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Background and Aims Visual perception skills are essential for daily life activities. The purpose of this
study was to investigate the effect of eight-week Wii-Fit training on visual perception in children aged 6
to 10 years with a developmental coordination disorder
Methods The research method was semi-experimental with pre-test and post-test with the control
group. The statistical population included all children aged 6 to 10 years in Rafsanjan in the academic
year of 2018-19. Of these children, 40 children with developmental coordination disorder were selected
by multi-stage available sampling method and randomly assigned to experimental and control groups.
Research instruments were Wilson's Developmental Coordination Disorders Questionnaire, Movement
Assessment Buttery for Children (MABC), and Gardner's Visual Perception Test. Subjects in the experimental group performed the individual Wii fit training for 16 sessions (8 weeks and two sessions per
week). The Shapiro-Wilk, Levin test and 95% confidence level covariance were used for data analysis.
Results The results showed that timely interventions based on active video games significantly affected
children's visual perception with developmental coordination disorder (P˂0.05).
Conclusion According to the results, the emphasis on identifying and performing appropriate interventions such as Wii Fit training may be effective in treating and developing children with developmental
coordination disorder.

Extended Abstract

D

1. Introduction

evelopmental Coordination Disorder
(DCD) is one of the most common disorders among primary school children,
with about 10 to 15 percent of children
at risk and 5 to 6 percent of children with
the disorder. DCD is diagnosed with motor coordination

problems and lacks the issues of mental retardation and
neurological disorders. Previous studies have shown that
DCD is not an independent problem involving only motor
skills problems. These motor problems may be associated
with several motor development-related problems such as
learning (e.g., reading or dyslexia), behavioral problems,
and visual perception problems.
The effect of visual perception from birth on the knowledge of the world around us by the information obtained
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through the eyes is undeniable. This skill helps the child
to recognize the sequence of letters and numbers in a
word or the sequence of words in a sentence and plays
an essential role in learning and academic achievement so
that weakness in it causes the child's intellectual decline
and motivation to learn. The early years of childhood are
the most critical years of life, and the experiences of these
years will be the foundation of the future life of every human being. They will return and will have better emotional and social skills.
Providing an appropriate intervention education program for children with DCD can be considered essential
for enriching the environment. Providing intervention
programs to improve skills has generally been traditional.
But today, research has shifted to modern technology
methods and provided a way for educators and occupational therapists for children with and without disabilities.
This study aimed to investigate the effect of an eight-week
Wii-Fit training on visual perception in children aged 6 to
10 years with developmental coordination disorder.

2. Methods
The present research was applied and quasi-experimental with pre-test and post-test design. The statistical
population included all 6 to 10-year-old boys in Rafsanjan
in the academic year 1397-98, from which 40 children
with developmental coordination disorder were selected
by multi-stage available sampling method and randomly
in experimental and control groups. Children suspected
of having developmental coordination disorders were
first identified through school physical education teachers and educators. Then, the Developmental Coordination
Disorder Questionnaire (DCDQ7) was given to parents
to complete.
To confirm the diagnosis and ensure the existence of developmental coordination disorder, the MABC2 test was
used for final confirmation by a specialist psychiatrist.
After collecting demographic characteristics (age, height,
weight, and fat percentage), the researcher was allowed
to intervene by the parents. Parents were assured that all
information about their children would remain confidential. Obtaining consent from parents, a score obtained in
the Developmental Coordination Disorder Questionnaire
less than 47, average IQ in the Raven IQ test, no physical-physiological limitation, and no overlap with ADHD
were among the conditions for entering the study not participating in the stages.
Pre-test, post-test, absence of more than two sessions
in training programs, and unwillingness to participate
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in the continuation of the study were the criteria for excluding people from the survey. The instruments used in
the study were the Wilson Developmental Coordination
Disorder Questionnaire (DCDQ7), Movement Assessment Buttery for Children (MABC), and Gardner's Visual
Perception Test. After pre-test evaluation of the subjects,
the experimental group for eight weeks (two months and
two sessions per week) and each session for 55 minutes in
a safe and lively environment and under the supervision
of an occupational therapist and pediatrician to prevent
possible injury to the subject. At the end of 16 sessions
of the intervention period, using the scales mentioned in
the pre-test, children's visual perception was assessed by
the examiner and occupational therapist with the help of
the child's instructor, and the pre-test and post-test scores
were compared.
Descriptive statistics (Mean±SD) were used to analyze
the data, and multivariate analysis of covariance was used
to determine the effectiveness of the interventions at a significance level of a=0.05 with the help of SPSS v. 22 software. The Shapiro-Wilk test was also used to check the
normality of the data. The Levin test was used to check
the homogeneity of variances.

3. Results
The results showed that timely interventions based on
active video games Wii Fit caused a significant difference
between control and intervention groups in visual Discrimination (P=0.001), visual memory (P=0.002), Visualspatial Relationship (P=0.002), Visual form constancy
(P= 0.001), visual sequential memory (P=0.047), Visual
figure Ground (P=0.001) and visual closure (P=0.001).
Eta squared in all these subscales shows the effect of Wii
Fit training on the intervention group.

4. Discussion and Conclusion
The results showed that Wii-Fit training differentiates
objects by their color or shape. The exercise provides extensive visual feedback that requires reorientation in response to a sudden situation to improve visual perception.
It seems that the emphasis on identifying and performing appropriate interventions such as Wii-Fit training can
probably be effective in the treatment and development
of children with developmental coordination disorder.
According to the present study results, participation in
Wii-Fit training can be considered a helpful tool to improve children's visual perception with developmental
coordination disorders. In addition to physical activity
and filling their leisure time, it also has other benefits. In

Nazemzadegan GH, et al. Wii-fit Training on Visual Perception in Children With Developmental Coordination Disorder. Sci J Rehab Med. 2021; 10(4):780-793.

September and October 2021 Vol 10. Num 4

particular, the Wii fit can be easily installed at home and is
relatively easy to operate.
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مقاله پژوهشی
تأثیر یک دوره تمرین 8هفتهای وی فیت بر ادراک بینایی کودکان  6تا 10ساله مبتال به اختالل
هماهنگی رشدی
غالم حسین ناظمزادگان

1

 ،ربابه رستمی

1
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2

 .1گروه رفتار حرکتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 .2گروه رفتار حرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 30 :خرداد 1400
تاریخ پذیرش 31 :مرداد 1400
تاریخ انتشار 01 :مهر 1400

کلیدواژهها:

ادراک بینایی ،وی
فیت ،اختالل هماهنگی
رشدی ،کودکان

زمینه و هدف مهارت ادراک بینایی از مهارتهای الزم برای اجرای فعالیتهای روزمره زندگی است .هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر
یک دوره تمرین 8هفتهای وی فیت بر ادراک بینایی کودکان  6تا 10ساله مبتال به اختالل هماهنگی رشدی بود.

مواد و روشها روش پژوهش حاضر نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل همه کودکان
پسر  6تا 10ساله شهر رفسنجان در سال تحصیلی  1398-1397بود که از این کودکان  40کودک مبتال به اختالل هماهنگی رشدی به
شیوه نمونهگیری در دسترس چندمرحلهای انتخاب و با روش تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل قرار داده شدند .ابزار مورداستفاده
پژوهش پرسشنامه اختالل هماهنگی رشدی ( )DCDQ7ویلسون ،آزمون ارزیابی حرکات جنبشی برای کودکان ( )MABCو آزمون
ادراک بینایی گاردنر بودند .آزمودنیهای گروه آزمایش به صورت انفرادی تمرینات وی فیت را به مدت  16جلسه ( 8هفته و هر هفته 2
جلسه) انجام دادند .برای تجزیهوتحلیل آماری از آزمون شاپیروویلک ،لوین و تحلیل کوواریانس با سطح اطمینان  95درصد استفادهشد.
یافتهها نتایج پژوهش نشان داد که مداخالت بهنگام مبتنی بر بازیهای ویدئویی فعال وی فیت بر خردهمقیاسهای ادراک بینایی کودکان
مبتال به اختالل هماهنگی رشدی تأثیر معناداری دارد (.)P˂0/05
نتیجهگیری به نظر میرسد تأکید بر شناسایی و انجام مداخلههای مناسب مانند تمرینات وی فیت احتماالً میتواند در درمان و پیشرفت
کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی مؤثر باشد.

مقدمه
اختالل هماهنگی رشدی 1از شایعترین اختاللهایی است که
بین کودکان سنین دبستان رایج است .به طوری که حدود 10
الی  15درصد کودکان در معرض خطر ابتال و  5تا  6درصد
از کودکان مبتال به این اختالل هستند [ .]1کودکان مبتال به
اختالل هماهنگی رشدی با مشکالت هماهنگی حرکتی تشخیص
داده میشوند و فاقد مشکالت ناتوانی ذهنی و اختالالت عصبی
هستند [ .]2برخالف تصور قبلی پزشکان ،معلمان و والدین
بیشماری که  DCDرا یک بیماری خوشخیم دوران کودکی
دانستهاند که با گذشت زمان بهبود خواهد یافت ،نشان داده شده
)1. Developmental coordination disorder (DCD

است که این اختالل غالباً در بزرگسالی و اوایل بزرگسالی به
همراه مشکالت روحی و روانی همراهش ادامه مییابد [ .]3اگرچه
تاکنون اهمیت سببشناسی این اختالل مشخص نشده است ،اما
در کودکان مبتال به  DCDاختالالت مشخصی در کنترل حرکتی،
محدودیتهای عصبی و ادراکی یا عملکردهای ادراکی حرکتی
وجود دارد که در مقایسه با کودکان عادی معموالً در حال رشد
است [ .]4ناتوانیهای هماهنگی با محیط یادگیری در بسیاری
از موارد با نارسایی تحصیلی ،کاهش مشارکت در فعالیتهای
زندگی روزمره ،اوقات فراغت و بازی درهمتنیده شدهاند]5[ .
این کودکان غالباً یک مقطع تحصیلی را تکرار میکنند و در
معرض خطر کاهش رشد عاطفی ،اجتماعی ،روانی و عزت نفس و
اضطراب و افسردگی نیز هستند [ .]1مروری بر ادبیات تحقیقات
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صورتگرفته در این زمینه نشان میدهد که کودکان مبتال به
 DCDیک گروه ناهمگن را با پروفایلهای مختلف ادراکی و
حرکتی تشکیل میدهند [ .]5-7مطالعات قبلی نشان میدهد
که  DCDیک مشکل مستقل نیست که تنها مشکالت مهارتهای
حرکتی را شامل شود ،بلکه این مشکالت حرکتی ممکن است با
تعدادی از مشکالت مرتبط با رشد و نمو حرکتی ،مانند یادگیری
(به عنوان مثال ،ناتوانی در خواندن یا نارساخوانی) ،رفتاری و
مشکالت کالمی مرتبط باشد ] .[2، 3دیوی و همکاران نیز در
پژوهش مروری دریافتند که همه کودکانی که مشکالت رشد
حرکتی دارند ،بدون توجه به میزان و یا شدت آن در معرض
مشکالت یادگیری ،توجه و عملکرد روانشناختی هستند [.]8
یک مطالعه مروری در ارتباط با کودکان با اختالل هماهنگی
رشدی نشان داد که کودکان مبتال به  DCDدر مقایسه با کودکان
عادی ،در همه فاکتورهای پردازش اطالعات ضعیفتر هستند
[ .]9تحقیقات مربوط به مهارتهای شناختی و آکادمیک کودکان
مبتال به  ،DCDنیز نقص پردازش بینایی و فضایی و تقص عملکرد
حافظه در فعالیتهای روزمره کودکان در حوزههای کالمی و
بینایی فضایی را نشان داده است ].[10، 11
پردازش اطالعات نقش مهمی در رفتار حرکتی و همچنین
شناخت دارد [ .]5میسیونا و همکارانش گزارش کردند که مشکالت
هماهنگی به دالیل بسیاری ممکن است به وجود بیاید .کودکان
 DCDقادر به پیشبینی نتیجه حرکات خود نیستند .درنتیجه آنها
بهراحتی خطاهای حرکتی را تشخیص نمیدهند ،لذا نمیتوانند
از اشتباهات خود درس بگیرند و یا حرکات خود را اصالح کنند
] .[12، 13این مشکالت هماهنگی ممکن است ناشی از کودکانی
باشد که از استراتژیهای آگاهانه به جای کنترل خودکار حرکت
استفاده میکنند .از آنجا که مهارتهای حرکتی برای این کودکان
خودکار نمیشود ،آنها باید تالش و توجه بیشتری را برای انجام
کارهای حرکتی ،حتی به مواردی که قب ً
ال آموخته شدهاند اختصاص
دهند ] .[3، 5، 14اسمیت و همکاران ارتباط میان مشکالت ادراک
بینایی ،یکپارچگی بینایی و مهارتهای حرکتی کودکان  DCDرا
مورد بررسی قرار دادند که گروه کودکان مبتال در تمامی فاکتورها
ضعیفتر از گروه همساالن عادی خود بودند و درنهایت یک ارتباط
مثبت و معنادار میان این فاکتورها نشان داده شد [ .]15تسای
و همکاران نیز در سال  2008در تحقیق خود با هدف بررسی
پایایی آزمون مهارتهای ادراک بینایی کودکان  DCDنشان دادند
که این کودکان در مهارتهای ادراک بینایی ضعیفتر از کودکان
عادی هستند [ .]16نقص در یکپارچگی حسی منجر به اختالل
در تواناییهای حرکتی و حفظ توجه و یادگیری کودکان میشود و
درنهایت سبب کاهش عزت نفس کودکان میشود [ .]17تحقیقات
نشان دادهاند که کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی در
تکلیف مرتب کردن فضایی و اندامها نسبت به کودکان عادی خطای
بیشتری دارند [ ]14و مشکالت پردازش بینایی فضایی ،ادراک
جنبشی و یکپارچگی بینحسی را در کودکان با اختالل هماهنگی
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رشدی گزارش کردهاند ] .[18، 19ادراک دیداری وسیله درک و
شناخت محرک بینایی است [ .]13تأثیر ادراک بینایی از بدو تولد
در شناخت جهان پیرامون توسط اطالعاتی که از طریق چشم به
دست میآیند ،انکارناپذیر است [ .]14این مهارت کودک را در زمینه
تشخیص توالی حروف و اعداد در یک کلمه یا توالی کلمات در جمله
یاری میکند و نقش مهمی در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی
ایفا میکند .به طوری که ضعف در آن موجب افت تحصیلی و
انگیزه کودک در یادگیری میشود [ .]17سالهای ابتدای کودکی
مهمترین سالهای حیات است و تجربیات این سالها زیربنای
زندگي آینده هر انسانی خواهد بود.بنابراین اگربه نیازها و حیطههای
تکاملی کودکان در طی این دوران پاسخ مناسبی داده شود ،آنها از
قدرت تفکر و تعقل بیشتری برخوردار میشوند و مهارتهای عاطفی
و اجتماعی بهتری خواهند داشت [.]6
ارائه برنامه آموزش مداخلهای مناسب برای کودکان دارای
اختالل هماهنگی حرکتی را میتوان جزء مهم ترین عوامل
جهت غنی سازی محیط به حساب آورد [ .]20ارائه برنامههای
مداخلهای برای بهبود مهارتها عموماً به صورت سنتی بوده است.
اما امروزه تحقیقات به سمت شیوههای مدرن تکنولوژی رفته و
راهی برای مربیان و کاردرمانها برای کودکان با و بدون اختالل
فراهم کرده است .در بین شیوههای تکنولوژی ،بازی و فعالیت
وی فیت از محبوبیت باالیی برخوردار است .درواقع بازی وی
فیت نوعی بازی کامپیوتری است که شرکتکننده برای اجرای
بازی نیازمند انجام و اجرای حرکات بدنی است [ ]21و در آن با
ارائه یک محیط تعاملی ،حرکات اندام فوقانی و تحتانی به منظور
شبیهسازی بر روی صفحه نمایش بازی اجرا میشود [.]20
پژوهشهای معدودی در ارتباط با تأثیر تمرینات وی فیت بر
روی هماهنگی و تعادل افراد مبتال به بیماریهایی مانند فلج
مغزی ،سندروم داون و اختالل هماهنگی رشدی صورت گرفته
است .اما بدنه در حال رشد ادبیات پژوهشی نشان میدهد که
تمرینات وی فیت یک جزء اضافی باارزش برای سالمت عمومی،
آمادگی جسمانی و عملکرد روانی حرکتی است [ .]22با این حال
شواهد تجربی بسیار محدودی وجود دارد که بازیهای رایانهای
حرکتی بتوانند اکتساب مهارتهای حرکتی را تسهیل کنند یا
بتوانند جایگزینی برای مهارتهای حرکتی ارائه کنند تا فعالیت
جسمانی را بهبود ببخشند [ .]23برخی تحقیقات تأثیر مثبت
تمرینات وی فیت را بر فاکتورهای جسمانی و روانشناختی [،]24
هماهنگی حرکتی و ادراک [ ،]25تعادل ،توان بی هوازی ،قدرت
[ ،]26تبحر حرکتی و کارکرد اجرایی [ ]27در کودکان مبتال به
اختالل هماهنگی رشدی را نشان داده است .با این حال برخی از
تحقیقات همانند تحقیق بارنت و همکاران نشان دادند که تمرینات
وی فیت تأثیری در رشد مهارتهای حرکتی کودکان ندارد [.]28
یافتهها نشان میدهد که با توجه به شیوه آموزش مدرن ،ایجاد
انگیزش و لذتبخش بودن تمرینات وی فیت میتوان از آن به
عنوان یک مداخله مناسب در کنار مداخلههای سنتی برای بهبود
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مهارت حرکتی و شناختی کودکان استفاده کرد [ .]27با توجه
به اینکه سالهای نخستین زندگی ،دوره بحرانی فرصت رشدی
محسوب میشود ،تأکید بر شناسایی و انجام مداخلههای بهنگام
برای کودکان بسیار مهم به نظر میرسد .بنابراین هدف از تحقیق
حاضر بررسی تأثیر تمرینات وی فیت بر ادراک بینایی کودکان
مبتال به اختالل هماهنگی رشدی بود.

مواد و روشها
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش نیمهتجربی با طرح
پیشآزمون و پسآزمون اجرا شد .جامعه آماری پژوهش حاضر
را تمامی دانشآموزان پسر  6تا  10سال شهر رفسنجان تشکیل
میدادند .با توجه به ماهیت تحقیق که همراه با مداخله بود،
نمونههای تحقیق به صورت دردسترس انتخاب شدند .در ابتدا
از طریق معلمان و مربیان تربیتبدنی مدارس ،کودکان مشکوک
به اختالل هماهنگی رشدی شناسایی شدند .سپس پرسشنامه
اختالل هماهنگی رشدی 2در اختیار والدین قرار گرفت تا تکمیل
شود .طبق تحقیقات صورتگرفته نمره پایینتر از  47به عنوان
کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی معرفی میشوند [.]29
در ادامه جهت تأیید تشخیص و کسب اطمینان از وجود اختالل
هماهنگی رشدی ،از آزمون  MABC2و جهت تأیید نهایی از نظر
روانپزشک متخصص استفاده شد .پس از جمعآوري مشخصات
جمعیتشناختی (سن ،قد ،وزن و درصد چربی) اجازه انجام
مداخالت از طرف محقق از والدین گرفته شد .قبل از اجراي برنامه
تمريني ،هدف از اجراي تحقيق براي والدين آزمودنيها شرح داده
و رضايتنامه كتبي كسب شد 40 .نفر از این دانشآموزان به
روش نمونهگیری در دسترس چندمرحلهای به عنوان نمونه وارد
تحقیق و مطالعه شدند و پس از گرفتن پیشآزمون از آنها به
صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( 20نفر) و کنترل ( 20نفر)
قرار گرفتند.
به والدین اطمینان داده شد که تمامی اطالعات مربوط
به فرزندان آنها به صورت محرمانه باقی خواهد ماند .کسب
رضایتنامه از والدین ،نمره کسبشده در پرسشنامه اختالل
هماهنگی رشدی کمتر از  ،47بهره هوشی نرمال در آزمون هوش
ریون ،عدم محدودیت جسمانی فیزیولوژیکی و عدم همپوشانی با
اختالل بیش فعالی از جمله شرایط ورود به تحقیق حاضر بودند و
عدم شرکت در مراحل پیشآزمون و پسآزمون و غیبت بیش از
 2جلسه در برنامههای تمرینی و عدم تمایل به شرکت در ادامه
تحقیق از معیارهای خروج افراد از پژوهش حاضر بودند.
ابزارهای جمعآوری دادهها در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه
محققساخته جهت جمعآوری اطالعات جمعیتشناختی (قد،
وزن و سن) ،پرسشنامه اختالل هماهنگی رشدی ویلسون،
2. Developmental Coordination Disorder Questionnaire

آزمون ارزیابی حرکات جنبشی برای کودکان 3ساگدن ،پرسشنامه
 SNAPجهت شناسایی اختالل بیشفعالی و بررسی همپوشانی
با اختالل هماهنگی رشدی و آزمون ادراک بینایی گاردنر بودند.
پرسشنامه اختالل هماهنگی رشدی :یک ابزار مناسب برای
بررسی مشکالت حرکتی کودکان است که توسط والدین تهیه
و تکمیل میشود .این پرسشنامه توسط ویلسون و همکارانش
به عنوان سیاهه هماهنگی رشدی ویژه والدین طراحی شد که
همسانی درونی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ  0/88گزارش
کردند .ویلسون و همکارانش در سال  2009این پرسشنامه را با
هدف توسعه بازنگری ،و بازهمسانی درونی آن را  0/89گزارش
کردند .این مقیاس برای دامنه سنی  5تا  15سال مود استفاده
قرار میگیرد و دارای  15آیتم شامل کنترل در حین حرکت،
حرکات ظریف ،دستخط و ارزیابی هماهنگی عمومی است [.]30
این ابزار در سال  1390در ایران و توسط بخشایش هنجاریابی
شد که پایایی آن را با ضریب آلفای کرونباخ  0/83و روایی آن را
 0/90گزارش کردند [.]31
آزمون ارزیابی حرکات جنبشی برای کودکان :آزمونی استاندارد
و هنجاریابیشده در سال  2007است که توسط هندرسون،
ساگدن و بارنت برای متخصصان رشد حرکتی و جهت کمک
به کودکان با مشکالت حرکتی بازنگری شده است .این ابزار
به شکل وسیع برای تشخیص اختالل هماهنگی رشدی مورد
استفاده قرار گرفته است [ .]13ابزار شامل دو بخش عملکردی و
چکلیست است .بخش عملکرد شامل سه خردهمقیاس چاالکی
دستی ،مهارتهای هدفگیری و دریافت و تعادل است .این ابزار
برای رده سنی  3تا  16سال مورد استفاده قرار میگیرد و داری
سه رده سنی  3تا  6سال 7 ،تا  10سال و  11الی  16سال است.
مدتزمان الزم برای اجرای آزمون برای هر آزمودنی  20الی 30
دقیقه است .در آزمون عملکردی و بر اساس هنجار مربوطه ،هر
شرکتکنندهای که نمره استاندارد ( ۵معادل رتبه درصدی )۵
را به دست آورد ،به عنوان فردی با اختالل حرکتی قابل توجه
و معنادار و در ناحیه قرمز در نظر گرفته میشود .نمره استاندارد
( ،۷معادل رتبه درصدی بین  ۶تا  )15به عنوان فردی با خطر
احتمال مشکل حرکتی در ناحیه زرد قرار میگیرد و افراد باالی
رتبه درصدی  16که بعید است مشکل حرکتی در آنها وجود
داشته باشد ،در ناحیه سبز قرار میگیرند .پایایی و روایی آزمون
در کشورهای مختلفی ارزیابی شده است .کیتا و همکاران در
مطالعهای بر روی رده سنی دوم آزمون ،روایی سهعاملی آن را
تأیید کردند .همسانی درونی نیز  0/60به دست آمد .در مطالعه
دیگری ،هولم و همکاران نیز ضریب پایایی درون و بینآزمونگر را
برای نمره کلی آزمون ،به ترتیب  0/68و  0/62گزارش کردند .در
ایران نیز ویژگیهای روانسنجی آزمون حاضر توسط اکبریپور
و همکارانش در سال  1397بررسی شد و پاپایی این آزمون را
)3. Movement Assessment Buttery for Children (MABC
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 0/967و روایی آن را  0/843گزارش کردند [.]29
پرسشنامه درجهبندی اختالل بیشفعالی کمبود :4این
پرسشنامه به منظور شناسایی اختالل بیشفعالی و همپوشانی
با  DCDمورد استفاده قرار میگیرد .این آزمون توسط سوانسون،
نوالن و پلهام ،در سال  1980و بر اساس نشانههای اختالل در
 DSMساخته شده است .این مقیاس دارای یک فرم واحد جهت
پاسخگویی والدین و معلمان و شامل  18سؤال است که  9سؤال
جهت شناسایی زیرنوع  ADHD-Iو  9سؤال جهت تشخیصگذاری
 ADHD- Hمورد استفاده قرار میگیرد .ضریب اعتبار این مقیاس
 0/97گزارش شده است [ .]30در ایران نیز بوجاری و همکاران،
ضریب اعتبار این مقیاس را  0/85گزارش کردند [.]32
آزمون ادراک بینایی غیروابسته به حرکت :5این آزمون توسط
گاردنر در سال  1982تهیه شد و در سال  1996در ایاالت متحده
آمریکا در آن تجدیدنظر شد و تحت عنوان  TVPS-Rمورد استفاده
قرار گرفت .اين آزمون شامل دو دفترچه است كه يكي از آنها
 3و ديگري  4خردهآزمون دارد و هر خردهآزمون از  4پرسش
تصويري تشكيل شده است و در هر مورد تصويري به كودك
نشان داده ميشود كه كودك بايد با مشاهده آن گزينه صحيح
را انتخاب كند .مدتزمان این آزمون بسته به سن آزمودنیها
بین  9تا  25دقیقه است و برای کودکان  4تا  12سال کاربرد
دارد .اين آزمون شامل  7خردهآزمون تشخيص بينايي ،6حافظه
بينايي ،7ارتباط بينايي فضايي ،8ثبات شكل بينايي ،9حافظه توالي
بينايي ،10شكل زمينه بينايي 11و اكمال بينايي 12است و به جنس،
آموزش ،نژاد ،فرهنگ و زبان آزمودنیها وابسته نيست [.]33
تعداد پاسخهاي صحيح دانشآموز در هر خردهآزمون محاسبه
و به عنوان نمره خام آن خردهآزمون محسوب میشود .طراح
آزمون پس از تعيين نمره خام و با توجه به سن دانشموزان و
با استفاده از جدولهای استاندارد ارائه شده ،سن ادراكي هر يك
از خرده آزمون ها را به دست میآورد .ميانگين سنين ادراكي
هفتگانه به عنوان سن ادراك بينايي فرد در نظر گرفته شده
و با توجه به نمره خام ،سن كودك و جدولهای آزمون ،نمره
مقياسبنديشده محاسبه ميشود و با عنایت به مجموع نمرات
مقياسبنديشده ،بهره ادراك بينايي دانشآموز مشخص ميشود.
گاردنر پایایی این آزمون را در گروه  4تا  12سال  74تا  85درصد
گزارش کرده است .این آزمون در ایران نیز در گروههای مختلف
سنی هنجاریابی شده است و تمام خردهمقیاسهای آن از روایی
و پایایی مناسب برخوردار بوده است .به طوری که سیمین قلم
4. Swanson, Nolan, and Pelham, Version IV

)5. Test of Visual Perception Skills Revised (TVPS-R
)6. Visual Discrimination (VD
)7. Visual memory (VM
)8. Visual spatial Relationship (VSR
)9. Visual form constancy (VFC
)10. Visual sequential memory (VSM
)11. Visual figure Ground (VFG
)12. Visual closure (VC
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و همکاران در تحقیق خود ،روایی  0/68و پایایی  0/87گزارش
کردند و خیاطزاده ،به ترتیب روایی و پایایی  0/87و  0/79را
گزارش کرد ].[34، 35
پس از جمعآوري مشخصات جمعیتشناختی ،كودكان
به صورت تصادفی دو گروه تقسيم شدند .در ادامه در مرحله
پیشآزمون ،آزمون ادراک بینایی از کودکان گرفته شد .بعد از
ارزیابی پیشآزمون از آزمودنیها ،گروه آزمایش به مدت  8هفته
( 2ماه و هفتهای  2جلسه و هر جلسه  55دقیقه) [ ]36در یک
محیط ایمن و با نشاط و با نظارت یک کاردرمانگر و مربی کودک
برای جلوگیری از آسیبدیدگی احتمالی آزمودنیها قرار گرفتند.
در انتهای  16جلسه ،با استفاده از مقیاسهای نامبردهشده در
پیشآزمون ،ادراک بینایی کودکان توسط آزمونگر و کاردرمانگر
و به کمک مربی کودک مورد سنجش قرار گرفت و نمرات
پیشآزمون و پسآزمون با هم مقایسه شدند .گروه تمرینات وی
فیت برنامه بازیهای رایانهای حرکتی در زمینه رشد مهارتهای
حرکتی ،شامل ورزش ،بازی و واکنشهای فعال را اجرا کردند .هر
جلسه شامل  55دقیقه است که به  4بخش اصلی تقسیم میشود
(جدول شماره  15 .)1دقیقه اول شامل گرم کردن ،پس از آن
 15دقیقه بازی شامل مهارتهای حرکتی جابهجایی (گامبرداری،
دویدن پایه ،دویدن از روی مانع و اسکیت بورد) و سپس 15
دقیقه بازی ،شامل مهارتهای حرکتی دستکاری (مینیبیسبال،
مینیبولینگ ،مینیفوتبال و گلف) و در آخر  10دقیقه سرد کردن
است .براي تحليل دادهها از آمار توصیفی (ميانگين و انحراف معيار)
و براي تعيين اثربخشي مداخالت از آزمون تحليل كوواريانس
چندمتغيره و در سطح معناداري  a= 0/05با کمک نرمافزار SPSS
نسخه  22استفاده شد .همچنين به منظور تجزي هوتحليل آماري،
از آزمون شاپيروويلك ،براي بررسي نرمال بودن دادهها و آزمون
لوین جهت بررسی همگنی واریانسها استفاده شد.

یافتهها
به منظور بررسی فرضیههای پژوهش ابتدا در بخش آمار
توصیفی ،ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها بررسی شد
که در جدول شماره  2ارائه شده است .همچنین نتایج آزمون
شاپیروویلک به منظور بررسی توزیع نرمال بودن دادهها و آزمون
لوین جهت بررسی همگنی و تجانس واریانس و همگنی شیب
رگرسیون بررسی شده است .نتایج آزمون شاپیروویلک نشان داد
که دادهها دارای یک توزیع طبیعی هستند و همچنین شرط
همگنی واریانسها نیز برقرار شده است ( .)P>0/05بنابراین
در ادامه به منظور آزمون فرضیههای تحقیق ،از آزمون تحلیل
کوواریانس استفاده شد.
جدول شماره  3میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل
را در پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد که نشاندهنده
پیشرفت خردهمقیاسهای مهارت ادراک بینایی گروه آزمایش
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جدول  .1پروتکل تمرینات وی فیت
هفتهها

بازی و توضیحات کلی

اهداف درمانی

هفته اول تا دوم

گرم کردن گامبرداری و دویدن پایه
مینیفوتبال و مینیگلف
تغییر وزن از یک موقعیت به موقعیت دیگر با توجه به حرکت تصویر گرافیکی شخص
سرد کردن

تغییر وزن به سمت چپ و راست برای تعادل ایستا و پویا
توجه و هماهنگی
پاسخ حرکتی
بازخورد دیداری و شنیداری

هفته سوم تا پنجم

گرم کردن دویدن از روی موانع
مینیبولینگ
حرکت لغزشی پنگوئن
خم شدن جزئی زانو و حرکت دادن بدن به چپ و راست
اسکی اساللوم
شرکتکنندگان برای عبور از موانع بدن خود را به سمت چپ و راست تغییر میدهند
سرعت در هنگام خم شدن به عقب ،کند میشود و هنگام خم شدن به جلو شتاب مییابد
سر کردن

تغییر وزن به چپ و راست  +به جلو و عقب برای تعادل
پویا
کنترل پوسچر
توجه و هماهنگی
بازخورد دیداری و شنیداری

هفته ششم تا هشتم

گرم کردن مینی بیسبال اسکیتبورد
شرکت کنندگان بدن خود را به جلو و
به عقب حرکت میدهند تا از بین پرچمها عبور کنند.
سرعت در هنگام خم شدن به سمت راست کند میشود و هنگام تکیه سمت چپ شتاب میگیرد.
شرکتکنندگان با تغییر دادن توپ به سمتهای چپ ،راست ،عقب و جلو سعی میکند آن را وارد
حفره کنند.

تغییر وزن چند جهته برای تعادل پویا
کنترل پوسچر
توجه و هماهنگی
بازخورد دیداری و شنیداری

است .با توجه به جدول شماره  4بین دو گروه آزمایش و کنترل
در حیطه ادراک بینایی تفاوت معناداری وجود دارد (.)P=0/001
به عبارت دیگر ،مقایسه تفاوت بین نمرات دو گروه در مراحل
پیشآزمون و پسآزمون بیانکننده این است که تمرینات وی
فیت بر بهبود ادراک بینایی کودکان مبتال به اختالل هماهنگی
رشدی تأثیر معناداری داشته است .با در نظر گرفتن مجذور اتا
میتوان گفت  97درصد این تغییرات با بهبودی ناشی از تأثیر
مداخله است.
جدول شماره  5نشان میدهد که تمرینات وی فیت سبب
تفاوت معناداری بین گروههای کنترل و آزمایش در تشخیص
بینایی ( ،)P=0/001حافظه بینایی ( ،)P=0/002ارتباط بینایی
فضایی ( ،)P=0/002ثبات شکل بینایی ( ،)P=0/001حافطه
توالی بینایی ( ،)P=0/047شکل زمینه بینایی ( )P=0/001و
اکمال بینایی ( )P=0/001شده است .مجذور اتا در همه این
خردهمقیاسها نشاندهنده میزان تأثیر تمرینات وی فیت بر گروه
مداخله است .بر اساس ضریب  Fمحاسبهشده ،تفاوت معناداری
بین میانگین محاسبهشده نمرات پسآزمون خردهمقیاسهای

ادراک بینایی در بین دو گروه کنترل و آزمایش وجود دارد.

بحث
هـدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات وی فیت بر
ادراک بینایی کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی بود.
یافتههای پژوهش نشان داد که این تمرینات تأثیر مثبتی بر
مؤلفههای ادراک بینایی این کودکان دارد .بر اساس نتایج
بهدستآمده اختالف معناداری بین گروههای آزمایش و کنترل
در ادراک بینایی وجود دارد .همچنین تفاوت معنادار بین
پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش نشاندهنده تأثیر
مثبت این تمرینات بر مؤلفههای مذکور این کودکان است .نتایــج
ایــن تحقیــق با پژوهش جعفری و همکاران [ ،]17مرادی و
نوشآبادی [ ،]37مرادی و موحدی [ ،]38بهرامی و همکاران
[ ،]39مندز و همکاران [ ،]40هاموند [ ،]24استراکر [ ]25و بانی
و همکاران [ ]27مبنی بر تأثیـر مداخـالت مختلـف بـر بهبــود
جنبههای ادراک بینایی در گروههــای مختلــف همراســتاست.
نتایج تحقیق حاضر با مطالعه بارنت و همکاران ناهمسوست .از
دالیل نتایج متناقض میتوان به تعداد جلسات تمرین ،گروه سنی

جدول .2ویژگیهای جمعیتشناختی گروههای مطالعه
گروهها

ن±انحراف معیار
میانگی 
کنترل

آزمایش

سن (سال)

9/44±1/68

9/66±1/60

قد (سانتیمتر)

132/30±2/88

131/65±2/50

وزن (کیلوگرم)

32/66±1/33

33/07±1/02
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جدول  .3میانگین و انحراف معیار پیش و پسآزمون دو گروه کنترل و آزمایش در ادراک بینایی
ن±انحراف معیار
میانگی 

مهارتهای رشد حرکتی

تشخیص بینایی

حافظه بینایی

ارتباط بینایی فضایی

ثبات شکل بینایی

حافظه توالی بینایی

شکل زمینه بینایی

اکمال بینایی

گروه آزمایش

گروه کنترل

پیشآزمون

59/5±1/50

60/3±1/30

پسآزمون

65/4±2/67

59/4±1/04

پیشآزمون

61/4±2/05

61/5±1/76

پس ازمون

68/5±1/08

60/2±2/01

پیشآزمون

63/1±2/02

63/2±1/50

پسآزمون

70/2±2/23

62/1±1/87

پیشآزمون

54/3±2/01

55/2±2/09

پسآزمون

65/1±2/03

56/2±1/44

پیشآزمون

61/2±2/10

60/2±1/66

پسآزمون

69/3±2/05

61/2±2/02

پیشآزمون

56/2±1/66

55/2±1/63

پسآزمون

60/1±1/90

56/1±1/07

پیشآزمون

61/3±1/56

60/3±2/03

پسآزمون

68/5±2/01

61/1±1/49

متفاوت و گروههای شرکتکننده در تحقیق اشاره کرد .نمونههای
تحقیق بارنت و همکاران نوجوان و افراد سالم بودند .ادراک بینایی
میتواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر آسیبهای عصبی و
همچنین سن ،سالهای تحصیل و عملکرد شناختی قرار بگیرد
[ .]41در این مطالعه ،نمره ادراک بینایی پایین بود که نشان
میدهد ادراک بینایی در اثر اختالل هماهنگی رشدی مختل شده
است .بهبود ادراک بینایی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه
کنترل با توجه به اینکه سیستم وی فیت انواع محرکهای بینایی
را در مقایسه با تمرینهای سنتی ارائه میدهد ،قابل انتظار بود.
در تحقیق کانگ و همکاران از یک برنامه توانبخشی ادراک
بینایی رایانهای استفاده شد .نتایج نشان داد که تمرینات وی
فیت اشیا را بر اساس رنگ یا شکل آنها متمایز میکند و تمرین
بازخورد دیداری گستردهای را فراهم میسازد که نیازمند تغییر
مسیر در پاسخ به یک وضعیت ناگهانی است که ممکن است
منجر به بهبود ادراک بینایی شود .شرکتکننده میتواند نتایج

حرکت خود را بر روی نمایشگر مشاهده کند .این شرایط سبب
درگیری فرد در تمرین میشود و درنهایت باعث تحریک سیستم
نورونهای آینهای و انعطافپذیری عصبی (نوروپالستیسیتی)13
میشود [ .]42درواقع اساس سلولی کاربرد واقعیت مجازی،
پالستیسیته سیستم عصبی از طریق سیستم نورونهای آینهای
در قشر پیشحرکتی است ،زیرا این روش قادر به یكپارچه کردن
مزایای مثبت تكنیکهای تمرینی ،مشاهده حرکت ،تصور آن و
تقلید حرکتی است .نقش نوروپالستیسیتی به طور وسیع در رشد
سالم ،یادگیری ،حافظه و بهبود یافتن از آسیب شناخته شده
است .مطالعات بر روی حیوانات نشان میدهد که یادگیری در
واقعیت مجازی از طریق تحریک بازسازماندهی سیناپسها رخ
میدهد و این عامل ،بحرانی در یادگیری است [ .]43همچنین
یادگیری از طریق واقعیت مجازی ،شبكههای مشاهده عمل و
دیداری فضایی را تسهیل میکند .عالوه بر این ،واقعیت مجازی بر
13. Neuroplasticity
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شاخص آماری

المبدا ویلکز

F

سطح معناداری

مجذور اتا

توان آماری

گروه

0/324

2/99

0/001

0/967
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جدول  .5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین نمرات پسآزمون گروههای تحقیق در خردهآزمونهای ادراک بینایی
خردهمقیاسها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور اتا

تشخیص بینایی

697/48

1

697/48

179/78

*

0/001

0/81

حافظه بینایی

408/10

1

408/10

110/09

*0/002

0/69

ارتباط بینایی فضایی

634/80

1

634/80

89/77

*0/002

0/66

ثبات شکل بینایی

834/45

1

834/45

201/56

*0/001

0/83

حافظه توالی بینایی

198/40

1

198/40

10/99

*0/047

0/47

شکل زمینه بینایی

709/23

1

709/23

198/09

*0/001

0/85

اکمال بینایی

568/89

1

568/89

149/65

*0/001

0/78

منبع تغییرات

* سطح معناداری یا P<0/05

اساس رویكردهای نظری در حیطه یادگیری سیار قرار میگیرد.
یادگیری سیار ،کسب هر نوع دانش ،نگرش و مهارت با بهرهگیری
از فناوریهای سیار در هر زمان و مكان است که باعث تغییر در
رفتار خواهد شد [.]44
عوامل محیطی ثابت و تجربیات مربوط به حرکت اندام برای
حفظ تعادل ایستاده عملکردی مورد نیاز است .کیم و همکاران
گزارش داد كه سیستم واقعیت مجازی بازخورد دیداری بیرونی را
ارائه میدهد و برای بهبود توانایی تعادل مؤثر است [ .]45آلپتکین
و همکاران همچنین گزارش دادند كه عالوه بر درمانهای مرسوم
در بهبود تعادل و ادراک دیداری ،تمرینات آموزش بازخورد
بینایی همانند تمرینات وی فیت میتواند مؤثر و مفید باشد.
تمرین فعالیت مبتنی بر بازخورد منجر به بهبود تعادل وضع
حمل میشود ،زیرا باعث ایجاد انگیزه و توجه در حین آموزش
میشود .با توجه به اینکه شرکتکنندگان در طول تمرینات وی
فیت مجبور به نگه داشتن سر ،عمود بر وضعيت بدن هستند،
بخش دهلیزی تحریک مییابد .عالوه بر این ،تکرار تمرینات عامل
تسهیل سازماندهی مجدد مغز در نظر گرفته میشود تا به بهبود
عملكرد منجر شود .تمرینات واقعیت مجازی ،قشر حسی حرکتی
را با توجه به مشاهدات تصویربرداری رزونانس مغناطیسی و
عملکرد حرکتی بهبودیافته ،فعال میکند .درواقع آموزش واقعیت
مجازی انواع مختلفی از محرکها را از طریق تغییر وزن برای
بهبود تعادل پوسچر و توانایی راه رفتن فراهم میکند و تکالیف
مختلفی را طراحی میکند که برای بازیابی مهارتهای حرکتی
طراحی شدهاند [.]46
محققان نشان دادند که کودکان با اختالل هماهنگی رشد
نهتنها در هماهنگی و ادراک حرکتی دارای مشکالتی هستند،
بلکه در کنترل حرکات چشم ،توجه و یادگیری مشکالتی
دارند [ .]3کارینی و همکاران نیز در تحقیق خود نشان دادند
که کودکان با اختالل هماهنگی رشدی در یاد گرفتن و نوشتن
واژهای جدید نیازمند زمان بیشتری بودند ،درواقع از آنجایی که

در یادگیری موارد جدید بازخوردهای بینایی افزایش مییابد و در
ضمن پیشخوراندی هم در دسترس نیست ،کودکان با اختالل
هماهنگی رشد به دلیل مشکلی که در یکپارچگی سامانههای
بینایی و حرکتی خود دارند ،بازخوردهای بینایی محدودی
دریافت میکنند که منجر به کندی در نوشتن واژههای دشوار
میشود.
کمبود توجه دیداری و مشکل در پردازش دیداری میتواند
به اختالل در عملکرد خواندن منجر شود [ ]47و بهبود کنترل
حرکتی چشم میتواند منجر به بهبود مهارتهای حرکتی
کودک و همچنین بهبود مهارتهای تحصیلی مانند خواندن،
نوشتن و تواناییهای ریاضی کودک شود [ .]17در تبیین
اثربخشی تمرینات وی فیت بر ادراک بینایی میتوان بیان کرد
که اختالل هماهنگی رشدی یک اختالل ناهمگن و عصب
روانشناختی است که نظریههای اخیر بر نقش اصلی توجه و
کمبود کارکردهای شناختی در آن تأکید میکنند .به طوری که
بر اساس پژوهش پرانتی و همکاران کودکان اختالل هماهنگی
رشدی در فاکتورهای شناختی مانند بازداری پاسخ ،حافظه
کاری ،برنامهریزی و گوشبهزنگی مشکل دارند [ .]48با توجه
به این عوامل ،شرکت در فعالیتهای حرکتی از طریق ایجاد
تغییرات فیزیولوژیک از قبیل افزایش تشرح دوپامین ،سروتونین
و اندروفین ،تنظیم دستگاه قلبیعروقی ،بهخصوص با تأثیر بر
سیستم عصبی خودکار پاراسمپاتیک و تحریک عصب واگ ،باعث
کاهش پتانسیل عمل در گره سینوسی دهلیزی قلب میشود و
به آرامش اعصاب کمک میکند و نیز باعث کاهش نقص توجه
میشود که این امر میتواند موجب بهبود حافظه کاری و حافظه
دیداری فضایی میشود [.]39
رشد پردازش بینایی فضایی در کودکان باعث میشود کودکان
مفاهیم انتزاعی بیشتری را درک کنند ،میتوان گفت که بهبود
ادراک بینایی فضایی میتواند منجر به رشد شناختی و کالمی
کودکان شود [.]17
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نتیجهگیری
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،شرکت در تمرینات وی فیت
میتواند به عنوان یك ابزار مفید جهت ارتقای ادراک بینایی
کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی در نظر گرفته شود
تا عالوه بر انجام فعالیتهای بدنی و پر کردن اوقات فراغت خود،
از مزایای دیگر آن نیز برخوردار شوند .به طور خاص ،وی فیت
را میتوان بهراحتی در خانه نصب کرد و عملکرد آن نسبتاً آسان
است .از محدودیتهای پژوهش حاضر گروه سنی نمونههای
تحقیق ،مکان نمونهگیری و ارزیابی کودکان ،عدم استفاده از
جنسیت مؤنث و آزمونهای یادداری و انتقال برای بررسی اثرات
بلندمدت مداخله تحقیق بود.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل
کمیته اخالق پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی در نظر گرفته
شده است ( کد اخالق.)IR.SSRC.REC.1398.023 :
حامي مالي

این مقاله هیچگونه کمک مالی از سازمانهای تأمینکننده
مالی در بخشهای عمومی و دولتی ،تجاری ،غیرانتفاعی دانشگاه
یا مرکز تحقیقات دریافت نکرده است.
مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت یکسان
داشتهاند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
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