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چکیده
پژوهش حاضر ،با هدف تعیین اثربخشی تمرینات حرکتی
ریتمیک ،بر کارکردهای اجرایی در مؤلفههای بازداری رفتاری و
حافظهی فعال کودکان اُتیستیک با عملکرد باال انجام شد .روش
پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس گردآوری اطالعات،
نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل
است .جامعهی آماری پژوهش نیز شامل  38کودک اُتیستیک،
در دامنهی سنی  8تا 12سال ،مراکز درمانی استان مرکزی است.
 20کودک پسر اُتیستیک با عملکرد باال ،از مرکز درمانی انجمن
خیریهی اُتیسم رضوان استان مرکزی در سال  1397با استفاده
از روش نمونهگیری در دسترس و براساس پرسشنامهی سنجش
دامنهی اختالل طیف اُتیسم ( ،)ASSQبهعنوان حجم نمونه
انتخاب و در دو گروه آزمایش ( 10نفر) و کنترل ( 10نفر)،
بهشیوهی تصادفی گمارش شدند .ابتدا هر دو گروه توسط آزمون
قلبها و گلها ( ،)THFمورد ارزیابی قرار گرفتند .گروه آزمایش
در  10جلسه  45دقیقهای در طول شش هفته ،تمرینهای
حرکتی ریتمیک را توسط دو مربی دریافت کردند .دادهها با
استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتههای پژوهش نشان داد که تمرینات حرکتی ریتمیک،
موجب بهبود کارکردهای اجرایی در مؤلفههای بازداری رفتاری
و حافطهی فعال کودکان اُتیستیک با عملکرد باال میشود.
بنابراین ،پیشنهاد میشود از این تمرینات برای بهبود کارکردهای
اجرایی کودکان اُتیستیک با عملکرد باال ،در مؤلفههای بازداری
رفتاری و حافظهی فعال استفاده شود.
واژههای کلیدی :بازداری رفتاری ،تمرینات حرکتی ریتمیک،
حافظهی فعال

Abstract
The aim of this study was to determine the impact
of rhythmic motor exercises on executive
functions in the components of behavioral
inhibition and working memory of highfunctioning autistic children. The research
method was quasi-experimental with pre-testpost-test design and a control group. The
participants of the study were 38 autistic children
with the age range of 8 to 12 years in the medical
centers of the Markazi province. 20 highfunctioning autistic boys (from Rezvan Autism
Charity Medical Center in the Markazi Province
in 2018) were selected by using available
sampling method based on the Autism Spectrum
Disorder Scale Questionnaire (ASSQ) (1999).
Participants were randomly assigned to the
experimental (10 subjects) and control (10
subjects) groups. Both groups were first
evaluated using the Heart and Flowers Test
(THF) (2006). The experimental group received
rhythmic motor exercises in 10 sessions (each 45
minutes) over 6 weeks by two instructors. Data
were analyzed using analysis of covariance.
Findings showed that rhythmic motor exercises
improved executive functions in terms of of
behavioral inhibition and working memory of
high-functioning autistic children. Therefore, it is
suggested that these exercises to be used to
improve the executive functions of highfunctioning autistic children in behavioral
inhibition and working memory components.
Keywords: Behavioral Inhibition, Rhythmic
Motor Exercises, Working Memory
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مقدمه
اُتیسم ،1یک اختالل عصبی -تحولی 2است که با نقص مداوم در برقرار کردن ارتباط اجتماعی متقابل ،تعامل
اجتماعی و الگوهای محدود تکراری و کلیشهای در رفتار ،فعالیتها و عالیق مشخص میشود (کاالایوانی و
کالیمو .)2018 ،از جمله حوزههایی که کودکان اُتیستیک با نقایصی روبهرو هستند ،کارکردهای اجرایی 3است
(بهرامخانی ،درویشی ،کشاورز و دادخواه.)1391 ،
کارکردهای اجرایی ،یک مفهوم عصب -روانشناختی است که به فرایندهای شناختی سطح باال برای
برنامهریزی و فعالیت هدفمند اشاره دارد (ژانگ و همکاران .)2018 ،کارکردهای اجرایی ،مجموعهای از تواناییها
است که برای به اجرا گذاشتن ،مدیریت رفتار کارآمد ،هدفمند و آیندهنگر در محیط متغیر موردنیاز است (بیگر
و همکاران .)2014 ،کارکردهای اجرایی مسئول مشارکت فرد در ادراک ،هیجانات ،افکار و اعمال هدفمند و
سازمانیافتهای هستند که به عملکرد مغز و بهویژه عملکرد کورتکس پیشپیشانی ،وابسته است (استاس،
 .)2000همچنین مسئولیت بازنگری و نظمبخشی فرایندهای شناختی را در طول انجام تکالیف شناختی پیچیده
برعهده دارد (مکلنا ،مکآیلوین و پریراکا .)2017 ،کارکردهای اجرایی در طول فرایند تحول ،تا دوره نوجوانی
و جوانی گسترش پیدا میکند و نقش بهسزایی در پیشرفت تحصیلی دارد (التنزمن ،ایکوویچ ،یانگ و کالرک،
 .)2010این کارکردها شامل توانایی کودکان در بازداری رفتاری ،4برنامهریزی ،5سازماندهی ،6حافظهی فعال7
و حلمسئله 8است (ویلکات ،دویل ،نیگ ،فارون و پنینگتون.)2005 ،
رابینسون ،گودارد ،دریتسچل ،ویزلی و هاولین ( )2009در پژوهشی ،کارکردهای اجرایی کودکان اُتیستیک
و عادی را مورد مقایسه قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که آسیبهای معناداری در کارکردهای اجرایی
کودکان اُتیستیک در مقایسه با کودکان عادی وجود دارد .همچنین مختاری ،یاریاری ،حسنآبادی و عبداللهی
( ،)1393در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که دانشآموزان اُتیستیک با عملکرد باال ،در مقایسه با دانشآموزان
عادی ،در کارکردهای اجرایی با نقایص و کاستیهایی روبهرو هستند .در این میان ،بازداری رفتاری و حافظهی
فعال از مهمترین مؤلفههای کارکردهای اجراییاند (مدنی ،علیزاده ،فرخی و حکیمیراد.)1397 ،
نتایج پژوهشهای انجام شده نشان میدهند که توانایی کودکان اُتیستیک در بازداری رفتاری ،در مقایسه
با همساالنشان بسیار پایینتر است .همچنین این کودکان در فعالیتها و تکالیفی که به بازداری نیاز دارد،
عملکرد ضعیفتری دارند و در این فعالیتها و تکالیف اشتباهات بیشتری مرتکب میشوند (ساندرسون و آلن،
 .)2013بازداری رفتاری شامل کنترل رفتارهای آشکار ،از قبیل مقاومت در برابر خواستهی مطلوب ،تأخیر در
1. Autism Disorder
2. Neurodevelopmental Disorders
)3. Executive Function (EF
4. Behavioral inhibition
5. planning
6. Organization
7. Working memory
8. Problem solving
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لذت ،بازداری حرکتی و کنترل تکانه است (رابینسون و همکاران .)2009 ،بههمین دلیل ،این کودکان بهطور
ناگهانی و بیموقع به پرسشها پاسخ میدهند و یا مکالمات دیگران را قطع میکنند .چنین رفتارهایی آنها را
کودکانی عجول نشان میدهد و افزایش تنبیه ،سرزنش و طردشان را بهدنبال دارد (هونگ ،میکامی ،پفینر و
مکبارنت.)2009 ،
مؤلفهی دیگری از کارکردهای اجرایی که بهطور مکرر در رابطه با ضعف کودکان اُتیستیک مورد بحث قرار
گرفته ،حافظهی فعال است (الووی ،گسرسول و پیکرینگ .)2016 ،حافظهی فعال یکی از اجزای مهم اجرایی
است که با نگهداشتن و دستکاری اطالعات ورودی ،بهعنوان پلی بین حافظه کوتاهمدت و بلندمدت عمل
میکند (کیم و پارک .)2018 ،در تعریفی دیگر ،حافظهی فعال ،سیستم پویایی است برای اندوختن و دستکاری
موقت اطالعات و انجام فعالیتهای شناختی پیچیده مانند استدالل ،یادگیری ،تفکر و ادراک (استرنبرگ و
استرنبرگ .)2016 ،امروزه حافظهی فعال بهعنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی ،توجه بسیاری از
پژوهشگران را جلب کرده است (پرز -مارتین ،گونزالس -پالتس ،اگا -دلریو ،کرویسر -الیاس و سوسا.)2017 ،
امروزه روشهای زیادی برای بهبود مؤلفههای کارکردهای اجرایی در پژوهشها وجود دارد .یکی از این
روشها ،بهکارگیری تمرینات حرکتی همراه با ریتم و وزن است (ارجمندنیا ،فتحآبادی ،طاهریان و عاشوری،
 .)1396پژوهشهای زیادی نیز نشان میدهند که کارکردشناختی و انعطافپذیری مغزی ،با استفاده از تمرینات
حرکتی بهبود پیدا میکند (گلدستروم ،کورمان و بندیوید .)2011 ،با توجه به اینکه این نوع حرکات اغلب با
موزیکهای شاد و بهصورت گروهی انجام میگیرند ،شرکتکنندگان تمایل بیشتری به حضور در آنها دارند.
کودکان نیز بهدلیل همین ویژگی ،تمایل زیادی به انجام این حرکات نشان میدهند (پین و ایساک.)2017 ،
بهعالوه ،بهدلیل نشاطآوری و آهنگینبودن حرکات و بازیهای ریتمیک ،بسیاری از کودکان مضامین آموزشی
و شناختی را بهگونهای تلویحی ،ضمن انجام حرکات یاد میگیرند (دادستان.)1389 ،
از جمله پژوهشهای داخلی در این زمینه میتوان به این موارد اشاره کرد :ارجمندنیا و همکاران ()1396
در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تمرینات حرکتی ریتمیک تأثیر مثبت بر کارکردهای اجرایی ،از جمله در
مؤلفهی بازداری رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی دارد .خلوصی ،عشایری و قدرتی ( )1397در پژوهش خود
به این نتیجه رسیدند که آموزش حرکات ریتمیک -ملودیک و بازی ،موجب بهبود حافظهی فعال کودکان
بیشفعال  4تا  7سال میشود .قربانزاده ( )1397در پژوهشی نشان داد که تمرینات حرکتی ریتمیک ،موجب
بهبود حافظهی و توجه کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر میشود .ارسالنی ،شیخ و حمایتطلب ( )1398نیز
در پژوهشی نشان دادند که برنامهی حرکتی منتخب ،بر حافظهی فعال ،توجه و مهارتهای حرکتی دانشآموزان
دارای اختالالت یادگیری ریاضی تأثیر مثبت دارد.
زریس و جانسون ( ،)2015در پژوهشی نشان دادند که تمرینات حرکتی موجب بهبود مؤلفههای کارکردهای
اجرایی کودکان با اختالل کاستی توجه/بیشفعالی میشود .لوپرینزکی و کان ( ،)2015در پژوهش خود به این
نتیجه دست یافتند که فعالیتهای حرکتی ،سبب بهبود کارکردهای اجرایی آزمودنیها میشود .روس ،کسه و
لئونگ ( ،)2016در پژوهش خود نشان دادند که فعالیتهای حرکتی موجب بهبود رشد شناختی و کارکردهای
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اجرایی کودکان با کمتوانی جسمی -حرکتی میشود .موریا ،آوکی و ساکاتانی ( ،)2016در پژوهشی به این
نتیجه رسیدند که تمرینات بدنی تأثیرات مثبت بر حافظهی فعال و عملکرد قشر پیشپیشانی آزمودنیها دارد.
کوتس و تربلنچ ( ،)2017در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که فعالیت ورزشی ،سبب ارتقای عملکرد
شناختی و جسمانی آزمودنی میشود .تسوجی ،کوماتسو و ساکاتانی ( ،)2013در پژوهشی به این نتیجه رسیدند
که فعالیتهای حرکتی ،تأثیر معناداری بر بهبود عملکرد قشر پیشپیشانی ،که حافظهی فعال هم وابسته به
این قشر است ،دارد .لو پرینیزی ،فریس ،ادواردز ،سنگ و آشپول ( ،)2018در پژوهش خود نشان دادند که
فعالیتهای ورزشی تأثیر معناداری بر بهبود عملکرد حافظه در آزمودنی دارد .آدلند و همکاران ( ،)2019در
پژوهشی نشان دادند که فعالیتها و تمرینات حرکتی سبب بهبود کارکردهای اجرایی آزمودنیها میشود .بو و
همکاران ( )2019نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مداخالت حرکتی موجب ارتقای عملکرد شناختی
گروه آزمایش میشود.
با توجه به پیشینه پژوهشی ،بهنظر میرسد بین کارکردهای اجرایی و مهارتهای حرکتی ارتباط وجود دارد.
بهمعنای دیگر ،افزایش قابلیتهای حرکتی بر کارکردهای اجرایی اثر میگذارد (کتچام و استلماچ.)2002 ،
ازاینرو ،احتمال میرود که استفاده از تمرینات حرکتی ریتمیک ،اثر مثبت بر کارکردهای اجرایی در مؤلفههای
بازداری رفتاری و حافظهی فعال کودکان اُتیستیک با عملکرد باال داشته باشد .بااینحال ،پژوهشهای ناهمسو
نیز در این حوزه بهچشم میخورد .بنابراین ،آنچه اهمیت پژوهش حاضر را برجسته میسازد ،این است که
نمیتوان پژوهشی را یافت که به تعیین اثربخشی تمرینات حرکتی ریتمیک بر کارکردهای اجرایی کودکان
اُتیستیک با عملکرد باال ،بهویژه در مؤلفههای بازداری رفتاری و حافظهی فعال ،پرداخته باشد .بهعبارت دیگر،
در بیشتر پژوهشها به تعیین اثربخشی تمرینهای حرکتی ریتمیک بر بهبود کارکردهای اجرایی دیگر گروههای
دارای نیازهای ویژه ،مانند کودکان با اختالل یادگیری ویژه ،کودکان با اختالل کاستی توجه /بیشفعالی و
کودکان کمتوان هوشی ،پرداخته شده است .ازاینرو ،انجام پژوهش حاضر بهدلیل پرکردن خأل پژوهشی در
این حوزه و کاربردی بودن نتایج بهدست آمده ،در توانبخشی کودکان اُتیستیک با عملکرد باال ضروری است.
ضمن اینکه با در نظر داشتن میزان شیوع باال و قابلتوجه اختالل اُتیسم (کریستینسن و همکاران،)2018 ،
مزمن بودن آن ،انتخابی بودن و تخصصی کردن مداخالت با مطالعات چندرشتهای روی مشکالت خاص
کودکان اُتیستیک ،ضروری است پژوهشگران بیشتری به انجام پژوهشهای کاربردی روی نشانهها و مشکالت
خاص این کودکان بپردازند (ولکمار و همکاران.)2014 ،
به این ترتیب ،با توجه به اینکه بازداری رفتاری و حافظهی فعال از مهمترین مؤلفههای کارکردهای اجرایی
بوده و هدف این پژوهش نیز ،تعیین اثربخشی تمرینات حرکتی ریتمیک بر کارکردهای اجرایی در مؤلفههای
بازداری رفتاری و حافظهی فعال کودکان اُتیستیک با عملکرد باال است ،فرضیههای ذیل قابل تدوین است:
 -1تمرینات حرکتی ریتمیک بر کارکردهای اجرایی در مؤلفهی بازداری رفتاری کودکان اُتیستیک با عملکرد
باال مؤثر است.
 -2تمرینات حرکتی ریتمیک بر کارکردهای اجرایی در مؤلفه حافظهی فعال کودکان اُتیستیک با عملکرد
باال مؤثر است.
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روش
جامعهی آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس گرد آوری اطالعات ،نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل است .در این پژوهش ،متغیر تمرینات حرکتی ریتمیک بهعنوان متغیر مستقل و
متغیرهای بازداری رفتاری و حافظهی فعال بهعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است .جامعهی آماری
شامل تمام کودکان اُتیستیک در دامنهی سنی  8تا  12سال مراکز درمانی استان مرکزی در سال  1397هستند.
از بین جامعهی هدف 20 ،کودک پسر اُتیستیک با عملکرد باال ،با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس
براساس پرسشنامهی سنجش دامنهی طیف اُتیسم ( ،)1999از مرکز درمانی انجمن خیریهی اُتیسم رضوان
استان مرکزی که واجد مالکهای زیر بودند ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند:
تشخیص اختالل اُتیسم با عملکرد باال (براساس پرسشنامهی سنجش دامنهی طیف اُتیسم) ،پسر بودن و
قرار داشتن در محدودهی سنی  8تا  12سال ،خروج آسیب حسی (آسیب شنوایی و آسیب بینایی) ،ناتوانی
جسمی و حرکتی و غیبت بیش از یک جلسه در تمرینات حرکتی ریتمیک .سپس این عده در دو گروه آزمایش
( 10نفر) و کنترل ( 10نفر) ،بهشیوهی تصادفی گمارش شدند .برای رعایت اصول اخالقی ،در این پژوهش از
مدیریت انجمن خیریهی اُتیسم رضوان استان مرکزی ،کودکان اُتیستیک با عملکرد باال و والدین آنها بهصورت
کتبی اجازه گرفته شد.

ابزار سنجش
پرسشنامهی سنجش دامنهی طیف اُتیسم :)ASSQ( 1این پرسشنامه توسط اهلر ،گیلبرگ ولورنا
وینگ ( )1999طراحی شده و  23گویه دارد که بهوسیلهی والدین و معلمان تکمیل میشود .برای هر گویه نیز
نمرهی  0-2در نظر گرفته میشود .کودکانی که نمرهی کلی آنها ( 22در صورت تکمیل شدن توسط درمان
گر) و ( 19در صورت تکمیل شدن توسط والدین) باشد ،بهعنوان کودک اُتیستیک با عملکرد باال انتخاب
میشوند .این پرسشنامه ،مشکالت افراد اُتیستیک را در سه حوزهی تعامالت اجتماعی ،2تأخیر زبان و گفتار،3
مشکالت رفتاری 4و بازیهای نمادین غیرعادی 5میسنجد و توسط والدین یا مراقبان کودکی که عالئم اختالل
طیف اُتیسم را بروز میدهد ،تکمیل میشود .هر پرسش دارای سه گزینه است :برای گزینهی خیر نمرهی صفر،
گزینهی تاحدی (به این معنا که کودک عالئم خفیف نشان میدهد) نمرهی  1و برای گزینهی بله ،نمرهی 2
منظور خواهد شد .پرسشنامهی سنجش دامنهی طیف اُتیسم در داخل کشور توسط کاسهچی (،)1390
)1. Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ
2. social interactions
3. language and speech delay
4. behavioral problems
5. unusual symbolic games
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هنجاریابی شده است .برای برآورد روایی همگرایی این پرسشنامه ،همبستگی آن با دو پرسشنامهی راتر 1و
سیاههی عالئم مرضی کودکان )CSI-4( 2محاسبه شد .در گروه والدین ،ضریب همبستگی این پرسشنامه و
پرسشنامه راتر  ،0/715در گروه والدین سیاههی عالئم مرضی کودک ( )0/486( )CSI-4و در گروه معلمان
 0/495بهدست آمد .ضریب همبستگی نیز برابر با سیاههی عالئم مرضی کودکان ( 0/411 ،)CSI-4و معنادار
بود .ضریب آلفای کرونباخ بهدست آمده در گروه والدین و معلمان کودکان عادی و طیف اُتیسم ،نشان میدهد
که گویههای پرسشنامهی سنجش دامنهی طیف اُتیسم ،برای غربالگری کودکان اُتیستیک با عملکرد باال
مناسب است (کاسهچی .)1390 ،ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  89درصد است.
آزمون ﻗلﺐها و ﮔلها :)THF( 3این آزمون توسط اندرسون و دیاموند ( )2006ساخته شده و اعتبار آن
 0/76است .از نظر روایی محتوایی ،با توجه به پشتوانهی نظریهی مطرح شده توسط متخصصان ،در سطح
عالی مورد تأیید قرار گرفته است .این آزمون برای ارزیابی توأم مؤلفههای حافظهی فعال و بازداری بهکار گرفته
میشود .ثبت نتایج در این آزمون ،بهصورت خودکار و توسط رایانه صورت میگیرد .آزمون شامل دو دسته
تصاویر قلب و گل است که هرکدام داخل یک کادر مستطیلی و در یک طرف آن ﻇاهر میشوند؛ در واقع،
بهصورت تکالیف همگرا و ناهمگرا 4ارائه میشوند .آزمودنی وقتی که مثالً گل میآید ،کلید همسو و اگر شکل
قلب بیاید ،کلید موجود در جهت مخالف را میفشارد (قمری گیوی ،نریمانی و محمودی .)1391 ،در پژوهش
حاضر ،پایایی آزمون با روش بازآزمایی  0/88بهدست آمد.
محتوای تمرینات حرکتی ریتیمیک نیز برگرفته از پژوهش ارجمندنیا و همکاران ( )1396است .در پژوهش
یاد شده ،اثر این تمرینات بر کارکردهای اجرایی دانشآموزان کمتوان ذهنی سنجیده شده است .بااینحال ،در
پژوهش حاضر برای اطمینان مجدد از روایی محتوایی تمرینات حرکتی ریتیمیک ،ابتدا پیشینهی علمی توسط
پژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفت و عناصر و مؤلفههای اصلی مرتبط شناسایی شد .همچنین تمرینات حرکتی
ریتمیک توسط چند نفر از متخصصان این حوزه مورد بازبینی قرار گرفت ،پیشنهادهای متخصصان اعمال شده
و اشکاالت برطرف شد .همچنین متناسبسازی آن با ویژگیهای کودکان اُتیستیک با عملکرد باال انجام شد.
برای ارزیابی روایی محتوایی نیز ،از روش شاخص نسبت روایی محتوایی الوشه استفاده شد که مقدار آن 0/87
بود.
قبل از اجرای تمرینات حرکتی ریتمیک ،برای جلب همکاری والدین برای شرکت کودکان اُتیستیک با
عملکرد باال در جلسات تمرینات حرکتی ریتمیک ،یک جلسهی توجیهی در مرکز برگزار شد و مربیان به تشریح
فواید برنامهی مداخلهای برای والدین کودکان اُتیستیک با عملکرد باال پرداختند .سپس تمرینات حرکتی
ریتمیک ،توسط دو مربی (کارشناس ارشد روانشناسی) ،بهصورت گروهی در  10جلسه  45دقیقهای در طول
1. Rater
)2. Children Symptom Inventory (CSI-4
)3. Test the Hearts and Flowers (THF
4. convergent and divergent assignments
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شش هفته ،در مرکز درمانی انجمن خیریهی اُتیسم رضوان استان مرکزی ،روی گروه آزمایش اجرا شد .گروه
کنترل نیز ،هیچ مداخلهای در زمینهی تمرینات حرکتی ریتمیک دریافت نکرد .الزم به ذکر است که این جلسات
خارج از زمان دریافت خدمات توانبخشی و درمانی کودکان اُتیستیک با عملکرد باال برگزار شد .بهعالوه ،در
تمام مراحل به کودکان اُتیستیک با عملکرد باال و والدین آنها اطمینان داده شد که اطالعاتشان کامالً محرمانه
میماند و فقط بهمنظور کاربرد پژوهشی استفاده میشود .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس
چندمتغیره 1مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نمای کلی محتوای تمرینهای حرکتی ریتمیک در جدول  1آمده
است:
جدول  -1تشریح محتوای تمرینهای حرکتی ریتمیک
نام جلسه
اول

هدف
برقراری ارتباط با
آزمودنیها
انجام تمرین فرشته و
شیطان

سوم

انجام تمرین میدان و
توپ

چهارم

انجام تمرین لیلی

پنجم

انجام تمرین چراغ قرمز

ششم

انجام تمرین تقلید
حرکات
انجام تمرین تقلید
صدای ریتمیک
انجام تمرین خط
موزیکال
انجام تمرین کیسه
تعادل
انجام تمرین حرکات
ریتمیک با اعداد

دوم

هفتم
هشتم
نهم
دهم

محتوای جلسه
برقراری ارتباط با کودکان ،تشریح تمرینات حرکتی ریتمیک و بیان ویژگیهای آن به کودکان.
در این تمرین یک نفر نقش فرشته و یک نفر نقش شیطان را بازی میکند .هم فرشته و هم
شیطان از آزمودنیها میخواهند که مجموعهای از حرکات را تقلید کرده؛ ولی آزمودنیها تنها
باید حرکات فرشته را تقلید کنند.
در این تمرین آزمودنیها یک نیمدایره تشکیل میدهند و یک نفر نقش توزیعکننده توپ را
برعهده میگیرد .در طول بازی توزیعکنندهی توپ ،آن را بهسوی آزمودنیها پرتاب میکند و
نام آنها را فرامیخواند تا آنها توپ را بگیرند و دوباره به او پس بدهند.
در این تمرین آزمودنیها تنها با یک پا مسیری را که مربی مشخص کرده است ،طی کرده و
سپس بازمیگردند.
در این تمرین آزمودنیها شروع به حرکت میکنند ،ولی با شنیدن اصطالح چراغ قرمز از سوی
مربی از حرکت باز میایستند.
در این تمرین مربی نقش الگو را ایفا میکند و تمام آزمودنیها باید حرکات ریتمیک الگو را
تقلید کنند.
در این تمرین مربی نقش الگو را ایفا میکند و همهی آزمودنیها باید صداهای ریتمیک الگو
را تقلید کنند.
در این تمرین خط و مسیری برای حرکت مشخص میشود و تمام آزمودنیها باید با ریتم
خاص و رعایت نوبت ،آن مسیر را طی کنند.
در این تمرین خط و مسیری برای حرکت مشخص میشود و تمام آزمودنیها باید با ریتم
خاص و رعایت نوبت ،آن مسیر را طی کنند.
این تمرین به این صورت است که با گفتن هر شماره ،کودک باید حرکت خاصی را انجام دهد.
این مرحله هم بهصورت گروهی و هم بهصورت فردی اجرا شد.

در این پژوهش دادهها با روش تحلیل کوواریانس و با استفاده از نسخهی  24نرمافزار  SPSSمورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
1. MANCOVA
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یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی
شرکتکنندگان این پژوهش ،شامل  20کودک پسر اُتیستیک با عملکرد باال بودند که میانگین و انحراف معیار
سن  10/13±1/64گروه آزمایش و گروه کنترل  10/47±1/89بود .برای بررسی اثر متغیرهای کنترل سن و
هوش آزمودنیها ،از آزمون  tمستقل استفاده شد .براساس نتایج بهدست آمده ،بین گروه کنترل و آزمایش از
نظر سن و هوش تفاوت معناداری وجود ندارد (.)P<0/05

ب) توصیف شاخصها

جدول  -2توصیف آماری نمرات کارکردهای اجرایی در دو مرحلهی اندازهﮔیری ،بهتفکیک ﮔروه آزمایش و کنترل
پیشآزمون
ﮔروه

متغیر

میانگین

انحراف

کنترل

بازداری رفتاری
حافظهی فعال
نمرهی کل کارکردهای اجرایی
بازداری رفتاری
حافظهی فعال
نمرهی کل کارکردهای اجرایی

11/93
13/22
25/15
12/61
13/75
26/36

معیار
3/040
3/104
4/450
3/150
2/947
4/750

آزمایش

شاپیرو ویلک
آماره
0/945
0/964
0/892
0/952
0/974
0/832

پسآزمون

سطح

میانگین

معناداری
0/613
0/835
0/177
0/688
0/929
0/067

12/52
13/81
26/33
14/51
15/72
30/23

شاپیرو ویلک

انحراف
معیار
2/649
2/391
3/705
3/081
3/067
4/620

سطح
آماره
0/947
0/962
0/885
0/930
0/951
0/927

معناداری
0/633
0/812
0/149
0/448
0/679
0/418
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در جدول  2آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات کارکردهای اجرایی ،شامل مؤلفههای
بازداری رفتاری و حافظهی فعال ،بهتفکیک برای کودکان گروه آزمایش و کنترل در دو مرحلهی سنجش
(پیشآزمون و پسآزمون) ،نشان داده شده است .همانطور که مالحظه میشود ،در گروه کنترل میانگین نمرات
در مراحل پیشآزمون و پسآزمون تغییر چندانی نشان نمیدهد ،ولی در گروه آزمایش ،شاهد افزایش بیشتر
نمرات در پسآزمون نسبت به پیشآزمون هستیم .برای بررسی نرمالبودن توزیع دادهها نیز از آزمون شاپیرو
ویلک 1استفاده شد که سطح معناداری آمارهی محاسبه شده برای تمام متغیرها بزرگتر از  0/05است .بنابراین،
فرض نرمالبودن توزیع نمرات پذیرفته میشود.
بهمنظور بررسی اثربخشی تمرینات حرکتی ریتمیک بر کارکردهای اجرایی در مؤلفههای بازداری رفتاری و
حافظهی فعال کودکان اُتیستیک با عملکرد باال ،از آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیره ( )ANCOVAو
تحلیل کوواریانس چندمتغیره ( )MANCOVAاستفاده شد .پیش از انجام این آزمون ،مفروضههای آماری
همسانی ماتریس کوواریانسها با استفاده از آزمون ام باکس و همگنی واریانسها با استفاده از آزمون لوین
مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به عدم تخطی از مفروضههای یاد شده ،استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس
چندمتغیره بالمانع است.

ج) آزمون فرضیهها
برای بررسی همگنی واریانسها ،از آزمون لوین استفاده شد .با توجه به عدم معناداری آماره بهدست آمده
( ،)F=1/466 ،p<0/05فرض صفر مبنی بر همگنی واریانس متغیرها مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول  -3نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه کارکردهای اجرایی در ﮔروههای آزمایش و
کنترل
مجموع

درجهی

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

286/946

1

286/946

169/757

کارکردهای اجرایی

39/859

1

39/859

23/580

خطا

28/736

17

کل

391/732

19

منبع تغییرات

مقدار F

سطح

اندازهی

معناداری

اثر

آزمون

0/001

0/909

1

0/001

0/581

0/995

در جدول  3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسهی کارکردهای اجرایی در گروههای آزمایش و کنترل
در مرحلهی پسآزمون ،نشان داده شده است .مقدار  Fبهدست آمده برابر با  23/580بوده و سطح معناداری آن
نیز کوچکتر از  0/01است ( .)p>0/01ازاینرو ،فرض صفر رد شده و فرض پژوهش مبنی بر اثربخشی
تمرینات حرکتی ریتمیک بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان اُتیستیک با عملکرد باال ،مورد تأیید قرار میگیرد.
1. Shapiro-Wilk
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جدول  -4نمرات میانگین تعدیل شده پسآزمون کارکردهای اجرایی
ﮔروه
کنترل
آزمایش

میانگین
26/855
29/705

خطای استاندارد
0/413
0/413

چنانکه در جدول  4مالحظه میشود ،میانگین کارکردهای اجرایی گروه آزمایش ( )29/705پس از تعدیل
نمرات ،بیشتر از گروه کنترل ( )26/855بوده است .این نتیجه نشاندهندهی تأثیر تمرینات حرکتی ریتمیک بر
بهبود کارکردهای اجرایی کودکان اُتیستیک با عملکرد باال ،در افراد گروه آزمایش است.
برای بررسی همسانی ماتریس کوواریانسها ،از آزمون باکس استفاده شد .با توجه به عدم معناداری آمارهی
بهدست آمده ( ،)F=0/220 ،p<0/05فرض صفر مبنی بر همسانی ماتریس کوواریانسها مورد تأیید قرار
میگیرد .برای بررسی همگنی واریانسها نیز از آزمون لوین استفاده شد .با توجه به عدم معناداری آمارههای
بهدست آمده ( )p<0/05فرض صفر مبنی بر همگنی واریانس متغیرها نیز مورد تأیید قرار گرفت.

جدول  -5نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسهی بازداری رفتاری و حافظهی فعال کودکان ﮔروههای آزمایش و کنترل
اثر

گروه

مقادیر

F

درجهی آزادی اثر

درجهی آزادی خطا

سطح معناداری

اندازهی اثر

توان آزمون

اثر پیالیی

0/597

11/095

2

15

0/001

0/597

0/974

المبدای ویلکز

0/403

11/095

2

15

0/001

0/597

0/974

اثر هتلینگ

1/479

11/095

2

15

0/001

0/597

0/974

بزرگترین ریشه روی

1/479

11/095

2

15

0/001

0/597

0/974

آزمونها

155

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،2سال یازدهم

همانطور که مشاهده میشود ،سطح معناداری هر چهار آمارهی چندمتغیری مربوطه؛ یعنی اثر پیالیی ،المبدای
ویلکز ،اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی ،کوچکتر از  0/01است ( .)p<0/01به این ترتیب ،فرض صفر
آماری رد شده و مشخص میشود که بین کارکردهای اجرایی دو گروه آزمایش و کنترل ،در پسآزمون تفاوت
معناداری وجود دارد .برایناساس میتوان گفت ،تمرینات حرکتی ریتمیک بر کارکردهای اجرایی کودکان
اُتیستیک با عملکرد باال مؤثر بوده است .بهمنظور بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در هریک از
مؤلفههای بازداری رفتاری و حافظهی فعال ،آزمون اثرات بینآزمودنی مورد استفاده قرار گرفت که نتایج حاصل
در ادامه ارائه شده است:
جدول  -6آزمون اثرات بینآزمودنی برای مقایسهی مؤلفههای بازداری رفتاری و حافظهی فعال
ﮔروههای آزمایش و کنترل در پسآزمون
منبع

متغیر
بازداری رفتاری
حافظهی فعال

F

مجموع

درجهی

میانگین

بینگروهی

مجذورات
9/032

آزادی
1

مجذورات
9/032

10/190

درونگروهی

14/182

16

0/886

بینگروهی

11/074

1

11/074

11/891

درونگروهی

14/901

16

0/931

سطح

اندازه

توان

معناداری
0/006

ی اثر
0/389

آزمون
0/850

0/003

0/426

0/899

در جدول  6نتایج آزمون اثرات بینآزمودنی برای مقایسهی بازداری رفتاری و حافظهی فعال کودکان گروههای
آزمایش و کنترل در مرحلهی پسآزمون ،نشان داده شده است .با توجه به نتایج ارائه شده ،مقدار  Fبهدست
آمده برای هر دو مؤلفه بازداری رفتاری و حافظهی فعال در سطح  0/01معنادار است ( .)P>0/01بنابراین،
فرض صفر رد شده و فرض پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد .با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات گروه
آزمایش در مرحلهی پسآزمون ،نتیجه گرفته میشود که تمرینات حرکتی ریتمیک مؤثر بوده و موجب بهبود
بازداری رفتاری و حافظهی فعال کودکان اُتیستیک با عملکرد باال میشود.
جدول  -7نتایج میانگین تعدیل شدهی مؤلفههای بازداری رفتاری و حافظهی فعال برای ﮔروههای
آزمایش و کنترل در پسآزمون
کنترل
بازداری رفتاری
حافظه فعال

میانگین
12/836
14/014

خطای استاندارد
0/299
0/307

آزمایش
میانگین
14/194
15/516

خطای استاندارد
0/299
0/307

در جدول  7نتایج مربوط به میانگینهای تعدیل شدهی مؤلفههای بازداری رفتاری و حافظهی فعال ،بهتفکیک
برای افراد گروههای آزمایش و کنترل در مرحلهی پسآزمون ارائه شده است .براساس نتایج بهدست آمده،
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میانگین تعدیل شده نمرات گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است .این نتیجه نشاندهندهی تأثیر تمرینات
حرکتی ریتمیک بر بهبود بازداری رفتاری و حافظهی فعال کودکان اُتیستیک با عملکرد باال ،در افراد گروه
آزمایش است.

بحث و نتیجهﮔیری
پژوهش حاضر ،با هدف تعیین اثربخشی تمرینات حرکتی ریتمیک بر کارکردهای اجرایی در مؤلفههای بازداری
رفتاری و حافظهی فعال کودکان اُتیستیک با عملکرد باال انجام شد .نتایج نشان داد که تمرینات حرکتی
ریتمیک موجب بهبود کارکردهای اجرایی در مؤلفهی بازداری رفتاری کودکان اُتیستیک با عملکرد باال میشود.
به این ترتیب ،اولین فرضیهی پژوهش مبنی بر مؤثر بودن تمرینات حرکتی ریتمیک بر کارکردهای اجرایی در
مؤلفهی بازداری رفتاری کودکان اُتیستیک با عملکرد باال ،مورد تأیید قرار گرفت .نتایج با یافتههای این
پژوهشها همسو بود:
ارجمندنیا و همکاران ( ،)1396در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تمرینات حرکتی ریتمیک تأثیر
مثبت بر کارکردهای اجرایی در مؤلفهی بازداری رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی دارد .زریس و همکاران
( ،)2015در پژوهشی نشان دادند که تمرینات حرکتی ،موجب بهبود مؤلفههای کارکردهای اجرایی کودکان با
اختالل کاستی توجه/بیشفعالی میشود .لوپرینزکی و کان ( ،)2015در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند
که فعالیتهای حرکتی ،سبب بهبود کارکردهای اجرایی آزمودنیها میشود .روس ،کسه و لئونگ ( ،)2016در
پژوهش خود نشان دادند که فعالیتهای حرکتی ،موجب بهبود رشد شناختی و کارکردهای اجرایی کودکان با
کمتوانی جسمی -حرکتی میشود .کوتس و تربلنچ ( ،)2017در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که فعالیت
ورزشی سبب ارتقای عملکرد شناختی و جسمانی آزمودنی میشود .آدلند و همکاران ( ،)2019در پژوهش خود
نشان دادند که فعالیتها و تمرینات حرکتی ،سبب بهبود کارکردهای اجرایی آزمودنیها میشود.
در راستای تبیین این یافته میتوان گفت ،تمرینات حرکتی در فعالیتهای شناختی بشر نقش بنیادی ایفا
میکند .در واقع ،بهنظر میرسد افراد اساساً با حرکات بدنی خود فکر میکنند و با تجربهی حرکتی ،بهدلیل
فعال شدن قسمتهای مختلف مغز ،میتوانند به بازیابی و تشخیص موقعیت پرداخته و عملکرد بهتری از خود
نشان دهند .بهعالوه ،دستگاه فعالسازی شبکهای ،از جمله مناطقی از مغز است که در کارکرد بازداری رفتاری
و همچنین بخشبندی رفتار ،نقش بسیار مهمی ایفا میکند .یافتههای پژوهشهای گوناگون نشان داده است
که تمرینهای حرکتی و فعالیتهای همراه با حرکت ،میتواند در گروههای مختلف سبب بهبود عملکرد دستگاه
فعالسازی شبکهای شود (علیزاده .)1387 ،همچنین تمرینات حرکتی ریتمیک ،راحتترین و سریعترین مسیر
برای کشف درونی قابلیتهای مغزی است (پکموری .)2015 ،این تمرینات میتواند برای کودکان بسیار
لذتبخش باشد و با ارتقای سطح توجه و تمرکز ،بازداری رفتاری در آنها را افزایش دهد (غنایی چمنآباد،
گروسی فرشی ،عشایری ،باباپور و مقیمی .)1387 ،همچنین در بسیاری از این تمرینها ،مهارتهای مربوط به
بازداری رفتاری مورد تأکید است .در تبیین یافتهی دیگر پژوهش ،بسیاری از متخصصان بر این عقیده هستند
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که تمرینات حرکتی فرصتهای مناسبی برای جذب فعاالنهی دروندادههای حسی مختلف از محیط ،فراهم
میآورد .در واقع این تمرینهای هدفمند ،بر بهبود عملکرد متقابل کورتکس مغز و مخچه تأثیر گذاشته و به
بهبود مؤلفههای شناختی ،از جمله بازداری رفتاری در آزمودنی منجر میشود (کلز ،پلتزمان ،لنچ و فردیس،
.)2002
همچنین این پژوهش نشان داد که تمرینات حرکتی ریتمیک ،موجب بهبود کارکردهای اجرایی در مؤلفهی
حافظهی فعال کودکان اُتیستیک با عملکرد باال میشوند .به این ترتیب ،دومین فرضیهی پژوهش مبنی بر مؤثر
بودن تمرینات حرکتی ریتمیک بر کارکردهای اجرایی در مؤلفهی حافظهی فعال کودکان اُتیستیک با عملکرد
باال ،مورد تأیید قرار گرفت .این نتایج با یافتههای این پژوهشها همسو است:
خلوصی ،عشایری و قدرتی ( ،)1397در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که آموزش حرکات ریتمیک
ملودیک و بازی ،موجب بهبود حافظهی فعال کودکان بیشفعال  4تا  7سال میشود .قربانزاده ( ،)1397در
پژوهشی نشان داد که تمرینات حرکتی ریتمیک ،موجب بهبود حافظه و توجه کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر
میشود .ارسالنی ،شیخ و حمایتطلب ( ،)1398در پژوهشی نشان دادند که برنامهی حرکتی منتخب ،بر
حافظهی فعال ،توجه و مهارتهای حرکتی دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری ریاضی تأثیر مثبت دارد.
موریا و همکاران ( ،)2016در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تمرینات بدنی تأثیرات مثبت بر حافظهی
فعال و عملکرد قشر پیشپیشانی آزمودنیها دارد .تسوجی ،کوماتسو و ساکاتانی ( ،)2013در پژوهشی به این
نتیجه رسیدند که فعالیتهای حرکتی تأثیر معنادار بر بهبود عملکرد قشر پیشپیشانی که حافظهی فعال هم
وابسته به این قشر است ،دارد .لو پرینیزی ،فریس ،ادواردز ،سنگ و آشپول ( ،)2018در پژوهش خود نشان
دادند که فعالیتهای ورزشی تأثیر معنادار بر بهبود عملکرد حافظه در آزمودنی دارد .بو و همکاران ( ،)2019در
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مداخالت حرکتی ،موجب ارتقای عملکرد شناختی گروه آزمایش میشود.
در راستای تبیین این یافته میتوان گفت ،تمرینات حرکتی همراه با ریتم و موسیقی (تمرینات حرکتی
ریتمیک) موجب بهبود حافظهی فعال خواهد شد؛ چرا که این مهارتها از طریق تجربه ،آموزش و یادگیری
بهدست میآید .همچنین تمرینات فکری که در این مداخلهها کودک را به چالش فکری میکشاند ،سبب بهبود
عملکرد وی در کارکردهای شناختی ،بهویژه در مقیاسهای توجه و حافظه میشود .ضمن اینکه جنبهی
ریتمیک تمرینات حرکتی ،موجب ساخت و روابط میاننورونی در قشر مخ (طی فرآیندی که شبیه فرآیند تکامل
در مغز است) میشود .بهعبارتی ،در محیط حرکتی همراه با موسیقی ،چرخههای پیامرسان عصبی میاننورونی
ایجاد میشود که بخشهای باالتر سیستم عصبی را که مربوط به حافظه است ،تحریک میکند .همچنین در
تمرینهای حرکتی ریتمیک ،کودک موﻇف به رعایت الگوهای ازقبلتعیینشده در تمرین است و در صورت
تکرار و تمرین ،فضا برای بهبود حافظهی فعال فراهم میشود (دهقانی و همکاران .)1391 ،در تبیین یافته
دیگر پژوهش میتوان اﻇهار کرد ،تمرینات حرکتی دارای دو مکانیسم فیزیولوژی و یادگیری -تحولی است.
مکانیسمهای فیزیولوژیک شامل افزایش جریان خون مغز ،تغییرات در ناقالن عصبی مغز ،تغییرات ساختاری
در سیستم عصبی مرکزی ،سطوح برانگیختگی اصالح شده و تغییرات فیزیکی حاصل از تمرینات حرکتی
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هستند .از طرفی ،براساس مکانیسمهای یادگیری -تحولی ،تمرینات حرکتی فراهمکنندهی تجربیات آموزندهای
است که برای رشد شناختی ضروری است و موجب تحریک آن میشود (سیبلی و اترن .)2003 ،همچنین
تصویربرداری عصبی نیز بهصورت ویژه ،حجم بیشتر منطقهی پیشپیشانی و مادهی سفید و خاکستری در
قدامی مغز را از مشخصههای افرادی که از نظر حرکتی فعال هستند ،گزارش کردهاند .این بخش مربوط به
حافظه است و در تشکیل آن نقش مهمی دارد (فلل و همکاران .)2010 ،بهعالوه ،تقویت حافظه در نتیجهی
تمرینات حرکتی بهدلیل افزایش آزادسازی نوراپینفرین است .نوراپینفرین ،یک پیامرسان شیمیایی در مغز
است که در تنظیم حافظه نقش بسیار زیادی دارد (مارتینز ،کاووسانو ،ویلوبای و رینگ .)2013 ،همچنین
تمرینات حرکتی ،احتماالً به تعدیل انطباقهای هیپوکامپ منجر میشود که در یادگیری و حافظه نقش بهسزایی
دارد .نتایج مطالعات حاکی از آن است که تمرینات حرکتی میتواند با افزایش رشد مویرگهای مغزی ،جریان
خون ،اکسیژن ،تولید و رشد سلولهای عصبی در هیپوکامپ (مرکز یادگیری و عملکردهای شناختی) ،سطوح
انتقالدهندهی عصبی ،توسعهی اتصاالت عصبی و تراکم شبکهی عصبی ،حجم بافت و فیزیولوژی مغز را
تحتتأثیر قرار دهد .این تغییرات سبب میشود عملکردهای شناختی ،از جمله حافظهی فعال بهبود یابد (رسبری
و همکاران)2011 ،؛ البته در مطالعاتی که عملکرد شناختی را در طول تمرینات حرکتی بررسی کردهاند،
مشاهدات متناقضی بهدست آمده است .بهعنوان مثال ،نتایج پژوهش حاضر با نتایج وگت ،اسچنیدر ،آبلن ،آنکن
و استرادر ( )2012همسویی ندارد .پژوهشگران اﻇهار کردهاند ،کارکرد شناختی در طول تمرین با شدتهای
مختلف میتواند دستخوش تغییرات در جهت منفی شود .بهعبارتی ،تمرین با شدت زیاد نهتنها موجب افزایش
تکالیف شناختی نشده ،بلکه کاهش در این نوع تکالیف را در پیدارد .تبیینی که برای این یافتهها ارائه شده،
این است که بهدلیل منابع محدود سوختوساز در بدن و بهویژه مغز ،مقدار انرژی الزم به قسمتهای موردنیاز
برای ارائهی عملکرد شناختی مناسب ،نخواهد رسید؛ اما پس از تمرین بهدلیل اینکه تنها فعالیت شناختی درگیر
است و درگیری حرکتی وجود ندارد ،شرایط متفاوت است .محققان اﻇهار داشتهاند که تمرینات حرکتی ،اکسیژن
قشر پیشپیشانی را افزایش داده؛ اما تمرینات حرکتی با شدت باال ،میزان اکسیژن را در این ناحیه از قشر
کاهش میدهد (بیاستس ،ویلر ،بارتون ،الدی و ویلدینگ.)2008 ،
در مجموع ،نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت استفاده از تمرینات حرکتی ریتیمیک در جهت ارتقای
کارکردهای اجرایی در مؤلفههای بازداری رفتاری و حافظهی فعال کودکان اُتیستیک با عملکرد باال ،تأکید دارد.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف آموزشی و توانبخشی کودکان اُتیستیک با عملکرد باال ارتقای
مهارتهای شناختی آنها است ،در این میان بهکارگیری تمرینات حرکتی ریتیمیک برای ارتقای کارکردهای
اجرایی در مؤلفههای بازداری رفتاری و حافظهی فعال که از مهمترین مهارتهای شناختی هستند ،برای این
کودکان بسیار مفید خواهد بود .بههمین دلیل ،آگاهسازی والدین ،معلمان ،مربیان و درمانگران اختالل اُتیسم،
ارائهی راهکارهای عملی به مسئوالن مدارس ویژه اختالل اُتیسم و اطالعرسانی به کارشناسان سازمان
آموزشوپرورش استثنائی و سازمان بهزیستی دربارهی نقش و اهمیت تمرینات حرکتی ریتیمیک ،تأثیر بهسزایی
در بهبود کارکردهای اجرایی در مؤلفههای بازداری رفتاری و حافظهی فعال کودکان اُتیستیک با عملکرد باال
خواهد داشت.
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از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،این است که فقط بر روی جنسیت پسر انجام شد .همچنین بهدلیل
محدودیت زمانی و مکانی ،پژوهشگران برای آزمون پیگیری فرصت نیافتند .بنابراین ،شایسته است که در
تعمیمپذیری نتایج احتیاط شود .دیگر محدودیت پژوهش این بود که فقط اثربخشی تمرینات حرکتی ریتمیک
بر دو مؤلفهی کارکردهای اجرایی کودکان اُتیستیک با عملکرد باال؛ یعنی بازداری رفتاری و حافظهی فعال،
سنجیده شد .این در حالی است که اثربخشی تمرینات حرکتی ریتمیک ،بر دیگر مؤلفههای کارکردهای اجرایی
کودکان اُتیستیک با عملکرد باال ،از جمله برنامهریزی ،سازماندهی و حلمسئله سنجیده نشد .ازاینرو ،پیشنهاد
میشود:
 در پژوهشهای آتی از آزمون پیگیری استفاده شود. به جنسیت کودکان اُتیستیک با عملکرد باال توجه شده و این پژوهش بر روی دختران اُتیستیک با عملکردباال نیز اجرا شود.
 اثربخشی تمرینات حرکتی ریتمیک بر سایر مؤلفههای کارکردهای اجرایی از جمله برنامهریزی،سازماندهی ،حلمسئله در کودکان اُتیستیک با عملکرد باال سنجیده شود.
 تمرینات حرکتی ریتمیک در مدارس و مراکز ویژهی اختالل اُتیسم بهصورت مستمر اجرا شود.در پایان پیشنهاد میشود معلمان ،مربیان و درمانگران اختالل اُتیسم ،دربارهی اجرای تمرینات حرکتی
ریتمیک تسلط الزم را پیدا کنند.
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