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ABSTRACT
Introduction: Mental retarded children who receive a wide range of health services,
representing more than two percent of the population. Mental retardation is associated with
significant constraints on mental performance and adaptive behavior as well as perceptual
and practical skills. According to the studies, one of the important tools that can affect
cognitive abilities, such as memory, is physical activity. Due to the memory problems in
children with mental retardation, this study aimed to investigate the effects of spark training
on visual-spatial working memory operation in children suffering from mental retardation.

Materials and Methods: The Study population included educable mentally retarded
students in Urmia. 20 mentally retarded boys of age 9 to 12 years were selected and divided
into two groups; experimental and control. Spark programs that includes strengthening
activities as well as games and sports for children were performed for 18 sessions on the
experimental group. Corsi Blocks test was used to collect the visual-spatial memory data.

Results: The results showed a significant difference in the visual-spatial work memory score
between the experimental and control groups. Conclusion: Spark exercises can improve
the performance of the visual-spatial work memory of trained mentally retarded children.
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چــــــــكيده
مقدمه :کودکان مبتال به کمتوانی ذهنی كه گروه گستردهای از دریافتکنندگان خدمات بهداشتي هستند،
بیش از دو درصد از جمعیت را تشکیل میدهند. کمتوانی ذهنی با محدودیتهای معنيداری در عملکرد
ذهنی و رفتار سازشی و همچنین در مهارتهای ادراکی و عملی همراه است .بر اساس مطالعات یکی از
ابزارهای مهمی که میتواند بر تواناييهاي شناختی مانند حافظه تأثيرگذار باشد فعالیت بدنی میباشد .با
توجه به مشکالت حافظه در کودکان مبتال بهکمتوانی ذهنی ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثير تمرینات
اسپارک بر عملکرد حافظة کاری دیداری -فضایی در کودکاني كه از كمتواني ذهني رنج ميبرند ،انجام شد.
مواد و ر وشها :جامعة آماری پژوهش حاضر شامل دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر در ارومیه
بودند 20 .پسرکمتوان ذهنی با میانگین سنی  9تا  12سال انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسيم
شدند .برنامة اسپارک که شامل فعالیتهای تقویتی و همچنين بازی و ورزش برای کودکان است ،به مدت
 18جلسه در گروه آزمایش اجرا شد .برای جمعآوری دادههای حافظة دیداری -فضایی آزمون کرسی
بالکمورد استفاده قرار گرفت .يافتهها :نتایج نشان داد تفاوت معنيداری در نمرة حافظة کاری دیداری
فضایی بین گروه آزمایش و کنترل وجود دارد .نتيجهگيري :تمرينات اسپارك میتواند موجب بهبودعملکرد حافظة کاری دیداری -فضایی کودکانکمتوان ذهنی آموزشپذیر گردد.
كليد واژهها:

 .1كودك
 .2تمرين
 .3حافظة کوتاهمدت
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یکــی ازجدیدتریــن نظریــات مربــوط بــه حافظــة کاري کــه
محــور پژوهشهــاي بســیاري شــده اســت ،مــدل حافظــة
کاري بدلــی 4میباشــد .بــر طبــق نظــر بدلــی حافظــة کاري
سیســتمیمتشــکل از مؤلفههــاي حافظــة مربــوط بــه هــم
اســت کــه در قســمتهاي مختلــف مغــز قــرار گرفتهانــد و
بــراي ذخیــرة کوتاهمــدت و دســتکاري اطالعــات الزم بــراي
تکلیــف شــناختی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .حافظــة
کاري شــامل یــک اجراکننــدة مرکــزی 5و چنــد سیســتم
فرعــی اســت .مجــري مرکــزي یــک سیســتم کنتــرل توجــه
اســت کــه در هماهنگــی و ســازماندهی تکالیــف مختلــف
نقــش دارد .دومیــن مؤلفــه در حافظــة کاري ،طــرح دیــداري
فضایــی  6اســت کــه در نگهــداري تصاویــر ،عکسهــا واطالعــات مربــوط بــه مکانهــا نقــش دارد .ســومین بخــش
مدارآوایــی 7اســت کــه در ذخیــرة مطالــب گفتــاري ماننــد
اعــداد ،لغــات و جمــات نقــش دارد .مؤلفــة چهــارم ،ذخیــرة
موقــت رویــدادي 8اســت کــهایــن مؤلفــه اطالعــات را از
دو مؤلفــة فرعــی حافظــة کاري یعنــی مدارآوایــی و بخــش
دیــداري -فضایــی و از حافظــة بلندمــدت فراهــم نمــوده و بــا
هــم یکپارچــه و هماهنــگ میکنــد ( .)3یکــی از مهمتریــن
کانالهــای حســی کــه انســان از طریــق آن اطالعــات
زیــادی دریافــت میکنــد و بــه حافظــة خــود میســپارد،
بینایــی اســت .حافظــة دیــداری -فضایــی ســازوکاری اســت
کــه مســئول ادراک دیــداری در خزانــة تصویــری اســت (.)4
پــس از آنکــه اطالعــات از ایــن کانــال دریافــت شــد بــه
حافظــه ســپرده شــده و ســپس یــادآوری میشــود کــه بــه
آن حافظــة بینایــی میگوینــد .فــرد توانایــی خویــش را در
زمینــة یــادآوری آنچــه در گذشــته از طریــق چشــم تجربــه
کــرده اســت بــه صورتهــای مختلــف نشــان میدهــد (.)5
حافظــة کاری دیــداری ،یــک ویژگــی بــه اشــتراک گذاشــته
Visuo spatial sketchpad
Phonological loop
8
Visual-manual dexterity
9
Memory tracce

نتایــج مطالعــات انجــام شــده در زمینــة عقــب ماندگــی ذهنــی
حاکــی از آن بــود کــه افــرادکمتــوان ذهنــی در زمینههــای
متعـ�دد رش��د ش��ناختی ،بهویـ�ژه در اس�تـفاده از راهبردهـ�ای
مرــور ذهنــی ،س��ازماندهی محرکهاــ ،فرایندهــای بازیابـ�ی
اطالعاــت ،انتقــال مطالـ�ب از حافظـ�ۀ کوتاهمــدت بـ�ه حافظـ�ۀ
بلندم��دت ،دس��تیابی بهــ اطالع��ات حف��ظ ش��ده و اس��تفاده از
آنه��ا در موقعی��ت جدی��د و طبقهبنــدی کــردن مطال��ب دچـ�ار
اش��کال میباشــند .برــ مبنــای مطالعاــت ،گ�زـارش شــده کـ�ه
هیپوکام��پ در تبدی��ل حافظ��ۀ کوتاهمـ�دت ب��ه بلندمـ�دت
نق��ش دارد و لــذا ،اگ��ر هیپوکام��پ آسـ�یب ببینـ�د ،فـ�رد
نمیتوان��د حافظ��ۀ بلندم��دت را ذخی��ره نمای��د .حافظهه��ا در
مغـ�ز ب��ه واســطۀ تغییـ�ر حساســیت پایـ�ۀ انتقــال سیناپسـ�ی
بی��ن نورون��ی ب��ر اث��ر فعالی��ت عصبــی پیشـ�ین بـ�ه وجـ�ود
میآین��د .ای��ن مس�یـرهای جدی��د ی��ا تس��هیل شــده ،ردهـ�ای
حافظــه 9نامیـ�ده میشــوند .مناط��ق وی��ژهای در سیسـ�تم
لیمبیـ�ک و عقدههــای قاع��دهای وجــود دارد کـ�ه اهمیــت
داشــتن یـ�ا نداش��تن اطالعــات را تعییـ�ن میکنــد )کـ�ه یـ�ا
فک��ر را بهعنــوان ی��ک رد حافظ��ۀ حس��اس شـ�ده ذخیـ�ره
کن��د و ی��ا آن را سـ�رکوب نمایدــ) حافظهه��ای جدی��د در
جری��ان تثبی��ت ،کدگــذاری ش��ده و در دس�تـههای متفاوت��ی از
اطالع��ات رمزگـ�ذاری میشــوند (.)8
بررســیهای انجــام شــده در زمینــة نحــوة رشــد شــناختی
و مؤلفههــای مربــوط بــه آن مشــخص نمــود کــه بیشــترین
مش��کل ای��ن اف��راد در ش��ناخت در چه��ار ح��وزة ،توج��ه ،درک
زماــن ،حافظـ�ۀ کوتاهمــدت و کاری و راهکاره�اـی مربــوط بـ�ه
ح��ل مس��أله مط��رح اس��ت .ازآنجای�یـ ک��ه چه��ار حـ�وزۀ اشــاره
شــده ارتب��اط مس��تقیمیبـ�ا یادگیــری و پیشرــفت تحصیلـ�ی
افـ�راد دارد ،دلی��ل توانای��ی ک��م ای��ن کوــدکان در یادگیــری،
مشــکل آنهـ�ا در ایـ�ن حوزههـ�ا اسـ�ت کـ�ه در مقایسـ�ه بـ�ا
همس��االن ع��ادی آنه��ا ب�هـ ط��ور معنيــداری پایینتـ�ر از
میانگی��ن میباشــد (.)8
کــودکانکمتــوان ذهنــی بــه علــت عملکردهــای ذهنــی و
هوشــی پایینتــر از حــد متوســط ،مشــکالتی در حفــظ
تمرکــز ،تعــادل ،کنتــرل تحریکهــای لحظــهاي و حافظــه
دارنــد .نتایــج پژوهشهــای موجــود در زمینــة حافظــة
کــودکانکمتــوان ذهنــی ،نشــان میدهــد ک ـ ه ایــن کــودکان
در حافظــه دارای نارســاییهای جــدی میباشــند .ایــن
Mental retardation
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کمتوانــی ذهنــی 1یکــی از ناهنجاریهــای ادراکــی -حرکتــی
دوران رشــد اســت کــه قبــل از نوجوانــی بــروز میکنــد و
بــه طــور مشــخص بــه کودکانــی اطــاق میشــود کــه در
ســازوکارهای شــناختی و برخــی رفتارهــای سازشــی 2نقــص
دارنــد .کــودکانکمتــوان ذهنــی اغلــب مراحــل اصلــی نمــو
جســمانی را پشــت ســر میگذارنــد ،امــا بــه ســبب مشــکالتی
کــه در رشــد شــناختی و روانــی -حرکتــی دارنــد ،در تواناییهای
ادراکــی -حرکتــی و بازخوانــی اطالعــات از حافظــة کاری 3کــه
مســتلزم یکپارچهســازی اطالعــات محیطــی و تصمیمگیــری
بــرای اجــرای یــک عمــل ویــژه اســت ،عملکــرد ضعیفــی دارنــد
( .)1حافظــة کاری یــک ســازوکار پویاســت کــه بــه افــراد اجــازه
میدهــد تــا اطالعــات را در دورههــای زمانــی کوتــاه ذخیــره
کــرده و همزمــان ،فعالیتهــای شــناختی مقتضــی بــر روی
آنهــا صــورت گیــرد (.)2
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شــده بــه وســیلة مکانیس ـمهای توجــه اســت کــه اطالعــات
بینایــی را انتخــاب و افزایــش میدهــد ( .)6بــا توجــه بــه
رابطــة نزدیــک ایــن حافظــه و مکانیســم توجــه ،میتــوان
حافظــة کاری دیــداری را بهعنــوان مرکــز نگهــداری فعــال
توجــه بــه مــوارد بصــری مهــم بــرای توســعة رفتــار در حــال
انجــام ،در نظــر گرفــت (.)7
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نتایــج تمرینــات بــر جنبههــای گوناگــون جســمیو شــناختی
بــدن انســان نشــان داده کــه عــاوه بــر آثــار جســمی سیســتم
عصبــی مرکــزی هماننــد دیگــر سیســتمهای بــدن ،در
پاســخ بــه تمریــن ،اثــرات فیزیولوژیکــی مثبــت و منظمــیاز
آزمایشــات یــا مداخــات تمرینــی کســب میکنــد .در واقــع،
پیشــرفت پژوهــش بــر شــناخت مزایــای تمریــن ،مشــاهدات
عصبــی -زیســتی دقیقــی را در پــی داشــته اســت (.)11
شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان میدهنــد فعالیــت
بدنــی بــر کارکــرد مغــز تأثيــر دارد .ورزش کوتاهمــدت در
10
موشهــاي صحرايــي جــوان از طریــق عوامــل نوتروفیــک
و تغییــر پالستیســیتی در مغــز ســبب افزایــش حافظــه و
یادگیــری میشــود .هیپوکامــپ ،مهمتریــن مرکــز حافظــة
فضایــی و یادگیــری پــس از ورزش دچــار تغییــر میشــود.
میــزان تأثيــر فعالیــت بدنــی بــر شــناخت بــه ماهیــت تکلیــف
Ruscheweyh
Gable

16
16

در ایــن راســتا ،راســچ اوی 13و هم��کاران بـ�ه بررسـ�ی تأثيـ�ر
فعالیتهـ�ای فیزیک��ی ب��ا ش��دتهای مختل��ف ب��ر عملکــرد
حافظ��ه در اف��راد مس��ن و اینک��ه چ��ه مکانیسـ�مهای
واس��طهای در تغییرــات عملکــرد حافظـ�ه فعالیــت میکننــد،
پرداختن��د .ای��ن ارزیاب��ی در مـ�ورد  62س��المند انجــام گرفـ�ت
و فاکتورهـ�ای شــناختی م��ورد ارزیاب��ی شاــمل :آزمونهـ�ای
توجــه ،تســلط کالمــی ،حافظـ�ۀ ارقــام و کالم�یـو حافظـ�ه
بوــد .نتایـ�ج نش��ان داد کـ�ه افزایـ�ش فعالیـ�ت بدنـ�ی موجـ�ب
بهبــود عملکــرد حافظـ�ه در افرــاد مسـ�ن میشــود و ایـ�ن امـ�ر
باــ افزایـ�ش حجـ�م ماــدۀ خاکستــری در مناطـ�ق خــاص مغـ�ز
مرتب��ط میباش��د .همچنیــن ،عملکــرد حافظــه پیامدهــای
قابــل توجهــی را بــرای پیشــگیری از کاهــش فعالیتهــای
شــناختی و جلوگیــری از زوال عقــل در ســالمندان بــه همــراه
دارد .عــاوه بــر ایــن ،فعالیتهــای فیزیکــی بــا شــدتهای
مختلــف میتوانــد بــرای کمــک بــه حداکثــر رســاندن
عملکــرد حافظــه و کاهــش فرایندهــای بیماریهــای عصبــی
در ســن بــاال مفیــد باشــد (.)8
خداپرســت در پژوهــش خــود اثربخشــی بــازی درمانــی را بــر
حافظــة دیــداری و تمرکــز و توجــه دانشآمــوزانکمتــوان
ذهنــی آموزشپذیــر را مــورد بررســی قــرار داد و بــهایــن
نتیجــه رســید کــه بــازی درمانــی بــه طــور معنــيداری
موجــب بهبــود حافظــة دیــداری ،تمرکــز و توجــهایــن
کــودکان میشــود (.)9
ســوری و همــکاران در پژوهشــی تأثيــر یــک دوره تمرینــات
منتخــب را بــر حافظــة کاری کــودکان ناشــنوا مــورد بررســی
قــرار دادنــد و نتایــج تأثيــرات مثبتــی را در ایــن کــودکان
نشــان داد ( .)13همچنیــن معمــار مقــدم و همــکاران در
تحقی��ق خ��ود تحـ�ت عن�وـان تأثيــر یــک دوره برنامــة تمرینــی
منتخــب بــر حافظــة کاری کــودکان مبتــا بــه اختــال
نارســایی توجــه  /فزونکنشــی تفــاوت معنــيداری را بیــن
کودکانــی کــه در ایــن تمرینــات شــرکت کــرده بودنــد بــا
گــروه کنتــرل مشــاهده نمودنــد (.)14
گابــل 14و همــکاران در پژوهشــی بــهایــن نتیجــه رســیدند
کــه تمرینــات ایروبیــک روی وضعیــت رفتــاری و روانشــناختی
Neutrophic
Ploughman
12
Neurotransmitters
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توانایــی فراگیــری ،بــه خاطــر ســپردن و اســتفاده از دانــش را
ب ماندگــی ذهنــی،
هــوش مینامنــد .مهمتریــن ویژگــی عقــ 
نارســایی هوشــی اســت کــه بــه معنــای تفــاوت در میــزان و
کارایــی فــرد در فراگیــری ،بــه خاطــر ســپردن و اســتفاده از
دانــش جدیــد در مقایســه بــا جمعیــت عــادی اســت .توانایــی
یادگیــری و حافظــه در افــراد دارای عقــب ماندگــی ذهنــی
در مقایســه بــا همســاالن عــادی آنهــا ،بــه طــور معن ـيداری
پایینتــر از میانگیــن اســت .کــودکان عقــب مانــدة ذهنــی
کمتــر میتواننــد مفاهیــم انتزاعــی را درک کننــد .وقتــی
آنهــا از آموزشهــای معنــيدار ،مفیــد و عینــی بهرهمنــد
میشــوند ،بیــش از بازنماییهــا و نمادهــا ،از راه تمــاس بــا
اشــیای واقعــی یــاد میگیرنــد .هــوش نیــز بــا یادگیــری نحــوة
یادگرفتــن و بــا توانایــی بــه کارگیــری مطالــب آموختــه شــده
در تجربههــای جدیــد ،در ارتبــاط اســت .ایــن فراینــد بــه بنــا
ســاختن مجموعههــای یادگیــری و تعمیــم دادن آنهــا بــه
موقعیتهــای جدیــد معــروف اســت .کــودکان و بزرگســاالن
دارایکمتوانــی ذهنــی ،فراینــد یادگیــری را آهســتهتر از
همســاالن معمولــی خــود کســب میکننــد و در مرتبــط
ســاختن اطالعــات بــا موقعیتهــای جدیــد مشــکل دارنــد.
هرچــه شــدت نارســایی هوشــی بیشــتر باشــد بــه معنــای
داشــتن مشــکالت بیشــتر در حافظــه اســت .افــراد دارای
کمتوانــی ذهنــی در تمرکــز بــر محرکهــای مرتبــط در
یادگیــری و موقعیتهــای زندگــی مشــکل دارنــد و گاهــی بــه
اشــیاء نامرتبــط میپردازنــد (.)10

پلوگمــن 11دریافــت کــه تأثيــر مثبــت فعالیــت بــر پارامترهــای
شــناختی را میتــوان تحــت ســه فرضیــة -1 ،افزایــش در
اکسیژنرســانی توســط جریــان خــون  -2افزایــش در ترشــح
انتقــال دهندههــای عصبــی 12تســهیل کننــدة پــردازش
اطالعــات از قبیــل ســروتونین و نوراپینفریــن و  -3تنظیــم
نوروتروفینهایــی ماننــد عوامــل مختلــف نمــو توضیــح داد.
بنابرایــن افــرادی کــه ســطح فعالیــت باالتــری دارنــد ســرعت
پــردازش شــناختی و ظرفیــت توجهــی بیشــتری نســبت بــه
اف��رادی ک��ه فعالی��ت ندارن��د ،خواهن��د داش��ت (.)12
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در حالــی اســت کــه حافظــة دیــداری در یادگیــری بــرای
بازشناســی و بــه یــادآوردن حــروف الفبــای نوشــته شــده،
اعــداد و خزانــة لغــات دیــداری ،هجــی کــردن و مهارتهــای
زبــان نوشــتاری ،تکالیــف جــور کــردن از راه دیــدن و کپــی
کــردن اشــکال و غیــره اهمیــت دارد .همچنیــن دامنــة توجــه
و تمرکــز ایــن کــودکان اصــوالً کمتــر از آن اســت کــه بتواننــد
آن را بــه فرایندهــای متفــاوت معطــوف ســازند و قــادر نیســتند
بــه جنبههــای مختلــف یــک تکلیــف توجــه کننــد (.)9

شــناختی و همچنیــن نــوع فعالیــت بدنــی مــورد اســتفاده
بســتگی دارد (.)12

دوره هفتم ،شماره سوم ،تابستان 1398

مواد و روشها
پژوهــش حاضــر از نــوع نیمهآزمایشــي و پیشآزمــون
پسآزمــون همــراه بــا گــروه کنتــرل اســت .نمونــهشــامل  20پســرکمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر ،بــا بهــرة
هوشــی  55-65کــه بــا اســتفاده از نمــرة آزمــون وکســلر
(ثبــت شــده در پرونــدة پزشــکی آزمودنیهــا) تعییــن شــده
بــود و بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه کنتــرل و آزمایــش
قــرار گرفتنــد .در طــی ایــن پژوهــش عملکــرد حافظــة کاری
دیــداری قبــل از شــروع تمرینــات مــورد آزمــون قــرار گرفــت
ســپس بــرای بررســی تأثيــر تمرینــات ،بعــد از یــک دورة
تمرینــی ( 18جلســه) پسآزمــون از آزمودنیهــا گرفتــه شــد.
برنامــة تمرینــی مــورد اســتفاده در تحقیــق حاضــر برگرفتــه
از تمرینــات اســپارک میباشــد كــه شــامل ورزش ،بــازي و
خالقيتهاــي فع��ال ب��راي كوــدكان اسـ�ت .برنامــة حرکتــی
اســپارک را گروهــی از محققــان و مربیــان دانشــگاه ســن دیــه
گــو در ژوئــن  1989طراحــی کردنــد و کمــک هزینــة پنــج
ســاله از موسســة قلــب ،خــون و شــش آمریــکا دریافــت کردنــد

کســب رضایتنامــه از والدیــن ،میانگیــن بهــرة هوشــی 55-65
و نداشــتن ناهنجاریهــای حرکتــی از جملــه شــرایط ورود افــراد
بــهایــن پژوهــش بــوده و انصــراف کــودکان یــا خانــوادة آنهـا،
غیبــت کــودکان در ســه جلســة تمرینــی و نیــز عــدم حضــور در
پیشآزمــون و پسآزمــون از معیارهــای خــروج از ایــن تحقیــق
بو د .
تکلیــف بلوکهــای کرســی :17ســنجش مؤلفــة دیــداري -فضایی
حافظــة فعــال و کوتاهمــدت از طریــق نگــه داشــتن الگوهــاي
دیــداري بــا توالــی حــرکات صــورت میگیــرد .یکــی از تکالیفــی
کــه حافظــة دیــداري -فضایــی را انــدازه میگیــرد ،تکلیــف
بلوكهــاي کرســی اســت .تکلیــف بلوكهــاي کرســی (کرســی،
 )1972یــک آزمــون قدرتمنــد بــراي نورولوژیسـتهاي بالینــی،
روانشناســان تحولــی و شــناختی اســت .ایــن آزمــون بــراي افراد
از ســن پیــش دبســتانی تــا ســن  80ســالگی قابــل اجراســت.
تکلیــف بلوكهــاي کرســی در بررســی اختــاالت یادگیــري،
عقــب ماندگــی ذهنــی ،ســندرم کورســاکف و اختــاالت
پیشــرونده ماننــد آلزایمــر وهانتینگتــون و ســایر اختــاالت
عصــب روانشــناختی کاربــرد دارد ( .)20در گذشــته و عمومــاً
در دهــة 1970 ،ایــن تکلیــف بــه صــورت فیزیکــی و بــا اســتفاده
از مکعبهــاي چوبــی انجــام میگرفــت .امــا امــروزه در قالــب
برنام ـهای رایان ـهای نیــز مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .هــدف
اولیــة تهیــة چنیــن نرمافــزاري ،ارزیابــی الگوهــاي کاهــش
کارکردهــاي شــناختی در ســالمندان مبتــا بــه زوال عقــل بــود
و در ســالهاي بعــد از آن بــود کــه بــه طــور گســتردهاي بــراي
ارزیابیهــاي عصــب روانشــناختی در جمعیتهــاي بالینــی
مختلــف و بــا ویژگیهــاي جمعیــت شــناختی متفــاوت اســتفاده
گردیــد (.)21
تجزیه و تحلیل دادهها
روش آماری
بــرای بررســی حافظــة کاری دیــداری -فضایــی در ایــن
Leisman and Melillo
Tsia
17
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بــا توجــه محدودیتهــای کــودکان کمتــوان ذهنــی در
مقایســه بــا کــودکان عــادی هــم ســن و ســال خــود و همچنین
تعــداد محــدود پژوهشهایــی کــه تأثيــر حرکــت و فعالیــت
بدنــی را بــه صــورت خــاص بــر حافظــة کاری دیــداری -فضایی
کــودکان دارای اختــال بررســی کنــد ،درصــدد بــر آمدیــم تــا
تأثيــر فعالیــت بدنــی منتخــب را بــر عملکــرد حافظــة کاری
دیــداری پســرانکمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر  9تــا 12
ســال را مــورد بررســی قــرار دهیــم.

ايــن برنامــة حركتــي شــامل  45دقيقــه در هــر جلســه
ميباشــد كــه بــه چهــار بخــش گــرم كــردن ،مهارتهــاي
جابجايــي ،مهارتهــاي دســتكاري و ســرد كــردن تقســیم
میشــود ( .)19برنامــة تمرینــی جلســة اول تــا نهــم در جــدول
 1آورده شــده اســت ،ضمــن اینکــه از جلســة نهــم تــا هجدهــم
تمرینــات جلســات قبلــی بــه ترتیــب تکــرار میشــد.
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افــراد دارای کمتوانــی ذهنــی و تواناییهــای تــوام بــا آن
تأثيــر مثبــت دارد ( .)15غبــاری بنــاب و همــکاران و شــجاعی
و همــکاران در تحقیقــات خــود نتیجــه گرفتنــد کــه فعالیــت
بدنــی بــر کاهــش پرخاشــگری کــودکان پســرکمتــوان ذهنــی
آموزشپذیــر تأثيــر مثبــت دارد ( .)15قربــان زاده و همــکاران در
تحقیقــی کــه روی کــودکانکمتــوان ذهنــی انجــام دادنــدبــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه تمریــن بــر حافظــه و مشــکالت توجه
کــودکانکمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر تأثيــر مثبــت دارد و
تفــاوت معن ـيداری بیــن گــروه کنتــرل و آزمایــش وجــود دارد
ن و میرنظامــیدر پژوهشهایــی مســتقل
( .)12زارع و همــکارا 
بــه بررســی تأثيــر بازیهــای آموزشــی بــر حافظــة کوتاهمــدت
و امــای کــودکان دارای ناتوانــی یادگیــری پرداختنــد و نتایـج،
تأثيــر مثبــت ایــن بازیهــا بــر افزایــش کارکــرد حافظــة
کوتاهمــدت و پیشــرفت امــای آنهــا نشــان داد ( .)12لیســمن
و ملیــل 15نیــز در مطالعــة خــود بــهایــن نتیجــه رســیدند کــه
آمــوزش مــداوم حرکــت و ورزش میتوانــد بــر بهبــود توجــه
کــودکان دارای بیــش فعالــی و نقــص توجــه تأثيــرات مثبــت
داشــته باشــد ( .)16تســیا 16و همــکاران نیــز دریافتنــد انجــام
فعالیــت بدنــی باعــث بهبــود اعمــال شــناختی و آمادگــی قلبــی
و عروقــی میگــردد (.)17

تــا ارزیابــی آزمایــش و ابــزار برنامــة تربیــت بدنــی مرتبــط بــا
ســامتی را بــرای مــدارس ابتدایــی گســترش دهنــد .برنامــة
تربیــت بدنــی وابســته بــه ســامتی اســپارک در  111مدرســة
ابتدایــی در  7ایالــت آمریــکا ارزیابــی شــد .ایــن برنامــه در
تحقیقــات بســیاری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و طــوری
طراحــی شــده تــا اهدافــی همچــون افزایــش آمادگــی بدنــی
و مهارتهــای حرکتــی را در ســطوح بــاالی فعالیــت فراهــم
کن��د (.)18
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18
18

و تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSنســخة 20
و در ســطح اطمینــان  0/05انجــام شــد.

يافتهها

جــدول  2میانگیــن و انحــراف اســتاندارد حافظــة کاری
دیــداری را در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل نشــان میدهــد.

بــا توجــه بــه مندرجــات جــدول  3مالحظــه میشــود
کــه میانگیــن نمــرات حافظــة کاری دیــداری در گــروه
آزمایـ�ش و در پسآزمـ�ون بیشـ�تر از پیشآزمـ�ون اسـ�ت.
بــر اســاس یافتههــای جــدول  ،4نتایــج تحلیــل کوواریانــس
نشــان داد کــه اثــر پیشآزمــون بــر پسآزمــون در ســطح
خطــای پنــج درصــد معنــيدار اســت ( .)P>0/05همچنیــن
بــا کنتــرل عامــل پیشآزمــون ،مقــدار  Fجهــت تفــاوت بیــن
دو گــروه معنـيدار مشــاهده شــد ( ،)F=16/99 ,P>0/05بدین
معنــا کــه بــا کنتــرل اثــر پیشآزمــون تفــاوت معنــيدار در
نمــرة حافظــة کاری دیــداری -فضایــی بیــن گــروه آزمایــش
و کنتــرل شــده اســت .مقــدار مجــذور اتــا برابــر اســت بــا
 ،0/57بدیــن معنــا کــه حــدود  57درصــد از تغییــرات نمــرة
حافظــة کاری دیــداری -فضایــی مربــوط بــه مداخلــة تمریــن و
فعالیتهــای بدنــی میباشــد و تــوان آزمــون بــرای تشــخیص
ایــن تفــاوت  85/2درصــد مشــاهده شــد.
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پژوهــش از نرمافــزار کرســی بــاک کــه ســاخت مؤسســة
پدیــدار امیــد فــردا میباشــد ،اســتفاده شــد و اعتبــار
ایــن آزمــون بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/74
بــه دســت آمــده اســت کــه نشــاندهندة پایایــی خیلــی
خــوب آزمــون مــورد نظــر اســت .ایــن آزمــون بــا اســتفاده
از کامپیوتــر انجــام شــد و پــس از توضیــح نحــوة اجــرای
آن توســط آزمونگــر ،آزمودنیهــا آن را اجــرا کردنــد .بــه
ایــن صــورت کــه شــرکتکنندگان در ایــن آزمــون ســعی
میکننــد تــا مــکان و موقعیــت یــک ســری مربعهــای رنگــی
را در درون یــک کادر مســتطیلی بــه خاطــر بســپارند .بعــد
از نمایــش ایــن مربعهــای رنگــی ،شــرکتکنندگان ایــن
مربعهــای رنگــی را بــه وســیلة مــاوس کامپیوتــر مشــخص
میکننــد .بــا تعییــن و مشــخص کــردن موقعیــت و مــکان
مربعهــا ،شــرکتکننده وارد مرحلــة دیگــر میشــود .در
هــر مرحلــه از آزمــون ،موقعیــت مربعهــا بــرای جلوگیــری از
راهکارهــای جســت و جــوی تکــراری تغییــر میکنــد .بعــد
از 4خطــای پــی در پــی ،آزمــون بــه طــور خــودکار بــه اتمــام
میرســد .شــرکتکنندگان در ایــن پژوهــش در مرحلــة
آشناســازی ،بــا طــرز اجــرای آزمــون آشــنا شــده و ســپس
یکبــار بــه صــورت آزمایشــی آزمــون را اجــرا کردنــد و در
صــورت آمــاده بــودن ،آزمــون اصلــی اجــرا میشــد .تجزیــه

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.3.13

جدول  -1برنامة تمرینات مداخلهای.
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] [ DOI: 10.29252/shefa.7.3.13

جدول  -2شاخصهای توصیفی دو گروه کنترل و آزمایش.

جدول  -3میانگین و انحراف استاندارد نمرات حافظة کاری.

بحث و نتیجهگیری

فعالیتهــای حرکتــی فــرد دســتخوش تغییــر میشــود (.)12

هــدف از ایــن پژوهــش بررســی تأثيــر تمرینــات اســپارک بــر
عملکــرد حافظــة کاری دیــداری -فضایــی کــودکان مبتــا بــه
کمتوانــی ذهنــی بوــد .نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه
ایــن تمرینــات تأثيــر مثبتــی بــر مولفــة دیــداری -فضایــی
حافظــة فعــال کــودکان کمتوانــی ذهنــی (آموزشپذیــر) دارد.
بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده اختــاف معنـيداری بیــن
گــروه آزمایــش و کنتــرل در حافظــة کاری دیــداری -فضایــی
وجــود دارد .همچنیــن تفــاوت معن ـیدار بیــن پیشآزمــون و
پسآزمــون گــروه آزمایــش نشــاندهندة تأثيــر مثبــت ایــن
تمرینــات بــر حافظــة ایــن کــودکان میباشــد.

در رابطــه بــا نحــوة تأثيــر فعالیــت بــر حافظــه بحثهــای
19
زیــادی مطــرح شــده اســت .بررســی تأثيــر ســیناپتوژنزس
(افزایــش ســیناپسها و انتقالدهندههــای عصبــی) بــر
مغــز نشــان داد تمریــن هــوازی بــر حجــم مــادة خاکســتری
مغــز تأثيــر دارد .همچنیــن در افزایــش حجــم هیپوکامــپ و
حافظــة فضایــی تغییــر ایجــاد میکنــد .بررس ـیهای دیگــر در
زمینــة آنژیوزیــس 20نشــان داد فعالیــت بدنــی ســبب افزایــش
مویرگهــای خونــی و جریــان خــون در مغــز بهخصــوص در
هیپوکامــپ میشــود و منجــر بــه افزایــش حجــم خــون در
شــکنج دندانــهدار میشــود .تحقیقاتــی از جملــه احمــدی
ی و همــکاران ،آلبــک 21و
اصــل و همــکاران ،ثقــه االســام 
همــکاران و نیــکل 22و همــکاران تأثيــر فعالیــت بــر عملکــرد
شــناختی ،یادگیــری و حافظــة فضایــی موشهــاي صحرايــي را
مــورد بررســی قــرار دادنــد و دریافتنــد کــه فعالیــت میتوانــد
تأثيــر مثبتــی بــر عملکــرد شــناختی موشهــاي صحرايــي
داشــته باشــد (.)22

رشــد مهارتهــای ادراکــی -حرکتــی میتوانــد در رشــد
طبیعــی کــودک نقــش بســزایی داشــته باشــد .میــزان یادگیــری
کــودکانکمتــوان ذهنــی هماننــد همســاالن عــادی آنهــا
نمیباشــد ،امــا در صــورت ارائــة تعالیــم مناســب قــادر خواهنــد
بــود مهارتهــای حرکتــی را آموختــه و حفــظ کننــد .تجربــة
حرکــت و فعالیــت جســمانی میتوانــد بــر بهبــود فرایندهــای
شــناختی مؤثــر باشــد .بــه عبارتــی ،فــرد بــا تجربــة حرکتــی ،به
دلیــل فعــال شــدن قســمتهای مختلــف مغــز ،میتوانــد بــه
بازیابــی و تشــخیص موقعیــت پرداختــه و لــذا عملکــرد بهتــری
را از خــود نمایــش دهــد .بــا توجــه بــه نظــر پیــاژه 18کســب
تجربــه و دخــل و تصــرف در محیــط (کــه از پیامدهــای حرکــت
میباشــد) میتوانــد بــر شــناخت و توانایــی شــناختی فــرد
اثرگــذار باشــد .بــه عبارتــی فعالیتهــای شــناختی در راســتای
Albeck
Nichol
23
Neurogenesis

همچنیــن نتایــج تحقیقــات دیگــری دربــارة تأثيــر فعالیــت بــر
سیســتم عصبــی و حافظــه انجــام شــده کــه فعالیــت را عامــل
مؤثــری بــر افزایــش نورونزایــی 23و پالستیســیتی در مغــز
میداننــد کــه فاکتورهــای نوروتروفیــک و انتقــال دهندههــای
عصبــی هــم در پاســخ بــه آن زیــاد میشــود و عــاوه بــر آن
تشــکیالت غیرعصبــی ماننــد عروقزایــی هــم در اثــر فعالیــت
ممکــن اســت در مغــز زیــاد شــود (.)23
Piaget
Synaptogenesis
20
Angiosis

21

18

22

19

1919

Downloaded from shefayekhatam.ir at 23:26 +0330 on Monday September 23rd 2019

جدول  -4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یکطرفه در مرحلة پسآزمون بین گروهها.

دوره هفتم ،شماره سوم ،تابستان 1398

س��وری و هم��کاران نیــز تأثيــر یــک دوره تمرينــات ادراکــی
حرکتــی بــر حافظــة کاری کــودکان ناشــنوا را بررســیکردنــد و نتایــج تحقیــق نشــان داد ،کــودکان گــروه آزمایــش
نســبت بــه گــروه کنتــرل از نظــر شــمارش رو بــه جلــو ارقــام
و فراخنــای حافظــة دیــداری عملکــرد بهتــری داشــتند (.)13
در تحقیقــی کــه اســماعیلی و همــکاران انجــام دادنــد ،اثــر
بخشــی تمرینــات عصــب شــناختی اســپارک در بهبــود کنــدی
روانــی -حرکتــی کــودکان پیــش دبســتانی دارای اختــال
یادگیــری را بررســی کردنــد و دریافتنــد کــودکان پــس از
شــرکت در تمرینــات در مهارتهــای حرکتــی درشــت و

بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده ،بهبــود عملکــرد توجــه و
حافظــه و یادگیــری بعــد از تمریــن ورزشــی را میتــوان بــه
تبحــر حرکتــی کســب شــده ،درگیــری شــناختی و دخــل و
تصــرف در محیــط ،افزایــش گــردش خــون و اکســیژن مغــز
و افزایــش کارکردهــای مغــزی مشــابه درگیــر در فعالیــت
حرکتــی و شــناختی دانســت ( .)28یکــی از مســائل مطــرح
دربــارة برنامههــای آموزشــی ،تنوعبخشــی بــه برنامههــا
اســت .اگرچــه کــودک بــه صــورت فطــری بــه بــازی عالقمنــد
میباشــد ،امــا تجربــة بــازی بــا وســایل جدیــد و تنــوع در
بازیهــا موجــب افزایــش لــذت فــردی و ترغیــب کــودکان
بــه شــرکت در فعالیتهــای بدنــی در کنــار افزایــش قابلیــت
و تواناییهــای بدنــی بهویــژه در کودکانــی کــه دارای
شــرایط خــاص هســتند و بــه توجــه بیشــتری نیــاز دارنــد
میشــود.
از ایــن رو طبــق نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش میتــوان
گفــت کاربــرد فعالیــت بدنــی بهعنــوان یــک روش غیردارویــی
در بهبــود حافظــة دیــداری -فضایــی کــودکانکمتــوان ذهنــی
مؤثــر اســت و امیــد اســت بتــوان بــا ایــن روش تــا حــدودی از
مشــکالت ایــن قشــر از جامعــه کاســت.

از محدودیتهایــی کــه در ایــن پژوهــش بــا آن روبــرو
شــدیم میتــوان وضعیــت روحــی و ویژگیهــای خــاص
عملکــردی آزمودنیهــا در اجــرای تمرینــات و یــا شــاید
انجــام فعالیتهــای مشــابه بــا تمرینــات در خــارج از
زمــان تمریــن را نــام بــرد کــه بــر نتایــج تحقیــق اثرگــذار
بــوده اســت.
تشکر و قدردانی
از ســازمان بهزیســتی ،والدیــن و همــة کــودکان شــرکتکننده
در ایــن پژوهــش و نیــز تمــام کســانی کــه مــا را در انجــام ایــن
پژوهــش یــاری کردنــد کمــال تشــکر و سپاســگزاری را داریم.
Lithman and Melil
Tesia
26
Meden and Blomental
24
25

20
20
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تأثيــرات مثبــت برنامههــای حرکتــی بــر ابعــاد مختلــف
جســمیو شــناختی در بســیاری از مطالعــات نشــان داده شــده
اســت کــه بــا نتایــج تحقیــق حاضــر همســو میباشــد؛ بــرای
مث��ال ولــی نیــا و همــکاران در پژوهــش خــود نشــان دادنــد که
شــرکت در برنامــة تمرینــی ادراکــی -حرکتــی موجــب بهبــود
عملکــرد حافظــة فعــال کــودکان دارای اختــال هماهنگــی
رشــدی میشــود ( .)24همچنیــن پژوهشــی کــه قربــان زاده و
همــکاران انجــام دادنــد تأثيــر تمرینــات منتخــب را بــر حافظــه
و مشــکالت توجــه کــودکانکمتــوان ذهنــی (آموزشپذیــر)
 7تــا 10ســاله بررســی کردنــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد
کودکانــی کــه در ایــن تمرینــات شــرکت کردنــد عملکــرد
بهتــری داشــتند (.)12

شــایان ذکــر اســت یافتههــای پژوهــش حاضــر بــا یافتههــای
مــدن و بلومنتــال 26و ســادات عمارتــی و همــکاران مغایــرت
دارد .مــدن و بلومنتــال بــا وجــود افزایــش ســطح آمادگــی
جســمانی دانشآمــوزان در نتیجــة تمریــن ،تأثيــر معن ـيداری
را روی حافظــه گــزارش نکردنــد .همچنیــن ســادات عمارتــی
و همــکاران در پژوهــش خــود تأثيــر معنــيدار بازیهــای
دبســتانی منتخــب بــر رشــد اجتماعــی کــودکان را گــزارش
ننمودنــد .احتمــال دارد ایــن تناقــض بــه علــت نــوع تمرینــات
و بازیهــای مــورد اســتفاده ،مــدت زمــان دورة تمرینــی و یــا
تفــاوت آزمودنیهــا باشــد (.)14، 27
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ســازوکارهای دیگــر بــرای بیــان اثــرات تمریــن بــر حافظــه و
یادگیــری و بــه طــور کلــی اعمــال شــناختی شــامل :آمادگــی
قلبــی -عروقــی ،گــردش خــون مغــزی ،تحریــک نوروتروفیــک
و فرضیــة کارایــی عصبــی هســتند .بررســی پیشــینة تحقیــق
نشــان میدهــد تحقیقــات بیشــتر بــه توجیــه آمادگــی قلبــی
عروقــی روی آوردهانــد .طبــق ایــن فرضیــه فعالیــت بدنــی وعملکــرد شــناختی بــا هــم ارتبــاط دارنــد .بــر اســاس فرضیــة
نوروتروفیــک ،فعالیــت بدنــی تولیــد مولکولهایــی مثــل
فاکتورهــای نوروتروفیــک را کــه از نورونهــا ،محافظــت کــرده
و پالستیســیتة نورونهــا را افزایــش میدهنــد و یادگیــری را
تقویــت میکننــد ،تســهیل میکنــد .بــا توجــه بــه اثــر ورزش
بــر ژنهــای کدکننــدة نوروتروفینهــا و ســایر پروتئینهــا
احتمــال اینکــه ورزش توانایــی حمایــت از تغییــرات ســاختاری
و پالستیســیتی نورونهــای مغــزی را داشــته باشــد زیــاد
اســت .مطابــق فرضیــة نورونزايــي و ســیناپتوژنز ،غنیســازی
محیــط از طریــق افزایــش فرصــت یادگیــری و فعالیــت بدنــی،
ســیناپتوژنز را تســهیل میکنــد .بــر اســاس تحقیقــات در
اثــر ورزش بیــان ژنهــای وابســته بــه نورونزايــي افزایــش
مییابــد .بنابرایــن ورزش تعــدادی از فاکتورهــای مؤثــر در
نورونزايــي را فعــال میکنــد .در نهایــت افزایــش گــردش
خــون و متعاقــب آن اکســیژن مغــزی در پــی فعالیــت بدنــی
نیــز گــزارش شــده اســت .بنابرایــن ،افزایــش کارکــرد قشــر
مغــز در راســتای تمریــن ورزشــی میتوانــد تبیینــی بــرای
تعامــل حرکــت و شــناخت باشــد (.)12

ظریــف عملکــرد بهتــری داشــتند ( .)25همچنیــن تحقیقــات
معمارمقــدم و همــکاران ،دهقانــی زاده و همــکاران ،قربانپــور،
لیتمــن و ملیــل ،24تســیا 25و همــکاران نتیجــة تحقیــق حاضــر
را مبنــی بــر تأثيــر فعالیــت بــر بهبــود عملکــرد شــناختی
تأییــد میکننــد (.)15-18، 26
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