت ــکالت ش ــان مش ــر در درم دیگ
دارای اختــالل کارکردهــای اجرایــی اســتفاده از فعالیــت بدنــی 
ــرد  ــر عملک ــی ب ــت بدن ــت فعالی ــر مثب ــا تاثی اســت. پژوهش ه
ــا  ــد. ب ــان می دهن ــودکان را نش ــن ک ــناختی ای ــی و ش حرکت
ــن توســعۀ بســترهای مغــزی  ــاط تنگاتنــگ بی ــه ارتب توجــه ب
مســئول هماهنگــی حرکتــی و عملکــرد اجرایــی توجــۀ ویژه ای 
بــه تأثیــر مداخــالت فعالیــت بدنــی در عملکردهــای شــناختی 
ــت  ــوده اس ــدی ب ــی رش ــالالت هماهنگ ــودکان دارای اخت ک
ــر  ــاً ب ــات عمدت ــال تحقیق ــه ح ــا ب ــود ت ــن وج ــا ای )9-8(. ب
ــاًل  ــات )مث ــی تمرین ــای کم ــا ویژگی ه ــک ی ــات ایروبی تمرین
ــرای  ــد. ب ــز بوده ان ــن( متمرک ــوان تمری ــا ت ــدت ی ــدت، م ش
مثــال شــهربانیان و هاشــمی )1397( پژوهشــی با عنــوان 
ــش  ــان واکن ــادل و زم ــر تع ــزی ب ــات مرک ــات ثب ــر تمرین تاثی
ــج  ــد. نتای ــام دادن ــد انج ــی رش ــالل هماهنگ ــا اخت ــودکان ب ک
تاثیــر مثبــت ایــن تمرینــات بــر زمــان واکنــش و تعــادل ایســتا 
ــان  ــد را نش ــی رش ــالل هماهنگ ــودکان دارای اخت ــای ک و پوی
داد )10(. همچنیــن فاضــل کلخــوران و همــکاران )2018( 
تاثیــر تمرینــات ژیمناســتیک بــر عملکردهــای اجرایــی و 
حســی -حرکتــی کــودکان دارای اختــالل هماهنگــی رشــد را 

مقدمه
ــای  ــی از اختالل ه ــدیDCD( 1( یک ــی رش ــالل هماهنگ اخت
ــدود 5  ــودکان ح ــان ک ــیوع آن در می ــه ش ــت ک ــی اس حرکت
تــا 6 درصــد گــزارش شــده اســت. در ایــن اختــالل مشــکالت 
ــالل  ــادل، اخت ــالل تع ــر رشــدی، اخت ــه تأخی ــی از جمل حرکت
ــی  ــی، ناآزمودگــی جســمانی و ضعــف هماهنگــی حرکت ادراک
ــا حــدی اختــالل عصــب  شــناختی گــزارش شــده  اســت.  و ت
ــودک  ــد ک ــای رش ــد بســیاری از جنبه ه ــن مشــکل می توان ای
را بــه گونــه ای منفــی تحــت تأثیــر قــرار دهــد )1(. کودکانــی 
کــه اختــالل هماهنگــی رشــدی دارنــد، بــرای انجــام صحیــح 
ــردن،  ــي ک ــدن، لی ل ــر پری ــره نظی ــی روزم ــای حرکت فعالیت ه
دویــدن یــا گرفتــن تــوپ بــا مشــکل روبــه رو هســتند. همچنین 
ــتن  ــزار، بس ــایل و اب ــح وس ــرد صحی ــودکان در کارب ــن ک ای
ــی  ــالل هماهنگ ــتند. اخت ــف هس ــگارش ضعی ــا ن ــش ی بند کف
ــای  ــی گری در مهارت ه ــورت ناش ــه ص ــت ب ــن اس ــد ممک رش
حــرکات ظریــف و درشــت تظاهــر کنــد و منجــر بــه عملکــرد 
ضعیــف ورزشــی و حتــی ضعــف در پیشــرفت تحصیلــی شــود 
ــی از  ــی، یکـ ــی و حرکت ــکالت هماهنگ ــر مش ــالوه ب )2(. ع
مشــکالت اساســـی کـــودکان دارای اختالل هماهنگی رشــدی 
کـــه مانـــع یادگیـــری آن هــا در ســــال های اولیــۀ تحصیلــی 
اســت، نقــص در کارکردهــای اجرایــی2 اســت )3(. کارکردهــای 
ــاره دارد  ــاال اش ــطح ب ــناختی س ــای ش ــه فراینده ــی ب اجرای
کــه بــه تنظیــم، نظــارت و کنتــرل رفتارهــای هدفمنــد 
ــی  ــی اصطالحــی کل ــد )1(. کارکردهــای اجرای کمــک می کنن
ــرای  ــه ب ــده ک ــناختی پیچی ــای ش ــه فراینده ــه هم ــت ک اس
انجــام تکالیــف هدفمنــد و جدیــد الزم هســتند را شــامل 
شــناختی  فرایندهــای  ایــن  از  نمونه هایــی   .)4( می شــود 
انعطاف پذیــری  پاســخ،  بــازداری  حافظــه کاری،  شــامل 
ــان و فراشــناخت اســت  ــت زم شــناختی، ســازماندهی، مدیری
ــص در  ــاالی نقـ ــیوع ب ــیاری شـ ــای بســ )4 ،2(. پژوهش ه
کارکردهــای اجرایــی ماننــد توجــه3 را در کــودکان مبتــال بــه 
اختــالل هماهنگـــی رشـــدی در مقایســـه بــا کــودکان طبیعی 
ــودکان دارای  ــد از ک ــدود 50 درص ــد. در ح ــزارش کرده ان گ
اختــالل هماهنگــی رشــدی تشــخیص کمبــود اختــالل توجــه 
بیش فعالــی وجــود دارد. حتــی ســایر کــودکان دارای اختــالل 
ــالل توجــۀ  ــدون تشــخیص رســمی اخت هماهنگــی رشــدی ب
بیش فعالــی نیــز مشــکالت توجــۀ بیشــتری را در زندگــی 
ــد )3(. یکــی  ــراد ســالم نشــان می دهن ــه اف ــره نســبت ب روزم
دیگــر از مؤلفه هــای اصلــی کارکردهــای اجرایــی انعطــاف 
ــای  ــر آمایه ه ــی تغیی ــه توانای ــه ب ــری شــناختی4 اســت ک پذی
ــر  ــال تغیی ــای در ح ــا محرک ه ــازگاری ب ــت س ــناختی جه ش
ــخص  ــار ش ــکار و رفت ــد اف ــود و می توان ــالق می ش ــط اط محی
را در پاســخ بــه تغییــرات شــرایط محیطــی مدیــرت کنــد )5(. 
کــودکان دارای اختــالل هماهنگــی رشــدی عملکــرد ضعیفــی 
در انعطاف پذیــری شــناختی دارنــد کــه باعــث می شــود 

1 Developmental Coordination Disorder; DCD
2 Executive Function

3 Attention
4 Cognitive Flexibility
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ــرای  ــر الزم را ب ــان تاخی ــد زم ــد بای ــری کنن ــونده را رهگی ش
ــات بصــری در  ــر اطالع ــی ب ــم دســتورات حرکتــی مبتن تنظی
ــورد  ــاد م ــای زی ــا و مهارت ه ــی کاره ــد. پیچیدگ ــر بگیرن نظ
ــک هنــد و ســرویس در  ــازی ماننــد فورهنــد، ب اســتفاده در ب
ــای توجهــی  ــد نیازه ــز می توان ــن تنیــس روی می طــول تمری
زیــادی در اجــرای برنامــه و هــم در انتخــاب پاســخ ها داشــته 
ــوپ  ــرواز ت ــی پ ــی و مکان ــای زمان ــت ویژگی ه باشــد. در نهای
ــه  ــذارد )12( ک ــر می گ ــز در انتخــاب و اجــرای پاســخ تأثی نی
ــار شــناختی  همگــی نشــان دهنده نیازهــای تصمیم گیــری و ب
بــاالی تنیــس روی میــز اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت بررســی 
تاثیــرات فعالیت هــای حرکتــی دارای بــار شــناختی بــاال 
ــالل هماهنگــی  ــودکان دارای اخت ــی ک ــای اجرای ــر کارکرده ب
رشــدی و کمبــود تحقیقــات در ایــن زمینــه، پژوهــش حاضــر 
بــا هــدف بررســی میــزان اثربخشــی برنامــه آموزشــی تنیــس 
روی میــز بــر توجــه پایــدار و انعطاف پذیــری شــناختی 

ــت. ــدی اس ــی رش ــالل هماهنگ ــودکان دارای اخت ک
مواد و روش ها

ــا  ــی ب ــه آزمایش ــوع نیم ــر از ن ــۀ حاض ــق مطالع روش تحقی
ــن  ــدت تمری ــول م ــود. ط ــون ب ــون -پس آزم ــرح پیش آزم ط
ــدار و  ــه پای ــات، توج ــروع تمرین ــل از ش ــود و قب ــه ب 12 هفت
ــری  ــا اندازه گی ــام آزمودنی ه ــناختی تم ــری ش ــاف پذی انعط
ــه  ــن از کلی ــه تمری ــن جلس ــس از آخری ــت پ ــد و در نهای ش
پیش آزمــون  تســت های  مجــدد  اندازه گیــری  آزمودنی هــا 
ــی  ــر را تمام ــش حاض ــاری پژوه ــه آم ــت. جامع ــورت گرف ص
کــودکان 9 تــا 12 ســاله مبتــال بــه اختــالل هماهنگــی رشــدی 
شــهر کرمانشــاه تشــکیل داد. آزمودنی هــای ایــن پژوهــش 20 
ــه  ــد ک ــدی بودن ــی رش ــالل هماهنگ ــه اخت ــال ب ــودک مبت ک
ــی در  ــور تصادف ــه ط ــاب و ب ــترس انتخ ــورت در دس ــه ص ب
ــرای  ــارده شــدند. ب ــی گم ــرل و تجرب ــره کنت ــروه 10 نف دو گ
اطمینــان از اینکــه ایــن افــراد دارای اختــالل هماهنگــی 
رشــدی هســتند از ابزارهــای غربالگــری )پرسشــنامۀ اختــالل 
هماهنگــی رشــدی ویلســون و آزمــون ارزیابــی حــرکات 
جنبشــی کــودکان( اســتفاده شــد. آزمودنی هــا هیچ گونــه 
ــواده در  ــت خان ــا رضای ــتند و ب ــاری خاصــی نداش ــابقه بیم س
ایــن پژوهــش شــرکت کردنــد. همچنیــن بــه شــرکت کنندگان 
ــا محرمانــه مانــدن اطالعــات اطمینــان داده شــد.  در رابطــه ب
آزمــون بهــره هوشــی: بــرای ســنجش بهــره هوشــی کــودکان 
ــد.  ــتفاده ش ــودکان اس ــرای ک ــلر ب ــی وکس ــاس هوش از مقی
ــرده  ــامل 11 خ ــودکان ش ــرای ک ــلر ب ــوش وکس ــاس ه مقی
ــرده  ــش خ ــوش کالمی)ش ــاس ه ــه دو مقی ــت ک ــون اس  آزم
ــی  ــره هوش ــون( و به ــرده آزم ــی)5 خ ــر کالم ــون( و غی آزم
ــون در  ــن آزم ــی ای ــی و پایای ــد. روای ــبه می کن کل را محاس
ــنامۀ  ــت )15(. پرسش ــده اس ــد ش ــی تایی ــای قبل پژوهش ه
اختــالل هماهنگــی رشــدیDCDQ07( 7(: پرسشــنامۀ اختــالل 
ــت  ــاس جه ــار و مقی ــک معی ــی رشــدی ویلســون8 ی هماهنگ
شناســایی اختــالل هماهنگــی رشــدی در کــودکان می باشــد. 

بررســی کردنــد. نتایــج پرسشــنامۀ عصــب روانشــناختی کانــرز 
ــای  ــود کارکرده ــر بهب ــتیک ب ــات ژیمناس ــان داد تمرین نش
ــی  ــد در پ ــد بای ــای جدی ــر دارد )11(. پژوهش ه ــی تاثی اجرای
ــی  ــای کیف ــه جنبه ه ــه چگون ــند ک ــوال باش ــن س ــن ای یافت
فعالیــت بدنــی می توانــد بــر عملکــرد شــناختی کــودکان دارای 
ــای  ــند. در پژوهش ه ــر باش ــدی موث ــی رش ــالل هماهنگ اخت
ــی  ــای اجرای ــر کارکرده ــی ب ــای حرکت ــر فعالیت ه ــی تاثی قبل
ــدون دســتکاری اشــیاء محیطــی ماننــد  ــاً از تمرینــات ب عمدت
ــه  ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــه اس ــک، کارات ــتیک، ایروبی ژیمناس
ــودکان دارای  ــات ک ــوع تمرین ــن ن ــت ای ــه ماهی ــه ب ــا توج ب
ــود  ــی از خ ــت چندان ــل و رغب ــوال می ــدی معم ــالل رش اخت
ــد.  ــان نمي دهن ــی نش ــای حرکت ــرکت در فعالیت ه ــرای ش ب
ــی را از  ــای اجرای ــوان کارکرده ــه بت ــی ک ــالوه در صورت به ع
ــن کــرد کــودکان دارای اختــالل  ــی تمری ــق فعالیــت بدن طری
هماهنگــی رشــدی می تواننــد از مزایــای حرکتــی و هماهنگــی 
ــود  ــز بهب ــود را نی ــی خ ــای اجرای ــوند و کارکرده ــد ش بهره من
بخشــند. یکــی از ورزش هایــی کــه قابلیــت تمریــن کارکردهای 
شــناختی را دارا اســت و می تــوان از طریــق آن باعــث ارتقــای 
ــد  ــی مانن ــای اجرای ــی و کارکرده ــی حرکت ــان هماهنگ همزم
ــه  ــت ک ــز اس ــس روی می ــد، تنی ــخ ش ــازداری پاس ــه و ب توج
دارای بــار توجهــی و پردازشــی باالســت و قابلیــت برنامه ریــزی 
ــت )12(.  ــی دارا اس ــه خوب ــی را ب ــای اجرای ــن کارکرده تمری
ــب روان  ــت تعقی ــتفاده از قابلی ــد اس ــز نیازمن ــس روی می تنی
ــه6  ــش بینان ــرل پی ــم های کنت ــتفاده از مکانیس ــی5 و اس بینای
ــای  ــه کارکرده ــه ب ــت ک ــرکات اس ــق ح ــرای موف ــرای اج ب
ــه کــردن جابجایــی اشــیاء در محیــط و تشــکیل ســریع  تجرب
اتصــاالت جدیــد در سیســتم عصــب مرکــزی متکــی اســت و 
مناطقــی از مغــز اســت کــه از اهمیــت ویــژه ای در ایــن زمینــه 
برخــوردار اســت شــامل قشــر خلفــی و پیشــانی مغــزی، 
نواحــی میانــی گیجگاهــی قشــر بینایــی و مخچــه اســت )13(. 
 DCD ــز در ــرداری از مغ ــات تصویرب ــا اینکــه شــواهد تحقیق ب
ــن مناطــق ذکــر شــده در مشــکالت  محــدود اســت، همــه ای
دیــده شــده در کارکردهــای اجرایــی کــودکان دارای اختــالل 
ــالل  ــالوه اخت ــد )14(. به ع ــر بوده ان ــدی درگی ــی رش هماهنگ
در سیســتم کنتــرل پیش بینانــه نیــز باعــث مشــکالت کنتــرل 
ــای  ــناخت )عملکرده ــۀ ش ــالش در زمین ــتلزم ت ارادی و مس
ــه DCD رایــج  اجرایــی( می شــود کــه در بیــن افــراد مبتــال ب
اســت )5(. چندیــن مزیــت در اســتفاده از برنامــه تنیــس روی 
ــن  ــام تمری ــث ادغ ــه باع ــود دارد ک ــودکان وج ــرای ک ــز ب می
جســمانی و شــناختی اســت. عملکــرد موفــق در تنیــس 
ــه اطالعــات بصــری کــه در مــورد شــیء نزدیــک  روی میــز ب
ــردازش می شــود بســتگی دارد )12(  ــوپ( پ ــی ت شــونده )یعن
ــرار  ــب ق ــکان مناس ــت در م ــان درس ــه در زم ــی ک . بازیکن
ــوپ و  ــده ت ــیر آین ــال دارد مس ــتر احتم ــد بیش ــته باش داش
ــه طــور دقیــق پیش بینــی کنــد. به عــالوه  زمــان رســیدن را ب
زمانــی کــه بازیکنــان تــالش می کننــد تــا یــک شــیء نزدیــک 

5 Visual smooth pursuit
6 Predictive control mechanism

7 Developmental coordination disorder Questionnaire; DCDQ07
8 Wilson
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ــتاره( و  ــب و س ــث، صلی ــره، مثل ــف )دای ــکل های مختل ــا ش ب
ــا  ــاوت )1 ت ــداد متف ــز، زرد( و تع ــی، قرم ــبز، آب ــا )س رنگ ه
ــم  ــی ه ــته کارت 64 تای ــک دس ــت. ی ــده اس ــکیل ش 4( تش
ــر اســاس کارت هــای الگــو دارای  وجــود دارد کــه هــر کارت ب
ــد کارت هــا را  ــرد بای ــرد اســت و ف ــه ف ویژگی هــای منحصــر ب
ــد. منظــور  ــدی کن ــون خواســته شــده طبقه بن ــر اســاس قان ب
از عملکــرد در ایــن آزمــون بررســی اســتدالل انتزاعــی کســب 
ــی رخ  ــم در مواقع ــی ه ــای درجاماندگ ــت و خطاه ــه اس طبق
می دهــد کــه آزمودنــی بــر طبــق اصــل موفقیــت آمیــز قبلــی 
دســته بندی را ادامــه می دهــد یــا زمانــی کــه در اولیــن 
ــر اســاس یــک حــدس غلــط  ســری، در دســته بندی کــردن ب
ــي از  ــوان یک ــون به عن ــن آزم ــد. ای ــاری می نمای ــه پافش اولی
ــاني  ــوي پیش ــه قشــر جل ــوط ب ــاي مرب ــاس ترین آزمون ه حس
و پشــتي جانبــي در نظــر گرفتــه مي شــود. چندیــن پژوهــش 
ــد  ــزارش کرده ان ــب گ ــون را مناس ــن آزم ــی ای ــی و پایای روای
)18(. پــس از انتخــاب کــودکان واجــد شــرایط، از کــودکان هــر 
ــدار و  ــه پای ــون توج ــش آزم ــرل پی ــش و کنت ــروه آزمای دو گ
ــت  ــان ثب ــرات آن ــد و نم ــه ش ــناختی گرفت ــری ش انعطاف پذی
ــکل  ــی در پروت ــروه آزمایش ــرکت کنندگان گ ــپس ش ــد. س ش
ــد کــه هــدف آن  فعالیــت بدنــی طراحــی شــده شــرکت کردن
ــی  ــه متوال ــی 12هفت ــود و ط ــی ب ــای اجرای ــای کارکرده ارتق
ــی  ــالن ورزش ــه در س ــدت 70 دقیق ــه م ــه ب ــار در هفت و دو ب
برگــزار شــد. برنامــه آمــوزش حرکتــی -شــناختی تنیــس روی 
ــدت  ــه م ــه ب ــار در هفت ــی و دو ب ــه متوال ــی 12هفت ــز ط می
ــامل  ــات ش ــد. جلس ــزار ش ــی برگ ــالن ورزش ــه در س 70 دقیق
ــز و  ــس روی می ــه تنی ــارت پای ــه(، مه ــردن )5 دقیق ــرم ک گ
ــی  ــرد اجرای ــوزش عملک ــه(، آم ــس )20 دقیق ــرفت تدری پیش
ــی و  ــای گروه ــه(، بازی ه ــس )20 دقیق ــن تنی ــق تمری از طری
موقعیتــی )20دقیقــه( و ســرد کــردن )5 دقیقــه( بــود. هــدف 
اصلــی برنامــه ارتقــاء مهارت هــای حرکتــی و کارکردهــای 
ــه(  ــه )20 دقیق ــی برنام ــش اصل ــن بخ ــود. در اولی ــی ب اجرای
ــج آمــوزش داده  ــه تدری ــه تنیــس روی میــز ب مهارت هــای پای
شــد و شــامل مــوارد اصلــی )الــف( مهارت هــای گرفتــن تــوپ 
ــد، )ج(  ــک هن ــد و ب ــی فورهن ــات مقدمات ــت، )ب( ضرب و راک
بلوک هــای تمرینــی فورهنــد و بــک هنــد، )د( حملــه فورهنــد 
و بــک هنــد، )ه( ســرویس زدن ) ســرویس های 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 می شــد و از همــان 
جهــت(، جابجایــی و حرکــت مناســب پاهــا )به عنــوان مثــال، 
موقعیــت آمــاده، و همچنیــن گام بــرداری یــک پایــی، دوپایــی 
و متقاطــع( و )ز( تمریــن کلــی و همــه جانبــه بــود. در دومیــن 
بخــش اصلــی برنامــه )20 دقیقــه(، مهارت هــای کارکــرد 
ــا  ــد ت ــوزش داده ش ــز آم ــس روی می ــن تنی ــا تمری ــی ب اجرای
روی یــک تکلیــف خــاص تمرکــز شــود و مهارت هــای خاصــی 
ــت  ــی اس ــرد اجرای ــه کارک ــوط ب ــود مرب ــرض می ش ــه ف را ک
تمریــن شــود. در ایــن بخــش از تمرینــات دو برنامــه آموزشــی 

در ایــن پرسشــنامه از والدیــن خواســته می شــود کــه عملکــرد 
ــا اســتفاده  ــه همســاالن او ب حرکتــی کودک شــان را نســبت ب
ــد  از مقیــاس 5 ویژگــی لیکــرت مقایســه کننــد. نســخه  جدی
ایــن پرسشــنامه در ســال 2007 توســط ویلســون بــرای افــراد 
ــنامه  ــن پرسش ــت. ای ــده اس ــه ش ــال تهی ــا 15 س ــنین 5 ت س
شــامل 15 ســوال اســت کــه بــه 3 قســمت تقســیم می شــود. 
قســمت اول شــامل 6 ســوال مرتبــط بــه کنتــرل حرکتی اســت 
و بــا عنــوان کنتــرل در حیــن حرکــت شــناخته شــده اســت. 
عامــل دوم در بــر گیرنــده 4 ســوال و بیانگــر کمیت هــای 
ــه  ــوم در رابط ــل س ــت و عام ــی اس ــت عال ــت خط و حرک دس
بــا هماهنگــی کلــی و شــامل 5 ســوال می باشــد. در پژوهــش 
ــودکان دارای  ــری ک ــت غربالگ ــنامه جه ــن پرسش ــر از ای حاض
ــی  ــی و پایای ــد. روای ــتفاده ش ــدی اس ــی رش ــالل هماهنگ اخت
ایــن پرسشــنامه در ایــران در پژوهش هــای قبلــی مــورد تاییــد 

ــه اســت )16(. ــرار گرفت ق
ابزارهای پژوهش

آزمــون ارزیابــی حــرکات جنبشــی کــودکانMABC-2( 9( ایــن 
آزمــون ابــزاری جهــت شناســایی اختــالالت حرکتــی و به ویــژه 
ــدی  ــی رش ــالل هماهنگ ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ــخیص ک تش
ــا،  ــادل ایســتا و پوی ــور مهارت هــای تع ــون مذک می باشــد. آزم
ــودکان  ــت های ک ــی دس ــردن و چاالک ــاب ک ــت و پرت دریاف
ــرده  ــدام از خ ــر ک ــه در ه ــرادی ک ــد و اف ــی می کن را ارزیاب
ــر از  ــارت، پایین ت ــره کل مه ــا در نم ــور و ی ــای مذک مقیاس ه
ــه  ــد را به عنــوان افــراد مبتــال ب نقطــه 5 درصــدی قــرار بگیرن
اختــالل هماهنگــی رشــدی معرفــی می نمایــد. روایــی آزمــون 
حاضــر در ایــران 80 درصــد گــزارش شــده اســت )16(. آزمــون 
ــون  ــدار از آزم ــه پای ــری توج ــرای اندازه گی ــداوم ب ــرد م عملک
رایانــه ای عملکــرد پیوســته اســتفاده شــد. هــدف ایــن آزمــون 
ــنجش  ــودن و س ــگ ب ــه زن ــوش ب ــدار، گ ــه پای ــنجش توج س
تکانشــگری اســت )15(. نســخه فارســی آزمــون عملکــرد 
ــط  ــه توس ــت ک ــزاری اس ــون نرم اف ــک آزم ــامل ی ــته ش پیوس
رایانــه اجــرا می شــود. ایــن آزمــون دارای دو مجموعــه محــرک 
اســت )حــروف و اعــداد( کــه هــر یــک از آنهــا از 150 محــرک 
ــدف  ــرک ه ــا مح ــدادی از آنه ــه تع ــت ک ــده اس ــکیل ش تش
ــا پاســخ  ــه آن ه ــا فشــار دکمــه ب ــد ب ــی بای هســتند و آزمودن
ــی  ــای قبل ــون در پزوهش ه ــن آزم ــی ای ــی و پایای ــد. روای ده
ــته بندي  ــون دس ــت )17(. آزم ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
کارت هــاي ویسکانســین: آزمــون دســته بندی کارت هــای 
ــنجد )15(.  ــناختی را می س ــری ش ــین10، انعطاف پذی ویسکانس

ــه  ــرگ 1948تهی ــت و ب ــار توســط گران ــن ب ــون اولی ــن آزم ای
شــده اســت و توانایــي انتــزاع و تغییــر راهبردهــاي شــناختي 
ارزیابــي  بازخوردهــاي محیطــي  تغییــر  بــه  پاســخ  را در 
ســازمان  جســتجوي  برنامه ریــزي،  مســتلزم  و  مي کنــد 
ــر  ــراي تغیی ــي اســتفاده از بازخــورد محیطــي ب ــه و توانای یافت
ــو  ــه کارت الگ ــون از 4 نمون ــن آزم ــناختی اســت. ای ــه ش آمای

9 Movement Assessment Buttery for Children; MABC-2
10 Wisconsin Card Sorting Task
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پاســخ بــا جلــو راکــت بــه توپ هــای ســفید و پاســخ بــا پشــت 
ــرویس هایی  ــه س ــخ ب ــی و پاس ــای نارنج ــه توپ ه ــت ب راک
ــه  ــخ ب ــدم پاس ــد و ع ــال می ش ــی ارس ــوپ نارنج ــا ت ــه ب ک
ــای  ــود. پروتکل ه ــفید ب ــوپ س ــا ت ــده ب ــرویس های زده ش س
تمرینــی ذکــر شــده عمدتــاً از مطالعــات قبلــی اقتبــاس شــد 
آزمودنی هــا  کلیــۀ  از  تمرینــی  دوره  پایــان  در   .)12-20(
مجــدداً آزمون هــای توجــۀ پایــدار و انعطاف پذیــری شــناختی 
ــت.  ــرار گرف ــه و تحلیــل ق ــورد تجزی ــه شــد و داده هــا م گرفت
ــطح  ــده در س ــردآوری ش ــا گ ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ب
توصیفــی از گرایش هــای مرکــزی و پراکندگــی اســتفاده 
شــد. جهــت بررســی نرمــال بــودن داده هــا از آزمــون شــاپیرو 
ویلــک و جهــت بررســی همگنــی واریانس هــا از آزمــون 
لویــن اســتفاده شــد. و در نهایــت از روش تحلیــل کوواریانــس 
چنــد متغیــره در نــرم افــزارSPSS 23 جهــت آزمــون فرضیــه 
ــاداری  ــۀ مراحــل ســطح معن ــد. در کلی ــتفاده ش ــش اس پژوه

.)P>0/05(ــد ــه ش ــر گرفت 0/05 در نظ
یافته ها

میانگیــن ســنی شــرکت کنندگان 10/35 ســال و انحــراف 
اســتاندارد آن 0/98 بــود. جــدول 1 ویژگی هــای ســن و بهــره 

ــد. ــان می ده ــا را نش ــی گروه ه هوش
ــن  ــود، میانگی ــه می ش ــدول 1 مالحظ ــه در ج ــه ک همان گون
)انحــراف معیــار( ســن در گــروه آزمایــش10/50)1/08( ســال 
و در گــروه کنتــرل10/20 )0/98( ســال می باشــد. میانگیــن و 
انحــراف بهره هوشــی نیــز برای گــروه آزمایــش105/50)3/68( 
و بــرای گــروه کنتــرل 104/50 )2/83( اســت. جــدول 2 
ــری  ــدار و انعطاف پذی ــۀ پای ــار توج ــراف معی ــن و انح میانگی
ــون  ــون و پس آزم ــل پیش آزم ــا را در مراح ــناختی گروه ه ش
نشــان می دهــد. همان گونــه کــه در جــدول2 مالحظــه 
ــدار و  ــۀ پای ــای توج ــرد در آزمون ه ــود، پیشــرفت عملک می ش
ــز  ــن تنیــس روی می ــری شــناختی در گــروه تمری انعطاف پذی

انجــام شــد. ابتــدا هــر کــودک می بایســت تــوپ را بــه عقــب 
ــی آن  ــه در ط ــد ک ــخ ده ــرویس هایی پاس ــه س ــد و ب برگردان
ــن کار  ــا ای ــود و ب ــر ب ــا متغی ــه، جهــت و ســرعت توپ ه فاصل
ســطوح مختلــف پیچیدگــی تکلیــف ارائــه شــد. ســپس مربیان 
ســه وضعیــت را بــرای برگشــت تــوپ توســط کــودکان ایجــاد 
کردنــد کــه شــامل )الــف( پاســخ دادن بــه توپ هــای ســفیدی 
ــی ارســال  ــا تصادف ــت ی ــود کــه در جهت هــا و ارتفاعــات ثاب ب
ــی  ــفید و نارنج ــای س ــه توپ ه ــخ دادن ب ــد، )ب( پاس می ش
کــه بــه طــور تصادفــی در یــک جهــت خــاص ارســال می شــد 
ــرای  ــه توپ هــای ســفید و نارنجــی کــه ب و )ج( پاســخ دادن ب
ــی از  ــور تصادف ــه ط ــدی ب ــوع بع ــی وق ــری از پیش بین جلوگی
ــال  ــخص ارس ــان نامش ــن در زم ــخص و همچنی ــت نامش جه
می شــد. عــالوه بــر ایــن هــر ســه وضعیــت دســتکاری می شــد 
ــه  ــط ب ــت فق ــودکان می بایس ــت، ک ــن موقعی ــاًل در اولی مث
ــت  ــرد و در جه ــماره های ف ــذاری ش ــا نامگ ــه ب ــی ک توپ های
مشــابه شــماره ارســال می شــدند ضربــه بزنــد، کــه در طــی آن 
ــد.  ــد می خوانن ــا صــدای بلن ــداد را ب ــن اع شــرکت کنندگان ای
همچنیــن، موقعیــت دوم و ســوم دســتکاری می شــد و مثــاًل از 
کــودکان خواســته می شــد کــه فقــط بــه تــوپ نارنجــی ضربــه 
ــی خــود را  ــه حرکت ــا می بایســت برنام ــن بچه ه ــد. بنابرای بزنن
هنگامــی کــه یــک تــوپ ســفید برایشــان ارســال می شــد مهــار 
کننــد و بالعکــس زمانــی کــه رنــگ تــوپ نارنجــی بــود پاســخ 
ــا پــردازش اطالعــات بصــری  دهنــد. در نتیجــه هــر کــودک ب
واقعــی، برنامه ریــزی پاســخ خــود و ســپس برنامه ریــزی 
حرکــت مناســب یــا بــازداری پاســخ، آمــاده پاســخگویی 
ــات  ــخ و تمرین ــازداری پاس ــالت ب ــی مداخ ــد. پیچیدگ می ش
توجــۀ متناســب بــا نیازهــای فــرد و مهارت هــای حرکتــی هــر 
ــن  ــه تمری ــوط ب ــی از فعالیت هــای مرب ــود. نمونه های کــودک ب
ــا  ــی ب ــای نارنج ــن توپ ه ــامل گرفت ــی ش ــای اجرای کارکرده
ــای  ــن توپ ه ــفید، گرفت ــای س ــن توپ ه ــت و نگرفت دو دس
نارنجــی بــا دســت راســت و توپ هــای ســفید بــا دســت چــپ، 

جدول 1- میانگین و انحراف معیار مربوط به سن و بهره هوشی در نمونۀ مورد پژوهش
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انعطاف پذیــری شــناختی تأییــد مي شــود )P>0/05(. و بــه 
ایــن ترتیــب اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس بــرای پاســخ گویی 
ــر اســت. جــدول 4 نتایــج  ــه فرضیه هــای پژوهــش امکان پذی ب
آزمــون چنــد متغیــری بــرای بررســی اثــر متغیــر مســتقل بــر 

ــر وابســته آورده شــده اســت. متغی
ــد  ــان می ده ــون نش ــار آزم ــر چه ــدول 4 ه ــج ج ــق نتای طب
ــه  ــت. ب ــوده اس ــر ب ــته موث ــر وابس ــر متغی ــتقل ب ــر مس متغی
عبــارت دیگــر نتایــج نشــان داد گروه هــای آزمایــش و کنتــرل 
انعطاف پذیــری  متغیرهــای  از  یکــی  نمــرات  در  حداقــل 
شــناختی و توجــۀ پایــدار دارای اختــالف معنــادار هســتند. در 
ادامــه بــرای بررســی تاثیــر متغیــر مســتقل بــر توجــۀ پایــدار 
ــری شــناختی کــودکان DCD از آزمــون تحلیــل  و انعطاف پذی

ــود. ــرل چشــمگیر ب ــروه کنت ــه گ ــون نســبت ب در پس آزم

ــاداری در  ــاوت معن ــی مســتقل نشــان داد تف ــون ت ــج آزم نتای
ــری شــناختی  ــره هوشــی، انعطاف پذی ــون به نمــرات پیش آزم
ــر  ــی اث ــرای بررس ــود نداشــت. ب ــا وج ــدار گروه ه ــه پای و توج
ــر انعطاف پذیــری شــناختی و توجــه پایــدار  متغیــر مســتقل ب
ــد.  ــتفاده ش ــس اس ــل کوواریان ــون از تحلی ــۀ پس آزم در مرحل
ــرض  ــی پیش ف ــرای بررس ــن ب ــدول لوی ــج ج ــدول 3 نتای ج

ــد. ــان می ده ــا را نش ــاوی واریانس ه تس

ــن  ــون لوی ــده در آزم ــبه ش ــر P محاس ــه  مقادی ــه ب ــا توج ب
ــن  ــاي بی ــاي خط ــودن واریانس ه ــرض یکســان ب ــدول 3 ف ج
گروه هــای آزمایــش و کنتــرل در نمــرات توجــۀ پایــدار و 

جدول 2- میانگین و انحراف معیار توجۀ پایدار و انعطاف پذیری شناختی در در دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون

جدول 3- نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوي واریانس ها

جدول4- آزمون فرض المبدای ویلکز برای تأیید فرض چند متغیره
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پس آزمــون توجــۀ پایــدار و انعطاف پذیــری شــناختی معنــادار 
بــوده اســت و بــا توجــه بــه مجــذور 1تــا 74 درصــد از تغییرات 
توجــۀ پایــدار و حــدود 90 درصــد از تغییــرات انعطاف پذیــری 

ــه  ــد ک ــتفاده ش ــون اس ــر پیش آزم ــرل اث ــا کنت ــس ب کوواریان
ــت. ــده اس ــزارش ش ــداول 5 و 6 و 7 گ ــج در ج نتای

بــا توجــه بــه نتایــج جــدوال 5، 6 و 7، اثــر گــروه بــر نمــرات 

جدول 5- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس براي مقایسه توجۀ پایدار در گروه ها

جدول 6- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس براي مقایسه انعطاف پذیری شناختی )خطا( در گروه ها

جدول 7- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس براي مقایسه انعطاف پذیری شناختی )درجاماندگی( در گروه ها

کــه به عنــوان درمــان ارتباطــات ضعیــف مهارت هایــی مرتبــه 
باالتــر ماننــد ادراک و شــناخت در نظــر گرفتــه می شــود. 
ــرای  ــادی ب ــت زی ــی اهمی ــرل حرکت ــر کنت ــای اخی نظریه ه
دانــش و تعامــل بــا اشــیاء و درک خصوصیــات فیزیکــی 
ــرفت  ــن پیش ــر رنگ تری ــتند )13-12(. پ ــل هس ــط قائ محی
ــناختی  ــژه ش ــی، به وی ــای اجرای ــای عملکرده ــۀ مؤلفه ه کلی
انعطاف پذیــری، در ســن مدرســه معمــوالً بیــن 7 تــا 12 
ســالگی اتفــاق می افتــد )12(. کارکردهــای اجرایــی بــه 
شــخص اجــازه می دهــد تــا از طریــق برنامه ریــزی یــک 
عمــل مشــخص و همچنیــن مهــار یــا بــه تعویــق انداختــن یک 
واکنــش معیــن، درگیــر یــک موقعیــت شــود. انعطاف پذیــری 
شــناختی نیــاز بــه مهــار همزمــان یــک واکنــش غالــب، همــراه 
ــد دارد  ــاد آوردن و فعــال کــردن یــک واکنــش جدی ــه ی ــا ب ب
و وابســته بــه عملکــرد کارآمــد حافظــه کاری )مســئول ذخیــره 
ــالوه  ــردازش شــود( اســت. به ع ــد پ ــه بای ــات ک ــت اطالع موق
کنتــرل  کارآمــد  عملکــرد  بــه  شــناختی  انعطاف پذیــری 
مهــاری وابســته اســت، یعنــی بــه توانایــی خــودداری از رفتــار 
ــال  ــز نگــه داشــتن توجــه خــود و دنب ــده، متمرک تحریک کنن

شــناختی ناشــی از تاثیــر تمرینــات بــوده اســت.
بحث و نتیجه گیری

ــات  ــه تمرین ــر 12 هفت ــی اث ــر بررس ــش حاض ــدف پژوه ه
آمــوزش تنیــس روی میــز بــر توجــۀ پایــدار و انعطاف پذیــری 
ــود.  ــدی ب ــی رش ــالل هماهنگ ــودکان دارای اخت ــناختی ک ش

و  پایــدار  توجــۀ  پیشــرفت معنــادار در  از  نتایــج حاکــی 
ــی  ــالل هماهنگ ــودکان دارای اخت ــری شــناختی ک انعطاف پذی
رشــدی بــه دنبــال 12 هفتــه تمرینــات تنیــس روی میــز بــود. 
ایــن نتایــج بــا نتایــج تحقیقــات کاویانپــور و همکاران، هاشــمی 
و همــکاران، رحیمــی مشــهدی و همــکاران و لئونــارد همســو 
اســت )18 ،16 ،9 ،4(. بــرای مثــال نتایــج پژوهــش کاویانپــور و 
همــکاران نشــان داد برنامــۀ آمــوزش کارکردهــای اجرایــی کــه 
ــی،  ــای تعادل ــامل مهارت ه ــی ش ــای حرکت در آن از مهارت ه
تمرینــات ایروبیــک و مهارت هــای پرتابــی اســتفاده شــده 
بــود تاثیــر معنــاداری بــر کاهــش تکانشــگری کــودکان دارای 
ــن  ــل ای ــن دالی اختــالل هماهنگــی رشــدی شــد )4(. درتبیی
ــوان گفــت توســعه کنتــرل حرکتــی مدت هاســت  ــج می ت نتای
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ــی  ــلول های عصب ــری س ــی در تحریک پذی ــل توجه ــر قاب تأثی
توانایــی  عــدم   .)23( دارد  ســیناپس ها  دهنــده  تشــکیل 
ــی شــرکت کنندگان کــه  ــزه و ســایر شــرایط روان ــرل انگی کنت
احتمــال اثرگــذاری بــر نتایــج آزمون هــای شــناختی را دارد از 
محدویت هــای پژوهــش حاضــر بــود. همچنیــن عــدم توانایــی 
ــرکت کنندگان  ــره ش ــای روزم ــایر فعالیت ه ــل س ــرل کام کنت
ــتند  ــش را دارا هس ــج پژوه ــر نتای ــذاری ب ــال اثرگ ــه احتم ک
نیــز از محدودیت هــای پژوهــش بــود. پیشــنهاد می شــود 
درتحقیقــات آینــده پروتــکل بــه کار رفتــه در پژوهــش حاضر با 
ســایر تمرینــات حرکتــی مــورد مقایســه قــرار گیــرد. همچنیــن 
ــر  ــیقی ب ــد موس ــت مانن ــات فراغ ــای اوق ــایر فعالیت ه ــر س اث
کارکردهــای شــناختی کــودکان دارای اختــالل هماهنگــی 
ــرار  ــورد مقایســه ق ــی م ــا پروتکل هــای فعالیــت بدن رشــدی ب
ــم  ــی مه ــای بدن ــارکت در فعالیت ه ــی مش ــرد. در کودک گی
ــد  ــی می توان ــی در دوران کودک ــت بدن ــدان فعالی ــت و فق اس
بــه ادراک محــدود و اختــالالت رشــدی منجــر شــود. کــودکان 
دارای اختــالل هماهنگــی رشــدی نیــاز ویــژه ای بــه شــرکت در 
ــی و شــناختی آن  ــای حرکت ــا از مزای ــد ت ــی دارن ــت بدن فعالی
ــه در پژوهــش حاضــر  ــه صــورت گرفت ــد شــود. مداخل بهره من
ــودکان  ــری شــناختی ک ــدار و انعطاف پذی ــود توجــه پای در بهب
ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــر ب ــدی موث ــی رش ــالل هماهنگ دارای اخت
ــودکان دارای  ــود ک ــنهاد می ش ــر پیش ــش حاض ــج پژوه نتای
اختــالل هماهنگــی در برنامه هــای ورزشــی تنیــس روی میــز 
به عنــوان یــک ورزش مفــرح شــرکت کننــد و از پتانســیل های 
تمرینــات تنیــس روی میــز جهــت بهبــود کارکردهــای اجرایــی 

ــد. خــود ســود برن
تشكر و قدردانی

ــت پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد کرمانشــاه  از معاون
ــای  ــر و خانواده ه ــش حاض ــرکت کننده در پژوه ــودکان ش و ک
ــرای  ــي اج ــه در مراحــل عمل ــانی ک ــایر کس ــان و س محترم ش

ــد کمــال تشــکر را دارم. پژوهــش دارای نقــش بودن

کــردن اهــداف علیرغــم حــواس پرتــی متکــی اســت )21-22(. 
ــت  ــا فعالی ــط ب ــی مرتب ــای اجرای ــد کارکرده ــرد کارآم عملک
عصبــی در لوب هــای پیشــاني، به ویــژه در قشــر پشــتی 
ــر  ــینگولی 11، قش ــی س ــر قدام ــانی، قش ــش پیش ــی پی جانب
آهیانــه ای پاریتــال و ســاختارهای زیــر قشــر ماننــد تاالمــوس، 
پاتامــن، و مخچــه اســت )14 ،9(. تمرینــات تنیــس روی میــز 
دارای پتانســیل باالیــی در اثرگــذاری بــر مناطــق عصبــی 
ــوان  ــه نوعــی می ت ــا کارکردهــای اجرایــی اســت و ب مرتبــط ب
گفــت تمرینــات تنیــس روی میــز مســیرهای عصبــی مشــابه 
تقویــت کارکردهــای اجرایــی را فعــال می کنــد )13(. به عــالوه 
ــا  ــز ب ــس روی می ــی تنی ــکل تمرین ــر پروت ــش حاض در پژوه
هــدف تمرکــز توجــه و بــازداری پاســخ طراحــی شــده بــود و 
بــه طــور مســتقیم نیــز در تمریــن کارکردهــای اجرایــی موثــر 
ــی  ــه دســتورالعمل های مرب ــاًل کــودکان می بایســت ب ــود. مث ب
ــد  ــخ دهن ــی پاس ــای نارنج ــه توپ ه ــط ب ــد و فق ــه کنن توج
و توپ هــای ســفید را نادیــده بگیرنــد )بــازداری پاســخ(. 
همچنیــن توجــه بــه شــماره هایی کــه بــا زدن ســرویس ارائــه 
می شــد و کــودکان را ملــزم بــه تکــرار بلنــد شــماره های فــرد 
ــه  ــت ب ــه می بایس ــرد، درحالی ک ــرویس می ک ــه س ــخ ب و پاس
شــماره های زوج پاســخ ندهــد، نــوع دیگــری از تمرینــات 
ــده  ــه ش ــوارد گفت ــر م ــالوه ب ــود. ع ــی ب ــای اجرای کارکرده
ــای  ــر کارکرده ــز ب ــری نی ــای دیگ ــه روش ه ــی ب ــت بدن فعالی
ــردش خــون را  ــی گ ــت بدن ــذار اســت. فعالی ــر گ شــناختی اث
افزایــش می دهــد کــه منجــر بــه بهتــر شــدن دسترســی مغــز 
ــت  ــه ای می شــود )24-23(. فعالی ــع تغذی ــه اکســیژن و مناب ب
ورزشــی تأثیــر مثبتــی بــر همــه سیســتم های حرکتــی، 
قلبــی عروقــی، تنفســی، هورمونــی، سیســتم ایمنــی و عصبــی 
دارد. بدیــن ترتیــب بالیدگــی نواحــی حرکتــی در مغــز را 
ــی را  ــای عصب ــت تکانه ه ــرعت هدای ــد و س ــک می کن تحری
افزایــش می دهــد )28-25(. فعالیــت جســمانی همچنیــن 
باعــث افزایــش ترشــح هورمون هــای عصبــی می شــود و 

11 Cingulate
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