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 چکیده

ش تمرین های حرکتی ریتمیک در بهبود کارکردهای اجرایی دانش آموزان کم توان پژوهش حاضر با هدف مروری بر نقش آموز

ذهنی انجام شد. این پژوهش با روش مروری نظامند و کلید واژه های تخصصی مرتبط با تمرینات حرکتی، کم توان ذهنی، 

یابی به هدف پژوهش مورد  ستعات موردنظر جهت دالطکارکردهای اجرایی در پایگاه های اطالعاتی علمی ایران  و جهان ا

این پژوهش ها حاکی از اثربخشی آموزش تمرین های حرکتی ریتمیک  غالب . نتایج این پژوهش نشان داد که واکاوی قرار گرفت

در بهبود کارکردهای اجرایی است. براساس این یافته ها از تمرین های حرکتی ریتمیک  به عنوان یک روش آموزشی موثر در 

 دهای اجرایی کارکردهای اجرایی دانش آموزان کم توان ذهنی استفاده کرد.بهبود کارکر

تمرین های حرکتی ریتمیک، کارکردهای اجرایی، کم توان ذهنیکلید واژه ها:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

رد بررسی قرار اصطالح کم توان ذهنی را از زوایای گوناگون روانشناختی، زیستی و آموزشی می توان تعریف  و مو: کم توانی ذهنی

(. اصطالح کم توانی ذهنی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که عملکرد هوشی و و کاستی  در مهارت هایی 1،2010و ماتسون  داد)اسمیت

مانند برقراری ارتباط و مراقبت از خود و کارکرد اجتماعی، را موجب می شود کودک یادگیری و رشد کندتری از همساالنش داشته 

سالگی  18(. به افرادی که محدودیت معنادار در عملکرد هوشی و رفتارسازشی داشته و مشکالت آن ها قبل از سن 2000، 2اسونباشد)لک

 (.3،2007آمریکا تحولیکم توانی های ذهنی و انجمن ایجاد شده باشد کم توان ذهنی می گویند)

4های روانی )ویراست پنجم(در راهنمای تشخیصی و آماری اختالل  الک ضریب هوشی حذف شده است. حذف م ک الم 

ی فرد متمرکز شود )انجمن روانپزشکی آمریکا، شود کانون توجه بیشتری روی سطح عملکرد سازگارانهضریب هوشی باعث می

 .(1396؛ به نقل از ارجمند نیا، فتح آبادی، طاهریان و عاشوری، 2013

بین یک تا سه درصد از کل جمعیت برآورد شده است که با توجه  درجه شیوع کم توانی ذهنی: میزان شیوع کم توانی ذهنی

5پذیرد )پاالبه مالک مورد نظر و عوامل متعدد دیگر تاثیر می (. وقتی هوشبر هفتاد بعنوان  مالک کم توانی ذهنی در نظر 2006، 

درصد(. ولی  27/2د خواند بود ) درص 2شود، بر طبق توزیع نمرات هوشی بر روی منحنی نرمال، درجه شیوع بیشتر از گرفته می

دانیم، مالک رفتار سازشی نیز در تشخص کم توانی ذهنی دخیل است و با در نظر گرفتن  هر دو مالک هوش همان طور که می

درصد از افراد کل  3تا  5/2شود. در ایران در سطح کشور و رفتار سازشی، درجه شیوع کم توانی ذهنی تقریبا یک درصد می

 (. 1388درجاتی از کم توانی ذهنی مبتال هستند )افروز، جامعه به 

روانشناختی است کـه به فرایندهای شناختی سطح باال برای   - کارکردهای اجرایی یک مفهوم عصب: کارکردهای اجرایی

6دارد)ژانگ، وانگ، الی، لیو، چن و جیا،ریزی و فعالیـت هدفمند اشاره  برنامه وعه ای از توانایی کارکردهای اجرایی مجم (.2018 

هایی است که برای به اجرا گذاشتن، مدیریت رفتارکارآمد ، هدفمند و آینده نگر در محیط متغیر مورد نیاز است)بیگر، ویردا، 

7اسچرن، تنسی، کوت و جارتس 8(. کارکردهای اجرایی شامل توانایی دانش آموزان در بازداری رفتاری2013،  9ریزی، برنامه ، 

1سازماندهی 0 1فظه کاری، حا 1 1و حل مساله  2 1باشد )ویلکات، دویل، نیگ، فارون، پنینگتونمی  3 (. کارکردهای اجرایی در 2005،

سزایی در پیشرفت تحصیلی دارد )التنزمن، ایکوویچ، کند و نقش بهطول فرایند تحول تا دوره نوجوانی و جوانی گسترش پیدا می

1یانگ وکالرک 4  ،2010.) 

مولفه توان ذهنی در دانش آموزان کمپژوهش ها نشان داده اند که : وزان کم توان ذهنیکارکردهای اجرایی در دانش آم

1توجههای کارکردهای اجرایی از جمله  5 1کاری، حافظه  6 1بازداری رفتاری،  7 1، مشکالتی دارند )هاالهان، کافمن و پولن 8  ،2015.)  

گیر شدن نسبت به هدف، نگه داشتن یا تحمل کردن توجه به مجموعه ای از عملیات پیچیده ذهنی اطالق می گردد که شامل در

1و گوش به زنگ بودن، رمزگردانی ویژگی های محرک و تغییر تمرکز از یک هدف به هدف دیگر است)سیدمن 9  ،2006.) 

                                                             
1 .  Smith& Matson 
2 .  -Luckasson 
3 .  American Association on Mental Retardation. Mental Retardation 
4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)  
5 .  Paula 
6.  Zhong, Wang, Lai ,Liu, Chen, Jia 
7 . Begeer, Wierda, Scheeren,Teunisse, koot & geurts 
8 . Behavioral inhibition 

9 . planning 
1 0 . Organization 
1 1 . Working memory 
1 2 . Problem solving 
1 3 . Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone & Pennington 
1 4 . Latzman, Elkovitch, Young&Clark 
1 5. Attention  
1 6. Working memory 

1 7. Self-regulation  
1 8. Hallahan, Kauffman & Pullen 
1 9 .  Seidman 



بین  یعنوان  پل ورودی به طالعات ا کاری کرذن یکی از اجزای مهم اجرایی است که با نگهداشتن و دستحافظه کاری 

2ند)کیم و پارکک مدت و بلندمدت عمل می هحافظه کوتا 0 ، سیستم پویایی است برای کاری(. عبارت دیگر حافظه 2018، 

کار های شناختی پیچیده مانند استدالل، یادگیری، تفکر و ادراک بهاندوختن و دستکاری کردن موقت اطالعات و انجام فعالیت

2رود )استرنبرگ و استرنبرگمی 1 2مولفه می داند: حلقه واج شناختی 3را دارای حافظه کاری   (. (2016،  2 –، الگوی دیداری 

2فضایی 3 2و مجری مرکزی  4 روزمره  یدر موقعیت های مختلف زندگکاری که حافظه . پژوهش های گوناگون نشان داده است که 

2تنوهاریس، آشبی و کوزیر-)کاستونحائز اهمیت است یو تحصیل 5 از موضوعات امروزه حافظه کاری به عنوان یکی . (2011، 

مهم و اساسی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده اند)پرز، مارتین، گونزالس پالتس، اگادل ریو، کرویسر الیاس و 

2جیمنز سوسا 6  ،2017    .) 

 یکتحر یدر لذت، بازدار ریمقاومت در برابر خواسته مطلوب، تاخ لیآشکار از قب یشامل کنترل رفتارها ی نیزرفتار یبازدار

2، گودارد، دریتسچل، ویزلی و هاولینرابینسون) است تکانهکردن و کنترل  7 طور  بهاین دانش آموزان به همین دلیل (. 2009 )،

ها کودکانی عجول  د. چنـین رفتارهایی از آننکند یا مکالمات دیگران را قطع مینده ها پاسخ می ناگهانی و بی موقع به سؤال

2به دنبال دارد)هونگ، میکامی، پفینر و مک بارنت هـا را در یه، سـرزنش و طـرد آنکند و افزایش تنب نمایان می 8  ،2009.) 

کارکردهای اجرایی در پژوهش ها موجود است که یکی از  هایمولفه های زیادی برای بهبودروش: تمرینات حرکتی ریتمیک

. و (1396آبادی، طاهریان و عاشوری، رجمندنیا، فتحباشد)احرکتی همراه با ریتم و وزن می تکارگیری تمریناها بهاین روش

پذیری مغزی با استفاده از تمرینات حرکتی بهبود پیدا دهند که کارکردشناختی و انعطافهای زیادی نیز نشان میپژوهش

2دیویدکند)گلدستروم، کورمان و بنمی 9 رت گروهی انجام صوهای شاد بهکه این حرکات اکثرا با موزیک با توجه به این (.2011، 

دلیل همین ویژگی تمایل زیادی به انجام کنندگان تمایل بیشتری به حضور در آن دارند. دانش آموزان نیز بهگیرند، شرکتمی

3پین و ایساک) دهنداین نوع حرکات از خود نشان می 0 های عالوه به دلیل جنبه نشاط و ریتمیک حرکات و بازیبه (.2017،

گیرند )دادستان، ای تلویحی، ضمن انجام حرکات یاد میگونهبسیاری از مضامین آموزشی و شناختی را بهریتمیک، دانش آموزان 

1389 .) 

ین نتیجه ( در پژوهشی به ا1396در همین راستا در پژوهش های داخلی  ارجمندنیا و همکاران ) : پیشینه پژوهش داخلی

توان ذهنی ان کمآموزدانشکردهای اجرایی در مولفه بازداری رفتاری رسیدند که تمرینات حرکتی ریتمیک تاثیر مثبتی بر کار

 دارد. 

ازی (  در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که آموزش حرکات ریتمیک ملودیک و ب1397خلوصی، عشایری و قدرتی)

 سال می گردد.  7تا 4موجب بهبود حافظه  کاری دانش آموزان بیش فعال 

م توان ذهنی شی نشان داد تمرینات حرکتی ریتمیک موجب بهبود حافظه و توجه دانش آموزان ک( در پژوه1397قربان زاده)

 .آموزش پذیر می گردد

 مهارت توجه و ،کاریمنتخب بر حافظه  یبرنامه حرکت( در پژوهشی نشان دادند که 1398ارسالنی، شیخ و حمایت طلب)

 تاثیر مثبت دارد.   یاضیر یریادگیاختالالت  یآموزان دارا دانش یحرکت یها

3در پژوهش های خارجی نیز زریس و جانسون: خارجی  پیشینه پژوهش 1 ( در پژوهشی نشان دادند که تمرینات 2015)

 حرکتی موجب بهبود مولفه های کارکردهای اجرایی دانش آموزان با اختالل کاستی توجه/بیش فعالی می گردد.

                                                             
2 0 .  Kim & park 

2 1 .  Sternberg & Sternberg 
2 2 .  Phonological loop 
2 3 .  Visuo-spatial sketchpad 
2 4 .  Central executive 
2 5 .  Causton-Theoharis, Ashby & Cosier 
2 6 .  Pérez-Martín, González-Platas, Eguíadel Rio, Croissier-Elías & Jiménez Sosa 
2 7 .  Robinson, Goddard, Dritschel, Wisley& Howlin 
2 8 .  Huang-Pollock, Mikami, Pfiffner & McBurnett 

2 9 .  Goldshtrom,Korman & Bendavid 
3 0.  Payne & Isaacs 
3 1.  Ziereis & Jansen 



3لوپرینزکی و کان  2 تیجه دست یافتند که فعالیت های حرکتی سبب بهبود کارکردهای ( در پژوهش خود به این ن2015)

 اجرایی آزمودنی ها می گردد. 

3روس، کسه و لئونگ 3 ( در پژوهش خود نشان دادندکه فعالیت های حرکتی موجب بهبود رشد شناختی و کارکردهای 2016)

  حرکتی می گردد. -اجرایی دانش آموزان با کم توانی جسمی

3یتانساکای و ، آوکایمور 4 ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تمرینات بدنی تاثیرات مثبتی بر حافظه فعال و 2016)

 عملکرد قشر پیش پیشانی آزمودنی ها دارد.

3کوتس و تربلنچ  5 ( در پژوهش خود به نتیجه رسیدند که فعالیت ورزشی سبب ارتقای عملکرد شناختی و جسمانی  2017)

 آزمودنی می گردد. 

3یو ساکاتان کوماتسو ی،تسوج 6 (، در پژوهشی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که فعالیت های حرکتی تاثیر 2018)

 معنادارای بر بهبود عملکرد قشر پیش پیشانی که حافظه کاری هم وابسته به این قشر است دارد.

3لو پرینیزی، فریس، ادواردز، سنگ و آشپول  7 که فعالیت های ورزشی تاثیر معنداری ( در پژوهش خود نشان دادند 2018)

 در بهبود عملکرد حافظه در آزمودنی دارد.

3، مع، رسالند و همکارانکیبراننسن، اندرسون، موندآدلند، ا  8 ( در پژوهش خود نشان دادند که  فعالیت ها و تمرینات 2019) 

 حرکتی سبب بهبود کارکرذهای اجرایی آزمودنی ها می گردد.

3ین و پینگبو، لی، تو، جی، ل  9 ( در پژوهشی به نتیجه رسیدند که مداخالت حرکتی موجب ارتقای عملکرد شناختی 2019)

 گروه آزمایش می شود. 

 نتیجه گیری 

بازداری رفتاری و  ای، از جمله مناطقی از مغز است  که در کارکردسازی شبکهدر رابطه با نتیجه گیری باید گفت دستگاه فعال 

های حرکتی نهای گوناگون نشان داده است که تمریهای پژوهشنقش بسیار مهمی ایفا می کند. یافته بندی رفتارهمچنین بخش

 ای گرددسازی شبکههای مختلف سبب بهبود عملکرد دستگاه فعال تواند در گروهو فعالیت های همراه با حرکت می

 (. 1387)علیزاده،

4قابلیت های مغزی است)پک موری یـندرو فـکش ایرـب سیرسریعترینموحتترین راهمچنین تمرینات حرکتی ریتمیک  0  ،

(. و این تمرینات می تواند برای دانش آموزان بسیار لذت بخش باشد وبا ارتقای سطح توجه و تمرکز، بازداری رفتاری در 2015

ت های مربوط به بازداری (. چرا در بسیاری از این تمرین ها مهار1387آن ها را افزایش دهد)غنایی چمن آباد، گروسی و فرشی، 

رفتاری مورد تاکید است. در دیگر نتیجه گیری این پژوهش این چنین می توان اظهار داشت که بسیاری متخصصان براین عقیده 

و در  آوردی فراهم م طیمختلف از مح یحس یدادها جذب فعاالنه درون یبرا یمناسب یها فرصتهستند که تمرینات حرکتی 

مولفه منجر به بهبود  موضوع نیگذاشته و ا ری،، بر بهبود عملکرد متقابل کورتکس مغز و مخچه تأثهدفمند این تمرین هایواقع 

4های شناختی از جمله بازداری رفتاری در آزمودنی می گردد)کلز، پلتزمان، لنچ و فردیس 1  ،2002.) 

حافظه کاری که یکی از مهم  دهبوبتمرینات حرکتی ریتمیک( موجب موسیقی)و  یتمر با اههمرهمچنین تمرینات حرکتی 

ید آمی ستدبه یگیردیا و زشموآ ،تجربه طریقاز  هارتمها ینا چرا که ،شد هداخوترین مولفه های کارکردهای اجرایی است  

به در کارکردهای شناختی  وی دعملکر دبهبو سبب کشاندمی یفکر چالش بهرا  دککو هامداخلهین در ا که یفکر تتمریناو 

                                                             
3 2 .  Loprinzi & Kane 
3 3.  Ross, Case & Leung 
3 4.  Moriya, Aoki & Sakatani 
3 5 .  Coetsee & Terblanche 
3 6 .  Tsujii, Komatsu & Sakatani 
3 7 .  Loprinzi, Frith, Edwards, Sng & Ashpole 
3 8 .  Aadland, Ommundsen, Anderssen, Brønnick, Moe, Resaland  at al 

3 9 .  Bo, Lei, Tao, Jie, Lin & Ping 
4 0 .  Peck–Murray 
4 1 .  Coles, Platzman, Lynch& Freides 



 نمیای ط هاتباو ار ساخت موجب. ضمن اینکه جنبه ریتمیک تمرینات حرکتی دشوحافظه می و توجهی هاسمقیادر  صخصو

 ، موسیقیمراه با ه حرکتی محیطدر  تیرعبابه. دشومی ستا مغزدر  تکامل یندآفر به شبیه که ییندآفر طی مخ قشردر  نیرونو

را تحریک  حافظه به طمربو که عصبی سیستم باالترهای بخش که دشو ایجاد می نیرونو نمیا عصبی نسارمپیای هاچرخه

و  در  ستاقبل تعیین شده در تمرین از  یلگوهاا عایتر به موظف دککو یتمیکر حرکتی تمرین هایدر  همچنینکند. می

 (. 1391)دهقانی و همکاران، دشو می همافر کاری حافظه  دبهبو ایبر فضا ،تمرینو ارتکر رتصو

مانند افزایش  یزیولوژیکیف یهاسمیکانتحولی است. م -راین تمرینات حرکتی دارای دو مکانیسم فیزیولوژی و یادگیریعالوه ب
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Abstract 

The aim of this study was to review the role of rhythmic movement training in improving the 

executive functions of mentally retarded students. This research was investigated by Nezamand 

review method and keywords related to motor exercises, mental retardation, executive functions in 
scientific databases of Iran and the world to achieve the research goal. The results of this study 

showed that most of these studies show the effectiveness of rhythmic movement training training in 

improving executive functions. Based on these findings, rhythmic motor exercises were used as an 
effective teaching method in improving the executive functions of the executive functions of mentally 

retarded students. 
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