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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of virtual reality training program
on motor imagery ability in children with developmental coordination disorder (DCD).
The sampling design was purposive based on which 40 female children with DCD (aged
7-10 years) from students of Tabriz, by using DCDQ, PMOQ-T, and BOTMP tests were
identified and were randomly assigned into two groups of experimental and control. The
virtual reality training program consisted of a selection of Xbox 360 Kinect games that
were performed for 8 weeks (2 sessions per week and each session lasting 30 minutes).
Motor imagery of children was also measured by using a hand rotation task test. The
results of repeated measure ANOVA showed that there was a significant difference
between two groups on motor imagery ability (P < 0/05). According to the results, it is
inferred that virtual reality training improves the motor imagery ability of children with
DCD, and this ability is retained during retention. Collectively, it seems that the virtual
reality training program can be used as an appropriate intervention approach to develop
the ability of motor imagery and internal modeling in DCD children .

Keywords: Developmental Coordination Disorder, Xbox kinect, Predictive Motor
Control, Internal Modeling.
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Extended Abstract
Background and Purpose
Developmental coordination disorder (DCD) is a neurodevelopmental disorder
that is estimated to aﬀect between 1.7% and 6% of children worldwide. The
condition is categorized as a marked impairment in the development of motor
coordination that interferes with activities of daily living. These impairments are
below the level expected for the child's chronological age (1). It has been
hypothesised that deficits in the functions of internal modeling may contribute to
the motor control issues of children with DCD (2-4). One of the effective training
methods suggested for the internal modeling of DCD children is motor imagery
(1, 5, 6). Mental simulation techniques like motor imagery and action observation
(i.e., the structured observation of action execution) have been proposed to be
eﬀective interventions that target internal model deficits. The VR environment
provides a variety of sensory feedback and guides the scope of attention to the
external effects and results of the movement. In this way, the individual learns to
anticipate the effects of his actions in advance. As a result, the processes involved
in the internal modeling will be developed (7). Therefore, it may be possible to
improve the capabilities of motor imagery and functions of internal modeling in
these children through training in the virtual reality environment.

Materials and Methods
The aim of this study was to investigate the effect of virtual reality training
program on motor imagery ability in children with developmental coordination
disorder.The sampling design was purposive based on which 40 female children
with DCD (aged 7-10years) from students of Tabriz, by using DCDQ, PMOQ-T,
and BOTMP tests were identified and were randomly assigned into two groups
of experimental and control. In this study, an experimental pre-post and followup design was used, and motor imagery of children was also measured by using a
hand rotation test. The virtual reality (VR) intervention program consisted of a
selection of Xbox 360 Kinect exergames that were performed for sixteen 30-min
sessions over 8 weeks (8).

Findings
The results of repeated measure ANOVA (2×3) revealed significant main effects
of time, group and for the interaction between group and time (p < 0.05). The
significant interaction effect indicated that the changes in performance across
measurement times differed among the groups. In addition, the results of the
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follow-up analysis and pairwise comparisons between measurement times across
the groups showed that there was a significant difference between two groups on
motor imagery ability (P < 0/05). According to the results, it is inferred that virtual
reality training improves the motor imagery ability of children with DCD and this
ability is retained during retention. Our inference is that the development of DCD
children's performance in the hand rotation task indicates an increased ability to
activate mental and internal action representations.

Conclusion
Our findings, which are consistent with those of Bhoyroo, Hands, Wilmut, Hyde,
and Wigley (2019); Reynolds, Licari, Elliott, Lay, and Williams (2015); and
Williams, Thomas, Maruff, and Wilson (2008), showed that VR training
interventions could affect the improvement of motor imagery abilities of DCD
children. Furthermore, by increasing the sense of immersion, it will encourage the
use of a first-person perspective, which may help improve internal modeling in
the DCD children by facilitating the activation of the mirror neuron networks.
With regard to the results, we can use different aspects such as creating sensory
experiences and engaging different sensory systems, providing multiple
feedbacks and activating the cortex plasticity by the virtual reality. In sum, it
seems that the virtual reality training program can be used as an appropriate
intervention approach to develop the ability of motor imagery and internal
modeling in DCD children. Combining task-oriented training interventions with
virtual reality environment that required incessant timing and internal modeling
activities, convenient for use in school and home environments, can be used as a
new way to improve feedforward motor control functions including action
planning, motor imagery, and online action control in DCD children.

Keywords: Developmental Coordination Disorder, Xbox Kinect, Predictive
Motor Control, Internal Modeling.
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رفتار حرکتی
مقالة پژوهشی
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چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر برنامه تمرين واقعیت مجازی بر توانايی تصويرسازی حرکتی در کودکان با اختالل
هماهنگی رشدی بود .تعداد  40کودک دختر  7تا  10سال با اختالل هماهنگی رشدی در شهر تبريز با استفاده از
پرسشنامه های اختالل هماهنگی رشدی والدين ،سیاهه مشاهده حرکتی معلمان و آزمون برونیکز اوزرتسکی
شناسايی شده و بهصورت نمونهگیری هدفمند انتخاب و در دو گروه تجربی و کنترل جايگزين شدند .برنامه تمرين
واقعیت مجازی شامل منتخبی از بازیهای سیستم ايکس باکس  360کینکت بودند که به مدت  8هفته ( 2جلسه
در هفته و هر جلسه  30دقیقه) انجام گرفت .توانايی تصويرسازی حرکتی کودکان نیز با استفاده از آزمون چرخش
دست اندازهگیری شد .نتايج حاصل از تحلیل واريانس با اندازهگیری مکرر نشان دادند که بین گروه تجربی و کنترل
در توانايی تصويرسازی حرکتی تفاوت معناداری وجود داشت( .)P<0.05با توجه به نتايج استنباط میشودکه تمرين
واقعیت مجازی موجب پیشرفت توانايی تصويرسازی حرکتی کودکان  DCDشده و اين قابلیت کسبشده در دوره
يادداری حفظ شده است .بهطورکلی ،به نظر میرسد برنامه تمرين واقعیت مجازی میتواند بهعنوان يک رويکرد
مداخلهای مناسب بهمنظور توسعه توانايی تصويرسازی حرکتی و مدلسازی درونی در کودکان  DCDمورد استفاده
قرار گیرد.
کلید واژگان :اختالل هماهنگی رشدی ،ايکس باکس کینکت ،کنترل حرکتی پیش بینانه ،مدل سازی درونی
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مقدمه
واژه اختالل هماهنگی رشدی )DCD(1مشخصه کودکانی است که بدون هیچگونه آسیبشناختی و
عصبی ،با مشکالتی در زمینههای یادگیری ،رشد و کنترل حرکتی مواجه هستند و هنگام انجام یک
فعالیت حرکتی متناسب با سن خود ،رفتار حرکتی ناموزون و بیکفایتی نشان میدهند .چنین
محدودیتها یی موجب ناتوانی شده و فرد را از رسیدن به تمام یا بخشی از تواناییهای بالقوهاش باز
میدارد .در سالهای اخیر این اختالل ،توجه بسیاری از متخصصان ،پزشکان ،روانشناسان ،درمان گران
و متخصصان اطفال و رفتار حرکتی را به خود جلب کرده است که احتماالً دلیل این توجه ویژه،
پیامدهای ثانویه ناشی از این ناکارآمدی است( .)3-1طبق شواهد موجود ،کودکان  DCDعموماً دارای
تأخیر در زمان واکنش به محرکهای حسی ،تمایل زیاد برای اتکا به بازخورد بینایی( ،)4ضعف در
پردازش بینایی فضایی( ،)5ضعف مهارتهای هماهنگی در فعالیتهای تحصیلی مثل نوشتن ،نقاشی
کردن و مهارتهای ظریف( )6و ازنظر جسمانی فاقد آمادگی الزم هستند و بهطور قابلتوجهی دارای
بیش وزنی و چاقی هستند .درنتیجه این کودکان در یادگیری مهارتهای حرکتی جدید به مشکل
برخورده و رشد حرکتی همراه با تأخیر نشان میدهند( .)7این پیامدها موجب ضعف مهارتهای
حرکتی و کاهش انگیزه مشارکت در فعالیتهای بدنی خواهد شد.
در مطالعات مروری انجامشده بهوسیله ویلسون )2013(2و آدامز ،)2014( 3یکی از فرضیههای احتمالی
ضعف تواناییهای حرکتی در کودکان  ،DCDنقص در توانایی استفاده از مدلهای درونی کنترل
حرکتی است .کارکرد نابهنجار مدلسازی درونی ،قابلیت یادگیری کودکان  DCDرا تضعیف
میکند( .)7،8مطالعات طولی نیز نشان دادهاند که نقص حرکتی این کودکان که احتماالً ریشه در
ضعف مدلسازی درونی دارد ،موجب تداوم مشکالت عاطفی ،اجتماعی و تحصیلی و یادگیری حتی تا
دوره بزرگسالی نیز میشوند(.)8
4
تکنولوژی و فنآوری رایانهای و در کنـار آن واقعیت مجـازی یکی از مهمترین نوآوریها در سیستم-
های آموزشی است .واقعیت مجازی شکلی از میانجی انسان -رایانه 5است که هدف اصلی آن ایجاد
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خطای حسی برای فرد عامل است تا محیط مجازی را بهمانند محیط واقعی بپندارد و تعامل کافی
برای انجام تکالیف خاص به شیوه مؤثر و راحت فراهم کند .این رویکرد مزایایی دارد که از آن جمله
میتوان به ارائه تکالیف هدفمند ،پرتکرار و همچنین فراهم کردن بازخورد و امکان تمرینهایی که
محیطهای بالینی فاقد آن هستند ،اشاره کرد( .)2واقعیـتهای مجـازی ،محیطهایی سهبعدی و رایانه-
ای هستند که بهطورهمزمان به فعالیت کاربران خود پاسخ میدهند و با کاهش مزاحمت نسبت به
دنیای واقعی ،موجب تمرکز حواس ،درک بهتر مفاهیم ،آموزش مهارتهای اجتماعی ،حس تعلق و
رقابت و عمق آموختهها میشوند( .)3از طرفی ،بازی مؤثرترین و مهمترین شیوه برای یادگیری کودکان
است و کودکان چه در محیط واقعی باشند و چه در محیط مجازی ،در حال یادگیری بوده و برخالف
بزرگساالن ،در بازیهای واقعیت مجازی بهطور کامل غوطهور شده و آن را واقعی میپندارند .بنابراین
بیشتر از افراد بزرگسال تحت تأثیر چنین محیطهایی قرار میگیرند و واکنشهای حرکتی ،توجهی
و شناختی آنها بیشتر به چالش کشیده میشود(.)9
تصویرسازی حرکتی 1بهعنوان یکی از شیوههای معتبر و باارزش در توصیف وضعیت مدلسازی درونی
است و در مطالعات مربوط به کودکان  DCDاستفاده شده است( .)12-10همچنین شواهدی از
مطالعات وجود دارد که نشان میدهند قابلیت تصویرسازی حرکتی یک شاخص پیشنیاز و مهمی
برای توانایی استفاده از اصالحات همزمان در عمل دسترسی در افراد عادی( )13و در کودکان DCD
میباشد( .)14تصویرسازی حرکتی بهوسیله برآورد پیشبینانه موقعیت یک عضو ،باعث یکپارچهسازی
سریع سیگنالهای آوران و وآبران شده و پاسخ ادراکی حرکتی را تسریع میکند .در اعمال دسترسی
هدفمند ،اگر در حرکات مداخلهای ایجاد شود یا در محیط تغییر قابلمالحظهای توسط سیستم بینایی
شناسایی شود ،در این صورت سیستم عصبی تغییرات سریعی در مسیر حرکت و در مرحله پرواز به
وجود میآورد .اصالحات همزمان و آنی به توانایی فرد در مقایسه پیامدهای حسی احتمالی عمل پیش
رو(بر اساس مدل درونی پیش بینانه) و بازخورد حسی واقعی بستگی دارد .در این زمینه آدامز 2و
همکاران (الف  )2017به ضعف کودکان  DCDنسبت به کودکان عادی در تصویرسازی حرکتی و
مدلسازی درونی اشاره کردهاند .اما یکی از شیوههای تمرینی مؤثر مطرحشده بر مدلسازی درونی
کودکان  ،DCDتصویرسازی حرکتی است .بهمنظور بهبود مدلسازی درونی در کودکان  ،DCDمیتوان
از تمرینات تصویرسازی حرکتی به توسعه و ساخت بازنماییهای حرکتی آنها استفاده کرد.

3. Motor Imagery
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در افراد بزرگسال ،تصویرسازی حرکتی به پیشرفت عملکرد ورزشی و در توانبخشی افراد دچار سکته
مغزی به افزایش روند بهبود کمک کرده است( .)15نقش تمرینات تصویرسازی حرکتی در توسعه
یادگیری و توانبخشی مهارتهای حرکتی ،مربوط به ارتباط کارکردی بین تصویرسازی حرکتی و
اجرای واقعی حرکات است .طبق مدل تصویرسازی حرکتی پتلپ(  )1PETTLEPکه توسط هولمز 2و
همکاران( )2001بر اساس یافتههای علوم عصبشناختی مطرح شده است ،فرایندهای نروفیزیولوژیکی
مشابهی را اساس و زیربنای حرکات واقعی و تصویرسازی شده میدانند و از آن بهعنوان همارزی
کارکردی و توضیحی محتمل برای نقش تصویرسازی در پیشرفت عملکرد بیان میکنند .مطابق مدل
پتلب برای حداکثر کارایی ،تصویرسازی حرکتی باید دارای  7مؤلفه حضور جسمانی ،تشابه محیطی،
تشابه تکلیفی ،تشابه زمانبندی ،مراحل یادگیری مشابه ،عوامل عاطفی و منظر دید باشد( .)16با توجه
به مطالعات انجامیافته ،کارکردهای مدلسازی درونی قابلیت رشد داشته و تحت تأثیر تمرینات
تصویرسازی حرکتی قرار میگیرند .در این زمینه هاید 3و همکاران( )2014با مطالعهای مقطعی به
مقایسه تصویرسازی حرکتی در افراد بزرگسال با احتمال  DCDو کودکان  DCDپرداختند و اشاره
کردند که کودکان  DCDقادر به رشد توانایی تصویرسازی حرکتی هستند( .)17آدامز و همکاران
(ب )2017در یک مطالعه طولی بر رشد تصویرسازی حرکتی در کودکان  DCDدریافتند که آنها
قادر به کسب و رشد تصویرسازی حرکتی هستند و نقص آنها ناشی از یک تأخیر رشدی است نه یک
اختالل ،و احتمال دادند که با استفاده از تمرین تصویرسازی حرکتی آشکار و دستورالعملهای آن
بتوان به توسعه مدلسازی درونی و در نهایت به رشد کنترل حرکتی پیشبینانه در کودکان DCD
کمک کرد( .)16همچنین نتایج مطالعه سپهری بناب و همکاران( )1396در یادگیری کنترل حرکتی
پیش بینانه کودکان با اختالل هماهنگی رشدی در مقایسه با کودکان عادی ،نشان داد که کودکان
 DCDقادر به کسب کنترل حرکتی پییش بینانه مشابه کودکان عادی هستند ولی در حفظ و تحکیم
یادداری کسب شده با مشکل مواجه بودند(.)18
از تکنیک واقعیت مجازی برای تصویرسازی حرکتی و کمک به توانبخشی و درمان افراد دچار سکته
مغزی و در حوزههای ورزشی استفاده شده است و واقعیت مجازی ظرفیت باالیی در بهبود شکلپذیری

1. Physical, Environment, Task, Timing, Learning, Emotion and Perspective
2. Holmes
3. Hyde
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen

ابراهیمیثانی :تأثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصويرسازی ...



عصبی و فعالسازی نواحی مغزی مشابه با حرکات واقعی دارد( .)9،19،20در این زمینه بدیا 1و
همکاران( )2012با پژوهشی بر امواج مغزی و سازماندهی مجدد قشری با تمرین تصویرسازی حرکتی
با استفاده از واقعیت مجازی اشاره کردند که واقعیت مجازی از طریق فراهم کردن فرصت تصویرسازی
حرکتی در فراخوانی و فعالسازی شبکههای عصبی مرتبط با تکالیف حرکتی و در سازماندهی مجدد
کارکردی مغز و کنترل حرکتی مخصوصاً در افراد با آسیب سیستم عصبی بهعنوان یک روش درمانی
مؤثر و جدید کاربرد دارد( .)21همچنین استوارت2و همکاران( )2018نیز با پژوهشی بر کاربرد
تصویرسازی حرکتی از طریق محیط واقعیت مجازی در زمینه ورزش اشاره کردند که واقعیت مجازی
در حوزه ورزش موجب افزایش سرعت تصمیمگیری در راگبی ،مهارتهای فوتبال ،بهبود زمان واکنش
در هندبال ،تمرین اسکی و شنا و توسعه مهارتهای ذهنی و تمرینی و مسابقه میشود و اینکه واقعیت
مجازی مشابه تمرینات تصویرسازی حرکتی ،شرایط اجرای تکلیف بدون اجرای واقعی را فراهم کرده
و طبق مدل پتلب موجب افزایش همارزی کارکردی در ورزش میشود؛ بنابراین استفاده از واقعیت
مجازی در ورزش به توسعه توانایی تصویرسازی حرکتی ورزشکاران و درنهایت خودگفتاری ،خودکاری،
افزایش عملکرد تمرین و مسابقه و افزایش اعتمادبهنفس میشود( .)22بعالوه لطفی و همکاران ()1396
با مطالعهای بر تاثیر واقعیت مجازی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس رویمیز ،به نقش محیط واقعیت
مجازی در فراهم کردن تمرینات مکرر ،بازخورد ،مشاهد و تقلید و شرایط برانگیزاننده و جذاب تمرین
با واقعیت مجازی اشاره کردند که موجب جلب مشارکت و تشویق به ادامه فعالیت میگردد( .)3پس
با در نظرگرفتن اینکه تصویرسازی حرکتی احتماالً در مکانیسمهای کنترلی و زیرساختهای عصبی
با حرکات واقعی و مشاهده عمل دارای تشابهاتی است و به سازماندهی مجدد قشرهای حسی -حرکتی
به شکل پویا کمک میکند از تمرینهای تصویرسازی حرکتی بهعنوان اساس توسعه رابطهای مغزو
رایانه و ترمیم آسیبدیدگیهای عصبشناختی استفاده میشود و یکی از پیشرفتهای درمانی در این
زمینه ،همراه کردن و ترکیب واقعیت مجازی با رابطهای مغز-رایانه است و به کنترل جنبههای
محیطی به شیوه آشکار یا ضمنی کمک میکند(.)23
با توجه به نقش و اهمیت تمرینات تصویرسازی حرکتی در کودکان  ،DCDدر این زمینه آدامز و
همکاران( )2016با مطالعه تاثیر تمرین تصویرسازی حرکتی مطابق مدل پتلب بر توانایی تصویرسازی
حرکتی تنها به صورت پروتکل تحقیق اشاره کرده ،ولی نتایج خود را منتشر نکردهاند( .)16بویرو و
همکاران( )2019و رینولد و همکاران( )2015نیز به توسعه توانایی تصویرسازی حرکتی و طرح ریزی
1. Badia
2. Stewart
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عمل بوسیله دستورالعمل های آشکار تصویرسازی حرکتی اشاره کردند( ،)24،25که بنظر میرسد
شیوه تمرینی آنها به شکل آشکار بوده ولی ارزیابی تصویرسازی حرکتی بشکل ضمنی انجام گرفته
است که احتماال نتایج حاصل را تحت تاثیر قرار خواهد داد .در حالی که مطالعه حاضر (به زعم محقق)
اولین تحقیق با کاربرد واقعیت مجازی برای توسعه توانایی تصویرسازی حرکتی در کودکان DCD
میباشد ممکن است از ظرفیت باالی واقعیت مجازی برای افزایش توانایی تصویرسازی حرکتی بشکل
ضمنی و پیروی از مدل تصویرسازی پتلپ بطور وسیع و فعال سازی رویکرد و دیدگاه شخص اول(فعال-
سازی بیشتر نرون های اینه ای) بهره ببریم .در حالی که در مطالعات مربوط به بیماران آسیب عصب
شناختی و نیز عملکرد ورزشی ،تاثیر مداخالت واقعیت مجازی در افزایش توانایی تصویرسازی حرکتی
تایید شده است ولی کارایی مداخالت واقعیت مجازی بر توانایی تصویرسازی حرکتی در کودکان
 DCDهنوز مشخص نشده است .و اینکه ویلسون و همکاران( )2016در مقایسه تاثیر تمرینات
تصویرسازی حرکتی با تمرینات ادراکی حرکتی به اندازه اثر مشابه آن دو در اکتساب مهارتهای حرکتی
اشاره کردند( )26ممکن است پیشرفت توانایی تصویرسازی حرکتی از طریق تمرینات واقعیت مجازی
با توسعه مدل سازی درونی به طرح ریزی دقیق و به عنوان راهبردی موثر در بهبود مهارتهای حرکتی
و جهت تعمیم به دیگر فعالیت های زندگی روزمره کودکان  DCDکودکان مفید باشد.
بنابراین با توجه به اینکه کودکان  DCDدر کارکردهای مدلسازی درونی ضعف داشته و با در نظر
گرفتن قابلیتها و ظرفیتهای واقعیت مجازی برای تمرینات تصویرسازی حرکتی و نقش تصویرسازی
حرکتی بر کارکردهای مدلسازی درونی و اینکه در زمینه نقش بازیهای واقعیت مجازی در بهبود
تصویرسازی حرکتی و مدلسازی درونی مطالعهای انجام نگرفته است لذا تأثیر یک دوره برنامه تمرینی
منتخب با واقعیت مجازی بر توانایی تصویرسازی حرکتی در کودکان  DCDبررسی شد.
روششناسی پژوهش
جامعه و نمونه آماری
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است و با استفاده از یک طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل
و پیگیری یک ماه بعد انجام گرفت .جامعه آماری مطالعه شامل تمامی دانش آموزان(دامنه سنی -7
 10سال) مشغول به تحصیل در مقطع ابتدایی مدارس دخترانه دولتی ناحیه  3آموزشوپرورش شهر
تبریز در سال تحصیلی  97-98بودند .انتخاب نمونه با توجه به هدف پژوهش بهصورت هدفمند شامل
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen

ابراهیمیثانی :تأثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصويرسازی ...



 40کودک با اختالل هماهنگی رشدی بود که پس از شناسایی و انتخاب در دو گروه تجربی و کنترل
هرکدام به تعداد  20نفر بهصورت تصادفی جایگزین شدند .معیار انتخاب کودکان  ،DCDمعرفی اولیه
کودکان دارای مشکالت حرکتی مطابق  DSM-5بهوسیله معلمان و سپس با استفاده از پرسشنامه
1DCDQوالدین (پرسشنامه اختالل هماهنگی رشدی برای والدین نسخه  ،7ویلسون و همکاران ،)2000
کودکانی که نمره الزم را از پرسشنامه  PMOQ-T2که توسط معلم تکمیل میشد را کسب کردند(به
تعداد 70نفر) با استفاده از پرسشنامه  DCD-Q7فرم والدین ،ارزیابی شدند( )31-27و درنهایت
کودکانی که در این مرحله نمرهی الزم را به دست آوردند(به تعداد  55نفر) ،توسط محقق با استفاده
از آزمون تبحر حرکتی برونیکز اوزرتسکی 3و آزمون هوش وکسلر کودکان 4مورد ارزیابی قرار گرفتند.
شرکتکنندگان با بهره هوشی باالتر از  75و امتیاز آزمون تبحر حرکتی برونیکز اوزرتسکی زیر صدک
( 15به تعداد  46نفر) با معیار  DCDانتخاب شدند( .)34-27،29شرکتکنندگان فاقد هرگونه ناتوانی
یادگیری ،روانی و عصبشناختی قبلی بودهاند و کودکانی که شرایطی داشتندکه ممکن بود عملکرد
حرکتی آنها را تحت تأثیر قرار دهدبا تائید روانپزشک متخصص کودک و نوجوان از مطالعه کنار
گذاشته شدند(به تعداد  6نفر) .تمامی شرکتکنندگان فاقد آشنایی قبلی با تکلیف موردنظر در تحقیق
بودند .پرسشنامهها و آزمونهای مورداستفاده و شرح پروتکل تحقیق و فرم رضایتمندی والدین از
قبل به تأئید کمیته پژوهشی و اخالقی ،اداره آموزشوپرورش و دانشگاه فردوسی مشهد رسیدند.
ابزار اندازهگیری
از پرسشنامه اختالل هماهنگی رشدی ( ،)DCDQ-7لیست مشاهده رفتار حرکتی برای معلمان
( ،) PMOQTآزمون هوش وکسلر فرم کوتاه ،آزمون تبحر حرکتی برونیکز اوزرتسکی برای شناسایی
کودکان  DCDاستفاده شدند و از نسخه نرمافزاری آزمون چرخش دست 5برای سنجش متغییر وابسته
توانایی تصویرسازی حرکتی استفاده شد.
سیاهه اختالل هماهنگی رشدی مقیاسی برای آگاهی والدین از کنترل حرکتی ،مهارتهای حرکتی
درشت و ظریف و هماهنگی عمومی سنین( 5تا  15سال) و شامل 15سؤال با نمره دهی  5امتیازی
لیکرت است .دامنه امتیاز کل آن از  15تا  75است .با توجه به جدول ارزیابی ،DCD-Q7
کودکان( 5-7/11سال) با امتیاز ( 8-9/11( ،)15-46سال) با امتیاز ( )15-55و (10-15سال) با
)1. Developmental Coordination Disorder questionnaire (DCDQ
2. PersianMotor Observation Questionnaire for Teachers
3. Bruininks‐Oseretsky Test of Motor Proficiency
4. Wechsler Intelligence Scale for Children
5. Hand Rotation Test
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امتیاز( ،)15-57تحت عنوان مبتال یا مستعد ابتال به  DCDمعرفی میشوند .ضرایب پایایی این سیاهه
با روش همسانی درونی ( ،)0/83باز آزمایی( )0/73و آلفای کرونباخ ( )0/85و همچنین روایی همزمان
آن در ارتباط با دو خرده مقیاس جابجایی و کنترل شئی در آزمون رشد حرکتی درشت  2به ترتیب
( )0/65و ( )0/6گزارششده است (ویلسون و همکاران .)36-34()2009
سیاهه مشاهده رفتار حرکتی معلمان ،شامل  18گویه در مـورد حرکات درشـت و ظریـف کودکان
 11-5سـاله با مقیاس  4امتیازی لیکرت و با دامنه امتیازهای18-72میباشد .ابتدا جمـع نمرههای
حاصل از ارزیابی آموزگاران ،صدک بندی و سپس کودکانی که نمره کل ارزیابی آنها در صدکهـای
 100-16قرار میگیرد ،سالم و رتبه درصدی  15و کمتر ،نشاندهنده در معرض خطـر ابـتال یا
مشکوک بودن است و در هنجاریابی که بر روی  505نفر از دانشآموزان پسر دبستانی و آموزگاران
آن انجامگرفته ،پایایی آن  0/91بوده است(.)33
آزمون هوش وکسلر کودکان(فرم کوتاه) ،در سال  1969توسط دیوید وکسلر بهمنظور سنجش هوش
کودکان تهیهشده است و دارای شش مقیاس کالمی(اطالعات عمومی ،حافظه عددی ،گنجینه لغات،
حساب ،درک مطلب و شباهتها) و شش مقیاس عملی (تکمیل تصاویر ،تنظیم تصاویر ،الحاق قطعات،
طراحی با مکعبها ،رمزگردانی و مازها) است .بهترین فرم کوتاه طبق هنجاریابی مقیاس هوش وکسلر
کودکان در شهر شیراز توسط شهیم ( )1373انجام شده است که متشکل از چهار خرده آزمون لغات،
اطالعات ،طراحی مکعبها و تنظیم تصاویر است و همبستگی آن با کل مقیاس در آزمون وکسلر
کودکان  0/91است .در این پژوهش بهمنظور غربال شرکتکنندگان به لحاظ هوشبهر ،از فرم کوتاه
آزمون هوش تجدیدنظر شده وکسلر کودکان (فرم چهارتایی) استفاده شد و افرادی که نمره هوشبهر
آنها از  75پایین بود از طرح خارج شدند(.)39-37
آزمون تبحرحرکتی برونیکز ا وزرتسکی که عملکرد حرکتی کودکان  4/5تا  14/5سال را ارزیابی
میکند و شامل هشت خرده آزمون (شامل  46بخشجداگانه) میباشد .فرم کوتاه آزمون هم مشتمل
بر  8خرده آزمون و  14بخش جداگانه است .این آزمون به محققین کمک میکند تا کودکان بهنجار
را از کودکان با اختالل حرکتی شناسایی کنند .برونینکس ( )1978این آزمون را بر روی نمونهای
شامل  756کودک که براساس سن ،جنس ،نژاد ،حجم جامعه و منطقه جغرافیائی مطابق سرشماری
سال ( )1970انتخاب شده بودند استاندارد کرد ضریب پایایی باز آزمایی این آزمون در فرم طوالنی
 0/87و در فرم کوتاه  0/86گزارش شده است(.)31-27،29
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آزمون چرخش دست ،برنامهای است که عمدتاً برای سنجش توانایی تصویرسازی حرکتی کودکان
استفاده شده است( .)40در این تکلیف شرکتکنندگان از منظر دید متفاوت(پشت و جلو) در مورد
جهت چرخش یک محرک به شکل دست تصمیمگیری میکنند .زمانی که فرد برای تشخیص جهت
چرخش دست ،به تجسم دست خود بهجای محرک موردنظرمیپردازد از تصویرسازی حرکتی استفاده
میکند  .برای ارزیابی تصویرسازی حرکتی کودکان از برنامه نرمافزاری چرخش تصویر دوبعدی کف
دست و پشت دست ( ابعاد  )cm 8×9تهیهشده با برنامه ( )standalone-psychopyکه تصاویر بهصورت
تصادفی با  45درجه افزایش در دامنه صفر تا  360درجه چرخش داده میشدند ،استفاده شد(.)11
هر فرد  5کوشش تمرینی اولیه داشته و  80کوشش برای آزمون اصلی دارد که در هر زاویه 10
کوشش دارد( زوایای  .)315-270-225-180-135-90-45-0درنهایت برای هر فرد میانگین زمان
واکنش در هر زاویه چرخش و برای هر حالت ساعتگرد و خالف ساعتگرد محاسبه میگردد .کودکانی
که حداقل نصف کوششهای خود را انجام داده باشند اطالعات آنها در تحلیل وارد میشوند(.)10،11
پروتکل تحقیق
پس از انتخاب و توزیع تصادفی کودکان  DCDدر دو گروه تجربی(تمرین واقعیت مجازی) و کنترل،
هر یک به تعداد  20نفر ،در طول دو هفته اول آزمون مربوط به توانایی تصویرسازی حرکتی ،در مرحله
پیشآزمون به عمل آمد .سپس گروه تجربی به مدت  8هفته و  2جلسه در هفته و هر جلسه 30
دقیقه به تمرین منتخبی از بازیهای سیستم ایکس باکس کینکت  360که با توجه به مهارتهای
کنترل شئی و ویژگی تکلیف محوری انتخابشده بودند( ،)41پرداختند .مدت زمان و تعداد جلسات
برنامه انتخابی با توجه به مطالعات قبلی و همچنین محدودیت دسترسی به دانشآموزان مشخص شد.
گروه کنترل اجازه شرکت در بازیهای آزاد رسمی (باشگاهی) را نداشت .سپس به مدت  2هفته در
مرحله پسآزمون شرکت کردند و پس از یک ماه بهمنظور بررسی ماندگاری نتایج تمرین ،در مرحله
پیگیری( به مدت  2هفته) شرکت کردند .همچنین قبل از اجرای برنامه تمرینی ،پروتکل تمرینی
توسط  3نفر از متخصصین حوزه رفتار حرکتی از نظر محتوای مورد تأئید قرار گرفته و پروتکل تمرینی
بهصورت پایلوت اجرا شد .گروه کنترل هیچ برنامه آموزش مهارتی را دریافت نکرده و در برنامههای
مرسوم مدرسه شرکت کردند.
برنامه تمرین واقعیت مجازی با استفاده از ایکس باکس :360
مطابق با مطالعات قبلی ،برنامه بازی های مورد نظر به نحوی انتخابشد که به رشد و یادگیری 6
مهارت کنترل اشیاء در کودکان کمک کند(پرتاب کردن ،دریافت کردن ،دریبل ،ضربه زدن با دستوپا،
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غلت دادن توپ) .برنامه مداخله در یک اتاق بزرگ بازی کودکان با استفاده از  5دستگاه بازی بهصورت
همزمان و بهصورت انفرادی و در زمان خارج از برنامه کالسی مدرسه اجراشد .بازیهای منتخب شامل
بیسبال ،بسکتبال ،بولینگ و فوتبال بودند( .)41در تمامی جلسات دستورالعملها و آموزشهای الزم
برای اجرای هر بازی ارائه میشد ،قبل از شروع جلسه مداخله ،بازیهاکامالً مرور شده و نحوه کنترل
و موارد الزم بیان میشدند .در طول بازی  ،حرکات توسط حس گر کینکت ردیابی شده و کودکان در
انتخاب ترتیب بازیها آزاد بودند اما در زمان مشخصشده  ،تمرین میکردند .برنامه جلسات تمرین
شامل -1حضور در کالس  -2آموزش کنترل اشیاء با گرم کردن( رساندن دست به نقاطی از بدن
همراه با موزیک ،پرش به داخل حلقههای هوالهوپ و حرکت پروانه به مدت  3-2دقیقه)  -3تمرین
حداقل  2مهارت مربوط به کنترل اشیاء(  12دقیقه برای هرکدام) و در کل  24دقیقه تمرین برنامه
منتخب -4 .در پایان فعالیتهای مرسوم مثل تعادلی و کشش به مدت دو الی سه دقیقه انجام میشد.
اگر کودکان در مدت  12دقیقه به آخر سطح بازی موردنظرمیرسیدند برای جلوگیری از بیحرکتی،
بازی در سطح بعدی را آغاز میکردند .نحوه تغیر بازی نیز به آنها یاد داده شده بود.
روشهای آماری
از آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت در ویژگیهای سن ،بهره هوشی ،امتیازهای آزمون ،BOMPT

DCDQو  ،PMOQ-Tاز آزمون شاپیرو-ویلکس برای تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها و از تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر(عامل گروه با  2سطح*زمان با  3سطح) برای آزمون فرضیههای تحقیق
در طول مراحل پیشآزمون-پسآزمون و پیگیری استفاده شد .پیشفرضهای این آزمون(نرمال بودن
توزیع خطاها با استفاده از آزمون شاپیروویلکس و ثابت بودن واریانس خطاها با استفاده از آزمون لون
و ناخودهمبسته بودن خطاها با آزمون رانز وآزمون باکس برای همسانی ماتریکس کوواریانس) بررسی
شدند و مورد تأئید قرار گرفتند ( .)P>0/05با آلفای  0/05سطح معناداری فرضیهها آزمون شدند و
تمام محاسبات آماری با استفاده ازنرمافزار اس پی اس اس (نسخه )20انجام گرفت.
نتايج
با استفاده از آزمون tمستقل ،مشخص شد که در مرحله پیشآزمون بین دو گروه ازنظر سنی ،بهره
هوشی و رتبه صدکی آزمون برونیکز اوزرتسکی و امتیاز پرسشنامههای  DCDQو  PMOQ-Tبین دو
گروه تفاوت معناداری وجود نداشت( .)P>0/05نتایج حاصل از مقایسه دو گروه در مرحله پیشآزمون
در برخی از شاخصهای انتخابی در جدول  1بهصورت خالصه ارائه شدهاند.
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جدول  .1نتايج حاصل از مقايسه دو گروه تجربی و کنترل در شاخصهای بهره هوشی ،سن ،امتیاز صدکی
آزمون  DCDQ ،BOTMPو PMOQ-T
متغیر

گروه

میانگین و انحراف

درجات

استاندارد

آزادی

91/7±107/6
DCDE
بهره هوشی
02/7±85/104
DCDC
7/2±5/95
DCDE
نمره صدکی آزمون
7/2±50/7
DCDC
BOTMP
07/1±8/9
DCDE
سن
2/1±9/8
DCDC
4.5±4/48
DCDE
DCDQامتیاز پرسشنامه
5.7±15/48
DCDC
5.7±05/39
امتیاز پرسشنامه
DCDE
5.9±75/41
DCDC
PMOQ-T
کودکان با اختالل هماهنگی رشدی گروه کنترل( ، )DCD-Cکودکان با اختالل
( ،)DCD-Eپرسشنامه اختالل هماهنگی رشدی ( ،)DCDQپرسشنامه نسخه
معلمان( ،)PMOQ-Tآزمون تبحر حرکتی برونیکز ازرتسکی(.)BOTMP

tمقدار

سطح
معناداری

38

1.16

0.25

38

-1.79

0.08

38

0.09

0.09

38

0.15

0.87

38

-1.46

0.15

هماهنگی رشدی گروه تجربی
فارسی مشاهده رفتار حرکتی

جهت بررسی تأثیر برنامه تمرین واقعیت مجازی بر تصویرسازی حرکتی ،از تحلیل واریانس با
اندازهگیری مکرر( )3×2با عامل بین موردی(گروه) و درون موردی(زمان) در سه دوره پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری استفاده و نتایج مطابق جدول  2و Error! Unknown switch
 argument.نشان دادند که اثرات اصلی گروه و زمان و اثر تعاملی ،تفاوت معناداری دارند .با استفاده
از تحلیل واریانس یکراهه مشخص شد که دو گروه در مرحله پیشآزمون تفاوت معناداری باهم
نداشتند( )P>0/05ولی در مرحله پسآزمون گروه تجربی) (1.56 ± 0.39و گروه کنترل(1.86 ±
)0.47
)(𝐹(1,39) = 4.993; 𝑃 = 0.031در مرحله پیگیری گروه تجربی ) (. 49 ± 0.36و گروه کنترل
)(88 ± 0.38)𝐹(1,39) = 10.57; 𝑃 = 0.002تفاوت معناداری باهم داشتند( !Error
 .)Unknown switch argument.همچنین تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر یکراهه داخل
گروهها نشان داد که در گروه کنترل بین مراحل آزمون تفاوت معناداری وجود نداشت( )P>0/05ولی
در گروه تجربی بین سه مرحله آزمون تفاوت معناداری وجود داشت
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) 𝑤𝑖𝑙𝑘 ′ 𝑠Λ = 0.52; 𝐹(2,18) = 8.11; 𝑃 = 0.003; 𝜂2 = 0.47و آزمون تعقیبی بن فرونی نشان
داد که بین مراحل پیشآزمون)،(2.01 ± 0.09پسآزمون )(1.56 ± 0.08و آزمون پیگیری
)(1.49 ± 0.083تفاوت معنادار وجود داشت( )P<0/05ولی بین مراحل پسآزمون و یادداری تفاوت
معناداری مشاهده نشد(.)P>0/05
جدول  -2نتايج حاصل از تحلیل واريانس با اندازهگیری مکرر متغیر وابسته تصويرسازی حرکتی بین دو
گروه در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری.
ويلکس
المبا
تصویرسازی
حرکتی

گروه
زمان
زمان*گروه

0.71
.0.83

مقدار
F
6.57
7.32
3.54

درجه

سطح

آزادی

معناداری

(مجذور اتا)

()1،38
()2،37
()2،37

0.014
0.002
0.039

0.14
0.28
0.16

DCD-E

اثر

اندازه

تصویرسازی حرکتی

DCD-C

٢/٢

١/٦

میانگین زمان واکنش (هزارم ثانیه)

١/٩

١/٣

١/٠
پیگیری

پس آزمون

پیش آزمون

شکل -1نمودار عملکرد گروههای تجربی و کنترل در تصويرسازی حرکتی در طول مراحل پیشآزمون-
پسآزمون و پیگیری.
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تمرین با واقعیت مجازی موجب پیشرفت توانایی تصویرسازی حرکتی کودکان با اختالل  DCDدر
گروه تجربی شده و این قابلیت کسبشده در دوره یادداری حفظ شده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر واقعیت مجازی بر توانایی تصویرسازی حرکتی کودکان  DCDبود.
بدین منظور به بررسی تأثیر بازیهای منتخب واقعیت مجازی ایکس باکس  360کینیکت بر توانایی
تصویرسازی حرکتی کودکان  DCDبا استفاده از تکلیف چرخش دست ،بین دو گروه تجربی و کنترل
پرداخته شد .نتایج حاصل نشان دادند که در توانایی تصویرسازی حرکتی گروه تجربی نسبت به گروه
کنترل تفاوت معناداری ایجاد شده است و استنباط میشود که تحت تأثیر محیط واقعیت مجازی،
کودکان  DCDقادر به توسعه و حفظ توانایی تصویرسازی حرکتی و مدلسازی درونی هستند.
بهطورکلی ،با توجه به نتایج حاصل استنباط میشود که راهبرد استفاده از مدلسازی درونی بهوسیله
تمرین در محیط واقعیت مجازی در کودکان  DCDتوسعه یافته است و میتوان از محیط واقعیت
مجازی بهمنظور توسعه توانایی تصویرسازی حرکتی در کودکان  DCDاستفاده کرد.
طبق شواهدی از مطالعات مروری بهوسیله ویلسون( )2013و آدامز ( ،)2014نقص مدلسازی درونی
یکی از فرضیههای اصلی برای نقص در مهارتهای حرکتی و مشکالت کودکان  DCDبوده است()1،7
و همچنین طبق مطالعات هاید و همکاران ( )2014و آدامز و همکاران (ب  ،)2017توانایی مدلسازی
درونی در کودکان  DCDقابلیت رشد و توسعه داشته( ،)16،17بنابراین با در نظر گرفتن ظرفیت و
قابلیتهای ویژه واقعیت مجازی ،از آن بهمنظور توسعه توانایی تصویرسازی حرکتی در کودکان DCD
استفاده شد و نتایج حاصل همراستا با نتایج مطالعات قبلی ازجمله ویلسون و همکاران(،)2016
ویلسون و همکاران( ،)2002ویلسون و همکاران( ،)2016بویرو و همکاران( 1)2019و رینولد و
همکاران( 2)2015بهعنوان شاهدی بر نقش تمرین تصویرسازی حرکتی بر رشد مدلسازی
درونی( )44-24،25،42و همچنین با نتایج مطالعات بدیا و همکاران ( ،)2013وراپوروس و
همکاران( )2016و استوارت و همکاران( )2018در تایید کاربرد واقعیت مجازی بر توسعه توانایی
1. Bhoyroo & Hands & et al 2019
2. Reynolds et al 2015
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تصویرسازی حرکتی همخوانی داشت( .)23-21همچنین همراستا با نتایج آدامز و همکاران()2018
که به روند رشدی مشابه ولی ضعیف کودکان  DCDدر تصویرسازی حرکتی نسبت به کودکان عادی
اشارهکردهاند( ،)45به نظر میرسد در مطالعه حاضر تمرین مداخلهای واقعیت مجازی در جبران تأخیر
رشدی توانایی تصویرسازی کودکان  DCDمؤثر بوده است.
باوجود اینکه مطالعات انجامگرفته ،به ضعف مدلسازی درونی و نقش اساسی آن در مشکالت حرکتی
کودکان  DCDاشارهکردهاند ولی مداخالت تمرینی چندانی در این زمینه هنوز انجام نگرفته و تنها
به نقش احتمالی تمرینات تصویرسازی حرکتی در این مورد اشاره شده است؛ بنابراین نتایج مطالعه
حاضر از این لحاظ حائز اهمیت بوده و مطالعات قبلی مغایری در این زمینه وجود ندارد.
در تفسیر نتایج حاصل ،از نقش واقعیت مجازی در ایجاد تجارب حسی ،فراهم شدن بازخوردهای
چندگانه و سازماندهی مجدد قشری میتوان استفاده کرد .بخش مهمی از تعامالت انسان شامل
پیشبینی اعمال دیگران است و مطابق با چهارچوب پردازش پیشبینانه ،استنتاج نیت و هدف عمل
مشاهدهشده بهوسیله کمینه کردن خطای پیشبین در تمامی سطوح سلسلهمراتب قشری در زمان
مشاهده و اجرای اعمال رخ می دهد .سیستم نرونهای آینهای هم در طول اجرا و هم در مشاهده
عمل فعال میشوند و نقش مهمی در این زمینه دارند .سیستم نرونهای آینهای در نواحی پیش-
حرکتی ،ناحیه آهیانهای تحتانی و شکنج گیجگاهی فوقانی وجود دارند که ارتباط دوسویهای با هم
دارند .تمرین فعالیتهای هدفمند منجر به شکلپذیری و تغییر در ساختارهای مغز میشود مخصوصاً
در نواحی پیشانی ،آهیانهای و گیجگاهی مغز ،با مشاهده و اجرای واقعی ،شکلپذیری عصبی بهوسیله
سیستم نرونهای آینهای اتفاق میافتد .تمرینات واقعیت مجازی میتوانند با فراهم کردن شرایطی که
کودک به تعامل در صحنههای سهبعدی بپردازد و حرکات خود را همزمان در صفحه نمایش ببیند،
تحریکات حسی -حرکتی زیادی را برای فعالسازی سیستم نرونهای آینهای فراهم آورند که آنها
نیز بهنوبه خود به سازماندهی مجدد مغزی منجر گردند(.)21،46
بهترین و مؤثرترین نقش واقعیت مجازی همراه با ویژگیهای مؤثر آن ،کمک به خلق تجارب حسی
برای کودکان  DCDاست که با استفاده از این تجارب حسی ممکن است با مشاهده عمل یا هرگونه
نشانه حسی و بخشی از آن در محیط ،با ساخت و فعالسازی طرح ذهنی ،به نیت و هدف عمل پی
ببرند و بهصورت پیشبینانه قادر به پیشبینی پیامدهای حسی عمل موردنظر باشند و سیستم نرون-
های آینهای با استفاده از مدل کنترلی پیشبینانه یا بازشناسی در این مسیر کمک خواهدکرد
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(مشاهده ،تصویرسازی بصری و حرکتی) .همچنین خود اجرا میتواند به ایجاد یک مدل بازخوانی قوی
سبب شود که با دیدن هر یک از نشانهها در حالت معکوس مدل بازخوانی(مدل پیشبینانه) ،فرد قادر
به پی بردن به نیت و هدف عمل میگردد .تصویرسازی حرکتی به شرطی که همراه با تجارب حرکتی
باشد ( مشابه تمرینات واقعیت مجازی) ،به بهبود عملکرد با ایجاد مدل پیشبینانه منتهی میگردد .با
مشاهده بسیاری از نشانههای حسی ،طرح حرکتی اولیه (مربوط به طرح ذهنی و نیت عمل) راهاندازی
می شود بنابراین مشاهده اجرای عمل به ایجاد کپی وابران در مشاهدهگر منجر میگردد (فعالسازی
بازنمایی حرکتی یا شبیهسازی درونی فرایندهای عمل حرکتی طراحیشده) (.)47
بنابراین تمرینات واقعیت مجازی که نیاز به بازی و کنترل حرکات بدنی دارند فرصتی برای فعال شدن
و کسب تجارب هستند ( .)48چنانچه حتی ورزشکاران ماهر در مقایسه با افراد مبتدی،در پیشبینی
موفقیتآمیز حرکات و اعمال حریفان خود از طریق عالئم و نشانههای قامتی و وضعیت اندامها یا
موقعیت بازیکنان در زمین ،توانایی بیشتری دارند و این پیشبینی را به عملکرد سیستم نرونهای
آینهای نسبت می دهند .چنین سیستمی در هنگام اجرا یا مشاهده اعمال هدفمند دیگران فعال شده
و در شناخت و درک اعمال دیگران ،با ایجاد بازنماییهای حرکتی درونی در ایجاد مدل پیشبینانه
استفاده میشود تا با مشاهده نشانههای محیطی ،چگونگی انجام عملی پیشبینی شود .مقایسه فعالیت
نرونهای آینه ای در دو گروه ورزشکاران ماهر و مبتدی در مشاهده و پیشبینی تکلیفی ،حاکی از
ناهمزمانی بیشتر امواج مو (شاخص عملکرد نرونهای آینهای) در افراد ماهر نسبت به افراد مبتدی
بوده است و به نظر می رسد کسب تجربه در محیط واقعیت مجازی و مشاهده اجرای خود در مقایسه
با گروه کنترل ،منجر به عملکرد باالی سیستم نرونهای آینهای شده که آن نیز در کنترل حرکتی
پیشبینانه مؤثر است .کسب تجربه و تبحر افراد به تفاوت در سطح فعالیت نرونهای آینهای منجر
میشود و افراد ماهر از مدلهای درونی و پیشبینانه خود جهت شناخت اطالعات محیطی موجود
استفاده میکنند ولی افراد مبتدی فاقد چنین مدل درونی توسعهیافتهای هستند(.)49
بعالوه تکالیف واقعیت مجازی بهعنوان تکالیف هدفمند ،زمانبندیشده و بینایی حرکتی هستند که
به حرکات مکرر بخشهای بدنی نیاز دارند و فراهم شدن بازخوردهای بصری و جنبشی جهت کنترل
حرکتی و مدلسازی درونی مؤثر میباشد( .)50همچنین در بازیهای واقعیت مجازی از طریق
یادگیری ضمنی و ناهوشیارانه ( ،)51کودکان به چگونگی بازی خود تمرکز کرده و از طریق تمرین و
خطا و کوشش پیشرفت میکنند.
تمرینات واقعیت مجازی با استفاده از تصویرسازی حرکتی به یادگیری و یادگیری مجدد کارکردهای
حرکتی کمک میکنند که آن را به همارزی کارکردی بین تصویرسازی حرکتی و حرکات واقعی نسبت
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میدهند و هم ارزی کارکردی حاصل از تصویرسازی حرکتی و حرکات واقعی بستگی به میزان تجربه
فرد در تکلیف موردنظر و توانایی تصویرسازی دارد .هم ارزی کارکردی حاصل از تصویرسازی حرکتی
عالوه بر فعالسازی عصبی ،موجب مدلسازی پیشبینانه از پیامدهای حسی پیشبینی شده عمل
می شود بنابراین تصویرسازی حرکتی با وجود کسری یا فقدان بازخورد حسی از حرکت بدن و محیط،
عملکرد حرکتی واقعی را شبیهسازی میکند .از طریق تصویرسازی حرکتی ،اثرات حسی مربوط به
عمل در طول شکلگیری طرح اولیه به شکل ارتباط بین پارامترهای حرکتی و اثرات حسی عمل مورد
انتظار حرکتی یاد گرفته می شود .در تصویرسازی حرکتی ،مخچه به تنظیم ظریف جزییات عمل و
زمانبندی آن بهصورت آنالین میپردازد و درواقع هم ارزی کارکردی به معنای توسعه مدل پیشبینانه
است .تمرین اینکه تا چه حد و آیا اثرات حسی پیشبینیشده با اثرات موردنظر در حال اجرا مطابقت
دارد و هم ارزی کارکردی را فراتر از فعالسازی عصبی و عضالنی دانسته و مستلزم مدلسازی پیش-
بینانه از پیامدهای حسی عمل میدانند(.)47
همچنین مطابق با تئوری یادگیری حرکتی ،یادگیری و بازآموزی همراه با تمرینات مکرر و فعالیتهای
عملکردی در شرایط مختلف محیطی و فراهم شدن بازخوردهای مناسب صورت میگیرد .بهبود
عملکرد کودکان  DCDدر اثر تمرینات مداخلهای واقعیت مجازی میتواند به دلیل تمرینات مکرر و
فراهم بودن بازخوردهای چندگانه ،مشاهده و تقلید حرکت نیز باشد که سبب شکلپذیری سیستم
عصبی از طریق نرونهای آینهای میگردد(.)52
در تکلیف تصویرسازی حرکتی که جهت یابی و نوع محرک قضاوت میشود به توانایی بازنمایی مختصات
عمل مورد انتظار نیاز است و پیشرفت عملکرد کودکان  DCDدر تکلیف مورد نظر حاکی از افزایش
توانایی فعالسازی بازنمایی های ذهنی و درونی عمل است .بنظر می رسد کسب تجربه در محیط
واقعیت مجازی به عملکرد باالی نرون های اینه ای منجر می گردد که در مدلسازی پیش بینانه موثر
است .هر چند که افزایش فعالیت نرون های آینه ای در این مطالعه استنباط شده و نیاز به بررسی
بیشتر دارد .بنابراین به نظر میرسد کودکان  DCDاز طریق تمرین تصویرسازی حرکتی بهوسیله
واقعیت مجازی ،قادر به ساخت و توسعه بازنمایی های حرکتی شدند که در کنار اجرای واقعی ،از
اطالعات بینایی و لمسی جهت ایجاد پیشبینیهای دقیق از پیامدهای حرکات خود استفاده کردند و
خطای طرحریزی پیشبینانه را کاهش دادند.
نتیجهگیری
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بهطورکلی با توجه به نتایج تحقیق حاضراستنباط میشود که تمرینهای واقعیت مجازی بر بهبود و
حفظ کارکردهای مدلسازی درونی و تصویرسازی حرکتی در کودکان  DCDمؤثر بوده است؛ واحتماالً
پیشرفت کارکردهای مدلسازی درونی به بهبود کنترل حرکتی و مهارتهای حرکتی منجرشوند که
مستلزم چنین کارکردهای کنترلی هستند؛ بنابراین تمرینات واقعیت مجازی بهعنوان روش درمانی و
تمرینی کمهزینه و اثربخش و قابلاجرا در محیط خانه توصیه میشود و مطالعه حاضر در تائید نقش
تمرینات تصویرسازی حرکتی بهعنوان یک شیوه درمانی ممکن در کودکان  DCDو قابلیت واقعیت
مجازیبرای تصویرسازی حرکتی در کودکان  DCDمیباشد؛ ویافتههای موردنظر برای متخصصین
حوزه توانبخشی و مسئولین آموزشی که با این کودکان سروکار دارند اهمیت دارند .با توجه به اینکه
در برخی از مطالعات قبلی به ضعف کودکان  DCDنسبت به کودکان عادی در مهارتهای حرکتی و
به تأثیرتمرین تصویرسازی حرکتی بر پیشرفت مهارتهای حرکتی در آنها پرداخته شده است،
پیشنهاد میگردد در مطالعات آتی تفاوت آنها با کودکان عادی و همچنین انتقال قابلیت کسبشده
به اعمال روزمره و تأثیرواقعیت مجازی بر کارکردهای شناختی مثل کارکردهای اجرایی نیز بررسی
گردند .همچنین با در نظر گرفتن اینکه مطالعهایقبالً در این زمینه انجام نگرفته است نتایج حاصل
جهت تائید نیاز به بررسی بیشتر در مطالعات آتی دارند.
پیام مقاله
یافتههای این مطالعه نشان داد که تمرینات مداخلهای واقعیت مجازی در بهبود توانایی تصویرسازی
و کارکرد مدلسازی درونی کودکان  DCDمؤثر بوده و تمرینات واقعیت مجازی را میتوان بهمنظور
توسعه توانایی تصویرسازی در کودکان  DCDاستفاده کرد.
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