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مقاله پژوهشی

تأثیر تمرینات با تداخل زمینه ای بر مشکالت توجه در کودکان مبتال به اختالل
هماهنگی رشدی

گروه رفتار حرکتی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
تاریخ پذیرش95/8/18 :

تاریخ دریافت95/3/16 :

چکیده:
زمينه و هدف :اختالل هماهنگی رشدی یکی از شایع ترین اختالالت تأثيرگذار بر کودکان در سنين  5تا  8ساله
می باشد .هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثير تمرینات با تداخل زمينه ای متفاوت (تمرینات تصادفی و مسددود
بر مشکالت توجه در کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی  5تا  7ساله شهر مشهد بود.
روش بررسی :روش انجام تحقيق نيمه تجربی بود .از بين تمامی کودکان مبتال به اختالل همداهنگی رشددی در
مهد کودک های شهر مشهد  45نفر با استفاده از آزمون های غربالگری انتخاب و پس از تکميل کردن پرسشدنامه
عصب روان شناختی کانرز به عنوان پيش آزمون ،به صورت تصدادفی بده سده گدروه  15نفدره (گدروه تمریندات
تصادفی ،گروه تمرینات مسدود و گروه کنترل تقسيم شدند .در ادامه گروه های تجربی حاضر در تحقيق تمرینات
با تداخل زمينه ای متفاوت را برای  8هفته و هر هفته  3جلسه  45دقيقه ای انجام دادند و در انتها دوباره از کليده
افراد به وسيله پرسشنامه عصب روان شناختی کانرز ،پس آزمون به عمل آمدد .بدرای تعيدين تفداوت هدای درون
گروهی و بين گروهی به ترتيب از آزمون تی همبسته و آزمون تحليل کواریانس استفاده شد.
یافته ها :یافته های تحقيق حاضر نشان داد که تمرین در دو گروه تجربی تحقيق بدر مشدکالت توجده کودکدان
دارای اختالل هماهنگی رشدی موثر بود (مسدود  ،P=1/11تصادفی  . P=1/111در حالی که در گروه کنترل هيچ
تأثيری ایجاد نشد ( . P=1/58همچنين یافته های تحقيق حاضر نشان داد که گروه تمرینی با تداخل زمينه ای بيشتر
در مشکالت توجه کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشد موثرتر واقع شد و باعث بهبود بيشتری در این کودکان
شد (. P=1/111
نتيجه گيری :با این وجود می توان نتيجه گرفت که تمرینات با تداخل زمينه ای بيشتر می تواند موجب بهبدودی
بيشتر مشکالت توجه در کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی شود.
واژههای کليدی :اختالل هماهنگی رشدی ،تمرین تصادفی ،تمرین مسدود ،مشکالت توجه.

مقدمه:
ووهرررتوبکت ر وترری و

قرش ر وکررکا ،واسررتزرا وا ووسررریل،واویرری ووو کیرری و

اکثررکوککاکررر واسوک ر

مهرستو هرتوحککت وساوسکیعوووتیو ومشکلوخرص ویراو

مشررکلوااس رریو .)1وا جمررنوسوا و زشررک ونمکیکررروایررنو

م و گ ک ی.وترواینووجکا،وتکخر وا ون وو هررواسویرراگ کتو

شرررر گر وساوترررروانرررکا واخرررت دوهمررررهنگ وسشررریتوو

مهرررستو هرررتوحککترر وترررومشررکلومکاجررزوتررکا وووا و

)Developmental Coordination Disorder= DCDو

شریستگ وحککت وال موجه ومقرتلزوترو ر هرتوحککت و

معکف وککا واس و  .)2و اخت دوهمرهنگ وسشیتویکر و

یگ وسو مک وخکاوس ر ومر ووتک ریو.وایرنوککاکرر واسو

ا وشررریعتکینواخررت التواوسا وکررکاک ومر وترشرریوکررزو

مقریسزوتروهمسرال وخکاواسوفعرل و هری ومر نریو کشرتن،و

م زا وش کعون و %6و اسوت نوککاکرر واتسرتر وگرزاس و

*
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هادی مرادی* ،مهدی سهرابی ،ملیحه مونس طوسی

هادی مرادی و همکاران

تأثیر تمرینات با تداخل زمینه ای بر مشکالت توجه

تکاتکوت شتکوا واختکا وتزواینواخت دومبت ومر ووشرک یو و.)4و

اسوحررردوسشرریوگررزاس وکررکا ووا رریو .)13،12وا وایررنوسوو

ق صزوهررتوحککتر و شرر وااا وشری وبکسر وایرنواوفرکااو

الکوستوشنرسری وککاکر وکزوممکنواس وبأخ کوسشریتو

،ومشررک تو

ااشتزوترشنی،واول نوگرموترکاتوترزواقردوا ریاختنومشرک تو

ممکرنواسر وترررواملکررکاوبعصر ل والررع

ارطز ،واجتمرا ،وگکشزوگ کتوووت مررستووهررتو رشر وا و
ایموفعرل

تعرریتومر وترشرری.والررمنواینکررزویرریوتک رمررزومیخلررزواتواسو و

وهرتوجسمر ومکبب وترشیو .)1واینوافرکااو رزو

سردوهرتواتتیای و سب وتزواسمر واسوسرردووهررتوتعریت،وهرذو

بنهرواسوحککرتوخکاومشکلوااس ری،وتلکرزواارکاتوار کیرزو

اس ا تکوووهذومکاکبکواس ووومر ووبکا ریوترزوایرنوککاکرر واسو

ایررنو رهنجرررستوسرربدو رمرریهرتوسفترررستووواجتمرررا و

جه و شکف وکمیوکنریو و.)14ومریاخ توی رکو زشرک و

رخکشرررینیتواسون وهرررومرر ووشررکا.واسوایررنواخررت د،و

تکاتواسمر واخت دوبکجرزوبر

ومر ووکننریو.وا وساهبکاهررتو

مشک توحککت وا وجملزوبأخ کوسشیت،واخت دوبعرراد،و

سفتررستوترکاتوافرزایشوبکجرزواسوککاکرر وا وطکیرموفرکاهذو

اخت دوااساک وووالع وهمرهنگ وحککتر وووبرروحریتو

ککا وبقکی وکننی وهری وتکاتوتهترکوبکجرزوکرکا واسرتزرا و

اخت دواصدووشنرخت وگزاس وشی واس و  .)5و

کننی.وHillmanوووهمکرسا واسوبعق موخکاوبکن یوهری وساو

تکواسر و ژوهشوهرتوا جرموشی ،وککاکرر وااررسو

تکاتوافزایشوبکجزوتزوککاکر وکزومبت وترزواخرت دوکمبرکاو

اخت دوهمررهنگ وسشریتواسوتکخر وا وکرسککاهررتواررل و

بکجزوتکا ی،وترزووکررسووتکا ریوووم رزا واارکتبشوترکا ون وساو

شررنرخت وا ویب ررلوتر مررری وووبجسررذونهن ر واارررسومشررکلو و

مکساوتکسس ویکاسوااا ی.وایرنوبکن ریووهرروترکوایرنواصرلوتنررو و

هستنیو .)7،6ویک وا ومشرک تواسرسر وایرنوککاکرر وکرزو

شی وا یوکزوبکا ری وبکجزوککا وساومر ووبرکا وبکسر وفرکاهذو

مر عویراگ کتون وهرواسوسردوهررتواول رزواسومکاکرزو ر شوا و

ککا وفکص وهرتو ظرمومنری،ومر نریوفعرل ر ووهررتوجسرمر و

اتستر واس ومشکلوبکجزوم وترشری.وبکجرزوترزویریوسرکتو

ووو رو وو
اهنرویوو،ووفعرل
ترزوسشریووووشرروو ووومرو وو و و
شکاهیوسوو و وو و و
تهبکاوتبش ی.و و وو و وو و و

ومر ووشرکاوکرزوشررملوبمککرزو

یومکجدوتهبکاواملککاونهنرو وووووو
ووو وووبکاووو ووو و و ووو وو و وو و وو و و وو و و
ووووسو وشو وم
جسمرووو وو وو و
وو

امل رتو چ ی ونهن واطر

15و)و .و
وشکاوووو و و
شنرختوو وو و و
ووو

ککا ویرواسگ کوشی و سب وتزوهیف،و گزوااشتنویرروبعمرلو
کررکا وووگررک وتررزو ررروتررکا واسویرریو مررر وطررکال ،و

یک وا وسو وهرتوتک رمرزووسیرزتوجلسررتوبمرکینوو

سمزگکاا وویژگر ووهررتومعرکووووبی رکوبمککرزوا ویریو

جسمر واستزرا وا وبیاخلو م نرزوواتوا وطکیرموتک رمرزوهررتو

هیفوتزوهیفوایگکواسر و و.)8وبکجرزوارمرلومهمر وترکاتو

بمکینومسیواوووبصراف واس .وبمکینومسیواویروبمکینوتررو

املککاهرتوشنرخت وتزوشرمرسومر ووسواوووترکاتویرراگ کتووو

بیاخلو م نزواتوکذوتزوگک زواتواس وکزوهمزوککششوهررو

اکتسربومهرستوهرتوشرنرخت ،واجتمررا ووو ترر والرکوستو

تکاتوبکل

واودویبلوا وهروکوککششر وترکاتوبکل ر واومو

اس ر .وبکا ررری وهرررتوبمککررزو ر شو ررر توتررکاتویررراگ کتو و

بمکینوشکاوووبمکینوبصراف ویروبمکینوتروبیاخلو م نرزوواتو
یراویعن وبکرل

هستنیو .)9وتس رستوا و ژوهشوهرو شرر وااا وا ریوکرزوم رزا و
بکجررزوار و وتررکومترأاکوکررکا وسفترررسوسررر گرسا زومر وبکا رریو

ومتعریاوترزوشرکلوی کیرترلو ر شووت نر و

وووو و،وب،و
وووو وال
طکسومثردوبمکینوبکرل
تزو و و ووووو ووو و وو ووو
بمکینوشک یو .)16وو و
+والرو ،ووو
وووو و ووو
ووووو و+وال
ومسیواوتیینوشکلواسو :وال
تزوسوو ووو و و و ووو وو وو و و ووو
جوو وو و

شررکف وبعصرر ل وفررکاوساوبعرر وبررأا کویررکاسواهرریو و.)10و و
تکواسر وبعق قرتوا جرموشی وککاکر واارسواخت دوبکجرز،و

تهروج+وج+وج،وامروبمکینوبصو ورافوو ووویررووو
ووووو ووو و وو و وو وووووووو و وو ووو
ب+وب+وبووواسوا
و وو و وو وو وو و

ا واملککاهرتونکرام یو رئ نوبروکتوا وهمتریرر وخرکاوکرزو

ومتعریاوترزوو
وووو وووو و و وو و
یراویعنرو ووووبکررل
بمکینوتروبیاخلووو موووونزووواتووو ووو ووو و
و و وو وووووو وو و

ایررنواخررت دوساو یاشررتنی،وتکخررکسااسوتکا رریو .)11ومطرلعرررتو

یووواسویریوجلسرزوو
وبمکینوشرکوو وو وو و وو و وو وو و
ووو ووو و وو وو و
کیرتلوووووشووت ن
شکلویوو وووو
و و وو

تس ر رستوش ر کعوترررالتو قرراوبکجررزوساواسوککاکررر وااساتو

وایگکوبککاسووو
ووو وووو2ووبکلووو وو وو و ووو و وو
شتکوا
وووو وو
برییوت
وووو ووووووو
ووو ووووبکرل
چکیاموا
هوو و و وو
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شی واس و ) 3وووتکواسر وگزاس وهرو سکا وسزوبروهز و

اخررت دوهمرررهنگ وسشرریتواسومقریسررزوتررروککاکررر وطب عر و و
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+وب+وج،وب+وج+ووو
ووووو و وو و وو ووو و وو و
شکا:وال
ووو وو و و
جرموم
وووو وو
واینو وگکووزوا
بصرافوو وووو
و وو

رزوو
ررموتکگشرو وووترو و
ری.وهنگروو ووو و و
رزومرو وو وکنرو ووو وو
ررستوساوبجکترو وو
ووو وووومهروو و وو وووو و و
تبشرو وا
وو

ریااوو
رکینوووبعرو وو
وووو ویهو ووووبمرو وو وو ووو
).وسرروو مر
 17ووو
+وبووو و و و
والرو ووو،وجو+وووالرو و وو

واجکاتووو
وسوو ووو و وو
اومجبکسواسو وو و
،وفکو ووو وو و ووو
ووووووو وووو
وشی )ویبل
فکامکو وو و
مهرستووووو ووو
و وو و

رکینوو
رزوبمرو وو
ریوجلسرو ووو
رکاواسویرو وو وو
رروتومکجرو و وو و وو
ررتومتزروو و ووو و
ررستووهروو وووو
ومهروو و

رمزواملوساوترسوایگرکوو
یروتکوووو وو و و وو ووووو وو وو و
رمزوسیزتوو وووو
مهرستوساوترسوایگکوتکوووو وو وو و
و وو و وو ووووو وو وو و ووو

کتوو
رراگوو و و
رکویروو و
رزوترو وو
رتنیوکرو وو
ااستوهسرووو وو
رلومعن رو وو وو و وو و
رکینواکامرو ووو و
مهمترو وو وو و وو
ووو

شرتکونهرنوو
وووو وو وو و و
رکوشریو وت
وکنیوکزواینوامکوتراثواسگو و وو و
طکاحو وو وو وو و وووو وووو وووو و وو و و
و وو

گذاسوویووو  .)16و
ووو وو و وو
وبمکینوااکوم
مهرستوطو ووو و وو وووو
و وو و وو

وتهترکوو
کتومهرستوترزوشرکلوو ووو و و
وتراثوفکاگوو و ووو وو و وو و وو و
ووو وووو و ووو وو
ووواسووووهری
وشیووو وو و
17و،و8و1و)و .و
شکاوووو و و
مو وو و و

بکینوارلشو وو وو
هرتو
ومهذووو وو وو ووو و
ووو ووو و
وبمکینویکو وا
وووو ویهو ووو و وو ووو
سروو مر

جرموشی وبرو
وووووو
وووو وو وو و
قرتوا
،وبعقوو وو
ترووجکاومطرلدوگزتزوشیووووو و
ووو و و و ووو ووو وو و وو وو و

.واسوهمروونوو
وبمرکینواسرو ووو و وو و
واسوطکاحرو ووو و وو ووو
وووو وو و وو و وو
مکجکاوتکاتومکت ر
و و و و ووو وو ووو
وبمرکینوترکواسرروو وو
وووو ویهو ووو و وو وو و ووو
هررتوسرروو مر
ووو وو وسوو وو وو وو
نزویکو وا
موووو ووو

اتوتررکویررراگوو وکتوو و
نررزووو وو و وو وو و
تررزوحررردواسومررکساوااررکوبرریاخولوو مووو و
و وو وو وو و وو و و و ووو و وو و وو

وووو وووووو
هررتوبمرکینویررلب
وکرزوترزوسوو وو وو ووو و وو وو
نسایشوبمکینواسو وو و وو و وو و
و ووو ووو و وو ووو

والریوووو
ووو وو و وو
وتکوسوتوافرکااوسررلذوترزووووترری
ووو ووو وو و و ووو و وو وو ووو وو و
هرتومبتل
مهرستو وو ووو
و وو و و

ررتوبعقووقرو وووووشروونوو
کا.وااتوو وو ووو و
ووو ووگوو و وووو
جرموم
وووو وو
بمکینوبصرافوو وا
و و وو ووو وو

ووواسوتکخ وا ون وهرواشرس وشی واس ،و
ویرفتزواووی.و
واسو وووووو
وقووضو وو و

جررموو
وووو وو
وبمکینوتزوصرکستومسریواوا
ووو ووو و وو ووو وو و و و ووو و و و
یوکزوویت
واااووواوو وو و وو
وشروو وو وو

بمکینرتویرلب وتزوتهبکاواملککاومنجکوشی واس ؛واسوحرل و

رزوشریوووووامررووو
وتهتکواسومکاحرلواولوو و وو و
وووووو ووو وو وو و ووو وو و ووو
تراثوکسدو تری
شکاو ،ووو و وو و و
و وو

کررزوتکخر وایگررکوهر وبزررروب وتر نوشر ک وهرررتوبمکینر و

رثوو
ررموشرورکواووووترارو و
ووووجروو وو
رکستوبصرووررافوو وا
رزوصرو و و ووو
رکینوترو وو
ویت رو ووووبمرو وو وو
وو

رز،واسوو
تزووا ونرکاوو وووو ومکو و ووو و
بصراف ووومسیواومشرهی و ککا وا ی.وو و

ذیکتوتهتکواسومکاحرلوتعریتوبمرکینوو
ووو وووو وو و ووو وو وو و ووو وو و ووو و و ووو و وو
ووووطبر
کتوووا
یراگوو و وو
وو و

تررزوو
ووو وووکرروزووRussellووو،Newellو،SimonوPorterو و
بعقووقرررب
وو

شکا.واسوخصکصواینکزواکاوبریاخلووو مووونروزووو وو و و وو
اتوسوتو
مو وو و و ووو و وو و و و ووووو و وو و ووو و وو و

هررتوو
کتومهرستوو وو
اتوتکویراگوو و ووو وو و
اتوبیاخلووو موووونزووو ووو وووو و
ووووکوو ووو وو و
تکسسو وووبأا
ووو

کسرشوو
زوترزوایرنوووو و و
وایلدوترواووفکالوو وو و ووو و
ژوهشگکاوو ووو وو ووووو و ووو و
اهیو.و و و و و و و
مو وو و و و

یوکرزواامرردوکرکاو وو
جزوسسوویوو وو و ووو و وو وو و و
ووووو و وو و
تزواینو ت
کااختنیوو،وو وووو
حککتوو وووو و وو ووو
وو

زوتسرو ووویررووو
رت،وفکالروو ووو
وایرنوفکالرووو وووو و
ووو ووو و ووو و
اهنی:ویکو وا
ووو وو و وو وووو
رسخوم
وو و

ریواسویرراگوو وکتوو
یرراومرو وووبکاوو و وو و وو وو و
بمکینرتوتروبیاخلووو موووونزووواتووو و وو وو
و و وووو وووووو وو و

زوترکوو
ترشی.وایرنوفکالروو وو و
ووو وووو و وووو و ووو و
ااسبکووومتمریزبکوم
و وکااوو و وووومعنوو وو وو وو وو وووو ووو وو

وطرکوفوو
ووو وو و
19و).وا
 -21و و
وسرکامنیوترشریووو و و و
هررتووسو وشرو وو و و ووو وووو و
مهرستو وو وو و
و وو و و

شرکاوبررووو
ومکجردومرو وو و و وو
بمرکینوبصررافوو ووو و و وو
اینومبنرسرو وووکروزوو و و وو ووو وو
وو وووووو

ووووو ونریوو
واسوایرنووو مووو ونرزومر
جررموشریووو و ووو و
وووو وو وو و
قرتوا
وبعقوو وو
ووو ووو و
ایگکوتکخو وا
وو و ووو و

رزوو
رکتووووسرربوو وووترو و
ااسبرو و
ومعن رو وو وو و
وااساک رو ووو و
رکااوو و ووو و وو
ووو رو و
یراگووکو روری و
وو و

ووهمکرررررررساوو وو،ووSugiyamaووو
وو
قرررررررتووKurahashiو وو و و
بعقوو وو و
وو

واینواییگر ،و
ووووو
وااشتزوترشی.وتکواسروو وووو وو وو و
ویراگکفتزوشیووو وو وو وووو و وووو ووو
وبکلووو وووو و و ووو وو و

هررتوو
کتومهررسوتوو وو
اتوتکویراگوو و ووو وو
وااکوبیاخلووو موووونزووو ووو وووو و
همکرسا واو وووو ووو وو و

واسوطرکدوبمرکینوو
هرتوبکلووو وو و وو و و ووو و وو
ووووو و وو ووو
هرتومکجکاواسو ر
بزروتو وو ووو و و و وو و
و وو و و

سووتروبکجرزوترزوو
واینوو و وووووو و و وو و
وووو وووو
.)23وا
22و ،و و
کننیو و و و
ووو وووومو وو ووو و
وحمری
حککتوو وو و
وو

اتووو و
رلومقریس روزووو وو وو
رزوووبعلوو رو ووو ووو
رکاوبجزیرو وو ووو
ردوتهبرو و ووو و و
ومکجرو ووو و
وبصرووررافوو ووو و

رکتومهرررسوتوو وو وو
هرررتو
رکینواسوفکاگو رو و ووو وو
یهو ووووبمرو وو وو و ووو وو
وووو و
اهمو رو وووسررروو مر
وو

اینوبکل رو وو
وتکاتوکرملوککاو ووووو ووو وو
ووووو ووو وو وو ووو وو و و
اتواامردومکساو ر
مقرتلزوو ووو و وو ووو و و
و وووو و

اتومبتلرو وو
ووووکوو ووو وو
اتوتروبأا
هرتومیاخلزوو ووووو
رمزوو وو ووو وو وو و
ووواینکزوتکوووو
حککتوو وو ووووو و ووو
وو

وبمرکینوو
ووو ووو و وو
وهرکوبکلوو رو ووو رو وا
ووو وو و ووو
وووو وومرری
جزوتر
ووووو و
شکا.واسو ت
مو وو و و ووو و

اتوترکوسوتوککاکرروو وووتررووومشرک توشرنرخت و
بیاخلووو موووونزووو وو و وو و و وو و و و
و وو و

شتکووو
وووو وو
یووومکجدویراگوو وکتوت
ووو وومرووو وو ووو و و وووو و
شتکواسونهنوم
وووو وو وو و وو و و
بصرافوو وت
و وو

وسشیتوبروتزوحرردوو
دوهمرهنگو وو و و و وووووو وو وو
وتزواختوو و وو و وو وو
ووووو ووو ووو
نیوککاکروو ومبت
مروووو وو و و و

رکساوو
واسومرو و و
رکاومطرلردوگزترزوشریووو و وو
).وتررووجرو و ووو وو و وو و و و وو و
 18ووو ووو و
شرکاووو و و و
مرو وو و و

وکزوتزووو
ووو وو و ووو
نوتروبکجزوتزوبنریضرب
وووهمچنووو وووووو و و ووو وووووو
گکفتزواسو وو وو و و
صکستوووو و ووو ووو
و وو

ریوووو
وتکاو و وو
ووو ووو و
ظکیرزومبررل
لوتروایرنوووو و و و ووو
ووومگوو وووووو و
وووو وو ووو
زوتسو ،ول
فکالوو ووو
وو

وبکسررو وو
اتومبتلررو ووو و
ااررکاتوبمررکینوتررروبرریاخلووو مووونرروزووو ووو وو
و و وو ووو و وو وو ووو و وو و

ی.وترکواسرروو وو
شنهراوککاوو ووو و ووو
ووووو وو وو وو و و
توطکحواملوساو
وووو وسروو و وو و و وو و و وو
فکالووزوتر
وو

موحرالکوترکونو وو
،ولذاوبعوقوو وو وو و وو و وو
ونککوشیووووواسو وووو وووو
ووووو وو و و وو و
ژوهشگکاوو ویبل
وووو و و

واجرکاتویریوو
ووو ووو و وو وو و
وکزویبلوا
واملوو وو و وووو
ت،وطکاحو وو و
وووووو وسروو و ووو و وو
اییگر وتر
وو و

ووونیروبی ک ذیکتوبمکینو
رسخوگکیی:و
وبروتزواینوسؤاالتووووو و وو و وو
واسو وووووو وووو وو و وو و

ککشرشویبلرو وو
ووووکوو و و و وووو
ککششوخرصوصکستوگکفتز،وبعرو ووبرأا
و و و وو وو وو و و و وو و ووو وووو

وترزوواخرت دوهمررهنگ و
تکومشک توبکجرزووککاکرر و ومبرتوو وو و

وکزویراگووکو وریووو
ووو وو و وووو و
هروهنگرم
ظکیزونو وو ووو وو
کا.وتکواسروو وووو و وو وو
ووو ووگوو و وووو ووو
یکاسوم
و وو

سشیتوااکوااسا؟ووواسوصکستوبرأا کو،وکریامو رکعونسایرشو
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ترزوسوو وو
وووو ووووالرو و،وب،وجو و وو و
طکسومثردوبمکینوبکررل
شکا.وتزو و و ووووو ووو و وو ووو
و و وووو

ووو ووویررووو
ا،وفکامکشو ووووبمررم
ووو ووو وکااوو و وووو ووو و
هرتوایگکوم
تزواجکاتومهرستو وو وو وو و
و ووو و وو ووو وو و و

هادی مرادی و همکاران

تأثیر تمرینات با تداخل زمینه ای بر مشکالت توجه

اتزاسووووسریل وکزواسواینوبعق مومرکساواسرتزرا و

بمکینوم وبکا یوتکوتهبرکاومشرک توبکجرزووایرنوککاکرر و

یکاسوگکف وابرسبنیوا  :و

کاوکوترشی؟ و
وم وو

الر )ون مررک وهکشر ومررربکی وهرررتو ر شوسو رری و

روش بررسی:

سیک وا وجملزواتزاسهرتوسنجشوی کک م واسر وکرزوترکاتو

طکحوبعق موحرالرکوا و رکعوکررسوتکاتوووترزوسو و

ا یا وگ کتوهک وامکم ومکساواستزرا ویکاسوم وگ کا.وفرکمو

مزوبجکت واس وکزوترواستزرا وا واووگکو وبجکت ووویریو

ککبررر وشرری وایررنون مررک ومتش روکلوا و36وسررؤادواس ر وکررزو و

گکو وکنتکدواجکاوشی.واسواینو ژوهشواط ارتومکساو ظکو

تزوصکستوس گ وووتکاتوککاکر و5وبرو11وسردوطکاح وشری و

تررکواسررر وا رریا ووگ ررکتومتی کهرررتوبعق ررموا وطکیررمو

اس .والکیدوهمبستگ واینون مک وترون مک واسرتنزکساوت نرزو

ر شون مررک ووو ر ون مررک وتررزووس ر لزون مررک واص ردو-و

وووکسلکوت نو%40وبرو%75ووویرتل وااتبرسون واسوسن نوتررالبکو

سوا شررنرخت وکررر ک وگررکانوستوگکایرری.وجرمعررزونمرررستو

%70وبرررو%90وگررزاس وشرری واس ر .وا وایررنون مررک وجه ر و

ووو ووووتزووواخت دو
ژوهشوحرالکوساوککاکر و سکو5وبرو7وسردومبت

اطم نر وا و کمردوتکا وتهک وهکشر وککواکرر وااساتواخرت دو

همرهنگ وسشیتوشهکومشهیوبشک لوم وااا ری.وککاکرر و

همرهنگ وسشیتواستزرا وشیو  .)1و

ووو ووووتزووواخت دوهمرهنگ وسشیتوا وم ر وککاکر وکرزواسو
مبت

ب)و کسشنرمزواخت دوهمرهنگ وسشیتوویلسرک و

مهیوککاووهرتوشهکومشهیو مهیوکرکاووخررطک ،ومهریو

:)Wilsonو کسشنرمزوهمرهنگ وسشیوییومع رسووومق ر و

ککاووگ

،ومهیوکرکاوواسخشرش،ومهریوکرکاوو

جه وشنرسری واخرت دوهمررهنگ وسشریتواسوککاکرر و و

شریستز،ومهیوککاووتهرس)وحضکسوااشتنیوووبکس ووالیینو

م وترشی.واسواینو کسشنرمزوا ووالیینوخکاسرتزومر ووشرکاو

ن وهروتزومکاکزومشروس ووواسمر واسجررعوااا وشری وتکا ری،و و

کزواملککاوحککت وککاکشر وساو سب وتزوهمسرال واووترو

تزوصکستوهیفمنیووواسواسرتک وا تبرربوشری ی.وکسردو

ایرنوو
استزرا وا ومق ر و5واس شر ول کرکتومقریسرزوکننری.وو و

سالری و رمرزوا ووالریین،و مرک وکسردوشری واسو کسشرنرمزو

وبقسرووذوو
یسرمو ووو و
وکرزوترزووو3و و و
15وسؤادوواسو وو و وو و
کسشنرمزوشرملو و و
و و و وووو وو ووو وو

اخررت دوهمرررهنگ وسشرریتو ررری نوبررکوا و،47وتهررک وهکشر و

کنترکدوو
وترزوو وو و و
ووو وو و
مرکبب
واودوشررملووو6وسرؤادوو و
شرکا.ویسرمو ووو و وو ووو
وم و و و وووو و

کمررردواسون مررک وهررک وسیررک وووی ررکوطب عر وتررکا وایررنو

وشرنرختزوو
نوحککو وو ووو وو
وکنتکدواسوحوو وو و و
وووتروانکاوو وو ووو و وو و وو
حککتوو وووواسو وو ووووو وو
وو

ککاکر وا و ظکوحککت واسون مک وا کس،وا وجملرزوشرکای و

گکوو
ووو ررووو و
.وارمرلواومواسوترکوگووکو وریوووو4وسرؤادووووت
وشیووووواسرو ووو وو و وو و و وو و وو و وو

وسواوافکااوتزواینوبعق موتکا.وهمچن ن،وشکک و کرکا واسو

وووارمرلوسرکموو
ووو وووواسرو وو وو وو و وو و و
وووحککو وووارل
تواستبو وو وو و و
هر وو و وو
کمو و وو
وو

مکاحررلو ر شون مررک ووو ر ون مررک وووی ب ر وترر شوا و و

ترشری.ووو
وووشررملووو5وسرؤادوومرو وووو و
وکلرو وو وو ووو
اسوساتطزوتروهمرهنگو وو و
و وو ووو و ووووو و وو وو

2وجلسررزواسوتک رمررزووهرررتوبمکینرر واسوبعق ررموحرالررک،وا و و

زوترزوو
ترشیوکز:واصو ًووشربووو وو و
ووو وووو و وو و وووو
وتزواینوصکستوم
ووووو و واهو ووونو ووو وووو وو و و و
امت ر

م ووهرتوخکوجواسو رژوهشوترکا.واسوااامرزوترزومنظرکسو

زوکرکاووشرمرووو
)،وکمرو وووشربووو وو و و و وو و
وووو 1ووو و
وووووسو ووووو ومک و
ککاووشمرو
و و و وو و

بع ر نوحجررذو مک ررزوا و ررکموافررزاسوج ر و ررووسو()G*Pwerو

زوکرکاووشرمرواسرو وو
)،وتزوطکسومتکسو وووشبووو وو و و و وو و وووو
وووو 2وووو وو و و وووو و
واسو ووووو ومک و

وا وبع نوحجذو مک ز،و45و زکوکرزوشرکای و

)وووخوولرو وو
زوککاووشمرسو ووووو ومکوووو 4وو وو
ووو وووشبووو وو و و و وو و وو
)،وخ ل
وووو 3ووو
وو ومک و

استزرا وشی.و

وسواوتررزوبعق ررموساوااشررتنیوا تبررربووو رر وا وگررکفتنو و

وووووا وایرنو کسشرنرمزو
زوککاووشمرواس ووووو5وو ومک ).و
یراوشبووو وو و و و وو و وووو و
ووو وو

شون مک وا ون وهروترزوصرکستوبصرراف واسوسرزوگرکو و

تکاتووجکاویروایمووجکاوککاکر وتزواخرت دوهمررهنگ و

بمکینرتوبصراف و 15و زک)،وبمکینررتومسریواو و15و زرک)ووو

وایرنوو
47واو ووو و
ووو وو و و
نوبرکوا
ووو رورویوو وو و
مرک و
وکرزوووو و
استزرا وشریووو وکسررووو وو و

گکو وکنتکدو 15و زک)ویکاسوگکفتنی .و

موحرالکووو
وحضکسواسوبعقوو وو وو و
ووو وو و و و وو و ووو و
کسشنرمزوکسدوککاوویوو،و وشکای
و و و وووو وو و و وو و و
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س گ وسیک :ون مک وهکش ومربکی وهرتو شوسو ی وس گر و

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /5آذر و دی 1396

سطحوترالی واسر ووو ترری وحرصرلوا وبعل رلوووتکسسر و

مر واسوتبشومهرستوهرتواسش ووویکیر وترزوبکب ردو

کرسککاهرتومتمریز،وتکاتوییواترزاسو مرریشووومشررهی ،و

%96وبرو%98وگزاس وااا یو .)28ون مک ویکترلگکتوسشیتو

یکتووومکاموم وترشیو .)24وسوایر وایرنو کسشرنرمزو%88و

ا کسو2وااساتواهرسوح طزوفکات-واجتمرا ،و تر ،وحککت و

رنرمزواسوااخرورلوو
کسشروووو وو و وو وو
معرسرربزوشرری واس ر و و.)25،5ووایرورنوووو و و

وایرنوو
حککررتواسشرو ووو و
اسش وووحککت ویکی وم وترشی.و و و وو وو و و

رکوسوتوو و
ووهمکرووررساوو ووو،وترو وو و و و
لوو ووااووو وو و و
رمراوو و
رزوبکس رو ووواسرو وو
رکسوووو رو ووو و
وکشرو و

کبربوبکپووو
وووو ووو ووو و
وتزوترال،و
ووووکو ووو وووو
وبکپ،و
وشرملوشکتوککاو ووو و
نو وومکو وو ووو وو و و وو و و

ووو وو
وااتبرسیررت
شرهکواصرزهروو ووو وووو و
سردو و و ووو و و
11و وو و
برو و و
ووو وووو وسکاوو وووو5وووو
922وو وزکوا
ووو

وووساوووو
ووووووو ووولرو وو وو
،وبعرادوسوتوییو ر،ول
وافقو وووو وو و وو و و ووو
ووووکو وووو
وترالتوسک،و
او وووو و وو و

%وووهمچنروونوو
 85وو وو و و و
بررنونو وووبررووو و و
شیوکزوالرکیدونلزررتوککووو وو وو
و وو و وو و وو وو وو وو وو و و

وشررملوسوتوهرذوو
نجرزوووحککررتویکیر وو ووو وو و و وو و
رشرنزوترزووووو و وو وو و و وو وو و و و
سفتنووووو وو وو و
ووو

ووواسوبعق ورموو
وشریووووواسرو وو وو و ووو و و
%وگزاسو وو و
 83وو و وو
ووووووو ووونو ووو و و
الکیدو ریری
و وو

وووو
اایرک ،
وشسرو ووو،وکو رو وو وو و
گشو وو و
وووو و
مکعد،واکخشوا
گذاشتنوو6و و و و ووو و و و
و وو وو وو

رهزواخررتوو ودوو
ربزوفرسسررو وووسررووو و ووو
ریوکررزووووسرو و وووو و
وککاو رو وو و
ووو ررروو وو و و
رکاوت
خرو و

وتریو وو
ووو وو و
یسمو وا
وتلنیبکوووکشوویو وووو6وو و
تبربوخو ووووو وو وو وو و
وووووو وو وو
ومکتع،وا
کوو ووو وو

وییواتزاسوسواووو ریرو
ووووووو
وتزوانکاوو ووو وووو وو وو و ووو
وووو و وبکاوو ووو وو وو
وسشیتوساوم
همرهنگو وو و و و وو
و وو وو

وکرزویرراسوترزوو
ووووزو وو و وو وو و وو و
وترکواسرروو ووووبکررل
ترشی.وککاکروو وو و ووو
ووو وووو و ووو و و و
اووسروو وم

واسومعررکتوخطررکواخررتوو ودوو
تررکاتویکترررلگکتوککاکررروو وو و ووو و و وو و و ووو
و وو وو و و ووو و و وو و و و

رطووووو
،واحتوووو وو
شکفتز،وطبوووعو وووو
اسواهرسوحوو وطزووووو و ووو ووو
وهستنیوو،و و وو و وو وو
جرمونو وو و ووو
اوو وو وو

26وو) .و
ظکوگکفوو ووو5و ،و و
واسوووو و وو و
یتواسوایکاوو وو و
وسشو و وو و وووو
همرهنگو وو و
و وو وو

کوهستنیویرو
ووووو
وبأخوو وو و ووو
کزوتیوو وووو
ی.وککاکرووو وو و ووو و
ووو ووگووکوو ووو و و و
کویکاسوم
ووبأخوو ووو وو

ج)ون مررک واصررد-وسوا شررنرخت وکررر ک :ون مررک و

نینرو ووو
ی؛و
شرمرسومرو وو وو
ی،وطبوووعرو وووتروزوو و وو وو
رطوااسوو ووو
حیاکثکوییواحتوووو وو وو
و وو وو ووو ووو

اصد-وسوا شنرخت وکر ک وبکس وکر ک وترزومنظرکسواس یررت و

کومشرککووووو
ویریوبرأخوو ووو و و و وو
ووو وو و وو وو
شرتکوا
ووووووو وو
واوواحتوووورطویروت
ووو وو و ووو
شتکوا
توو وو

مهرستوهرتواصردوسواو شرونرخت وا وجملرزومشرک توبکجرزو

90و%و
وکرزوو و و
جررمویریویرروانریوبکلوو رو وو و
وووو وو وو و وو ووو و و ووو
ووو وا
امتنرعوککاووا
ووووو وو و و و

سرررختزوشرری واسر .وارترریتوووهمکرررسا ،وایررنو کسشررنرمزوساو و

وساواجررکاوکررکاو وووا ورریوو،و
وهمسررنووتونو ووووبکلوو ررو وو وووو و ووو و و
ککاکررروو وو و و و وو و وو
و وو

تررکوسوتوککاکررر و5وبرررو12وسرررلزوشررهکواصررزهر وهنجرسیرررت و

اهری.واسوو
ویکاسومرو وو و و ووو و
کویرتلونو وومکو ووو وو وو
ککاووساواسویسمو ووویوو ووووو وو
و و و وو ووو و ووو و

ککا وا ی.والکایدو ریری واسو وترواامنزواتوا و%75وبررو%90ووو

هرتوحککتوو ووو
ومهرستوو وو وو و و
ووو ووو وو و
وووو وووا ن
ژوهشوتزومنظکسواسو یرت
وواینوووو و و و ووو وووو و و ووو

الررکیدو ریررری وتر ن مررری وترررو8وهزتررزوفرصررلزو%60وبرررو%90و

وکرزواسوو
وشیوووککاکررووو وو و وو و
زراووو و وو وو و و و
واینونو وومکو وووواستوو وو
وووو وووو وو
ککاکروو ،وا
و وو

گزاس وشی واس و .)1واهقر وووهمکرسا ،وسوای وسر وایرنو

وافرکااوشرککو وو
ووووسرو ووو و وو وو و و
گکفتنرویوو،واو ول
ووو وو و ووو
ویکاسوم
یسمو وووطبوووعو ووو وو
وو

اتزاسوساومنرسدواس یرت وککا ووو ریری وایرنواترزاسوساوترزوسو و

ووو وو وشیوویوو .و
وکنرسوگذاشتزوم
کننیووو ووو وو و وو وو
ووو
اسو ااامزوتک رمزوبمکینرتوبصرراف ووومسریواوترزو

ککو برنو%72وگزاس وککا وا یو  .)27و
ا)ون مررک ویکترررلگکتوسشرریتوا ررکسوو:2ون مررک و

میتو 8و هزتزوووهکوهزتزو 3وجلسزو 45وای قرزوواتوترکوسوتو

یکترررررلگکتوسشرررریتوا ررررکسواسوسررررردو1967وبکسرر ر و

اووگکو ون مریشوا جررموشری.و کوبکرلوبمکینر وترکاتو

واسو

گکو و هرتوحرالکواسوبعق موشرملومهرستوهرتوفکببرردو

سردو1992مکساوتر گکتومجیاویکاسوگکف وووتزو رموا رکسو

تکاوکزواسواجکاتواینومهرستو هرواصکدوبطرتموسر توا و

2وخکا ی وشی.وااوستوووهمکرسا ،واینون مرک وساوترکوسوتوو

سرا وتزومشکلومریو ظرکویرکاسوگکفر ووو ر وا وبه رزووو

980و زکوا وککاکر واسو5ومنطقزومتزروتواسوشرهکواصروزهر و

بأی یوسزو زکوا ومتبصصر ووومکت ر وبکت

وتری ومرکساو

هنجرسیررت و مکا ریوووسوایر ووو ریرری ون وساواسوککاکررر و

استزرا ویکاسوگکف .واینوبمکینررتواسوجریودوشرمرس و1و

تکسسر ووو ریررری وتر نواس یررربوهررروساوتررکاتومهرررستوهرررتو

اسائزوشی واس  .و

FrankenburgوووDoddsوطررکحوسیررزتوشرری وووس ر
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وووا سجرموووبطرتمواسو وایرنو کسشرنرمزواسو
یاوککاووی.و
ووووو ووو و و
ساو

اسشر ووویکیر وتررزوبکب رردوتکاتررکو%96وبرررو%95ووو ریررری و

هادی مرادی و همکاران

تأثیر تمرینات با تداخل زمینه ای بر مشکالت توجه

جدول شماره  :1مهارت های حرکتی منتخب در پروتکل تمرینی تحقيق حاضر و
مهارت های حرکتی منتخب برای هر هفته

جلسات

هفته دوم

پاس با دست به صورت غلتانيدن ،دریبل کردن با دست ،یک دریبل و پاس

هفته سوم

پاس بغل پا ،شوت به سمت دروازه ،گرفتن توپ

هفته چهارم

پرتاب توپ با دست به باال ،پاس با دست به صورت هوایی ،دریبل از بين مخروط ها

هفته پنجم

گرفتن توپ ،یک دریبل و پاس ،پرتاب توپ به سمت دیوار

هفته ششم

دریبل کردن با دست از بين مخروط ها ،حرکت کردن و شوت ،پاس با دست به صورت غلتانيدن

هفته هفتم

دریبل کردن با پا از بين مخروط ها ،پاس با داخل پا ،استپ کردن با پا

هفته هشتم

پاس با روی پا ،دریبل از بين مخروط ها ،شوت به هدف مورد نظر

و
کوبکلوبمکین وترکاتواووگرکو وبعق رموحرالرکو

بکص ز واتتیاون مک وشر کووویلیواستزرا وشیوبرروطب عر و

مشرتزوهذوتکا ،وترواینوبزروتوکرزواسوگرکو وبمکینررتوتررو

تکا ومتی کهرتوواتستزواسومکاحلومبتل وبعق رمواس یررت و

بیاخلو م نزواتو یراوافکااوه ومهرسب وساواووتررسوو شر و

شررکا.وااا وهرررواسوبمرررمومکاحررلواوگر ررزوبعق ررموا وبک یررعو

سررکوهررذوبمررکینو مر وککا رریووومهرررستوهررروتررزوصررکستو

طب عرر وتکخررکسااسوتکا رری.واسوااامررزوتررزومنظررکسوتکسسرر و و

بصراف وا جرموم وشیووواسوگکو وتروبیاخلو م نزواتوکذو

فکال زوهرتوبعق مووومشباوکرکا وبزرروتووهررتواسو وو

ککاکر وککششوهررتویریومهررستوساوا جررموووتعریوا و

گکوه وووت نوگکوه وتزوبکب دوا ون مک وهرتوب وواتسرتزو
ووبعل لوککاسیر

ریرررر ون وترررزوا جررررموککشرررشوهررررتومهررررستوایگرررکو

واستزرا وشی .و

م و کااختنیو بمکینومسیوا) .و

یافته ها:

وا وابمرموبمکینرتوبکس و کسشنرمزواصدو
و ن مک وا جرمووو تری وتزواس و

ریاواسوو
تررزومنظررکسو تکسس ر ومسررپلزو ررژوهش،ووواتترو ووو و و

نمی وترو تری و ش و ن مک ومقریسرزوشری.وال موترزونکرکو

هررتوامکگکاف وریوو
واتتیاوویژگرو وو وو وو و و و و ووو
تبشونمرسوبکصوو وز ووووو ووو وو و
و و وو و وو ووو و

اس وکزوجلسرتوبمکین ومکتکطوتزوگکو و هرتوبجکت و

یرترلوو
واسوجریودوشرمرسو ووو2و وو و
ووو ووونو وو و وو و و و وو و وو
وشریوکرزووووترری
تکسسرو وو و وو و
ووو

بکس ومعقموصکستوگکف .واس یررت وو هررو رزوارزواسو

کووویلیوا ووو
مک وووشروووو و وو ووو ووو
ون و و و
تری وو و
.وهمچنووونووووووو
واس ووو و و
مشرهی ووو و
و وو و و

مکحلزویکترلگکتوووارزو ر شوو ن مرک ووو ر وون مرک و

یرعواااو ووهررووو
واااوکرزوبکو و و وو وو
مرکو ووووشرروو وو وو وو و ووو
هرتوووووشوو نو و و
اااو وو وو
وو

بکس ومعقموووهمچن نوتروکمیوگکفتنوا و والریینووو

مرکو وو
ترشی،وتنررتکاینواسوااامرزوترزومنظرکسون و و
کمردومو وووو و وووو ووو ووو وو و ووو وو و وو و وو وو و و وو و
و و وو وو

معلمر نواسوتکخر وا ویسررم وو هررومثررلوبکم رلوکررکا و و

وشری.ووو
رسامتکییواستزرا وو و
هرتووووو وو وو وو ووو وو وو و
ووو ووونو و ومکو وو وو
بعقووموا
فکالووزو و و و
وو

فررکمو هرررتومکتررکطوتررزومشبصرررتوککاکررر وصررکستو

اسوااامزوترزومنظرکسون مرک وفکالر زوبعق رموحرالرکوا و

وااا وو هرروا وتسرتزو رکموافرزاستو

ن مک وب وهمبسرتزواسرتزرا وشریوکرزو ترری ون وساواسو

سوا شنرخت وکر ک و

گکف .وترکاتوبکصر

جیودوشمرس و2و یرتلومشرهی واس  .و

 SPSSو استزرا وگکایری.وتعریوا ومشرباوکرکا ونمررسو
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هفته اول

پرتاب توپ به سمت دیوار ،استپ کردن با پا ،گرفتن توپ

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /5آذر و دی 1396

جدول شماره  :2مشخصات دموگرافيک افراد مورد مطالعه و نتایج آزمون تی همبسته در گروه های حاضر در تحقيق
گروه ها
تعداد

 15نفر

 15نفر

 15نفر

سن

5/63±9/6

5/87±15/8

6/09±7/5

قد

110/93±2/15

110/40±2/84

109/60±2/55

وزن

18/00±1/30

17/73±0/96

17/33±1/11

اختالل هماهنگی رشدی

37/20±7/53

36/40±7/03

35/93±7/09

بهره هوشی رنگی ریون

85/80±4/36

86/07±3/78

86/47±4/35

مشکالت توجه (توجه انتخابی،

پيش آزمون

12/67±6/079

پيش آزمون

13/47±5/069

پيش آزمون

12/60±6/080

توجه پایدار ،جابجایی توجه ،توجه

پس آزمون

9/87±3/889

پس آزمون

6/93±3/305

پس آزمون

12/53±5/975

تقسيم شده ،فراخنای توجه

P=0/01

P=0/58

P=0/001

و
رکاتوو
رزوبیوو رو وو و
مقریسرو ووو
رمرسو ووو2و،و و ووو
ریودوشرو وو
ررتوجرو و و وو
اااو و هروو وو
وو

وووتنررتکاینومر ووبرکا وگزر وکرزو
وشی،و
ااستومشرهیو وو و
ومعنوو وو وو و ووو وو و

اهری.ووو
ووووشرروو ووومرو وو و و
واسووومشرک توبکجرزووساو
وگکوهو وو و
اسوو وو و و و
وو

بمکینرتومسیواوووبصراف وتکوسوتوهکواووگرکو وبرأا کوو

رکدوو
وکنترو و و
رکوو وو وو
رکا،واسوگرو و
ررهیو وووم رو وو شرو و ووو و وو
رزومشروو و
رکسوکرو ووو
وهمررروو وو طرو و وو

اسوااامزوترزومنظرکسوو
معن وااستوااشتزواس و و.)P>0/05و و ووو ووو وو و وووو و و

یاسا.وترو
وووووو
وجکاوووو وو و
ااستواسومشک توبکجز و و و و
کاتومعنوو وو وو و وو و وو
وبیووو وو ووو

مرکو وو
ووو ووونو و و
گکوهر وا
هررتوتروونوو و و و و
وبزررووتوو وو وو
مشباوکرکاو ووو وو
و و و وو و و

رموکرزوبعرو وو
وحرالکواسوبعقو و وو و ووو
وبجکتوو وو وو و وو و ووو و
گکو ووو و
اینوحردواوو و و و
وو وو وو وو و و

واسوجریودوو
ووو ووونو وو و وو و و و
وشیوکزووووترری
واستزرا وو و وو و
ووووو ووو وو وو و
لوککاسایر
وبعلووو وو و وو

رکاتوو و
رروبیوو رو وو و
ووو ووونو ووهروووو
رزوتکاو روریوو واسووووتررری
گکفترو ووو و
رکاسوو و وو
رزویرو وو
میاخلرو وو
و وو و

وترشیوو .و
یرتلومشرهی ووووم وووو و
شمرسو ووو3و ووو ووو وو و و
و وو

و
جدول شماره  :3برآورد تحليل کواریانس به منظور مقایسه ميانگين متغير مشکالت توجه در بين گروه های
آزمایش و کنترل
متغير

گروه

مجموع مربعات

DF

ميانگين مربعات

آماره F

P

تمرین مسدود
مشکالت توجه

تمرین تصادفی

2

290/374

145/18

38/879

0/001

کنترل

و
واسرتزراووو
زکووو ووو وو وو
وترکوو و و
ووو وو و
وبعق ب
هرووجکاوااساو،واو ووونو وومکو ووو و
کیاموگکوووو ووو و و و وو وو و و
و وو وو و و

گکوهررو وو
ررکاتوترروونوو و و و
ااستوبیوو و وو وو
تررروبکجررزوتررزومعنررو وو وو و ووو
وووو و و وو و ووو و
واینکزوبزرروتواسوو
)،واسوااامزوتزومنظکسومشباوککاو ووووو و ووو وو و وو و
05و/و P>0ووو و ووو ووو ووو وووو و و ووو و و وو و و
ووو

یرتلومشرهیووووواسو وو .و
وووو4وووو ووو وو و
واسوجیودوشمرس و
وووووو ووونو وو و وو و و و وو و وو
گکاییوکزو تری
و و وو وو و
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هادی مرادی و همکاران

تأثیر تمرینات با تداخل زمینه ای بر مشکالت توجه

جدول شماره  :4برآورد آزمون تعقيبی بونفرونی جهت مقایسه تفاوت ميانگين گروه ها

گروه کنترل

تمرین مسدود
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تمرین تصادفی

-6/21

0/707

0/001

تمرین تصادفی

-3/50

0/707

0/001

تمرین مسدود

و
مشرهیو ووو
شمرسو وووو 3و و وو و
وجیودووو و وو
وووووو وو و و و
طکسوکزوا و تری
وهمروو وو و و وو و ووو

وبمکینووو
نواووگکو ووو و وو
وووو وو و وو و و و
ااستوت
نواینکز،وبزروتومعنوو وو وو و
همچنووو ووووو و وووو وو و ووو
وو

هرتوبمکینومسریواوو
وکنتکدوتروگکوو وو وو ووو و وو ووو و و و
نوگکو وو ووو و ووووو و و
شکاو ،و توو وو و و و
مو وو و و و

شکا،وترزوایرنوو
ووو وو و و ووو و ووو و
زومشرهی وم
مسیواوووبمکینوبصراف وووو و ووو وو و و
و و و و وو ووو و وو ووو وو وو

توبکجررزوبزررروتومعنررو وو وو و وو
ااستو
واسومشررکو و ووو و و ووو وو و ووو و
ووبصرررافوو وو و ووو و
ووو وو

توبکجرزوو
واسومشرک و ووو و و
وبمرکینوبصرراف وو و ووو و و
وکرزوگرکو ووو و وو ووو وو وو
معنر وو و وو و و و
وو و

توبکجرزوو
وتهبکاومشکو و ووو و و
واهنی ووو وو و ووو و
شر وو و وو و
شکاوکزوووو وو
ووو وو و و وو و
مشرهیو وم
و وو و

وبمررکینومسرریواوو و
شررتکتواسومقریسررزوتررروگررکوو ووو و وو ووو و و و
وووو وو و وو و ووو ووو و وو ووو و و
تهبررکاوت
وو و و

ووو وووو و ووو
ترشی.و
وکنتکدوم
واسومقریسزوتروگکوو وو ووو و
وبجکت وو و ووو ووو و ووووو و و
اسواووگکو ووو و وو
و وو و وو و و و

ونوساوویوو .و
تزواس وو و و و
و وو و و

نمودار شماره  :1ميانگين نمرات مشکالت توجه در دو گروه تجربی و گروه کنترل در پيش آزمون و پس آزمون

بحث:
بجزیرزوووبعل رلویرفترزووهررتوایرنوبعق رموت رر گکو

بمکینرتوبصرراف )واسومشرک توبکجرزوتهبرکاوت شرتکتو

بی ررکاتومعن ر وااستواسومشررک توبکجررزواسواووگررکو و

سب وتزوگکو وتروبیاخلو م نزواتوکذو بمکینرتومسیوا)و

بجکت وبعق موتعیوا ومیاخ توبمکین وتکا واس ،وترواینو

تزواس ونوسا ی.و تری واینوبعق موترو تری و ژوهشوهررتو

حردوبی رکومعنر ووااستواسو ترری وگرکو وکنترکدومشررهی و

معقق نوهمبکا وم وترشیو .)29-32

شی.وهمچن نو تری و شر واااوبزروتومعنر ووااستوتر نواوو

سویککاهرررتواسمررر و یررراتواسوکرساسمررر وووو

گکو وبمکین ووجکاوااسا؛وتزوطکستوکزوگکوهر وکرزوترزو

ف زیررکبکا ،و زشررک ،وبیذیررزووونمررک ووتررکاتوتهبررکاو

ا جرررموبمکینرررتوتررروبرریاخلو م نررزوواتو یررراو کااختنرریو

ککاکررر وااساتواخررت دوهمرررهنگ وسشرریتوانررکا وشرری و
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گروه

گروه

اختالف ميانگين

انحراف استاندارد

P

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /5آذر و دی 1396

میاخ توبمکینوجسمر وم وترشیو .)33واینوسویکرکاووترکو

ووشررنرخت وککاکررر وااساتواخررت دوهمرررهنگ وسشرریتو

حکا و زاییویعن وامق ،والمسزووواهل رزتوبأک ریووااساو

تکسس وککا.و تری واینوبعق مو شر واااوکزوفعرل ر ووهررتو

ووت ر وم وکنیوکزوفکاهذوککا ومعکووهرتومنرسدوتکاتو

وس ش ومر ووبکا ریواسوتهبرکاواملکرکاوحسر و-وحککتر و

کمیوتزوایرنوککاکرر وو ر منریوفعرل ر ووهرری واسر وکرزو

ککاکررر ومبررت وتررزواخررت دوهمرررهنگ وسشرریتومز رریو و

وساواسو

ترشیو .)41وا وطکفوایگکو تری وتزواس ونمی واسوبعق مو

حککرررتوساواسوکررلوترری وایجررراوکررکا ووونمررک

مهرررستوهرررتوحککترر وووااساکرر وخرررصوفررکاهذوکنرری.و

حرالرکو شرر واااوکررزوسروطکحومتزررروتوبریاخلو م نرزواتو

اسررتروساهرتواحتمرررل وت رزواس ر ونمرری وایررنومیاخلررزواسو

م و بکا ریواسوتهبرکاومشرک توبکجرزوککاکرر ومبرت وترزو

ککاکر و یراومکساوتکسس ویکاسوگکفتزواس ،وامرو تری واسائزو

اخررت دوهمرررهنگ وسشرریتوم رکاکوترشرری.وتررزو عررکتوکررزو

شرری ومررربهذوترررکا ووو ر منرریو رررژوهشووهرررری وت شرررتکتو و

بمکینرتوتروبریاخلو م نرزواتوت شرتکو بمکینررتوبصرراف )و

اس و .)34وهمر وطکسوکزوبعق قررتوا جررموشری وترکوسوتو

تراثوتهبکاوتهتکواسومشک توبکجزواینوککاکر وشی.وتنرو

ککاکر وااساتواخت دوهمرهنگ وکرزوااررسو قراوبکجرزو

تکو ظک  Guadagnoliو  Leeن مکا وهرتومبتیتوت شرتکو

م وترشنی،و شر وااا واس وکرزوبمکینررتوحککتر و ر وا و

ا وسطکحو ری نوبیاخلو م نزواتوسکاومر وتک ریوووسرطکحو

ییواوس وکرملوترارثوفعرردوکرکا وس سرتذواصرب ،وتررالو

ترالبکوبیاخلو م نزواتوترییوتکاتون مکا وهررتوترروبجکترزو

تکا وااساووتصکتوهمکا وتروافزایشوس گنردوهرتوتصرکت،و

مک اکوترشیوکزو ترری ون وتررو ترری وبعق رموحرالرکوهمسرکو و

و

م وترشیوکزوشرییوال وبزروتوتزواس ونمی واسو ترری و

تهبکاوس م واصب وووشنرخت ،وافزایشواملککاو کاا

اط ارتوووافزایشوتهک ووستوا وا تقردواهنی وهرتواصرب و

تزوسزوارملوسطحومهرستواجکاوکننی ،و چ یگ وبکل ر و

اسواینوافکااوم وگرکااوکرزوهمر نواکامرلوترارثوافرزایشو

وومع وبمکینوتستگ وااشتزوترشیو .)42

بکجزواسواینوککاکر وگکاییو .)35-39وتروبکجزوتزواسببرطو

ترررری و رررژوهشوحرالرررکوتررررو ترررری وبعق قررررتو

نکررکوشرری وتوحرفظررزووویررراگ کتوتررروبکجررزوووا وطکف ر و

Broadbentوووهمکرسا وهمبکا وااش .ون وهروبریاخلو

ووس ش وترکوحرفظرزووویرراگ کت،وبرأا کوو

وسوتوم زوتکسس ووو

ااکگذاستوفعرل
فعرل

المن وساواسو شوت ن والکترتوبن

ووس ش وتکوبکجزو رزویرترلوبکج رزواسر .واسوایرنو

ت ر وککا یوکزوبمرکینوبصرراف ومکجردویرراگ کتوتهترکو

بعق مو زوتک رمرزووهررتوبمکینر ومنرسردومر نریوبمکینررتو

شی واسر و و.)43واسوهمر نو م نرزوPauwelsوووهمکررسا و

بیاخلوالم نزواتواسو ظکوگکفترزوشریوکرزوترارثواسگ رکو

وهمررهنگ واوواسرت وا جررمو

شی وس ستذواصب -واض

ژوهشومشرته واسوبکرل

واسواینوافرکااوشری وووایرنو

ااا یوکزوبمکینوبصراف واسون مک ویراگ کتوتهتکوامرلو

امکوم وبکا یواسوتهبکاون وهرروکمریوکنریووواینکرزوایرنو

ککاو .)44وترزوطرکسوکلر ویرفترزووهررتوبعق رموحرالرک،وا و

وتی ومعتبرکتوهسرتنیوکرزوترکو

فکال زوتر سر توطکحواملول ووومگ لوووفکال زوتس وش رو

ریزوسطحوبکرمل،وبنظر ذوشری ووا ریوووتسر رستوا وانرصرکو

وومکسگر واسویرراگ کتوحمریر ومر ووکنری.و یرکاوگرکو و

یکسر وساوااساوهستنی .و

بمکینوبصرراف وا وبریاخلوت شرتکوسرکاوترکوا ووواملکرکاو

بمکینرتوتک رمزوهرتوبکت

اسو ژوهش وکزوFarhatوووهمکرسا ،وترزوتکسسر و
بأا کونمک

تهتررکتواسومشررک توبکجررزو شررر وااا واس ر .وهمچن ر نو و
تکواسر وفکال زوب

ومهررستووهررتوحککتر واسوتهبرکاواملکرکاو

ککاکر ومبت وتزواخت دوهمرهنگ وسشیتو کااختنریو،وترزو
اینو ت جزوسس ی یوکزوفعرل

وشنرخت ،وبمکینوبصراف وووبیاخلو

م نزو اتوترالبکوکزوفکاوساوترزوبر

وشرنرخت وت شرتکتوواو و

وهرتوحککت ومر ووبکا ریواسو

م وااسا،وتزواملککاوتهتکون مکا وهرومنجکوشری.وفکالر زو

تهبکاومهرستوهرتوحککت واینوککاکر ومز یوترشیو .)40و

وشنرخت و زوتزوم زا واسگ کتونهن وووشنرخت وفکاو

Tsaiو زوط وییواوس وبمکینررتوبنر

ب

اسومکساواجکاووویرراگ کتوبکررل

وسوتوم رزوبرأا کوو
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اس .ویک وایگکوا وسویککاهری وکرزومر ووبرکا و ررموترکا،و

اینوبمکینرتوساوتکوسوتوم زا و شکف واملککاوحککتر و

تأثیر تمرینات با تداخل زمینه ای بر مشکالت توجه

تکبررکتوبمررکینوبصررراف وساواسوبرر

هادی مرادی و همکاران

کررکا وبررأا کاتوبمکینرررتووس ش ر ومتبتل ر واسومررکساو و

وشررنرخت وت شررتکو و

حمری وتزواملوم ونوسا.وتروبکجزوتزومطرلردونکرکوشری و

ااساوووشکاهیو یراتو شر وم وهنیوکزومیاخ توبمکین و

بیاخلو م نزوات،وتکاتو عک ونسایرشوبمکینر ومر ووبکا ریو

اسوتهبررکاومشررک توککاکررر وکررزومبررت وتررزواخررت التو

مز رریوترشرریوووسررطحوترررالوبکوبرریاخلو م نررزواتو بمررکینو

سفترستوهستنی،ومکاکوم وترشیوووتروبکجرزوترزواینکرزوبی رکو

وشنرخت ،وتر سر تو

ااا وسررر مر یه وجلسرررتوبمکین ر ،واسوبعق ررموحروالررکو

طکحواملوووفکال زوتس ،وبأا کومکاکبکتوخکاهیوااشر .و

تراثوتهبکاومشک توبکجزواسوککاکر ومبت وتزواخرت دو

تروبکجزوتزو ترری وبعق رموحرالرک،ومبنر وترکوبرأا کووبریاخلو و

همرهنگ وسشیتوشی،واسو ت جزوم وبرکا وت رر وکرکاوکرزو و

بصراف )وتروبکجزوتزوفکال زوهرتوب

م نزواتوتکومشک توبکجزواسوککاکر ومبت وتزواخرت دو

تزوکرسگ کتواینویب لوبمکینرتووس ش وتروشکای وبریاخلو

همرهنگ وسشیت،وم وبکا وگز وکزوبیاخلو م نرزوواتووو

الم نزواتو یراوکزوترارثواسگ رکتوشرنرخت وت شرتکوایرنو

سطکحون وم وبکا یوتزوانکا ویکر وا وسو ووهررتومرکاکو

ککاکر واسوح نوا جرمومهرستوهرتوحککتر ومر ووشرکا،و

سر مر یه وبمکینوترواسگ کتوشنرخت وت شتکوتکاتوتهبرکاو

سبدومر ووشرکاوبرروایرنوککاکرر ومشرک توخرکاوساواسو

مشک توبکجه وککاکرر ومبرت وترزواخرت دوهمررهنگ و

کرسککاهرتوشرنرخت وتهبرکاوتبشرنیوووام ریوهسر وکرزو

سشیتوتزوکرسوگکفتزوشکا.و تری واینو رژوهشومر ووبکا ریو

مکاکزوبکا ببش ،ومهیوککاووهرووومکاکزتوکرزوا وایرنو

یرررستوسسررر ومررکاکتوتررکاتوسررر مر یه وووتک رمررزوسیررزتو

ککاکر و گهیاستومر ووکننریو ،ومیاخلرزووهررتوبمکینر وساو

بمکینرتواینوافکااوترشی .و

ترکاتوتهبررکاوایرنوککاکررر ومرکساوبکجررزویرکاسواهنرری.واسو
مطرلعررزوحرالررکوبررروحرریوامکررر وسررع وشرریوا واتزاسهرررتو
استر یاساوتزومنظکسواستبکاجو تری ومعتبکواستزرا وشکا،وتررو

نتیجه گیری:

اینووجکاوا ومعیوای وهرتوبعق موحرالکوم وبرکا وترزو

اسوبزس کو تری وتزواس ونمی واسوبعق رموحرالرکو

حرالتوسوحر وسوا ر وافرکااوشرکک ووکننری وووهمچنر نو

اینوگک زوم وبکا وگز وکزوا ون جرروکرزوافرکااواسوتک رمرزو

ا جرموفعرل

بمکینوبصراف وبمرموبی کاتومهرستوساواسوحرفظرزوفعرردو

وهرتومشرتزواسوسرارب وخرسجوا وبعق موکرزو

ا وکنتکدومعقموخرسجوتکا واشرس وککا.و شنهراوم وشرکاو

خکاو گزوم وااس ی،وم وبکا نیون وهروساوتروهذومقریسزوکنی،و

اسومطرلعررزواتوااررکوهمزمررر وووبکک رردواووشر ک وبمکینر و

تزوطکستوکزوتزوخرکت وا وهرذوبم رزواااو وشرک یووو ت جرزو

مسیواوووبصراف وتروهکوکیاموا واینوسو وهروتزوصرکستو

اسگ کوشی واسوایرنوفعرل ر وشرنرخت وحر نوبمرکینوایرنو

رزواحتمرررووالًوو تررری و
رکاوکرو ووو وو
رکاسوگو رو و وو
رکساوتکسسرو ووویرو وو وو
رزومرو و و ووو و و
جیاگروو رو وو
و وو

اس وکزوییوتر مری وحرفظزواتوتزووجرکاومر وونیریوکرزو

متزروتوبکووومز یبکتوتزواس ونیی .و

هرتومتزروتوکمیکننی وترشی.و
و
م وبکا یوتزوافکااواسو مر و
همچنر نومر وبررکا وایررنوطررکسوت ررر وکررکاوکررزومشرررسک و

تشکر و قدردانی:

ککاکر ومبت وتزواخت دواسوبمکینررتومیاخلرزوواتوت شرتکو
کزونهنوووتی وساواسگ کوم وکنی،ومنجرکوترزواسگ رکتووو

ا وحمریرر و هرررووومسرررایتوو هرررتواااس وکررلو

وهرتومیزتو کاح ومکتکطوتزوحکک وم وشرک یووو

تهزیست واسرتر وخکاسرر وسالرکتوووهمچنر نوا وکل رزو

وترشریوترکواینکرزوترروافرزایشوو
الًوووالووو ولر وووو و وو و ووووو و وو وووو و ووو
یواحتمرر و
اینوم و وبکاووو ووو وو وو

ککاکر وش کک وکننی ووومعلم نون و هروکزواسوا جررمو

و کاح وحککت واسومیزوککاو،واملککاوشنرخت و

اینوبعق رموتررومرروهمکررستوککا ری،وکمرردوبشرککووو

فعرل
فعرل

س ر وساوااسیذ .و

ککاوو زوافزایشوم ویرتیو .)46وبعق قرتوتکاتومسرتنیو
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Background and aims: Developmental Coordination Disorders (DCD) is one of the most
common disorders affecting on the children with 5-8 years old. The aim of the present study was
to investigate the effect of training and different background interference (blocked and random
practice) on Attention disorders in children with DCD between 5 to 7 years old in Mashhad city.
Methods: The research method was quasi-experimental. Among all children with DCD in
Kindergartens of Mashhad, 45 children were selected by screening tests after the completion of
the Conner's psychological nursing questionnaire as pre-test, and they were divided randomly
into three groups of 15 subjects (block practice, random practice, and control groups. In the
following, the current experimental groups performed training by different contextual interfering
for 8 weeks (3 sessions per week, and each session 45 minutes). At the end, post-test was
performed again by Connor's neuropsychological questionnaire to all subjects. T-test and
Covariance test were used respectively to determine intra-group and inter-group differences.
Results: The results of the present study showed that training in both experimental groups had
effective growth on attention problems in children with DCD (block P=0.01, random P=0.001),
while in the control group had no effect (P=0.58). Also, the results of this study showed that
training group with more contextual interfering was more effective on attention problems in
children with DCD and caused more improvement in these children.
Conclusion: However, it can be concluded that training with more background interference can
cause further improvement of attention problems in children with DCD.
Keywords: Developmental coordination disorder, Random practice, Block practice, Attention
problems.
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