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اثر فعالیتهای یکپارچهسازی حسی – حرکتی بر توجه و حافظهکاری کودکان
دارای اختالل هماهنگی رشد
سهیال شهبازی 1،علی

حیرانی2

چکیده
مقدمه و هدف :اختاللهماهنگیرشدی یکی از نارساییهای بارز در زمینه رشد مهارتهایحرکتی درکودکان سنین دبستان است .هدف
تحقیق حاضر تبیین یکپارچهسازی حسیحرکتی بر متغیرهای شناختی توجه و حافظهکاری کودکان دارای اختالالت هماهنگی رشدی بود.
روششناسی :به همین منظور 20کودک دارای اختالل هماهنگی رشدی (با دامنه سنی  )8-11بصورت در دسترس از مراجعین مراکز
توانبخشی شهر کرمانشاه انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند .پیشآزمون و پس آزمون شامل
عملکرد پیوسته و حافظهکاری وکسلر بود .گروه تجربی به مدت  8هفته ،هر هفته سه جلسه  120دقیقهای تمریناتی نظیر (تاببازی،
پریدنرویترامپولین ،چرخیدن به دور خود ،چرخیدن کودک حول مربی و غیره) را انجام دادند .برای تجزیه تحلیل دادهها از آزمونهای
کلموگروف-اسمیرنوف ،آزمون لون ،آزمون باکس ،تی مستقل و تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که در متغیر حافظهکاری هم در تمرین ( )p=0/001و هم در گروه ( )p=0/001اثرات معناداری وجود
داشت ( .)p≤0/05در متغیر توجه تنها در تمرین ( )p=0/002این اثرات معنادار بود اما در گروه ( )p=0/056معنادار نبود.
نتیجهگیری :بنابر الگوی یافتههای حاضر فعالیتهای حسیحرکتی باعث بهبود توجه و حافظهکاری در کودکان دارای اختالل هماهنگی
رشدی شده است.
کلید واژهها :یکپارچهسازی حسی-حرکتی ،حافظهکاری ،توجه ،اختالل هماهنگی رشدی.
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مقدمه
آسیبدیدگی ،نابالغی یا اختالل حرکتی میباشد ( .)1برخی کودکان دارای
اختالل هماهنگی
مشکالت حرکتی ،ویژگیهایی از قبیل تأخیر رشد حرکتی ،اختالل تعادل ،اختالل ادارکی – حرکتی ،ناآزمودگی
جسمانی ،هماهنگی حرکتی ضعیف و تا حدی اختالل عصبشناختی خفیف دارند ( .)2ویژگیهای یاد شده نشان
دهنده نوعی تأخیر رشدی در کودکان میباشد که اصوالً علت پزشکی ،محیطی و هوشی مشخصی ندارد .میزان
شیوع اختالالت هماهنگی رشدی در میان کودکان حدود  5تا  6درصد گزارش شده است .کودک دارای اختالل
هماهنگی رشدی ممکن است در تجزیه و تحلیل اطالعات حسی که از محیط دریافت میکند ،استفاده از این
اطالعات برای انتخاب طرح عمل مناسب و دلخواه ،مرتب کردن تک تک حرکات ،فرستادن پیام صحیح برای تولید
یک عمل هماهنگ یا یکپارچه کردن همه این اعمال برای کنترل حرکات مشکل داشته باشد ( .)3مرور تحقیقات
نشان میدهد که کودکان مبتال به  DCDدر کارکردهای اجرایی ( ،)4مهارتهای حرکتی ( ،)5توانایی یکپارچگی
بین حس بینایی و عمقی ( ،)6رشد زبان و گفتار ( ،)7حافظه و تکالیف شناختی ( 8و  ،)5توجه و ادارک بینایی ( 9و
 ،)10ضعیفتر از همتایان عادی خود هستند .در واقع این کودکان عالوه بر اینکه نارسایی مهارتهای حرکتی دارند،
اغلب در کارکردهای شناختی ،توجهی و حافظه نیز با مشکل مواجهند و نارساییهایی را در این زمینه نشان میدهند
(.)11
کودک مبتال به اختالل هماهنگی رشدی با نگهداشتن پیوسته توجه بر تکالیف مشکلدارد ،توجه اولین مرحله
پردازش است .نگهداری توجه را حفظ پردازش کنترل شده در انجام یک تکلیف تعریف کردهاند .توجه به یک سری
عملیات پیچیده ذهنی اطالق میشود که شامل تمرکز کردن یا درگیر شدن نسبت به هدف ،نگه داشتن یا تحمل
کردن و گوش به زنگ بودن2در یک زمان طوالنی ،رمزگردانی ویژگیهای محرک و تغییر تمرکز از یک هدف به
هدف دیگر است ( .)12بیتوجهی منجر به عدم اتمام تکلیف ،افزایش خطا هنگام انجام تکالیف خستهکننده و تغییر
مکرر فعالیتها میشود ( .)13دالیل متعددی برای مشکل حفظ توجه کودکان  DCDوجود دارد .اولین دلیلی که،
میتوان به آن اشاره کرد ،عدم وجود مهار در سیستم عصبی مرکزی است ( .)5این باعث میشود کودک برای تنظیم
و یا تطابق پاسخ با مشکل مواجه باشد .دلیل دیگر ضعف پردازش حسی است .کودکان با تعدیل و تنظیم کردن
محرکهای نامربوط و وفق دادن آن با محرکهای مربوط مشکل دارد .در این کودکان ،کسب مهارتهای حرکتی
به ظاهر آسان ،و باال بردن سطح توجه و تمرکز در طول روز ممکن است بسیار مشکل یاشد ( .)5از طرفی توجه
رابطه نزدیکی با حافظه دارد .تکرار یک تکلیف ،به حفظ بیشتر اطالعات منجر میشود و این امر بازیابی سریع و
بدون توجه را آسان میکند .حافظه فعال عبارت است از توانایی شناختی برای ذخیره موقت مقدار محدودی از
اطالعات به ذهن و همچنین شامل دستکاری ،حفظ و ذخیره انواع مختلف اطالعات است .حافظه فعال در واقع
بخش هشیار سیستم ذهنی است ،جایی که فعاالنه روی مقدار محدودی از اطالعات کار میشود .نقص در توجه،
شکست در به کارگیری و نگهداری توجه و تمرکز را شامل میشود ( .)14نقص در توجه و حافظه در این کودکان
مشکالت قابل توجهی را در عملکرد تحصیلی ،شناختی ،اجتماعی و حرکتی آنها ایجاد میکند .بههمین دلیل
اختالل هماهنگی رشدی دغدغه همیشگی برخی از والدین ،مربیان ،معلمان و محققان علوم حرکتی و توانبخشی
بوده است .تا جایی که مداخالت مختلفی به منظور بهبود یا حداقل کاهش عالئم در این کودکان صورت گرفته
رشدی،)DCD( 1

2. Vigilance

)1. Developmental coordination disorders(DCD
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است که اکثراً با تأکید بر قابلیتهای حرکتی این کودکان میباشد .برای مثال ،نامدار و همکاران ( ،)1392اثر مداخله
تمرین بدنی را بر تبحر حرکتی پسران  7تا  10سال دارای اختالل هماهنگی رشدی بررسی کرده و این نتیجه
رسیدند که مداخله تمرین بدنی میتواند تبحر حرکتی کودکان دارای اختالل هماهنگی رشدی را بهبود بخشد
( .)15سلمان و همکاران ( ،)1388به بررسی تأثیر تمرینهای ادراکی -حرکتی بر بهبود قابلیتهای حرکتی کودکان
با اختالل هماهنگی رشدی شهر تهران پرداختند ،نتایج این تحقیق نشان داد که تمرینهای ادراکی – حرکتی سبب
بهبود هماهنگی رشدی کودکان میشود ( .)16فرگوسن1و همکاران ( )2013نیز در تحقیقی باهدف مقایسه اثربخشی
دو برنامه مداخلهای (حسی -حرکتی و تمرینات متناسب با رشته ورزشی) بر عملکرد ،قدرت ایزومتریک و آمادگی
قلبی -عروقی (ظرفیت هوازی و بیهوازی) در کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی مدارس نشان دادند که
میانگین نمرات عملکرد حرکتی هر دو گروه در مدت مطالعه بهبود یافته است ( .)17سلیمانی درجه ( ،)1391به
بررسی تأثیر  8هفته تمرینات فیزیوبال بر کارکردهای حسی -حرکتی ،اجرایی و توجه در کودکان پسر دارای اختالل
هماهنگی رشدی پرداخت .نتایج تجزیه و تحلیل یافتهها نشان داد که کارکردهای حسی -حرکتی و کارکردهای
اجرایی کودکان اختالل هماهنگی رشدی بر اثر تمرینات فیزیوبال بهبود داشته است( .)18کاویانپور و همکاران
( )2014در تحقیقی اثربخشی تمرینات کارکرد اجرایی (حافظهفعال) را بر میزان توجه کودکان  DCDمورد بررسی
قرار دادند ،نتایج نشان داد که این تمرینات میتواند به نحو موثری توجه را بهبود بخشد (.)19
روش مداخلهای دیگری که در توانبخشی رایج است درمان یکپارچهسازی حسی – حرکتی میباشد که عبارت
است از تحریکات حسی کنترل شده به صورت فعالیتهای خودفرمان و معنیدار که بر نقش نیازهای بیولوژیک
جهت انگیزش رفتار تاکید اساسی دارد ( .)20در رویکرد یکپارچگی حسی – حرکتی از حسهای دهلیزی و عمقی
به صورت ترکیبی از هر دو حس استفاده میشود (از حسهای دهلیزی و عمقی به صورت منفرد استفاده نمیشود)،
به این دلیل که اوال ،سیستم البیرنتی و دورندادهای آن خود یک نوع تخصصی شده از دورندادهای مربوط به
حس عمق است ،ثانیا در بسیاری از ارزیابیهای انجام شده ،نمیتوان به طور دقیق بین نقشی که سیستم دهلیزی
و سیستم حس عمق در عملکردهای حرکتی دارد تمایز قائل شد (.)21
رویکرد یکپارچگی حسی به دنبال فراهم نمودن فرصتهایی برای کودکان به منظور ارتقاء کنترل درونداد
حسی ،با تأکید ویژه بر درونداد وستیبوالر ،عمقی و لمسی است .درمانگر حین مداخله به تسهیل یک پاسخ انطباقی
میپردازد که کودک به منظور یکپارچه نمودن اطالعات حسی به آن نیاز دارد ( .)21تحقیقات اندکی در خصوص
تأثیر رویکرد یکپارچهسازی در کودکان  DCDانجام شده است .از جمله ،شهبازی و همکاران ( )1393به بررسی
اثربخشی فعالیتهای یکپارچهسازی حسی – حرکتی بر تعادل و زمان واکنش کودکان  DCDپرداختند ،نتایج نشان
داد این تمرینات موجب بهبود تعادل ایستا ،پویا و زمانواکنش در کودکان مورد مطالعه شد ( .)22الباسان و همکاران
( )2012در تحقیق خود با عنوان ،یکپارچگی حسی و فعالیتهای زندگی روزمره در کودکان مبتال به اختالل
هماهنگی رشدی ،به این نتیجه رسیدند که برنامههای توانبخشی از جمله درمان یکپارچگی حسی – حرکتی
میتواند استقالل در فعالیتهای زندگی روزه مره را در این کودکان افزایش دهد ( .)23تحقیقاتی نیز به بررسی تاثیر
این تمرینات در کودکان سایر اختالالت پرداختهاند مثال ،ابراهیمی و همکاران ( )1392به بررسی اثربخشی فعالیت
یکپارچهسازی حسی – حرکتی بر نشانههای اختالل نقص توجه /بیشفعالی پرداختند .نتایج نشان داد این فعالیتها
1. Ferguson
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به طور معنیداری نقص توجه  /بیشفعالی و تکانشگری را در جامعه مورد بررسی بهبود داد ( .)24نیکالسون1و
همکاران ( )2009تاثیر تحریکات دهلیزی را بر کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیشفعالی بررسی کردند که
منجر به بهبود مشکالت تمرکزی ،آرام شدن و کنترل بیشفعالی آزمودنیها شد ( .)25های2و همکاران ()2005
نیز به این نتیجه رسیدند که تحریکات دهلیزی باعث کاهش مشکالت رفتاری ،گوش به زنگی ،سرعت پاسخدهی
به محرک بود (.)26
در مجموع با توجه به مبانی نظری که مرور شد و نتایج تحقیقات میتوان چنین بیان کرد که ،کودکان DCD
عالوه بر مشکالت حرکتی از مشکالت شناختی نیز رنج میبرند .اما اکثر تحقیقاتی که تا کنون انجام شده به بررسی
تاثیر مداخالت مختلف بر عملکرد حرکتی این کودکان پرداختهاند .و تحقیقات در زمینهی مشکالت شناختی محدود
است .از طرفی با توجه به زیربنای نظری ذکر شده به نظر میرسد فعالیتهای یکپارچهسازی روش درمانی قابل
قبولی برای کودکان مبتال به  DCDباشد ،با این وجود تحقیقات انجام شده در این زمینه اندک و بیشتر بر روی
کودکان دارای اختالالت دیگر صورت گرفته است .با التفات به آنچه بیان شد و با وجود شیوع باالی اختالل
هماهنگی رشدی و گستره تأثیرگذاری آن ،اثر بخشی فعالیتهای یکپارچهسازی حسی حرکتی بر بهبود عملکرد
شناختی این کودکان بررسی شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا پروتکل تمرین یکپارچهسازی مورد
نظر میتواند توجه و حافظه کودکان دارای اختالل هماهنگی را بهبود بخشد.
روش
روش تحقیق حاضر نیمهتجربی با طرح تحقیق پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری این
پژوهش کودکان پسر مبتال به اختالل هماهنگی رشدی در دامنه سنی  8-11سال در شهر کرمانشاه میباشد که
در سال  1393به مراکز توانبخشی در این شهر مراجعه کرده بودند و تعداد آنها  20نفر بود .نمونه برابر با جامعه و
 20نفر در نظر گرفته شد .این کودکان با داشتن عالئمی مانند مشکل در دوچرخهسواری ،دویدن ،پریدن ،نقاشی
کردن ،راه رفتن غیرطبیعی و ناشیانه یا مشکالتی در زمینه تحصیلی و  ...به کلینیک مراجعه کرده (اکثرا در مدرسه
و بر اساس توصیه مربی ورزش) و بر اساس چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی 3،آزمون توانایی
حرکتی پایه ،پرسشنامه عصبروانشناختی و شخصیتی کولیج و آزمون هوش ریون ،تشخیص اختالل هماهنگی
رشدی گرفتند .محقق نیز برای حصول اطمینان از انتخاب نمونه صحیح از پرسشنامه اختالل هماهنگی رشدی
استفاده نمود.
معیارهای ورود به این تحقیق ،نداشتن بیماری قلبی -عروقی ،نداشتن مشکالت حرکتی شدید (راه رفتن بدون
کمک) و رضایت والدین و معیارهای خروج از تحقیق نیز بروز سوانحه ارتوپدی در طی مداخله ،عدم تمایل همکاری
از سوی بیمار و والدین علیرغم موافقت اولیه ،عدم حضور در پسآزمون در موعد مقرر ،تعداد غیبت بیش از  3جلسه
در طی مراحل اجرای پروتکل تمرین بود.
برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از آزمونهای زیر استفاده شد:
 .1پرسشنامة اختالل هماهنگی رشدی :پرسشنامة هماهنگی رشد یک معیار و مقیاس آگاهی والدین است که به
شناسایی بینظمی و اختالل هماهنگی رشد کودکان کمک میکند .در این پرسشنامه از والدین میخواهند که
3DSM-IV

1Niklasson
2Hay
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عملکرد حرکتی کودکشان را نسبت به همساالن فرزندشان با استفاده از مقیاس پنج ارزشی لیکرت مقایسه کنند.
این روش استاندارد برای اندازهگیری هماهنگی کودک در فعالیتهای عملی روزمره است .این نسخه برای کودکان
 6تا  11ساله مناسب است این پرسشنامه شامل پانزده گویه است که هر گروه به سه عامل مجزا تقسیم میشود.
عامل اول شامل چند بخش مرتبط با کنترل حرکتی است و در زمان حرکت کودک یا هر شیء دیگر به کار
میرود ،و با عنوان کنترل در حین حرکت شناخته شده است .فاکتور دوم دربرگیرندة کمیتهای دستخط و حرکت
عالی است و فاکتور سوم در زمینة هماهنگی کلی است .استفاده از این پرسشنامه امکان میدهد که در کمترین
زمان ممکن ،کودکان دچار اختالل هماهنگی حرکتی را از افرادی که اختالل رشدی دارند غربال کنند و مداخالت
درمانی مناسب را در مورد این کودکان به کار گیرند .این پرسشنامه به عنوان ابزاری روا و پایا برای شناسایی اولیة
کودکان مبتال یا مستعد به اختالل هماهنگی رشدی بکار میرود .ضرایب پایایی این سیاهه با روش همسانی
درونی( ،)0/83بازآزمایی ( )0/93و آلفای کرونباخ ( )0/85گزارش شده است.)27( .
 .2آزمون عملکرد پیوسته 1:هدف این آزمون سنجش توجه و زود برانگیختگی در کودکان بیشفعال است .این
آزمون با استفاده از یک برنامه رایانهای که تحت زبان (برلندسی پالس پالس) توسط یک کارشناس رایانهای
نوشته شده است ،اجرا میگردد .دارای 150عدد فارسی به عنوان محرک است .از این تعداد  30محرک به عنوان
محرک هدف ،میباشد .فاصله بین ارائه دو محرک  500میلیثانیه و زمان ارائه هر محرک  150میلیثانیه است،
ضرایب اعتبار قسمتهای مختلف آزمون ،با فاصله  20روز روی  43دانشآموز پسر دبستانی انجام شد ،در دامنهای
بین  0/ 59تا  0/93قرار دارد .تمام ضرایب محاسبه شده در سطح  0/001همبستگی معناداری دارند .روائی آزمون
با شیوه روائی سازی مالکی از طریق مقایسه گروه بهنجار ( 30دانشآموز پسر دبستانی) و فزونکنش همراه با
نارسایی توجه ( 25دانشآموز پسر دبستانی) انجام گرفت .در آزمون عملکرد پیوسته خطای حذف و خطای ارائه
پاسخ نمرهگذاری میشود .خطای حذف هنگامی رخ میدهد که آزمودنی به محرک هدف پاسخ ندهد و نشاندهنده
این است که آزمودنی در استنباط محرک دچار مشکل است .در ادبیات پژوهشی این نوع خطا به عنوان مشکل
در نگهداری توجه تفسیر میشود و بیانگر بیتوجهی به محرکها است .خطای ارائه پاسخ هنگامی رخ میدهد
که ازمودنی به محرک غیر هدف پاسخ میدهد .این نوع پاسخ نشان دهنده زود انگیختگی است (.)28
 .3آزمون حافظه کاری وکسلر :این برنامه بر اساس دستورالعمل وکسلر کودکان ،با قابلیت سنجش حافظه اعداد رو
به جلو و معکوس تهیه شده است .در فراخنای ارقام رو به جلو یک سری اعداد دو رقمی بر روی صفحه نمایشگر
ظاهر میشود و پس از هر بار یک رقم به سری اعداد اضافه میشود تا حداکثر زنجیره هفت رقم شود و آزمودنی
باید همان اعداد را به همان ترتیب تکرار کند( ،با کلیک کردن بر روی اعدادی که در صفحه ظاهر میشود)
آزمون زمانی قطع میشود که کودک دو بار متوالی یک زنجیره را نادرست تکرار کند .عملکرد به عنوان تعداد
کل سریهایی که به درستی یاداوری شدهاند ،نمرهگذاری میشود .روش اجرای فراخنای ارقام وارونه هم مانند
ارقام مستقیم است به جز اینکه کودک باید ارقام را به ترتیب معکوس ارائه آنها یاداوری نماید .اعتبار آزمون –
باز آزمون فراخنای ارقام  0.81است (.)28
پس از ارائه اطالعات به والدین کودکان درباره موضوع و ماهیت تحقیق و گرفتن رضایتنامه از آنها ،کودکان
به طور تصادفی به  2گروه مساوی  10نفره (شاهد ،آزمایش) تقسیم شدند ،سپس مرحله آزمایشی این تحقیق در
1Continuous Performance Test
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قالب برگزاری سه جلسه  120دقیقهای در هفته و در مجموع  24جلسه (در مدت  8هفته) بر روی گروه آزمایش
به اجرا درآمد (فصل بهار ،دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه) ،در هر جلسه کودکان فعالیتهای
یکپارچهسازی حسی – حرکتی انجام میدادند .این فعالیتها که با تأکید بر حواس عمقی و دهلیزی انجام میشد
(برگرفته از کتاب فعالیتهای مربوط به یکپارچگی حسی حرکتی ،باربارا فینک )29( )1بود.
پس از اجرای مداخله ،مجددا آزمونهای مربوط بر روی هر دو گروه اجرا شد .با توجه به اینکه سطح
نمره اولیه در کودکان دارای اختالل هماهنگی رشدی بر سطح نمره در مرحله پس آزمون می-
تواند مؤثر باشد لذا در بررسی توجه و حافظه کاری جهت تعدیل اثر آنها بر پس آزمون ،نمره
پیش آزمون به عنوان متغیر کووریت (کمکی) در نظر گرفته شده است .تجزیه تحلیل دادهها از طریق
آزمونهای تی مستقل و تحلیل کوواریانس ،با استفاده از نرم افزارهای  ) SPSSنسخه  (19انجام شد.
جدول ( :)1برنامه تمرینی
زمان

تمرینات

 3تا  5دقیقه
 3تا  5دقیقه
 3تا  5دقیقه
 3تا  5دقیقه
 3تا  5دقیقه
 3تا  5دقیقه
 20تا  30ثانیه و  3بار تکرار
 20ثانیه و  3بار تکرار
مسافت  12متر و  2بار تکرار
 3تا  5دقیقه
 9متر
 3متر برای  1دقیقه

غلتاندن توپ روی کمر در حالت دمر
لیف کشیدن کل بدن
راه رفتن روی چوب موازنه
باال و پایین رفتن از سطح شیبدار بصورت چهار دست و پا
انجام فعالیت تاب بازی
پریدن روی ترامپولین
چرخیدن کودک به دور خود
چرخیدن کودک حول مربی
حرکت بر روی زمین با باسن ،بدون کمک دستها
نشستن کودک به روی تاب و چرخاندن آن
راه رفتن کودک با دستهای خود با کمک (در قالب مسابقه و بازی)
هل دادن کودک نشسته در داخل کارتن توسط کودک دیگر

یافتهها
برای ارائه یافتههای توصیفی حاصل از متغیرهای تحقیق در نمرات پیش و پس آزمون ،میانگین و انحراف معیار به
تفکیک دو گروه در جدول شماره  2گزارش شده است.
جدول ( :)2یافتههای توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر
حافظهکاری

دوره آزمون
پیشآزمون
پسآزمون

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

کنترل
آزمایش
کنترل

5/90
7/1
5/6

1/44
2/07
1/64
1BarbaraFink
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متغیر

گروه
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش

دوره آزمون
پیشآزمون

توجه
پسآزمون

انحراف استاندارد
2/32
2/59
1/95
2/41
2/16

میانگین
9/5
13/5
17/5
14/4
15/3

نتایج جدول  3نشان داد که در پیشآزمون ،بین گروههای آزمایش و کنترل در هر دو متغیر تفاوت معناداری
وجود ندارد .لذا در هر دو متغیر ،گروهها همگن میباشند و برای بررسی تمرین و اثر عضویت گروهی از آزمون
تحلیل کوواریانس استفاده شده است.
جدول ( :)3مقایسه متغیرها طی پیش آزمون در گروه آزمایش و کنترل
شاخص
حافظهکاری
توجه

گروه

تعداد

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

10
10
10
10

میزان تی

سطح معناداری

1/49

0/10

2/59

0/15

در بخش آمار استنباطی ،قبل از تجزیه و تحلیل دادهها ،از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای کسب اطمینان
از طبیعی بودن توزیع دادهها استفاده شد که نتایج نشان داد که توزیع دادهها در پیشآزمون و پسآزمون طبیعی
میباشد ( ،)p>0/05بنابراین میتوان در تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد .لذا برای
بررسی اثر تمرین و اثر گروه از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد .آزمون کوواریانس دارای پیشفرضهای
همگونی واریانس و کوواریانس میباشد که برای بررسی همگونی واریانس از آزمون لون و برای بررسی همگونی
کوواریانس از آزمون باکس استفاده شد .نتایج هر دو آزمون نشان داد همگونی واریانس و کواریانس برقرار است
( )p>0/05بنابراین میتوان از آزمون کوواریانس استفاده نمود.
جدول( :)4نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر تمرین و گروه
متغیر
حافظه-
کاری

توجه

اثر

مجموع
مجذورات

درجه-
آزادی

میانگین
مجذورات

F

معناداری

تمرین

43/594

1

43/594

26/857

0/001

0/62

گروه

36/593

1

36/593

22/545

0/001

0/58

خطا

25/971

16

1/623

-

-

-

تمرین

40/139

1

40/139

13/858

0/002

0/46

گروه
خطا

12/324
46/345

1
16

12/324
2/897

4/255
-

0/056
-

0/21

اندازه
اثر
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مندرجات جدول شماره  4نشان میدهد که برای متغیر حافظهکاری هم اثر تمرین ( )F=26/857 ،p=0/001و
هم اثر گروه ( )F=22/545 ،p=0/001معنادار است ( .)p≤0/05به عبارتی معناداری اثر تمرین حاکی از تاثیر تمرین
بر حافظه کاری و معناداری اثر گروه تفاوت اثر تمرین بر گروه تجربی بر اساس میانگین را مشخص مینماید.
بنابراین نه تنها تمرین بر حافظهکاری تأثیر معنادار گذاشته است ،بلکه عضویت گروه نیز توانسته اثر معنادار را نشان
دهد.
از طرفی نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان میدهد که برای متغیر توجه تنها اثر تمرین معنادار میباشد
( )F=13/858 ،p=0/002و اثر گروه غیرمعنادار بدست آمد ( .)F=4/255 ،p=0/056به عبارتی معناداری اثر تمرین
حاکی از تأثیر تمرین بر توجه میباشد .این در حالی است که اثر گروه غیرمعنادار بدست آمده ،هر چند همان گونه
که مشخص میباشد معناداری بدستآمده به سطح اطمینان ( )0/05بسیار نزدیک میباشد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر فعالیتهای یکپارچهسازی حسی – حرکتی بر توجه و حافظهکاری کودکان
 DCDبود .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که انجام  8هفته فعالیتهای یکپارچهسازی حسی  -حرکتی
میتواند توجه و حافظهکاری را در کودکان  DCDبه صورت معناداری بهبود بخشد.
به نظر میرسد فعالیت حسی حرکتی بر روی سامانه عصبی مرکزی تآثیرگذاشته باعث ایجاد سازگاریهای
فیزیولوژیک در مغز نظیر؛ خونرسانی و اکسیژن رسانی بهتر به تمامی سلولهای مغزی ،باال بردن سطح گیرندهها
در دریافت اطالعات حسی و افزایش در ظرفیت دستگاه عصبی مرکزی در پردازش و هدایت پیامهای حسی شده
است (.)17
همانطور که در مقدمه عنوان شد کودکان  DCDدر توانایی یکپارچگی بین حس بینایی و عمقی ( ،)6حافظه و
تکالیف شناختی ( 5و  ،)8توجه و ادارک بینایی ( 9و  )10با مشکل مواجهند که باعث میشود این کودکان در کنترل
نمودن محرکهای مختلف و پاسخگویی تنها به یکی از آن محرکها مشکل داشته باشند و نتوانند این امر را به
خوبی انجام دهند ،که یکپارچگی حواس عمقی و دهلیزی ،بر عملکرد سطوح باالیی مغز ،که انجام فرایندهای عالی
از جمله توجه و حافظه را بر عهده دارند ،تاثیر گذاشته و موجب بهبود ساماندهی حواس دریافتی کودکان از محیط
اطراف و محرکها میشود ،بهنحوی که جنبههای فضایی و زمانی دروندادهای حسی پردازش ،تفسیر ،مرتبط و
تلفیق میشود و مغز اطالعات را انتخاب ،تقویت ،مهار و مقایسه نموده و در قالب یک الگوی منعطف و قابل تغییر
یکپارچه مینماید ( .)30بنابراین موجب بهبود فرایند پاسخگویی این کودکان فقط به یک محرک و همچنین کنترل
سایر محرکهای محیطی میگردد .شهبازی و همکاران ( ،)1394نیز در تحقیق خود به این نکته اشاره کردند که
احتماال تمرینات یکپارچهسازی حسی حرکتی ،حس عمقی را در کودکان  DCDافزایش میدهد ( .)22حس عمقی
بهترین شرایط را برای تأمین اطالعات و مخابره آنها به سیستم عصبی مرکزی دارا میباشد( .)31توجه انتخابی به
برخی از محرکها یا بازماندن از پاسخ دادن به موقع به برخی از آنها اغلب به ظرفیت ناکافی مسیر یا ناتوانی ما در
پرداختن هم زمان به همه راهنماییهای حسی برمیگردد ،که ازدیاد شاخههای عصبی و تشکیل سیناپسهای جدید
به دنبال استفاده مکرر از مسیرهای عصبی ،قابلیت توجه انتخابی را افزایش میدهد .در واقع ،تحریک حسی طوالنی
مدت باعث افزایش سیناپسهای مغزی میشود و در نهایت به ادراک حسی در سطح باال میانجامد ( .)32بهطور
کلی تمرینات مربوط به ادارک ،حرکت و حس از طریق تسهیل شکلپذیری عصبی ،ایجاد ساختارهای جدید
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سیناپسی ،کاهش اختالالت شناختی ( 33و  ،)34افزایش ادارک بصری به وسیله افزایش سیگنال بهرهوری بینایی
( ،)35بهبود سالمت شناختی و عصبی ( ،)36افزایش عملکرد پردازش اطالعات ( ،)37افزایش بهرهوری انتقال-
دهندههای عصبی ،سازگاری عصبی ،بازیابی عملکرد رفتاری و تنظیم هیجان ( )38میتواند بهرهوری فیزیولوژی
عصبی ،رشد و نمو مغز و رشد حرکتی را بهبود بخشد و باعث افزایش عملکرد سیستم عصبی و عملکرد شناختی
شود ( 33و  .)34و احتماالً همین امر باعث بهبود توجه و حافظهفعال در کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی
شده باشد.
در تحقیقی که ابراهیمی و همکاران ( )1392با عنوان اثربخشی فعالیت یکپارچهسازی حسی – حرکتی بر
نشانههای اختالل نقص توجه /بیشفعالی انجام دادند .نتایج حاکی از تأثیر مثبت این تمرینات در جامعه مورد بررسی
بود و چنین عنوان شد که یکپارچگی حسی ،مداخلهای است که تمام مجموعه مغز و بدن را درگیر نموده ،به نحوی
که ابتدا با تمرکز بر سامانههای عصبی ابتدایی نظیر دهلیزی و عمقی ،موجب رشد و بهبود آنها میشود و در ادامه
سطوح باالتر سامانه عصبی را تقویت نموده و کارکردهای برتر مغز را موجب میشود ( .)24همپوشانی اختالل
بیشفعالی و اختالل هماهنگی رشدی و برخی ویژگیهای عصبشناختی مشترک این دو اختالل این فرضیه را
مطرح میکند که شاید در سببشناسی آنها سازوکار عصبشناختی مشتری دخالت دارد ( .)39پس شاید بتوان
اینگونه عنوان کرد که در کودکان  DCDنیز تقویت سطوح باالیی سامانه عصبی ،در نتیجهی فعالیتهای یکپارچه-
سازی ،موجب بهبود توجه و حافظه شده است.
بهطور کلی میتوان چنین نتیجهگیری نمود که کارآمدی برنامههای مداخلهای اینچنینی ممکن است به این
دلیل باشد که در سالهای اولیه زندگی کودک یکپارچهسازی حسی -حرکتی نقش بسیار مهمی داشته و به نوبه
خود در شکلگیری و تقویت حرکات بنیادی در فرایند رشد و تکامل حرکتی بسیار موثر بوده و بر سامانه عصبی
تاثیر میگذارد که همین امر میتواند باعث کاهش مشکالت شناختی در این کودکان شود.
مطالعه حاضر نشان داد که تمرینات یکپارچهسازی میتواند عملکرد شناختی را در کودکان  DCDبهبود بخشد
با اینحال بهمنظور تآیید این یافتهها و حمایت از اثربخشی این تمرینات ،نیاز به پژوهشهای بیشتری است .لذا
پیشنهاد میشود تآثیر تمرینات یکپارچهسازی حسی حرکتی بر سایر متغیرهای شناختی از قبیل زمان پیشبینی،
زمان واکنش و غیره مورد برسی قرار بگیرد.
در مطالعه حاضر سعی شد تا حد امکان محدودیتهای گزارش شده در مطالعات گذشته رفع گردد .شرایط انجام
پروتکل برای کودکان یکسان بود و سعی شد از ابزار و تجهیزات استاندارد برای اندازهگیری متغیرها و انجام پروتکل
تمرین استفاده شود .اما در این مطالعه نیز به دلیل موانع و دشواریهای موجود ،همچنان نقاط ضعفی باقی است .از
قبیل حجم کم نمونه و اینکه نمونه آماری فقط شامل کودکان پسر بود.
در پایان با توجه به یافتههای این مطالعه پیشنهاد میگردد درمانگرانی که در زمینه کودکان مبتال به اختالل
هماهنگی رشدی فعالیت میکنند به هنگام طرحریزی برنامههای مداخلهای برای بهبود یا حداقل کاهش عالئم در
این کودکان ،از فعالیتهای یکپارچهسازی حسی – حرکتی نیز استفاده نمایند.
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