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رفتار حرکتی

تأثیر تمرینات ویژة انفرادی ،گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر تمرينات ويژة انفرادی ،گروهی و مشارکتی بر عملکرد اجتماعی
و شناختی کودکان نه تا  12سالة مبتال به اختالل هماهنگی رشدی انجام گرفت و بدينمنظور40 ،
نفر از دانشآموزان پسر نه تا  12ساله از مدارس ابتدايی مشهد انتخاب شدند .تشخیص اختالل
هماهنگی رشدی با استفاده از پرسشنامة دی.سی.دی.کیو و آزمون ام.اَی.بی.سی 2و مصاحبة بالینی
و تأيید روانپزشک صورت گرفت .شرکتکنندگان به چهار گروه (کنترل ،انفرادی ،گروهی و
مشارکتی که از دو زيرگروه تشکیل شده بود) تقسیم شدند .گروهها ،تمرينات منتخب را بهمدت 24
جلسه و هر جلسه  60دقیقه انجام دادند .آزمودنیها قبل و بعد از تمرينات بهوسیله آزمونهای
ام.اَی.بی.سی ،2وايلند و آدمک گوديناف ارزيابی شدند و تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل
کواريانس چندمتغیره صورت گرفت .نتايج نشان داد تمرينات ويژة انفرادی ،گروهی و مشارکتی بر
اختالل هماهنگی رشدی و عملکرد شناختی کودکان تأثیر معناداری دارد ()P<0.05؛ اما بر عملکرد
اجتماعی کودکان تأثیر معناداری ندارد ( .)P<0.05بنابراين ،برنامههای تمرينی ويژة انفرادی،
گروهی و مشارکتی به بهبود اختالل هماهنگی رشدی و عملکرد شناختی در کودکان دی.سی.دی
کمک میکند.
واژگان کلیدی :اختالل هماهنگی رشدی ،تمرينات ،عملکرد اجتماعی ،شناختی
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مقدمه
در حال حاضر تعداد زیادی از کودکان در سن مدرسه با مشکالت زیادی مواجهاند که اثرات منفی
قابلتوجهی بر مشارکت این افراد در فعالیتهای روزمره در مدرسه ،خانه و حتی بازی این کودکان
خواهد گذاشت .در ادبیات پژوهشی ،واژههای بسیاری در مورد توصیف مشکالت حرکتی این کودکان
یافت میشود که به بازتاب شغلی ،آموزشی ،پزشکی یا درمانی مربوط میشوند .این واژهها عبارتاند
از مشکل یادگیری حرکتی ،1هماهنگی ضعیف ،2شلختگی( 3ناپختگی) ،ناتوانی در انجام اعمال موزون
«دیس پراکسی» ،4اختالل یا ضعف عملکرد مغزی ،اختالل در یکپارچگی حسی ،اختالل ادراکی ـ
حرکتی و اخیراً با عنوان اختالل هماهنگی رشدی (دی.سی.دی) 5شناخته شده است ( .)1بهطورکلی
اختالل هماهنگی رشدی یک بیماری عصبی تکاملی است که در کودکان با ضعف در مهارتهای
شناختی ،حرکتی و فعالیتهای روزانه مشخص میشود که این اختالل ممکن است در راهرفتن،
دویدن ،پیادهروی ،پریدن و رشد مناسب اندام تأثیرگذار باشد و سالمت کلی فرد را به چالش بیندازد.
درصد شیوع این اختالل در کودکان کشورهای گوناگون بین یک تا  20درصد و با وقوع بیشتر در
پسرها گزارش شده است ( .)2،3کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی ،در فعالیتهایی
که مستلزم پاسخ بدنی و حرکتی است ،بیمیلی نشان میدهند و نوعی کمتحملی ،ناکامی و عزتنفس
اندك در آنها مشاهده میشود ()4-6؛ بهگونهای که آثار آن در عملکردهای حرکتی ،اجتماعی و
شناختی( 6خواندن و هجیکردن کلمات ،هوش ،یادگیری مفاهیم و حرکات جدید شناختی تمرکز،
توجه و حافظه) بیشتر نمایان میشود ( .)7،8یکی از مهمترین مشکالت این کودکان عملکرد شناختی
و اجتماعی است .عملکرد شناختی شامل مجموعه فعالیتهایی است که ذهن را درگیر میکند و با
مؤلفههایی همچون هوش ،سرعت پردازش و حافظه سروکار دارد ( .)9همچنین ،عملکرد اجتماعی
عامل مهمی در شکلدادن روابط ،افزایش کیفیت تعامالت اجتماعی و حتی سالمت روان افراد است.
این مهارتها را میتوان بهعنوان الگوی کامل رفتارهایی تعریف کرد که یک فرد در روابط بینفردی
بروز میدهد .همچنین ،گرشام و الیوت ( )1993معتقدند عملکرد اجتماعی مجموعه رفتارهای
فراگرفته و قابلقبولی است که فرد را قادر میسازد با دیگران رابطة مؤثر داشته باشد و از
عکسالعملهای نامعقول اجتماعی خودداری کند .همکاری ،مشارکت با دیگران ،کمککردن ،آغازگر

1. Motor Learning Ifficulty
2. Poor Co-Ordination
3. Clumsiness
4. Dyspraxia
)5. Development Coordination Disorder (DCD
6. Cognitive Function
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رابطه بودن ،تقاضای کمک کردن ،تعریف و تمجید از دیگران و تشکر و قدردانی کردن ،مثالهایی از
عملکرد اجتماعی به شمار میآیند ( .)10برخی پژوهشگران بر این باورند که کودکان مبتال به اختالل
هماهنگی رشدی بهطور قابلتوجهی در عملکرد شناختی و اجتماعی از کودکان سالم ضعیفترند و
ارتباط معناداری بین فرایندهای شناختی ،اجتماعی و مهارتهای حرکتی وجود دارد (.)11،12
اختالل هماهنگی رشدی در درجة نخست با افزایش فعالیت بدنی ،افزایش آمادگی جسمانی و
درمانهای پزشکی درمان میشوند و یا از پیشرفت آن جلوگیری میشود ()13؛ بااینحال ،گاهی اوقات
تمرینات آمادگی جسمانی هیچ اثری ندارند و حتی باعث دلزدگی این افراد از فعالیت بدنی میشوند.
مبتالیان به اختالل هماهنگی در بسیاری موارد ،از بیم تمسخر دیگران در فعالیتهای ورزشی شرکت
نمیکنند و یا شرکت داده نمیشوند که پیامد آن فرار از اجتماع و محرومماندن از رشد اجتماعی
خواهد بود (.)6
شرکت در فعالیتهای ورزشی برای کودکان دی.سی.دی هنوز موردبحث است؛ باوجوداین ،اغلب بیش
از برنامههای دیگر برای درمان این کودکان به کار میرود ( .)14بهگونهای که از ادبیات پژوهش
برمیآید ،انجام بلندمدت فعالیتهای ورزشی و مهارتی ممکن است مشکالت حرکتی کودکان مبتال
به دی.سی.دی را تا حدی بهبود بخشد (.)13
اطالعات اندکی در مورد ساختار برنامههای مداخلهای که سبب بهبود همزمان مهارتهای حرکتی و
شناختی میشوند در دسترس است .پیشینه پژوهشها تا به امروز رابطة بین فعالیت بدنی منظم و
رشد مغز ،بهویژه در ناحیة پیشپیشانی قشر مغز را تأیید کرده است .در تفسیر بیشتر فعالیت بدنی
منظم از طریق کنترل ،نگهداری ،رشد و تمایز نورونهای عصبی ،سیناپسزایی و رگزایی سبب بهبود
نوروتروفی و درنتیجه بهبود عملکردهای شناختی همچون سرعت پردازش ،راهبردهای کنترلی و
برنامهریزی و حافظة کاربردی میشود ()15؛ بااینحال ،اکثر روشهای تمرینیای که در پژوهشهای
صورتگرفته بهشکل گروهی و یا انفرادی انجام شدهاند ،بهندرت تأثیر تمرینات مشارکتی بر روی
عملکرد شناختی و اجتماعی بررسی شده است که نتایج آنها نیز متناقض است .ازجمله ،پژوهشگر در
مطالعهای به تأثیر انواع تمرینات در بهبود دی.سی.دی پرداخت و تکالیف شامل تمرینهای
ادراکی ـ حرکتی بود .در این پژوهش که بهصورت گروهی انجام شد ،نتایج نشان داد تمرینهای
ادراکی ـ حرکتی که بهصورت گروهی انجام شدند به بهبود دی.سی.دی کمک کردند (.)16
اسدیدوست ( )1391مهارت حرکتی دانشآموزان و تأثیر تصویرسازی بصری بر بهبود عملکرد آنان
را در دانشآموزان دختر و پسر سالهای چهارم و پنجم دبستانِ مبتال به اختالل هماهنگی رشدی با
روش تمرینات انفرادی سنجید .نتایج پژوهش وی ،رابطة معناداری را در پیشآزمون بین مهارتهای
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حرکتی (تعداد پرتاب توپ) و تصویرسازی با چشمان بسته در روش انفرادی نشان نداد ( .)17در
مطالعهای دیگر ،پژوهشگر تأثیر بازیهای منتخب انفرادی و گروهی را بر رشد ادراکی حرکتی و رشد
اجتماعی  60کودك ( 30پسر و  30دختر) پایة سوم و چهارم ابتدایی مبتال به دی.سی.دی در مدت
هشت هفته و سه جلسه در هفته بررسی کرد .نتایج نشان داد در دانشآموزان پایة سوم و چهارم
ابتدایی فقط انجام بازیهای منتخب انفرادی سبب بهبود معنادار مهارت گرفتن نسبت به گروه کنترل
میشود و بر اساس جنسیت ،تفاوتی از لحاظ عملکرد مشاهده نشد .همچنین نتیج پژوهش مذکور
نشان داد روش تمرینات انفرادی و گروهی سبب بهبود تعادل پویا میشود و تنها انجام هشت هفته
تمرینات و بازیهای گروهی سبب بهبود معنادار هماهنگی چشم و دست کودکان دی.سی.دی
میگردد .با توجه به این موضوع ،ازآنجاکه احتماالً پرداختن به بازیهای گروهی مستلزم هزینه است،
میتوان از بازیهای انفرادی نیز در منزل استفاده کرد ( .)17وینی و هاگ ( )2010به بررسی تأثیر
تمرینات تیمی ایستگاهی و تمرینات انفرادی بر روی عملکرد حرکتی  23کودك دی.سی.دی با
میانگین سنی هشت سال پرداختند که بر اساس نتایج همبستگی ،در هر دو گروه ارتباط کمی بین
امتیازات کسبشده در تمرینات گروهی و انفرادی مشاهده شد و تمرینات گروهی نسبت به تمرینات
انفرادی تأثیر بیشتری بر عملکرد افراد داشتند (.)18
در مطالعهای دیگر ،تسیا و همکاران ( )2012تأثیر  10هفته تمرینات فوتبال را بر کنترل مهاری و
کارکردهای اجرایی و توجه بررسی کردند .آنها  51کودك را به سه گروه تقسیم کردند؛ کودکان سالم
در یک گروه ( 21نفر) و کودکان دچار اختالل هماهنگی رشدی در دو گروه آزمایش ( 16نفر) و کنترل
( 14نفر) .ازاینمیان ،تمرینات فوتبال برای گروه آزمایش در نظر گرفته شد .آزمودنیها قبل و بعد از
تمرین فوتبال ،بهوسیلة تکلیف توجه بینایی فضایی که با اندام تحتانی خود انجام میدادند ،سنجش
شدند و رویدادهای مغز همزمان توسط ای.آر.آر.اس 1ثبت شد .نتایج نشان داد که کودکان دچار اختالل
هماهنگی رشدی در مقایسه با کودکان سالم بهطور شایانتوجهی در شرایط تکلیفِ توجهی ،آهستهتر
پاسخ میدهند و نقص در ظرفیت کنترل مهاری در اندام تحتانی آنها مشاهده شد؛ درحالیکه در
میزان دقت گروهها تفاوتی وجود نداشت .دادهها نشان داد که آموزش فوتبال به روش گروهی به
پیشرفتهای چشمگیری در عملکرد اجرایی و توجه در کودکان دچار اختالل هماهنگی رشدی منجر
میشود (.)19
آنچه نیاز است ،یک برنامة تمرین ورزشی مناسب است که هدفمند و برنامهریزیشده باشد و با
دربرداشتن عناصر حرکت ،تفکر ،توجه ،خالقیت و رقابت بتواند بیشترین تأثیر را در کاهش نشانهها و
عالئم کودکان دی.سی.دی داشته باشد و نقش مهمی در کاهش عالئم و کمک به بهبود نقایص
1. ERRs
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گوشهگیری ،انزواطلبی ،شرکت در جمع دوستان و دیگر کنشهای اجتماعی و شناختی ایفا کند .اکثر
برنامههای تمرینی موجود ،تکبعدی یا مبتنی بر یک روش تمرینی هستند و معموالً تأثیراتی ناپایدار
دارند .تا به امروز تعداد بسیار محدودی از پژوهشها بهصورت هدفمند نقش انواع تمرینات انفرادی،
گروهی و مشارکتی را بر برخی عملکردهای دی.سی.دی بررسی کردهاند که نتایج اولیة آنها از جهاتی
تأثیر مثبت تمرینات یادشده بر بهبود مبتالیان به دی.سی.دی را تأیید میکند؛ بااینحال قبل از اینکه
استفادة بسیار گسترده از این مداخالت را بتوان تضمین کرد ،الزم است پژوهشهای بسیار بیشتری
در این زمینه انجام شود ( .)20،22،23رویکرد جدید پژوهشگران در حوزة رشد و تکامل حرکتی،
تدوین برنامههای اختصاصی برای افراد کمتوان و بررسی تأثیر این برنامهها بر روی کاهش نشانههای
اختالل است ()24،25؛ ازاینرو ضرورت وجود یک برنامة ورزشی کاربردی جامع و منسجم برای
دستیابی به بیشترین میزان اثربخشی در حوزة عملکردهای اجتماعی و شناختی ،پژوهشگران را به
بررسیهای بیشتر ترغیب میکند؛ زیرا میتوان از طریق تدوین پروتکلهای درمانی ورزشی اثربخش
چشمانداز جدیدی را در حوزة درمان در اختیار متخصصان ،والدین و افراد مبتال به این اختالل قرار
داد (.)26
در کل ،با وجود اینکه فعالیت بدنی روش درمانی قابلقبولی برای کودکان مبتال به اختالل هماهنگی
رشدی است ،پژوهشهای اندکی تأثیر روشهای انفرادی ،گروهی و مشارکتی ،خصوصاً بر روی عملکرد
اجتماعی و شناختی را در این کودکان بررسی کردهاند .بااینحال ،بیشتر این پژوهشهای محدود که
روش تمرین انفرادی یا گروهی را واکاوی کردهاند ،به نتایج متناقضی رسیدهاند و هنگامیکه بهطور
ویژه به نتایج آنها ،خصوصاً تأثیر انواع روشهای تمرینی بر روی عملکرد اجتماعی و شناختی نگریسته
میشود ،متناقضبودن آنها مشهود است ()20،22؛ ازجمله انجیلی و هاگس )2009( 1که تأثیر
مشارکت کودکان در فعالیتهای بدنی را بهصورت انفرادی آزمودهاند ،معتقدند که تأثیر مشارکت
کودکان در فعالیتهای بدنی و بازی مشارکتی در افزایش مهارتهای اجتماعی و عملکرد شناختی
آنان هنوز بهخوبی مشخص نشده است ()13؛ در مقابل ،اشکنازی ( )2010تأثیر مثبتِ تمرینات و
بازیهای مشارکتی را بر افزایش عملکردهای شناختی گزارش کرده است ( .)27افزونبراین ،در برخی
از این مطالعات اشکالت و ایراداتی در روششناسی دیده میشود؛ اشکاالتی مانند استفاده از اطالعات
گذشتهنگر یا مقطعی ،استفادهنکردن از گروههای تصادفی ،بیتوجهی به بیماریهای همبود همچون
اَی.دی.اچ.دی ،2استفادهنکردن از ابزارهای مناسب و استاندارد برای تشخیص دی.سی.دی ،کوچکبودن
1. Anjily & Hags
)2. Attention Deficit Hyperactivity Disorer (ADHD
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اندازة نمونه و ناهمگنی خصوصیات نمونهها مانند جنسیت ،هوش یا شرایط آمادگی جسمانی و سن.
از طرفی ،پژوهشگران این حوزه هنوز در خصوص شیوة تمرینی مناسب برای این کودکان به توافق
کامل دست نیافتهاند و چالشهای موجود در این زمینه رفع نشدهاند؛ همچنین ،استفاده از نسخة
جدید ابزار ارزیابی این کودکان ،به دالیل متفاوت هنوز بررسی نشده است (.)21
بنابراین ،در این مطالعه سعی شده است با کنترل مدت ،طول جلسات و نوع تمرینات (روش تمرین
انفرادی ،گروهی و مشارکتی) پروتکلی طراحی شود که بیشترین اثربخشی را بر روی عملکردهای
رفتاری ،خصوصاً عملکرد شناختی و اجتماعی در کودکان مبتال به دی.سی.دی داشته باشد و به دنبال
پاسخ به این سؤال است که «کدامیک از برنامههای تمرینی منتخب بیشترین تأثیر را بر افزایش یا
بهبود دی.سی.دی و عملکرد شناختی و اجتماعی این کودکان دارد؟»
روش پژوهش

جامعة این پژوهش شامل دانشآموزان پسر نه تا  12سالة شهر مشهد بودند که با توجه به ماهیت
مطالعه که از نوع مداخلهای بود ،در انتخاب آنها از روش نمونهگیری داوطلبانه استفاده شد .در ابتدا از
طریق معلمان و مربیان تربیتبدنی مدارس ،کودکان مشکوك به اختالل هماهنگی رشدی شناسایی
شدند ،سپس با تماس با والدین این دانشآموزان و تکمیل پرسشنامة دی.سی.دی.کیو -هفت 1توسط
والدین آنها ،دانشآموزانی که نمرة  15-45از این پرسشنامه را کسب میکردند بهعنوان کودکان
مستعد به اختالل هماهنگی رشدی شناخته میشدند ( .)19،23ضریب اعتبار آزمون  0/83گزارش
شده است ( .)46دانشآموزانی که اختالل در آنها تشخیص داده میشد ،برای تأیید بهوسیلة
ام.ای.بی.سی -دو 2آزمایش شدند .ام.ای.بی.سی -دو یک آزمون نرم مرجع است که در سه حیطة
چاالکی دستها (سه مورد) ،مهارتهای توپی دریافت و پرتاب (دو مورد) و تعادل ایستا و پویا (سه
مورد) صورت میگیرد ( .)28روایی این آزمون  0/80گزارش شده است ( .)21،29،30برای تأیید نهایی
نیز از یک فوقتخصص روانپزشک کودكونوجوان بهره گرفته شد و بهمنظور شناسایی مبتالیان و
بررسی اختالل همپوشانی با بیشفعالی ،از پرسشنامة اس.ان.ای.پی 3استفاده شد .ضریب اعتبار آزمون
 0/97گزارش شده است (.)32
4
برای ارزیابی عملکرد اجتماعی از آزمون رشد اجتماعی وایلند استفاده شد که برای گروه سنی یک تا
 25سال طراحی شده است .این مقیاس به هشت طبقة خودیاری عمومی ،خودیاری در غذاخوردن،
)1. Development Coordinational Disorder Qectioner 7 (DCDQ7
)2. Movement Assessment Battery for Children - Second Edition (Movement ABC-2
)3. Swanson, Nolan & Pelham (SNAP
4. Wiland, Both Social Growth Test
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خودیاری در لباسپوشیدن ،خودفرمانی ،اشتغال ،ارتباط زبانی ،جابهجایی و اجتماعیشدن تقسیم
میشود ( .)31برای ارزیابی رشد شناختی از آزمون آدمک گودیناف 1استفاده شد .این آزمون که برای
تشخیص توانایی شناختی ،ذهنی و هوش کودکان به کار میرود ( )18یک آزمون ترسیمی است؛ از
آزمونهای ترسیمی بهعنوان مالك اندازهگیری عملکردهای شناختی ،ذهنی ،ارزیابی شخصیت و
عملکردهای خانواده ،ارزیابی هیجانها ،ترسها و نیازها و شناسایی نقشهای جنسی استفاده میشود.
اعتبار این آزمون  0/80گزارش شده است ( .)33شرایط خروج افراد از نمونة موردمطالعه ،نمرة هوش
کمتر از  70کودکان مبتال به اَی.دی.اچ.دی و دیگر اختالالت روانی و مشکالت جسمی کودکان بود.
پس از کسب رضایت والدین و گرفتن فرم رضایتنامة کتبی ،تعداد  40نفر از این دانشآموزان بهعنوان
نمونه وارد مطالعه شدند .آزمودنیها بر اساس نمرة هوش ،آمادگی جسمانی ،ترکیب بدنی در گروه
انفرادی ،گروهی و مشارکتی (دو زیرگروه) و کنترل تقسیم شدند .از آزمون ام.ای.بی.سی -دو برای
سنجش عملکرد حرکتی و ارزیابی اختالل هماهنگی رشدی استفاده شد .بازة زمانی این آزمون بین
 20تا  40دقیقه طول میکشد و از هشت مؤلفه برای ارزیابی مهارتهای دریافت ،پرتاب ،چاالکی،
تعادل ایستا و پویا تشکیل شده است .از آزمون رشد اجتماعی وایلند برای اندازهگیری عملکرد اجتماعی
و از آزمون آدمک گودیناف برای سنجش عملکرد شناختی استفاده شد .از این سه آزمون بهعنوان
اندازهگیریهای پیش و پسآزمون استفاده شد و سپس هر سه گروه هشت هفته ( 24جلسه) در برنامة
تمرینات منتخب که بهصورت سه جلسة  60دقیقهای در هفته انجام میشد ،شرکت کردند (.)20،34
روشهای تمرینی مورداستفاده از این قرار بودند :الف) تمرینات انفرادی که  10نفر کودك مبتال به
اختالل هماهنگی رشدی و هرکدام با یک مربی تمرینات را انجام میدادند .ب) تمرینات گروهی
سازمانیافته که  10کودك با اختالل هماهنگی رشدی بهصورت گروهی و با یک مربی تمرینات را
انجام میدادند .ج) تمرینات مشارکتی و امدادی که  10کودك با اختالل هماهنگی رشدی در قالب
دو تیم با انجام فعالیتها و بازیهای متنوع و رقابتی تمرینات را انجام میدادند (.)21
با توجه به اینکه پژوهشگران در مورد یک شیوة تمرینی واحد برای کودکان دی.سی.دی اتفاقنظر
ندارند ،در این برنامههای تمرینیِ منتخب سعی شد با استفاده از شیوههای تمرینی مؤثر
بهکارگرفتهشده در برنامههای مختلف و با کنترل نوع ،مدت ،طول جلسات و ابزار مورداستفاده ،برنامة
تمرینی نسبتاً جامعی برای این کودکان طراحی شود (.)15

1. Goodenough
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تمرینات در  10دقیقة ابتدایی هر جلسه ،با هدف گرمکردن و توسعة مهارتهای بنیادی و جابهجایی
انجام شد .در ادامه طی  45دقیقه تمرینات ترکیبی برای هر سه گروه شامل تمرینهای توپی با توپ
تنیس روی میز ،والیبال ،بسکتبال و توپهای رنگی ،هدفگیری با انواع توپها داخل سبد در اندازهها
و فواصل مختلف ،انواع تمرینات با توپ و راکت بر روی خطوط و چوب موازنه ،جمعآوری توپهای
رنگی مشخصشده ،پریدن داخل مربعهایی با اعداد مشخص ،چیدن و جمعکردن مربعهای رنگی،
تمرینات امدادی بهصورت رقابتی و گروهی در نظر گرفته شد .پنج دقیقه هم در پایان هر جلسه برای
سردکردن در نظر گرفته شده بود .بهمنظور کنترل درستی حرکات کودکان در تمرینات انفرادی برای
هر کودك از یک کارشناس و در تمرینات گروهی برای هر  10کودك از یک کارشناس و یک نفر
نیروی کمکی و در تمرینات مشارکتی که به دو زیرگروه تقسیم شده بودند ،از دو کارشناس که در
این زمینه آموزش دیده بودند ،استفاده شد .بهمنظور حفظ مشارکت و ایجاد انگیزه و رغبت در
آزمودنیها ،برای حضور مداوم و عملکرد مناسب ،طی جلسات تمرین به کودکان هدایا و جوایز مناسبی
داده میشد .این برنامهها پس از طراحی به تأیید استادان تربیتبدنی و علوم تربیتی رسید و قبل از
اجرای برنامههای اصلی ،بر روی  12کودك مبتال به دی.سی.دی آزمایش شد .در پایان دورة تمرینات،
دو نفر از گروه انفرادی و یک نفر از تمرینات گروهی به دلیل شرکتنکردن در پسآزمون حذف شدند.
درنهایت ،دادههای مربوط به هر سه گروه ،که هشت نفر از آنها در گروه انفرادی بودند (با میانگین
سنی  ،)10/37نه نفر در گروه اجتماعی (با میانگین سنی  )9/75و  10نفر هم در گروه مشارکتی (با
میانگین سنی  )10/37بودند ،بهوسیلة نرمافزار اسپیاساس ،نسخة  16تحلیل شدند .از آزمون تحلیل
کوواریانس نیز برای بررسی اثربخشی تمرینات بر عملکرد شناختی و اجتماعی استفاده شد.
نتایج
بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش از شاخصهای آمار توصیفی و برای تعیین سطح معناداری تفاوتها
از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .نتایج نشان داد که هر سه روش تمرینی بر اختالل
هماهنگی رشدی کودکان تأثیر معناداری داشت و بر اساس نتایج بهدستآمده ،تمرینات مشارکتی با
اختالف میانگین ( 30/5از پیشآزمون تا پسآزمون) تأثیر بیشتری در نمرات اختالل هماهنگی
داشتهاند (( ) f=7,T=4.712, P>0.05جدول شماره یک).
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جدول  -1تأثیر تمرين حرکتی ويژة انفرادی ،گروهی و مشارکتی بر اختالل هماهنگی رشدی
گروه
انفرادی
گروهی
مشارکتی

زمان
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

يافتههای توصیفی
میانگین

انحراف معیار

30/12
49/37
34/12
61/62
45/25
75/75

13/27
13/91
7/29
17/59
5/8
23/13

اختالف
میانگینها

آماره t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

19/25

5/788

7

0/0001

27/05

5/761

7

0/001

30/5

4/712

7

0/002

برای تعیین اثر اصلی تمرین ،اثر اصلی گروه و اثر اصلی تمرین در گروه بر اختالل هماهنگی رشدی،
از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .نتایج نشان داد اثر اصلی تمرین ()f=1, F=89.19, P>0.05
و اثر اصلی گروه بر اختالل هماهنگی رشدی معنادار بوده است ( )f=3, F=3.452, P>0.05اما اثر اصلی
تمرین در گروه تأثیر معناداری ندارد (( )P>0.05جدول شماره دو).
جدول  -2تأثیر اثر اصلی تمرين ،اثر اصلی گروه و اثر اصلی تمرين* گروه بر اختالل هماهنگی رشدی
سطح
میانگین
درجه
مجموع
آماره F
نمونه
معناداری
مربعات
آزادی
مربعات
0/0001
89/19
8718/891
1
8718/891
اثر اصلی تمرین
0/03
3/452
1351/807
3
4055/422
اثر اصلی گروه
0/157
1/873
183/141
3
549/422
اثر اصلی تمرین* گروه
97/757
28
2737/188
خطا

نتایج آزمون تعقیبی الاسدی نشان داد در بین گروهها فقط بین گروه مشارکتی و کنترل تفاوت
معناداری در اختالل هماهنگی رشدی کودکان وجود دارد ( )P>0.05اما بین گروههای دیگر تفاوت
معناداری وجود ندارد (جدول شماره سه).
جدول  -3آزمون تعقیبی الاسدی مقايسة اختالل هماهنگی رشدی در چهار گروه
سطح معناداری
گروه دو
گروه يک
0/248
گروهی
0/119
مشارکتی
انفرادی
0/658
کنترل
0/671
مشارکتی
گروهی
0/115
کنترل
مشارکتی

کنترل

0/049
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نتایج نشان داد تمام روشهای تمرینی بر عملکرد شناختی کودکان تأثیر معناداری دارند و تمرینات
مشارکتی با اختالف میانگین  39/5از پیشآزمون تا پسآزمون بیشترین تأثیر را بر عملکرد شناختی
داشتهاند (( )f=7, t=5.275, P>0.05جدول شماره چهار).
جدول  -4تأثیر تمرين ويژة انفرادی ،گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی کودکان
گروه
انفرادی
گروهی
مشارکتی

زمان

يافتههای توصیفی
میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

62/12

18/32

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

89/87
58/16
79/71
66/25
105/75

28/07
16/25
20/04
16/2
20/57

درجه

سطح

اختالف

آزادی

معناداری

27/75

3/585

7

0/0009

21/55

2/778

7

0/027

39/5

5/275

7

0/001

میانگینها

آماره t

با توجه به طبیعیبودن متغیر عملکرد شناختی کودکان در چهار گروه و همچنین دو مرحله
اندازهگیری ،برای تعیین اثر اصلی تمرین ،اثر اصلی گروه و اثر اصلی تمرین در گروه بر عملکرد
شناختی ،از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد تنها اثر اصلی تمرین
( )f=1, F=63.172, P>0.05بر عملکرد شناختی معنادار است؛ اما اثر اصلی گروه
( )f=3, F=1.027, P>0.05و تأثیر اثر اصلی تمرین در گروه ( )f=3, F=0.983, P>0.05معنادار نیست
(جدول شماره پنج).
جدول  -5تأثیر اثر اصلی تمرين ،اثر اصلی گروه و اثر اصلی تمرين* گروه بر عملکرد شناختی
نمونه

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

آماره F

سطح
معناداری

اثر اصلی تمرین

14517/238

1

14517/238

63/172

0/0001

اثر اصلی گروه

2422/73

3

808/577

1/027

0/396

اثر اصلی تمرین* گروه

678/013

3

226/004

0/983

0/415

خطا

6434/514

28

229/804

نتایج  Tهمبسته نشان داد تمرینات گروهی و مشارکتی بر عملکرد اجتماعی کودکان تأثیر معناداری
نداشتهاند اما تمرینات انفرادی با اختالف میانگین پنج از پیشآزمون تا پسآزمون بیشترین تأثیر را
داشتهاند که این تأثیر معنادار بوده است (( )f=7, T=2.546, P>0.05جدول شماره شش).
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جدول  -6تأثیر تمرين حرکتی ويژة انفرادی ،گروهی و مشارکتی بر عملکرد اجتماعی
گروه
انفرادی
گروهی
مشارکتی

زمان
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

يافتههای توصیفی

اختالف

میانگین

انحراف معیار

50/5
55/5
55/87
56/5
56
59/12

11/83
11/37
13/05
12/8
6/09
6/4

درجه

سطح

آزادی

معناداری

5

2/546

7

0/038

0/63

0/12

7

0/908

1/488

5/275

7

0/18

میانگینها

آماره t

(P>0.05

همچنین نتایج نشان داد اثر اصلی تمرین ( ،)f=1,F=0.995, P>0.05اثر اصلی گروه
 )f=3,F=0.491,و اثر اصلی تمرین* گروه ( )f=3,F=0.656, P>0.05بر عملکرد اجتماعی کودکان تأثیر
معناداری نداشته است (جدول شماره هفت).
جدول  -7تأثیر اثر اصلی تمرين ،اثر اصلی گروه و اثر اصلی تمرين* گروه بر عملکرد اجتماعی
نمونه
اثر اصلی تمرین
اثر اصلی گروه
اثر اصلی تمرین* گروه
خطا

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

50/766
230/547
100/422
1428/312

1
3
3
28

50/766
76/849
33/474
51/011

آماره F

0/995
0/491
0/656

سطح
معناداری
0/327
0/691
0/586

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات ویژة انفرادی ،گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و
اجتماعی کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی بود .بدینمنظور در ابتدا تأثیر متغیرهای وابستة
پژوهش که تمرینات انفرادی ،گروهی و مشارکتی بودند در دو مرحلة پیشآزمون و پسآزمون بر روی
نمرة اختالل هماهنگی رشدی بررسی و مقایسه شدند که نتایج نشان داد تفاوت بین نمرات کسبشده
در کودکان پیشآزمون و پسآزمون در تمام گروههای پژوهش بر نمرة اختالل هماهنگی رشدی در
دو مرحله معنادار است؛ بهطوری که در تمام گروهها تفاوت آشکاری در نمرة اختالل هماهنگی رشدی
در دو مرحلة پیشآزمون و پسآزمون مشاهده شد .نتایج بهدستآمده با نتایج سلمان ()1388
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همخوانی دارد؛ وی در مطالعهای به تأثیر انواع تمرینات ادراکی حرکتی در بهبود دی.سی.دی پرداخت
که نتایج نشان داد ،تمرینهای ادراکی ـ حرکتی سبب بهبود دی.سی.دی میشود ( .)16همچنین
نتایج نشان داد بیشترین تأثیر بر اختالل هماهنگی رشدی مربوط به گروه مشارکتی بوده است که این
نتایج با نتایج پژوهش فرگوسن ( )2013همسوست .فرگوسن میگوید این کودکان به دلیل اینکه در
اجرای مهارتهای حرکتی و ورزشی ضعیفاند ،در تمرینات و فعالیتهای گروهی و مشارکتی شرکت
نمیکنند و یا شرکت داده نمیشوند که همین عامل باعث ایجاد این اختالل در آنان میشود؛ بنابراین،
شرکت در بازیهای مشارکتی و امدادی در قالب گروههای ورزشی بهعنوان یک سازوکار بالقوه ،با
توانایی هماهنگی بدنی ارتباط دارد؛ ازاینرو میتوان انتظار داشت تمرینات مشارکتی تأثیر زیادی بر
دی.سی.دی داشته باشند (.)8
همچنین نتایج نشان داد سه روش تمرینی انفرادی ،گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی کودکان
مبتال به اختالل هماهنگی رشدی ،تأثیر داشتهاند و تمرینات مشارکتی بیشترین تأثیر را بین مرحلة
پیشآزمون تا پسآزمون بر جای گذاشته است .با توجه به اینکه کودکان دی.سی.دی بهطور
قابلتوجهی در تمام حرکات و عملکرد شناختی از کودکان بدون دی.سی.دی ضعیفتر هستند و
ارتباط معناداری بین فرایندهای شناختی و مهارتهای حرکتی آنان وجود دارد ( ،)22انتظار میرفت
بیشترین تأثیر را در بین سه گروه ،روش تمرین مشارکتی داشته باشد .نتایج این پژوهش با
پژوهشهای ولینیا ( )1392و مرادی ( )1394همخوانی دارد .این افراد با استفاده از تمرین گروهی و
مشارکتی که شامل هشت هفته برنامة تمرینی ادراکی ـ حرکتی و برنامة اسپارك بود ،قابلیتهای
حسی ـ حرکتی کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی را سنجیدند که نتایج نشان داد اجرای
تمرینات گروهی بر عملکرد شناختی این کودکان مؤثر است ( .)37،38از طرفی ،نتایج پژوهش حاضر
با نتایج پژوهش امینی ( )1391همخوانی ندارد؛ نتایج پژوهش امینی نشان داد کودکان دچار اختالل
هماهنگی رشدی نسبت به کودکان طبیعی گرایش بیشتری به شرکت در فعالیتهای فردی و
فعالیتهای بیسروصدا دارند و همچنین تمایلی به شرکت در بازیهای گروهی ندارند ( .)19شاید
بتوان دلیل تناقض نتایج پژوهش امینی با پژوهش حاضر را در استفاده از نوع تمرینات برای کودکان
دی.سی.دی دانست؛ زیرا امینی در پژوهش خود فقط از تمرینات انفرادی که بهصورت ژیمناستیک
بود ،استفاده کرد و کودکان در هنگام اجرای تمرینات هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند و تمرینات را
بهصورت انفرادی انجام میدادند؛ همچنین ،نوع تمرینات انتخابشده فقط حرکتی بوده است و از
تمریناتی که عوامل شناختی و حرکتی را همزمان باهم در برداشته باشند ،استفاده نکرده است.
پژوهشگران بر این باورند که بازیهای تیمی و تمرینات مشارکتی بهطور قابلتوجهی بر روی فراخوانی
حافظه تأثیر دارند .این اثر تسهیلسازی مشاهدهشده در عملکرد حافظه بعد از بازیهای تیمی به دلیل
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مهارت باز اینگونه فعالیتهاست که مشخصة آنها تغییرات سریع شرایط و حافظه ،تغییرپذیری
بینفردیِ زیاد و گرفتن تصمیم در همان لحظه است .در مهارتهای بسته به دلیل قابل پیشبینی
بودن محیط و اندكبودن بار شناختی آن ،تسهیلسازی قابلتوجهی در حافظه صورت نمیگیرد (.)15
از دیدگاه پردازش اطالعات ،حافظة مرکزی نقش مهمی در رشد شناختی دارد و استفادة بهتر از
حافظه با رشد شناختی در ارتباط است .این فرضیه وجود دارد که افزایش در ظرفیت ذخیرهسازی
حافظه و درنتیجه یادگیری با نوع ورزش و تمرین و مقدار بار شناختی آن ورزش ارتباط دارد؛ بنابراین،
با توجه به اینکه دقت و توجه در کودکان دی.سی.دی کم است ،ازآنجاکه تمرینات مشارکتی سرعت
یادگیری افراد را افزایش میدهند میتوان آنها را جایگزین خوبی برای تمرینات صرف شناختی دانست؛
زیرا تمرینات مشارکتی ترکیبی از تمرینات حرکتی و شناختی هستند (.)39
نتایج این پژوهش نشان داد ،بهطورکلی سه روش تمرینی انفرادی ،گروهی و مشارکتی بر عملکرد
اجتماعی کودکان دی.سی.دی تأثیر معناداری نداشته است که این نتیجه با نتایج پژوهشهای عموزاده
( ،)1392پولسن ( )2007و گیل برگ ( )2010همسوست .ازجمله دالیل همسویی این است که در
پژوهشهای یادشده این نتیجه به دست آمده که تمرینات بازیهای گروهی سبب بهبود مهارتهای
حرکتی میشود ولی تأثیری بر عملکرد اجتماعی کودکان دییدی ندارد (.)6،41،42
با توجه به ادبیات پژوهش ،پیشبینیشده بود که تمرینات گروهی و مشارکتی بیشترین تأثیر را بر
عملکرد اجتماعی کودکان دی.سی.دی داشته باشند؛ اما بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،از میان سه
روش تمرینی ،بیشترین تأثیر را تمرینات انفرادی داشته است .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای
ماری و همکاران ( )2000همسوست ()40؛ اما با نتایج پژوهش کورپای ( )2008و اسکینز راجر و
باندی که معتقدند تمرینات و بازیهای گروهی یک عامل بسیار مهم در رشد اجتماعی کودکان
هستند ،ناهمسوست ( .)43ازجمله دالیل همسونبودن نتایج پژوهش حاضر با نتایجی که این
پژوهشگران به دست آوردهاند ،میتوان به توجهنداشتن آنان به نوع تمرینات ،تعداد افراد و روش تمرین
و بعضاً افراد مورداستفاده بهعنوان مربی در تمرینات اشاره کرد؛ عالوهبراین ،اجرای بازیهای دبستانی
و تمرینات گروهی در محیط دبستان و در ساعات درس تربیتبدنی ،ازجمله عوامل این ناهمسویی
است .اجرای این تمرینات در کودکان باعث میشود این افراد در برخورد با دیگران و تعامالتی که از
این راه با همساالن خود به دست میآورند ،دارای قدرت و روابط اجتماعی بیشتری نسبت به گروههای
دیگر باشند (.)43
برنامة تمرینات گروهی و مشارکتی با فراهمآوردن شرایط و محیط مناسب و با ایجاد عوامل انگیزشی،
شامل بازی ،لذت ،خالقیت و مشارکت اجتماعی برای کودکان از یکسو و تنوع تمرین در هر جلسة
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تمرینی از سویی دیگر ،به تقویت مهارتهای بنیادین کودکان کمک میکنند و هنگامیکه کودکان یا
افرادی که بهنوعی با بازی کودك سروکاردارند (والدین ،متخصصان و مربیان کودك در مدارس) اهداف
را تنظیم میکنند ،برنامههای مداخلهای ،ازجمله بازیهای گروهی و مشارکتی ،احتما ًال بیشترین تأثیر
را خواهند داشت .عالوهبراین ،انسان بهعنوان موجودی اجتماعی ،نیاز دارد به گروهی تعلق داشته باشد
و خود را بخشی از آن بداند! بازیهای گروهی و مشارکتی در این رابطه وظایف متعددی در سطوح
مختلف رشد به عهده دارند که در ارضای روابط با رشد شناختی باعث افزایش مهارتها در برنامهریزی،
توانایی حل مشکالت ،مهارت در وضعیت تحصیلی و دستیافتن به دوراندیشی و ...میشوند؛ ازاینرو،
به نظر میرسد بازی و تمرین هدفمند و برنامهریزیشده با توجه به داشتن عناصر حرکت ،تفکر و
رقابت ،از بهترین راههای تسهیل در رشد مهارتهای حرکتی باشد .بهویژه در مورد کودکان مبتال به
اختالل هماهنگی رشدی که به علت ضعف در اجرای مهارتهای حرکتی اغلب به هنگام انجام
فعالیتهای بدنی از جمع همساالن خود کنار گذاشته میشوند (.)47
نظر به اینکه اختالل هماهنگی رشدی امروزه به مسئلهای مهم در بهداشت روانی و جسمانی جامعه
تبدیل شده است و با در نظر گرفتن گستردگی هزینههای مادی و اجتماعی و تأثیرات مزمن این
اختالل ،وجود یک برنامة مداخلهای درمانی و تمرینی مناسب که بیشترین تأثیر را در کاهش نشانهها،
عالئم و جلوگیری از پیشرفت سریع این اختالل داشته باشد ،ضروری مینماید ( .)30مطالعة حاضر
نشان داد برنامههای تمرینی منتخب انفرادی ،گروهی و مشارکتی باعث بهبود نشانههای اختالل
هماهنگی رشدی و ارتقای عملکرد شناختی میشوند؛ اما از این روشهای تمرینی نمیتوان برای بهبود
عملکرد اجتماعی استفاده کرد ،بنابراین میتوان از روشهای ارائهشده بهعنوان یک روش درمانی و یا
مکمل در درمان اختالل هماهنگی رشدی و ارتقای عملکرد شناختی بهره برد (.)44
درنهایت میتوان گفت ممکن است مداخالت تمرینی درنظرگرفتهشده در این پژوهش ،بهعنوان یک
درمان فرایندمدار با درگیری فرد در یک فرایند شناختی ـ حرکتی موجب بهبود تبحر شناختی ـ
حرکتی و بعض ًا اجتماعی کودکانِ مبتال به اختالل هماهنگی رشدی شود .نکتة مهمی که در اینگونه
پژوهشها وجود دارد ،بررسی سودمندی در دیگر جنبههای عملکردی مانند تکالیف تحصیلی و زندگی
روزمره و شرکت در بازیها و ورزشهای تخصصی است .پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی،
عملکرد تحصیلی و میزان مشارکت در تیمهای ورزشی این افراد ارزیابی شود و حتی چنین
پژوهشهایی به سمت پژوهشهای کیفی حرکت کنند.
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Abstract
The purpose of this research is to determine the effect of special individual, group and
cooperative exercises on the cognitive and social function of children aged 9-12 years.
40 male students 9–12 years of age were chosen from elementary schools in the city of
Mashhad. The DCD questionnaire was used for the diagnosis of DCD along with
MABC2 test, clinical interviews and certification of a psychiatrist. Participants were
randomly divided into four groups (control, individual, group and cooperative groups
with two subgroups). They were trained by a trainer for 24 sessions each lasting for
about 60 minutes. Before and after the exercises, the experiment groups were evaluated
by MABC2, Winland and Goodenough dummy test. Data analyses were carried out by
the multivariate covariance. The results showed that special individual, group and
cooperative exercises had a significant effect on developmental coordination disorder
(P<0.05) and cognitive performance of DCD children, but it did not have any significant
effect on the social performance on the study population (P<0.05). In sum, the results
suggest that special individual, group and cooperative exercises can help improve the
developmental coordination disorder and cognitive performance of DCD children.

Keywords: DCD, Practices, Social, Cognitive

* Corresponding Author

Email: hamidtaheri@um.ac.ir

