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رفتار حرکتی
مقالة پژوهشی

اثر مداخلة تمرين حرکتی بر کارکرد اجرايی و انعطاف شناختی پسران هشت تا
 10سالة دارای اختالل هماهنگی رشدی
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چکيده
اختالل هماهنگی رشدي يکی از اختاللهاي شايع رشدي است که بر عملکرد تحصیلی و حرکتی تأثیر
میگذارد .در اين مطالعه به بررسی اثر مداخلة تمرينهاي حرکتی بر کارکرد اجرايی و انعطاف شناختی
کودکان با اختالل هماهنگی رشدي پرداخته شده است .اين پژوهش به روش نیمهتجربی با پیشآزمون
و پسآزمون اجرا شده است .تعداد  18کودك براساس معیارهاي دستورالعمل آماري و تشخیصی
اختاللهاي روانی نسخة چهارم ،ازمیان دانشآموزان پسر پاية دوم تا پاية چهارم دورة ابتدايی منطقة
يك تهران غربال شدند .سپس ،آنها بهصورت تصادفی در دو گروه تجربی (نُه نفر با میانگین سنی
 )8/6 ± 1/39و کنترل (نُه نفر با میانگین سنی  )8/11 ± 1/15قرار گرفتند .در پیشآزمون و پسآزمون،
دو متغیر کارکرد اجرايی و انعطاف شناختی با استفاده از ابزار VSX Assessment platform
اندازهگیري شدند .گروه تجربی تمرينهاي حرکتی منتخب را بهمدت  20جلسة  75دقیقهاي (سه جلسه
در هفته) انجام دادند .از روش تحلیل کوواريانس براي تحلیل دادهها استفاده شد .مقايسة پسآزمون
گروه کنترل و تجربی نشان داد که کارکرد اجرايی کودکان با اختالل هماهنگی رشدي پس از مداخلة
تمرينی بهبود معنادار داشته است ( ،)P = 0.021اما در متغیر انعطاف شناختی تغییري معنادار مشاهده
نشد ( .)P = 0.193براساس نتايج پژوهش ،احتماالً تمرينهاي بدنی میتوانند زيربناي شناختی رفتار
حرکتی را بهبود دهند؛ بنابراين ،بايد گفت که مداخلههاي حرکتی راهی امن براي بهبود اختالل هماهنگی
رشدي هستند.
واژگان کليدی :اختالل هماهنگی رشدي ،کارکرد اجرايی ،انعطاف شناختی ،مداخلة تمرينهاي حرکتی.

مقاله حاضر مستخرج از طرح پزوهشی تحت کلینیک روانشناسی آتیه درخشان ذهن است.
1. Email: s.namdar@umz.ac.ir
2. Email: rrostami@ut.ac.ir
3. Email: mokaberian@sharoodut.ac.ir
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مقدمه
مزمن و اغلب همیشگی است .این اختالل حرکتی در
اختالل هماهنگی رشدي
فعالیتهاي روزمرة کودك و تحصیالت اختالل ایجاد میکند ( .)1 ،2براساس این تعریف ،فرد با اختالل
حرکتی در آزمون حرکتی استاندارد نمرههایی ضعیف کسب میکند که در آن انحرافی مشهود نسبت
به جامعة نرمال وجود دارد ( .)3طبق مدلی که مورتون )4(2ارائه کرده است ،تصور میشود که به
مشکالت کودکان  DCDباید در سه سطح بیولوژیک ،شناختی و رفتاري توجه شود .مشکالت رفتاري
مشاهدهشده مانند نوشتن ،تعادل ،چاالکی دستی ،هماهنگی و تخمین زمانی ضعیف ،درپی مشکالت
در سطوح بیولوژیک و شناختی (طرحریزي حرکتی ،اجراي حرکتی 3،بازخورد و زمان بندي) ایجاد
میشوند.
عمدهترین موضوعی که در سطح شناخت بررسی میشود ،کارکرد اجرایی است .کارکرد اجرایی به
سیستم کنترلی مرتبة باال اشاره دارد که موقعیتهاي جدید را مدیریت میکند و شامل طرحریزي/
تصمیمگیري ،تصحیح خطا ،حافظة کاري ،تغییر توجه و زنجیرهسازي تطبیقی است ( .)5کارکرد
اجرایی واژهاي است که به جنبههایی از پردازش اطالعات گفته میشود که رفتارهاي پیچیده و
کنترلشده را در مقابل اعمال خودکار مدیریت میکند .کارکرد اجرایی واژهاي کلی است که تمامی
فرایندهاي شناختی پیچیده موردنیاز براي انجامدادن تکالیف هدفدار جدید یا دشوار را در خود جاي
میدهد .فرایندهاي شناختی همچون توانایی بهتأخیرانداختن یا بازداري یک تکلیف بهخصوص،
پیشبرد توالیهاي یک طرح یا عمل و حفظ بازنمایی ذهنی یک تکلیف ازطریق حافظة کاري ( )6نیز
بخشی از کارکرد اجرایی هستند .کارکرد اجرایی رابطهاي تنگاتنگ با کرتکس پیشپیشانی دارد (،8
 .)7بسیاري از پژوهشگران معتقدند که مهارتهاي کارکرد اجرایی براي آمادگی تحصیلی کودکان و
شروع خواندن و ریاضیات مهمتر از ضریب هوشی هستند (.)9
یکی از مؤلفههاي عملکرد اجرایی ،انعطاف شناختی است .انعطاف شناختی به توانایی پیکربندي مجدد
و سریع ذهن درحین تعویض تکالیف متفاوت اشاره دارد ( .)10با اینکه انعطاف شناختی واژهاي
اختصاصی است و تناقض دربارة چگونگی تعریف این اصطالح وجود دارد ،یکی از نقاط مشترك ادبیات
این است که انعطاف شناختی یکی از مؤلفههاي کارکرد اجرایی است .پژوهشها دربارة افراد با سنین
و اختاللهاي متفاوت چگونگی رشد انعطاف شناختی رشد و تغییرات ایجادشده در مغز را نشان
میدهند .انعطاف شناختی در مسائل تحصیلی و غیرتحصیلی ضروري است .نشان داده شده است که
(1)DCDوضعیتی

1. Developmental Coordination Disorder
2. Morton
3. Execution
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توانایی فرد براي تعویض بین وجوه تفکر و تفکر همزمان بین دو مفهوم ،مؤلفهاي حیاتی براي یادگیري
است ( .)11پژوهشگران دربارة طبقهبندي انعطاف شناختی بهعنوان یک مؤلفه با طبقهبندي چندگانه
بحث دارند .یکی از دانشمندانی که در ابتدا به طبقهبندي آن پرداخت ،ژان پیاژه1بود .در تکالیف
چندطبقهاي (مثالً داراي رنگ و شکل متفاوت) ،شرکتکنندگان باید آن تکلیف را به روشهاي مختلف
طبقهبندي کنند که این امر مستلزم تفکر انعطافپذیر دربارة آنها است ( .)12براي داشتن انعطاف
شناختی باید بر میانگرایی2غلبه شود .میانگرایی وضعیتی است مانند اینکه کودکان کمسن صرفاً
بر یک جنبه از شیء یا موقعیت تمرکز میکنند ( .)13بهطورکلی ،پژوهشگران معتقدند که رشد
انعطاف شناختی بین سه تا پنجسالگی رخ میدهد ( ،)14اما انعطاف شناختی جنبههایی گسترده دارد
که میتواند در سنین و شرایط متفاوت مطالعه شود .برخی پژوهشگران پیشنهاد میکنند که انعطاف
شناختی یک پیوستار رشدي در تمام دورة زندگی از نوزادي تا بزرگسالی در دامنهاي از ساده به
پیچیده است ( .)15ارزیابی انعطاف شناختی به شیوههایی متفاوت مانند چیدن کارتهایی داراي ابعاد
متفاوت ،آزمون استروپ 3،آزمون چیدن کارتهاي ویسکانسین4و تعویض توجه انجام میشود(.)16
یکی از اختاللهاي رشدي که در ارتباط با کارکرد اجرایی به آن کمتر توجه شده است ،اختالل
هماهنگی رشدي است .مطالعات نشان دادهاند که حدود شش درصد از کودکان پنج تا  11ساله
مشکالت حرکتی دارند که ممکن است درواقع اختالل هماهنگی رشدي داشته باشند (.)17
همانطورکه گفته شد ،کارکرد اجرایی شامل تمام پردازشهاي شناختی پیچیده میشود .مشکالت
کودکان با  DCDدر هماهنگی ،دستخط ،حرکات ظریف و درشت و شکست در ادراك تکالیف وابسته
به زمان ،این احتمال را که کودکان با  DCDمانند کودکان داراي اختالل بیشفعالی همراه با نقص
توجه (ADHD(5در کارکرد اجرایی ضعیف هستند ،افزایش میدهد ( .)18پیشتر ثابت شده است که
مشکالت کودکان  DCDناشی از مشکالت توجهی نیست؛ زیرا ،در نمونههاي خالص  DCDنیز این
نقصان مشاهده شده است ( .)19کودکان با  DCDاغلب در تکالیف پیچیده ( )19مشکل دارند.
همچنین ،در تشخیص و اصالح خطا ( )5در جنبههاي پیشبینی تکلیف و طرحریزي پیشین6و حافظة
کاري ( )20ضعیفتر از کودکان سالم هستند؛ بنابراین ،میتوان گفت که کارکرد اجرایی در کودکان
با  DCDپایینتر از سطح مطلوب است (.)21

1. Jean Piaget
2. Centration
3. Stroop Test
4. Wisconsin Test
5. Attention Deficit Hyperactivity Disorder
6. Forward Planning
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مطالعات نشان میدهند که نهتنها کودکان با  ،DCDبلکه کودکانی که در مهارتهاي حرکتی ضعیف
هستند نیز کارکرد اجرایی ضعیف دارند .لئونارد1و همکاران ( )22در یک مطالعة طولی دوساله روي
کودکانی که عملکرد حرکتی ضعیف داشتند (شامل کودکان با اختالل هماهنگی رشدي و کودکان
مشکوك به اختالل هماهنگی رشدي) ،مشاهده کردند که در تمام طول این دو سال فاصلة زیادي بین
کارکرد اجرایی کودکان سالم با کودکانی که عملکرد حرکتی ضعیف دارند ،وجود دارد.
مهارتهاي حرکتی و شناختی بهطور جداگانه مطالعه میشوند ،اما پیشرفت علم نشان داده است که
ارتباطی نزدیک بین این دو توانمندي وابسته به رشد وجود دارد ( .)23ارتباط نزدیک نواحی عصبی
مربوط به اعمال حرکتی مثل مخچه و کنترل شناختی مانند قشر پیشپیشانی نشاندهندة ارتباط
شناخت و کنترل حرکتی هستند ( .)7 ،8اگرچه  DCDدر مجموعه اختاللهاي روانی طبقهبندي
میشود ،پایک2و همکاران ( )24بیان کردهاند که هماهنگی حسی و حرکتی ضعیف براي مدت طوالنی
بهعنوان عامل مشکالت حرکتی در کودکان با اختالل هماهنگی رشدي شناخته شده است و بهبود
این مشکل این اختالل را بهبود میبخشد؛ بنابراین ،انتظار میرود فراهمکردن مداخالت حرکتی در
درمان این اختالل نقشی چشمگیر داشته باشد؛ تاجاییکه مطالعات نشان دادهاند عقبماندگی رشد
برخی از حرکتی کودکان با  DCDپس از مداخلههاي حرکتی کامالً بهبود مییابد ( .)25فعالیت بدنی
نهتنها بر شاخصهاي مهارت حرکتی اثرگذار است ،بلکه در عوامل هیجانی مانند اضطراب و افسردگی
کودکان با  DCDنیز اثرگذار است (.)26
نشان داده شده است که فعالیت ورزشی میتواند جنبههاي خاصی از عملکرد شناختی کودکان و
بهویژه کارکرد اجرایی (بهعنوانمثال ،فرایندهاي موردنیاز براي انتخاب ،سازماندهی و شروع درست
اعمال هدفمدار) را تسهیل کند ( .)15طبق مدل مورتون ،علت مشکالت حرکتی کودکان با DCD
زیرساختهاي شناختی است؛ بنابراین ،این فرضیه مطرح میشود که تالش براي بهبود رفتار حرکتی
ممکن است باعث بهبود زیرساختهاي شناختی شود ،اما تاکنون در مطالعات زیادي به بررسی تغییرات
در سطح شناختی در کودکان با  DCDپرداخته نشده است .بررسی اثر مداخلهها در سطح رفتار
حرکتی کودکان با اختالل هماهنگی رشدي بر مؤلفههاي شناختی مانند کارکرد اجرایی و انعطاف
شناختی ،به شناخت بیشتر این اختالل و راههاي درمانی بهکاررفته کمک خواهد کرد.

1. Bernardi
2. Piek

نامدار طجري :اثر مداخلة تمرين حرکتی بر کارکرد اجرايی...

39

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعة پژوهش
دانشآموزان پسر پایة دوم تا پایة چهارم ابتدایی منطقة یک آموزشوپرورش تهران بودند .در غربال
کودکان داراي اختالل  ،DCDمعیارهاي دستورالعمل آماري و تشخیصی اختاللهاي روانی نسخة
چهارم اصالحشده 1مد نظر قرار گرفت( .)27براي غربال کودکان با اختالل هماهنگی رشدي ،ابتدا
پرسشنامة غربالگري اختالل هماهنگی رشدي نسخة 20072بین  900دانشآموز پایة دوم تا پایة
چهارم هشت دبستان پسرانة ناحیة یک آموزشوپرورش تهران توزیع شد تا والدین آنها پرسشنامه
را پر کنند .پایایی درونی و پایایی بازآزمایی این پرسشنامه در ایران براي پسران شش تا  11ساله
بهترتیب  0/83و  0/73گزارش شده است ( .)28با بررسی  721پرسشنامة بازگشتی 68 ،کودك
مشکوك شناخته شدند .سپس ،آزمون تبحر حرکتی برونینکز-اوزرتسکی3انجام شد و کودکانی که
تبحر حرکتی آنها یک انحراف استاندارد از میانگین سنیشان پایینتر بود ( ،)3به عنوان آزمودنی
داراي اختالل هماهنگی رشدي انتخاب شدند و آنها بههمراه شرح حال پزشکی تهیهشده از والدین،
براي تشخیص نهایی به روانپزشک کودکان ارجاع داده شدند .درنهایت 22 ،کودك با اختالل
هماهنگی رشدي غربال شدند.
معیارهاي خروج شرکتکنندگان در پژوهش عبارت بودند از :داشتن نمرة هوش زیر  ،70داشتن
اختالل نقص توجه ،داشتن شرایط پزشکی خاص و داشتن سابقة اختاللهاي روانی ،عصبی و عضالنی
( .)27شرکتکنندگان براساس نمرة آزمون تبحر حرکتی بهطور تصادفی به دو گروه همگن  11نفري
تقسیم شدند .دو متغیر مستقل پژوهش شامل انعطاف شناختی و کارکرد اجرایی ازطریق نرم افزار
 VSX assessment Platformاندازهگیري شد .از هر گروه دو آزمودنی به علت عدم حضور مرتب در
تمرینات  ،حذف شدند که درنهایت دادههاي مربوط به گروه تجربی (نُه نفر با میانگین سنی ± 1/39
 )8/6و گروه کنترل (نُه نفر با میانگین سنی  )8/11 ± 1/15با نرمافزار اس.پی.اس.اس4.نسخة 18
بررسی شدند .از آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از پیشآزمون ،بهعنوان متغیر همپراش براي
بررسی اثربخشی دورة مداخلة تمرینی بر کارکرد اجرایی و انعطاف شناختی شرکتکنندگان استفاده

)1. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM- IV-TR
)2. DCD Questionnaire )DCD-Q`07
)3. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP
4. SPSS
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شد ( .)29از نرمافزار اس.پی.اس.اس .براي بررسی پیشفرضهاي استفاده از کوواریانس استفاده شد
که شامل آزمون شاپیرو-ویلک ،1آزمون لوین 2و بررسی همگنی شیب رگرسیون بود.
نرم افزار  VSX assessment Platformساخت شرکت  CNSVitalSignمجموعهاي از آزمونهاي
شناختی است که براي ارزیابی و کنترل سالمت عصبی-شناختی و رفتاري استفاده میشود .نتایج این
آزمون با آزمونهاي معتبر دیگر مانند برایف ،کانر ،براون و بارکلی 3مقایسهشدنی است .براساس ادعاي
شرکت سازنده ،این آزمون در  56کشور استفاده شده است و مقالههاي بسیاري با استفاده از این ابزار
منتشر شدهاند ( .)30در پژوهش حاضر از نمرههاي خام این آزمون استفاده شده است .الزم به ذکر
است که نمرههاي نُرمی ایرانی دردسترس نبود.
نرم افزار  VSX assessment Platformمجموعه آزمون توانایی ارزیابی متغیرهاي شناختی همچون
سرعت پردازش ،انعطاف شناختی ،انواع سرعت واکنش ،عملکرد اجرایی ،حافظة کالمی ،حافظة بصري
و چند متغیر شناختی دیگر را اندازهگیري میکرد که در پژوهش حاضر از دو متغیر شناختی کارکرد
اجرایی و انعطاف شناختی این نرم افزار استفاده شد .در این نرمافزار براي محاسبة متغیرهاي شناختی
از چند آزمون کامپیوتري استفاده میشود .این نرمافزار براي محاسبة متغیر کارکرد اجرایی از آزمون
رایانهاي تعویض توجه 4استفاده میکند که فرمول محاسبة آن عبارت است از پاسخهاي درست منهاي
پاسخهاي نادرست؛ بنابراین ،امکان اینکه نمرهها منفی و صفر شوند ،وجود دارد .همچنین ،این نرمافزار
براي محاسبة انعطاف شناختی عالوهبر آزمون تعویض توجه از آزمون استروپ نیز استفاده میکند که
فرمول محاسبة آن عبارت است از پاسخهاي درست آزمون تعویض توجه منهاي پاسخهاي نادرست
آن منهاي خطاهاي آزمون استروپ (.)30
مداخلة تمرینی دستهاي تمرین بدنی بود که با اهداف بهبود هماهنگی ،کنترل ،بازداري پاسخ و زمان
واکنش طراحی شد و یکروزدرمیان بهمدت  20جلسة  75دقیقهاي برگزار شد .در ابتداي هر جلسه،
بهمدت  15دقیقه ،زنجیرهاي از راهرفتن ،دویدن ،انواعپرشها و یورتمهرفتن با هدف گرمکردن و توسعة
مهارتهاي بنیادي انجام میشد .سپس ،بهمدت  45دقیقه انواع تمرینها بهصورت تمرین با توپ و
راکت تنیس روي میز ،هدفگیري با ارتفاع متفاوت روي دیوار ،راهرفتن روي چوب موازنة تمرینی و
ایستادن روي تختة تعادل ،پشتهکردن لیوان ،ساختن شکلهاي متفاوت با دومینو ،بازي با نخ و مهره
انجام میشدند 15 .دقیقة آخر هر جلسه نیز یک بازي انجام میشد که اهداف ذکرشده را در برداشت.
این بازيها عبارت بودند از :پرتاب کیسة لوبیا ،بازي با توپ مانند پاسدادن توپ به شکلها و فواصل
1. Shapiro Wilk Test
2. Levene Test
3. Brief, Conners, Brown & Barkley
4. Shifting Attention Test
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تعریفشده و داجبال ،قراردادن موانع و ردشدن از بین ،رو و زیر آنها ،بازي تویستر 1و بازي بشینوپاشو
(.)31
نتايج
در جدول شمارة سه مقادیر متغیرهاي کارکرد اجرایی و انعطاف شناختی براي هر دو گروه ،قبل و
پس از مداخله مشاهده میشود .مقادیر براساس نمرة خام شرکتکنندگان ارائه شدهاند.
جدول  -1نمرههاي کارکرد اجرايی و انعطاف شناختی در هر دو گروه قبل و بعد از مداخلة تمرينی
پیشآزمون

متغیر
عملکرد اجرایی
انعطاف شناختی

پسآزمون

گروه تجربی

گروه کنترل

گروه تجربی

گروه کنترل

2/14 ± 44/94
5/21 ± 89/22

4/11 ± 14/04
6/11 ± 20/66

15/11 ± 56/19
10/14 ± 00/28

6/11 ± 44/70
2/16 ± 00/69

براي تحلیل نتایج پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد .ابتدا پیشفرض خطیبودن رابطة بین
متغیر تصادفی و وابسته (همگنی شیب خط رگرسیون) براي استفاده از تحلیل کوواریانس بررسی شد.
تعامل گروه با دو متغیر کارکرد اجرایی و انعطاف شناختی ازلحاظ آماري معنادار نبود ()P > 0.05؛
بنابراین ،باید گفت که دادهها از فرضیة همگنی شیب خط رگرسیون حمایت میکنند .همچنین ،نتایج
آزمون شاپیرو-ویلک در هر دو متغیر وابستة پژوهش معنادار نبود ()P > 0.05؛ بنابراین ،توزیع دادهها
طبیعی است .نتایج آزمون لوین که در جدول شمارة دو مشاهده میشود ،نشان میدهد که پیشفرض
تساوي واریانسهاي دو گروه نیز برقرار است؛ ازاینرو ،آزمون کوواریانس میتواند انجام شود.
جدول  -2نتايج آزمون لون براي دو متغیر کارکرد اجرايی و انعطاف شناختی
متغیر

مقدار f

درجة آزادي اول

درجة آزادي دوم

سطح معناداري

عملکرد اجرایی
انعطاف شناختی

0/034
0/104

1
1

16
16

0/856
0/751

نتایج مربوط به تحلیل کواریانس در جدول شمارة سه مشاهده میشود .همانگونهکه در این جدول
نشان داده شده است ،تفاوت گروه تجربی و گروه کنترل پس از کنترل متغیر پیشآزمون ،در متغیر
کارکرد اجرایی معنادار است ( ،)P = 0.021اما در متغیر انعطاف شناختی معنادار نیست (.)P = 0.193

1. Twister
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جدول  -3تحلیل کواريانس براي مقايسه تفاوتهاي پس آزمون گروه کنترل و تجربی
منبع تغییرات
عملکرد اجرایی
انعطاف شناختی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

453/310
280/422

1
1

453/310
280/422

مقدار f
*6/673
1/853

سطح
معناداري
0/021
0/193

اندازه اثر
0/308
0/110

* :معناداري درسطح 0/05

بحث و نتيجهگيری
اختالل هماهنگی رشدي یکی از اختاللهاي شایع دوران رشد کودکان است که بر عملکرد حرکتی و
تحصیلی و رشد عاطفی اجتماعی آنها تأثیر میگذارد .علتشناسی مشخصی براي این اختالل وجود
ندارد ،اما ثابت شده است کودکانی که عملکرد حرکتی ضعیف دارند ،در کارکرد اجرایی که شامل تمام
اعمال سطح باالي شناختی است ،از کودکان سالم ضعیفتر هستند؛ بنابراین ،فرض بر این است که
مداخله در سطح رفتار حرکتی احتماالً میتواند بر کارکرد اجرایی مغز اثر بگذارد .نتایج این مطالعه
نشان داد که گروه مداخلة تمرین بدنی پس از اتمام دورة تمرینها در متغیر عملکرد اجریی بهبود
معنادار داشتند ،اما در انعطاف شناختی تغییري معنادار مشاهده نشد .باید توجه کرد که انعطاف
شناختی یکی از اجزاي کارکرد اجرایی (طرحریزي /تصمیمگیري ،تصحیح خطا ،حافظة کاري ،تغییر
توجه و زنجیرهسازي تطبیقی) است و از توانایی تغییر توجه ناشی میشود؛ بنابراین ،تغییرنکردن
معنادار یکی از اجزا تغییرات معنادار کل کارکرد اجرایی را نفی نمیکند.
مطالعات نشان دادهاند که بهبود هماهنگی حسی و حرکتی موجب بهبود اختالل هماهنگی رشدي
میشود و چنانچه کودکان با اختالل هماهنگی رشدي تحتتأثیر حرکت و مشارکت در فعالیتهاي
بدنی قرار گیرند ،بخشی از عقبافتادگی خود را جبران میکنند؛ حتی ممکن است به قابلیت کامل
برسند ( ،)25 ،24اما تساي1و همکاران ( )32در سال  2012که از تمرینهاي فوتبال بهعنوان مداخله
استفاده کردند ،دریافتند که پس از مداخله نمرههاي کودکان با  DCDدر مجموعه آزمونهاي ارزیابی
حرکتی کودکان در سطح نمرههاي استاندارد کودکان با رشد طبیعی قرار نگرفت .آنها این موضوع را
نشاندهندة نشانههاي خفیف عصبشناختی در مغز یا آسیب یا بدکاري حداقلی مغز درنظر گرفتند.
در مطالعة زارعی و همکاران ( )33نشان داده شد که فعالیتهاي بدنی انفردي و تیمی موجب بهبود
عملکرد شناختی و بهبود اختالل هماهنگی رشدي میشوند .مطالعات زیادي وجود دارند که نشان
میدهند شایستگیهاي حرکتی کودکان با  DCDبر اثر تمرینهاي بدنی بهبود مییابد (.)31 ،34
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فعالیت بدنی تاحدزیادي عملکرد شناختی و مغز را بهبود میدهد .لوب فرونتال و کارکرد اجرایی به
یکدیگر وابسته هستند و از فعالیت بدنی سود میبرند .این موضوع ممکن است بهعلت آثار مثبت
فعالیت هوازي بر عملکرد شناختی مغز در سطح مولکولی ،سلولی ،سیستمی و رفتاري باشد .با توجه
به ارتباط نزدیک نواحی عصبی مربوط به اعمال حرکتی مانند مخچه و کنترل شناختی مانند قشر
پیشپیشانی ( ،)7 ،8انتظار میرود بهبود سطح رفتار حرکتی ناشی از بهبود سطح شناختی باشد؛ البته
میتوان این بهبود را دو سویه درنظر گرفت .در افراد سالم نیز ارتباط زیادي بین هماهنگی حرکتی و
کارکرد اجرایی وجود دارد که این نکته میتواند کاربرد درمانی داشته باشد .همانطورکه گفته شد،
این موضوع احتماالً بهعلت مکانیسمهاي عصبی مشترك ازجمله دخالت مخچه است (.)35
کودکان با  DCDکارکرد اجرایی غیرکالمی بسیار ضعیفتري نسبت به افراد سالم دارند .احتماالً این
موضوع ناشی از این است که آنها مشکالت پردازشی کلی دارند .کارکرد اجرایی غیرکالمی مستلزم
تواناییهاي فضایی-دیداري و حرکتی است .ارتباط قوي بین نواحی مغزي مرتبط با این اعمال توضیح
میدهد که چرا کودکان با  DCDدر کنترل اجرایی ضعیف هستند ( .)35عالوهبر عملکرد غیرمعمول
در قشر پیشپیشانی ،پریتال و مخچه ( ،)36ارتباط و اتصال غیرمعمول این نواحی نیز ممکن است در
کودکان با  DCDدیده شود ( .)37لوب پریتال ،کاپوس کالوزوم ،عقدههاي قاعدهاي و برخی نواحی
دیگر مغزي ممکن است در  DCDدرگیر باشد .شواهد قويتر بیان میکنند که مخچه و ارتباط آن
احتماالً در ایجاد  DCDدرگیر هستند .کاپالن و همکاران (به نقل از  )38پیشنهاد کردهاند که
همابتالیی زیاد بین  DCDبا اختاللهاي رشدي شاهدي دیگر براي علتشناسی مشترك رشد
غیرمعمول مغز در برخی اختاللهاي رشدي است.
با وجود تمام مطالعاتی که درزمینة  DCDانجام شدهاند ،نوروپاتولوژي این اختالل هنوز ناشناخته
است .افزونبراین ،بیشتر دادههاي مربوط به متغیرهاي عصبشناختی در  DCDبراساس دادههاي
رفتاري مفروض و استنباط شدهاند .با توجه به محدودیتهاي مطالعات تصویربرداري عصبی،
مداخلههاي رفتاري و بررسی تغییرات رفتاري گام اصلی در ارتقاي درك ما از  DCDهستند ()38؛
بنابراین ،توصیه میشود درمانهاي حرکتی بهعنوان یکی از راهکارهاي درمانی کودکان با اختاللهاي
رشدي بهویژه  DCDدرنظر گرفته شوند؛ زیرا ،آثار آن نهتنها در سطح رفتار حرکتی ،بلکه در سطح
شناختی و احتماالً در سطح بیولوژیک منعکس خواهد شد .بهنظر میرسد مطالعة تغییرات شناختی
درکنار تغییرات حرکتی درپی پروتکلهاي درمانی ،درکی بهتر از مکانیسم اثر مداخلهها و نیز توسعة
پایههاي علتشناسی  DCDفراهم خواهد کرد.
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، مطالعه حاضر نشان داد تمرینهاي بدنی موجب بهبود فرایندهاي شناختی خواهند شد:پیام مقاله
بنابراین می تواند به عنوان یک مکمل درمانی در کنار درمانهاي دارویی و رفتاري مورد استفاده قرار
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Abstract
Developmental Coordination Disorder is a common disorder that affects academic
and motor performance. This study evaluates the effect of physical exercises on
executive function and cognitive flexibility in children with DCD. This research was
carried out semi-experimentally with pre-test and post-test. Eighteen children who
were screened according to the criteria of The Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders from 2nd to 4th grade elementary school students in first district of
Tehran, then randomly divided into experimental group (nine subjects with a mean
age of 8.6 ± 1.39) and control group (nine subjects with a mean age of 8.11 ± 1.15).
Executive performance and cognitive flexibility were measured in the pre-test and
post-test. The experimental group performed the selected motor exercises for 20
sessions of seventy-five minutes (three sessions per week). Analysis of Covariance
was used to data analyze. Comparison of post-test and experimental group showed
that the performance of children with developmental coordination disorder after
intervention was significantly improved (P = 0.021), but there was no significant
change in cognitive flexibility (P = 0.193). The results of this study indicate that
physical activity may improve the cognitive basis of motor behavior. Therefore, motor
interventions are a safe way to improve the developmental coordination disorder.

Keyword: Developmental Coordination Disorder, Executive Function, Cognitive
Flexibility, Exercise Intervention.
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