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 چکیده:

های دستکاری و های حرکتی بنیادی )مهارتهدف از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر تمرینات وای فیت بر مهارت

ر در این تال به اختالالت حرکتی بود. جامعه مورد نظدانش آموزان پسر مب دست-و هماهنگی چشم جابجایی(

 96 -97اختالل حرکتی شهر تهران در سال تحصیلی  سال دارای 10تا  7پژوهش را کلیه دانش آموزان 

نفر که  20تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. در نهایت 

ی حرکت متناسب با اهداف تحقیق بودند انتخاب و به صورت همگن و مساوی بر اساس پیش آزمون مهارت

 ر تمریناته تجربی و کنترل قرار گرفتند. سپس گروه تجربی تحت تأثیروگپگبورد در دو -اولریخ و تست پردو

جرا شد. از دقیقه ای ا 55هفته طی دو روز در هفته در جلسات  8وای فیت قرار گرفت. تمرینات به مدت 

ها ها و از تحلیل کوواریانس برای مقایسه گروهی بررسی نرمال بودن توزیعاسمیرنوف برا-آزمون کلموگروف

های حرکتی ارته شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد بین میانگین باقیماندة نمرات مهاستفاد

شود داری مشاهده مییت گروهی تفاوت معنیها برحسب عضوآزمودنی دست-و هماهنگی چشم بنیادی

(05/0P<.) ودکان مبتال کو هماهنگی  های حرکتی درشتتوان مهارتبنابراین، با ارائه مداخالت مرتبط می

 به اختالالت حرکتی را توسعه داد.

-هماهنگی چشم، های حرکتی درشتبرنامه تمرینات وای فیت، اختالالت حرکتی، مهارت کلمات کلیدی:

 دست
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 مقدمه -1-1

گذارند. فتار انسان تأثیر میدر جوامع امروزه، بسیاری از اختالالت وجود دارند که هر کدام به نوعی در ر        

های رشدی طبقه بندی شده است که یکی از آن دسته اختالالت است که در گروه ناتوانی 1اختالالت حرکتی

(. اگرچه در بعضی مقاالت 2010، 2دانند )پاین و همکاراناغلب آن را به اشتباه با معلولیت ذهنی یکسان می

کنند ولی معموال همراه با ناتوانی های فیزیکی و ذهنی هم تلقی می اختالالت حرکتی را به عنوان یک ناتوانی

های حسی، اختالالت حسی حرکتی، رشد گیرد: تفاوتباشد که موارد زیر را در بر میسیستماتیک می

های حرکتی، آمادگی جسمانی، تعادل، ضعف عضالنی و کاهش تون راه رفتن، تحرک مفصل، مهارت، 3حرکتی

 (.2009، 4عضله )شر

توان گفت که اختالالت در سه حیطه اجتماعی، شناختی، و حرکتی بیشترین تاثیر را به طور کلی می        

در فرد مبتال دارد. شیوع این اختالالت از زمان نوزادی شروع شده و تا پایان عمر ادامه می یابد. بنابراین 

(. کودکان 2016ز می شود)پاین و ایساکس، رویکرد مداخله در این افراد عموما از دوران پیش دبستانی آغا

مبتال به اختالالت حرکتی)برای مثال، اوتیسم، سندرم داون، بیش فعالی و...( از همان سنین پایه در حرکات 

(. حرکات درشت شامل مهارتهای حرکتی بنیادی هستند 2015، 6مشکالتی نیز دارند)بالک 5درشت و ظریف

(. به بیان دیگر، مهارتهای 2016، 7شوند)گاباردو جابجایی تقسیم می های دستکاریکه به دو دسته مهارت

های حرکتی رایج هستند که الگوهای حرکتی خاص دارند، که  پایه و اساس فعالیت 8(FMS)حرکتی بنیادی

به سه گروه  FMS(. 2016 )گابارد،تر ورزشی و غیر ورزشی را شکل می دهند های حرکتی پیشرفتهفعالیت

حرکتی استواری )تعادل(، جابجایی )دویدن، پریدن، لی لی کردن، جهش، چهار نعل رفتن، و  مهارت های

سرخوردن( و مهارت های کنترل شی )پرتاب کردن، گرفتن، دریبل زدن، لگد زدن، غلتیدن و ضربه زدن( 

ی (. پایه و اساس حرکات بزرگسالی را مهارت های حرکت2016، 9)پاین و ایساکس طبقه بندی شده است

                                                           
1. Movement disorders 
2. Payne et al 
3. Motor development 
4. Barbara sher 
5. Gross&Fine movements 
6. Block 
7. Gabbard  
8. Fundamental movement skills 
9. Payne  
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های حرکتی های ساختمان برای مهارتبنیادی تشکیل می دهند. در واقع، حرکات بنیادی به عنوان بلوک

(. هر کدام از اختالالت حرکتی بسته به شدت و نوع اختالل، باعث تاخیر 2016آینده تلقی می شوند)گابارد، 

، اساس رشد حرکات روزمره (. این حرکات3201، 1)باردید و همکاران و ضعف در حرکات بنیادی می شوند

شوند، به طوری که فقدان رشد الگوهای بالیده در حرکات بنیادی های ورزشی محسوب میزندگی و مهارت

 (.2014، 2های حرکتی بعدی دارد )سانگ و همکارانهای فرد در انجام مهارتپیامدهای مستقیمی بر توانایی

که موجب  دچار نارسایی اند ی، تصمیم گیری، برنامه ریزیبرخی ازکارکردها مانند: سازمانده این کودکان در

 جهیدر نت. (2003هندرسون و هندرسون، ) شود یم درشت و ظریف یحرکت یمهارت ها کسبدر  ریتاخ

     با مشکل مواجه شوندو نوشتن  لباس پوشیدن ،دویدنمانند  تکالیف حرکتی در انجامکودکان ممکن است 

های ممکن است بدلیل ناتوانی در تسلط بر فعالیت حرکتیکان دچار اختالل کود .(2001دوی و ویلسون،  )

کودکان دبستانی مبتال به  ،تر بنظر برسند. برای مثالسنحرکتی مختص گروه سنی خود، شبیه کودکان کم

لی کردن یا پریدن مهارت ندارند. در مداخالت سواری، دویدن، لیسواری، اسکیتاین اختالل در دوچرخه

 وط به کودکان دچار اختالل هماهنگی از وجوه متعددی شامل مواد بصری، شنیداری و لمسی استفاده میمرب

 . (2016)پاین و ایساکس، شود که هدف آنها آموزش حرکتی ادراکی برای تکالیف حرکتی اختصاصی است

می دهد تا به طور  ، به آنها این اجازه رادارای اختالل حرکتیدر کودکان  FMSبنابراین، توسعه         

تواند نقش مهمی در کودکی می FMSدهد رشد مستقل با محیط خود در ارتباط باشند. شواهد نشان می

 4(. در همین راستا نیوویل2017، 3)هان و همکاران برای جلوگیری از کم تحرکی در بزرگسالی داشته باشد

و فرد  و در قالب نیازهای تکلیف، محیطی های حرکتی بنیادی را در قالب قیود معرف( رشد مهارت1986)

های تأثیرگذار بر رشد الگوهای حرکتی، محیط بندی کرد. یکی از محدود کننده)کارکردی و ساختاری( گروه

آید. به طوری که تجارب یادگیری فرد، برای یادگیری بعدی او بسیار موثر هستند، بنابراین به حساب می

کند. در زمینه تکلیف و محیط های حرکتی بنیادی بازی میمهارت سازی محیط نقش مهمی در توسعهغنی

                                                           
1. Bardid et al 
2. Song et al 
3. Han et al 
4. Newell 
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می باشد)گابارد،   FMSمداخالت بسیاری صورت گرفته است که نشان از تاثیر مثبت این مداخالت در 

 (.2014، 1؛ لنوئیر و همکاران2016

توان ختالل در حرکت را میگیری برای کودکان دارای تاخیر یا اهای آموزشی مناسب و قابل اندازهارائه برنامه

(. مطالعات 2017، 2سازی محیط به حساب آورد )جان استون و همکارانترین عوامل جهت غنیجزء مهم

های بنیادی انجام شده است که بیشتر بر رشد مهارت 3ایهای حرکتی مداخلهفراوانی در زمینه تأثیر برنامه

های بنیادی در کودکان پرداخته اند )مصطفوی و مهارت ها به نقش برنامه های مداخله ای سنتی بر رشدآن

(. ارائه برنامه های مداخله ای برای بهبود حرکات بنیادی عموما 2014؛ لنوئیر و همکاران، 2013همکاران، 

به صورت سنتی بوده است. اما امروزه تحقیقات به سمت شیوه های مدرن تکنولوژی رفته و راهی را برای 

ها برای این کودکان با و بدون اختالل فراهم کرده است. در بین شیوه های تکنولوژی، مربیان و کاردرمان

از محبوبیت باالی برخوردار است. در واقع، اگزرگیم نوعی بازی کامپیوتری است که شرکت کننده  4اگزرگیم

(. 2017، 6کاران؛ پیگ و هم2015، 5برای اجرای بازی نیاز به انجام حرکات بدنی دارد) ورناداکس و همکاران

به عبارت دیگر، اگزرگیم فناوری ابتکاری جدیدی است که در آن به ارائه یک محیط تعاملی، حرکات اندام 

، 7فوقانی و تحتانی به منظور شبیه سازی بر روی صفحه نمایش بازی اجرا می گردد) جان استون و همکاران

زرگیم که محصول شرکت مایکروسافت هست، (. نمونه ای از بازی های اگ2017، 8؛ کارو و همکاران2017

نام دارد. در واقع، وای فیت یک دستگاه ردیاب حرکت به سبک وب کم است که حرکت رادر سه  9وای فیت

(. با وجود 2012، 10بعد از طریق یک دوربین و حس گرعمیق تشخیص می دهد )ورناداکس و همکاران

دستگاه کنترل کننده عمل می کند. توانایی سیستم  کینکت کنسول، از طریق حرکت بازیکن، بدون نیاز به

                                                           
1. Lenoir et al 
2. Johnstone et al 
3. Interventions program 
4.Exergame 
4- Vernadakis et al 
6. Page et al 
7. Johnstone et al 
8. Caro et al 
9. Wii fit 
10. Vernadakis et al 
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های بازی جهت متصل شدن به اینترنت برای بازی های رقابتی و یا گروهی، باعث گسترش بازی های 

 (. 2013، 1اگزرگیم در برنامه آموزش تربیت بدنی به صورت آنالین شده است. )اِنیس

عال و سالم وع بازی های ویدئویی به ایجاد یک شیوه زندگی فامروزه، تمایل جوانان به استفاده از این ن        

(. پژوهش های 2017)کارو و همکاران،  و مراکز توانبخشی گردیده است به خصوص در سطح مدارس

)تمرینات وای فیت( بر روی بهبود هماهنگی و تعادل و افراد مبتال به  متعددی راجع به تأثیر اگزرگیم

( و یا بر روی برنامه های مربوط به 2014)ورناداکس و همکاران،  و سندرم داون بیماریهایی مانند فلج مغزی

) کارو و  ( بهبود هماهنگی2017، 2)اسچاتون و همکاران توانبخشی و پیشگیری از افتادن در بزرگساالن

( کار شده است. اما محدود مطالعاتی به بررسی اگزرگیم بر مهارتهای حرکتی بنیادی 2017همکاران، 

 (. 2015و همکاران،  ؛ ورناداکس2014داخته اند)ورناداکس و همکاران، پر

مطالعات متعدد نقش مداخالت صورت گرفته در بهبود حرکات بنیادی در افراد کم توان را مثبت         

-(. با توجه به تاثیر و اهمیت بازی های سنتی،  بازیهای رایانه ای2017)کارو و همکاران،  گزارش کرده اند

کتی می تواند به عنوان یک روش جایگزین برای آموزش مهارت های حرکتی لحاظ شود. با توجه به حر

های حرکتی صنعتی شدن در دنیای امروزه، استفاده از بازی های وای فیت باعث ایجاد لذت و یادگیری مهارت

ها عبارتند از: تکالیف فعالیت های بدنی در این بازی  (.2015 )ورناداکس، به مشابه تمرینات سنتی می شود

حرکتی که شامل دامنه گسترده ای از بازخورد حسی، گستردگی های حرکتی قابل تنظیم، سطح سرعت و 

( می شود. تمرین 2017فضایی، شناختی و توجه )اسچاتون و همکاران، -دقت، و ادغام انواع تکالیف بصری

ودک را در طول ورزش افزایش دهد، و می تواند این فعالیت ها امیدوار کننده است، زیرا ممکن است انگیزه ک

(. بدنه در حال رشد ادبیات 2013، 3)سانگ و همکاران بخشی از برنامه آموزشی کودک را شامل شود

)وای فیت و ایکس باکس کینکت( یک جزء اضافی با  حرکتی-پژوهشی نشان می دهد که بازیهای رایانه ای

حرکتی )سانگ و همکاران، -روانی ی، آمادگی جسمانی و عملکردت عمومارزش برای برنامه های بهبود سالم

های ( در نظر گرفته شده است. با این حال هنوز  شواهد تجربی بسیار محدودی وجود دارد که بازی2014

                                                           
1. Ennis 
2. Schatton et al 
3. Song et al 
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های حرکتی را تسهیل کنند، یا بتواند جایگزینی برای مهارت های حرکتی بتواند اکتساب مهارت-ایرایانه

  (.2014، )ورناداکس و همکاران د تا فعالیت جسمانی را بهبود بخشدحرکتی ارایه کن

حرکتی به طور بالقوه ممکن است -ایهای رایانهاند که بازیاخیراً، برخی تحقیقات شواهدی را ارائه کرده        

ثال، (. به عنوان م2013، 1تاثیر مثبتی بر اکتساب مهارت حرکتی کودکان داشته باشد)استاینو و همکاران

( ارزیابی کردند که کنسول بازی ویدئویی خانگی می تواند منجر به بهره حرکتی 2014ورنادیکس و همکاران)

( اثربخشی 3201)2و همکاران هاموندو روانی برای کودکان دارای مشکالت حرکتی شود. در تحقیق دیگری 

مورد مشکالت حرکتی بتال به حرکتی را برای کودکان م-یک سیستم بازیهای رایانه ای ستفاده منظم ازا

یا یک گروه کنترل قرار گرفتند. آنها (Wii)بررسی قرار دادند. کودکان به طور تصادفی در یک گروه تجربی 

هفته ای که شامل تعادل، تمرینات قدرتی و بازی های  4یک هفته قبل و یک هفته پس از یک برنامه 

ر گرفتند. آزمون شامل سرعت گام برداشتن، آزمون ایستادن ایروبیک از کنسول وای فیت بود، مورد ارزیابی قرا

دقیقه قدم زدن و  2با یک پا ، آزمون پنج بار نشستن و ایستادن، آزمون باال و پایین رفتن از پله ها، آزمون 

قدرت گرفتن بود. اندازه گیری عملکرد حرکتی درشت برای ارزیابی مهارت های حرکتی درشت استفاده شد. 

خله، گروه تجربی پیشرفت های قابل توجهی )در مقایسه با گروه کنترل( در آزمون ایستادن با یک بعد از مدا

پا، قدرت گرفتن راست و قدرت گرفتن چپ نشان دادند. اگر چه تغییرات در سایر نتیجه اندازه گیری بین 

اند تحقیقات نشان داده گروه ها معنادار نبود، تمایل به سمت بهبود بیشتر در گروه تجربی وجود داشت. برخی

 3که تمرینات وای فیت ممکن است رشد حرکات بنیادی را بهبود ندهد. برای مثال، بارنت و همکاران

های ویدئویی ( ارتباط بین زمان صرف شده کودکان سنین قبل از مدرسه که به طور جسمانی بازی2012)

قرار دادند. فعالیت بدنی کودکان، زمان صرف  مورد بررسی FMSتعاملی و غیر تعاملی را انجام می دادند با 

های حرکتی )جابجایی و کنترل شی( مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که زمان شده در بازی، و مهارت

تنظیم شده در بازی های ویدئویی تعاملی فیزیکی نه با مهارت جابجایی بلکه با کنترل شی ارتباط دارد. زمان 

ی های ویدئویی غیر تعاملی نه با کنترل شی و نه مهارت جابجایی ارتباطی نداشت. سانگ و تنظیم شده در باز

حرکتی به عنوان ابزاری مناسب جهت بهبود  -ایهای رایانه(، در تحقیقی به بررسی بازی2013همکاران )
                                                           
1. Staiano et al 
2. Van Capelle et al 
3. Barnett et al 
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رکتی درشت و های حهای حرکتی پرداختند، نتایج نشان داد که این تمرینات تاثیر مثبتی بر مهارتمهارت

حرکتی -ایهایی رایانه( به بررسی  و مقایسه اثر بازی2012) 1ظریف داشت. در پژوهشی دیگر لوین و مالیک

های سنین )که در درس تربیت بدنی گنجانده شده بود(، بر روی سطح اجرای فعالیت بدنی کودکان و بچه

حرکتی با فعالیت بدنی منجر به  -ایرایانههای پیش از بلوغ پرداختند و نشان دادند که اثر ترکیبی بازی

ی بهتری نسبت به فعالیت بدنی صرف در آمادگی آزمودنی گردید. یکی از تحقیقات مطرح در این زمینه نتیجه

( انجام شده است. ورناداکیس و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر 2015توسط ورناداکیس و همکاران)

های بنیادی کودکان پرداختند. حرکتی بر اکتساب مهارت -ای ایانههای ریک مداخله مبتنی بر بازی

نفر بودند که به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. آنها از سه گروه ) یک گروه  66ها شامل آزمودنی

کنترل، گروه سنتی و گروه ایکس باکس کینکت( برای بررسی کنترل شی در کودکان ابتدایی پرداختند. در 

ای در مهارت کنترل تایج آزمون یادداری مشخص شد که هر دو گروه تجربی پیشرفت قابل مالحظهبررسی ن

ها نشان شئ داشتند اما گروه ایکس باکس کینکت نمرات باالتری در کسب لذت در اجرا بدست آوردند. یافته

های ت) بازیدهد که با توجه به شیوه ی آموزش و همچنین لذت بخش بودن دستگاه ایکس باکس کینکمی

های حرکتی استفاده کرد. تحقیق توان از آن به عنوان یک مداخله برای کسب مهارتحرکتی( می -ایرایانه

دقیقه با استفاده از آزمون رشد حرکتی  30ای بار در هفته و جلسه 2هفته،  8مورد استفاده در مدت زمان 

 درشت اجرا گردید.

افراد است، اشکال و نقص در  2ت بنیادی عنصر اصلی عملکرد حرکتیاز آنجایی که هماهنگی و حرکا         

آن در قالب عملکردهای اجتماعی مانند ناتوانی در به دست آوردن اطالعات اولیه و کشف محیط پیرامون و یا 

(. 2013هاموند و همکاران، نمایان می شود )دشواری در ارتباط بر قرار کردن و بازی کردن با دیگر کودکان 

دهنده ارتباط مهم آنها با اجرای فعالیت های روزانه ی انجام حرکات به صورت مستقل و ایمن نشان براین بنا

کامال منطقی به نظر می (. پس 2008پولسن و همکاران، فرد و مشارکت او در فعالیت های اجتماعی است )

و فعالیت ها شود. مهم ترین  رسد که نقصان در تعادل و هماهنگی منجر به ایجاد محدودیت در این مهارت ها

دلیلی که منجر به انتخاب این موضوع برای تحقیق و بررسی شد محدود بودن تعداد بررسی ها در این زمینه 

                                                           
1. Lwin & Malik 
2 -Motor function  
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بود. دلیل دوم برای پر کردن خال موجود و گسترش دانش برای کمک به تحقیق و مطالعات آینده در مورد 

های حرکتی درشت در کودکان دارای اختالالت حرکتی مشکالت و روش های بهبود هماهنگی و رشد مهارت

است. و همچنین استفاده از یک برنامه مناسب و گنجاندن آن در برنامه های آموزشی مخصوص این کودکان 

 با توجه به اهمیت موضوع محقق بر آن است که ببیند تمرینات مدرنمیتواند کمک بالقوه ای محسوب شود. 

دانش آموزان پسر دارای اختالل دست -و هماهنگی چشمارتهای حرکتی درشت )وای فیت( چه تاثیری بر مه

 حرکتی دارد؟

 هدف پژوهش -1-2

 :هدف کلی -1-2-1

الالت ن مبتال به اختدست در کودکا-تاثیر تمرینات وای فیت بر مهارتهای حرکتی درشت و هماهنگی چشم

 حرکتی

 اهداف اختصاصی: -1-2-2

 تهای حرکتی جابجایی در کودکان مبتال به اختالالت حرکتیتاثیر تمرینات وای فیت بر مهار

 تاثیر تمرینات وای فیت بر مهارتهای حرکتی دستکاری در کودکان مبتال به اختالالت حرکتی

 ست در کودکان مبتال به اختالالت حرکتید-تاثیر تمرینات وای فیت بر هماهنگی چشم

 های پژوهش : ها یا فرضیهسوال -1-3

 ارد.دتاثیر  فیت بر مهارتهای حرکتی جابجایی در کودکان مبتال به اختالالت حرکتی تمرینات وای

 ارد.دتاثیر  تمرینات وای فیت بر مهارتهای حرکتی دستکاری در کودکان مبتال به اختالالت حرکتی

 تاثیر دارد. ست در کودکان مبتال به اختالالت حرکتید-تمرینات وای فیت بر هماهنگی چشم

 مفاهیم :  نظری تعریف -1-4

 عی مغز ایجاد میاختالالت عصب شناختی است که بر اثر حالت های غیر طبی :حرکتیاختالالت  -1-4-1

 (.2013می شود) هاموند و همکاران، مشخص  حرکتی یهماهنگ رشداختالل مشخص در  کیتوسط شود و 

ارتهای جابجایی و مهارتهای حرکتی درشت: مهارتهای حرکتی ویژه ای هستند که شامل مه-1-4-2

 (.2016پاین و ایساکس، شود)دستکاری می 



9 

 

)طرح( از  ءیش کی صیفرد در تشخ ییچشم و دست شامل توانا یهنگهما: دست-هماهنگی چشم -1-4-3

 ءز اجزاا یکیبا حرکات دست است و  ءیش ی( و هماهنگ کردن اطالعات ادراکنهی)زم رامونیپ اءیاش نیب

 .(1393) احمدزاده و همکاران، ددار یریادگیدر  یه اثر مهمک دهدیم لیرا تشک یادراک بصر

 مفاهیم  تعریف عملیاتی-1-5

 تی شناختهاختالالت حرکتی: در این تحقیق کودکانی که توسط پزشک دارای طیف اختالالت حرک -1-5-1

 شده اند و برای درمان به مراکز مربوطه مراجعه می کنند مد نظر قرار گرفته اند.

 2-ز آزمون اولریخاتهای حرکتی درشت: مهارت های حرکتی درشت در این پژوهش با استفاده مهار -1-5-2

 .(2000) اولریخ، سنجش می شود

 پگبورد-آزمون پردودست در این پژوهش با استفاده از –دست: هماهنگی چشم  -ماهنگی چشمه -1-5-3

 اندازه گیری می شود.

 مبانی نظری تحقیق -1-6

  یها کلینیک به جعینامر کثر( اMotor Skills Disorder) حرکتی یتهارمها لختالا با نکادکو        

 یاو  نیروا ،جسمی لختالدارای ا دککو یک دک،کو 10 هراز  کلی ربطو .هندد می تشکیلرا  مانیردرکا

 سساا بر .(1393راجی و همکاران،  )دشو می شاملرا  نجهادر  دککو نمیلیو 140 ودحد که ،ستا نیاناتو

 Diagnostic and Statistical) رمچها یشایرو ،نیروا تختالالا ریماو آ تشخیصی یهنمارا یفتعر

Manual of Mental Disorders, Fourth Edition,  DSM-IV )، یتهارمها لختالا با نکادکو 

 توقع سطحاز  تر پائین حرکتی نظرو از  دهبو مبتال یشدر یها ناهماهنگی به که هستند کانیدکو حرکتی

 هماهنگی لختالا ،خفیف یکژلوونرییهاربیما شامل یشدر حرکتی تختالال.ا کنند می عمل رنتظاا ردمو

 .(1998کتالر و ورمیر، باشند) می یمغز فلج ،حالت شدیدترینو در  یشدر
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 های اختالالت رشد حرکتینظریه -1-6-1

ین نظریه ها همچنین می نظریه های زیادی برای توضیح رشد حرکتی طبیعی پیشنهاد شده است. ا        

توانند توضیح دهند که چرا تعدادی از کودکان، تاخیرات یا نقصهای حرکتی را نشان می دهند. معمولترین 

 باشد. می 3های پویاو سیستم 2، پردازش شناختی1تئوریها شامل تئوریهای بلوغ مغزی

 نظریه بلوغ مغزی و اختالالت رشد حرکتی -1-6-1-1

( این تئوری پیشنهاد می 1954جسل، وغ مغزی توسط بسیاری از محققان ارائه شده است)نظریه بل         

کند که رشد عمدتا بیولوژیکی است. همانطور که مغز رشد می کند و بالیده می گردد، رشد حرکتی طبیعی 

تن، رخ می دهد و بازتابها نمایان می شوند و پس از آن یکپارچه می گردند. حرکات ارادی، همانند نشس

خزیدن و دسترسی/ چنگ زدن رشد می کنند. و نهایتا، مهارتهای حرکتی پیشرفته همانند راه رفتن، پریدن، 

پرتاب کردن و گرفتن نمایان می شوند. طرفداران تئوری بلوغ مغزی معتقدند که طبیعت تاثیر بسیار اندک 

ی مستقیما به صدمات سیستم دیدگاه، تاخیرات حرکت(. در این 2011ایساکس، بروی رشد دارد )پاین و 

عصبی مرکزی مربوط می شود. برای مثال، در بی نظمی عصب شناختی فلج مغزی، اختالل مغزی )که در 

ها به عضالت می شود. در بعضی از قسمتهای سیتم عصبی مرکزی رخ می دهد( مانع انتفال دقیق سیگنال

منقبض می شوند، که توانائی کنترل حرکات  نتیجه عضالت، همه وقت منقبض می باشند یا به صورت پراکنده

کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد. بعالوه، برخی از کودکان ممکن است با آسیبهای سخت و جدی به 

( را بصورت ATNRمغزشان، بازتابهای اولیه ای همانند چنگ زدن، مورو و بازتاب تونسیته نامتقارن گردن )

بطور واضحی، آسیب به (. 2007شد )کودن و توری، ناپدید خواهند مداوم نشان دهند، که در رشد طبیعی 

توانایی کنترل حرکات کودک تاثیر می گذارد و بنابراین موجب تاخیرات حرکتی سیستم عصبی مرکزی به 

 "4تمرین دوباره مغز"طرفداران تئوری بلوغ مغزی پیشنهاد می کنند که  (.2009شود )راینه و همکاران، می

 های مغز، موثر می باشد.دکاری بخشبرای جبران ب

                                                           
1- Neuromaturation 
2- Cognitive processing 
3- Dynamical system 
4- Retrain the brain 
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شناخته می شود )راینه و همکاران،  1چنین رویکردی بعنوان رویکرد بوبات یا درمان رشد عصبی        

( که درمانگران بدن کودک را دستکاری می کنند تا پاسخهای نامناسب حرکتی را خنثی کنند. برای 2009

نسیته نامتقارن گردن را نشان می دهد )بازتاب تونسیته نامتقارن مثال، کودکی که در ابتدای کودکی بازتاب تو

ماهگی ناپدید شوند( در وضعیتی مخالف با بازتاب تونسیته نامتقارن گردن قرار  9تا  6گردن باید در محدوده 

داده می شود. فرض بر این است که قرار دادن کودک در این موقعیت، دیگر بخشهای مغز که آسیب ندیده اند 

تحریک خواهد کرد تا نقص قسمتهای صدمه دیده را جبران کند و به کودک اجازه انجام حرکت طبیعی را  را

 (.2011ایساکس، خواهد داد)پاین و 

(. در 2006است )دون و لتیسچو، بیان گردیده  2مبحث مشابهی در مورد درمان توسط دومان و دالکاتو        

هایی همانند خزیدن و سینه خیز رفتن می باشد. م رشد طبیعی توالی، تاخیرات حرکتی به دلیل عدتئوری آنها

کودک بوسیله کمک به اجرای سینه خیز رفتن کودک بصورت تکراری در تالشی برای  "الگوهای"درمان 

برای عملکرد طبیعی می باشد. اگرچه ادامه حرکات برای درمان رشد عصبی بعنوان  "تمرین دوباره مغز"

ت درمان جسمانی کودکانی با فلج مغزی می باشد، شیوه های الگوی بحث انگیزتری که رویکردی ماندنی جه

 بوسیله دومان و دالکاتو ایجاد گردید، هرگز بوسیله تحقیقات حمایت نشده است. 

 نظریه پردازش شناختی و اختالالت حرکتی-1-6-1-2

از کودکان تاخیرات حرکتی را نشان  نظریه پردازش شناختی پیشنهاد می کند که به این دلیل شماری        

های شناختی در برنامه می دهند که آنها در دریافت و پردازش اطالعات مشکل دارند. کودکان به پردازش

، توجه و حافظه بمنظور کسب عملکرد طبیعی حرکتی، نیاز دارند. برای مثال، 3ریزی، شکل دادن به استراتژیها

از محیط اطراف تشخیص داده و (، اطالعات باید 2008ریسبرگ، )اشمیت و  4در مدل پردازش اطالعات

پردازش شوند و سپس باید حرکتی مناسب انتخاب گردد و برای اینکه کودک بتواند پاسخ حرکتی مناسبی 

دهد، برنامه ریزی شود. بعالوه، زمانی که کودک حرکت می کند، باید موفقیت یا ناکامی حرکت را از طریق 

یه و تحلیل قرار دهد و سپس برای حرکات بعدی تنظیمات الزم را انجام دهد. بعضی از بازخورد مورد تجز

                                                           
1- Neurodevelopmental treatment 
2- Doman and Delacato 
3- Forming strategies 
4- Information processing model 
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کودکان با تاخیرات حرکتی مشکالتی در پردازش بطور سریع و صحیح اطالعات دارند و در نتیجه ممکن است 

 مشکالت حرکتی همچون تصمیم گیری حرکتی بسیار آهسته، انتخاب حرکت اشتباه برای تکلیف، یا عدم

استفاده از بازخورد برای تنظیمات الزم در حرکات آینده را از خود نشان دهند. در نتیجه حرکات کودک 

(. کودکی را تصور کنید که با دوستانش فوتبال بازی 2011آهسته و زمخت دیده می شود )پاین و ایساکس، 

تا پردازش کند که چه حرکتی  میکند، او توپی که به سمتش می آید را می بیند، اما زمان زیادی طول میکشد

را انتخاب کند. در نتیجه او با تاخیر، پایش را برای گرفتن توپ بلند می کند و توپ از او عبور می کند. زمانی 

که او توپ را به سمت دوستش شوت می کند، پایش با اشتباه با توپ تماس پیدا می کند، اما او نمی تواند 

یجه تالشهای او را برای گرفتن توپ ببینید( و همچنین بازخورد حس )نت 1بطور شناختی بازخورد بینایی

)بدن او در فضا در کجا قرار دارد( الزم برای تنظیمات صحیح الگوی شوت زدن را پردازش نماید)پاین و 2عمقی

 (.2011ایساکس، 

  ه درمانگر پیشنهادآنهایی که اعتقاد دارند اختالالت حرکتی، بدلیل اختالالت در پردازش می باشد، ب        

می کنند، برای کمک به کودکان به آنها چگونگی پردازش سریعتر اطالعات، توجه به سر نخهای آشکار محیط 

به بلند  4برای انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت 3و استفاده از پردازشهای کنترلی همچون مرور ذهنی

ال، کودکی با ناتوانی یادگیری، هنگام پرتاب یک شی از (. برای مث2011را یاد بدهند )پاین و ایساکس،  5مدت

باالی شانه، گام برداری با پای مخالف را یاد نگرفته است. برای یادگیری این مولفه، کودک باید این جزء را 

بارها و بارها به منظور ذخیره این الگوی حرکتی در حافظه بلند مدت تمرین و تنظیم نماید. متاسفانه، این 

ی داند چطور این مولفه را در روشی جدا کند یا چطور تمرین مولفه را برای چندین بار تکرار نماید. کودک نم

معلم ورزش کودک با سازماندهی محیط به کودک کمک می نماید. ابتدا معلم، برای راهنمائی کودک و مجزا 

گری برای گام برداشتن با کردن مولفه گام برداشتن یک رد پای قرمز در نقطه شروع و سپس رد پای قرمز دی

پای مخالف قرار می دهد. بعالوه، معلم نواری قرمز برای کمک به رسیدن به نشانه مربوط بر روی پای کودک 

قرار می دهد. سپس آموزگار بسته ای توپ تنیس به کودک می دهد و به او می گوید یکی یکی آنها را پرتاب 

                                                           
1- Visual feedback 
2- Proprioceptive feedback 
3- Rehearsal 
4- Short – term memory 
5- Long – term memory 
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کلیف را به اتمام رساند، نشانه تصویری واضحی می دهد )او به نماید. بسته حاوی توپها به کودک زمانی که ت

چنین نشانه ای از طریق پرتاب روتین یک توپ، بدست آوردن دوباره آن و پرتاب دوباره آن، نخواهد رسید(. 

که این امر برای تاکید بیشتر و نشانه  -را بگوید "پای مخالف"نهایتا، معلم به کودک می گوید، در هر پرتاب 

ن به کودک و کمک به انتقال این مولفه به حافظه حرکتی بلند مدت می باشد. معلم با کودک حرف می داد

زند و این نکات مهم در مورد سازماندهی تمرین، چگونگی نشانه گذاری به محرکی آشکار )همانند با کدام پا 

( برای بهبود "پای مخالف"تن گام برداریم( و چگونگی استفاده از پردازشهای کنترلی همانند نام گذاری )گف

های کنترلی انتقال اطالعات به حافظه، را به او توضیح می دهد. بتدریج کودک یاد می گیرد تا از این پردازش

 (.2011و استراتژیها استفاده نماید و در مورد یادگیری اش مسئول تر شود )پاین و ایساکس، 

 های پویا و اختالالت حرکتینظریه سیتم -1-6-1-3

نظریه سیستمهای پویا بیان می کند که حرکت و اختالالت حرکتی تنها بوسیله سیستم عصبی مرکزی         

 -بصورت تاخیری و طبیعی –یا پردازش شناختی کنترل نمی شود. در عوض، این تئوری رشد حرکتی را 

م )همانند قدرت، تحت تاثیر برهم کنش چند سیستم در نظر می گیرد، که شامل دیگر سیستمهای ارگانیس

تعادل و انعطاف پذیری( و همچنین عوامل مرتبط با محیط )همانند استحکام سطح تماس، باد و درجه 

حرارت( و ماهیت تکلیف )برای مثال، تالش برای ضربه زدن به یک توپ در حال حرکت در مقابل توپ ساکن( 

ایجاد می شود اما توسط هیچ یک 1ستمهامی باشد. در این نظریه، حرکت از برهمکنش بسیاری از این زیر سی

(.  برای مثال، کودکی با 1987شود )تلن، کلسو و فوگل، از این زیر سیستمها به صورت منفرد کنترل نمی 

فلج مغزی آشکارا، سیستم عصبی مرکزی آسیب دیده ای دارد، که موجب انتقال نادرست اطالعاتاز مغز به 

را نشان می دهد. واضح  2اری از مشکالت عضالنی، همانند اسپاسمماهیچه ها می گردد. در نتیجه کودک شم

است که آسیب به سیستم عصبی مرکزی به طور معنی داری توانائی کودک برای کنترل و هماهنگی حرکت را 

کاهش می دهد، اما عوامل دیگر نیز که بروی حرکت تاثیر می گذارند، وجود دارد. برای مثال، فقدان قدرت 

(. بطور 2011نائی کودک برای کنترل حرکتی مانند راه رفتن را محدود کند )پاین و ایساکس، تواند توامی

                                                           
1- Subsystems 
2- Spasticity 
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مشابهی، کاهش تعادل و انعطاف پذیری نیز بدون شک به مشکالت حرکتی و اختالالت حرکتی کودک تاثیر 

 می گذارد. نهایتا، طبیعت و تکلیف نیز به مشکالت حرکتی کودک تاثیر می گذارد. 

به  ز خانه( نسبتودک مبتال به فلج مغزی برای جابجایی بروی سطحی ناهموار) همانند چمن بیرون اک        

بهی، ر مشاکف باشگاه ورزشی مشکل حرکتی  و اختالالت حرکتی بیشتری را از خود نشان خواهد داد. بطو

 ه تکالیفبسبت نتبال تکالیفی که غیر قابل پیش بینی می باشند، همانند دنبال کردن یک توپ فوتبال یا بسک

 کل تر میدک مشقابل پیش بینی تر همانند ضربه زدن به یک توپ گلف یا بولینگ یا پرتابهای آزاد برای کو

 باشد.

تمرکز درمان در مدل سیستمهای پویابروی تشخیص محدودیتهای ارگانیسم و سپس تالش برای رفع         

درمانگر می تواند محدودیتهای محیط و تکلیف را دستکاری  ها می باشد. بعالوه، معلم/دوباره این محدودیت

(. برای مثال،کودکی 2011کرده تا محیط را برای حرکت کودک در اطراف آن آسانتر کند )پاین و ایساکس، 

)درگیری  1ساله که مبتال به فلج مغزی است  و اسپاسم عضالنی )سفتی عضالت( خفیف و فلج دوسویه 8

دارد به طور واضحی در حرکات جابجایی از همساالنش عقب  2ازوها( و اختالل ذهنیبیشتر پاها و همچنین ب

تر می باشد. کودک بدون مرحله پرواز قادر به دویدن و یورتمه رفتن می باشد. او همچنین می تواند خم شده 

ددرمان سیستم یا بایستد، اما قادر به پریدن روی دو پا یا لی لی روی یک پا نمی باشد. اولین گام در رویکر

پویابرای این کودک،تشخیص محدودیتهای ارگانیسمیک که مانع رشد مهارتهای جابجایی پیشرفته تر کودک 

می شود، می باشد. به طور واضحی، آسیب به سیستم عصبی مرکزی در اثر فلج مغزی یک محدودیت می 

ودک انجام دهد. بهر حال، کودک تواند برای تغییر آسیب مغز کباشد، اما چیز زیادی معلم / درمانگر نمی

همچنین ضعف قابل توجهی در پاهایش، در هر دوی عضالت بزرگ رانی و عضالت کوچکتر که مچ پاهایش را 

تثبیت می کند، نشان می دهد. او همچنین انعطاف پذیری محدودی دارد، که خم شدن به پایین در حالت 

هر دو طرف بدنش برای حرکت با یکدیگر را دارد که  اسکات را برای او مشکل می سازد و او مشکل هماهنگی

بروی توانایی او برای پریدن به باال با دو پا در یک زمان تاثیر می گذارد. نهایتا، اختالالت ذهنی کودک بر 

                                                           
1- Diplegia 
2- Intellectual disability 
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توانائی او برای پردازش سریع اطالعات تاثیر می گذارد و در نتیجه کودک در زمان آغاز یک حرکت مردد بنظر 

 (.2011ن و ایساکس، می رسد)پای

تعادل و انعطاف پذیری کودک با استفاده از  درمانگر کودک برنامه طراحی شده ای برای افزایش قدرت،        

های درمانی، تخته تعادل و نوارهای درمانی خلق میکند. برای مثال فعالیتهای مفرح مانند استفاده از توپ

)توپ نیم دایره( تمرین می کند که  1را روی یک توپ بوسو کودک یک اسکات آرام و بازگشت به حالت اولیه

جهت افزایش قدرت درونی، به خصوص قدرت در عضالت ران و مچ پاها و کنترل تعادل بکار می رود. کودک 

فوت و پریدن به پایین با نگاه داشتن دستان دمانگر، را انجام می  2همچنین ایستادن روی یک تخته با ارتفاع 

وی زمین دو رد پا به عنوان هدف دارد و هدف تکلیف بلند شدن و فرود روی هر دو پا در یک دهد. کودک بر

زمان می باشد، که یکی نشانه محل پریدن و دیگری نشانه محل فرود با دو پا است)چیزی که برای اوسخت 

ه باال در هوا بوده است(. کودک همچنین دویدن را به همراه نشانه تمرین می کند تا سعی نماید بدنش را ب

براند )تالش برای افزایش قدرت عضالت ران و مچ پا همچنین تعادل الزم برای کسب مرحله پرواز(. برای کار 

بیشتر بروی قدرت، درمانگر طنابی بدور کودک بسته و همانطور که کودک می دود او را دنبال می کند تا 

در پاهای کودک کمک می نماید. بطور آشکار  کمی مقاومت ایجاد نماید. این مقاومت به کسب قدرت بیشتر

درمانگر بروی محدودیتهای ارگانیسمیک تشخیص داده شده کار می کند که مانع مرحله پرواز کودک در 

دویدن و یورتمه رفتن می باشد. دقت کنید که به جای اینکه بروی عضالت و تعادل به صورت محدود کار 

توجه نمایید که چطور  قعی را شبیه سازی می کنند. همچنین،کنیم، چطور فعالیتهای درمانی حرکات وا

درمانگران سعی به کنترل محیط و تکلیف می نمایند، گاهی اوقات آنرا بوسیله تغییر محیط یا تکلیف آسانتر 

می کنند )برای مثال، پرش به پایین از روی یک جعبه آسانتر از پرش از کف به باال می باشد( و گاهی اوقات 

ای کودک سخت تر می کنند )برای مثال، اسکات و بازگشت به حالت اولیه بروی توپ بوسو که سطحی آنرا بر

 غیر قابل پیش بینی دارد سخت تر از اجرای این توالی بروی کف سالن ژیمناستیک می باشد(.
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 علل اختالالت حرکتی  1-6-2

(سیستم عصبی مرکزی 1بارتند از: )مشکالت خاصی می تواند به تاخیرات حرکتی منجر شوند که ع        

اساسی از اجزاء کلیدی هر . دیدی 1سیستم های ادراکی (3و )(سیستم های پردازش اطالعاتی و شناختی 2)

یک از این سیستمها و عملکرد آن اجزاء می تواند به ما در فهم تعدادی از مشکالت مرتبط با نقص در هر جزء 

 کمک نماید.

 سیستم عصبی مرکزی 1-6-2-1

، 6، اعصاب جمجمه ای5، ساقه مغز4(، مخچه3)نیمکره های مغز 2سیستم عصبی مرکزی متشکل از مغز        

می باشد. عملکرد اصلی سیستم  9و شاخه ها و اعصاب منشعب از عقده ها 8، عقده های خودکار7طناب نخاعی

 اشد. عصبی مرکزی دریافت و پاسخ به محرک و کنترل و هماهنگی عملکرد کل بدن می ب

 نخاع

نقش نخاع ارسال پیامهای حسی و حرکتی به عقب و جلو مابین مغز و بقیه قسمتهای بدن می باشند.         

اطالعات حسی دریافتی از حسها از طریق ریشه های خلفی مسیرهای عصبی آوران از نخاع به مغز و فرمانهای 

ه نخاع و سایر قسمتهای بدن حرکت می کنند. حرکتی از طریق ریشه های قدامی در مسیرهای وابران از مغز ب

های حمایتی )همانند راست شدن( و طناب نخاعی به حرکات ارادی ) همانند کنترل بازو و پاها(، پاسخ

تاندونی اجازه ظهور می دهد. بعالوه، طناب نخاعی اطالعات حسی )همانند حسها  -های اولیه و عمقیبازتاب

بخش  30حرکت می کند( را دریافت می کند. طناب نخاعی به تقریبا زمانیکه یک عضو لمس می شود یا 

می شود )برزگر، تقسیم  13خاجی  5و  12عصب کمری 5، 11عصب سینه ای 12، 10عصب  گردنی 8شامل 

های پوستی )آسیب به مسیرهای به طناب نخاعی موجب مشکالت گیرنده های عمقی و حس(. آسیب 1388

                                                           
1- Perceptual system 
2- Brain 
3- Cerebral hemisphere 
4- Cerebellum 
5- Brain stem 
6- Cranial nerves 
7- Spinal cord 
8- Autonomic ganglion 
9- Ganglionic trunks and nerves 
10- Cervical  
11- Thoracic 
12- Lumbar 
13- Sacral 



17 

 

و از دست دادن بازتاب تاندونها )مسیرهای عصبی وابران( می شود. اساسا،  عصبی آوران( و فلج کامل یا ناقص

انتقال اطالعات از مغز بطور کامل و یا به میزان زیادی از زیر ناحیه آسیب دیده نخاع قطع می شود. برای 

)عصب پنجم سینه ای( آسیب شدید دیده است  T-5مثال،کودکی که در تصادفی طناب نخاعیش در ناحیه 

خواهد بود دستان و باال سینه خود را حرکت دهد ) نواحی کنترل شده بوسیله نواحی گردنی و سینه ای  قادر

طناب نخاعی(، اما قادر به احساس یا حرکت اندام تحتانی یا پاهای خود نخواهد بود )نواحی کنترل شده 

های طناب نخاعی شامل بوسیله قسمتهای سینه ای، کمری و خاجی طناب نخاعی(. باید توجه نمود که آسیب

آسیب خفیف ) همچون خون مردگی که در اثر یک ضربه به پشت ایجاد می شود که منجر به ضعف عضله و 

سوزش می شود(، آسیب جزئی که می تواند منجر به از دست دادن جزئی حس و فلج جزئی شود، یا جدایی 

 (.1388شود )برزگر، تابها می کامل طناب نخاعی، که منجر به از دست دادن کامل حس، حرکت و باز

 ساقه مغز

 2و مدوال 1مغز میانی، پل مغزی –ساقه مغز، طناب نخاعی را به مغز متصل می نماید و شامل سه قسمت        

های غیر ارادی می باشد. ساقه مغز ناحیه ای اصلی برای حفظ هوشیاری )انگیختگی(، کنترل بازتابی و فعالیت

ون عضالنی، حرکت چشم، ترشح بزاق و حرکت زبان و چهره می باشد. مشکالت همچون تنفس و عمل قلب، ت

مرتبط به آسیب ساقه مغز شامل، اسپاسم عضالنی )سفتی عضالت(، تون زیاد یا کم عضالنی، مشکالت قامتی، 

مشکالت کنترل تنفس و مشکالت مربوط به کنترل زبان و ترشح بزاق می باشد. بسیاری از کودکان با فلج 

، مغز و همچنین ساقه مغز آنها آسیب دیده است. آسیب به ساقه مغز منجر به بروز مشکالتی در کنترل مغزی

تون عضله )کودکان مبتال به فلج مغزی تون غیر طبیعی عضالنی باال یا پایین دارند(، مشکل کنترل حرکات 

رکت غیر ارادی چشم چشم)بعضی از کودکان نمی توانند هنوز چشمهایشان را در موقعیتی که بعنوان ح

نامیده می شود نگاه دارند( و ترشح بیش از حد آب دهان )بسیاری از کودکان با فلج مغزی بزاق زیادی تولید 

می کنند و حرکات محدودی در صورت دارند و کنترل زبان برای عمل بلع بدرستی انجام نمی گیرد(می 

 (.1388شود)برزگر، 

 

                                                           
1- Pons 
2- Medulla 
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 مخچه

چک نیز شناخته می شود ساختاری که پشت و زیر مغز واقع شده است. وظیفه مخچه به عنوان مغز کو        

مخچه کمک در حفظ تون ماهیچه ای، هماهنگی عمل ارادی عضالت و دریافت و یکپارچه سازی کل 

های حسی بدن می باشد. با توجه به کنترل و هماهنگی عضالت، یکی از مقاصد های دریافتی از سیستمحس

می باشد)برزگر،  1بین عضالت آگونیست و آنتاگونیست فعالیت روان و ثابت و کنترل ما اصلی مخچه ارتقاء

1388.) 

ناتوانی در هماهنگ کردن آرام حرکات. حرکت  -می باشد 2مشکل دیگر مرتبط با آسیب مخچه آتاکسیا        

ان صورت می اما بدون کنترل مخچه حرکت ناهماهنگ و ناهمس -ارادی می تواند بدون مخچه آغاز شود

پذیرند. آتاکسیا همچنین بر تعادل و کنترل قامت نیز تاثیر می گذارد. بسیاری دیگر از مشکالت در ارتباط با 

)ناتوانی در  4)کاهش در بازتابهای تاندون و تون کم ماهیچه(، دیسمتریا 3آسیب به مخچه شامل هایپوتونیا

)ناتوانی در حرکت سریع و مخالف کردن  5زیامتوقف کردن یک حرکت در لحظه دلخواه(، دیسدیادوچوکین

)ماهیچه های اسکلتی سریعا پس از فعالیت سبکی پاره می شوند(،  6همانند ضربه زدن با انگشت(، آستنیا

) حذف مطالب در موقع  8)حرکت ارتعاشی یا کنترل غیر ارادی حرکات ظریف عضالت( و دیسارتریا 7ترمور

 صحبت کردن(.

 مخ

عنوان نیمکره های مخ نیز شناخته می شود، ساختار اصلی مغز می باشد و مرکز نهائی مخ که به         

سازماندهی عصبی می باشد. عملکردهای اصلی مخ شامل دریافت، پردازش و یکپارچه سازی همهاطالعات 

حسی و حرکتی، کنترل رفتارهای غیر هوشیارانه)همانند حفظ تون ماهیچه برای وضعیت قائم(، ساختارهای 

حافظه مورد نیاز برای تشخیص و مقایسه محرک برای وقایع گذشته، مرکزیت برای ایجاد الگوهای حرکتی 

                                                           
1- Agonist and Antagonist muscles 
2- Ataxia 
3- Hypotonia 
4- Dysmetria 
5- Dysdiadochokinesia 
6- Asthenia 
7- Tremor 
8- Dysarthria 
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 1جدید و شخصیت می باشد. مخ به نیمکرهای چپ و راست تقسیم می شود که هر نیمکره شامل قشر مغزی

) جاییکه رشته  2ر قشریها یا سلولهای مغزی در آن واقع شده اند(، ماده سفید زی)جاییکه که بیشترین نورون

که در عمق جای گرفته است ) جاییکه عقده های قاعده  3های عصبی در آن واقع شده اند( و ماده خاکستری

به یکدیگر متصل شده اند، که اجازه انتقال  4ای واقع شده اند( می باشد.دو طرف مغز توسط اجسام پینه ای

لوب  4را می توان به (. مخ 2007د )یاون و کیتینگ، فراهم میکناطالعات عصبی را مابین دو نیمکره را 

)قسمت تحتانی  7)قسمت فوقانی سطح خلفی مغز(، پس سری 6)جلوی مغز(، آهیانه ای 5تقسیم نمود: قدامی

)کنار مغز(. لوب قدامی برای حرکت مهم می باشد، همانطور که این لوب  8سطح خلفی مغز( و گیجگاهی

حرکتی می باشد که حرکت ارادی را کنترل می کند. نواحی مختلف بدن در شامل قشر حرکتی اولیه یانوار 

طول این نوار کنترل می شوند که با زبان و حنجره شروع شده و در قسمت آخر نوار با کنترل صورت و دست 

مشکالت زیادی به آسیب مخ مربوط  (.2011بازو، تنه و نهایتا ساقها/ پاها دنبال می شود)پاین و ایساکس، /

 آسیب به بخشهای خاص قشر حرکتی به مشکالت حرکتی خاصی منجر خواهد شد. ی شوند. به طور واضح،م

برای مثال، آسیب به بخش قشر حرکتی مخ که حرکات زبان و صورت را کنترل می کند منجر به اختالالت 

د. آسیب به مخ تکلم خواهد شد. بعالوه، قشر حرکتی اطالعات ساقه مغز و طناب نخاعی را تعدیل خواهد کر

تعدیل را محدود یا حذف خواهد کرد، که این امر بر کنترل انقباضات عضالنی )منجر به اسپاسم، فعال شدن 

بیش از حد ماهیچه و تون باالی ماهیچه می شود( و همچنین کنترل روان حرکات تاثیر می گذارد. مشکل 

انی در تشخیص شیء با دستکاری کردن(، )ناتو 9دیگری که مربوط به آسیب به مخ می باشد، آستروگنوسیس

)ناتوانی در تشخیص محرک یا ارتباط محرک با تجربه قبلی(، آسیب به بازتابها )ناتوانی در بازداری  10آگنوسیا

از بازتابهای اولیه، تاخیر در بروز پاسخهای قامتی( و ضعف برتری جانبی )سختی در تشخیص جانب های بدن( 

 می باشد.

                                                           
1- Cerebral cortex 
2- Subcortical white matter 
3- Gray matter 
4- Corpus callosum 
5- Frontal lobe 
6- Parietal lobe 
7- Occipital lobe 
8- Temporal lobe 
9- Astereognosis 
10- Agnosia 
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می باشد. آپاراکسیا بی نظمی  1حرکتی دیگری که مربوط به آسیب به مخ می باشد، آپاراکسیابی نظمی         

برنامه ریزی حرکتی یا مشکل انجام حرکت ارادی غیر حیاتی می باشد. کودکان مبتال به آپاراکسیا )همچنین 

ضعیف و  شناخته می شوند( هماهنگی 3[ یا دیسپراکسیا رشدیDCD] 2بعنوان بی نظمی هماهنگی رشدی

زمختی را بویژه هنگام یادگیری یک تکلیف حرکتی جدید از خود بنمایش می گذارند. این کودکان ممکن 

است خیلی خشک یا کلی حرکت نمایند، مخصوصا زمانیکه سعی می کنند حرکت را تقلید نمایند. آنها ممکن 

عیتی در  فضا می باشد. نهایتا، است حرکات نامربوطی داشته باشند و تشخیص ندهند که بدن آنها در چه موق

هندرسون و پا مشکل خواهند داشت ) –دست و دست  -در هماهنگی چشم  DCDکودکان مبتال به 

بدنه در حال رشدی دارد و خوانندگان عالقمند را برای مطالعه  DCD(. تحقیقات بروی 2003هندرسون، 

تشویق می کند)برزگر،  DCDفرنسهای های ارائه شده در باال و همچنین دیگر رجزئیات بیشتر رفرنس

1388  .) 

 های پردازش اطالعاتی و شناختیسیستم -1-6-2-2

ت و هنگام پردازشهای شناختی بسیاری وجود دارد که کودک هنگام برنامه ریزی حرکت، حین حرک        

قیقتر و د ترتجزیه و تحلیل نتیجه حرکت از آن استفاده می کند. کودکانی که اطالعات شناختی را سریع

انی که کودک پردازش می کنند در زمان اجرا و یادگیری مهارتهای حرکتی موفقتر خواهند بود. در مقایسه

 اجرای دارند در این زمینه مشکل خواهند داشت و حتی در یادگیری ومشکل پردازش اطالعات شناختی 

های ناییاز کودکان با ناتوایاری (. بس2008یر خواهند شد )اشمیت و ریسبرگ، های حرکتی دچار تاخمهارت

ت اما د داشذهنی و یادگیری همانند اوتیسم، سیستم عصبی سالمی دارند و دیگر مشکالت جسمی را نخواهن

 ممکن است تاخیرات حرکتی خاصی را بدلیل پردازش شناختی آهسته تر یا ناقص داشته باشند

تقسیم می شوند  5های تولیدیو نقص 4اسطههای ومشکالت در پردازش شناختی به دو طبقه نقص        

های واسطه زمانی که در توانایی پردازش شناختی اساسا چیز اشتباهی وجود (. نقص2011)پاین و ایساکس، 

داشته باشد، رخ می دهد، همانند آسیب به ساختارهای حافظه مغز. برای کودکان با نقصهای واسطه، 

                                                           
1- Apraxia 
2- Developmental coordination disorder [DCD] 
3- Developmental dyspraxia 
4- Mediation deficits 
5- Production deficits 
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اختی را تسهیل می کند )در این مورد، استراتژیهای استفاده شده استراتژیهایی که بطور طبیعی پردازش شن

برای کمک به انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت( کار نمی کند. نقص تولیدی زمانی 

رخ می دهد که آسیبی اساسی در بخشهایی از مغز که وظیفه پردازش اطالعات را دارند، وجود نداشته باشد، 

دالیلی کودک از استراتژیهای مورد نیاز برای تسهیل عملکرد استفاده نمی کند. به کودکی که نقصهای اما به 

های شناختی استفاده کند، همانند چگونگی تمرین و تکرار صحیح، تولیدی دارد آموزش دهید تا از استراتژی

ش خواهد داد. بیشتر کودکان با که این امر عملکرد و یادداری مهارتهای حرکتی یادگرفته شده کودک را افزای

های یادگیری و ذهنی، نقصهای تولیدی دارند و در نتیجه می توان استفاده از این استراتژیها را برای ناتوانایی

 (. 2011افزایش عملکرد حرکتیشان به آنها آموزش داد )پاین و ایساکس، 

 سیستم های ادراکی 1-6-2-3

رادی را انجام دهد مغزش اطالعات را از محیط گرفته، آنها را تشخیص و قبل از اینکه، کودک حرکتی ا        

سپس این اطالعات را پردازش نموده تا به کودک برای انتخاب و برنامه ریزی اندامش برای انجام حرکت کمک 

(. معمولترین مدل استفاده شده برای توصیف  چگونگی دریافت و پردازش 2011نماید )پاین و ایساکس، 

ات مغز، مدل پردازش اطالعات می باشد، که کودک در آن نقش پردازشگر اطالعات همانند یک سیستم اطالع

کامپیوتر را دارد که اطالعات را دریافت و سپس پردازش می کند. این مدل شامل سه مرحله می باشد: 

. در گام (2008) اشمیت و ریسبرگ، 3( برنامه ریزی پاسخ3و ) 2(انتخاب پاسخ2) 1(شناسائی محرک1)

کودک اطالعات ورودی یا محرک را از محیط  -(SIشناسایی محرک ) –نخست مدل پردازش اطالعات 

شناسایی می کند. اطالعات از منابع حسی مختلفی همانند، دیدن یک توپ، شنیدن برخورد توپ به چوب یا 

، 4یق وضوح محرکاحساس تماس با یک شیء به سیستم وارد می شوند. به شناسایی محرک میتوان از طر

)تشخیص محرک اگر الگویی آشنا داشته  6)محرکها را برجسته تر نمودن( یا از طریق بازشناسی الگو 5شدت

 ( و عبارتست از انتخاب RSباشد آسانتر می باشد( سرعت بخشید. گام دوم انتخاب پاسخ نامیده می شود )

 
                                                           
1- Stimulus identification 
2- Response selection 
3- Response programming 
4- Stimulus clarity 
5- Stimulus intensity 
6-Pattern recognition 
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Effects of Wii Fit Training on Gross Motor Skills and Eye-

Hand Coordination in Children with Motor Disorders:The 

Emphasis on New Training 

 

Mahrokh Dehghani  

 

The purpose of this study was to investigate the effects of Wii Fi exercises on 

fundamental movement skills (manipulation and locomotor skills) and eye-hand 

coordination of male students with movement disorders. The population of this study 

was all students aged 7 to 10 years with movement disorders in Tehran city in the 

academic year 1396-97. Convenience sampling was used to select the sample. Finally, 

20 subjects were selected according to the research objectives.  Participants were 

matched based on movement skills pretest divided in two groups. TGMD-2  test 

checklist was used to assess the children's motor skills. Purdue Pegboard Test was used 

to assess the children's eye-hand coordination. The experimental group exercised Wii 

Fit movements 2 days per week for 8 weeks in 55-minute sessions. The Kolmogorov-

Smirnov test was used for normality of the data and the covariance analysis was used to 

compare the groups. The results of covariance analysis showed that there are significant 

difference between the mean score of the fundamental motor skills and eye-hand 

coordination of the subjects in terms of group membership (P <0.01). Therefore, by 

providing related interventions, the motor skills and eye-hand coordination of childrens 

with movement disorders can be developed.  

 

key words: Wii Fit exercises, Movement disorders, Gross motor skills, Eye-hand 

coordination 
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