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 و ساده العملعکس سرعت بر ینیتمر منتخب  یهابرنامه یرتأث
  مبتال به ر یپذ آموزش  یذهن توانکم آموزان دانش یانتخاب

 یرشد  یهماهنگ اختالل

 2محمد زاده حسن  ،1باغ قره مهسا تقی 

 15/12/98تاریخ پذیرش:  15/05/98تاریخ وصول: 

 یدهچک

  توان کم  آموزان  دانش  ی انتخاب  و   ساده   العملعکس  سرعت  بر  ی نیتمر  منتخب  یها برنامه  یرتأث  قیهدف تحق
به   ریپذ  آموزش  ی ذهن پ  ی تجرب  مهی ن  حاضر  قیتحق  .بود  ی رشد  ی هماهنگ  اختالل   مبتال   -آزمونش یبا طرح 
 14تا  10 دخترآموزان دانش تمامپژوهش  نیا یآمار ۀ جامع است؛و کنترل   شیدو گروه آزما باآزمون پس

  صورتبه  آموزدانش  30  هاآن  نیب  از.  بودند  ی مدرسه استثنائ  در  DCDاختالل    ص یبا تشخ   هیشهر اروم  ۀسال
  15 گروه دو  به ساده ی تصادف  صورتبه و ( انتخاب قیورود به تحق یارهایکردن مع مالحظه باساده ) ی تصادف 

دستگاه سنجش   قیطر  ازالعمل  سرعت عکس  یریگاندازه  شامل  ها،داده  یگردآور  ابزار.  شدند  میتقس  ینفر
 یانتخاب  ،یدارید  ۀالعمل سادسرعت عکس  قیتحق  نیدر ا  العمل ساخت شرکت ساتراپ بود؛سرعت عکس 

  از  بعد  که  بود  صورتینبد  پژوهش  انجام  روش .  شد  گرفته  های آزمودن  از  مرحله  دو   در  یداریشن  ۀو ساد
  ساعته  یک  تمرین  جلسه  12  در  منتخب،  تمرینی   پروتکل  به  توجه  با  آزمونیش پ  به  مربوط  یهاداده  یگردآور
 لیتحل  یبرا  گردید  تکرار  گروه  دو   هر  از  موردنظر  های¬آزمون  مجدداً  تمرین،  انجام  از  بعد.  کردند  شرکت

  و   مستقل  ی هاگروه  تستی ت  لکز،یو -رو یشاپ  یهاآزمون   جملهمن  ی لیتحل  و   ی فیتوص  آمار  از  قیتحق  یهاداده
باعث بهبود معنادار   جلسه  12منتخب به مدت  یهان ینشان داد تمر هاافته ی. دیگرد استفاده انسیکووار لیتحل

و    (؛F،  027/0=P=126/4)  یدارید  ی انتخاب  (؛F،  035/0=P=811/3)  یدارید  ٴالعمل ساده در سرعت عکس 
 که  است  این  شودمی   گرفته  حاضر  تحقیق  از  که  اینتیجه.شدند(  F،  023/0 =P=380/4)  یداریشن  یساده

 دارای  کودکان  در  شنیداری  ساده  و   دیداری  ی و انتخاب  ساده  العملعکس  سرعت  بر  منتخب  تمرینی   هایبرنامه
 .دارد معنادار  و  مثبت یرتأث رشدی هماهنگی  اختالل

 
 )نویسندۀ مسئول(  ، ارومیه ایران. کارشناسی ارشد رشتۀ تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه1

 (mahsa71.nncy@gmail.com ) 

 .استاد گروه رفتار حرکتی دانشگاه ارومیه، دانشگاه نازلو، ارومیه، ایران .2
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  ، یدارید  ساده  العملعکس  ،العملعکس  سرعت   ،یرشد  یهماهنگاختالل  :  واژگان کلیدی

   .یداریشن  ساده العملعکس  ،یانتخاب ساده العملعکس

 مقدمه

 یدن رس  یامحرك    یکاز لحظه وارد آمدن    یالعمل، فاصله زمانزمان عکس   یازمان واکنش  
غبه  یگنالس ناگهان  شدهبینییش پ  یرصورت  محرك هست    یو  آن  به  پاسخ  زمان شروع  تا 
  یی العمل عبارت است از تواناعلم حرکت، زمان عکس   یطه(. در ح2010  ،1کومار   و  شلتون)

  و  یکرابترصدا )  یامحرك مانند نور    یکمناسب، نسبت به    قامتشده با  کنترل  یعپاسخ سر
عنوان یک پردازشگر، بر این  (. مدل پردازش اطالعات، در توصیف انسان به1988  ،2میآنتر

داد  و بعد از پردازش توسط انسان، برون  شود یدارد که درونداد به انسان داده م  یدموضوع تأک 
  دهدیکه این پردازش در زمان واکنش رخ م  اندیده. محققان بر این عق شودیآن مشاهده م

ا1968  ،3رز)دند فرا  ین (.  مرحله  سه  شامل  را  م   یپردازش  یندهای زمان  که    داندیاطالعات 
و    یصباشد. اولین مرحله، شامل تشخ  یطور موازو هم به  ای یرهصورت زنج هم به  تواندیم

  شود یمحرك است و پس از اتمام آن مرحله دوم که انتخاب پاسخ است شروع م  ییشناسا
  ترین مهم  از  واکنش ]سرعت[ زمان    .افتدیپاسخ اتفاق م  یجادو ا  یزی ردر مرحله سوم برنامه

 روزمره  هایفعالیت  اغلب  و افتادن  حتمالا  با  زیرا؛  است  انسان  عملکرد  و  سالمت  در  هاپدیده 
  یم واکنش به سه نوع تقس  زمان.  (1998  ،4گئوز   و   وولمن است )  ارتباط   در   ومیرمرگ  حتی   و
محرك و یک پاسخ وجود   یکزمان واکنش ساده: زمان واکنشی است که در آن،  شودیم

زمان واکنش افتراقی: زمان واکنشی است که در آن چند محرك وجود دارد اما پاسخ    ،دارد
زمان واکنش انتخابی:   هد،فقط یکی است و فرد باید به محرك مشخص پاسخ موجود را بد

زمان واکنشی است که در آن چند محرك و چند پاسخ وجود دارد که هر پاسخ مربوط به  
 (.2017 ،یشهباز و محمدآباد یساالرمحرك خاصی است )

  هماهنگی  اختالل  دهدمی  قرار  تأثیر  تحت  را  العملعکس   سرعت  که  اختالالتی  از  یکی
 بدون  که  رودمی  کار  به  کودکانی  توصیف  برای  رشدی  هماهنگی   اختالل.  است  رشدی
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  مشکالت   این   که  دارند  هماهنگی  مشکالت  پزشکی  خاص  مشکل  یا  عصبی  بیماری  وجود
  (. 1،2012دیبو  و  س ی هار  ونا،یس ی م  زوکر،)  دارد  تأثیر  آنان  اجتماعی  و  تحصیلی  عملکرد  در

اختالل    ،یدر رشد حرکت  ریتأخ  لی از قب  ییهایژگیو  یرشد  ی هماهنگ   اختالل  یکودکان دارا
هماهنگ  ،یحرکت  -  یادراک  تعادل،  حد  فیضع  ی حرکت   ی اختالل  تا  اختالل    ی و 

)   فیخف   یشناختعصب کودکان (.  2019  ،2ززادهیعز  و  سرماك   ، یلوری کدارند    این 
مح دریافت    ینهی درزم اطالعات  اطالعات  من  یطی پردازش    ، ییچشا  ،ییشنوا  ،یینای بجمله 

کردن    ییایبو حرکت  و  المسه  دارندو  مشکل    و   ن یی د  رگلوز،ی س  ر،ی واچن  ن،یمار)  نیز 
 (. 3،2010ورهوئون 

  العمل عکس   ا ی  واکنش   زمان  بودن  کندتر  مانند   یشناخت  یهااختالل  یشناس علت  اگرچه
  از  یاری بس  یهاافته ی  یول  ستی ن  مشخص  خاص، طوربه  کودکان  ن یا  در  و  یطورکلبه  یحرکت

  دارند   یهمبستگ   یذهن  یتوانکم   مانند  ییهااختالل   با  هااختالل   ن ی ا  که  اندداده  نشان  قاتیتحق 
- هوئانگ  والنگ  -یگالووا؛  2014  کستالنوز،  و  پتکووا  آدلزبرگ،  هوئو،   ،4آداموو)
  ی رشد  یناهماهنگ  اختالل  که   اندداده  نشان  یمختلف   پژوهشگران  عالوه،به(.  2018  ،5ولوكپ
.  هستند  آن  مبتال به   یامدرسه  کودکان   از  درصد  6  یباً تقر  که  است  یعصب  یرشد  اختالل  کی

  کارکرد  یرو  که  شوندیم  مشاهده  ی اختالالت  کودکان  ن ی ا  یحرکت  یهامهارت   در  که   یطور
اختالل بدون   ن ی(. ا2013  ،6کا یآمر  یاسن روانش   انجمن )  گذاردیم  یمنف   اثر  زی ن  هاآن  روزانه

  ی سالو بزرگ  یکه تا نوجوان  آوردیفرد به وجود م  یبرا  یدخالت مناسب و در زمان، مشکالت 
  یرگذاری بلکه تأث  شودیخود م ی حرکت  ت ی فرد از وضع یت یتنها باعث نارضا و نه ماندیم یباق
حوزه  ی منف  اجتماع  یروان  ی هادر    و   کوهن   ر،یبال   ،یلوگب یو)   دارد  همراه  به   او  ی برا  یو 

 (. 2018 ،7ماگنوس 
  نیب  در  واکنش   زمان  دادند  گزارش(  2012)  8لبرت ی گ  و  ساکس یا  و،یو  جانسون،  کلوتز،

  ی هماهنگ  رشد  از  که  یکودکان  با  سهیمقا  در  یرشد  یناهماهنگ  اختالالت  به  مبتال   کودکان
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ن2019)  1و ی کاست.    نامتجانس و    تر فی ضع   هستند  برخوردار  والد  زی (  که  دادند  با    نینشان 
م  یمداخالت  انجام  رشد    2ی جسمان  تی فعال  ی رفتارها  رشد  در  یمؤثر  نقش   دهند یکه  و 
بنابرادارند  ی رشد  یهای ناتوان  یکودکان دارا  3ی حرکت   یهامهارت  دخالت زودهنگام    ین . 

 سامرز، اختالل مهم است )  ین ا  مبتال بهکان  دکو  یبرا  ی حرکت   یهامهارت  یشمنظور افزابه
( 2016)  5فارالنهمک  و  ونگ،ی چ   ،یلوئ   ،یک  و،یل  ئو،ی گ  فونگ، (.2008  ،4دیوئی   و  الرکین 
  و  شد ایجاد  DCD  کودکان تعادل  در  تمرین   ماه  سه  از  بعد معناداری  تفاوت  کردند  گزارش
  ا،یفار خا،یاسرل.  شد دیده هاآن تعادل کنترل  حسی  هایسیستم بهبود  در خوبی نسبتاً  پیشرفت
  تمرین  آموزش  اثربخشی  بررسی  ضمن   مندنظام  مطالعه  کی   در(  2016)  6ومندرایسو  معروف،
 کردند  گیرینتیجه  رشدی،  هماهنگی   اختالل  مبتال به  افراد  حرکتی  عملکرد  بهبود  در  حرکتی

  یمداخله  با  که  دارد  وجود  عمومی  عملکرد  در  کسری  یک  DCD  مبتال به  کودکان  اغلب  در
  عملکرد ،  ریتمیک  هماهنگی  در  DCD  مبتال به  افراد  همچنین   یابد،  بهبود  تواندیم  تمرینی
  هماهنگی   که  دهدمی  نشان  مندنظام  تحقیق  این .  دارندمشکل  زدن  قدم  کنترل  و  اجرایی
  هماهنگی اختالل  .دارد  افراد  این  برای  فراوانی   اجتماعی  و  سالمتی پیامدهای  ضعیف   حرکتی
  حرکتی   یهامهارت  در  تنها  کودکان  بعضی  آن  در  که  است  ناهمگن   اختالل  یک رشدی
  ، 7دیوید  و  پولوك   ونا،ی سی م  وارد،یر)  دارندمشکلدو    هر  در  بعضی  و  خود  درشت   یا  ظریف
  تر دقتیب  کندتر،  طورمعمولبه  رشدی  هماهنگی  اختالل  با  کودکان  حرکتی(. عملکرد  2011

؛ 2010ورهوئون،  و  ن یی د  رگلوز، ی س   ر،ی واچن   ن،یمار)  استخود    همساالن  از  ترثباتیب  و
که بر    یقی( در تحق1396)  یو احمد  حسینی،  سادات   بناب،  سپهری(.  1998  گئوز،   و  وولمن 

باوجود   یدندرس   یجهنت   ین انجام دادند به ا  یرشد  یاختالل هماهنگ  یکودك دارا  12  یرو
یادگیری حرکتی رو  DCDعملکرد کم کودکان   الگوهای    ای،یهدر  به کسب  قادر  آنان 

بودن حرکتی  جعفر  ،یرزاد ی ش  ،یفرامرز  ،یعابد  ،یجعفر  .دهماهنگی  در 1394)  یو   )
ا  یافتند در  یقی تحق  تشخ   ین اگر  هنگام  به  مانند    یص اختالل  مناسب  مداخالت  شود  داده 
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  پور،   ملک  کودکان مؤثر باشد.  ین ا  یشرفت در درمان و پ  تواندیم  یحرکت  -ی ادراک  های یباز
بر    یحس   یککه روش تحر  یدندرس  یجهنت  ینخود به ا  یق ( در تحق 1393)  یدادمهر و قمران
مهارت کمدانش   یحرکت  یهابهبود  ذهنآموزان  پذ  یتوان  هماهنگ   یرآموزش  اختالل    ی با 

  . داختالل استفاده کر  ین ا  یبخش بهبود و توان  ی روش برا  ین از ا  توانیمؤثر بوده و م  یرشد
  بر   بازخورد  فراوانی  و  تمرینی  آرایش   ( در تحقیقی با عنوان تأثیر1397و همکاران)  جهانبازی
  بهبود  برای رسیدندرشدی به این نتیجه  هماهنگی اختالل به مبتال  حرکتی کودکان یادگیری
با  حرکتی  یادگیری   نقطه   فرضیه  بر  مبتنی  هایش   رو  از  رشدی  هماهنگی  اختالل  کودکان 

در  1393)  حیرانی   و  ،  رحمانی  ،یشهباز  .  شود  استفاده  چالش  عنوان    یقتحق   یک(  تحت 
بر تعادل و زمان واکنش نشان دادند که    یحرکت_  یحس   سازییکپارچه  هاییتفعال  یاثربخش

ا  یمثبت  یرتأث   یناتتمر تعادل  پو  یستادر  داشته.    DCDالعمل کودکان  و سرعت عکس   یا و 
  ۀمناسب در دور  ۀمداخلبلکه در صورت عدم   دهدیدر کودکان رخ م  تنهانه  DCDاختالل  
مطالع  یسالبزرگ در  داشت.  خواهد  ادامه  ن  یگرید  ۀهمچنان  اسکومارکر    ژر، یمای ئی که 

  ی در کودکان دارا   یحرکت _یعصب   یناتتمر  یر( تأث2013)  1انگلزمان-تسی و اسم  ئندرزفیر
نتا  یبررس   یرشد  یاختالل هماهنگ ا  یجکردند،  ک  یناتتمر  ین نشان داد  بهبود    یفیت باعث 

ا عملکرد  و  خط  از    ین دست  پس  سرعت   18کودکان  بردن  باال  شد.  مداخله  جلسه 
آنان مؤثر بوده و   یزندگ  یها از جنبه  یاریدر بس  تواندیم  DCDدر کودکان    العملعکس 
ا  ینهبه   یکرد حرکتلمعباعث   به ش   ین در  توجه  با    ی اختالل هماهنگ   یباال  یوعگروه شود. 

.  استصورت نگرفته    ینهزم  یناپژوهش در  کافی به  توجه    آن  یرگذاریتأث   یو گستره  یرشد
توض   با به  نظر    یحاتتوجه  به  س   یحس  یکاتتحر  رسدیمباال  بهبود  اعصاب    یستمموجب 

پژوهش    ین افراد کمک کند. ا  ین در ا  یحرکت  یهامهارتتواند به رشد  یم  و  شودیم  یمرکز
العمل  شامل عکس   یداریو د  یداریالعمل شنبر سرعت عکس   یبدن  یناتاثر تمر  یبه بررس

 پرداخته است. DCDدر کودکان   ی انتخاب یداریساده و د یدارید

 روش 
  کنترل   یهاگروه  با  یآزمونپس   -  آزمونش ی پ  یهااز نوع طرح  یتجرب  مهی پژوهش حاضر ن 

بودند که   هیشهر اروم  ۀسال 14تا   10 دخترآموزان دانش  تمامپژوهش  ن ی ا یآمار ۀ . جامعبود

 
1. Schoemaker, Niemeijer, Reynders & Smits-Engelsman 
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  کودکان   نیا  ص یتشخکرده بودند.    نامثبت  یمدرسه استثنائ   در  DCDاختالل    صیبا تشخ 
  ی حرکت  یی به همراه آزمون توانا  (،DSM-IV)  صیتشخ   یراهنما   ن یچهارم  یارهای مع  توسط 

روان هماهنگ   ه،یپا  ی اختالالت  اختالل  ر  لسونیو  یرشد  یپرسشنامه  هوش  آزمون    ون یو 
مدرسه    ن ی به ا  یجهدرنتبود و    شدهانجام( توسط متخصصان مربوطه  1397  ،یو هاشم  انی )شهربان

  صورت به  آموز دانش   30  هاآن  ن یب  از  بودند  نفر  47  آموزاندانش   ن ی ا  تعدادبودند.    شدهیمعرف
  انتخاب   قی تحق   نمونه  عنوانبه(  قیتحق   به  ورود  یارهای مع  کردن   بامالحظه)  ساده  یتصادف 
 . شدند  می تقس  ینفر 15 گروه دو به ساده  یتصادف  صورتبه و. شدند

  ن؛ یوالد  هی اول  تیرضا  و   موافقت(  الف:  بودند  ریز  صورتبه  قی تحق  به  ورود  یارهای مع
 ن؛ یراه رفتن بدون کمک والد   ییج( توانا  ؛یعروق-ی قلب   یماری مثل ب  ییهایماری ب  نداشتن (  ب

  عبارت   هم  خروج  یارهای مع.  قی منتخب تحق  نات یتمر  ینۀدرزمو د( نداشتن سابقه مشارکت  
  نات؛ یتمر  در  مشارکت  در  ینظمیب  ای  و  منظم  مشارکت  عدم  ؛یاحتمال   شدن  ماری ب:  از  بودند

 .هیاول موافقت  باوجود ن یوالد تیرضا عدم و
عکس   یری گ اندازه  شامل  ق،یتحق  یهاداده  یگردآور  ابزار   قیطر  ازالعمل  سرعت 

دو مرحله    دراز هر دو گروه    پساتراالعمل ساخت شرکت  دستگاه سنجش سرعت عکس 
  ی انتخاب یداری،د  ۀ العمل سادسنجش شامل سرعت عکس  ین بود؛ ا  آزمونپس   و  آزمون ش ی پ

متصل    یروسنج ن  ی صورت بود که به دستگاه صفحه  ین بود. روش کار به ا  یداریشن  ۀو ساد
  یک ساده فقط    یداریالعمل ددر سرعت عکس   گرفت یآن قرار م  ی شونده روبود که آزمون

  ی صفحه  یرو  بایستیم  یمحرك نور   یدنکه فرد با د  شدیبه فرد ارائه م  یمحرك نور
م  یدرجا  یروسنجن عکس   پرید،یخود  سرعت  ددر  محرك    یک  یانتخاب  یداریالعمل 

که فرد با    شدیجلو، عقب، راست و چپ ارائه م  یهااز جهت  یکی  و در  یصورت تصادف به
  یداری العمل شن و در سرعت عکس   پریدیم  دادیکه فلش نشان م  یبه سمت  یدمحرك با  یدند

خود    یصدا در جا  یدنشن   محض به  یدفرد با  شدیعنوان محرك ارائه مبوق دستگاه به  یصدا
 .شدمی ثبت نگرآزمو توسط  ثانیه هزارم  دقت با هازمان . پریدیم

  توسط   آنکه   ضمن   دستگاه  ن یا  از  حاصل  یهاداده  یاعتبارسنج   و  ییایپا  ،ییمحتوا  ییروا
تحق   یابیاعتبار  و    یری گاندازه  دستگاه  سازنده  شرکت در  است  )مثل    قاتیشده  مختلف 

  در .  است  قرارگرفته  یدتائ  مورد  زی ن  رانیا  در(  1396  ،یفکر  جمالخوش  و  معمار  ناصرپور،
  استفاده   با  آن  ییایپا  و  شد  یدتائ  متخصصان  قضاوت  به  مراجعه  با  آن  ییروا  زی ن  حاضر  قی تحق 
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  به   762/0  و  0/ 953/.؛  832  بی ترت   به  و  قرارگرفته  یابیارز  مورد  کرونباخ  یلفاآ  آزمون  از
 .آمد دست
-داده  یگردآور  از  بعد:  بود  ریز  صورت به  ش یآزما  گروه  به  شدهارائه  نات یتمر  پروتکل 

جلسه به    هر،  ۀجلس  12در    ی نات یتمر  آزمونش ی پ  در  گروه  دو  واکنش   سرعتبه  مربوط  یها
برا  کیمدت   د  یش آزماگروه    یساعت  ا  دهیتدارك  از    ناتیتمر  نیشد.  بودند  عبارت 

دو سوت،  با  تمر  30سرعت    ی حرکت  بش   ، یانهیآ  ناتیمتر،  بافرمان    نی حرکات  پاشو  و 
. (25)  یچابک  ن یتمردست، حرکت به جلو و عقب و    ۀو اشار  یصورت گفتارآزمونگر به

 : است شدهداده نشان 1 شماره جدول در  جلسه  هر در  تمرین  دستورالعمل

  اختالالت مبتال به کودکان در واکنش سرعت بهبود برای منتخب تمرینات دستورالعمل. 1 جدول
 رشدی  ناهماهنگی 

 تمرین  هدف تمرین  محتوای
  دست حرکت جهت با موافق سوت صدای با برخواستن و  نشستن

 آزمونگر
  العملعکس سرعت تقویت

 شنیداری 
  با موافق و  آزمونگر دست حرکت به توجه با برخواستن و  نشستن

 دهد ی م تکان  را خود دست آزمونگر  که جهتی 
  سادۀ العملعکس سرعت تقویت

 دیداری

 سوت صدای با راست و  چپ به حرکت
  سادۀ العملعکس سرعت تقویت

 شنیداری 

 آزمونگر  دست حرکت جهت با موافق راست و  چپ به حرکت
  سادۀ العملعکس سرعت تقویت

 دیداری

 صوتی  محرك با شروع سرعت دوی
  سادۀ العملعکس سرعت تقویت

 صوتی 

 ( دست حرکت)  دیداری محرك با شروع سرعت دوی
  سادۀ العملعکس سرعت تقویت

 دیداری

 آزمونگر  دست حرکت جهت خالف برخاستن و  نشستن
  العملعکس سرعت تقویت

 انتخابی
  نشان جهت خالف در راست و  چپ و  ،عقب جلو به حرکت

 آزمونگر  توسط شدهداده
  العملعکس سرعت تقویت

 انتخابی

 صوتی  محرك با شروع موانع بین از عبور
  و  شنیداری العملعکس تقویت

 دادن جهت تغییر توانایی  بردن باال
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 دیداری محرك با شروع موانع بین از عبور
 باال و  دیداری العملعکس تقویت
 دادن جهت تغییر توانایی  بردن

  نفر اول گیرندی م قرار یکدیگر روبروی نفر دو ) ایینه آ حرکات
 نفر کندی م حرکت عقب و   جلو ینهمچن و  راست و  چپ سمت به

  حرکت یی هاجهت با موافق باید قرارگرفته او  روبروی که دوم
  صوتی  محرك با حرکت شروع( کندی م حرکت اول نفر که کند

 بود

  و  شنیداری العملعکس تقویت
 دیداری

 ( تمرینی  یار حرکت جهت مخالف) ایینه آ حرکات
  و  شنیداری العملعکس تقویت

 دیداری

 هایافته

  ی استنباط  و  یفی توص   یآمار  یهاآزمون  از  حاضر  قی تحق  یهاداده  وتحلیلیهتجز  یبرا 
  آزمون  و  هاداده  بودن  نرمال  یبررس  یبرا  لکیو  روی شاپ  آزمون  از.  دیگرد  استفاده  متناسب 

  اثر  در  ها گروه  ن یب  تفاوت  ی بررس  یبرا.  دیگرد  استفاده  انس یوار  ی همگن   یبررس  یبرا  لون
 . شد استفاده انس یکووار لیتحل آزمون از آزمونشیپ یها داده کنترل با و ن یتمر

  از   استفاده   با   قی تحق  یها داده  عیتوز  بودن   نرمال  ابتدا  ، یآمار  یهاآزمون   انجام  از  قبل
آزمون    یسطح معنادار  ر،ی در هر سه متغ   نکهی شد با توجه به ا  یبررس  لکیو-روی شاپ  آزمون

. دارد  هاداده  عیتوز  بودن  یع ی طب  از  نشان  افتهی  ن یا  لذا(،  P≥05/0معنادار نبود )  لکیو-روی شاپ
داده معیار  انحراف  و  در  میانگین  متغیرها  از  یک  هر  نتایج  به  مربوط  و    آزمونیش پهای 

 (.1است )جدول  شدهدادهنشان  1در جدول  آزمونپس 
 آزمون و پس آزمونش یپمتغیرها در های مربوط به میانگین و انحراف معیار داده  .3 جدول

 
میانگین و انحراف استاندارد  

 آزمونیشپ

میانگین و انحراف استاندارد  
 آزمونپس

 ساده
 554/0±191/0 945/0±/452 تجربی

 672/0±226/0 919/0±409/0 کنترل

 انتخابی
 027/1±341/0 013/2±568/0 تجربی

 459/1±392/0 999/1±550/0 کنترل

 شنیداری 
 396/0±121/0 636/0±198/0 تجربی

 576/0±160/0 619/0±136/0 کنترل
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  نی انگ ی م  انسیوار  ی همگن   ، یانس کووار  لی تحل   آزمون  و  آزمون  نیا  انجام  فرضش ی پ
  ق، یتحق   موردنظر  ری متغ   سه  هر   در  که  دهندیم  نشان  3  جدول یهاافتهی.  است  گروه  دو  نمرات

از    تربزرگ  Fآماره    یسطح معنادار  ری در هر سه متغ   چراکهدو گروه همگن است    انس یوار
اطم .  شودیم  یدتائ  هاانس یوار  یهمگن   بر  یمبن   صفر  فرض  لذا  است(  P≥05/0)  نانی سطح 

 در   جدول  اول  فیرد  یهاافتهی  از  مستقل  یهاگروه  تست  یت   یهاافته ی  لی تحل  یبرا  روین ازا
 دهندیم  نشان  آزمونیش پ در  هاگروه  تست  یت  آزمون  در  هاافته ی.  شودیم  استفاده  آزمون  هر

  ها آن  همه  در  چراکه  ندارد  وجود  ش یآزما  و  کنترل  یهاگروه  نمرات  ن ی انگ ی م  ن یب  یتفاوت 
 .است( P≥05/0) نانی اطم سطح از  تربزرگ یمعنادار  سطح

بین گروه تفاوت  تعیین  برای  تحلیل کوواریانس    مشخص   نکهیا  یبرا:  ها نتیجه آزمون 
  دانش  یداری شن  و  یانتخاب   و  ساده  العملعکس   سرعت  بر  ینیتمر  منتخب  یهابرنامه  شود

نه؟ از    ایاثربخش است    یرشد  یهماهنگ  اختالل  مبتال به  ریپذ  آموزش  یذهن  توانکم  آموزان
  هم پراش  اثر  شود یم  یسع  آزمون ن ی ا در  چراکه  شودیاستفاده م انسیکووار ل ی آزمون تحل

 :گرددیم گزارش  ادامه در  آزمون نیا یهاافتهی. شود حذف  و قرارگرفته مالحظه مورد

 ها نتیجه آزمون تحلیل کوواریانس برای تعیین تفاوت بین گروه. 4 جدول

 راتییتغ منبع
 آماره لون

F  اثر  اندازه ی معنادار سطح درجه آزادی 
 معناداری آماره

 564/2 035/0 28 811/3 845/0 039/0 ساده
 174/3 027/0 28 126/4 652/0 208/0 یانتخاب

 126/4 023/0 28 380/4 222/0 559/1 ی داریشن

  در   که  گونههمان  شود یم  مشاهده  4  شماره   جدول  در   انس یکووار  لی تحل   به  مربوط  جینتا
-شی پ ری متغ  کنترل  از پس  کنترل و ی تجرب گروه دو تفاوت   است، شدهداده نشان جدول ن یا

  ی ساده  و  یدار ید  یانتخاب  ،یدارید  یساده  العملعکس   سرعت   ری متغ  سه  هر  در  آزمون
 . است شدهگزارش کوهن   ساسا بر زی ن ن یتمر اثر اندازه(. P≥05/0) است معنادار یداری شن

  بهبود  یتجرب  گروه  که  گرفت  جهی نت   توانیم  آمدهدستبه  جینتا  به  توجه  با:  جهینت 
  ی تجرب  گروه  نکه یا  به   توجه   با  و   است  داشته   ر ی متغ  سه   هر  در  واکنش   سرعت  زمان  در   ی معنادار

  نیتمر  به  را   شرفتی پ  زانی م  نی ا  توانی م  داشت  ی معنادار  تفاوت  کنترل  گروه  با  آزمونپس   در
 .داد نسبت شدهانجام
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 گیریو نتیجه  بحث
  ساده   العمل   عکس   سرعت بر  ی ن یتمر  منتخب   یها برنامه  ری تاث یبررس پژوهش حاضر باهدف  

 یرشد  یهماهنگ   اختالل  به   مبتال   ریپذ  آموزش  یذهن  توان  کم  آموزان  دانش  ی انتخاب  و
  یداری د  یانتخاب   یداری،د  ۀالعمل ساد شامل سرعت عکس   یقتحق  یرهایگرفته است. متغ انجام

  ی ری ادگیدر    DCDمبتال به    افرادکه    اندداده  نشان  گذشته   قاتی تحق  بود.  یداریشن   ۀو ساد
  یی هاچالش  و  دهندیم  بروز  خود  از  یترفی ضع  ی مشکل دارند و لذا عملکرد حرکت   یحرکت

  ی هامهارت   قتیحق  در(.  2013  ،1کا یآمر  یروانشاخت )انجمن    دارند  یحرکت   دی تقل  در  زی ن
  با  مرتبط  ینواح  وندی پ  و  ،ی ساختار   یکپارچگ ی  کارکرد،  ر ی تاث   تحت  یاجتماع  و  یحرکت

 (. 2019 و، ی )ک  دارند ها انسان در یمغز یعصب  یهاشبکه  با مغز در  حرکت
هر سه سرعت    درآزمون  و پس   آزمونش یپ  ریمقاد  ن یپژوهش حاضر نشان داد که ب  جینتا
معنادار  DCDکودکان    یداری شن  و  یانتخاب   ،العمل سادهعکس    نی اوجود دارد.    یتفاوت 

  ، یدارید  یساده  العملعکس   سرعت  بهبود  در  ین یتمر  منتخب  یهابرنامه  که  معناست  بدان
  از   که  یبرداشت  ن یاول  البته  . دارد  یمعنادار  و  مثبت  یرتأث  یدار ی شن  ساده  و  یدارید  یانتخاب 

-عکس   ن یب  در   واکنش   زمان  بودن  متفاوت  داشت  توانیم  حاضر  قی تحق  ی ف یتوص  یهاافته ی
 زمانمدت  دهدیم  نشان  افته ی  ن یا.  است  یداری شن  ساده  و   یدارید  یانتخاب  ساده،  العمل

  در .  است  گر ید  العمل عکس   زمان  دو  از   کمتر   ی لی خ   یداریشن  ساده  ری متغ   در  العملعکس 
)  یهاافتهی  به  توانیم  افتهی  ن یا  ن ییتب و کومار  زمان 2010شلتون  معتقدند  که  اشاره کرد   )

  عامل   امی پ  لیتبد  حساس،  یها اندام  به  محركعامل    دنی مانند رس  یواکنش به عوامل مختلف 
 یسازفعال  آن،  پردازش  و  یعصب   انتقال  ،یعصب  هاییگنالس  به  هااندام  ن یا  در  محرك

  ی بستگ  یرونی ب  یری گاندازه  پارامتر  انتخاب  و  نرم،  یها بافت  ی سازگار  و  یهماهنگ   ها،چه ی ماه
  نی ا  ن ی همچن.  شوندیم  و پردازش  دهی رس  مغز  به  زودتر  یلیخ  یداری شن   یهاالن گ ی سدارد و  

 دن ی رس   ی برا  یدار ی شن   یهاهمسوست که نشان داد که محرك  زی ( ن1973)  2کمپ   افته ی  با  افته ی
  ی زمان   به  یینایب  یهامحرك  کهیدرحال  دارند  ازی ن  زمان  هی ثانیلی م  ده  یال  هشت  به  تنها  مغز  به

  ی هانشانه   و  عالئم   هرچقدر   که   معناست  بدان  نیا.  دارند  ازین   ثانیهیلیم  چهل   یال   ستی ب  برابر
و  افتدیم  اتفاق  تریعسر  واکنش   برسند  مغز  کورتکس   به  تریع سر  محرك شلتون    کومار . 

 
1. American Psychiatric Association 

2. Kemp 
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ن2010) مقا  قی در تحق  زی (  مورد    یافتند در  یداری و شن   یداریسرعت واکنش د  ۀ سیخود در 
واکنش تصو  یانگین م م  ثانیهیلیم  331حدود    یریسرعت  شن   یانگینو  واکنش    یداری زمان 

 . تاس ثانیهیلیم 284حدود 
  که  داشت   اشاره  انس ی کووار  لی تحل   جهی نت  به   توان یم  حاضر   ق ی تحق  ی هاافتهی  گرید  از

  و   دای ک  اندو  ج ینتا  با  افته ی  نی ا.  است  واکنش  زمان  بهبود  بر  منتخب  ناتیتمر  یرتأث   از  ی حاک
  در.  ابدیی( همسوست که گزارش کردند زمان واکنش با تکرار عمل کاهش م 2002)  1اودا

  خاطر   به  تی فعال  تکرار  اثر  در  ژهیو  محرك  به  واکنش   یهازمان  گفت  توانیم   افتهی  ن یا  ن ییتب
((  2010)شلتون و کومار )  قاتیتحق   از  یبعض  یحت   و  شودیم  تریعسر  بخصوص   محرك  آن

  این  باشد  داشته  وجود  استراحت  برای  کافی  زمان  هامحرك  بین   در  اگر  اندگزارش کرده
سرعت پردازش    یمذکور بر رو  یناتگفت تمر  توان می   همچنین .  شد  خواهد  نیز  بهتر   نتیجه 

تأث   ینش گز  ۀ اطالعات در مرحل در   (1394)، رحمانی و حیرانی  یاند. شهبازداشته  یرپاسخ 
در    یمعنادار   یشرفتپ  DCDکودکان    ینکه در اثر تمر  یدندرس   یجه نت  ین خود به ا  یق تحق 

ثبات    یش به علت افزا  یشرفتپ  ین و زمان واکنش کسب کردند که احتماالً ا  یستاو ا  یاتعادل پو
حرکت    یش کاهش زمان پ  یجۀ کاهش زمان واکنش را احتماالً درنت  ینهمچن  بوده است.  یعمق 

ادراک  یش افزا  یا پردازش  نتادانسته  یو شناخت   یسرعت  با  پژوهش حاضر همسو    یجاند که 
 هست. 
  DCDدر کودکان  یاست که زمان واکنش انتخاب  ین حاضر ا   یقتحق   هاییافته دیگر  از

ا  یشترب بود.  ساده  واکنش  زمان  تحق  یافته  ین از  شفارد  یقبا  و  و   کی زالزن  و (1972)2بربنر 
همچن (1990)3فرنز  است.  پروکتور   یکس و  ینهمسو  ا 1990)4و  ارائه  ین (  با  را    ی موضوع 

ا  ی شواهد نمودند.  م  ین آشکارتر  نشان  پاسخ   دهدیشواهد  انتخاب  مشکل  مشخص    یکه 
  یندفرآ  ینا  یراهاست.زپاسخ  یت ها نسبت به موقعمحرك  یتموقع   یربط ده   ی دشوار  یجه درنت 

( هم 1967)  5و رادل   مونی . سدهدیم   یش العمل را افزازمان عکس   ین دارد و بنابرا  یازبه زمان ن
وقت دادند که  آموخته  ین ب  ینشان  ارتباط  پاسخ  و  زمان    یعیطب   یاشده  محرك  دارد،  وجود 

  ی هنگام اگر هر عامل  ین . در اگیردیصورت م  تریعتر است و انتخاب پاسخ سرواکنش کوتاه
 

1. Ando & Kida Oda 
2. Brebner & Shephard 

3. Zelaznik & Franz 

4. Weeks & Proctor 

5. Simon & Rudell 
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ناسازگار م شود،   ی باعث  رخ  بهدهدیتداخل  مفهوم محرك    ییابعاد فضا  یگردعبارت.  و 
  یج انتخاب شود مهار شوند. نتا  یحپاسخ صح   ینکهقبل از ا  یدبه جذب پاسخ دارند و با  یلتما

 ا1نادج آپرو و    ،(1386)  ینراق فی س  و  محمود  ،سلمان  یهاپژوهش   یجپژوهش حاضر با نتا
کر  نای پائول  ،(2007)  2آناشکا  ،(2009) است.1998)  3ی سیو  همسو  هر  (،  ا  یکدر    یناز 

افزاپژوهش  موجب  مداخله  ارائه  حرکت  یش ها  عملکرد  بهبود  دارا  یو  اختالل    یکودکان 
  یت از وضع  ی)آگاه   یحرکت  یپژوهشگران نقص در آگاه  ی. برخ تشده اس   یرشد  ی هماهنگ

ذکر  DCD کودکان   یحرکت  یادگیرینقصان در  یجادمهم ا یلاز دال یکیبدن در فضا( را 
  یف بر تکال  ی مبتن   یامداخله  یهامعتقد است برنامه  (2011)   4اساس، دونفارد   ین برااند .کرده
ب  یابیجهت برنامه  یو همکار  کنندیمDCD به کودکان    یشتری،کمک  در  را    ی هاآنان 
حاضر همسو است.    یق که با تحق  دهندیخود را رشد م   یهاو مهارت  کند یم  یشترب   یحرکت
  عمل ال عکس   یهازمان  اندداده  نشان  که  نمود  اشاره  ری اخ  شواهدبه    الزم است  یافته  ین ا  یین در تب 

بهبود  یمداخالت  یکسریبا    توان یم  و  ستی ن  مستقل   ی شناخت   یهاشاخص حاصل    یدر آن 
 ابد ییم   بهبود  سن افزایش    با  واکنش  زمان  اندداده   نشانتحقیقات نیز    از   بعضی   ی هاافته ی؛  نمود

مثبت    یرتأثفرد    5ی کار  حافظه  روی  یی،کارکرد اجرا  یک  عنوانبهزمان واکنش،    کهیطوربه
 ،7وس یمترید  و  س،یدیاسپانو  وروا، یتو؛  2016  ،6ولمه ی دارد )کائل، لرواگ و ه  و معناداری 

2016 .) 
سرعت    یرو  یبدن  یناتکه تمر  است  این   شودمی  گرفته  حاضر  تحقیق  از  که  اییجهنت  

باعث    تواندیمثبت دارد و م  یرتأث   یدارید  یو انتخاب  یداریو شن   یداریالعمل ساده دعکس 
  شرایط   نشدن  کنترل   تحقیق  هایمحدودیت  از   شود. DCDکودکان   ی بهبود عملکرد حرکت 

  به   گروه  این   همچنین   .بود  تمرینات   طی  هاآن  انگیزش  میزان  و  ها آزمودنی  روانی  و  روحی
.  نبود  کنترلقابل  که  زدندمی  سرباز   تمرینات  دادن   انجام  از  هاگا  دارند  که  خاصی   شرایط  دلیل

 
1. Aparo & Nadja  

2. Anuschka 

3. Pauliina & Krisi 

4. Dunford 
5. working memory 

6. Kail, Lervag, & Hulme 

7. Tourva, Spanoudis, & Demetriou 
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های در نظر  خارج از برنامهها آزمودنی این محدودیت و امکان وجود داشت که در    همچنین 
 بود. خارج  محقق دست از هافعالیت داشته باشند و این فعالیت شدهگرفته
  ،DCD  کودکان  یو انتخاب  ساده  العملعکس   سرعت  بر  تمرین   مناسب  اثر  به  توجه  با 

  دارای   کودکان  در  بدنی  حرکات  از  قسم  این   انجام  و  جسمانی  فعالیت  برای  شودیم  پیشنهاد
  افراد   این   زندگی  کیفیت  بهبود  راستای  در  گامی  تا  شود  یزیربرنامه  رشدی  هماهنگی  اختالل
در    یشنهادشدهپ  یناتمدارس از تمر  یانمعلمان و مرب  شودیم  یشنهادپ  ین . همچنشود  برداشته

ترب کنند  بدنی یتساعات  استثنائآموزش  ۀ ادار  .استفاده  کودکان  مراکز  -ی وپرورش 
  یق تحق ینا یجاز نتا توانندیم  یزن یدانشگاهها و مراکز آموزش عال -و مشاوره  یدرمانحرکت

راستا  کنند.    یرانفراگ  یحرکت   یادگیریبهبود    یدر    یر تأث   شودیم  شنهادی پ  ن یهمچن استفاده 
  تحقیق   کودکان  ن یا  در  واکنش   سرعت  یرو  دهی چی پ  ایساده    یحرکت  یهابرنامه  و  ناتیتمر

  سطح   یکودکان رو  ن ی بهبود زمان واکنش در ا  یرگذاریتأث  شود ی م  شنهادی پ  ن یهمچن   شود.
 تحقیق شود.  آنان یاجتماع عملکرد بهبود و یری ادگی
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