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 توانهای اجرایی دانش آموزان کمکردهای حرکتی ریتمیک بر کارتمرین یاثربخش
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 3نمسعود طاهریا

 4محمد عاشوری

 

 چکیده

شی تمرین :هدف ضر با هدف تعیین اثربخ سر کمپژوهش حا شد. توان ذهنیهای حرکتی ریتمیک بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان پ  :روشانجام 
 توان ذهنیآموزان کمجامعه آماری این پژوهش، تمام دانشآزمون و گروه کنترل بود. پس-آزمونشبهه آزمایشبی با حرپ پیش ییک مطالعهاین پژوهش 

با روش بودند که ذهنی مقطع ابتدایی  یتوانپسببر با کم آموزدانش 72شبب ر ت ران بود و نمونه این پژوهش،  3131-3131مشببلول به تیلببیل  ببال 
ش ر ت ران انتخاب و گیری در د ترس انمونه شی و نفر از آن 31ز مدارس  شدند. گروه آزمایشی  31ها در گروه آزمای نفر دیگر در گروه کنترل جایگزین 
سه تمرین )در حول  31در  سه  1جل شرکت کردند درحال 11هفته( و هر جل شرکت نکردند. دانش آموزان کم کهیدقیقه  سات   توانگروه کنترل در این جل

لب روانبا ا تفذهنی   SPSSافزار نرم یریکارگها با ا تفاده از تیلیل کوواریانس با بهداده شناختی کولیج مورد ارزیابی قرار گرفتند واده از آزمون ع

سخه  شد. 33ن شان دادنتایج  ها:یافتهتیلیل  ثهت و توان ذهنی اثر مبر کارکردهای اجرایی دانش آموزان کمتواند میحرکتی ریتمیک  یهانیتمرکه  ن

ی هاروهگبر روی دیگر  شدهانجامی هاپژوهشآمده، نتایج این پژوهش هم  و با  ایر د تهای بهبا توجه به یافته گیری:نتیجهباشد.داری داشته معنا

 ی حرکتی بر روی کارکردهای اجرایی بود.هانیتمرافراد ا تثنایی در را تای اثربخشی 
 یتوان ذهنکم های اجرایی،کردکار ریتمیک،های حرکتی تمرین :هادواژهیکل

 

 مقدمه
ته می 5توان ذهنیبه افرادی کم یتگف یدود که م های شبببود 

معنادار در کارکردهای هوشببی و رفتارهای  ببازشببی داشببته و 
باشببد. در این  جادشببدهیا ی ببالگها قهل از هجدهمشببک ت آن

شی به شی مف ومی، صورت م ارتتعریف رفتار  از های  از
رفتار  ببازشببی  گریدعهارتا ببت. به شببدهانیاجتماعی و عملی ب

ی های زندگگیری م ارتو یاد یریکارگتوانایی شببخب برای به
فرد قادر به زندگی مسبببتقل باشبببد )انجمن  کهینیوا بببت به

ناتوانی کایی  (. در راهنمای 7117، 8وشبببی و تیولیهای هآمری
معیار  2های روانی )ویرا ببت پنجم(تشببخیلببی و آماری اخت ل
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 75/1/3138تاریخ پذیرش مقاله:   33/7/3138تاریخ دریافت مقاله: 

5. Intellectual disability 

6. American assessment of intellectual and developmental disabilities 

7. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) 

American Psychiatric Association.8 

Contestabile.9 

10. Attention 

11. Working memory 

12. Self-regulation 

شده ا ت. حذف معیار ضریب هوشی باعث ضریب هوشی حذف
شتری روی  طح عملکرد  ازگارانهمی ی شود کانون توجه بی

(. شببیو  7131 ،6آمریکا یپزشببکفرد متمرکز شببود )انجمن روان
درصبببد کل جمعیت ج ان را شبببامل  1 هاًیتوانی ذهنی تقرکم
توان ذهنی، (. در میان افراد کم3،7131شبببود )کونسبببتابیلیمی

 پذیر جایگاهتوانی ذهنی آموزشکودکان و جوانان مو ببوم به کم
درصبببد تعداد کل کودکان  7ای دارند. این کودکان حدود ویژه

(؛ که ب ره هوشی 3163دهند )افروز،  نین مدر ه را تشکیل می
 (.3163ا ت )افروز،  25-21تا  55-51آنان حدود 

، 31هایی چون توجهتوان ذهنی در زمینهکودکان کم کهییازآنجا
، مشببک تی دارند )هااهان، کافمن 37گردانی، خود33حافظه فعال

 یتوان ذهندانش آموزان کم ییاجرا یهاکردبر کار کیتمیر یحرکت یهانیتمر یاثربخش
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دانیم کودکان برای یادگیری باید ( و همچنین می7135، 3و پولن
ا بیاموزند موردنظر ربتوانند بر تکلیف خاصی تمرکز کنند تا مطلب 

ای های درمانی گسبببترده(. روش3163) بببیف نراقی و نادری، 
ها در متون پژوهشببی مختلف لیاش شببده برای ب هود این زمینه
  باشبببد.می 7یرایهای اجکردها ارتقای کارا بببت که یکی از آن

ها، کارکردهای اجرایی معمواً شبببامل بازداری و کنترل میر 
ظه طا یحاف عال، انع خت یریپذفف نا مه1شببب نا ریزی و ، بر

مان عه  1یده بببباز های اجرایی مجمو کارکرد ای از ا ببببت. 
شامل خودگردانی، خود آغازگری، برنامهتوانایی ، ریزیهای عالی 

 ینیبشی، ادرا  پویا از زمان، پیدهانعطاف شبببناختی،  بببازمان
روزانه و تکالیف  یهاتیا بببت که در فعال 5آینده و حل مسبببئله

یری ببب گ مییبباد کمببک  کودکببان  یزاده، ه  ل ع (. 3161کنببد )
کارکردهای اجرایببببببی، کارکردهای شبببناختی و  گریدعهارتبه

های  ببطح باا ای از تواناییفراشببناختی هسببتند که مجموعه
مل خودگردان مهیشبببا نا بازداری، بر طاف ،  ریزی راههردی، انع

بام می به انج به را ب برل تکان و  ) وانسونر اند شناختی و کنت
ر کارکردهای اجرایی  اختارهای م می هستند د (.7112، 8ژرمن

شته، برای انطهاق و  که در کنترل و هدایت رفتار نقش ا ا ی دا
به  کارکردها  ند. این  ندگی واقعی اهمیت دار عملکرد موفق در ز

دهند تا تکالیف را آغاز و تکمیل کنند و در مواج ه افراد اجازه می
را تشببخیب  رمنتظرهیهای غتها مقاوم باشببند؛ موقعیبا چالش
های منا بببب با موقعیت را ها و برنامه بببرعت نقشبببهداده و به

های روزانه را مدیریت کنند و مانع بروز حراحی کنند و ا بببترس
 (.3131رفتارهای نامنا ب شوند )امینایی و مو وی نسب، 

ای برای ب هود کببارکردهببای اجرایی در هببای گسبببتردهروش
قات موجود ا بببت  بهکه یکی از این روشتیقی  یریکارگها 

، مثالعنوانباشببد. بههای حرکتی همراه با ریتم و وزن میتمرین
شان داده ا ت که مداخ ت  (7117) 2زوازو و مولرق در تیقی ن

 هزودهنگام آموزشببی حرکتی بر ب هود کارکردهای اجرایی و توج
لب روانکودکان با ناتوانی . تشناختی مؤثر ا های یادگیری ع

کات ورزشبببی  به اثربخشبببی حر همچنین گروهی از میققین 
کارکردهای اجرایی توجه و  بدنی موزون بر  یت  عال یک و ف ایروب

ری های یادگیکودکان با ناتوانی ژهیوی کاری کودکان بهحافظه
لب روان شاره نمودهع (. 7116، 6پینک ام-اند )فراگااشناختی ا

                                                           
1. Hallahan, Kauffman & Pullen disability 

2. Executive-function 

3. Cognitive Flexibility 

4. Organization 

5. Problem solving 

6. Swanson, L. H & Jerman 

7. Zvlazvo &Muller 

Fragala-Pynkham.8 

Keita.9 

Yuichi.10 

های تمیک حرکات و بازیع وه بر این، به دلیل جنهه نشاط و ری
موزون کودکان بسببیاری از ممببامین آموزشببی و شببناختی را 

آموزند )داد بببتان، تلوییی، ضبببمن انجام حرکات می یاگونهبه
سا31، یویچی3(. ع وه بر این، کیتا3165 سوهی و  37، گیوجیا33، تات

یاکی عه7113) 31یوشببب ت ث( در مطال به برر بببی  حرکات  ریای 
اختی در نوجوانان پرداختند. مطالعه ریتمیک بر کارکردهای شبببن

ها نشببان داد کارکردهای شببناختی خلببوصبباً  ببطح توجه و آن
 رب یابد.های ریتمیک ب هود میحافظه با انجام حرکات و ورزش

 یهاداری پا بببخ که یکی از مؤلفها ببباس الگوی بارکلی، باز
 و تهیپهمباشد، فرایندی ا ت که  ه مؤلفه بهکارکرد اجرایی می

اند از دارد که با د تگاه حرکتی رابطه دارند. این  ه مؤلفه عهارت
کار ایجاد حور خودغالب به یک رویداد که به 31داری از پا ببخباز
که موجب  35گردد، متوقف کردن پا خ یا الگوی پا خ جاریمی
دهی یا ادامه دهد در مورد پا خشود و به فرد اجازه میمی ریت خ

یا ادامه یک  38همچنین کنترل تداخلپا بببخ تلبببمیم بگیرد و 
مل مزاحم )پورمیمدرضبببای تجریشبببی،  یت در برابر عوا عال ف

 (.3131پژوه، به ،آبکنارعاشوری، جلیل
ازجمله مناحقی ا ت که در  ای از شهکهضمن، د تگاه فعال در

عملکرد توجه نقش به  زایی دارد. این د تگاه در قسمت پایین 
دارد. این وشیار و آماده دریافت، نگه میملز قرار داشته و ملز را ه

دهی ریزی،  ازماند تگاه در کنترل توجه پایدار، بازداری، برنامه
قدهو بخش عات ع طال تار نقش م می دارد. م ندی رف های ب
های عم نی و حرکات ارادی دهد که حرکتای نشان میقاعده
 ههای مختلف  ببهب ب هود عملکرد این د ببتتوانند در گروهمی

سن7131 ،32شافرگردند ) ( بدین نتیجه 7135) 36(. زیریس و جان
بدنی بلندمدت بدون در نظر گرفتن نو   یهاتیکه فعال انددهیر 

کان دارای نقب  های اجرایی در کود کارکرد آن اثر مثهتی بر 
بان پور کدامن، رحمانی ،توجه دارد. همچنین در پژوهش قر  و پا

آمده ا ت که آموزش حرکات د تبه( این یافته 3137) حسینی
فه که یکی از مؤل ظه  حاف یک بر ب هود  یک ایروب های ریتم

شی دیگر بدین هکارکردهای اجرایی ا ت اثر مث ت دارد. در پژوه
حرکتی موزون اثربخشی معناداری  یهانینتیجه ر یدند که تمر

با کم های اجرایی دانش آموزان  کارکرد توانی ذهنی آموزش بر 
به برر ی  (7113) 33(. تا ی7313،د )قربان زاده و لطفیپذیر دارن

Tatsvhysa.11 

Gyvjya.12 

Yoshiaki.14 

14. Response inhibition 

15. Ongoing response 

16. Interference control 

Schaefe.17 

Zyrys &Johnson.18 

Tasi.91 
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شی بر روی کودکان دارای اخت ل هماهنگی  ت ثیر مداخ ت ورز
شدی پرداخت و دریافت این تمرینات در ب هود عملک ی، رد اجرایر

زاکت تیقیق بیک، ن جیشناختی و حرکتی کودکان مؤثر ا ت. نتا
هفته  37دهد که ( نشببان می3131الیسببینی، بادامی و عابدی، )

بر کارکردهای اجرایی )بازداری پا خ،  یداریتمرین یوگا، اثر معن
 ، کنترل تکانشی و تلییر موقعیت( داشته ا ت.یزنگبهگوش

رود که ا ببتفاده از های پژوهشببی احتمال میبا توجه به پیشببینه
کارکردهای اجرایی ازجمله  دتوانهای حرکتی ریتمیک میتمرین

ریزی دانش آموزان ازداری پا ببخ، توجه و برنامهدهی، ب ببازمان
ما پژوهشرا ب هود بخشبببد پذیرتوان ذهنی آموزشکم های ؛ ا

های حرکتی بر کارکردهای اندکی به برر ببی اثربخشببی تمرین
، در گریدعهارتاند. بهتوان ذهنی پرداختهاجرایی دانش آموزان کم

شی تمرین ردهای د کارکهای حرکتی بر ب هواکثر مطالعات اثربخ
های ا بببتثنایی مانند دانش آموزان مهت به اجرایی در دیگر گروه

عالی فاخت ات یادگیری خاص و یا اخت ل کا بببتی توجه/بیش
 ازد شده ا ت. آنچه اهمیت تیقیق حاضر را برجسته میپرداخته

ستتوان تیقیقاتی را یافت که بهاین ا ت که نمی قیم صورت م
شی تمرین شتر رکتی را بر های حاثربخ های های کارکردمؤلفهبی

توان ذهنی  بببنجیببده ببباشببببد. اجرایی در دانش آموزان کم
ستردهپژوهش شک ت مربوط های گ ای حاکی از آن ا ت که م

به حافظه، توجه، رفتارهای  ازشی و همچنین پیشرفت تیلیلی 
توان ذهنی به علت نقب در کارکردهای اجرایی دانش آموزان کم

شد. ازابها میآن شی  رونیا ضر با هدف تعیین اثربخ پژوهش حا
های حرکتی ریتمیک بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان تمرین
 انجام شد. توان ذهنیپسر کم
 روش

شی ا ت، از حرپ  شهه آزمای در این پژوهش که از نو  مطالعات 
شد. جامعه آماری پس-آزمونپیش آزمون با گروه کنترل ا تفاده 

ر پذیتوانی ذهنی آموزشدانش آموزان پسببر با کم این پژوهش را
در مدارس شبب ر ت ران  3131-3131مقطع ابتدایی که در  ببال 

ها مشلول به تیلیل بودند، تشکیل دادند. برای انتخاب آزمودنی
سر دانش 72گیری در د ترس، با ا تفاده از روش نمونه آموز پ

اد انی ذهنی ارشتوپذیر از مدر ه پسرانه کمتوان ذهنی آموزشکم
جد م   که وا ند  خاب شببببد توانی ذهنی های ورود )کمانت

-55پذیر، مشلول به تیلیل مقطع ابتدایی، ب ره هوشی آموزش
فاده هم21-25تا  51 عدم ا بببت مان از ( خروج از پژوهش ) ز

 31شناختی و مداخ ت رفتاری( بودند و های دارویی، رواندرمان
مایش و نان در گروه آز نان در گروه کنترل  31 نفر از آ نفر از آ

شی  شهه آزمای شدند. به دلیل ا تفاده از روش پژوهش  جایگزین 
باشبببد. نفر می 35ها حداقل حجم مطلوب برای هر یک از گروه

                                                           
1. Coolidge Neuropsychological Inventory 

سیر نمونه شک ت موجود در م گیری، در پژوهش ولی به دلیل م
به روش  35حاضبببر حدود  با توجه  ما  نفر جایگزین شبببدند؛ ا
بااحتپژوهش، باید ت صبببورت گیرد. ج ت انجام  اطیعمیم نتایج 

مدیریت آموزش مهیوپرورش شببب ر ت ران، معرفپژوهش، از   نا
صول اخ قی  شد. ج ت رعایت ا برای ورود به مدر ه دریافت 
ضایت از والدین و معلمان دانش آموزان  سب ر پژوهش پس از ک

کننده در پژوهش و جلب همکاری دانش آموزان، پژوهش شرکت
 رفت.صورت گ

عات از آزمون علبببببرای جمعدر این پژوهش،  -آوری اح 
 7117ا ببتفاده شببد. این آزمون در  ببال  3شببناختی کولیجروان

شد و دارای   ؤال  336 ؤال ا ت.  711تو ط کولیج ت یه 
 یاصبببورت چ اردرجهنخسبببت بر ا ببباس مقیاس لیکرت و به

کام ً  و ا ت )کام ً اشتهاه، گاهی در ت، تقریهاً در ت شدههیت 
 شود.با در ت و غلط پا خ داده می 711و  333در ت( و  ؤال 

ا ت و تو ط  شدهی ال حراح 32تا  5این آزمون برای  نین  
والدین یا  برپر بت کود  و نوجوان و یا کسبی مانند معلم که 

گویه از این آزمون  33گردد. شنا د تکمیل میمی یخوبفرد را به
ود، شکاربرده میردهای اجرایی بهج ت تشخیب اخت ات کارک

گویه  1و  یریگمیگویه تلم 6، یدهگویه  ازمان 6که  گونهنیا
هاربازداری را می جد. آزمون کولیج دارای اعت در  37/1  7 بببن

باشبببد. علیزاده و های کارکردهای اجرایی میتشبببخیب اخت ل
هدی پور ) یایی این آزمون را 3161زا پا ( نیز در پژوهش خود 

سانی درونی مقیاس را اند. آنگزارش کرده 65/1 ها همچنین هم
 اند.به د ت آورده 33/1با ا تفاده از آزمون آلفای کرونهاخ 

عنوان در اولین مرحلببه، آزمون کولیج بببه برای اجرای پژوهش
تو ط معلمین دانش آموزان تکمیل گردید. در مرحله  آزمونشیپ

عدی تمرین )موزون( تو بببط دو مربی  کیتمیهای حرکتی رب
سه  31صورت گروهی در به دهیدآموزش  1ای حی دقیقه 11جل

صببورت میانگین و خارج از  بباعات جلسببه به 1ای هفته و هفته
 کهیحورآموزشببی ک س به گروه آزمایش، تمرین داده شببد. به

صورتبرای همه آزمودنی سان بود. در  کهیهای گروه آزمایش یک
 ها ارائه نشد.از این تمرین کیچیبه گروه کنترل ه

آموز( تو ببط دانش 72بعد از آخرین جلسببه، هر دو گروه )تمامی 
بهروان-آزمون علبببب ناختی کولیج  که عنوان پسشببب آزمون 

ند. برای  یابی قرار گرفت باره مورد ارز ند، دو یل کرد معلمین تکم
سخه د تهای بهتجزیه تیلیل داده  33آمده از این پژوهش از ن

شد. از میانگین و انیراف ا تاندارد در  SPSSزار افنرم ا تفاده 

2. Reliability 
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ا ببتفاده  3آماری تیلیل کوواریانس  ببطح توصببیفی و از آزمون
 .شد

 هامحتوای بازی -1جدول شماره 
 شرپ بازی عنوان بازی

ان از فرشته و هم شیطکند. هم در این بازی یک نفر نقش فرشته و یک نفر نقش شیطان را بازی می بازی فرشته و شیطان
ها تن ا باید حرکات فرشته ای از حرکات را تقلید نمایند. ولی آزمودنیخواهند که مجموعهها میآزمودنی

 را تقلید کنند

 ده توپ را بر ع کنندهعیتوزدهند و یک نفر نقش تشکیل می رهیدامینها یک در این بازی آزمودنی بازی میدان و توپ
ها توپ را کند تا آنها پرتاب میآزمودنی ی وبهتوپ، توپ را  کنندهعیتوزازی گیرد. در حول بمی

 دریافت نمایند و دوباره به او پس دهند

 گردندیبازمها تن ا با یک پا مسیری را حی نموده و در این بازی آزمودنی یلیلبازی 

از حرکت  قرمزچراغکنند ولی با شنیدن اصط پ ها شرو  به حرکت میدر این بازی آزمودنی قرمزچراغبازی 
 ستندیایبازم

 ها باید حرکات الگو را تقلید نمایندکند و تمامی آزمودنیدر این بازی یک نفر نقش الگو را ایفا می بازی تقلید حرکت

 ها صداهای الگو را تقلید نمایندکند و باید تمامی آزمودنیو را ایفا میدر این بازی یک نفر نقش الگ بازی تقلید صدای ریتمیک

ها باید با ریتم خاص و با گردد و تمامی آزمودنیدر این بازی خط و مسیری برای حرکت مشخب می بازی خط موزیکال
 رعایت نوبت آن مسیر را حی نمایند

 مدت خاصی تن ا با یک پا بایستندها در در این بازی باید تمامی آزمودنی لکلکبازی 

ی  ر اند، بر روآن را نگرفته کهیدرحالای حاوی شن را بایستی کیسهها میدر این بازی تمامی آزمودنی بازی کیسه تعادل
 قرار داده و مسیر مشخلی را بدون افتادن کیسه حی نمایند

مه تمرین به ذکر ا بببت که برنا تاج جلودار ،دهقانی، کریمی، تقی پورجواناز تیقیق  های حرکتی ریتمیکازم  ( و 3133پاکیزه ) ون
 بود شدهگرفته( 3163)، امیری، کجهاف و عابدی صاحهان

 

 های حرکتی ریتمیک )موزون(محتوای برنامه تمرین خالصه - 2جدول 

 میتوای جلسه ا م جلسه

 برقراری ارتهاط با آزمودنی و معرفی و همچنین شرپ برنامه جلسه اول:
های آن برای های حرکتی ریتمیک و بیان ویژگیتمرین
 هاآزمودنی

 های حرکتی ریتمیکانجام تمامی بازی جلسه دوم تا دهم:

 

                                                           
1. Analysis of covariance (ANCOVA) 
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 هایافته
عات عه اح  طال به  در این م توان ذهنی آموز کمدانش 72مربوط 

آموز( دانش 31در دو گروه کنترل )شامل  پذیر مقطع ابتداییآموزش
آموز( مورد تجزیه تیلیل قرار گرفت. دانش 31و آزمایش )شبببامل 

های شببباخب کارکرد به متلیر پژوهش ) های توصبببیفی مربوط 
یت پیش مایش و کنترل در موقع آزمون و اجرایی( در دو گروه آز

 شده ا تارائه 1 آزمون در جدولپس

 

 (=22nانحراف معیار کارکردهای اجرایی )میانگین و  - 3 جدول
 گروه کنترل گروه آزمایش مرحله متلیر

 انیراف معیار میانگین انیراف معیار میانگین

 33/1 58/77 13/7 11/73 گروه آزمایش کارکردهای اجرایی

 61/7 32/71 12/7 72/18 گروه آزمایش

 
حاکی از آن ا بببت که میانگین نمرات کارکردهای  1 نتایج جدول

آزمون تلییر کرده ا ت. برای آزمون و پساجرایی در موقعیت پیش
یک  لت وجود  به ع یانگین نمرات،  ناداری این اخت ف م تعیین مع

های حرکتی ریتمیک( و یک متلیر وابسببته متلیر مسببتقل )تمرین
یل اثر پیش عد های اجرایی( و ت کارکرد ماری  آزمون از) آزمون آ

شد. به ع منظور برر ی نرمال بودن توزیتیلیل کوواریانس ا تفاده 

ا میرنف ا تفاده گردید -متلیرهای پژوهش، از آزمون کولموگروف
همگنی  (. مفروضبببه<15/1Pو نتایج حاکی از عدم معناداری بود )

 7قرار گرفت که نتایج آن در جداول  یها نیز موردبرر بببواریانس
  ت.شده اارائه

 

 آزمون همگنی واریانس لون - 4 جدول
 مقدار احتمال یگروهدروندرجه آزادی  درجه آزادی بین گروهی Fآماره
116/3 3 75 18/1 

 
شد  دیها تائفروضه همگنی واریانس، م1 با توجه به نتایج جدول

(18/1=P) توان از آزمون آماری تیلیل کوواریانس بنابراین می؛
 آمده ا ت. 5ا تفاده کرد که نتایج آن در جدول 

 

 و کنترل شیگروه آزما ییاجرا یآزمون کارکردهانمرات پس انسیکووار لیتحل - 5جدول 
 مجذور اِتا مقدار احتمال Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجمو  مجذورات منهع اثر

 32/1 <11/1 62/23 85/713 3 85/713 آزمونپیش

 27/1 <1113/1 21/116 17/367 3 17/367 گروه

    31/7 75 51/27 واریانس خطا

     72 76/3187 واریانس کل
 

دهببد بببا در نظببر گببرفتن نشببان می 5حور کببه در جببدول همببان
پببراش، تفبباوت عنوان متلیرهببای هببمآزمببون بببههببای پیشنمره

تبوان ذهنبی بین نمرات کارکردهبای اجرایبی دانبش آمبوزان کم
پببذیر در دو گببروه آزمببایش و کنتببرل معنببادار ا ببت. آموزش

ا بت آزمبون داشبته ، گبروه اثبر معنباداری ببر پسگریدعهارتبه
(1113/1P<) توان گفبت کبه ببا توجبه ببه مجبذور بنابراین می؛

 ثیر برنامببه تبب از ناشببی تلییببرات ایببن ٪27تببوان گفببت اِتببا، می
از تلییراتببی  ٪27 گریدانیبآزمببایش ا ببت. بببه مداخلببه در گببروه

کببه در نمببرات کارکردهببای اجرایببی دانببش آمببوزان در نمببرات 
هببای هببا بببه وجببود آمببده ا ببت تو ببط تمرینآزمببون آنپس

 شودحرکتی ریتمیک تهیین می

 گیرینتیجهبحث و 
هبای حرکتبی پژوهش حاضر ببا هبدف تعیبین اثربخشبی تمبرین

تببوان ریتمیببک بببر کارکردهببای اجرایببی دانببش آمببوزان پسببر کم
درمجمببو  نتببایج حاصببل از ایببن مطالعببه  انجببام شببد. ذهنببی
هبای حرکتببی ریتمیببک اهمیببت ا بتفاده از برنامببه تمرینبیبانگر 
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در ایببن گببروه از  بببرای ب هببود و ارتقببای کارکردهببای اجرایببی
هببای ایببن نتببایج بببا نتببایج پژوهش .باشببددانببش آمببوزان می

در را ببببتای اثربخشببببی مببببداخ ت  (7117مببببولر )زوازو و 
زودهنگببام آموزشببی حرکتببی بببر ب هببود کارکردهببای اجرایببی و 

شبناختی و هبای یبادگیری علبب روانتوجه کودکبان ببا ناتوانی
( در زمینببه اثربخشببی 7116پینک ببام )-بببا تیقیقببات فراگبباا

یبببت ببببدنی مبببوزون ببببر حرکبببات ورزشبببی ایروبیبببک و فعال
 ژهیوی فعببال کودکببان بببهکارکردهببای اجرایببی توجببه و حافظببه

شببناختی همسببو هببای یببادگیری علببب روانکودکببان بببا ناتوانی
 (3133همکباران )دهقبانی و  بود. عب وه ببر ایبن، ببا تیقیقبات
هبببای حرکتبببی ببببر ب هبببود در را بببتای اثربخشبببی تمرین

ای یببادگیری هببکارکردهببای اجرایببی در کودکببان بببا ناتوانی
های شناختی، نیز همسبو ببود. عب وه ببر ایبن یافتبهروان-علب

زیببریس و جانسببن  یهبباپژوهش جیپببژوهش حاضببر بببا نتببا
بببدنی بلندمببدت بببر  یهبباتیرا ببتای اثربخشببی فعال ( در7135)

و  کارکردهبببای اجرایبببی در کودکبببان دارای نقبببب توجبببه
ر. میمبدباق با پبژوهش قرببان پبور، پاکبدامن، رحمبانی، نیهمچن

اثربخشببی آمببوزش  ینببهیدرزم( 3137) غ میسببین حسببینی،
حرکببات ریتمیببک ایروبیببک بببر ب هببود حافظببه نیببز همسببو بببود. 

را ببتای  ( در3137)های قربببانزاده و لطفببی همچنببین بببا یافتببه
اثربخشببی تمرینببات حرکتببی مببوزون بببر کارکردهببای اجرایببی 

تبوانی ذهنبی آمبوزش پبذیر و همچنبین ببا دانش آمبوزان ببا کم
مبببداخ ت  ریدر زمینبببه تببب ث (7113) یتا بببپبببژوهش  جیانتببب

ورزشببی بببر روی ب هببود عملکببرد اجرایببی، شببناختی و حرکتببی 
کودکببان دارای اخببت ل همبباهنگی رشببدی نیببز همسببو بببود. 

های پبژوهش بیبک، نزاکبت الیسبینی، ع وه ببر ایبن ببا یافتبه
ی اثربخشببی تمرینببات درببباره ( کببه3131) بببادامی و عابببدی،

ردهببای اجرایببی کودکببان دارای اخببت ل کا ببتی یوگببا بببر کارک
 ، همسو بودباشدیتوجه توأم با بیش فعالی م

هبای در را تای تهیبین یافتبه پبژوهش حاضبر کبه انجبام تمرین
حرکتببی ریتمیببک منجببر بببه ب هببود کارکردهببای اجرایببی دانببش 

تببوان شببود، میپببذیر میتببوانی ذهنببی آموزشآمببوزان بببا کم
هبای ملبزی آمبوزان از کلیبه قابلیتاظ ار داشت که ایبن دانبش 

باقیمانببده خببود ا ببتفاده نکببرده و بببه دلیببل مشببک تی کببه در 
کارکردهبای اجرایبی دارنببد، از توجبه، حافظببه، ببازداری رفتبباری، 

نسببهتاً ضببعیفی برخببوردار هسببتند  یریگمیدهی و تلببم ببازمان
هبای حرکتببی و عملکبرد مطلبوبی ندارنبد. درواقبع اجبرای تمرین

چببون توجببه،  ییهاانببد باعببث تقویببت مؤلفببهتوریتمیببک می
گیری و بببازداری ریزی، تلببمیمدهی، برنامببهحافظببه،  ببازمان

گببردد. گیرنببد، میرفتبباری کببه کارکردهببای اجرایببی را در برمی
تبببوان گفبببت کبببه کارکردهبببای اجرایبببی ببببا همچنبببین می

هببایی در ج ببت فراینببد یببادگیری از اهمیببت خاصببی توانایی
کنبد آمبوز کمبک میهبا ببه دانشاناییبرخوردار هسبتند. ایبن تو

که عملکرد خبود را ارزیبابی کنبد و موانبع احتمبالی را برحبرف و 
 میزان پیشرفت خود را ارزیابی نماید.

هبایی کبه ببا هبدف ب هبود و ارتقبا کارکردهبای ، تمرینتیدرن ا
 یزیرهیببپببذیر پاتببوان ذهنببی آموزشاجرایببی دانببش آمببوزان کم

ت. اگببر متخللببین تعلببیم و شببود، دارای ارزش ببباایی ا بب
هببای حرکتببی ریتمیببک بببر تمرین ریتربیببت و معلمببین از تبب ث

ب هود کارکردهای اجرایبی ایبن دانبش آمبوزان آگباهی یابنبد، در 
هببای بببرای تمرین یمیببیط و بستر بباز ی ببازیج ببت غنبب

هبای حرکتبی همبراه ببا ریبتم و مو بیقی گروهی خلوصاً بازی
گبردد، اقبدام اجرایبی میکه منجر به رشبد و ب هبود کارکردهبای 

هببا از حریببق تجربببه، آمببوزش و زیببرا ایببن م ارت؛ خواهنببد کببرد
 آید.یادگیری به د ت می

بنببابراین، آگبباهی دادن بببه والببدین و مربیببان دانببش آمببوزان 
توان ذهنبی و عبادی، ارائبه راهکارهبای عملبی ببه مسبئولین کم

ببببببه کارشنا بببببان  بببببازمان  یر بببببانمبببببدارس، اح  
 ببتثنایی، روانشنا ببان و متخللببین درببباره وپرورش اآمببوزش

هببای حرکتببی ریتمیببک، نقببش و اهمیببت اجببرای برنامببه تمرین
بسببزایی در ب هببود کارکردهببای اجرایببی دانببش آمببوزان بببا  ریتبب ث
پبببذیر خواهبببد داشبببت. ازجملبببه تبببوانی ذهنبببی آموزشکم

هببا، های پببژوهش حاضببر، تعببداد انببد  آزمودنیمیببدودیت
نس پسببر در مقطببع ابتببدایی و انجببام پببژوهش تن ببا بببر روی جبب

تببوانی ذهنببی در  ببطح مداخلببه تن ببا بببا دانببش آمببوزان بببا کم
بنببابراین شایسببته ا ببت کببه در ؛ پببذیر )خفیببف( بببودآموزش
شبببود کبببه نتبببایج احتیببباط شبببود. پیشبببن اد می یریپببذمیتعم

هبببای آتبببی ببببه  بببن، جنسبببیت و  بببطوپ مختلبببف پژوهش
ی مببداخ تی هاتببوانی ذهنببی توجببه داشببته باشببد. از برنامببهکم

دیگببری بببرای ب هببود کارکردهببای اجرایببی دانببش آمببوزان بببا 
پبذیر ا بتفاده شبود. مطالعبات بعبدی ببا توانی ذهنبی آموزشکم

ی بیشببتری انجببام شببود. همچنببین پیشببن اد حجببم نمونببه
صببورت هببای حرکتببی ریتمیببک بهی تمرینشببود کببه برنامببهمی

صبببورت شبببناختی و در مبببدارس بهخبببدمات آموزشبببی و روان
تبوانی ذهنبی ارائبه شبود تبا بتبوان  می به دانش آموزان با کمر

از بسبببیاری از مشبببک ت مبببرتهط ببببا کارکردهبببای اجرایبببی 
 پیشگیری کرد.

 منابع 

بخشببی کودکببان توانروانشنا ببی و (. 3163) یغ معلببافببروز، 
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کارکردهببای اجرایببی دانببش آمببوزان دارای اخببت ل  سببهیمقا
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The Effectiveness of Rhythmic Movement Practices on Executive Functions of 
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Abstract 

Aim: The object of the present study was to determine the effectiveness of rhythmic movement 

practices on executive functions of male students with intellectual disability. Methods: The 

present research was a quasi-experimental study by pre-test, post-test design and with control 

group. 27 male students with educable intellectual disability were selected by convenience 

sampling method from the elementary schools of Tehran city. They were divided into 

experimental and control group. 13 students were in experimental group and 14 students were 

in control group. The experimental group participated in rhythmic movement practices in 10 

sessions (three sessions weekly, each lasted for 40 minutes), while control group did not. The 

students were evaluated by Coolidge Neuropsychological Inventory and data were analyzed by 

covariance analysis through SPSS version 19. Results: The results indicated that the rhythmic 

movement practices has improved executive functions of students with intellectual disability. 

It is suggested that specialists improve executive functions of students with intellectual 

disability by designing and implementing the rhythmic movement practices. Conclusion: 

According to the findings, the results of this study were in line with other studies conducted on 

other groups of exceptional people in order to improve the effectiveness of motor exercises on 

executive work. 
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