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ABSTRACT 

Background and Aims: Children with developmental coordination disorder are at greater risk 
of physical and mental disorders than regular children, so it is important to timely and effectively 
undergo preventive and therapeutic interventions to improve motor coordination. The purpose 
of the present study was to investigate the effect of attending 12 sessions of Nintendo game 
console training on spatial working memory and perceptual-motor skills (eyebrows-hand 
coordination) in 6-8 year-old children with developmental coordination disorder. 
Materials and Methods: The present study was conducted in a pretest-posttest research design 
with control group. For the purpose of the present study, 20 female students with 
developmental coordination disorder (DCD-Q), identified by parents and those with suspected 
developmental coordination disorder, were included in the MABC-2 test. After selecting the 
research sample, all partcipants in pre-test phase participated in two tests of frosting (eye-hand 
coordination) and N-Back spatial working memory and scores were recorded. Then, they were 
randomly divided into experimental and control groups. The experimental group played the 
Nintendo console for 12 sessions, each for 20 minutes, but the control group did not participate 
in any training. After the training, both groups participated in the post-test, which was similar 
to the pre-test. After making sure that the distribution of data was normal using Kolmogorov-
Smirnov test, analysis of variance with repeated measures was run to test the research 
hypotheses and dependent t-test was used to examine the exact location of differences. 
Results: The results of dependent t-test showed that there was a significant difference between the 
scores obtained in the pre-test and post-test in the Nintendo game console group (p = 0.001, df = 9, 
t = 12.10). In post-test, they performed better on eye and hand coordination test, while the results of 
dependent t-test showed no significant difference between pre-test and post-test scores in the 
control group (p = 0.555, df = 9, 61.61). 0 t =). So, it is obvious that using the Nintendo game console 
has improved eye-hand coordination for children with developmental coordination disorder. Also, 
the dependent t-test results showed that there was a significant difference between the scores 
obtained in the pre-test and post-test in the Nintendo game console group (p = 0.001, df = 9, t = 
10.58). The posttest scores were better in the spatial working memory test compared to the pre-test 
score, while the dependent t-test results showed that there was no significant difference between the 
pre-test and post-test scores in the control group (p = 0.009, 9 df =, 0.01 t =). 
Conclusion: The results showed that using the Nintendo game console has led to improved 
spatial working memory in children with developmental coordination disorder. 
Keywords: Cognitive-Motor skills; Spatial working memory; Active computer game; 
Nintendo game console; Development coordinations Disorder 
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 چکیده

 به نسبت اجتماعی روانی و جسمی اختالالت از بیشتری خطر معرض در رشدی هماهنگی اختالل دارای کودکانمقدمه و اهداف: 

 بهبود هتج پیشگیرانه و درمانی مداخالت معرض در موثر به طور و موقعبه که است مهم بسیار مسئله این لذا هستند؛ معمولی کودکان

 کاری حافظه بر نینتندو بازی کنسول تمرینات جلسه ۱2 در شرکت تاثیر بررسی حاضر تحقیق هدف. قرار گیرند حرکتی هماهنگی

 . بود رشدی هماهنگی اختالل دارای سال ۶-۸ کودکان( دست و چشم هماهنگی)حرکتی -ادراکی هایمهارت و فضایی

 امانج منظور به. است درآمده اجرا به کنترل گروه با آزمونپس-آزمونپیش تحقیق طرح یک در حاضر تحقیقها: و روش مواد

 رشدی هماهنگی اختالل سیاهه تکمیل طریق از که رشدی هماهنگی اختالل دارای ۶-۸ دختر آموزدانش 20 حاضر تحقیق

(DCD-Q )آزمون در رشدی هماهنگی اختالل به مشکوک افراد شرکت و والدین توسط MABC-2 بودند، شده شناسایی 

 ینگفراست آزمون دو در آزمونپیش مرحله در همگی افراد تحقیق، نمونه از انتخاب پس. شدند انتخاب تحقیق نمونه عنوان به

 هب تصادفی صورت به افراد سپس شد. ثبت نمرات و کردند شرکت N-Back فضایی کاری حافظه و( دست و چشم هماهنگی)

 نینتندو کنسول با بازی به دقیقه 20 جلسه هر و جلسه ۱2 مدت به آزمایش گروه شدند؛ تقسیم کنترل و آزمایش گروه دو

 افراد زمایشآ گروه تمرین دوره پایان از پس. نکردند شرکت تمرینی گونههیچ در کنترل گروه اما پرداختند،( خاکی تنیس بازی)

 عتوزی بودن نرمال یافتن از اطمینان از پس. کردند شرکت شد، اجرا آزمونپیش با مشابه که آزمونپس مرحله در گروه دو هر

 هایگیریاندازه با واریانس تحلیل آزمون از تحقیق هایفرضیه بررسی جهت اسمیرنوف،–کولموگروف آزمون طریق از هاداده

 شد. استفاده وابسته t آزمون از هااختالف محل دقیق بررسی منظور به و شد استفاده مکرر

 یباز کنسول از استفاده گروه در آزمونپس و آزمونپیش در شدهکسب نمرات بین که داد نشان وابسته t آزمون نتایجها: یافته

 عملکرد آزمونپس مرحله در گروه این در افراد که نحوی به ؛(=00۱/0p= ،9df= ،۱0/۱2t) دارد وجود داریمعنی تفاوت نینتندو

 آزمونپیش در شدهکسب نمرات بین که داد نشان وابسته t آزمون نتایج مقابل در داشتند، دست و چشم هماهنگی آزمون در بهتری

 از استفاده که است مشخص بنابراین .(=557/0p= ،9df= ،۶۱/0t) ندارد وجود داریمعنی تفاوت کنترل گروه در آزمونپس و

 یجنتا همچنین. است بخشیده بهبود را رشدی هماهنگی اختالل دارای کودکان دست و چشم هماهنگی نینتندو بازی کنسول

 فاوتت نینتندو بازی کنسول از استفاده گروه در آزمونپس و آزمونپیش در شدهکسب نمرات بین که داد نشان وابسته t آزمون

 آزمون در بهتری نمرات آزمونپس مرحله در گروه این در افراد که نحوی ؛ به(=00۱/0p= ،9df= ،5۸/۱0t) دارد وجود داریمعنی

 در شدهکسب نمرات بین که داد نشان وابسته t آزمون نتایج مقابل در کردند. کسب آزمونپیش به نسبت فضایی کاری حافظه

  (.=00/۱p= ،9df= ،0۱/0t) ندارد وجود داریمعنی تفاوت کنترل گروه در آزمونپس و آزمونپیش

 دست و مچش هماهنگی بهبود به منجر نینتندو بازی کنسول از استفاده که داد تحقیق حاضر نشان نتایجگیری: نتیجه

 شود.می رشدی هماهنگی اختالل دارای کودکان فضایی کاری حافظه و

 فعال؛ کامپیوتری بازی فضایی؛ کاری حافظه دست؛ و چشم حرکتی؛ هماهنگی-ادراکی هایمهارتهای کلیدی: واژه

 رشدی هماهنگی اختالل نینتندو؛ بازی کنسول
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 مقدمه و اهداف

 رشد که دهدمی نشان رشد حوزه هایپژوهش و هانظریه
 و دهش آغاز نطفه تشکیل با همراه که است پیوسته فرآیندی

 که است مشخص و [۱]رسدمی پایان به فرد مرگ با تنها
. رندگذمی رشد مختلف مراحل از بلوغ، تا تولد بدو از کودکان

 حرکتی-حسی مرحله اول کودکی، و شیرخوارگی خالل در
 مدد به کودک مرحله، این در شود.می گذاشته سر پشت
 خود اطراف محیط درباره حرکتی حیطه در و جنبش و حس

 و زدن چنگ کردن، لمس با کودکان. پردازدمی تجربه به
 و خزیدن یا رفتن خیزسینه تعادل، حفظ کردن، رها گرفتن،

 هر .روندمی پیش ادراکی مرحله سوی به تدریجبه رفتن، راه
 هب کودک ارتقای و پیشرفت اساس و پایه مذکور مرحله دو

 و غنی برخورداری رو،ازاین کند؛می فراهم را شناختی سطح
 ایهپای عنوان به حرکتی-ادراکی تجربیات از کودکان استوار
 طرفداران. دارد بسزایی اهمیت شناختی، یادگیری برای

 یادگیری که معتقد هستند حرکتی-ادراکی هاینظریه
 سپ ترعالی ذهنی فرآیندهای و است یادگیری مبدأ حرکتی

 ینهمچن و ادراکی سیستم و حرکتی سیستم مناسب رشد از
 جودو به ادراکی و حرکتی یادگیری میان ارتباطی پیوندهای

 رد حرکتی مناسب رشد و حرکت اهمیت بنابراین ؛[۱]آیدمی
 اهمیت بر همواره و نیست پوشیده کسی بر کودکی دوران

 و ادراکی رشد از جمله رشدی ابعاد سایر توسعه در حرکت
 حرکتی رشد در اختالل. است شده تاکید شناختی رشد
 اثیرت تحت نیز را ابعاد سایر در رشدی مناسب توسعه تواندمی
 .دهد قرار

 ودکانک بین در رایج رشدی اختالالتی ترینشایع از یکی
 آن شیوع میزان که است( DCD) رشدی هماهنگی اختالل

 اختالل [2]است. شده  گزارش درصد ۶ حدود کودکان در
 است حرکتی هماهنگی در بارز آسیب یک رشدی هماهنگی

 هایفعالیت انجام و تحصیلی پیشرفت مشخص طور به که
 شانه زدن، مسواک لباس، پوشیدن مانند زندگی روزمره
 قرار تأثیر تحت را ورزشی و بازی هایفعالیت و کردن

 هماهنگی و پائین عملکرد اختالل، نوع این مشخصه. دهدمی
 در فرد هوش و سن به نسبت انتظار مورد حد از ترضعیف
 به کودکی ابتدای در اختالل این [3]است. روزانه هایفعالیت
 هاییمهارت داشتن یا یادگیری زمینه در مشکالتی صورت

 این در [4]شود.می آشکار دارند، حرکتی هماهنگی به نیاز که
 اختالل رشدی، تأخیر جمله از حرکتی مشکالت اختالل
 ضعف و جسمانی ناآزمودگی ادراکی، اختالل تعادل،

 گزارش شناختیعصب اختالل حدی تا و حرکتی هماهنگی
 کارکردهای زمینه در شدهانجام هایپژوهش [5]است. شده

 نشان رشدی هماهنگی اختالل به مبتال کودکان در اجرایی
 گیری،تصمیم سازماندهی، در کودکان این دهدمی

 هایحرکت ،[9-7]ذهنی تجسم و بازنمایی ،[۶]ریزیبرنامه
 [۱۱]جدید هایحرکت و [۱0]حرکت سرعت تنظیم هدفمند،

 تنها نه کودکان این در حرکتی نقص. نارسایی هستند دچار
 گذاردمی تاثیر کودکان این ورزش با مرتبط هایمهارت بر

 قبیل از کودکی دوران مهم هایمهارت دیگر روی بلکه

-می نشـــان هاپــژوهش. است اثرگذار نیز سواریدوچرخه

 معرض در رشدی اختالل هماهنگی با کودکــان که دهـــد
. نداقرار گرفته عروقی و قلبی هایبیماری و چاقی باالی خطر

 جسمی مادگیٓ  ا نهآ  ا عادی، همساالن با مقایسه در
 در سطح بیشتری اختالف سن افزایش با و دارند کمتری
 [۶۸]آید.می به وجود افراد این جسمانی آمادگی

 اختالل دارای کودکان در معمول مشکالت از یکی
 [۱2]است. دست و چشم هماهنگی مشکالت رشدی هماهنگی
 و رمؤث بینایی سیستم به وابسته دست و چشم هماهنگی

 هر گونه کهصورتیدر. است هاچشم عضالت درست کنترل
 یشپ بینایی سیستم طریق از شدهادراک اطالعات در اشکالی

 نیز است اطالعات این پایه بر که فرد حرکتی واکنش بیاید،
( 2000) کولیاگیوس و کاتسچمارسکی. خوردمی شکست
 درجه رشدی هماهنگی اختالل دارای افراد که کردند گزارش

 خود از حرکات اجرای حین در ساکادی خطای از بیشتری
 انکودک که مشکالتی از دیگر یکی همچنین [۱3]دادند. نشان
 استفاده هستند، مواجه آن با رشدی هماهنگی اختالل دارای

 هب منجر که است دریافتی اطالعات یا بازخوردی اطالعات از
 ؛[۱5, ۱4]شودمی حرکات اجرای در عضوی بین هماهنگی عدم

 نهمچنی و دریافتی اطالعات در مشکل بروز پی در بنابراین
 کنترل در موثر بازخوردی و ورودی اطالعات از استفاده
 بین هماهنگی عدم از ناشی حرکتی ناهماهنگی حرکات،

 ایجاد رشدی هماهنگی اختالل دارای افراد در دست و چشم
 در دست و چشم بین هماهنگی ضعف بر عالوه [۱2]شود.می

 توسعه عدم از ناشی که رشدی هماهنگی اختالل دارای افراد
 نیز شناختی کارکردهای است، افراد این در ادراکی مناسب

 از یکی. باشد آسیب معرض در است ممکن افراد این در
 اختالالت تاثیر تحت تواندمی که شناختی کارکردهای
 دهد، افزایش را افراد مشکالت و باشد رشدی ناهماهنگی

 .است فضایی کاری حافظه

 در مهم موضوعات از یکی عنوان به کاری حافظه امروزه
 از بسیاری توجه و قرار گرفته توجه مورد اعصاب علوم

 رو، این از ؛[۱۶]است کرده معطوف خود به را پژوهشگران
 به کاری حافظه روی بر بیشتری تمرکز اخیر هایپژوهش

 هایتعریف و [۱7]داشته حافظه هایسازه از یکی عنوان
 حافظه مثال، برای. اندداده ارائه کاری حافظه از متعددی

 عملکرد در شدهذخیره اطالعات مقطعی کاربرد به کاری
 صفحه [۱۸]دارد. اشاره شناختی تکالیف پیچیده العادهفوق

 کاری حافظه چندجزئی مدل اجزای از یکی فضایی-دیداری
 و دیداری هایویژگی با هامحرک و اشیاء روی بر که است

 تواندمی فضایی-دیداری صفحه [۱9]شود.می متمرکز فضایی
 ندفرآی از قسمتی یا و دیداری منفعل سازیذخیره از قسمتی
 کنندمی بیان مطالعات [20]باشد. فعال بسیار فضایی کنترل

 [2۱]است. یادگیری در مهمی نقش دارای کاری حافظه که
 پیشرفت بین قوی ارتباط که است مشخص همچنین
-دیداری مولفه جمله از کاری حافظه هایمولفه و تحصیلی

 اختالل سوء اثرات به با توجه [23, 22]دارد. وجود فضایی
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 اشاره هاآن به که شناختی هایجنبه بر رشدی هماهنگی
 کاری حافظه بر اختالل این وجود که رسدمی به نظر شد،

 به هتوج لذا باشد؛ داشته مخربی اثرات نیز کودکان فضایی
 رشدی هماهنگی اختالل دارای کودکان مورد در نیز امر این

 منفی اثرات مقابل در که داشت توجه باید اما دارد، اهمیت
از  رشدی مختلف هایجنبه بر رشدی هماهنگی اختالل
 ایمقابله هایروش شناختی و ادراکی حرکتی، رشد جمله

 ار اختالالت این پیشرفت جلوی تنها نه که دارد وجود نیز
 با. دشومی نیز افراد این وضعیت بهبود موجب بلکه گرفته

 راهکارهای ارائه و رشدی هماهنگی اختالل موقعبه تشخیص
. دارد وجود آن عوارض کاهش امکان مناسب حرکتی

 به تعلیمی و آموزشی حمایت و درمان فوری تشخیص
 به تا کندمی کمک رشدی هماهنگی اختالل دارای کودکان

 و [24]شوند چیره شانحرکتی مشکالت به چشمگیری طور
 کاهش نیز را آن شناختی و ادارکی عوارض آن دنبال به

 کاهش منظور به مناسب هایروش از استفاده لذا دهند؛
 .است پراهمیت بسیار اختالالت گونهاین عوارض

 خصوصبه متعدد هایزمینه در اخیر هایپیشرفت با
 شاراق بین در هاآن افزایشبهرو محبوبیت و ایرایانه هایبازی

 مختلف هایشرکت نوجوانان، و کودکان خصوصبه مختلف
 و زمینه این در. اندنموده بازی کنسول انواع تولید به اقدام
 محبوبیت [25]است. شده انجام متعددی تحقیقات هاآن اثرات

 رب مختلف سنین در افراد در بین ایرایانه هایبازی گسترده
 و هافعالیت حوزه در مجازی هایبازی. نیست پوشیده کسی
 در. است دربرگرفته را آنها و شده وارد ورزشی هایرقابت
 اندشده محبوب چنان ایرایانه هایبازی دهه چند از کمتر

 نپیشی بدنی هایفعالیت اینکه از والدین از بسیاری که
 به را خود جای یافتهسازمان ورزشی هایرقابت در کودکان

 ناستیشپلی و باکسایکس مثل خانگی ایرایانه هایبازی
 هایبازی از استفاده اما ،[2۶]کنندمی نگرانی اظهار اند،داده

 .باشد داشته هم سودمندی اثرات تواندمی کامپیوتری
 کرد بیان کامپیوتری هایبازی مورد در( 2004) اسمیت

 لح فرآیند در شدن درگیر موجب کامپیوتری بازی انجام که
 یردرگ یادگیری فرآیند در را فرد طریق این از و شده مسئله

 موجب هابازی گونهاین انجام طرفی دیگر نیز از و کندمی
 بازخورد سریع ارائه و مهارت در مورد اطالعات سریع انتقال

 رسید نتیجه این به تحقیقی در( ۱9۸5) دیانا [27]شود.می
 و کامپیوتری بازی در گیریهدف بین داریمعنی رابطه که

 چشم هماهنگی به نیاز که فضایی هایمهارت در گیریهدف
 بیان نیز( ۱992) وکوردووا لیپر [2۸]دارد. وجود دارند، دست و

 رموثرت باشد، همراه نشاط و شادی با یادگیری اگر که کرد
 کامپیوتری بازی انجام وسیله به الگودهی طریق از و است
( ۱994) بالک و اسکولر [29]کرد. فراهم را شرایط این توانمی

 اسحو طریق از را اطالعات بیشترین انسان که کردند بیان
 نقش مهارت کردن مشاهده روازاین آورد،می به دست بینایی
 عالوه کامپیوتری بازی در اما دارد، مهارت یادگیری در زیادی

 برای آن عناصر و مهارت دستکاری امکان مهارت مشاهده بر
 حل فرآیند در شدن درگیر) دارد وجود هدف به یابیدست
 ریاحی [30]شود.می موثرتر یادگیری موجب امر این و( مساله

 از استفاده که کردند گزارش نیز( ۱392) همکاران و
 حرکتی هایمهارت آموزش امر در کامپیوتری هایبازی
 رد یادگیری فرآیند تسهیل موجب و باشد سودمند تواندمی

 بیلن، ؛۱9۸۱ مالونه،) زیادی محققان [3۱]شود.می افراد
 در( 200۸ سیگر، ؛200۱ فری، ؛۱994 کوئین، ؛۱993

 رایب کامپیوتری بازی از استفاده سودمندی خود تحقیقات
( 20۱0) ویمیر نهایت در دادند. نشان را موثرتر یادگیری

 جنبه دو به وسیله را آموزش در دیجیتالی بازی سودمندی
 حرکتی-ادراکی جنبه بهبود و مهارت مورد در دانش بهبود

-مطرح مسائل به توجه با بنابراین ؛[37-32]کرد حمایت مهارت

 کودکان در رشدی ناهماهنگی از ناشی عوارض زمینه در شده
 رد کامپیوتری هایبازی از استفاده سودمند اثرات همچنین و

 از هدف کودکان، رشدی توسعه و هامهارت یادگیری ارتقاء
 یباز کنسول تمرینات در شرکت اثر بررسی حاضر پژوهش
 دست و چشم هماهنگی و فضایی کاری حافظه بر نینتندو
 تا بود رشدی هماهنگی اختالل دارای سال ۸ تا ۶ کودکان
 در دتوانمی بازی کنسول این از استفاده آیا که شود مشخص

 پرنشاط و شاد فضایی در تحرک جهت انگیزه ایجاد کنار
 شناختی و حرکتی-ادراکی رشد وضعیت بهبود موجب

 شود یا خیر. کودکان

 هامواد و روش

 در هک است تجربینیمه تحقیقات نوع از حاضر تحقیق روش
 هب کنترل گروه با آزمونپس-آزمونپیش تحقیق طرح یک
-دانش شامل حاضر تحقیق آماری جامعه. است درآمده اجرا

 شهر رشدی هماهنگی اختالل دارای ۶-۸ دختر آموزان
 در گیرینمونه روش طریق از بین این از که است تهران

. دشدن انتخاب تحقیق نمونه عنوان به آموزدانش 20 دسترس
 آزمایش گروه 2 به آزمونپیش در شرکت از پس هاآزمودنی

 میانگین با دختر ۱0) آزمایش گروه شدند؛ تقسیم کنترل و
 بازی به دقیقه 20 جلسه هر و جلسه ۱2 مدت به( 9/۶ سنی

 با دختر ۱0) کنترل گروه اما پرداختند، نینتندو کنسول با
 سپ. نکردند شرکت تمرینی گونههیچ در( ۱/7 سنی میانگین

 آزمونپس در گروه دو هر کودکان تمرین جلسات پایان از
 .کردند شرکت

  تحقیق ابزار
 در شرکت جهت هاآن اولیای و کودکان رضایتمندی فرم ·

 تحقیق حاضر

 تحقیق در (:DCD-Q) رشدی هماهنگی اختالل سیاهه ·
 اختالل به مشکوک افراد اولیه تعیین جهت حاضر

 اختالل سیاهه فارسی نسخه از رشدی هماهنگی
 توسط که سیاهه این. شد استفاده رشدی هماهنگی

 سه که گزینه است ۱5 شامل شودمی تکمیل والدین
 حرکات ،(سوال 3) حرکت حین در کنترل عامل

( سوال ۶) عمومی هماهنگی و( سوال 4) دستخط/ظریف
 تحقیق نتایج. کندمی ارزیابی سال ۱۱ تا ۶ افراد در را

 شدهتهیه نسخه که داد نشان( ۱390) همکاران و صالحی
 توانمی را رشدی هماهنگی اختالل سیاهه برای فارسی
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 رد کودکان غربالگری برای پایا و روا ابزار یک عنوان به
 استفاده ایران در رشدی هماهنگی اختالل خطر معرض

 [3۸]کرد.

 شناسایی از پس تحقیق کنونی در :MABC2 آزمون ·
 طریق از رشدی هماهنگی اختالل به مشکوک افراد

 انتخاب و دقیق ارزیابی منظور به ،DCD-Q پرسشنامه
 در شرکت جهت رشدی هماهنگی اختالل دارای افراد

 پایایی و روایی. شد استفاده MABC2 آزمون از تحقیق
 تحقیقات در ایرانی کودکان ارزیابی جهت آزمون این

 و( ۱392) همکاران و بادامی تحقیق از جمله زیادی
 قرار گرفته تائید مورد( ۱397) همکاران و پوراکبری
 [40, 39]است.

 ارزیابی جهت حاضر تحقیق در :فراستینگ آزمون ·
 هماهنگی اختالل دارای کودکان دست و چشم هماهنگی

 اول آزمونخرده. شد استفاده فراستینگ آزمون از رشدی
 کشیدن طریق از و است گزینه ۶ شامل آزمون این

 از حد دو بین در منحنی و مستقیم دار،زاویه خطوط
 و چشم هماهنگی راهنما خطوط بدون متفاوت پهناهای

 زادهشفیع و بهرام پژوهش طبق. سنجدمی را دست
-آزمون طریق از هاآزمودنی درونی همسانی( ۱37۸)

 و شده گزارش 9۸/0 آزمودنی نفر 50 روی بر بازآزمون
 دست و چشم هماهنگی ارزیابی برای را آزمون این روایی
 .کردند تائید

 آزمون این از :N-Back فضایی کاری حافظه آزمون ·
 این. شد استفاده فضایی کاری حافظه ارزیابی جهت

 عاتاطال کردن روزبه و مداوم کنترل یک نیازمند تکلیف
 قوی اعتبار از آزمون این. است فضایی کاری حافظه در

 و بالینی مطالعات در حاضر حال در و است برخوردار
 نآ اعتبار و گیردمی قرار گسترده استفاده مورد تجربی

 [4۱]است. قرار گرفته تائید مورد متعددی تحقیقات در

 ایهبازی شامل کنسول این: وی-نینتندو بازی کنسول ·
 مخصوص ابزار و( تنیس مجازی بازی) ورزشی مجازی

 نیتورما یا تلویزیون و( تنیس راکت) مجازی فعالیت انجام
 این مشخص ویژگی یک. است اینچی 42 نهایتاً اندازه در

 که است ریموت، کنترل وایرلس آن و وی کنسول،
 کار به کننده دستیاشاره یک وسیله عنوان به تواندمی
 در. دهد بعدی تشخیصسه در فضای و حرکات را رود
 دسته اب و گرفته قرار مانیتور مقابل فرد بازی کنسول این

 به شروع حریف با دارد، دست در که هوشمندی راکت
 نشان واکنش حریف حرکات به نسبت و کرده رقابت

 هتج استراتژی تعیین بر عالوه فرد بازی این در. دهدمی
 ا کهچر بوده، فعال نیز بدنی از نظر رقابت در شدن پیروز
 رنظ از واقعی رقابت با شدهسازیشبیه شرایط در باید

 به دست و بدن حرکات با و باشد فعال نیز جسمانی
 .نماید شرکت بازی در و دهد پاسخ حریف ضربات

 ۶-۸ دختر آموزدانش 20 حاضر تحقیق انجام منظور به
 سیاهه تکمیل طریق از که رشدی هماهنگی اختالل دارای

 شرکت و والدین توسط( DCD-Q) رشدی هماهنگی اختالل
 آزمون در رشدی هماهنگی اختالل به مشکوک افراد

MABC-2 تحقیق نمونه عنوان به بودند، شده شناسایی 
 بود صورت این به تحقیق نمونه انتخاب نحوه. شدند انتخاب

 منطقه پرورشوآموزش با الزم هایهماهنگی از پس ابتدا که
 خواسته والدین از و یافته حضور مختلف مدارس در تهران 2

-DCD) رشدی هماهنگی اختالل سیاهه سواالت به تا شد

Q )افراد والدین هایپاسخ بررسی با سپس دهند، پاسخ 
 رشدی اختالل تعیین جهت و شده شناسایی مشکوک

در  و شد گرفته MABC-2 آزمون کودکان این از هماهنگی
 شدند شناسایی رشدی هماهنگی اختالل دارای افراد نهایت

. دکردن شرکت تحقیق نمونه عنوان به نفر 20 بین این از که
 یکچهی که شد حاصل اطمینان تحقیق پروتکل شروع از قبل

 ایهفعالیت در منظم شرکت تحقیق در کنندگانشرکت از
 دهاستفا نینتندو بازی کنسول از همچنین و ندارند ورزشی
 مرحله در همگی افراد تحقیق نمونه انتخاب پس. اندنکرده
 فضایی کاری حافظه و فراستینگ آزمون دو در آزمونپیش

N-Back افراد سپس شد. ثبت هاآن نمرات و کردند شرکت 
 دند؛ش تقسیم کنترل و آزمایش گروه دو به تصادفی صورت به

 3 هفته هر و هفته 4) جلسه ۱2 مدت به آزمایش گروه
 نینتندو کنسول با بازی به دقیقه 20 جلسه هر و( جلسه

 ونهگهیچ در کنترل گروه اما پرداختند،( خاکی تنیس بازی)
 گروه تمرین دوره پایان از پس. نکردند شرکت تمرینی
 در در مجددا آزمونپس مرحله در گروه دو هر افراد آزمایش
 شرکت N-Back فضایی کاری حافظه و فراستینگ آزمون
 از ادهاستف تاثیر ارزیابی منظور به و شد ثبت نمرات و کردند

 حافظه و دست و چشم هماهنگی بر نینتندو بازی کنسول
 نمرات رشدی هماهنگی اختالل دارای کودکان فضایی کاری
 .گرفت قرار آماری تحلیلوتجزیه مورد شدهکسب

 آماری هایروش
 همچنین و توصیفی آمار هایشاخص از حاضر تحقیق در

 دو در شدهکسب نمرات توصیف منظور به نمودارها و جداول
 ادهاستف فضایی کاری حافظه و دست و چشم هماهنگی متغیر

 الیتهنرم بررسی منظور به ابتدا استنباطی آمار بخش در. شد
 شد استفاده اسمیرنوف–کولموگروف آزمون از هاداده توزیع

 جهت هاداده توزیع بودن نرمال از اطمینان یافتن از پس و
 با واریانس تحلیل آزمون از تحقیق هایفرضیه بررسی
 بررسی منظور به ادامه در. شد استفاده مکرر هایگیریاندازه
 سطح. شد استفاده وابسته t آزمون از هااختالف محل دقیق
 نظر در ≥05/0p آماری هایروش تمام برای داریمعنی
 SPSS افزارنرم از آماری محاسبات انجام برای و شد گرفته

 .شد استفاده 21

 هایافته

 دست و چشم هماهنگی آزمون به مربوط توصیفی اطالعات
 در گروه دو هر برای آزمونپس و آزمونپیش مرحله دو در

 نمرات در تغییرات نیز ۱ نمودار. است شده مشخص ۱ جدول
 نسبت آزمونپس در را گروه دو هر دست و چشم هماهنگی

 .دهدمی نشان آزمونپیش به
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 آزمونپس و آزمونپیش مرحله دو در دست و چشم همانگی نمرات توصیف .1 جدول
 کمترین 

 امتیاز
 بیشترین

 امتیاز
میانگ

 ین
 انحراف

 استاندارد
n 

 ۱0 59/3 ۶0/۱5 20 ۸ آزمونپیش آزمایش
 ۱0 42/3 00/2۱ 25 ۱5 آزمونپس

 ۱0 09/3 ۱7 2۱ ۱۱ آزمونپیش کنترل
 ۱0 95/2 50/۱7 22 ۱3 آزمونپس

 

   
 دست و چشم هماهنگی آزمون در شدهکسب نمرات مقایسه .1 نمودار

 

 رد فضایی کاری حافظه به مربوط توصیفی اطالعات
 جدول گروه دو هر برای آزمونپس و آزمونپیش مرحله دو
 حافظه نمرات تغییرات نیز 2 نمودار. است شده مشخص 2

 به نسبت آزمونپس در را گروه دو فضایی کاری
 .دهدمی نشان آزمونپیش

 آزمونپس و آزمونپیش مرحله دو در فضایی کاری حافظه نمرات توصیف .2 جدول
 کمترین 

 امتیاز
 بیشترین

 امتیاز
 n استاندارد انحراف میانگین

 آزمایش
 ۱0 09/2 20/۱4 ۱7 ۱0 آزمونپیش
 ۱0 94/۱ 30/۱9 22 ۱۶ آزمونپس

 ۱0 ۱2/2 50/۱۶ 20 ۱4 آزمونپیش کنترل
 ۱0 ۸3/2 50/۱۶ 2۱ ۱2 آزمونپس

 

 

 فضایی کاری حافظه آزمون در شدهکسب نمرات مقایسه .2 نمودار
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 بر نینتندو بازی کنسول از استفاده اثر بررسی در
 هماهنگی اختالل دارای کودکان دست و چشم هماهنگی

 مکرر گیریاندازه با واریانس تحلیل آزمون نتایج رشدی،
 2η ،00۱/0 =777/0) آزمون جلسات اصلی اثر که داد نشان

= p ،03/4۸=(۱۸ ،۱) F )گروه و آزمون جلسات تعاملی اثر و 
(۶59/0= 2η ،00۱/0 = p ،7۶/34=(۱۸ ،۱) F )دارمعنی 

 2η ،30۸/0 = p =05۸/0) گروه اصلی اثر اما هستند،
،09/۱=(۱۸ ،۱) F )هک است مشخص بنابراین نیست؛ دارمعنی 

 تنسب آزمونپس در شدهکسب نمرات بین داریمعنی تفاوت
 لتعام اثر داریمعنی به توجه با لذا دارد. وجود آزمونپیش به

 اختالفات دقیق محل تعیین منظور به گروه و آزمون جلسات
 در شدهکسب نمرات و شد استفاده وابسته t آزمون از

 مورد جداگانه صورت به گروه هر در آزمونپس و آزمونپیش
 بین که داد نشان وابسته t آزمون نتایج. گرفت قرار مقایسه
 گروه در آزمونپس و آزمونپیش در شدهکسب نمرات

 دارد دوجو داریمعنی تفاوت نینتندو بازی کنسول از استفاده
(00۱/0p= ،9df= ،۱0/۱2t=)، این در افراد که نحوی به 

 آزمون در بهتری عملکرد آزمونپس مرحله در گروه
 t آزمون نتایج مقابل در داشتند، دست و چشم هماهنگی

 و آزمونپیش در شدهکسب نمرات بین که داد نشان وابسته
 ندارد وجود داریمعنی تفاوت کنترل گروه در آزمونپس

(557/0 p= ،9 df= ،۶۱/0 t=)که است مشخص بنابراین ؛ 
 دست و چشم هماهنگی نینتندو بازی کنسول از استفاده
 بخشیده بهبود را رشدی هماهنگی اختالل دارای کودکان

 .است
 گیریاندازه با واریانس تحلیل آزمون نتایج همچنین

 حافظه رب نینتندو بازی کنسول از استفاده اثر بررسی در مکرر
 نشان رشدی هماهنگی اختالل دارای کودکان فضایی کاری

 2η ،00۱/0 = p =7۸۸/0) آزمون جلسات اصلی اثر که داد
،07/۶7=(۱۸ ،۱) F )گروه و آزمون جلسات تعاملی اثر و 
(7۸۸/0= 2η ،00۱/0 = p ،07/۶7=(۱۸ ،۱) F )دارمعنی 

 2η ،799/0 = p =004/0) گروه اصلی اثر اما هستند،
،0۶/0=(۱۸ ،۱) F )هک است مشخص بنابراین نیست؛ دارمعنی 

 تنسب آزمونپس در شدهکسب نمرات بین داریمعنی تفاوت
 لتعام اثر داریمعنی به توجه با لذا. دارد وجود آزمونپیش به

 اختالفات دقیق محل تعیین منظور به گروه و آزمون جلسات
 آزمون در شدهکسب نمرات و شد استفاده وابسته t آزمون از

 گروه هر در آزمونپس و آزمونپیش در فضایی کاری حافظه
 t آزمون نتایج. گرفت قرار مقایسه مورد جداگانه صورت به

 و آزمونپیش در شدهکسب نمرات بین که داد نشان وابسته
 اوتتف نینتندو بازی کنسول از استفاده گروه در آزمونپس

 به ،(=00۱/0p= ،9df= ،5۸/۱0t) دارد وجود داریمعنی
 نمرات آزمونپس مرحله در گروه این در افراد که نحوی
 ونآزمپیش به نسبت فضایی کاری حافظه آزمون در بهتری
 که داد نشان وابسته t آزمون نتایج مقابل در کردند، کسب

 گروه در آزمونپس و آزمونپیش در شدهکسب نمرات بین
 =00/۱p= ،9df) ندارد وجود داریمعنی تفاوت کنترل

،0۱/0t= .)که است مشخص شدهکسب نتایج اساس بر 

 کاری حافظه بهبود به منجر نینتندو بازی کنسول از استفاده
  .است شده رشدی هماهنگی اختالل دارای کودکان فضایی

 گیریبحث و نتیجه

 در رشدی هماهنگی اختالل دارای کودکان اینکه به توجه با
 اجتماعی روانی و جسمی اختالالت از بیشتری خطر معرض
 بسیار مسئله این لذا ،[4۶-42]هستند معمولی کودکان به نسبت

 مداخالت معرض در موثر به طور و موقعبه که است مهم
قرار  حرکتی هماهنگی بهبود جهت پیشگیرانه و درمانی
 ۱2 رد شرکت تاثیر بررسی حاضر تحقیق کلی هدف [47]گیرند.
 ضاییف کاری حافظه بر نینتندو بازی کنسول تمرینات جلسه

 اختالل دارای سال ۶-۸ کودکان دست و چشم هماهنگی و
 یشناخت و حرکتی مشکالت به با توجه. بود رشدی هماهنگی

 به وجود کودکان برای رشدی هماهنگی اختالل دنبال به که
 اثرات کاهش و مقابله برای جدید هایروش کشف آید،می

 قتحقی نتایج. دارد ویژه اهمیت رشدی هماهنگی اختالل منفی
 شامل که نینتندو بازی کنسول از استفاده که داد نشان حاضر
 تدس و چشم هماهنگی بهبود به منجر بود، تنیس فعال بازی

 رشدی هماهنگی اختالل دارای کودکان فضایی کاری حافظه و
 بازی کنسول همچون فعال هایبازی از گیریبهره لذا شد؛

 رد رشدی هماهنگی اختالل دارای افراد به تواندمی نینتندو
 .کند کمک اختالل این عوارض کاهش
 که بودند معتقد( ۱99۸) چمرز و ساگدن راستا این در
 هماهنگی اختالل افراد برای شدهشناخته مداخالت بیشتر

 رند،گینمی قرار خاصی مداخله تحت که کودکانی و مفید است
 [49, 4۸]شوند.می مواجه مشکالتی با آینده زندگی در

 فیزیوتراپی، کاردرمانی، جمله از زیادی درمانی رویکردهای
 دبهبو برای آموزش و ایتغذیه برنامه ارائه پزشکی، هایدرمان
 هشد پیشنهاد رشدی هماهنگی اختالل دارای کودکان شرایط

 تمرینات در افراد شرکت مداخالت، این از یکی که است
 اثرات بررسی به متعددی تحقیقات در [50]است. جسمانی

 دارای کودکان رفتاری هایشاخص بر بدنی هایفعالیت
 رسدمی به نظر و است شده پرداخته رشدی هماهنگی اختالل

 یامداخله هایروش از استفاده تحقیقات این مفقوده حلقه که
به  دکانکو بدنی فعالیت توسعه و حرکتی بار بر عالوه که است
 .باشد داشته نیز شناختی و ادراکی بار زمانهم طور

 که حاضر تحقیق با همسو شدهانجام تحقیقات جمله از
 در رشدی همانگی اختالل دارای افراد شرکت اندداده نشان

 راداف این عملکرد ارتقاء به منجر جسمانی متنوع هایفعالیت
 ،(۱394) همکاران و شهبازی تحقیقات به توانمی شود،می

 شجاع ،(۱397) همکاران و کرمی ،(۱394) همکاران و مرادی
 همکاران و آناشکا تحقیقات همچنین و( ۱39۸) همکاران و
 همکاران و آپرو ،(2009) چیالیانگ ،(2007) هیلیر ،(2007)
 نتایج [5۸-5۱, 49]کرد. اشاره( 20۱0) چمبرز و ساگدن ،(2009)

 بر یبدن فعالیت موثر نقش بر نحوی به همگی تحقیقات این
 رشدی هماهنگی اختالل دارای افراد عملکردی سطح بهبود
 هایبازی انجام در که داشت توجه باید اما کند،می تاکید

 ایرس بدنی فعالیت میزان افزایش بر عالوه فعال کامپیوتری
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 و ادراکی بخش جمله از هامهارت اجرای در موثر هایمولفه
 دهشمشاهده عملکرد بهبود و شد خواهند درگیر نیز شناختی

 ود.شنمی خالصه بدنی فعالیت میزان افزایش اثرات به تنها
 نقش و کامپیوتری هایبازی مورد در( 2004) اسمیت

 ریکامپیوت بازی انجام که کرد بیان یادگیری و آموزش در هاآن
 طریق این از و شده مسئله حل فرآیند در شدن درگیر موجب

 طرفی دیگر، از و کندمی درگیر یادگیری فرآیند در را فرد
 در مورد اطالعات سریع انتقال موجب هابازی گونهاین انجام

 و اسکولر همچنین [27]شود.می بازخورد سریع ارائه و مهارت
 بر عالوه کامپیوتری بازی در کردند بیان( ۱994) بالک

 برای آن عناصر و مهارت دستکاری امکان مهارت، مشاهده
 یادگیری موجب امر این و دارد وجود هدف به یابیدست
 مالونه، ؛۱993 بیلن،) زیادی محققان [30]شود.می موثرتر
 در( 200۸ سیگر،؛ 200۱ فری، ؛۱994 کوئین، ؛۱9۸۱

 برای کامپیوتری بازی از استفاده سودمندی خود تحقیقات
( 20۱0) ویمیر نهایت در دادند. نشان را موثرتر یادگیری

 جنبه دو به وسیله را آموزش در دیجیتالی بازی سودمندی
 حرکتی-ادراکی جنبه بهبود و مهارت مورد در دانش بهبود

 [37-32]کرد. حمایت مهارت
 هک داد نشان حاضر تحقیق نتایج شد، اشاره که طورهمان

 هماهنگی بهبود به منجر نینتندو بازی کنسول از استفاده
 اختالل دارای کودکان فضایی کاری حافظه و دست و چشم

 به وابسته متغیرها این دو هر که شد رشدی هماهنگی
 مرور. است افراد شناختی و ادراکی-حسی کارکردهای

 هایبازی از استفاده اثرات زمینه در شدهانجام تحقیقات
 نتایج اب حاضر تحقیق نتایج که دهدمی نشان فعال کامپیوتری

 همکاران و مومبرگ ،(20۱2) ورناداکیس ،(۱9۸5) دیانا
 ،(20۱4) همکاران و جلسما ،(20۱5) استراکر ،(20۱3)

 همسو( 20۱7) همکاران و بونی و (20۱۶) همکاران و تاراکچی
 رابطه که داد نشان تحقیقی در( ۱9۸5) دیانا [۶5-59]است.
 گیریهدف و کامپیوتری بازی در گیریهدف بین داریمعنی

 دست و چشم هماهنگی به نیاز که فضایی هایمهارت در
 اثرات بررسی به( 20۱7) همکاران و بونی [2۸]دارد. وجود دارند،

 تعادلی هایشاخص بر فعال ویدئویی هایبازی در شرکت
 نتایج که پرداختند رشدی هماهنگی اختالل دارای کودکان

 رب هابازی نوع این در شرکت سودمندی از حاکی تحقیق این
 و استراکر همچنین [59]بود. افراد تعادلی وضعیت بهبود

 الفع کامپیوتری هایبازی تاثیر بررسی به( 20۱5) همکاران
 رشدی هماهنگی اختالل دارای کودکان حرکتی هماهنگی بر

 عنو این از استفاده که بود آن از حاکی نتایج که پرداختند

 کودکان حرکتی هماهنگی بهبود به منجر فعال هایبازی
 انواع از استفاده که است مشخص بنابراین شد؛ خواهد

 تفعالی افزایش بر عالوه فعال کامپیوتری بازی هایکنسول
 ار کودکان رفتارهای شناختی و ادراکی سطوح کودکان، بدنی

 افراد عملکرد بهبود به منجر طریق این از و کرده درگیر
 [۶3]شود.می

 بازی که کردند بیان( 2009) وینیر و( 2005) واگنر
 تواندمی (موبایل بازی و کامپیوتری ویدئویی، بازی) دیجیتالی

 هیجانی، حرکتی،-ادراکی شناختی، ساختارهای بهبود موجب
 بیان( 2005) واگنر [۶7, ۶۶]شود. اجتماعی شایستگی و شخصی

 بازی انجام طریق از که شناختی ساختارهای که کرد
 فهم توجه، ادراک، شامل کنندمی پیدا بهبود کامپیوتری

. باشدمی حافظه و ریزیبرنامه مساله، حل مفهوم، و ساختار
 رکتیح کنترل بر کامپیوتری بازی انجام که کرد بیان همچنین

 پا، و چشم هماهنگی دست، و چشم هماهنگی بر و است موثر
 مانجا. گذاردمی تاثیر حرکتی-حسی توانایی و واکنش زمان
 مهارت، مهم مسائل به کردن توجه طریق از کامپیوتری بازی

 بالفاصله دریافت مساله، حل برای تالش هدف، کردن دنبال
 و عمیق اطالعات پردازش امکان مهم، اطالعات و بازخورد

 شناختی یادگیری موجب مهارت به مربوط اطالعات انتقال
 کامپیوتری بازی انجام که است مشخص بنابراین ؛[۶۶]شودمی

 کمک کودکان بدنی فعالیت میزان افزایش بر عالوه فعال
 تواندمی و کندمی مهارت شناختی و ادراکی جنبه به زیادی

 مهم اطالعات درک و مشاهده بر عالوه تا کند کمک افراد به
 هارتم تا شود درگیر نیز مساله حل فرآیند در مهارت به مربوط

 بازی انجام که است مشخص. فراگیرد موثرتری طور به را
 به یادگیری شناختی هایجنبه به کمک بر عالوه کامپیوتری

 بهتر اجرای موجب و کرده کمک نیز مهارت حرکتی هایجنبه
 [3۱]شود.می مهارت

 و رحاض تحقیق در شدهکسب نتایج به توجه با در مجموع
 هایبازی اثرات زمینه در موجود نظری مبانی همچنین

 یشناخت و ادراکی حرکتی، هایقابلیت بر فعال کامپیوتری
 فعال هایبازی نوع این از استفاده که رسدمی به نظر افراد

 برای مناسبی ابزار تواندمی نینتندو بازی کنسول همچون
 .باشد رشدی هماهنگی اختالل دارای کودکان عملکرد بهبود

 رایب انگیزه ایجاد بر عالوه بازی هایکنسول نوع این از استفاده
 ردعملک ارتقاء به منجر افراد در بدنی فعالیت میزان افزایش

 طریق از این و شده نیز شناختی و ادراکی سطوح در افراد
 در را رشدی هماهنگی اختالل از ناشی عوارض تواندمی

 .دهد کاهش کودکان
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