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تأثیر تمرین ریتمیک بر حافظه و توجه کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر
بهروز قربان

زاده1

چکیده
مقدمه و هدف :افزایش عملكرد شناختي و حركتي از اهداف مهم است .هدف از این پژوهش بررسي تأثیر تمرین ریتمیک بر حافظه و
توجه كودكان كمتوان ذهني آموزشپذیر بود.
روش شناسی :این پژوهش نیمه تجربي و از نوع پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه كنترل بود .به این منظور  20كودك  7تا  10ساله از
بین  600دانشآموز مدارس ابتدایي شهر تبریز به صورت تصادفي چند مرحلهای انتخاب شدند .آنها در دو گروه تمرین ریتمیک و گروه
كنترل بر اساس سن و بهره هوشي همتاسازی شدند .برنامه به صورت  18جلسه و هر هفته دو جلسه و هر جلسه  45دقیقه انجام گرفت.
قبل از شروع جلسات و در پایان آخرین جلسه پرسشنامۀ عصب روانشناختي كانرز  2004توسط والدین آنان تكمیل شد .در این تحقیق از
تي وابسته و مستقل با سطح معنيداری  0/05استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد كه گروه تمرین ریتمیک پس از اتمام دوره مداخله در كاركرد حافظه ( )p= 0.002و توجه ( )p= 0.001با توجه
به میانگینها نسبت به گروه كنترل بهتر بود.
نتیجهگیری :با توجه به برتری گروه تمرین ریتمیک در كاركرد حافظه و توجه ،پیشنهاد ميگردد حركات ریتمیک در برنامۀ كالسهای
تربیت بدني ،فوق برنامه و منزل استفاده شود.
واژههای کلیدی :تمرین ریتمیک ،حافظه ،توجه ،كودك كمتوان ذهني

 .1استادیار دانشگاه شهید مدني آذربایجان

: b.ghorbanzadeh@azaruniv.edu
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مقدمه
حافظه یكي از توانایيهای عالي مغز است كه باعث ميشود ،انسان بتواند ،اطالعات را ثبت و ذخیره كرده و در موقع
لزوم آنها را به گونهای فرا خواند .رابطۀ یادگیری با حافظه اجتناب ناپذیر است به طوری كه توانایي یادگیری تا حد
بسیاری به حافظه وابسته است .تأثیرات هر نوع تجربه یادگیری باید حفظ و نگه داری شود تا پس از متراكم شدن
این تجربیات یادگیری رخ دهد .اگر كودكي در بازشناسي یا به خاطر آوردن اطالعات شنیداری ،دیداری و یا لمسي
مشكل داشته باشد؛ عملكرد و یادگیری او در مورد هر تكلیفي كه نیازمند انجام پردازشهایي در یک یا چند زمینه
فوق باشد ،دچار مشكل شدید خواهد شد ( .)1یادگیری و حافظه از مهمترین مكانیسمهایي هستند كه رفتار انسان
را از طریق محیط تغییر ميدهند .یادگیری فرآیندی است كه به وسیلۀ آن ،دربارة جهان ،دانش كسب ميكنیم؛ در
حالي كه حافظه فرآیندی است كه به وسیلۀ آن ،دانش كدگذاری ،ذخیره و سپس یادآوری ميشود ( .)2اینكه اطالعات
برای مدت زمان كوتاهي ذخیره مي شوند یا برای مدت زمان بلند باعث تقسیم حافظه به انواع حافظه كوتاه مدت1
و حافظه بلند مدت 2شده است .همچنین حافظه حسي3نخستین مرحله به یادسپاری و ذخیره كردن اطالعات است.
در این حافظه نسخه دقیقي از«اطالعات حسي» ذخیره ميشود ( .)2از سوی دیگر توجه عامل مهمي برای
عملكردهای شناختي به شمار ميرود و برای اكتساب و یادگیری مهارتهای شناختي ـ رفتاری ـ اجتماعي ضروری
است ( .)3توجه به یک سری عملیات پیچیده ذهني اطالق ميشود كه شامل تمركز كردن یا درگیر شدن نسبت به
هدف؛ نگه داشتن یا تحمل كردن و گوش به زنگ بودن در یک زمان طوالني ،رمزگرداني ویژگيهای محرك و
تغییر تمركز از یک هدف به هدف دیگر است ( .)4واژه توجه ازدیدگاه روان شناختي ،برای سه فرآیند مختلف استفاده
مي شود .اول ،ساختار توجه براساس انتخاب توجه توضیح داده شده است (مانند توجه متمركز شده) .دوم ،توجه به
توانایي ما در توزیع توجه بین تكالیف هم زمان (مانند توجه تقسیم شده)مربوط است .سوم ،توجه با حالت هشیاری
و آمادگي ما برای عمل مرتب ط است .توجه انتخابي به عنوان شناسایي ترجیحي ،تعیین و باز شناسي محركهای
انتخاب شده در نظر گرفته ميشود .توجه انتخابي فرایندی است كه اطالعات معیني پردازش و اطالعات دیگر
نادیده گرفته مي شود .دومین معني واژه توجه به این حقیقت اشاره ميكند كه افراد ميتوانند ظرفیت و منابع ذهني
شان را بین چندین تكلیف هم زمان تنظیم كنند .كاربرد سوم واژه توجه ،حالت هوشیاری یا آمادگي فرد را برای
عمل نشان ميدهد ( .)5وجود مشكالت قابل توجه در هماهنگي حركتي ،نوشتن ،حركتهای ظریف ،حركات درشت
و وجود نارسایي در ادراك این احتمال را مطرح ميكند كه شاید كودكان كمتوان ذهني در كاركردهای شناختي
مشكل داشته باشند .بسیاری از كودكان استثنایي ميتوانند ببینند و بشنوند ،اما بسیاری از آنان نميتوانندكارهایي را
كه از آنها ميخواهیم انجام دهند .بسیاری از این افراد ظرفیت نگهداری آنچه را كه یاد ميگیرند ،دارند .اما این
كار را انجام نميدهند ،چون به اندازه كافي توجه نميكنند ( .)6بر اساس تعریف انجمن ناتوانایيهای ذهني و رشدی
آمریكا )2007(4كمتواني ذهني نوعي ناتواني است كه با محدودیتهای معناداری در عملكرد ذهني و رفتار سازشي
و همچنین در مهارتهای سازشي اجتماعي ،ادراكي و عملي همراه است (.)6
اگر چه افزایش فعالیت شناختي بیشتر در رابطه با بیماری مطرح مي شود و شیوههای افزایش عملكرد شناختي
اغلب به پاتولوژی بیماریها یا فرایندهای نهفته در شناخت طبیعي به ویژه شكل پذیری سیناپسي توجه دارند ،اما
4. American Association on intellectual and
)developmental disabilities (AAIDD

1. Short-Term Memory
2. Long-Term Memory
3. Sensory memory
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برخي از عوامل عمومي مثل تغییر سبک زندگي ،تغذیه ،تغییر شرایط محیطي ،استفاده از داروهای گیاهي ،حذف یا
كاهش عوامل خطرزای نهفته ،مداخلههای روانشناختي ( )7و الكترومغناطیسي ( ،)8از جمله عوامل مهمي هستند كه
سبب افزایش قابلیت های شناختي ميشوند .یكي از ابزارهای مهم تغییر شیوة زندگي ،فعالیت بدني است كه براساس
تحقیقات ميتواند بر روی عوامل شناختي مانند حافظه اثر داشته باشد ( .)9برونر )1980(1وساتون اسمیت)1967(2
 ،هر دو ،خاطر نشان كردهاند كه بازی جو آسوده و آرامي را فراهم مي سازد تا كودكان به وسیله آن بتوانند راه حل
بسیاری از مشكالت را بیاموزند .بازی هایي كه محور آن حركت است ،راحتترین و سریعترین مسیر را برای كشف
دروني و تحرك قابلیتهای مغزی كودكان فراهم ميسازد ( .)10،11حركت از یک سو اصليترین بازی و از سوی
دیگر ،بنیادیترین ابزار عصب شناختي رشد دوران كودكي است .اثر فعالیت بدني بر عملكرد مغز در انسان و همچنین
حیوانات آزمایشگاهي به ویژه جوندگان بررسي شده است .حركات یا تمرینات ریتمیک یكي از روشهای تمریني
مورد عالقۀ كودكان و به ویژه نوجوانان است .این حركات و فعالیتها ،ذاتي هماهنگ دارند و اجرای صحیح آنها
نیازمند اجرای منظم حركات مختلفي با تواليهای مشخص است ( .)12از آنجا كه این حركات اغلب با موسیقيهای
شاد و به صورت دسته جمعي انجام ميگیرد ،افراد انگیزة بیشتری برای شركت در آن دارند .كودكان و نوجوانان نیز
به دلیل همین ویژگيها ،رغبت زیادی به انجام این نوع حركات بدني از خود نشان ميدهند .حركات ریتمیک افزون
بر اینكه ابزار مؤثری برای آموزش و تمرین مهارتهای حركتي پایه فراهم ميكند ،ميتواند بر فرایندهای شناختي،
توجه ،ادراك ،تمركز حواس ،هماهنگي عصبي ـ عضالني و رشد ارتباطهای فردی و مهارتهای اجتماعي نیز
اثرگذارباشد ( .)13براساس تحقیقات انجام گرفته ،فعالیت بدني منظم با بهبود عملكرد شناختي در موش ها مرتبط
بوده است( .)14،15،16ورزش از جنبههای مختلف بر عملكرد مغز تأثیر ميگذارد .ضربان قلب را باال ميبرد و در
نتیجه خون بیشتری به مغز فرستاده ميشود .ورزش بر ترشح بسیاری از هورمونها نیز اثر دارد؛ برخي از این
هورمونها به رشد سلولهای مغزی كمک ميكنند .همچنین با تحریک ارتباطهای جدید سلولي در بسیاری از
مناطق مهم قشری مغز ،انعطافپذیری مغز را افزایش ميدهد ( .)17تحقیقات اخیر نشان داده است كه ورزش موجب
افزایش رشد فاكتورهای مغز و در نتیجه ،تسهیل رشد ارتباطهای نوروني جدید در مغز ميشود ( .)18تقویت حافظه
در نتیجۀ ورزش به دلیل افزایش آزادسازی نوراپينفرین است .نوراپينفرین یک پیامرسان شیمیایي در مغز است كه
در تنظیم حافظه نقش دارد .این فرضیه با توجه به مطالعات قبلي ارائه شد كه نشان مي دادند افزایش سطح
نوراپينفرین از طریق مصرف دارو ،موجب تقویت حافظه ميشود و مهار نوراپينفرین حافظه را دچار اختالل مينماید
( .)19هیپوكمپ مهمترین مركز حافظۀ فضایي و یادگیری ،پس از ورزش دچار تغییر ميشود ( .)20میزان تاثیر
فعالیت بدني بر شناخت ،به ماهیت تكلیف شناختي مورد سنجش و همین طور نوع فعالیت بدني مورد استفاده بستگي
دارد ( .)21گاتین )1973(3اظهار ميكند كه تاثیر فعالیت بدني از طریق پیچیدگي تكلیف شناختي و مدت فعالیت
تعدیل مي شود .برای مثال قرار گرفتن موش ها در محیط غني از نظر فعالیت سبب افزایش میزان تولید سلول های
عصبي و همچنین برخي تحقیقات قبلي گزارش كرده اند كه تمرین به طور مثبتي بر كاركردهای مغز مانند توانایي
شناختي اثر ميگذارد ( .)22تمرین عامل مهمي در بهبود عملكرد شناختي است ( .)23تحقیقات انجام گرفته نشان
ميدهد افرادی كه فعالیت های بدني متوسط دارند ،نسبت به افراد كم تحرك كمتر در معرض خطر ابتال به بیماری-
های ذهني قرار دارند ،این نشان ميدهد كه فعالیت بدني فواید جسماني و روان شناختي دارد ( .)9،24در این رابطه
3. Gatin

1. Bruner
2. Smith
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كجباف ،الهیجاني و عابدی ( )1389در پژوهشي به بررسي اثربخشي آموزش حركات ایروبیک بر كاركرد اجرایي و
توجه كودكان با ناتوانيهای یادگیری عصب روان شناختي پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد كه آموزش حركات
ورزشي ایروبیک بر بهبود كاركردهای اجرایي و توجه كودكان با ناتوانيهای یادگیری عصب روان شناختي مؤثر است
( .)25زارع و همكاران ( )1388و میرنظامي ( )1390پژوهشي تحت عنوان تاثیر بازیهای آموزشي بر حافظه كوتاه
مدت و امالی دانش آموزان ابتدایي دارای ناتواني یادگیری انجام داد .یافته ها نشان داد كه بازیهای آموزشي در
افزایش كاركرد حافظه كوتاه مدت و پیشرفت نمرات آزمون امالی دانش آموزان تاثیر دارد ( .)26،27عابدی ،كاظمي،
شوشتری و گلشني ( )1391به این نتیجه رسیدند كه حركات ورزش ایروبیک باعث بهبود توجه دیداری و شنیداری
كودكان با اختالل نارسایي توجه/بیش فعالي شده است ( .)28همچنین قربانپور و همكاران ( )1392دریافتند كه
آموزش حركات ریتمیک ایروبیک بر بهبود حافظۀ كوتاه مدت و حافظۀ شنیداری دانش آموزان مبتال به اختالالت
یادگیری تاثیر مثبت دارد ( .)1تسای )2009( 1به بررسي تأثیر مداخالت ورزشي بر روی كودكان دارای اختالل
هماهنگي رشدی پرداخت و دریافت این تمرینات در بهبود عملكرد اجرایي ،شناختي و حركتي كودكان مؤثر است.
بنابراین با توجه به اینكه پژوهشها نشان دادهاند كه گسترش و رشد كاركرد اجرایي همانند سایر توانمندیها در
طول دوران كودكي تحول ميیابد ( .)29همچنین نیكل ،پاراچیكاوا و كاتمن  )2007(2نقش تقویت كننده ورزش
و فعالیت بدني منظم بر اعمال ادراكي و تشخیصي در انسان و دیگر حیوانات مورد تاكید قرار دادند ( .)30لیسمن و
ملیل )2010( 3در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند كه آموزش مداوم حركت و ورزش ميتواند بر بهبود توجه
كودكان با بیش فعالي/نقص توجه تأثیرات مثبت داشته باشد ( .)31لوپرینزكي و كان )2015(4دریافتند فعالیت بدني
شدید و متوسط بر كاركردهای اجرایي و شناختي اثر مثبت دارد ( .)32بنابراین به نظر ميرسد بین عملكرد شناختي
و حركتي ارتباطي وجود دارد ،به گونهای كه هرگونه اختالل در عوامل شناختي بر عملكردهای حركتي اثر ميگذارد
و سبب بروز اختالل در عملكرد حركتي مي شود ،بر عكس احتمال دارد افزایش قابلیت های جسماني بر عملكرد
شناختي اثر بگذارد ( .)20اما برخي تحقیقات این تاثیر را نشان ندادند .به طور مثال وگت ،اشنایدر ،آلبن ،آنیكن و
استرودر )2012(5به بررسي تاثیر ورطش بر حالت خلقي و كاركرد شناختي افراد كمتوان ذهني پرداختند .نتایج
نشان داد حاالت خلقي این افراد با ورزش بهبود یافته بود .اما در كاركرد شناختي آنان تغیری ایجاد نشده بود (.)33
از بررسي مطالعات و پژوهشهای اخیر چنین استنباط ميشود كه كودكان كمتوان ذهني مؤلفههای مختلف حافظه،
یادگیری و توجه را نسبت به سایر همساالن خود در سطوح پایینتری بروز ميدهند .از آنجا كه پرورش مهارتهای
حركتي موجب بهبود رشد ذهني و شناختي ميشود و نیز با توجه به اهمیت موضوع و اینكه برنامههای تدوین شده
اغلب در دسترس نبوده و قابل استفاده برای معلمان و مربیان در یک سال تحصیلي نیستند و همچنین از طرفي
نبود مطالعات كافي در زمینه تأثیر تمرین ریتمیک بر عملكردهای شناختي خصوصاً در افراد با نیازهای خاص به
ویژه در كودكان كمتوان ذهني انجام پژوهشي كه بتواند با انجام مداخالت مناسب در زمینۀ رشد و پیشرفت هرچه
سریعتر این مهارتها گام نهد؛ ضروری به نظر ميرسد .با توجه به پیامدهای همه جانبه رشدی پیشرف مهارتهای
حركتي درشت و اثرات آن بر فرایندهای شناختي تعیین برنامه حركتي مناسب در این حیطه به روشني احساس

4. Loprinzi and Kane
5. Vogt, Schneider, Abeln, Anneken and Strüder

1. Tesai
2. Nichol, Parachikova and Cotman
3. Leisman and Melillo
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ميشود .لذا در پژوهش حاضر اثر بخشي تمرین ریتمیک بر حافظه ،یادگیری و توجه كودكان كمتوان ذهني مورد
بررسي قرار ميگیرد.
روش شناسی
این پژوهش نیمه تجربي و از نوع پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه كنترل بود .جامعۀ آماری شامل كلیه مدارس
ابتدایي استثنایي ،ویژة كودكان كمتوان ذهني با جمعیت  600نفر دارای هوشبهر  50-70بود .آزمودنيهای این
تحقیق را كودكان  7-10سال كمتوان ذهني آموزشپذیر شهر تبریز تشكیل دادند .مالك ورود به آزمون در این
طرح نداشتن نقص یا ناتواني جسمي ،عدم وجود سندرم داون و عدم بیش فعالي در آزمودنيها بود كه نهایتاً 20
آزمودني با بهره هوشي  63±2/75به صورت تصادفي چند مرحلهای انتخاب شد .بدین صورت كه ابتدا از بین تمامي
مدارس استثنایي شهر تبریز دو دبستان به صورت تصادفي ساده انتخاب شد .سپس به صورت تصادفي منظم براساس
لیست اسامي دانشآموزان و ارزیابي مالكهای ورود در هر فرد نمونهگیری انجام شد .به عبارت دیگر نمونهگیری
به صورت تصادفي چند مرحلهای انجام شد .آزمودنيها در هر گروه بر اساس سن و نمره بهره هوشي  10نفر
همتاسازی شدند و هر گروه شامل  5پسر و  5دختر بود .از تمامي والدین آزمودنيها داوطلب رضایت الزم استعالم
گردید و برگه رضایتنامه شركت در تحقیق در جلسۀ توجیهي كه برای والدین برگزار شد به امضای آنها رسید.
آزمون عصب ـ روان شناختي كانرز :این آزمون توسط كانرز در سال  2004به منظور ارزیابي مهارت های عصب
روان شناختي از جمله توجه ،حا فظه ،فعالیتهای حسي ـ حركتي و پردازش بینایي ـ فضایي در چهار طیف (مشاهده
نشده تا شدید) برای كودكان  5تا  12سال ساخته شده است .عابدی و همكاران ( )1387این پرسشنامه را ترجمه
و هنجاریابي كردهاند .ضرایب پایایي دروني با دامنه ای از  0/75تا  0/90وضریب پایایي بازآزمایي با هشت هفته
فاصله  0/60تا  0/90گزارش شده است .اعتبار سازههای فرمهای كانرز با استفاده از روشهای تحلیل عوامل به
دست آمده كه كای اسكوار هنجار شده 2/23گزارش شد .اعتبار افتراقي آنها با بررسي آماری توانایي پرسشنامه
در تمایز افراد مبتال به  ADHDاز عادی و دیگرگروههای بالیني با ضریب همبستگي همبستگي  r=-0.45و
 p= 0.001قویاً تأیید شده است ( .)34این پرسشنامه ابزاری برای سنجش مقیاس عملكرد توجه شامل پنج خرده-
مقیاس (توجه انتخابي ،توجه پایدار ،توجه تقسیم شده ،فراخنای توجه و جابهجایي توجه) و مقیاس عملكرد حافظه و
یادگیری شامل چهار خردهمقیاس (حافظۀ كوتاه مدت ،حافظه فعال ،حافظه بلند مدت ،یادگیری عمومي) است.
والدین هر دو گروه این پرسشنامه را قبل از اعمال مداخله و بالفاصله بعد از اتمام آخرین جلسه تمرین تكمیل
كردند .جهت اجرای مداخله در گروه تجربي در  18جلسۀ آموزشي (تمرین ریتمیک)  45دقیقهای شركت كرد .در
برنامۀ تمریني استفاده شده در این پژوهش ،با دنبال كردن توصیههایي كه گاالهو و اوزمان در موردبرنامههای تربیت
بدني رشدی و سطوح چهارگانۀ طبقهبندی حركات موزون رشدی ارائه كردهاند سعي شد تا حد امكان ،حركتهایي
انتخاب شود كه در آنها دو عنصر اصلي حركت كودكان یعني پایداری و جابهجـایي ،وجود داشته باشد ( .)35برنامۀ
منتخب استفاده شده در تحقیق شامل حركات ریتمیک سبک همراه با موسیقي به مدت  45دقیقه بود كه در آغاز و
پایان آن در مجموع در حدود  9دقیقه حركات گرم كردن و سرد كردن گنجانده شده بود .در جلسات آغازین ،این
حركات از ساده به مشكل آموزش داده شد و در جلسات بعد با تركیب آنها ،تمرین دشوارتر ميشد .تمرینات به
صورت گروهي انجام ميگرفت .به این صورت كه حركات توسط مربي اجرا ميشد و كودكان باید همزمان حركات
خود را ،با مربي و گروه هماهنگ ميكردند .برای طراحي تمرین از كتاب حركاتها و بازیهای موزون (ریتمیک)
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راهنمای مربیان ،درمانگران و خانوادهها نوشته رافعي ( )1391استفاده شد ( .)36در این مدت ،گروه كنترل فعالیت-
های عادی مدرسه را انجام ميداد و فعالیت مؤثر و منظم حركتي نداشت.
جهت بررسي تاثیر تمرین بر حافظه ،یادگیری و توجه كودكان به بررسي پیشفرضها پرداخته شد و همچنین
آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شده است .نرمال بودن توزیع متغیر ها با استفاده از آزمون شاپیرو و ویلک
در تمامي متغیرها با دامنه  0/337تا 0/992تائید شد .برای بررسي تاثیر مداخله بر متغیرهای تحقیق ،از آزمون تحلیل
واریانس چندمتغیره روی تفاضل نمرات پسآزمون از پیشآزمون استفاده شد .لذا ابتدا پیش فرضهای مربوط به
آزمون مانوا مورد بررسي قرار گرفت كه نتایج حاصل از آزمون لون نشان داد كه پیش فرض مبني بر همگوني
واریانسها برای متغیرهای مورد نظر از دامنه  P=0.114تا  P=0.938برقرار است ( .)P>0.05همچنین پیش
فرض مبني بر همگوني كواریانسها در متغیرها مورد تایید قرار گرفت ( .)P>0.05كلیه مراحل تجزیه و تحلیل
دادهها با نرمافزار  spssنسخه  18و در سطح معنيداری  0/05انجام گرفت.
یافتهها
جدول  1میانگین سني و بهره هوشي كودكان را در هر گروه نشان ميدهد.
جدول شمارۀ ( :)1اطالعات جمعیت شناختی گروههای مورد بررسی
سن

بهره هوشی

میانگین (انحراف

میانگین (انحراف

استاندارد)

استاندارد)
(66 )3/49
(64 )2/50

گروه

تعداد

تمرین ریتمیک

10

(8/64 )0/60

کنترل

10

(8/70 )0/81

نتایج مربوط به آزمون مانوا و همچنین میانگین و انحراف معیار برای متغیرها در پیشآزمون و پسآزمون در
جدول شماره  2آورده شده است.
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا)
مرحله

متغیروابسته

)

استاندارد

میانگین

(انحراف

توجه کل

پیشآزمون

(3/01 ± )0/69

(2/43 ± )0/89

پسآزمون

(2/74 ± )0/20

(1/30 ± )0/15

پیشآزمون

(2/68 ± )0/82

(2/80 ± )0/87

پسآزمون

(2/17 ± )0/53

(1/62 ± )0/23

پیشآزمون

(2/70 ± )0/47

(2/53 ± )0/74

پسآزمون

(2/38 ± )0/25

(1/37 ± )0/16

پیشآزمون

(2/49 ± )0/59

(2/25 ± )0/52

6/168

13و1

6/168

19/144

0/001

7/921

13و1

7/921

73/188

0/001

6/014

13و1

6/014

25/722

0/001

5/752

13و1

5/752

16/167

0/001

8/554

13و1

8/554

31/997

0/001

مجموع مجذورات

فراخنای توجه

پسآزمون

(2/42 ± )0/14

(1/15 ± )0/12

درجه آزادی

جابهجایی توجه

پیشآزمون

(2/30 ± )0/63

(2/55 ± )0/56

میانگین مجذورات

توجه تقسیم شده

پسآزمون

(2/30 ± )0/20

(1/51 ± )0/20

F

توجه پایدار

پیشآزمون

(2/80 ± )0/65

(2/33 ± )0/75

7/746

13و1

7/746

25/502

0/001

معناداری

توجه انتخابی

کنترل

تجربی
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مرحله

متغیروابسته

)

استاندارد

میانگین

(انحراف

پسآزمون

(2/30 ± )0/33

(1/24 ± )0/20

پیشآزمون

(2/43 ± )0/93

(2/60 ± )0/91

پسآزمون

(2/14 ± )0/36

(1/55 ± )0/13

پیشآزمون

(2/56 ± )0/41

(2/42 ± )0/50

پسآزمون

(2/35 ± )0/37

(1/33 ± )0/14

پیشآزمون

(2/33 ± )0/84

(2/28 ± )0/81

پسآزمون

(2/11 ± )0/29

(1/31 ± )0/13

مجموع مجذورات

عملکرد حافظه و یادگیری

پیشآزمون

(2/63 ± )0/81

(2/18 ± )0/59

درجه آزادی

یادگیری عمومی

پسآزمون

(2/30 ± )0/46

(1/30 ± )0/21

میانگین مجذورات

حافظه بلند مدت

پیشآزمون

(2/68 ± )0/52

(2/66 ± )0/74

F

حافظه فعال

پسآزمون

(2/24 ± )0/08

(1/22 ± )0/09

معناداری

حافظه کوتاه مدت

کنترل

تجربی

5/937

13و1

5/937

32/769

0/001

3/954

13و1

3/954

18/414

0/001

3/941

13و1

3/941

54/561

0/002

6/261

13و1

6/261

50/888

0/001

2/881

13و1

2/881

11/820

0/001

نتایج حاصل از تحلیل واریانس چندمتغیره ،معناداری اثر گروه را نشان ميدهد كه بیانگر وجود تفاوت معنادار
در دو متغیر عملكرد توجه ( P=0.001و  )F)1,13(=31.997و حافظه و یادگیری ( P=0.001و )F)1,13(=11.820
بین گروه كنترل و آزمایش است .به عبارتي عضویت گروهي ميتواند بر روند تغییرات متغیرهای تحقیق اثرگذار
باشد .نهایتاً اینكه نتایج حاكي از تاثیر معنادار تمرین ریتمیک بر متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش ميباشد
بحث و نتیجهگیری
براساس نتایج به دست آمده ،اختالف معنيداری بین گروه تجربي و كنترل در خردهمقیاسهای عملكرد توجه و
حافظه و یادگیری وجود داشت .با اجرای تمرین ریتمیک در مقایسۀ نمرههای پیشآزمون و پسآزمون گروه تجربي،
این نتیجه به دست آمد كه گروه تجربي و كنترل تفاوتهای معنيداری با هم دارند كه ناشي از اجرای تمرین ریتمیک
با آنان است .آشنایي كودكان با برنامهها و روشهای مختلف فعالیتهای حسي و حركتي سبب تقویت كنشهای
ذهني آنها ميگردد .رشد مهارتهای ادراكي حركتي ميتواند در رشد طبیعي كودك نقش به سزایي داشته باشد.
میزان یادگیری كودكان كمتوان ذهني همانند همساالن عادی آنها نميباشد ،اما درصورت ارایۀ تعالیم مناسب قادر
خواهند بود مهارتهای حركتي را آموخته و حفظ كنند .مبدا یادگیری ،حركت است و یادگیری حركتي بر هوش و
تحصیالت تاثیر به سزایي داشته و همواره بین كنشهای ذهني و مهارتهای حركتي افراد رابطۀ مثبتي مشاهده
ميشود ( .)37بنابراین توجه ،حافظه و یادگیری در گروه تجربي بهبود یافته است.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات كجباف و همكاران ( ،)1389زارع و همكاران ( ،)1388میرنظامي (،)1390
عابدی و همكاران ( ،)1391قربانپور و همكاران ( ،)1392تسای ( ،)2009نیكل و همكاران ( ،)2007لیسمن و ملیل
( )2010و لوپرینزكي و كان ( )2015همخوان است ( .)1،25،36،27،28،29،30،31،32این یافته را اینگونه ميتوان
تبیین كرد كه آموزش حركات ریتمیک بر این اصل بنا نهاده شده است كه توانایي توجه كردن را ميتوان توسط
فراهم كردن فرصتهای نظاممند ،موزون و هماهنگ كه با موزیک و ریتم خاصي همراه باشد در كودكان كمتوان
ذهني بهبود بخشید .زماني كه این ورزش به صورت گروهي انجام مي شود عالوه بر تقویت رفتار گروهي باعث
تقویت توجه كودكان ميشود .تكرار یک نظم در حركات ریتمیک ،كودكان را قادر ميسازد تا اتفاقي را كه خواهد
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افتاد و به عبارتي اجزای بعدی یک حركت را به كمک حافظۀ خویش پیشبیني كنند .نگهداری ریتم حركات در
كودكان سبب تقویت حافظه ،سازماندهي رفتار ـ هیجان و كاهش مشكالت عملكردی آنان ميشود (.)38
همچنین این یافتهها با این نظر هماهنگ است كه تئوریهای اخیر حسي ـ حركتي یادگیری و پیشرفت ،اهمیت
اساسي حركت را در تحول شناختي مشخص ميكنند .به عالوه ،حركت در فعالیتهای شناختي بشر نقشي بنیادی
ایفا مينماید . .به نظر ميرسد كه افراد اساساً با حركات بدني خود فكر ميكنند .)39( .تجربه حركت و فعالیت
جسماني مي تواند بر بهبود حل مسئله مؤثر باشد .به عبارتي ،فرد با تجربه حركتي ،به دلیل فعال شدن قسمتهای
مختلف مغز ،ميتواند به بازیابي و تشخیص موقعیت پرداخته و لذا عملكرد بهتری را از خود نمایش دهد ( .)40البته
با توجه به نظر پیاژه ،)1951(1كسب تجربه و دخل و تصرف در محیط (كه از پیامدهای حركت ميباشد) ،ميتواند
بر شناخت و توانایي شناختي فرد اثرگذار باشد .به عبارتي فعالیتهای شناختي در راستای فعالیتهای حركتي فرد
دستخوش تغییر ميشود (.)41
از طرفي مطالعات عصب روانشناختي بیانگر این مطلب است كه مغز افرادی كه فعالیت بدني منظم داشتهاند در
مقایسه با افراد غیر فعال متفاوت است .تفاوت در نواحيای كه در پردازش حركتي نقش دارند بطور آناتومیكي نیز
وجود دارد .از طرفي ،افزایش گردش خون و متعاقب آن اكسیژن مغزی در پي تمرینات هوازی با شدت متوسط نیز
گزارش شده است ( .)42بنابراین ،افزایش كاركرد قشر مغز در راستای تمرین ورزشي ميتواند تبییني برای تعامل
حركت و شناخت باشد .با توجه به موارد ذكر شده ،بهبود توجه ،حافظه و یادگیری بعد از تمرین ورزشي را ميتوان
به تبحرحركتي كسب شده ،درگیری شناختي و دخل و تصرف در محیط ،افزایش گردشخون و اكسیژن مغز و
افزایش كاركردهای مغزی مشابه درگیر در فعالیت حركتي و شناختي دانست.
در ارتباط با تاثیر تمرین جسماني بر حافظه نیز شواهد گواه ارتباط بین فعالیت قشر مغزی درگیر در حافظه و
فعالیت جسماني است .به عنوان مثال ،تمرین هوازی با بهبود فرایندهای شناختي مرتبط است ( .)43عالوه براین
بسیاری از تحقیقات نشان داده است كه عملكرد شناختي بعد از انجام تمرینات جسماني بهبود ميیابد ( .)44اشاره
به اثرات آني تمرین بر عملكرد شناختي همزمان ،توجه تحقیقات قابل توجهي را به خود جلب كرده است .بوسیله
دو فراتحلیل مشخص شد كه تمرینات پویا (تمرینات كوتاه و بلندمدت) ،اثرات مثبت محسوسي بر كاركرد شناختي
دارد .در واقع یافتههای حاصل از این فراتحلیلها اشاره به مدلهای توجه و انگیختگي دارند .تحریک ناشي از
ورزش باعث بهبود عملكرد در تكالیف تصمیمگیری سریع بوسیله تاثیر بر فرایند حسي ـ حركتي پایه ،حین و بعد از
تمرین ميشود و عالوه براین انگیختگي باقي مانده در دوره بعد از تمرین نیز حافظه را تسهیل مينماید (.)45
سازوكارهای مختلفي برای بیان اثرات تمرین بر حافظه و یادگیری و به طوركلي اعمال شناختي ارائه شده كه
عبارتند از :آمادگي قلبي ـ عروقي ،گردش خون مغزی ،تحریک نوروتروفیک و فرضیۀ كارایي عصبي .بررسي پیشینۀ
تحقیق نشان ميدهد تحقیقات بیشتر به توجیه آمادگي قلبي ـ عروقي روی آوردهاند .طبق این فرضیه فعالیت بدني
و عملكرد شناختي با هم ارتباط دارند ( .)46،47سیستم گلوتاماترژیک هیپوكمپ و افزایش نورون زدایي در شكنج
دندانهای آن ،فرایندهای ساده یادگیری و حافظهای را تقویت ميكند .همچنین در پژوهش حاضر همزمان با تمرین
از موسیقي استفاده شده بود كه در روند گوش دادن به موسیقي فرد به اجبار مهارتهای شنوایي خود را بهبود
ميبخشد ،چون مجبور است همراه با موسیقي حركات خاصي را انجام دهد یا ضربهای بزند .هماهنگ شدن با
موسیقي نیاز به توجه كامل به فراز و فرود موسیقي و تبعیت از آن دارد و هر قدر فرد از این مسیرهای عصبي شنوایي
1. Piaget
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بیشتر استفاده كند ،منجر به ازدیاد شاخههای عصبي و تشكیل سناپسهای جدید ميشود .در واقع تحریک حسي
طوالني مدت باعث افزایش سیناپسهای مغزی شده و در نهایت به ادراك حسي در سطوح باال ميانجامد (.)48،49
البته در مطالعاتي كه عملكرد شناختي در طول ورزش و تمرین را بررسي نمودهاند مشاهدات متناقضي بدست آمده
است .برای مثال نتایج تحقیق حاضر با نتایج وگت و همكاران ( )2012ناهمخوان است ( .)33محققان پیشنهاد
دادهاند كه كاركرد شناختي در طول تمرین با شدتهای مختلف ميتواند دستخوش تغییرات در جهت منفي شود.
به عبارتي تمرین باشدت زیاد نه تنها موجب افزایش تكالیف شناختي نشده ،بلكه كاهش در این نوع تكالیف را در
پي دارد ( .)50تبییني كه برای این یافتهها ارائه شده است این است كه بدلیل منابع محدود سوخت و سازی در بدن
و بویژه مغز ،مقدار انرژی الزم به قسمتهای مورد نیاز برای ارائه عملكرد شناختي مناسب ،نخواهد رسید .اما پس
از تمرین به دلیل اینكه تنها فعالیت شناختي درگیر است و درگیریِ جسماني وجود ندارد ،شرایط متفاوت است.
محققین اظهار داشتهاند كه ورزش اكسیژن قشر پیشپیشاني را افزایش ميدهد ،درصورتي كه ورزش با شدت باال،
میزان اكسیژن در این ناحیه از قشر را كاهش ميدهد ( .)50بنابراین با انجام تمرین هوازی با شدت متوسط ،احتمال
افزایش حافظه را به دلیل افزایش تحریک در ناحیه پیشپیشاني وجود دارد .كاهش انرژی بدني آزمودنيهای تحقیق
وگت و همكاران و تا حدودی خسته كننده بودن فعالیت برای آنان ميتواند از دالیل این اختالف باشد .همچنین
وگت و همكاران در تحقیق خود بیان كردند دلیل این نتیجه احتماالً متناسب نبودن تكلیف شناختي برای افراد
كمتوان ذهني بوده است.
پژوهش حاضر تسهیل توجه ،حافظه و یادگیری را پس از یک دوره تمرین ریتمیک نشان داد .با توجه به
اهمیت فرایندهای شناختي و مداخالت جسماني كه در دهه اخیر مورد توجه محققین بوده است ،پیشنهاد ميشود تا
شواهد عصبي و درگیری عصب روانشناختي مورد بررسي قرار گیرد تا تبیینهای مناسب در كاركرد قشر و ساختار
مغزی به ویژه در ناحیه هیپوكمپ در اختیار محققین قرار گیرد .همچنین تأكید ميشود كه حركت درماني شكلي از
روان درماني است كه بر استفادة خلّاق از حركت برای برگرداندن توانایي و پاسخهای ذاتي بنا شده است .از لحاظ
ذهني و هوشي نیز این مسأله قابل توجه است .مغزی كه آموزش تفكر و تحرك نبیند راكد ميماند و قدرت تفكر را
از دست ميدهد .تفكر ،حركت است؛ از اینرو ،طبق نتایج حاصل از این پژوهش ،به كاربرد حركات ورزشي به عنوان
یک روش غیردارویي در جهت اصالح حافظه و توجه كودكان كمتوان ذهني رهنمون ميشویم.
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