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چکیده
هدف :پژوهش حا ضر با هدف تعیین اثربخ شی تمرینهای حرکتی ریتمیک بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان پ سر کمتوان ذهنی انجام شد.روش:
این پژوهش یک مطالعهی شبهه آزمایشبی با حرپ پیشآزمون-پسآزمون و گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش ،تمام دانشآموزان کمتوان ذهنی
مشببلول به تیلببیل ببال  3131-3131شبب ر ت ران بود و نمونه این پژوهش 72 ،دانشآموز پسببر با کمتوانی ذهنی مقطع ابتدایی بودند که با روش
نمونهگیری در د ترس از مدارس ش ر ت ران انتخاب و  31نفر از آنها در گروه آزمای شی و  31نفر دیگر در گروه کنترل جایگزین شدند .گروه آزمایشی
در  31جل سه تمرین (در حول  1هفته) و هر جل سه  11دقیقه شرکت کردند درحالیکه گروه کنترل در این جل سات شرکت نکردند .دانش آموزان کمتوان
ذهنی با ا تفاده از آزمون ع لب روان شناختی کولیج مورد ارزیابی قرار گرفتند و دادهها با ا تفاده از تیلیل کوواریانس با بهکارگیری نرمافزار SPSS
ن سخه  33تیلیل شد.یافتهها :نتایج ن شان داد که تمرینهای حرکتی ریتمیک میتواند بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان کمتوان ذهنی اثر مثهت و
معناداری داشته باشد.نتیجهگیری :با توجه به یافتههای بهد تآمده ،نتایج این پژوهش هم و با ایر پژوهشهای انجام شده بر روی دیگر گروههای
افراد ا تثنایی در را تای اثربخشی تمرینهای حرکتی بر روی کارکردهای اجرایی بود.

کلیدواژهها :تمرینهای حرکتی ریتمیک ،کارکردهای اجرایی ،کمتوان ذهنی

مقدمه
گف ته میشبببود که م یدود یت های
به افرادی کمتوان
معنادار در کارکردهای هوشببی و رفتارهای ببازشببی داشببته و
مشببک ت آنها قهل از هجده ببالگی ایجادشببده باشببد .در این
تعریف رفتار از شی به صورت م ارتهای از شی مف ومی،
اجتماعی و عملی بیانشببده ا ببت .بهعهارتدیگر رفتار ببازشببی
توانایی شببخب برای بهکارگیری و یادگیری م ارتهای زندگی
ا بببت بهنیویکه فرد قادر به زندگی مسبببتقل باشبببد (انجمن
آمریکایی ناتوانی های هوشبببی و تیولی .)7117 ،8در راهنمای
تشببخیلببی و آماری اخت لهای روانی (ویرا ببت پنجم) 2معیار
ذهنی5

ضریب هوشی حذف شده ا ت .حذف معیار ضریب هوشی باعث
می شود کانون توجه بی شتری روی طح عملکرد ازگارانهی
فرد متمرکز شببود (انجمن روانپزشببکی آمریکا .)7131 ،6شببیو
کمتوانی ذهنی تقری هاً  1درصبببد کل جمعیت ج ان را شبببامل
میشبببود (کونسبببتابیلی .)7131،3در میان افراد کمتوان ذهنی،
کودکان و جوانان مو ببوم به کمتوانی ذهنی آموزشپذیر جایگاه
ویژهای دارند .این کودکان حدود  7درصبببد تعداد کل کودکان
نین مدر ه را تشکیل میدهند (افروز)3163 ،؛ که ب ره هوشی
آنان حدود  55-51تا  25-21ا ت (افروز.)3163 ،
ازآنجایی که کودکان کمتوان ذهنی در زمینه هایی چون توجه،31
حافظه فعال ،33خودگردانی ،37مشببک تی دارند (هااهان ،کافمن

 3دانشیار گروه روانشنا ی و آموزش کودکان ا تثنایی ،دانشگاه ت ران ،ت ران ،ایران(.نویسنده مسئول)
 7دانشجوی کارشناس ارشد روانشنا ی و آموزش کودکان ا تثنایی ،دانشگاه ع مه حهاحهایی ،ت ران ،ایران.
 1دانشجوی کارشناس ارشد روانشنا ی و آموزش کودکان ا تثنایی ،دانشگاه ت ران ،ت ران ،ایران آدرس ایمیلMas.Taherian@gmail.com :
 1دکتری روانشنا ی و آموزش کودکان ا تثنایی ،دانشگاه ت ران ،ت ران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 3138/7/33 :تاریخ پذیرش مقاله3138/1/75 :
5. Intellectual disability
6. American assessment of intellectual and developmental disabilities
)7. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5
8.American Psychiatric Association
9.Contestabile
10. Attention
11. Working memory
12. Self-regulation
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و پولن )7135 ،3و همچنین میدانیم کودکان برای یادگیری باید
بتوانند بر تکلیف خاصی تمرکز کنند تا مطلب موردنظر را بیاموزند
( بببیف نراقی و نادری .)3163 ،روشهای درمانی گسبببتردهای
برای ب هود این زمینهها در متون پژوهشببی مختلف لیاش شببده
ا بببت که یکی از آنها ارتقای کارکردهای اجرایی 7میباشبببد.
کارکردهای اجرایی معمواً شبببامل بازداری و کنترل میر ها،
حاف ظهی ف عال ،انع طاف پذیری شببب نا خت ،1بر نا مهریزی و
بببباز ماندهی 1ا ببببت .کارکرد های اجرایی مجمو عهای از
تواناییهای عالی شامل خودگردانی ،خود آغازگری ،برنامهریزی،
انعطاف شبببناختی ،بببازماندهی ،ادرا پویا از زمان ،پیشبینی
آینده و حل مسبببئله 5ا بببت که در فعالیتهای روزانه و تکالیف
یبباد گ یری ب به کودکببان کمببک می کنببد ( ع ل یزاده.)3161 ،
بهعهارتدیگر کارکردهای اجرایببببببی ،کارکردهای شبببناختی و
فراشببناختی هسببتند که مجموعهای از تواناییهای ببطح باا
شبببا مل خودگردانی ،بازداری ،بر نا مهریزی راههردی ،انع طاف
شناختی و کنت برل تکان به را ب به انج بام میر اند ( وانسون و
ژرمن .)7112 ،8در کارکردهای اجرایی اختارهای م می هستند
که در کنترل و هدایت رفتار نقش ا ا ی دا شته ،برای انطهاق و
عملکرد موفق در زندگی واقعی اهمیت دارند .این کارکردها به
افراد اجازه میدهند تا تکالیف را آغاز و تکمیل کنند و در مواج ه
با چالشها مقاوم باشببند؛ موقعیتهای غیرمنتظره را تشببخیب
داده و به بببرعت نقشبببهها و برنامههای منا بببب با موقعیت را
حراحی کنند و ا بببترسهای روزانه را مدیریت کنند و مانع بروز
رفتارهای نامنا ب شوند (امینایی و مو وی نسب.)3131 ،
روشهببای گسبببتردهای برای ب هود کببارکردهببای اجرایی در
تیقی قات موجود ا بببت که یکی از این روش ها به کارگیری
تمرینهای حرکتی همراه با ریتم و وزن میباشببد .بهعنوانمثال،
در تیقیق زوازو و مولر )7117( 2ن شان داده ا ت که مداخ ت
زودهنگام آموزشببی حرکتی بر ب هود کارکردهای اجرایی و توجه
کودکان با ناتوانیهای یادگیری ع لب روان شناختی مؤثر ا ت.
همچنین گروهی از میققین به اثربخشبببی حر کات ورزشبببی
ایروبیک و فعالیت بدنی موزون بر کارکردهای اجرایی تو جه و
حافظهی کاری کودکان بهویژه کودکان با ناتوانی های یادگیری
ع لب روان شناختی ا شاره نمودهاند (فراگاا-پینک ام.)7116 ،6

ع وه بر این ،به دلیل جنهه نشاط و ریتمیک حرکات و بازیهای
موزون کودکان بسببیاری از ممببامین آموزشببی و شببناختی را
بهگونهای تلوییی ،ضبببمن انجام حرکات میآموزند (داد بببتان،
 .)3165ع وه بر این ،کیتا ،3یویچی ،31تات سوهی سا ،33گیوجیا 37و
یوشبببیاکی )7113( 31در مطالعهای به برر بببی ت ثیر حرکات
ریتمیک بر کارکردهای شبببناختی در نوجوانان پرداختند .مطالعه
آنها نشببان داد کارکردهای شببناختی خلببوص باً ببطح توجه و
حافظه با انجام حرکات و ورزش های ریتمیک ب هود می یابد .بر
ا ببباس الگوی بارکلی ،بازداری پا بببخ که یکی از مؤلفه های
کارکرد اجرایی میباشد ،فرایندی ا ت که ه مؤلفه بههمپیو ته
دارد که با د تگاه حرکتی رابطه دارند .این ه مؤلفه عهارتاند از
بازداری از پا ببخ 31غالب به یک رویداد که بهحور خودکار ایجاد
میگردد ،متوقف کردن پا خ یا الگوی پا خ جاری 35که موجب
ت خیر می شود و به فرد اجازه میدهد در مورد پا خدهی یا ادامه
پا بببخ تلبببمیم بگیرد و همچنین کنترل تداخل 38یا ادامه یک
ف عال یت در برابر عوا مل مزاحم (پورمی مدرضبببای تجریشبببی،
عاشوری ،جلیلآبکنار ،بهپژوه.)3131 ،
در ضمن ،د تگاه فعال از شهکهای ازجمله مناحقی ا ت که در
عملکرد توجه نقش به زایی دارد .این د تگاه در قسمت پایین
ملز قرار داشته و ملز را هوشیار و آماده دریافت ،نگه میدارد .این
د تگاه در کنترل توجه پایدار ،بازداری ،برنامهریزی ،ازماندهی
و بخشب ندی رف تار نقش م می دارد .م طال عات ع قده های
قاعدهای نشان میدهد که حرکتهای عم نی و حرکات ارادی
میتوانند در گروههای مختلف ببهب ب هود عملکرد این د ببته
گردند ( شافر .)7131 ،32زیریس و جان سن )7135( 36بدین نتیجه
ر یدهاند که فعالیتهای بدنی بلندمدت بدون در نظر گرفتن نو
آن اثر مثهتی بر کارکرد های اجرایی در کود کان دارای نقب
توجه دارد .همچنین در پژوهش قربان پور ،پاکدامن ،رحمانی و
ح سینی ( )3137این یافته بهد تآمده ا ت که آموزش حرکات
ریتم یک ایروب یک بر ب هود حاف ظه که یکی از مؤل فه های
کارکردهای اجرایی ا ت اثر مثهت دارد .در پژوه شی دیگر بدین
نتیجه ر یدند که تمرینهای حرکتی موزون اثربخ شی معناداری
بر کارکرد های اجرایی دانش آموزان با کمتوانی ذهنی آموزش
پذیر دارند (قربان زاده و لطفی .)3137،تا ی )7113( 33به برر ی

1. Hallahan, Kauffman & Pullen disability
2. Executive-function
3. Cognitive Flexibility
4. Organization
5. Problem solving
6. Swanson, L. H & Jerman
7. Zvlazvo &Muller
8.Fragala-Pynkham
9.Keita
10.Yuichi

11.Tatsvhysa
12.Gyvjya
14.Yoshiaki
14. Response inhibition
15. Ongoing response
16. Interference control
17.Schaefe
18.Johnson&Zyrys
19.Tasi
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ت ثیر مداخ ت ورز شی بر روی کودکان دارای اخت ل هماهنگی
ر شدی پرداخت و دریافت این تمرینات در ب هود عملکرد اجرایی،
شناختی و حرکتی کودکان مؤثر ا ت .نتایج تیقیق بیک ،نزاکت
الیسببینی ،بادامی و عابدی )3131( ،نشببان میدهد که  37هفته
تمرین یوگا ،اثر معنیداری بر کارکردهای اجرایی (بازداری پا خ،
گوشبهزنگی ،کنترل تکانشی و تلییر موقعیت) داشته ا ت.
با توجه به پیشببینههای پژوهشببی احتمال میرود که ا ببتفاده از
تمرین های حرکتی ریتمیک میتواند کارکردهای اجرایی ازجمله
ببازماندهی ،بازداری پا ببخ ،توجه و برنامهریزی دانش آموزان
کمتوان ذهنی آموزش پذیر را ب هود بخشبببد؛ ا ما پژوهش های
اندکی به برر ببی اثربخشببی تمرینهای حرکتی بر کارکردهای
اجرایی دانش آموزان کمتوان ذهنی پرداختهاند .بهعهارتدیگر ،در
اکثر مطالعات اثربخ شی تمرینهای حرکتی بر ب هود کارکردهای
اجرایی در دیگر گروههای ا بببتثنایی مانند دانش آموزان مهت به
اخت ات یادگیری خاص و یا اخت ل کا بببتی توجه/بیشفعالی
پرداختهشده ا ت .آنچه اهمیت تیقیق حاضر را برجسته می ازد
این ا ت که نمیتوان تیقیقاتی را یافت که به صورت م ستقیم
اثربخ شی تمرینهای حرکتی را بر بی شتر مؤلفههای کارکردهای
اجرایی در دانش آموزان کمتوان ذهنی بببنجیببده ببباشببببد.
پژوهشهای گ ستردهای حاکی از آن ا ت که م شک ت مربوط
به حافظه ،توجه ،رفتارهای ازشی و همچنین پیشرفت تیلیلی
دانش آموزان کمتوان ذهنی به علت نقب در کارکردهای اجرایی
آنها میبا شد .ازاینرو پژوهش حا ضر با هدف تعیین اثربخ شی
تمرین های حرکتی ریتمیک بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان
پسر کمتوان ذهنی انجام شد.
روش
در این پژوهش که از نو مطالعات شهه آزمای شی ا ت ،از حرپ
پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل ا تفاده شد .جامعه آماری
این پژوهش را دانش آموزان پسببر با کمتوانی ذهنی آموزشپذیر
مقطع ابتدایی که در ببال  3131-3131در مدارس شب ر ت ران
مشلول به تیلیل بودند ،تشکیل دادند .برای انتخاب آزمودنیها
با ا تفاده از روش نمونهگیری در د ترس 72 ،دانشآموز پ سر
کمتوان ذهنی آموزشپذیر از مدر ه پسرانه کمتوانی ذهنی ارشاد
های ورود (کمتوانی ذهنی
انت خاب شببببد ند که وا جد م
آموزشپذیر ،مشلول به تیلیل مقطع ابتدایی ،ب ره هوشی -55
 51تا  )21-25خروج از پژوهش ( عدم ا بببت فاده همز مان از
درمانهای دارویی ،روان شناختی و مداخ ت رفتاری) بودند و 31
نفر از آ نان در گروه آز مایش و  31نفر از آ نان در گروه کنترل
جایگزین شدند .به دلیل ا تفاده از روش پژوهش شهه آزمای شی
حداقل حجم مطلوب برای هر یک از گروهها  35نفر میباشبببد.

ولی به دلیل م شک ت موجود در م سیر نمونهگیری ،در پژوهش
حاضبببر حدود  35نفر جایگزین شبببدند؛ اما با توجه به روش
پژوهش ،باید تعمیم نتایج بااحت یاط صبببورت گیرد .ج ت انجام
پژوهش ،از مدیریت آموزشوپرورش شببب ر ت ران ،معرفی نامه
برای ورود به مدر ه دریافت شد .ج ت رعایت ا صول اخ قی
پژوهش پس از ک سب ر ضایت از والدین و معلمان دانش آموزان
شرکتکننده در پژوهش و جلب همکاری دانش آموزان ،پژوهش
صورت گرفت.
در این پژوهش ،برای جمعآوری اح عات از آزمون علبببب-
روانشببناختی کولیج 3ا ببتفاده شببد .این آزمون در ببال 7117
تو ط کولیج ت یه شد و دارای  711ؤال ا ت 336 .ؤال
نخسبببت بر ا ببباس مقیاس لیکرت و بهصبببورت چ اردرجهای
ت یهشده ا ت (کام ً اشتهاه ،گاهی در ت ،تقریهاً در ت و کام ً
در ت) و ؤال  333و  711با در ت و غلط پا خ داده میشود.
این آزمون برای نین  5تا  32ال حراحی شده ا ت و تو ط
والدین یا برپر بت کود و نوجوان و یا کسبی مانند معلم که
فرد را بهخوبی میشنا د تکمیل میگردد 33 .گویه از این آزمون
ج ت تشخیب اخت ات کارکردهای اجرایی بهکاربرده می شود،
اینگونه که  6گویه ازماندهی 6 ،گویه تلمیمگیری و  1گویه
بازداری را می بببن جد .آزمون کولیج دارای اعت هار 1/37 7در
تشبببخیب اخت لهای کارکردهای اجرایی میباشبببد .علیزاده و
زا هدی پور ( )3161نیز در پژوهش خود پا یایی این آزمون را
 1/65گزارش کردهاند .آنها همچنین هم سانی درونی مقیاس را
با ا تفاده از آزمون آلفای کرونهاخ  1/33به د ت آوردهاند.
برای اجرای پژوهش در اولین مرحلببه ،آزمون کولیج بببهعنوان
پیشآزمون تو ط معلمین دانش آموزان تکمیل گردید .در مرحله
ب عدی تمرین های حرکتی ریتم یک (موزون) تو بببط دو مربی
آموزشدیده به صورت گروهی در  31جل سه  11دقیقهای حی 1
هفته و هفتهای  1جلسببه بهصببورت میانگین و خارج از بباعات
آموزشببی ک س به گروه آزمایش ،تمرین داده شببد .بهحوریکه
برای همه آزمودنیهای گروه آزمایش یک سان بود .در صورتیکه
به گروه کنترل هیچیک از این تمرینها ارائه نشد.
بعد از آخرین جلسببه ،هر دو گروه (تمامی  72دانشآموز) تو ببط
آزمون علبببب-روانشببب ناختی کولیج بهعنوان پسآزمون که
معلمین تکم یل کرد ند ،دو باره مورد ارز یابی قرار گرفت ند .برای
تجزیه تیلیل دادههای بهد تآمده از این پژوهش از ن سخه 33
نرمافزار  SPSSا تفاده شد .از میانگین و انیراف ا تاندارد در

1.

2.

Coolidge Neuropsychological Inventory
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ببطح توصببیفی و از آزمون آماری تیلیل کوواریانس 3ا ببتفاده
شد.

جدول شماره  -1محتوای بازیها
شرپ بازی
عنوان بازی
در این بازی یک نفر نقش فرشته و یک نفر نقش شیطان را بازی میکند .هم فرشته و هم شیطان از
بازی فرشته و شیطان
آزمودنیها میخواهند که مجموعهای از حرکات را تقلید نمایند .ولی آزمودنیها تن ا باید حرکات فرشته
را تقلید کنند
در این بازی آزمودنیها یک نیمدایره تشکیل میدهند و یک نفر نقش توزیعکننده توپ را بر ع ده
بازی میدان و توپ
میگیرد .در حول بازی توزیعکننده توپ ،توپ را به وی آزمودنیها پرتاب میکند تا آنها توپ را
دریافت نمایند و دوباره به او پس دهند
در این بازی آزمودنیها تن ا با یک پا مسیری را حی نموده و بازمیگردند
بازی لیلی
در این بازی آزمودنیها شرو به حرکت میکنند ولی با شنیدن اصط پ چراغقرمز از حرکت
بازی چراغقرمز
بازمیایستند
در این بازی یک نفر نقش الگو را ایفا میکند و تمامی آزمودنیها باید حرکات الگو را تقلید نمایند
بازی تقلید حرکت
در این بازی یک نفر نقش الگو را ایفا میکند و باید تمامی آزمودنیها صداهای الگو را تقلید نمایند
بازی تقلید صدای ریتمیک
در این بازی خط و مسیری برای حرکت مشخب میگردد و تمامی آزمودنیها باید با ریتم خاص و با
بازی خط موزیکال
رعایت نوبت آن مسیر را حی نمایند
در این بازی باید تمامی آزمودنیها در مدت خاصی تن ا با یک پا بایستند
بازی لکلک
در این بازی تمامی آزمودنیها میبایستی کیسهای حاوی شن را درحالیکه آن را نگرفتهاند ،بر روی ر
بازی کیسه تعادل
قرار داده و مسیر مشخلی را بدون افتادن کیسه حی نمایند
ازم به ذکر ا بببت که برنامه تمرین های حرکتی ریتمیک از تیقیق دهقانی ،کریمی ،تقی پورجوان ،نتاج جلودارو پاکیزه ( )3133و
صاحهان ،امیری ،کجهاف و عابدی ( )3163گرفتهشده بود

جدول  - 2خالصه محتوای برنامه تمرینهای حرکتی ریتمیک (موزون)
میتوای جلسه
برقراری ارتهاط با آزمودنی و معرفی و همچنین شرپ برنامه
تمرینهای حرکتی ریتمیک و بیان ویژگیهای آن برای
آزمودنیها
انجام تمامی بازیهای حرکتی ریتمیک

ا م جلسه
جلسه اول:

جلسه دوم تا دهم:

)Analysis of covariance (ANCOVA

1.
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یتوان ذهن
وانمندسازکم
دانش آموزان
اجرا
اثربخشی تمرینهای حرکتی ریتمیک بر کارکردهای

یافتهها
در این م طال عه اح عات مربوط به  72دانشآموز کمتوان ذهنی
آموزشپذیر مقطع ابتدایی در دو گروه کنترل (شامل  31دانشآموز)
و آزمایش (شبببامل  31دانشآموز) مورد تجزیه تیلیل قرار گرفت.

شببباخب های توصبببیفی مربوط به متلیر پژوهش (کارکرد های
اجرایی) در دو گروه آز مایش و کنترل در موقع یت پیشآزمون و
پسآزمون در جدول  1ارائهشده ا ت

جدول  - 3میانگین و انحراف معیار کارکردهای اجرایی ()n=22
متلیر

مرحله

کارکردهای اجرایی

گروه آزمایش
گروه آزمایش

گروه آزمایش
انیراف معیار
میانگین
7/13
73/11
7/12
18/72

نتایج جدول  1حاکی از آن ا بببت که میانگین نمرات کارکردهای
اجرایی در موقعیت پیشآزمون و پسآزمون تلییر کرده ا ت .برای
تعیین مع ناداری این اخت ف م یانگین نمرات ،به ع لت وجود یک
متلیر مسببتقل (تمرینهای حرکتی ریتمیک) و یک متلیر وابسببته
( کارکرد های اجرایی) و ت عد یل اثر پیشآزمون از آزمون آ ماری
تیلیل کوواریانس ا تفاده شد .بهمنظور برر ی نرمال بودن توزیع

گروه کنترل
انیراف معیار
1/33
7/61

میانگین
77/58
71/32

متلیرهای پژوهش ،از آزمون کولموگروف-ا میرنف ا تفاده گردید
و نتایج حاکی از عدم معناداری بود ( .)P>1/15مفروضبببه همگنی
واریانس ها نیز موردبرر بببی قرار گرفت که نتایج آن در جداول 7
ارائهشده ا ت.

جدول  - 4آزمون همگنی واریانس لون
آمارهF
3/116

درجه آزادی بین گروهی
3

با توجه به نتایج جدول  ،1مفروضه همگنی واریانسها تائید شد
()P=1/18؛ بنابراین میتوان از آزمون آماری تیلیل کوواریانس

درجه آزادی درونگروهی
75

مقدار احتمال
1/18

ا تفاده کرد که نتایج آن در جدول  5آمده ا ت.

جدول  - 5تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون کارکردهای اجرایی گروه آزمایش و کنترل
منهع اثر
پیشآزمون
گروه
واریانس خطا
واریانس کل

مجمو مجذورات
713/85
367/17
27/51
3187/76

درجه آزادی
3
3
75
72

همببانحور کببه در جببدول  5نشببان میدهببد بببا در نظببر گببرفتن
نمرههببای پیشآزمببون بببهعنوان متلیرهببای هببمپببراش ،تفبباوت
بین نمرات کارکردهبای اجرایبی دانبش آمبوزان کمتبوان ذهنبی
آموزشپببذیر در دو گببروه آزمببایش و کنتببرل معنببادار ا ببت.
بهعهارتدیگر ،گبروه اثبر معنباداری ببر پسآزمبون داشبته ا بت
()P<1/1113؛ بنابراین میتوان گفبت کبه ببا توجبه ببه مجبذور
اِتببا ،میتببوان گفببت  ٪27ایببن تلییببرات ناشببی از ت ب ثیر برنامببه
مداخلببه در گببروه آزمببایش ا ببت .بببهبیاندیگر  ٪27از تلییراتببی

میانگین مجذورات
713/85
367/17
7/31

آماره F
23/62
116/21

مقدار احتمال
>1/11
>1/1113

مجذور اِتا
1/32
1/27

کببه در نمببرات کارکردهببای اجرایببی دانببش آمببوزان در نمببرات
پسآزمببون آنهببا بببه وجببود آمببده ا ببت تو ببط تمرینهببای
حرکتی ریتمیک تهیین میشود
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر ببا هبدف تعیبین اثربخشبی تمبرینهبای حرکتبی
ریتمیببک بببر کارکردهببای اجرایببی دانببش آمببوزان پسببر کمتببوان
ذهنببی انجببام شببد .نتببایج حاصببل از ایببن مطالعببه درمجمببو
بیبانگر اهمیببت ا بتفاده از برنامببه تمرینهبای حرکتببی ریتمیببک
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بببرای ب هببود و ارتقببای کارکردهببای اجرایببی در ایببن گببروه از
دانببش آمببوزان میباشببد .ایببن نتببایج بببا نتببایج پژوهشهببای
زوازو و مببببولر ( )7117در را ببببتای اثربخشببببی مببببداخ ت
زودهنگببام آموزشببی حرکتببی بببر ب هببود کارکردهببای اجرایببی و
توجه کودکبان ببا ناتوانیهبای یبادگیری علبب روانشبناختی و
بببا تیقیقببات فراگبباا-پینک ببام ( )7116در زمینببه اثربخشببی
حرکبببات ورزشبببی ایروبیبببک و فعالیبببت ببببدنی مبببوزون ببببر
کارکردهببای اجرایببی توجببه و حافظببهی فعببال کودکببان بببهویژه
کودکببان بببا ناتوانیهببای یببادگیری علببب روانشببناختی همسببو
بود .عب وه ببر ایبن ،ببا تیقیقبات دهقبانی و همکباران ()3133
در را بببتای اثربخشبببی تمرینهبببای حرکتبببی ببببر ب هبببود
کارکردهببای اجرایببی در کودکببان بببا ناتوانیهببای یببادگیری
علب-روانشناختی ،نیز همسبو ببود .عب وه ببر ایبن یافتبههای
پببژوهش حاضببر بببا نتببایج پژوهشهببای زیببریس و جانسببن
( )7135در را ببتای اثربخشببی فعالیتهببای بببدنی بلندمببدت بببر
کارکردهبببای اجرایبببی در کودکبببان دارای نقبببب توجبببه و
همچنین با پبژوهش قرببان پبور ،پاکبدامن ،رحمبانی ،میمبدباقر.
حسببینی ،غ میسببین ( )3137درزمینببهی اثربخشببی آمببوزش
حرکببات ریتمیببک ایروبیببک بببر ب هببود حافظببه نیببز همسببو بببود.
همچنببین بببا یافتببههای قربببانزاده و لطفببی ( )3137در را ببتای
اثربخشببی تمرینببات حرکتببی مببوزون بببر کارکردهببای اجرایببی
دانش آمبوزان ببا کمتبوانی ذهنبی آمبوزش پبذیر و همچنبین ببا
نتبببایج پبببژوهش تا بببی ( )7113در زمینبببه تببب ثیر مبببداخ ت
ورزشببی بببر روی ب هببود عملکببرد اجرایببی ،شببناختی و حرکتببی
کودکببان دارای اخببت ل همبباهنگی رشببدی نیببز همسببو بببود.
ع وه ببر ایبن ببا یافتبههای پبژوهش بیبک ،نزاکبت الیسبینی،
بببادامی و عابببدی )3131( ،کببه دربببارهی اثربخشببی تمرینببات
یوگببا بببر کارکردهببای اجرایببی کودکببان دارای اخببت ل کا ببتی
توجه توأم با بیش فعالی میباشد ،همسو بود
در را تای تهیبین یافتبه پبژوهش حاضبر کبه انجبام تمرینهبای
حرکتببی ریتمیببک منجببر بببه ب هببود کارکردهببای اجرایببی دانببش
آمببوزان بببا کمتببوانی ذهنببی آموزشپببذیر میشببود ،میتببوان
اظ ار داشت که ایبن دانبش آمبوزان از کلیبه قابلیتهبای ملبزی
باقیمانببده خببود ا ببتفاده نکببرده و بببه دلیببل مشببک تی کببه در
کارکردهبای اجرایبی دارنببد ،از توجبه ،حافظببه ،ببازداری رفتبباری،
ببازماندهی و تلببمیمگیری نسببهتاً ضببعیفی برخببوردار هسببتند
و عملکبرد مطلبوبی ندارنبد .درواقبع اجبرای تمرینهبای حرکتببی
ریتمیببک میتوانببد باعببث تقویببت مؤلفببههایی چببون توجببه،
حافظببه ،ببازماندهی ،برنامببهریزی ،تلببمیمگیری و بببازداری
رفتبباری کببه کارکردهببای اجرایببی را در برمیگیرنببد ،میگببردد.
همچنبببین میتبببوان گفبببت کبببه کارکردهبببای اجرایبببی ببببا

تواناییهببایی در ج ببت فراینببد یببادگیری از اهمیببت خاصببی
برخوردار هسبتند .ایبن تواناییهبا ببه دانشآمبوز کمبک میکنبد
که عملکرد خبود را ارزیبابی کنبد و موانبع احتمبالی را برحبرف و
میزان پیشرفت خود را ارزیابی نماید.
درن ایت ،تمرینهبایی کبه ببا هبدف ب هبود و ارتقبا کارکردهبای
اجرایببی دانببش آمببوزان کمتببوان ذهنببی آموزشپببذیر پای بهریزی
شببود ،دارای ارزش ببباایی ا ببت .اگببر متخللببین تعلببیم و
تربیببت و معلمببین از تبب ثیر تمرینهببای حرکتببی ریتمیببک بببر
ب هود کارکردهای اجرایبی ایبن دانبش آمبوزان آگباهی یابنبد ،در
ج ببت غنببی ببازی میببیط و بستر ببازی بببرای تمرینهببای
گروهی خلوصاً بازیهبای حرکتبی همبراه ببا ریبتم و مو بیقی
که منجر به رشبد و ب هبود کارکردهبای اجرایبی میگبردد ،اقبدام
خواهنببد کببرد؛ زیببرا ایببن م ارتهببا از حریببق تجربببه ،آمببوزش و
یادگیری به د ت میآید.
بنببابراین ،آگبباهی دادن بببه والببدین و مربیببان دانببش آمببوزان
کمتوان ذهنبی و عبادی ،ارائبه راهکارهبای عملبی ببه مسبئولین
مبببببدارس ،اح ر بببببانی ببببببه کارشنا بببببان بببببازمان
آمببوزشوپرورش ا ببتثنایی ،روانشنا ببان و متخللببین درببباره
نقببش و اهمیببت اجببرای برنامببه تمرینهببای حرکتببی ریتمیببک،
تب ثیر بسببزایی در ب هببود کارکردهببای اجرایببی دانببش آمببوزان بببا
کمتبببوانی ذهنبببی آموزشپبببذیر خواهبببد داشبببت .ازجملبببه
میببدودیتهای پببژوهش حاضببر ،تعببداد انببد آزمودنیهببا،
انجببام پببژوهش تن ببا بببر روی جبنس پسببر در مقطببع ابتببدایی و
مداخلببه تن ببا بببا دانببش آمببوزان بببا کمتببوانی ذهنببی در ببطح
آموزشپببذیر (خفیببف) بببود؛ بنببابراین شایسببته ا ببت کببه در
تعمیمپببذیری نتبببایج احتیببباط شبببود .پیشبببن اد میشبببود کبببه
پژوهشهبببای آتبببی ببببه بببن ،جنسبببیت و بببطوپ مختلبببف
کمتببوانی ذهنببی توجببه داشببته باشببد .از برنامببههای مببداخ تی
دیگببری بببرای ب هببود کارکردهببای اجرایببی دانببش آمببوزان بببا
کمتوانی ذهنبی آموزشپبذیر ا بتفاده شبود .مطالعبات بعبدی ببا
حجببم نمونببهی بیشببتری انجببام شببود .همچنببین پیشببن اد
میشببود کببه برنامببهی تمرینهببای حرکتببی ریتمیببک بهصببورت
خبببدمات آموزشبببی و روانشبببناختی و در مبببدارس بهصبببورت
ر می به دانش آموزان با کمتبوانی ذهنبی ارائبه شبود تبا بتبوان
از بسبببیاری از مشبببک ت مبببرتهط ببببا کارکردهبببای اجرایبببی
پیشگیری کرد.
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