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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 high-
functioning autistic children. The research 
method was quasi-experimental with pre-test-
post-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 high-
functioning 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 high-
functioning autistic children in behavioral 
inhibition and working memory components. 
Keywords: Behavioral Inhibition, Rhythmic 
Motor Exercises, Working Memory 

 دهیچک

 یحرکت ناتیتمر یاثربخش نییهدف تع پژوهش حاضر، با
 و یرفتار یبازدار یهامؤلفه در ییاجرا یکارکردها بر ک،یتمیر

با عملکرد باال انجام شد. روش  کیستیُاتفعال کودکان  یحافظه
، اطالعات یو براساس گردآور یپژوهش براساس هدف کاربرد

آزمون با گروه کنترل پس -آزمونشیپ طرح با یشیآزمامهین
، کیستیاُتکودک  38شامل  زیپژوهش ن یآمار یجامعهاست. 

است.  یاستان مرکز یسال، مراکز درمان 12تا 8 یسن یدر دامنه
انجمن  یاز مرکز درمانبا عملکرد باال،  کیستیاُتکودک پسر  20
با استفاده  1397در سال  یرضوان استان مرکز سمیاُت یهیریخ

سنجش  یپرسشنامه براساس و دسترس در یریگاز روش نمونه
عنوان حجم نمونه به (،ASSQ) سمیاُت فیاختالل ط یدامنه

نفر(،  10نفر( و کنترل ) 10) شیانتخاب و در دو گروه آزما
دو گروه توسط آزمون  گمارش شدند. ابتدا هر یتصادف یوهیشبه

 شیآزما گروه. گرفتند قرار یابی، مورد ارز(THF)ها ها و گلقلب
 یهانیهفته، تمرشش  طول در یاقهیدق 45 جلسه 10 در

 با هاداده. کردند افتیدر یمرب دو توسط را کیتمیر یحرکت
 .گرفت قرار لیوتحلهیتجز مورد انسیکووار لیتحل از استفاده

 ک،یتمیر یحرکت ناتیتمر که داد نشان پژوهش یهاافتهی
 یرفتار یبازدار یهامؤلفه در ییاجرا یکارکردها بهبود موجب

. شودیبا عملکرد باال م کیستیاُتفعال کودکان  یحافطه و
 یبهبود کارکردها یبرا ناتیتمر نیاز ا شودیم شنهادیپ ن،یبنابرا
 یبازدار یهابا عملکرد باال، در مؤلفه کیستیُاتکودکان  ییاجرا
 فعال استفاده شود. یو حافظه یرفتار
 ،کیتمیر یحرکت ناتیتمر ،یرفتار یبازدار :یدیکل یهاهواژ

 فعال یحافظه
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 مقدمه
متقابل، تعامل  یکردن ارتباط اجتماع است که با نقص مداوم در برقرار 2یتحول -یعصب اختالل کی ،1سمیاُت

و  یوانی)کاالا شودیمشخص م قیعال و هاتیفعال رفتار، در یاشهیو کل یمحدود تکرار یو الگوها یاجتماع
است  3ییاجرا یرو هستند، کارکردهاروبه یصیبا نقا کیستیاُتکه کودکان  ییها(. از جمله حوزه2018 مو،یکال

 (.1391کشاورز و دادخواه،  ،یشیدرو ،یخان)بهرام

شناختی است که به فرایندهای شناختی سطح باال برای روان -یک مفهوم عصب ،کارکردهای اجرایی
 هاییاز توانا یامجموعه ،ییاجرا ی(. کارکردها2018، و همکاران )ژانگ ریزی و فعالیت هدفمند اشاره داردبرنامه

 گری)ب است ازیموردن ریمتغ طینگر در محندهیکارآمد، هدفمند و آ رفتار تیریبه اجرا گذاشتن، مد یست که براا
 و هدفمند اعمال و افکار جانات،یمسئول مشارکت فرد در ادراک، ه ییاجرا یکارکردها (.2014، و همکاران

)استاس،  است وابسته ،یشانیپشیرتکس پوک عملکرد ژهیوهستند که به عملکرد مغز و به یاافتهیسازمان
 دهیچیپ یشناخت فیتکال انجام طول در را یشناخت یندهایفرا یبخشنظم و یبازنگر تیمسئول نی(. همچن2000

 یتحول، تا دوره نوجوان ندیدر طول فرا ییاجرا یکارکردها .(2017 راکا،یپر و نیلویآمک)مکلنا،  دارد برعهده
و کالرک،  انگی چ،یکوویدارد )التنزمن، ا یلیتحص شرفتیدر پ ییسزاو نقش به کندیم دایگسترش پ یو جوان
 7فعال ی، حافظه6یده، سازمان5یزیر، برنامه4یرفتار یبازدار در کودکان ییتوانا شامل کارکردها نیا (.2010
 (. 2005 نگتون،یپنو  فارون گ،ین ل،یدو لکات،یاست )و 8مسئلهو حل

 کیستیاُتکودکان  ییاجرا یکارکردها ،ی( در پژوهش2009) نیو هاول یزلیو تسچل،یگودارد، در نسون،یراب
 ییاجرا یدر کارکردها یمعنادار یهابیها نشان داد که آسپژوهش آن جیقرار دادند. نتا سهیرا مورد مقا یو عاد

 یو عبدالله یآبادحسن ،یاریاری ،یمختار نیهمچن وجود دارد. یبا کودکان عاد سهیدر مقا کیستیاُتکودکان 
آموزان با دانش سهیبا عملکرد باال، در مقا کیستیاُتآموزان دانش که دندیرس جهینت نیبه ا ی(، در پژوهش1393)

 یحافظه و یرفتار یبازدار ان،یم نیدر ارو هستند. روبه ییهایکاست و صینقا با ییاجرا یکارکردها در ،یعاد
 (. 1397 راد،یمیو حک یفرخ زاده،یعل ،ی)مدن اندییاجرا یکارکردها یهامؤلفه نیترفعال از مهم

 سهیدر مقا ،یرفتار یدر بازدار کیستیاُتکودکان  ییکه توانا دهندیانجام شده نشان م یهاپژوهش جینتا
 دارد، ازین یکه به بازدار یفیتکال و هاتیدر فعال کودکان نیا نیهمچناست.  ترنییپا اریشان بسساالنبا هم

 آلن، و)ساندرسون  شوندیم مرتکب یشتریب اشتباهات فیتکال و هاتیفعال نیا در و دارند یترفیضع عملکرد
در  ریتأخ مطلوب، یل مقاومت در برابر خواستهیآشکار، از قب یشامل کنترل رفتارها یرفتار یازدارب(. 2013

                                                           
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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 طوربه کودکان نیهمین دلیل، ا(. به2009 ،و همکاران نسونیراب) و کنترل تکانه است یحرکت یلذت، بازدار
ها را کنند. چنین رفتارهایی آنو یا مکالمات دیگران را قطع می دهندمی پاسخ هاپرسش به موقعبی و ناگهانی

 و نریپف ،یکامیدنبال دارد )هونگ، مرزنش و طردشان را بهس تنبیه، افزایش و دهدیکودکانی عجول نشان م
 (.2009 بارنت،مک

مورد بحث قرار  کیستیاُترابطه با ضعف کودکان  طور مکرر درکه به ییاجرا یاز کارکردها یگرید یمؤلفه
 ییمهم اجرا یاز اجزا یکیفعال  ی(. حافظه2016 نگ،یکریگسرسول و پ ،یفعال است )الوو یگرفته، حافظه

 عمل بلندمدت و مدتکوتاه حافظه نیب یلپ عنوانبه ،یورود اطالعات یکارداشتن و دستاست که با نگه
 یکاراندوختن و دست یاست برا ییایپو ستمیس ،فعال یحافظه گر،ید یفیتعر در(. 2018 پارک، و می)ک کندیم

تفکر و ادراک )استرنبرگ و  ،یریادگیمانند استدالل،  دهیچیپ یشناخت یهاتیموقت اطالعات و انجام فعال
از  یاریتوجه بس ،یاز موضوعات مهم و اساس یکیعنوان فعال به ی(. امروزه حافظه2016استرنبرگ، 

  (.2017سوسا،  و اسیال -سریکرو و،یردل -پالتس، اگا -گونزالس ن،یمارت -است )پرز پژوهشگران را جلب کرده
 نیا از یکی. دارد وجود هاپژوهش در ییاجرا یکارکردها یهامؤلفه بهبود یبرا یادیز یهاامروزه روش

 ،یعاشور و انیطاهر ،یآبادفتح ا،ی)ارجمندناست  وزن و تمیر با همراه یحرکت ناتیتمر یریکارگبه ها،روش
 ناتیتمر از استفاده با ،یمغز یریپذانعطاف و یکارکردشناخت که دهندیم نشان زین یادیز یهاپژوهش (.1396
نوع حرکات اغلب با  نیا کهنیتوجه به ا با(. 2011 د،یویدبن و کورمان)گلدستروم،  کندیم دایپ بهبود یحرکت
ها دارند. به حضور در آن یشتریب لیکنندگان تماشرکت رند،یگیانجام م یصورت گروهشاد و به یهاکیموز

(. 2017 ساک،یو ا نی)پ دهندیحرکات نشان م نیبه انجام ا یادیز لیتما ،یژگیو نیهم لیدلبه زیکودکان ن
 یآموزش نیاز کودکان مضام یاریبس ک،یتمیر یهایحرکات و باز بودننیو آهنگ یآورنشاط لیدلعالوه، بهبه

 (. 1389)دادستان،  رندیگیم ادیضمن انجام حرکات  ،یحیتلو یاگونهرا به یو شناخت
( 1396) همکاران و ایارجمندن: کرد اشاره موارد نیا به توانیم نهیزم نیدر ا یداخل یهااز جمله پژوهش

 در جمله از ،ییاجرا یبر کارکردها مثبت ریتأث کیتمیر یحرکت ناتیتمر که دندیرس جهینت نیا به یپژوهش در
( در پژوهش خود 1397) یقدرت و یریعشا ،یخلوصدارد.  یتوان ذهنآموزان کمدانش یرفتار یبازدار یمؤلفه

فعال کودکان  یحافظه بهبود موجب ،یباز و کیملود -کیتمیر حرکات آموزش که دندیرس جهینت نیبه ا
 موجب ک،یتمیر یحرکت ناتینشان داد که تمر ی( در پژوهش1397) زادهقربان. شودیسال م 7تا  4فعال شیب

 زی( ن1398) طلبتیحما و خیش ،یارسالن .شودیم ریپذآموزش یتوان ذهنو توجه کودکان کم یحافظه بهبود
آموزان دانش یحرکت یهافعال، توجه و مهارت یمنتخب، بر حافظه یحرکت یبرنامه که دادند نشان یپژوهش در

 مثبت دارد.  ریتأث یاضیر یریادگیاختالالت  یدارا
 یکارکردها یهامؤلفه بهبود موجب یحرکت ناتیتمر که دادند نشان یپژوهش در(، 2015) جانسون و سیزر

 نیا به خود پژوهش در(، 2015) کان و ینزکیلوپر. شودیم یفعالشیتوجه/ب یکودکان با اختالل کاست ییاجرا
 و کسه روس،. شودیها میآزمودن ییاجرا یسبب بهبود کارکردها ،یحرکت یهاتیفعال که افتندی دست جهینت

 یو کارکردها یموجب بهبود رشد شناخت یحرکت یهاتیفعال که دادند نشان خود پژوهش در(، 2016) لئونگ
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 نیا به یپژوهش در(، 2016) یساکاتان و یآوک ا،یمور. شودیم یحرکت -یجسم یتوانکودکان با کم ییاجرا
 .ها داردیآزمودن یشانیپشیفعال و عملکرد قشر پ یبر حافظه مثبت راتیتأث یبدن ناتیتمر که دندیرس جهینت

عملکرد  یسبب ارتقا ،یورزش تیکه فعال دندیرس جهینت نی(، در پژوهش خود به ا2017کوتس و تربلنچ )
 دندیرس جهینت نیبه ا یدر پژوهش (،2013) یکوماتسو و ساکاتان ،ی. تسوجشودیم یآزمودن یو جسمان یشناخت

فعال هم وابسته به  یحافظه که ،یشانیپشیپ قشر عملکرد بهبود بر یمعنادار ریتأث ،یحرکت یهاتیفعال که
(، در پژوهش خود نشان دادند که 2018ادواردز، سنگ و آشپول ) س،یفر ،یزینیقشر است، دارد. لو پر نیا

(، در 2019دارد. آدلند و همکاران ) یبر بهبود عملکرد حافظه در آزمودن یدارمعنا ریتأث یورزش یهاتیفعال
و  بو. شودیم هایآزمودن ییاجرا یکارکردها بهبود سبب یحرکت ناتیتمر و هاتیفعال نشان دادند که یپژوهش

 یعملکرد شناخت یموجب ارتقا یکه مداخالت حرکت دندیرس جهینت نیبه ا یدر پژوهش زی( ن2019) همکاران
 . شودیم شیگروه آزما

 .دارد وجود ارتباط حرکتی یهامهارت و ییاجرا یکارکردها نیب رسدیم نظربه ،یپژوهش نهیشیتوجه به پ با
 (.2002 استلماچ، و)کتچام  گذاردیاثر م ییاجرا یبر کارکردها یحرکت یهاتیقابل شیافزا گر،ید یمعنابه
 یهادر مؤلفه ییاجرا یبر کارکردها اثر مثبت ک،یتمیر یحرکت ناتیکه استفاده از تمر رودیاحتمال م رو،نیازا

سو ناهم یهاپژوهش حال،نیبا عملکرد باال داشته باشد. باا کیستیاُتفعال کودکان  یو حافظه یرفتار یبازدار
است که  نیا سازد،یپژوهش حاضر را برجسته م تیچه اهمآن ،نیبنابرا. خوردیم چشمبه حوزه نیا در زین

کودکان  ییاجرا یبر کارکردها کیتمیر یحرکت ناتیتمر یاثربخش نییکه به تع افتیرا  یپژوهش توانینم
 گر،یعبارت دفعال، پرداخته باشد. به یو حافظه یرفتار یبازدار یهادر مؤلفه ژهیوبا عملکرد باال، به کیستیاُت

 یهاگروه گرید ییاجرا یبر بهبود کارکردها کیتمیر یحرکت یهانیتمر یاثربخش نییها به تعپژوهش شتریدر ب
و  یفعالشیتوجه/ ب یکودکان با اختالل کاست ژه،یو یریادگیمانند کودکان با اختالل  ژه،یو یازهاین یدارا

در  یرکردن خأل پژوهشپ لیدلبه حاضر پژوهش انجام رو،نیازا. است شده پرداخته ،یتوان هوشکودکان کم
است.  یبا عملکرد باال ضرور کیستیاُتکودکان  یبخشدست آمده، در توانبه جیبودن نتا یحوزه و کاربرد نیا

(، 2018، و همکاران نسنیستی)کر سمیاُتتوجه اختالل باال و قابل وعیش زانینظر داشتن م با در کهنیضمن ا
مشکالت خاص  یرو یاکردن مداخالت با مطالعات چندرشته یتخصصبودن و  یمزمن بودن آن، انتخاب

 مشکالت و هانشانه یرو یکاربرد یهاپژوهش انجام به یشتریاست پژوهشگران ب ی، ضرورکیستیاُت کودکان
 (. 2014، و همکاران )ولکمار بپردازند کودکان نیا خاص

 ییاجرا یکارکردها یهامؤلفه نیترفعال از مهم یو حافظه یرفتار یبازدار کهنیتوجه به ا با ب،یترت نیبه ا
 یهادر مؤلفه ییاجرا یبر کارکردها کیتمیر یحرکت ناتیتمر یاثربخش نییتع ،زین پژوهش نیبوده و هدف ا

 :است نیتدو قابل لیذ یهاهیفرض ست،ا با عملکرد باال کیستیاُتفعال کودکان  یو حافظه یرفتار یبازدار
با عملکرد  کیستیاُتکودکان  یرفتار یبازدار یمؤلفه در ییاجرا یکارکردها بر کیتمیر یحرکت ناتیتمر -1

 باال مؤثر است.
با عملکرد  کیستیُاتفعال کودکان  یدر مؤلفه حافظه ییاجرا یکارکردهابر  کیتمیر یحرکت ناتیتمر -2

 باال مؤثر است.
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 روش
 پژوهش یاجرا روش و نمونه ،یآمار یجامعه

-آزمونشیپ طرح با یشیآزمامهی، ناطالعات یو براساس گرد آور یبراساس هدف کاربردپژوهش  روش
 و مستقل ریمتغ عنوانبه کیتمیر یحرکت ناتیتمر ریمتغ پژوهش، نیا در. است کنترل گروه باآزمون پس
 یآمار یه است. جامعهوابسته در نظر گرفته شد یرهایعنوان متغفعال به یحافظه و یرفتار یبازدار یرهایمتغ

هستند.  1397 ر سالد یاستان مرکز یسال مراکز درمان 12تا  8 یسن یدر دامنه کیستیاُتشامل تمام کودکان 
در دسترس  یریگنهبا عملکرد باال، با استفاده از روش نمو کیستیاُتکودک پسر  20هدف،  یجامعه نیاز ب

رضوان  سمیتاُ یهیریانجمن خ ی(، از مرکز درمان1999) سمیاُت فیط یسنجش دامنه یبراساس پرسشنامه
 عنوان نمونه انتخاب شدند: بودند، به ریز یهاکه واجد مالک یاستان مرکز

بودن و  ، پسر(سمیاُت فیط یسنجش دامنه یبا عملکرد باال )براساس پرسشنامه سمیاُتاختالل  صیتشخ
 یناتوان(، یینایب بیآسو  ییشنوا بی)آس یحس بیسال، خروج آس 12تا  8 یسن یداشتن در محدوده قرار

 شیروه آزمادر دو گ عده نیا سپس .کیتمیر یحرکت ناتیتمر در جلسه کی از شیب بتیغ و یحرکت و یجسم
پژوهش از  نیر اد ،یاصول اخالق تیرعا یگمارش شدند. برا یتصادف یوهیشنفر(، به 10نفر( و کنترل ) 10)

صورت ا بههآن نیوالد وبا عملکرد باال  کیستیاُتکودکان  ،یرضوان استان مرکز سمیاُت یهیریانجمن خ تیریمد
 اجازه گرفته شد.  یکتب

 سنجش ابزار
 ولورنا لبرگیپرسشنامه توسط اهلر، گ نیا :(ASSQ) 1سمیاُت فیط یسنجش دامنه یپرسشنامه

 زین هیهر گو ی. براشودیم لیو معلمان تکم نیوالد یلهیوسبه که دارد هیگو 23 و شده یطراح( 1999) نگیو
شدن توسط درمان لی)در صورت تکم 22ها آن یکل یکه نمره ی. کودکانشودیدر نظر گرفته م 0-2 ینمره

با عملکرد باال انتخاب  کیستیاُتعنوان کودک ( باشد، بهنیشدن توسط والد لی)در صورت تکم 19گر( و 
 ،3گفتار و زبان ری، تأخ2یتعامالت اجتماع یحوزه سه را در کیستیاُتمشکالت افراد  ،پرسشنامه نی. اشوندیم

و توسط والدین یا مراقبان کودکی که عالئم اختالل  سنجدیم 5یرعادیغ نینماد یهایو باز 4یمشکالت رفتار
صفر،  یخیر نمره یگزینه است: برای گزینهشود. هر پرسش دارای سه دهد، تکمیل میتیسم را بروز میطیف اُ
 2 یبله، نمره یگزینه یو برا 1 یدهد( نمرهنشان می فیمعنا که کودک عالئم خف نیتاحدی )به ا یگزینه

(، 1390) یچدر داخل کشور توسط کاسه سمیاُت فیط یسنجش دامنه یپرسشنامه .منظور خواهد شد

                                                           
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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 و 1راتر یآن با دو پرسشنامه ینامه، همبستگپرسش نیا ییهمگرا ییروا برآورد یبرا. است شده یابیهنجار
پرسشنامه و  نیا یهمبستگ بیضر ن،یمحاسبه شد. در گروه والد (CSI-4) 2کودکان یعالئم مرض یاههیس

( و در گروه معلمان 486/0)( CSI-4) کودک یعالئم مرض یاههیس نی، در گروه والد715/0پرسشنامه راتر 
و معنادار  411/0، (CSI-4) کودکان یعالئم مرض یاههیس بابرابر  زین یهمبستگ بیضر آمد. دستبه 495/0

 دهدی، نشان مسمیاُت فیط و یعاد کودکان معلمان و نیوالد گروه در آمده دستبه کرونباخ یآلفا بیبود. ضر
با عملکرد باال  کیستیاُتکودکان  یگرغربال ی، براسمیاُت فیط یسنجش دامنه ینامهپرسش یهاهیگو که

   درصد است. 89کرونباخ در پژوهش حاضر  یآلفا بی(. ضر1390 ،یچمناسب است )کاسه

 آن رعتباا و هشد ساخته( 2006) اموندید و اندرسون توسط نموآز ینا :(THF) 3هاگل و هاقلب نموآز

توسط متخصصان، در سطح  شده مطرح یهینظر یتوجه به پشتوانه با ،ییمحتوا ییروا نظر از. است 76/0
 گرفته رکابه زداریبافعال و  یحافظه یهامؤلفهم أتو یابیارز ایبر نموآز ینقرار گرفته است. ا دییمورد تأ یعال

 ستهدو د شامل نمو. آزدگیرمی رتصو یانهرا توسطو  رکادخو رتصوبه ،نموآز ینا در نتایج ثبت. دشومی
 ،قعوا در ؛شوندمی ظاهر آن فطر یک در و مستطیلی درکا یک خلدا امهرکد که ستا گلو  قلب یروتصا
سو و اگر شکل هم دیکل د،یآیکه مثالً گل م یوقت یآزمودن. شوندیم ئهارا 4اهمگرنا و اهمگر فیتکال رتصوبه

 پژوهش در(. 1391 ،یمحمود و یمانینر ،یویگ ی)قمر فشاردیم را مخالف جهت در موجود دیکل د،یایقلب ب
 .دست آمدبه 88/0 یبازآزمای روش با آزمون یپایای حاضر،

ست. در پژوهش ا( 1396) همکاران و ایارجمندن پژوهش از برگرفته زین کیمیتیر یحرکت ناتیتمر یمحتوا
 در حال،نیابا. است هشد دهیسنج یتوان ذهنآموزان کمدانش ییاجرا یکارکردها بر ناتیتمر نیشده، اثر ا ادی

توسط  یعلم ینهیشیپ ابتدا ک،یمیتیر یحرکت ناتیتمر ییمحتوا ییروا از مجدد نانیاطم یبرا حاضر پژوهش
 یحرکت ناتیتمر نیشد. همچن ییمرتبط شناسا یاصل یهاپژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفت و عناصر و مؤلفه

صان اعمال شده متخص یشنهادهایقرار گرفت، پ ینیحوزه مورد بازب نیتوسط چند نفر از متخصصان ا کیتمیر
اال انجام شد. ببا عملکرد  کیستیاُتکودکان  یهایژگیآن با و یسازمتناسب نیو اشکاالت برطرف شد. همچن

 87/0د که مقدار آن الوشه استفاده ش ییمحتوا ییاز روش شاخص نسبت روا ،زین ییمحتوا ییروا یابیارز یبرا
 .بود

با  کیستیاُتشرکت کودکان  یبرا نیوالد یجلب همکار یبرا ک،یتمیر یحرکت ناتیتمر یقبل از اجرا
 حیبه تشر انیدر مرکز برگزار شد و مرب یهیتوج یجلسه کی ک،یتمیر یحرکت ناتیعملکرد باال در جلسات تمر

 یحرکت ناتیبا عملکرد باال پرداختند. سپس تمر کیستیاُتکودکان  نیوالد یبرا یامداخله یبرنامه دیفوا
 طول در یاقهیدق 45جلسه  10در  یصورت گروه(، بهیشناس)کارشناس ارشد روان یتوسط دو مرب ک،یتمیر

                                                           
1. Rater 

2. Children Symptom Inventory (CSI-4) 

3. Test the Hearts and Flowers (THF) 

4. convergent and divergent assignments 
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گروه  اجرا شد. شیگروه آزما یرو ،یرضوان استان مرکز سمیاُت یهیریانجمن خ یهفته، در مرکز درمان شش
 جلسات نیاست که ا ذکرنکرد. الزم به  افتیدر کیتمیر یحرکت ناتیتمر ینهیدر زم یامداخله چیه ،زیکنترل ن

عالوه، در با عملکرد باال برگزار شد. به کیستیُاتکودکان  یو درمان یبخشتوان خدمات افتیدر زمان از خارج
داده شد که اطالعاتشان کامالً محرمانه  نانیها اطمآن نیبا عملکرد باال و والد کیستیاُتمراحل به کودکان  تمام

 انسیاروکو لیها با استفاده از آزمون تحلداده. شودیم استفاده یپژوهش کاربرد منظوربه فقط و ماندیم
آمده  1در جدول  کیتمیر یحرکت یهانیتمر یمحتوا یکل یقرار گرفت. نما لیوتحلهیمورد تجز 1رهیچندمتغ
 است: 

 کیتمیر یحرکت یهانیتمر یمحتوا حیتشر -1جدول 
 نام جلسه هدف جلسه یمحتوا

ارتباط با  یبرقرار .کودکان به آن یهایژگیو انیب و کیتمیر یحرکت ناتیتمر حیتشر ارتباط با کودکان، یبرقرار
 هایآزمودن

 اول

 هم و فرشته هم. کندیم یباز را طانیش نقش نفر کی و فرشته نقش نفر کی نیتمر نیدر ا
تنها  هایآزمودن یول ؛کرده دیتقل را حرکات از یامجموعه که خواهندیم هایآزمودن از طانیش
 کنند. دیحرکات فرشته را تقل دیبا

 و فرشته نیانجام تمر
 طانیش

 دوم

 را توپ کنندهعیتوز نقش نفر کی و دهندیم لیتشک رهیدامین کی هایآزمودن نیتمر نیدر ا
 و کندیم پرتاب هایآزمودن یسورا به آنتوپ،  یکنندهعیتوز ی. در طول بازردیگیعهده مبر

 .بدهند پس او به دوباره و رندیبگ را توپ هاآن تا خواندیمفرا را هاآن نام

 و دانیم نیانجام تمر
 توپ

 سوم

 و کرده یط است، کرده مشخص یمرب که را یریمس پا کی با تنها هایآزمودن نیتمر نیدر ا
 .گردندیسپس بازم

 چهارم یلیل نیانجام تمر

 یسو از قرمز چراغ اصطالح دنیشن با یول کنند،یم حرکت به شروع هایآزمودن نیتمر نیدر ا
 .ستندیایم باز حرکت از یمرب

 پنجم قرمز چراغ نیانجام تمر

 را الگو کیتمیر حرکات دیبا هایآزمودن تمام و کندیم فایا را الگو نقش یمرب نیتمر نیدر ا
 کنند. دیتقل

 دیتقل نیانجام تمر
 حرکات

 ششم

الگو  کیتمیر یصداها دیبا هایآزمودن یهمه و کندیم فاینقش الگو را ا یمرب نیتمر نیدر ا
 کنند. دیرا تقل

 دیتقل نیانجام تمر
 کیتمیر یصدا

 هفتم

 تمیر با دیبا هایآزمودن تمام و شودیم مشخص حرکت یبرا یریمس و خط نیتمر نیدر ا
 .کنند یط را ریمس آن نوبت، تیرعا و خاص

 خط نیانجام تمر
 کالیموز

 هشتم

 تمیر با دیبا هایآزمودن تمام و شودیم مشخص حرکت یبرا یریمس و خط نیتمر نیدر ا
 .کنند یط را ریمس آن نوبت، تیرعا و خاص

 سهیک نیانجام تمر
 تعادل

 نهم

. هدد منجاا را خاصی حرکت باید کودک ره،شما هر گفتن با که است رتصو نیا به نیتمر نیا
 .شد اجرا دیفر رتبهصو هم و هیوگر رتبهصو هم مرحله ینا

 تحرکا نیانجام تمر
 ادعدا با یتمیکر

 دهم

مورد  SPSSافزار نرم 24 ینسخه و با استفاده از انسیکووار لیتحل ها با روشداده پژوهش نیدر ا
 قرار گرفت.  لیوتحلهیتجز

                                                           
1. MANCOVA 
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 هاافتهی
 یشناخت تیجمع فیالف( توص

 اریو انحراف مع نیانگیبا عملکرد باال بودند که م کیستیاُتکودک پسر  20 شامل پژوهش، نیا کنندگانشرکت
 و سن کنترل یرهایاثر متغ یبررس یبرا بود. 47/10±89/1 کنترل گروه و شیگروه آزما 13/10±64/1سن 

از  شیگروه کنترل و آزما نیدست آمده، ببه جیمستقل استفاده شد. براساس نتا t آزمون از ها،یآزمودن هوش
 (.P>05/0وجود ندارد ) ینظر سن و هوش تفاوت معنادار

 هاشاخص فیب( توص



 

 

 

 

 کنترل و شیآزما گروه کیتفکبه ،یریگاندازه یدر دو مرحله ییاجرا ینمرات کارکردها یآمار فیتوص -2 جدول
 لکیو رویشاپ آزمونپس لکیو رویشاپ آزمونشیپ  

انحراف  نیانگیم ریمتغ گروه

 آماره اریمع

 سطح

 یمعنادار

انحراف  نیانگیم

 آماره اریمع

 سطح

 یمعنادار

 633/0 947/0 649/2 52/12 613/0 945/0 040/3 93/11 یرفتار یبازدار کنترل
 812/0 962/0 391/2 81/13 835/0 964/0 104/3 22/13 فعال یحافظه 
 149/0 885/0 705/3 33/26 177/0 892/0 450/4 15/25 ییاجرا یکل کارکردها ینمره 

 448/0 930/0 081/3 51/14 688/0 952/0 150/3 61/12 یرفتار یبازدار شیآزما
 679/0 951/0 067/3 72/15 929/0 974/0 947/2 75/13 فعال یحافظه 
 418/0 927/0 620/4 23/30 067/0 832/0 750/4 36/26 ییاجرا یکل کارکردها ینمره 
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 یهامؤلفه شامل ،ییاجرا یکارکردها نمرات اریمع انحراف و نیانگیم به مربوط یفیآمار توص 2در جدول 
سنجش  یمرحله دو در کنترل و شیآزما گروه کودکان یبرا کیتفکفعال، به یحافظه و یرفتار یبازدار

 نمرات نیانگیشود، در گروه کنترل میطور که مالحظه مآزمون(، نشان داده شده است. همانو پس آزمونشی)پ
 شتریب شیافزا شاهد ش،یدر گروه آزما یدهد، ولینم نشان یچندان رییتغ آزمونپس و آزمونشیپ مراحل در

 رویشاپ آزمون از زیها نبودن توزیع دادهرمالن یبررس یبرا. میهست آزمونشیآزمون نسبت به پپس در نمرات
 ن،یبنابرا. است 05/0 از تربزرگ رهایتمام متغ یشده برا محاسبه یآماره یاستفاده شد که سطح معنادار 1لکیو

 .شودیم رفتهیپذ نمرات عیبودن توزرمالن فرض
و  یرفتار یبازدار یهادر مؤلفه ییاجرا یکارکردها بر کیتمیر یحرکت ناتیتمر یاثربخش یمنظور بررسبه
( و ANCOVA) رهیمتغتک انسیاروکو لیبا عملکرد باال، از آزمون تحل کیستیاُتفعال کودکان  یحافظه

 یآمار یهامفروضه آزمون، نیا انجام از شی( استفاده شد. پMANCOVA) رهیمتغچند انسیاروکو لیتحل
 نیبا استفاده از آزمون لو هاانسیوار یها با استفاده از آزمون ام باکس و همگنانسیاروکو سیماتر یهمسان

 انسیواروک لیون تحلشده، استفاده از آزم ادی یهااز مفروضه یتوجه به عدم تخط قرار گرفت. با یمورد بررس
 است. بالمانع رهیمتغچند

 هاهیآزمون فرضج( 
دست آمده ماره بهآ یتوجه به عدم معنادار با. شد استفاده نیلو آزمون از ها،انسیوار یهمگن یبررس یبرا
(05/0<p ،466/1=Fفرض صفر مبن ،)ردیگیقرار م دییمورد تأ رهایمتغ انسیوار یبر همگن ی . 

 و شیآزما یهاگروه در ییاجرا یکارکردها سهیمقا یبرا انسیواروک لیتحل جینتا -3 جدول

 کنترل

 راتییمنبع تغ
مجموع 

 مجذورات

 یهدرج

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح 

 یمعنادار

 یاندازه

 اثر 

 

 آزمون

 1 909/0 001/0 757/169 946/286 1 946/286 آزمونشیپ

 995/0 581/0 001/0 580/23 859/39 1 859/39 ییاجرا یکارکردها

      17 736/28 خطا

      19 732/391 کل

 کنترل و شیآزما یهادر گروه ییاجرا یکارکردها یسهیمقا یبرا انسیواروک لیتحل آزمون جینتا 3در جدول 
آن  یو سطح معنادار بوده 580/23دست آمده برابر با به Fآزمون، نشان داده شده است. مقدار پس یدر مرحله

 یبر اثربخش یمبن پژوهش فرض و شده رد صفر فرض رو،نی(. ازاp<01/0است ) 01/0تر از کوچک زین
 .ردیگیم رارق دییتأ مورد با عملکرد باال، کیستیاُتکودکان  ییاجرا یبر بهبود کارکردها کیتمیر یحرکت ناتیتمر

                                                           
1. Shapiro-Wilk 
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 ییاجرا یآزمون کارکردهاشده پس لیتعد نیانگینمرات م -4 جدول
 استاندارد یخطا نیانگیم گروه

 413/0 855/26 کنترل

 413/0 705/29 شیآزما

 لیتعد از پس( 705/29) شیآزما گروه ییاجرا یکارکردها نیانگیم شود،یمالحظه م 4که در جدول چنان
بر  کیتمیر یحرکت ناتیتمر ریتأث یدهندهنشان جهینت نیا. است بوده( 855/26) کنترل گروه از شتریب نمرات،

 است.  شیبا عملکرد باال، در افراد گروه آزما کیستیاُتکودکان  ییاجرا یبهبود کارکردها
 یآماره یتوجه به عدم معنادار با. شد استفاده باکس آزمون از ها،انسیاروکو سیماتر یهمسان یبررس یبرا

 قرار دییتأ مورد هاانسیواروک سیماتر یبر همسان ی(، فرض صفر مبنp ،220/0=F>05/0دست آمده )به
 یهاآماره یتوجه به عدم معنادار با. شد استفاده نیلو آزمون از زیها نانسیوار یهمگن یبررس یبرا. ردیگیم

 .گرفت قرار دییتأ مورد زین رهایمتغ انسیوار یبر همگن ی( فرض صفر مبنp>05/0دست آمده )به



 

 

 
 
 
 
 

 و کنترل شیآزما یهاکودکان گروه فعال یو حافظه یرفتار یبازدار یسهیمقا یبرا یریمتغچند انسیاروکو لیتحل جینتا -5 جدول
 توان آزمون اثر یاندازه یسطح معنادار خطا یآزاد یدرجه اثر یآزاد یدرجه F ریمقاد هاآزمون اثر

 گروه

 974/0 597/0 001/0 15 2 095/11 597/0 ییالیاثر پ

 974/0 597/0 001/0 15 2 095/11 403/0 لکزیو یالمبدا

 974/0 597/0 001/0 15 2 095/11 479/1 نگیاثر هتل

 974/0 597/0 001/0 15 2 095/11 479/1 یرو شهیر نیتربزرگ
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 یالمبدا ،ییالیاثر پ یعنی ؛مربوطه یریمتغچند یههر چهار آمار یشود، سطح معناداریطور که مشاهده مهمان
 صفر فرض ب،یترت نی(. به ا>01/0pاست ) 01/0 تر ازکوچک ،یرو شهیر نیترو بزرگ نگیاثر هتل لکز،یو

آزمون تفاوت پس در کنترل، و شیآزما گروه دو ییاجرا یکارکردها نیشود که بیم مشخص و شده رد یآمار
کودکان  ییاجرا یبر کارکردها کیتمیر یحرکت ناتیتوان گفت، تمریماساس نیوجود دارد. برا یمعنادار

 از کیهر در کنترل و شیتفاوت دو گروه آزما یمنظور بررسبا عملکرد باال مؤثر بوده است. به کیستیاُت
حاصل  جیمورد استفاده قرار گرفت که نتا یآزمودننیفعال، آزمون اثرات ب یو حافظه یرفتار یبازدار یهامؤلفه

 در ادامه ارائه شده است: 

فعال  یو حافظه یرفتار یبازدار یهامؤلفه یسهیمقا یبرا یآزمودننیآزمون اثرات ب -6جدول 

 آزمونپس در کنترل و شیآزما یهاگروه
مجموع  منبع ریمتغ

 مجذورات

 یدرجه

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات

F  سطح

 یدارمعنا

اندازه

 اثر ی

توان 

 آزمون
 850/0 389/0 006/0 190/10 032/9 1 032/9 یگروهنیب یرفتار یبازدار

     886/0 16 182/14 یگروهدرون

 899/0 426/0 003/0 891/11 074/11 1 074/11 یگروهنیب فعال یحافظه

     931/0 16 901/14 یگروهدرون

 یهافعال کودکان گروه یو حافظه یرفتار یبازدار یسهیمقا یبرا یآزمودننیب اثرات آزمون جینتا 6در جدول 
دست به Fشده، مقدار  ارائه جیتوجه به نتا آزمون، نشان داده شده است. باپس یمرحله در کنترل و شیآزما
 ن،ی(. بنابراP<01/0معنادار است ) 01/0فعال در سطح  یو حافظه یرفتار یهر دو مؤلفه بازدار یبرا آمده

 گروه نمرات نیانگیتوجه به باالتر بودن م با. ردیگیم قرار دییتأ مورد پژوهش فرض و شده رد صفر فرض
مؤثر بوده و موجب بهبود  کیتمیر یحرکت ناتیکه تمر شودیگرفته م جهیآزمون، نتپس یمرحله در شیآزما

  شود.یبا عملکرد باال م کیستیاُتفعال کودکان  یو حافظه یرفتار یبازدار

 یهاگروه یفعال برا یو حافظه یرفتار یبازدار یهامؤلفه یشده لیتعد نیانگیم جینتا -7جدول 

 آزمونپس در کنترل و شیآزما
 شیآزما کنترل 
 استاندارد یخطا نیانگیم استاندارد یخطا نیانگیم 

 299/0 194/14 299/0 836/12 یرفتار یبازدار
 307/0 516/15 307/0 014/14 فعالحافظه 

 کیتفکفعال، به یو حافظه یرفتار یبازدار یهامؤلفه یشده لیتعد یهانیانگیم به مربوط جینتا 7در جدول 
دست آمده، به جیآزمون ارائه شده است. براساس نتاپس یمرحله در کنترل و شیآزما یهاگروه افراد یبرا
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 ناتیتمر ریتأث یدهندهنشان جهینت نیا. است کنترل گروه از شتریب شیشده نمرات گروه آزما لیتعد نیانگیم
با عملکرد باال، در افراد گروه  کیستیاُتفعال کودکان  یو حافظه یرفتار یبر بهبود بازدار کیتمیر یحرکت
  است. شیآزما

 یریگجهیبحث و نت

 یبازدار یهامؤلفه در ییاجرا یکارکردها بر کیتمیر یحرکت ناتیتمر یاثربخش نییپژوهش حاضر، با هدف تع
 یحرکت ناتینشان داد که تمر جیبا عملکرد باال انجام شد. نتا کیستیاُتفعال کودکان  یحافظه و یرفتار

. شودیبا عملکرد باال م کیستیاُتکودکان  یرفتار یبازدار یدر مؤلفه ییاجرا یکارکردهاموجب بهبود  کیتمیر
 در ییاجرا یکارکردها بر کیتمیر یحرکت ناتیبودن تمر بر مؤثر یپژوهش مبن یهیفرض نیاول ب،یترت نیبه ا

 نیا یهاافتهیبا  جیقرار گرفت. نتا دییبا عملکرد باال، مورد تأ کیستیاُتکودکان  یرفتار یبازدار یمؤلفه
 سو بود:ها همپژوهش

 ریتأث کیتمیر یحرکت ناتیتمر که دندیرس جهینت نیا به خود پژوهش در(، 1396) همکاران و ایارجمندن
و همکاران  سیدارد. زر یتوان ذهنآموزان کمدانش یرفتار یبازدار یدر مؤلفه ییاجرا یکارکردهابر  مثبت

کودکان با  ییاجرا یکارکردها یهاموجب بهبود مؤلفه ،یحرکت ناتینشان دادند که تمر ی(، در پژوهش2015)
 افتندیدست  جهینت نی(، در پژوهش خود به ا2015) کانو  ینزکی. لوپرشودیم یفعالشیتوجه/ب یاختالل کاست

(، در 2016)روس، کسه و لئونگ . شودیم هایآزمودن ییاجرا یسبب بهبود کارکردها ،یحرکت یهاتیکه فعال
کودکان با  ییاجرا یو کارکردها یموجب بهبود رشد شناخت ،یحرکت یهاتیپژوهش خود نشان دادند که فعال

 تیفعال که دندیرس جهینت نیبه ا ی(، در پژوهش2017) تربلنچ. کوتس و شودیم یحرکت -یجسم یتوانکم
 خود پژوهش در(، 2019) همکاران و آدلند. شودیم یآزمودن یجسمان و یشناخت عملکرد یارتقا سبب یورزش
 . شودیم هایآزمودن ییاجرا یسبب بهبود کارکردها ،یحرکت ناتیتمر و هاتیفعال که دادند نشان

 فایا یادیبن بشر نقش یشناخت یهاتیدر فعال یحرکت ناتیتمر گفت، توانیم افتهی نیا نییتب یراستادر 
 لیدلبه ،یحرکت یو با تجربه کنندیم فکر خود یبدن حرکات با اساساً افراد رسدینظر مواقع، به در. کندیم

 خود از یبهتر عملکرد و پرداخته تیموقع صیتشخ و یابیتوانند به بازیمختلف مغز، م یهاشدن قسمت فعال
 یرفتار یبازدار کارکرد در که است مغز از یمناطق جمله از ،یاشبکه یسازفعال دستگاه عالوه،به. دهند نشان

 است داده نشان گوناگون یهاپژوهش یهاافتهی. کندیم فایا یمهم اریبس نقش رفتار، یبندبخش نیهمچن و
 دستگاه عملکرد بهبود سبب مختلف یهاگروه در تواندیم حرکت، با همراه یهاتیفعال و یحرکت یهانیتمر که

 مسیر سریعترین و حتترینرا ک،یتمیر یحرکت ناتیتمر نیهمچن(. 1387 زاده،ی)عل شود یاشبکه یسازفعال
 اریبس کودکان یبرا تواندیم ناتیتمر نیا (.2015 ،یمور)پک است یمغز یهاتیقابل نیدرو کشف ایبر

آباد، چمن ییغنا) دهد شیافزا را هاآن در یرفتار یبازدار تمرکز، و توجه سطح یارتقا با و باشد بخشلذت
 به مربوط یهامهارت ها،نیتمر نیا از یاریبس در نی(. همچن1387 ،یمیباباپور و مق ،یریعشا ،یفرش یگروس
هستند  دهیعق نیاز متخصصان بر ا یاریپژوهش، بس گرید یهافتی نییتب در. است دیتأک مورد یرفتار یبازدار
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فراهم  ط،یمختلف از مح یحس یهادادهدرون یفعاالنه جذب یبرا یمناسب یهافرصت یحرکت ناتیکه تمر
گذاشته و به  ریهدفمند، بر بهبود عملکرد متقابل کورتکس مغز و مخچه تأث یهانیتمر نیواقع ا . درآوردیم

 س،ی)کلز، پلتزمان، لنچ و فرد شودیمنجر م یدر آزمودن یرفتار یاز جمله بازدار ،یشناخت یهابهبود مؤلفه
2002 .) 

 یدر مؤلفه ییاجرا یکارکردهاموجب بهبود  ،کیتمیر یحرکت ناتینشان داد که تمر پژوهش نیا نیهمچن
بر مؤثر  یپژوهش مبن یهیفرض نیدوم ب،یترت نی. به اشوندیبا عملکرد باال م کیستیاُتفعال کودکان  یحافظه

با عملکرد  کیستیاُتفعال کودکان  یحافظه یمؤلفه در ییاجرا یکارکردها بر کیتمیر یحرکت ناتیبودن تمر
 سو است: هم هاپژوهش نیا یهاافتهیبا  جینتا نیقرار گرفت. ا دییباال، مورد تأ

 کیتمیر حرکات آموزش که دندیرس جهینت نی(، در پژوهش خود به ا1397) یقدرت و یریعشا ،یخلوص
(، در 1397زاده )قربان .شودیسال م 7تا  4 فعالشیفعال کودکان ب یموجب بهبود حافظه ،یباز و کیملود

 ریپذآموزش یتوان ذهنموجب بهبود حافظه و توجه کودکان کم ،کیتمیر یحرکت ناتینشان داد که تمر یپژوهش
منتخب، بر  یحرکت ینشان دادند که برنامه یدر پژوهش (،1398) طلبتیحما و خیش ،یارسالن. شودیم

مثبت دارد.  ریتأث یاضیر یریادگیاختالالت  یآموزان دارادانش یحرکت یهافعال، توجه و مهارت یحافظه
 یبر حافظه مثبت راتیتأث یبدن ناتیکه تمر دندیرس جهینت نی(، در پژوهش خود به ا2016و همکاران ) ایمور

 نیبه ا یدر پژوهش (،2013) یکوماتسو و ساکاتان ،یتسوجدارد.  هایآزمودن یشانیپشیفعال و عملکرد قشر پ
فعال هم  یکه حافظه یشانیپشیمعنادار بر بهبود عملکرد قشر پ ریتأث یحرکت یهاتیکه فعال دندیرس جهینت

(، در پژوهش خود نشان 2018)ادواردز، سنگ و آشپول  س،یفر ،یزینیلو پرقشر است، دارد.  نیوابسته به ا
(، در 2019بو و همکاران ) .دارد یآزمودن در حافظه عملکرد بهبود بر معنادار ریتأث یورزش یهاتیدادند که فعال

  .شودیم شیگروه آزما یعملکرد شناخت یموجب ارتقا ،یمداخالت حرکت که دندیرس جهینت نیبه ا یپژوهش
 یحرکت ناتی)تمر موسیقی و یتمر با اههمر یحرکت ناتیتمر توان گفت،یم افتهی نیا نییتب یدر راستا

 یگیردیا و زشموآ ،تجربه طریقاز  هارتمها ینکه ا چرا ؛شد هداخوفعال  یحافظه دبهبو موجب( کیتمیر
 دبهبو سبب ،کشاندمی یفکر چالش به را دککوها مداخله ینا در که یفکر تتمرینا نیهمچن. یدآمی ستدبه

 یکه جنبهنیا ضمن. دشومی حافظه و توجه یهاسمقیا در ژهیوبه ،یشناخت یکارکردها در وی دعملکر
 تکامل یندآفر شبیه که ییندآفر طی) مخ قشردر  نیرونونمیاو روابط  ساخت موجب ،یحرکت ناتیتمر کیتمیر

 نیرونونمیا عصبی نسارمپیا یهاچرخه ،موسیقیهمراه با  حرکتی محیطدر  ،تیرعبابه. دشومی( ستا مغزدر 
در  همچنین. کندیم کیاست، تحر حافظه به طمربو کهرا  عصبی سیستم باالتر یهابخش که دشویم جادیا

 رتصو در و ستا نیتمر در شدهنییتعقبلاز یلگوهاا عایتر به ظفمو دککو ،یتمیکر حرکتی یهانیتمر
 افتهی نیی(. در تب1391و همکاران،  ی)دهقان دشومی همافرفعال  یحافظه دبهبو ایبر فضا ،تمرین و ارتکر

است.  یتحول -یریادگیو  یولوژیزیف سمیدو مکان یدارا یحرکت ناتیاظهار کرد، تمر توانیپژوهش م گرید
 یساختاررات ییمغز، تغ یرات در ناقالن عصبییشامل افزایش جریان خون مغز، تغ زیولوژیکیف یهامسیمکان

 یحرکت ناتیحاصل از تمر یزیکیرات فییشده و تغ اصالح یختگیطوح برانگس ،یمرکز یتم عصبسیدر س
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 یاات آموزندهیتجرب یهکنندمفراه یحرکت ناتیتمر ،یتحول -یرییادگ یهامسیراساس مکانب ،یهستند. از طرف
 نیهمچن(. 2003 اترن، و یبلی)س شودیم آن کیاست و موجب تحر یضرور یرشد شناخت یاست که برا

در  یترخاکس و دیسف یهو ماد یانشیپشیپ یهتر منطقشیم بحج ژه،یصورت وز بهین یعصب یردارتصویرب
 به مربوط بخش نیاند. افعال هستند، گزارش کرده یکه از نظر حرکت یافراد یهامغز را از مشخصه یقدام

 یجهینتحافظه در  تیعالوه، تقو(. به2010، و همکاران )فلل دارد یمهم نقش آن لیتشک در و است حافظه
در مغز  ییایمیش رسانامیپ کی ،نینفرنوراپی. است نینفرنوراپی یآزادساز شیافزا لیدلبه یحرکت ناتیتمر

 نی(. همچن2013 نگ،یو ر یلوبایکاووسانو، و نز،یدارد )مارت یادیز اریحافظه نقش بس میاست که در تنظ
 ییسزابه نقش حافظه و یریادگیشود که در یم منجر پوکامپیه یهاانطباق لیاحتماالً به تعد ،یحرکت ناتیتمر

 انیجر ،یمغز یهارگیمو رشد شیتواند با افزایم یحرکت ناتیتمر که است آن از یحاک مطالعات جیدارد. نتا
 سطوح(، یشناخت یعملکردها و یریادگی)مرکز  پوکامپیدر ه یعصب یهاسلول رشد و دیتول ژن،یاکس خون،
 را مغز یولوژیزیف حجم بافت و ،یعصب یو تراکم شبکه یاتصاالت عصب یتوسعه ،یعصب یدهندهانتقال
 ی)رسبر ابدیفعال بهبود  یحافظه جمله از ،یشناخت یشود عملکردهایم سبب راتییتغ نیا. دهد قرار ریتأثتحت

اند، کرده یبررس یحرکت ناتیرا در طول تمر یکه عملکرد شناخت یالبته در مطالعات ؛(2011، و همکاران
آبلن، آنکن  در،یوگت، اسچن جیپژوهش حاضر با نتا جیعنوان مثال، نتادست آمده است. بهبه یمشاهدات متناقض

 یهاشدت با نیدر طول تمر یاند، کارکرد شناختکرده پژوهشگران اظهار .ندارد ییسو( هم2012و استرادر )
 شیافزا موجب تنهانه ادیز شدت با نیتمر ،یعبارتبه. شود یمنف جهت در راتییتغ دستخوش تواندیم مختلف

 شده، ارائه هاافتهی نیا یبرا که ینییدارد. تبیپ در را فیتکال نوع نیا در کاهش بلکه نشده، یشناخت فیتکال
 ازیموردن یهاقسمت به الزم یانرژ مقدار مغز، ژهیوبه و بدن در وسازسوخت محدود منابع لیدلبه که است نیا

 ریدرگ یشناخت تیکه تنها فعالنیا لیدلبه نیاما پس از تمر ؛دیمناسب، نخواهد رس یعملکرد شناخت یارائه یبرا
 ژنیاکس ،یحرکت ناتیتمر که اندداشته اظهار محققان. است متفاوت طیشرا ندارد، وجود یحرکت یریدرگ و است
 قشر از هیناح نیا در را ژنیاکس زانیم باال، شدت با یحرکت ناتیتمر اما ؛داده شیافزا را یشانیپشیپ قشر

  (.2008 نگ،یلدیو و یالد بارتون، لر،یاستس، وی)ب دهدیم کاهش
 یارتقا جهت در کیمیتیر یحرکت ناتیتمر از استفاده تیاهم بر پژوهش نیا از حاصل جیمجموع، نتا در

دارد.  دیکأتبا عملکرد باال،  کیستیاُتفعال کودکان  یحافظه و یرفتار یبازدار یهامؤلفه در ییاجرا یکارکردها
 یبا عملکرد باال ارتقا کیستیاُتکودکان  یبخشتوان و یآموزش اهداف نیترمهم از یکی کهنیتوجه به ا با

 یکارکردها یارتقا یبرا کیمیتیر یحرکت ناتیتمر یریکارگبه انیم نیست، در اا هاآن یشناخت یهامهارت
 نیا یبرا هستند، یشناخت یهامهارت نیترفعال که از مهم یحافظه و یرفتار یبازدار یهامؤلفه در ییاجرا

، سمیاُت گران اختاللدرمان و انیمرب معلمان، ن،یوالد یسازآگاه ل،یدل نیهمبه. بود خواهد دیمف اریبس کودکان
به کارشناسان سازمان  یرسانو اطالع سمیاُتاختالل  ژهیبه مسئوالن مدارس و یعمل یراهکارها یارائه

 ییسزابه ریتأث ک،یمیتیر یحرکت ناتیتمر تینقش و اهم یدرباره یستیو سازمان بهز یئاستثناوپرورش آموزش
با عملکرد باال  کیستیاُتفعال کودکان  یو حافظه یرفتار یبازدار یهادر مؤلفه ییاجرا یدر بهبود کارکردها

 خواهد داشت.
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 لیدلبه نیهمچن. شد انجام پسر تیجنس یرو برفقط  که است نیا حاضر، پژوهش یهاتیاز جمله محدود
است که در  ستهیشا ،نیبنابرا. افتندین فرصت یریگیپ آزمون یبرا پژوهشگران ،یمکان و یزمان تیمحدود

 کیتمیر یحرکت ناتیتمر یبود که فقط اثربخش نیپژوهش ا تیمحدود گریشود. د اطیاحت جینتا یریپذمیتعم
فعال،  یحافظه و یرفتار یبازدار یعنی ؛با عملکرد باال کیستیاُتکودکان  ییاجرا یکارکردها یبر دو مؤلفه

 ییاجرا یکارکردها یهامؤلفه گریبر د ک،یتمیر یحرکت ناتیتمر یکه اثربخش است یدر حال نیشد. ا دهیسنج
 شنهادیپ رو،نیااز. نشد دهیمسئله سنجحل و یدهسازمان ،یزیربا عملکرد باال، از جمله برنامه کیستیاُتکودکان 

 :شودیم
 .شود استفاده یریگیاز آزمون پ یآت یهادر پژوهش -
با عملکرد  کیستیُاتدختران  یرو برپژوهش  نیبا عملکرد باال توجه شده و ا کیستیاُتکودکان  تیبه جنس -
 شود. اجرا زیباال ن

 ،یزیربرنامه جمله از ییاجرا یکارکردها یهامؤلفه ریسا بر کیتمیر یحرکت ناتیتمر یاثربخش -
 شود. دهیبا عملکرد باال سنج کیستیاُتمسئله در کودکان حل ،یدهسازمان
 صورت مستمر اجرا شود.به سمیاُتاختالل  یژهیو مراکز و مدارس در کیتمیر یحرکت ناتیتمر -

 یحرکت ناتیتمر یاجرا ی، دربارهسمیاُتگران اختالل درمان و انیمرب معلمان، شودیم شنهادیپ انیدر پا
 کنند. دایتسلط الزم را پ کیتمیر

 منابع
های حرکتی ریتمیک بر کارکردهای (. اثربخشی تمرین1396م. ) ،یو عاشور ،.، طاهریان، م.ر ،یآبادارجمندنیا، ع.، فتح

 .68-74 (،21)8. یئکودکان استثنا یتوانمدساز ینامهفصل. یتوان ذهنآموزان کمدانش یاجرای

توجه و  ،یکار یمنتخب بر حافظه یحرکت یبرنامه ی(. اثربخش1398طلب، ر. )تیو حما ،.م خ،ی.، شف ،یارسالن
 .209-220 (،3)8 .یبخشطب توان ینامهفصل. یاضیر یریادگیاختالالت  یآموزان دارادانش یحرکت یهامهارت

 سمیدر کودکان مبتال به اُت ییاجرا یهاکارکرد یسهی(. مقا1391دادخواه، ا. ) و ،.، کشاورز، ز.ن ،یشی.، دروم ،یخانبهرام
 .128-135 (،5)13 .یبخشتوان یپژوهش -یعلم ینامهفصلو خواندن.  اتیاضیر ییها با تواناو ارتباط آن یو عاد

 عملکرد بر یباز و کیملود کیتمیر حرکات آموزش یاثربخش(. 1397. )س ،یو قدرت ،.ح ،یری.، عشاز ،یخلوص
 (،14)4. یشناسعصب روان ینامهفصلساله،  4-7 فعالشیکودکان ب یکار یحافظه و یانهیآ یهانورون
144-129. 

 . تهران: سمت.یبازپرو و صیتشخ یهاروش؛ زبان یهااختالل(. 1389دادستان، پ. )

 یحرکت یهایباز یاثربخش(. 1391. )ع زه،یو پاک .،ف جلودار،نتاجحسن.، ع پورجوان،ی.، تقن ،یمیکر.، م ،یدهقان
 یتحول یشناختروان عصب یریادگی یهایناتوان با کودکان ییاجرا یکارکردها زانیم بر)موزون(  کیتمیر
 .53-77(، 1)2. یریادگی یهایناتوان. دبستانازشیپ

 . تهران: رشد.ینقص توجه/فزون جنبش(. 1387ح. ) زاده،یعل
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 حرکات آموزش ریتأث یبررس(. 1378ع. ) ،یمیو مق ،.، باباپور، ج.ح ،یری.، عشام ،یفرش یآباد، ع.، گروسچمن ییغنا
 یتیمطالعات ترب یمجله. یریادگی ژهیآموزان مبتال به اختالالت ودانش یعدد یحافظه کارکرد بر یورزش کیتمیر

 .149-165 (،2)9. یشناسو روان

 ینامهپژوهش. ریپذآموزش یتوان ذهنبر حافظه و توجه کودکان کم کیتمیر نیتمر ری(. تأث1397زاده، ب. )قربان
 .43-54 (،27)14 .یو رفتارحرکت یورزش تیریمد

 ،ییاجرا یهادکررکا بر یتشناخ دپیشبر ارفزامنر ثربخشی(. ا1391. )هـ ،یو محمود ،.م ،یمانی.، نرح ،یویگ یقمر
. یریادگی یهایناتوان یمجله. یفعالشیتوجه/بنقصو  یانساخورنا رچاد نکادکو یرکا یحافظه و پاسخ یزداربا
1(2 ،)115-98. 

. با عملکرد باال کیستیکودکان اُت یغربالگر یپرسشنامه یفارس ینسخه ییایو پا ییروا(. 1390م. ) ،یچکاسه
 .یبخشو توان یستیدانشگاه علوم بهز ،یارشد کاردرمان یکارشناس ینامهانیپا

پذیری ذهنی و کارکردهای اجرایی انعطاف یمقایسه(. 1393م. ) ،یو عبداله ،.ح ،یآباد.، حسنف ،یاریاری.، م ،یمختار
 (،1)14 .یبخشتوان یمجلهپذیر و عادی. با کارکرد باال، نشانگان داون آموزش کیستیآموزان اُتحافظه در دانش

18-5. 

پاسخ،  ی)بازدار ییاجرا یکارکردها یآموزش یبرنامه نی(. تدو1397) .ا راد،یمیو حک ،.ن ،یح.، فرخ زاده،ی.، علس ،یمدن
 ییکودکان با اختالل نارسا یهاآن بر کاهش نشانه یاثربخش زانیم یابی( و ارزداریپاتوجه ،یرسانروزبه

 .1-25 (،26)7. یئافراد استثنا یشناسروان .یفعالشیتوجه/ب
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