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Abstract
Background & Objective: Approximately 5-6% of school-aged children suffer from developmental coordination disorder (DCD), which is a
neuromotor disability in which a child’s motor coordination difficulties significantly interfere with activities of daily living or academic
achievement. These children typically have difficulty with fine and/or gross motor skills, with motor performance that is usually slower, less
accurate, and more variable than that of their peers. The types of difficulties children with DCD experience have been well-documented. Selfcare challenges include difficulty with dressing, managing buttons and zippers, tying shoelaces, using a knife and fork, and toileting. Difficulty
with school related tasks can negatively impact academic achievement, e.g., copying, drawing, painting, printing, handwriting, using scissors,
organizing, and finishing work on time. Physical education can also be affected, as children with DCD have trouble throwing, catching, or
kicking a ball, running, skipping, and playing sports. Despite average or above intelligence, children with DCD have poorer school outcomes
than peers. Beyond the motor domain, children with DCD can experience significant secondary emotional and mental health concerns, e.g., low
self-worth and self-esteem, high rates of anxiety and depression and emotional/ behavioral disorders. Thus, DCD has far-reaching effects in
multiple domains “with considerable consequences in daily life”. DCD often co-occurs with other developmental disorders, most commonly
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Up to 50% of children with DCD have been shown also to meet criteria for ADHD. Attention
is a set of excellent cognitive and meta-cognitive abilities that contribute to daily living or academic achievement. Lack of attention in children
with DCD affects performance. A variety of different treatment approaches for DCD exist. Perceptual – motor activities is one of approaches
for the treatment of DCD. Since that games can increases the attention of children with DCD, the aim of this study was to investigate the
effectiveness of cognitive movement games on the extent of attention (selective attention, sustained attention, divided attention and shifting
attention) of children with coordination disorder.
Methods: The study employed a pretest-posttest control group quasi-experimental design. The population consisted of all first-grade girls with
DCD in Isfahan in the 2013-2014 school year. In order to conduct this study 30 children with developmental coordination disorder were recruited
through to a multi-stage random sampling. The participants were randomly assigned to experimental and control groups in equal numbers. The
research instruments were Conner’s questionnaires and DCD Q questionnaires. Finally, the experimental group received 16 sessions of
Perceptual motor games-based intervention. Analysis of Covariance (ANOCVA) was used to test the research hypotheses.
Results: The results showed that early interventions based games perceptual – motor is effect on Amount of attention (selective attention,
sustained attention, divided attention, shifting attention) in children with developmental coordination disorder (p<0.001).
Conclusion: Considering the importance of the role of attention in the learning and educational achievement of children, especially children
with developmental coordination disorder, it is desirable that the diagnosis and intervention take place as soon as possible and the interactions
of perceptual motion games indirectly accompanied by joy and attractiveness he does.
Keywords: Developmental Coordination Disorder (DCD), Perceptual motor games, Attention deficit.
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چکیده

هدف :باتوجه به اینکه حرکت و توجه دو جزء مکمل هم است و توجه مبنای پایهریزی رفتار حرکتی و روانی بوده و حرکت نیز سبب بهبود تمرکز و توجه میشود ،پژوهش حاضر

باهدف تعیین اثربخشی بازیهای ادراکیحرکتی بر میزان ابعاد مختلف توجه (فراخنای توجه ،توجه انتخابی ،توجه پایدار ،توجه تقسیمشده ،جابهجایی توجه) کودکان دارای
اختالل هماهنگی رشد انجام گرفت.

روشبررسی :روش پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمونپسآزمون بود .جامعٔه آماری را تمامی کودکان دختر پایٔه اول ابتدایی مبتال به اختالل هماهنگی رشد شهر اصفهان در
سال تحصیلی  1۳۹۲-۹۳تشکیل دادند .بهمنظور انجام این پژوهش  ۳۰کودک دختر دارای اختالل هماهنگی رشد بهشیؤه نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شده و با
روش تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل قرارگرفتند ( 1۵کودک در گروه آزمایش و  1۵کودک در گروه کنترل) .ابزار استفادهشدٔه پژوهش پرسشنامٔه کانرز و پرسشنامٔه Q -7

 DCDو مصاحبٔه بالینی بود .مداخالت مبتنیبر بازیهای ادراکیحرکتی بهمدت  1۶جلسه روی گروه آزمایش صورت گرفت .دادههای بهدستآمده با روش تحلیل کوواریانس

تجزیهوتحلیل شد.

یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد مداخالت زودهنگام مبتنیبر بازیهای ادراکیحرکتی بر میزان ابعاد مختلف توجه (فراخنای توجه ،توجه انتخابی ،توجه پایدار ،توجه تقسیمشده،

جابهجایی توجه) کودکان دارای اختالل هماهنگی رشد مؤثر است (.)p>۰٫۰۰1

نتیجهگیری :میتوان گفت بازیهای ادراکیحرکتی میتواند موجب بهبود توجه به صورت کلی در کودکان دارای اختالل هماهنگی رشد شود (کل توجه ،توجه انتخابی ،توجه

پایدار ،جابهجایی توجه ،توجه تقسیمشده)؛ ولی مداخالت روی فراخنای توجه در این کودکان مؤثر نبوده است

کلیدواژهها :اختالل هماهنگی رشد ،بازیهای ادراکیحرکتی ،نقص توجه.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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رشد

۱

مقدمه

فعالیتهای روزانه و تکالیف یادگیری و مدرسااااهای به کودکان کمک
میکند ( .)۶محققان مبانی نظری اجزای توجه را تنظیم برانگیختگی و

اختالل هماااهنگی رشاااااد آساااایاب در عملکرد حرکتی اسااااات کااه
1

مراقباات ،توجااه انتخااابی ،توجااه پااای ادار ،فراخنااای توجااه ی اا توجااه

توصاایفپذیر با ساان تقویمی و سااط هوشاای نیساات .این اختالل با

تقساااایمشااااده ،بازدارندگی و کنترل رفتار میدانند ( .)۷همچنین دیگر

ساااایر اختاللهای روانپزشاااکی یا نورولوژی تشاااخیصدادنی نبوده و

پژوهشاااگران دریافتند بین نداشاااتن توجه و مشاااکالت حرکتی ارتباط

میتواند خود را با تأخیر درخورتوجهی در کسااااب بارزه های حرکتی،
خام حرکتی ،عملکرد ضااعیف در ورزش و دسااتنویساای نشااان دهد

حادتر در هماهنگی حرکتی اسااات ( .)۲ساااایر پژوهشها نشاااان داده

( .)1طبق تعریف آخرین نساااخٔه راهنمای آماری تشاااخیصااای انجمن

است که این کودکان درمعرض خطر مشکالت توجه و یادگیری هستند

روانپز شکی امریکا 2این اختالل به این صورت بیان می شود :کودکان

( .)۴،۲باتوجه به ارتباط بین اختالل هماهنگی رشااد و نقص در توجه

دارای اختالل هماهنگی رشد گروه ناهمگنی را تشکیل میدهند .نقص

اکنون به اهم یت نقش بازی های ادراکیحرکتی بر بهبود توجه پرداخته

هماهنگی آنها ممکن است در مهارتهای حرکتی درشت و ظریف یا

میشااااود .رویکرد های در مانی ز یادی در کاردر مانی و فیزیوتراپی،

هر دو باشد ( )1بعضی از کودکان ممکن است مشکالتی در حرکات

پزشاااکی ،تغذیه و آموزش برای بهبود کودکان دارای اختالل هماهنگی

انگشااتان و هماهنگی حرکات چشاام و دساات داشااته باشااند یا بعض ای

رشااد عنوان شااده اساات .یکی دیگر از این رویکردهایی که میتوان نام

تعادل ضااااعیفی دارند .برای مثال اورتون که اصااااطالح خام حرکتی را

برد مداخالت تمرین جسااامانی اسااات ( .)۸چنانکه محققان اشااااره
4

بهکار برد آن را به افراد راساااتدساااتی تشااابیه کرد که برای اساااتفاده از

کردهانااد بااازیدرمااانی باااع ا

دسااات چپ تالش میکنند ( .)۲ساااالها ویژگیهای مهارتهای خام

می شود .همچنین کودکان در بازی اح ساس مطلوبی بهد ست میآورند

حرکتی در کودکان دارای اختالل هماهنگی رشااد بررسای شااده اساات.

و این احساااس باع

مهااارتهااای این کودکااان آهسااااتااه و بیدقاات و کممهااارتتر از

توجه بیشااتر و دقت به اشاایای مختلف شااده و

آنها بهتر میتوانند این توجه را به موقعیتهای دیگر انتقال دهند(.)۹

همساالنشان است .مشکل اختالل هماهنگی رشدی میتواند بسیاری

هاشاااامی و همکاران در طی پژوهش خود دریافتند تمرینات ورزشاااای

از جنبههای رشاادی کودک را تحتتأثیر قرار دهد .ازجمله مشااکل در

منظم بر عملکرد حرکتی و شااناختی کودکان مبتال به اختالل هماهنگی

عملکرد تحصاااایلی اساااات که بهعلت نقص در توجه ایجاد میشااااود.

ر شدی مؤثر ا ست و موجب هماهنگی دوجانبه ،سرعت پا سخ ،کنترل

ازاینرو ت شخیص بهموقع و درمان اختالل هماهنگی ر شدی در سنین

حرکت بصری و افزایش مهارت عضالت درگیر میشود ( .)1۰عابدی

قبل از دبسااااتان از اهم یت خاصاااای برخوردار اساااات ( .)۳اختالل

و همکاااران در پژوهش خود بااازیهااایی را برای افزایش توجااه در

هماهنگی رشاااااد اغلب با دیگر اختالل های رشااااادی همراه بوده که

کود کان دارای ناتوانی یادگیری ان جام داد ند ازجم له بازی ببینوبگو،

عماادهترین آنهااا ،اختالل کمتوجهی و بیشفعااالی اسااااات .بیش از

هدفگیری و پرتاب توپ ،پیداکردن اشااااکال مطابق با رنگ و اندازه،

۵۰درصاااااد کود کان بااختالل ه ماهنگی رشااااادی دارای مالک های

انجام حرکات موزون و بازی با کارتهای شاااالو  .نتیجه این پژوهش

تشخی صی اختالل کمتوجهی و بیشفعالی نیز هستند .همچنین اختالل

نشاااان داد این بازیها میتواند توجه کودکان دارای ناتوانی رشااادی را

یادگیری و نقص زبانی کالمی نیز با اختالل ه ماهنگی رشاااااد مرتبط

افزایش دهد ( .)11شو شتری و همکاران نیز به این نتیجه ر سیدند که

اساااااات ( .)۲پژوهشاااای باااعنوان ارتباااط بین هماااهنگی حرکتی و

بازیهای توجهی میتواند باع

کارکردهای اجرایی و توجه در کودکان ساااانین مدرسااااه نشااااان داد

افزایش میزان توجه در کودکان دارای

نقص توجه و بیشفعالی شااااود ( .)1۲ازآنجاکه توجه مجموعهای از

همبودی زیادی بین اختالل نقص توجه بیشفعالی و اختالل هماهنگی

تواناییهای عالی شااااناختی و فراشااااناختی را شااااامل میشااااود که به

رشااااد در نقص در کارکردهای اجرایی وجود دارد .همچنین یافته ها

فعالیتهای روزانه و تکالیف یادگیری و مدرسهای کودکان کمک کرده

مشخص کرد رابطٔه معناداری بین کارکردهای اجرایی و توانایی حرکتی

( )۷و کودکان دارای اختالل هماهنگی رشااااد بهعلت نقص در توجه

مشاهده میشود (.)۴

دارای مشااکل در عملکرد تحص ایلی هسااتند ( )۳و همچنین باتوجه به

توجااه 3ازجملااه تواناااییهااایی اساااااات کااه کودکااان در آینااده برای

اینکه بازی میتواند توجه کودکان دارای اختالل هماهنگی رشااااد را

یادگیری های مدرسااااهای به آن ن یازمند هسااااتند .توجه به یکسااااری

افزایش د هد ( )11هدف این م طال عه تعیین اثربخشاااای بازی های

عملیاات پیچیادٔه ذهنی اطالق میشااااود که شاااااا مل تمرکزکردن یا

ادراکیحرکتی بر میزان اب عاد تو جه کود کان دارای اختالل ه ماهنگی

درگیرشاااادن درقبال هدف ،نگهداشااااتن یا تحملکردن و گوشبهزنگ

است.

بودن در زمانی طوالنی ،رمزگردانی ویژگیهای محرک و تغییر تمرکز از
هدفی به هدف دیگر اساااات ( .)۵بهعبارتدیگر توجه مجموعهای از

2

توا نایی های عالی شاااا ناختی و فراشاااا ناختی شاااااا مل خودگردانی،

روش بررسی

در ای ان پااژوهااش از روش تااحااق ای اق ن ای امااهآزمااایشااااای بااا طاارح

خودآغازگری ،برنامهریزی ،انعطافشناختی ،حافظٔهکاری ،سازماندهی،

پیشآزمونپسآزمون بااا گروه کنترل و گزینش تصاااااادفی آزمودنیهااا

ادراک پویااا از زمااان ،پیشبینی آینااده و حاال مساااا لااه بوده کااه در

استفاده شد .جامعٔه آماری شامل تمامی کودکان دختر پایٔه اول ابتدایی

1

Developmental Coordination Disorder
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Fifth Edition
)(DSM-5

افزایش توجااه در کودکااان بیشفعااال

Attention
Physical training interventions

2

۲

3
4
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قوی وجود دارد و سااطوح بیشااتر بیتوجهی پیشبینیکنندٔه مشااکالت

مبتال به اختالل هماهنگی رشاادی شااهر اصاافهان در سااال تحصاایلی

(کار شناس ار شد روان شناس کودکان ا سثنا ی) تحت م صاحبٔه بالینی

 ۹۳-1۳۹۲بود .جهت انتخاب آزمودنیها ،روش نمونهگیری ت صادفی

قرار گرفتند و نشاااانگان اختالل هماهنگی رشاااد در کودکان مطابق با

خوشااااهای چندمرحلهای بهکار گرفته شااااد .بدینترتیب که ابتدا از بین

آخرین راهنمای آماری تشخیص اختاللهای روانی تأیید شد.

نواحی اصاافهان دو ناحیه و س ا س از هر ناحیه شااش دبسااتان دخترانه

روش اجرا :بازیهای طراحیشاااده در مطالعٔه حاضااار براسااااس کتاب

از محر ما نهبودن اطال عاتی که آ نان در اخت یار ما میگذار ند از آ نان
خواساااا ته شاااااد فرم تشااااخیص اختالل ه ماهنگی رشااااادی را برای

جلساااات مداخله  1۶جلساااه (طی دو ماه و در هر هفته دو جلساااه )

فرزندانشااان پر کنند .درنهایت بعد از بررسای دادهها و مصاااحبٔه بالینی

صااااورت گرفتااه و فرم کااانرز والاادین برای هر دو گروه بااهصااااورت

با والدین و کودکان ۳۰ ،کودک (از میان کودکان  1۲مدرسااااه) دارای

پیشآزمون و پسآزمون اجرا شاد .والدین در هر دو مرحله به ساؤاالت

اختالل هماهنگی ر شدی ،انتخاب شده و بهطور ت صادفی در دو گروه

پرسااشاانامه دربارٔه فرزندشااان پاسااخ دادند .جلسااات مداخله بهوس ایلٔه

کنترل و آزمایش قرار گرفتند (هر گروه  1۵نفر).

پژوهشگر و دو دستیار روانشناس (کارشناسیارشد) انجام شد .شرح

ابزار تحقیق در این پژوهش عبارتبود از:

جلسات به این صورت است.

الف .سیاهٔه اختالل هماهنگی رشدی ویژٔه والدین ()Q DCD؛

جلساااأه اول :آشاااانایی با روش :در این جلسااااه ابتدا دربارٔه اختالل

ب .مقیاس عصب روانشناختی کودکان ونوجوانان کانرز؛

هماهنگی رشاادی برای والدین توضاایحاتی داده شااد؛ ساا س هدف و

ج .مصاحبٔه بالینی.

ضااارورت مداخله بررسااای شاااد .همچنین فرم کانرز را والدین تکمیل

مق یاس هماهنگی رشااااادی کودکان ( :1)Q DCDاطال عات والدین

کردند.

میتواند بهعنوان بخش ای اساااس ای در فرآیند ارزیابی مشااکالت حرکتی

جلسٔه دوم :راهرفتن کودکان روی تخته و حفظ تعادل.

کودکان باشاااد .والدین تصاااویری دربارٔه فعالیتهای روزمرٔه زندگی و

جلسٔه سوم :بازی ببینوبگو :دیدن تصاویر کودکان و س س بازشناسی

مشکالت اجتماعی برخاسته از مشکالت حرکتی کودک ،تهیه میکنند.

آنها و چیدن مجموعه باتوجه به رنگ و شکلشان.

این اطالعااات را نمیتوان از نرمهااای مربوط بااه آزمونهااای حرکتی

جلسٔه چهارم :نشانهگیری و پرتاب توپ به هدف خاص ،انداختن توپ

بهدساااات آورد؛ بههمیندلیل ویلسااااون و همکارانش در کشااااور کانادا

داخل سبد.

پرسااشاانامهای باعنوان سایاهٔه هماهنگی رشاادی ویژٔه والدین طراحی و

جل سٔه پنجم :انجام حرکات موزون تو سط مربی و اجرای آنها تو سط

هم سانی درونی آن را باا ستفاده از آلفای کرونباخ  ۰٫۸۸گزارش کردند.

کودک ،آموزش وقفه و نگهداری حرکات در زمانهای کوتاه.

در سال  ۲۰۰۹ویلسون و همکارانش این پرسشنامه را باهدف توسعٔه

جلسٔه ششم :بازی با کارتهای شلو و بازی شباهتها و تفاوتها.

کارایی بازنگری و این بازهمسانی درونی آن را  ۰٫۸۹اعالم کردند .این

جلسٔه هفتم :چیدن دومینو.

مقیاس برای دامنٔه سنی ۵تا 1۵سال ا ستفاده می شود و شامل  1۵آیتم

جلسااأه هشاااتم :جفتپاپریدن بهجلو ،لیلیکردن ،عقبعقبرفتن به

بوده که در این آیتم ها عوامل کنترل در حین حرکت ،حرکات ظریف،

این صورت که یکپا پشت پای دیگری قرار بگیرد.

دساااتخط و هماهنگی عمومی را ارزیابی میکند ( .)1۳این نساااخه در

جلسٔه نهم :بازی کنترل آب و بازوبستهکردن پیچ و مهرههای کوچک تا

سال  1۳۹۰در شهر اصفهان بر دامنٔه سنی ۶تا 11سال توسط افسرده

بزرگ.

بخشایش هنجاریابی و پایایی این پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ

جلسٔه دهم :بازی مکعبهای رنگی و پازل.

 ۰٫۸۳و روایی آن  ۰٫۹۰گزارش شد (.)1۴

جلسٔه یازدهم :نقاشیکردن و خمیربازی.

مقیاس عصب روان شناختی کودکان و نوجوانان کانرز  :این مقیاس را

جلسٔه دوازدهم :قیچیکردن دور اشکال و درستکردن کاردستی.

اولینبار کیت کانرز در ساااال  1۹۶۰سااااخت .کانرز در ساااال 1۹۷۳

جلساااأه ساااایزدهم :حرکتدادن مداد بین دو خط که به تدریج تنگتر

مق یاس ۹۳گو یهای ویژٔه والدین را معرفی کرد که اختالل های کودکی

میشوند ،نقطهبازی ،بازیکردن با برادههای آهن و آهنربا.

در  ۲۵حیطٔه مختلف را میساانجید .در ایران شااها یان و همکاران در

جلسٔه چهاردهم :بازی با عروسکهای انگشتی و عروسکگردانی.

سال  1۳۸۶ضریب اعتبار بازآزمایی را برای نمرٔه کل  ۰٫۵۸و ضریب

جلساأه پانزدهم :بازیکردن با کارتهای تیزبین (در هر دو کارت که پر

آلفای کرونباخ را برای نمرٔه کل  ۰٫۷۳بهدساااات آوردند که حکایت از

از اشاکال مختلف اسات فقط یکتصاویر مشاابه وجود دارد که کودک

2

اعتبار آزمون دارد .ضاااار یب آلفای کرونباخ آن  ۰٫۷۰بوده ( کانرز) و

باید آن را پیدا کند).

مشاااکالتی نظیر ناآرامبودن و حواسپرتی را دربرمیگیرد ( .)1۵در این

جلساااأه شااااانزدهم :مروری بر تمرینات گذشااااته و تکمیلشاااادن فرم

مطالعه از قسااامت توجه و ابعاد توجه (فراخنای توجه ،توجه انتخابی،

پسآزمون توسط والدین.

توجه پایدار ،توجه تقسااایمشاااده ،جابهجایی توجه) این پرساااشااانامه

همچنین ج هت تحل یل داده ها ،نرمافزار  SPSSبهکار گرف ته شاااااد و

استفاده شد.

بااسااتفاده از تحلیل کواریانس و رعایت پیشفرضها ،دادهها محاساابه

مصاااااحبٔه بالینی :مادران همٔه کودکان بهطور جداگانه توسااااط محقق

شدند.

1

The Developmental Coordination Disorder Questionnaire 2007
)(DCDQ-7

Conners questionnaires

۳

2
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به صورت تصادفی انتخاب شدند .س س بعد از آ گاهیدادن به والدین

اختالالت عاطفی و رف تاری ( یارمح مد یان )1۳۸۸ ،و م هارت های
الزم کودکان برای ورود به مدرساااه ( )1۳۹۰طراحی شاااد (.)۲۰،1۹

۳

یافتهها

در این پژوهش جهت تجزیهوتحلیل دادهها در سط آمار توصیفی از

آزمونهای شاپیرو-ویلکز و آزمون لوین نشان دادند که شرط

ادراکیحرکتی از آزمون تحلیل کوورایانس استفاده شد .الزم بهذکر
است که از مفروضههای آزمون تحلیل کوواریانس شرط نرمالبودن

کنترل و آزمایش ،در پیشآزمون و پسآزمون و نتایج تحلیل کواریانس

دادهها و همسانی واریانسهای گروه آزمایش و کنترل است .نتایج

اثر بازیهای ادراکیحرکتی بر میزان توجه کودکان را نشان میدهد.

جدول  . 1میانگین و انحراف معیار و نتایج تحلیل کواوریانس بر ابعاد مختلف میزان توجه کودکان
متغیر
کل توجه
فراخنای توجه
توجه انتخابی
توجه پایدار
توجه تقسیمشده
جابهجایی توجه

پیشآزمون

گروه

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

۲۲٫۲۶

1٫۷۲

1۳٫۸۰

۶٫۶۳

کنترل

1۸٫۹۳

۶٫۶۲

1۸٫۷۳

۹٫1۹

آزمایش

۴٫۲۶

۲٫۲1

۳٫۴۰

1٫۷۲

کنترل

۵٫۲۶

۲٫۲1

۴٫۸۶

۲٫۶1

آزمایش

۴٫۳۳

۲٫۳۸

۲٫۴۰

۲٫۲۹

کنترل

۳٫۲۰

1٫۲۶

۳٫۵۳

1٫۷۶

آزمایش

۴٫۶۶

۲٫۰۹

۲٫۴۰

1٫1۸

کنترل

۴٫1۳

1٫۳۰

۴٫1۳

۲٫۷۲

آزمایش

۳٫1۳

1٫۹۲

۲٫۲۶

1٫۴۳

کنترل

۳٫۶۶

۲٫۶۳

۴٫1۳

۲٫۴۴

آزمایش

۶٫۰۶

۲٫۹۳

۳٫۳۳

۲٫۲۸

کنترل

۲٫۶۶

۲٫۹1

۲٫۰۶

۳٫1۹

مقایسٔه پسآزمون
مقدارF

مقدار P

میزان تأثیر

توان آماری

۲۴٫۶۵

>۰٫۰۰1

۰٫۴۷

۰٫۹۹

1٫1۷

۰٫۰1۹

۰٫۶۳

۰٫۲۴

1۴٫1۵

>۰٫۰۰1

۰٫۳۳

۰٫۹۵

۸٫۳۳

۰٫۰۰۸

۰٫۲۳

۰٫۷۹

1۰٫۸۳

۰٫۰۰۳

۰٫۲۸

۰٫۸۸

۵٫۲1

۰٫۰۳1

۰٫1۶

۰٫۵۹

بر طبق جدول جهت بررسی معناداری این تفاوت بهلحاظ آماری و

اختالل هماهنگی رشد ( )1۲همسوست و یافتههای شوشتری و

باهدف حذف اثر پیش آزمون آنالیز کوواریانس انجام و مالحظه شد که

همکاران تأیید میکند بازی میتواند توجه کودکان را افزایش دهد

مداخلٔه مبتنیبر بازیهای توجهی منجربه تفاوت معنادار در نمرٔه توجه

( .)1۵باتوجه به اینکه یافتهها مشخص کرد بین نقص توجه و مشکالت

کل بین گروه آزمایش و کنترل شده است ( .)p>۰٫۰۰1میزان تأثیر در

حرکتی ارتباط معنادار وجود دارد ( )1۷و توجه ازجمله تواناییهایی

اینجا  ۰٫۴۷بوده یعنی ۴۷درصد از واریانس پسآزمون مربوط به

است که کودکان در آینده برای یادگیریهای مدرسهای به آن نیازمند

مداخالت بازیهای ادراکیحرکتی میشود .دربارٔه توجه انتخابی ،نتایج

هستند ( ،)۶بهنظر می رسد انجام مداخالت برای افزایش توجه در این

نشان میدهد بازیهای ادراکی حرکتی بر این گزینه مؤثربوده

کودکان بتواند درنهایت منجربه پیشرفت تحصیلی و رشد شناختی بهتر

( )p>۰٫۰۰1و میزان تأثیر  ۰٫۳۳است؛ یعنی ۳۳درصد واریانس

در آنها شود .اختالل هماهنگی رشدی میتواند بسیاری از جنبههای

پسآزمون توجه انتخابی مربوط به مداخله بوده است.

رشدی کودک را تحتتأثیر قرار دهد .ازجمله مشکل در عملکرد

نتایج در فراخنای توجه ( ،)p=۰٫۰1۹توجه پایدار (،)p=۰٫۰۰۸

تحصیلی است که به علت نقص در توجه ایجادشده و با مداخالت

جابهجایی توجه ( )p=۰٫۰۳1و توجه تقسیمشده ()p=۰٫۰۰۳

بهموقع (بازیهای ادراکیحرکتی) و افزایش توجه کودکان دارای

بهترتیب با اندازٔه اثر  ۰٫1۶ ،۰٫۲۳ ،۰٫۶۳و  ۰٫۲۸معناداری اثر

اختالل هماهنگی رشدی میتوان به پیشرفت تحصیلی آنها کمک کرد
( .)1،۲،۳در تبیین این موضوع که بازی باع

بازیهای ادراکیحرکتی بر این خردهمقیاسها را نشان میدهد.

بهبود توجه کودکان شده

است ،میتوان اشاره کرد که مشکالت توجه در کودکان دارای اختالل

4

هماهنگی رشد شاید بهسبب تجارب محدود آنها باشد .کودکان

بحث

تجارب خود را ازطرق گوناگون بهدست میآورند که بهنظر میرسد

پژوهش حاضر باهدف اثربخشی بازیهای ادراکیحرکتی بر میزان توجه

مهمترین آنها بازی است؛ بنابراین اگر بتوان به غنیسازی محیط برای

کودکان دارای اختالل هماهنگی رشد صورت گرفت .نتایج پژوهش

ال به رشد و
انجام بازیهای مختلف فردی و گروهی پرداخت احتما ً

نشان داد با درنظرگرفتن نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر هم راش

بهبود حرکت و توجه کودکان کمک خواهد شد ( .)۹،1۰عالوهبر این

(کمکی) ،بازیهای ادراکیحرکتی بر میزان توجه کودکان دارای اختالل

چون در بازیهای ادراکیحرکتی ،کودک پردازش همزمان را تجربه

هماهنگی رشد مؤثر است .یافتههای این مطالعه با پژوهش عابدی و

میکند بهطور مثال هم دستور پرتاب توپ را میشنود و همزمان با تمرکز

همکاران دربارٔه اثربخشبودن بازی بر میزان توجه کودکان دارای

بر هدف آن را عملی میکند ،میزان توجه و دقت او افزایش مییابد

۴
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میانگین و انحراف معیار و برای تعیین اثربخشی مداخالت بازیهای

نرمالبودن و همسانی واریانسها برابر است .اطالعات جدول 1
میانگین و انحراف معیار نمرات انواع توجه کودکان را در گروههای

(.)11،1۲موضوع انجامدادن مداخالت در سالهای اولیٔه رشد

عصب روان شناختی در کودکان دارای اختالل هماهنگی رشد بررسی

ازاینرو مهم است که متخصصان بهداشت روانی تأکید کردهاند

کنند .از محدودیتهای این پژوهش استفادهنکردن از آزمودنیهای پسر

سالهای اولیه در سازگاری سالهای بعدی اهمیتداشته و وجود

و همچنین بررسینشدن تأثیر این بازیها در درازمدت بود که

مشکالت در خالل این سالها زمینٔه ناسازگاری در سالهای بعد را

پژوهشگران میتوانند در پژوهشهای آتی خود این موضوع را در نظر

فراهم میکند ( .)1۳تحقیقات صورتگرفته روی کودکان دارای

بگیرند.

کامل میتواند باع

افزایش ادراک عصبی همراه با افزایش

درمجموع نتایج حاصل از این پژوهش بیان کرد بازیهای

سیگنال های بصری و بهبود سالمت شناختی و عصبی شود (.)1۸

ادراکیحرکتی میتواند موجب بهبود توجه بهصورت کلی در کودکان

ازآنجاکه پژوهش کربای و ساگدن نشان داد که مشکالت هماهنگی

دارای اختالل هماهنگی رشد شود (کل توجه ،توجه انتخابی ،توجه

ال تا بزرگسالی ادامه
کودکان مبتال به اختالالت هماهنگی رشدی معمو ً
دارد ( ،)1۹می تواند باع

پایدار ،جابهجایی توجه ،توجه تقسیمشده)؛ ولی مداخالت روی

بروز مشکالت ثانوی مانند اجتناب از

فراخنای توجه در این کودکان مؤثر نبوده است  .باتوجه به اهمیتی که

شرکت در فعالیتهای حرکتی و ورزشی و چاقی ( )۲و برخی مشکالت

نقش توجه در یادگیری و پیشرفت تحصیلی کودکان بهویژه کودکان

روانیاجتماعی مانند کاهش عزتنفس ،خودپنداره ،بدنی ضعیف،

دارای اختالل هماهنگی رشد دارد ،مطلوب است که تشخیص و انجام

قدرت تحمل کم ،نارضایتی و فقدان هیجان شود ( )۲۰و چون این

مداخالت هرچه زودتر صورت پذیرد و مداخالت بازیهای

اختالل پیامدهای وسیعی داشته و سالهای اولیٔه زندگی دورٔه بحرانی

ادراکیحرکتی بهشکل غیرمستقیم همراه با شادی و جذاببودن این امر

فرصت رشدی است ( ،)۲تأ کید بر شناسایی و انجام مداخالت

را مهیا میکند.

زودهنگام برای این کودکان بسیار مهم بهنظر میرسد .ازآنجاکه
پژوهشگران اشاره کردهاند که فعالیتهای حرکتی درشت در افزایش
توانایی توجه پایدار و تغییر توجه تأثیرگذار بوده ( ،)1۰مطلوب است
فضای مناسب برای انجام این بازیها که شامل لیلیکردن ،پریدن،
توپبازی و ...میشود در خانهها و مؤسسات درنظر گرفته شود.
پیشنهاد میشود پژوهشگران اثر این بازیها را بر سایر مهارتهای
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