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 حرکتی پاریاد بر حافظه فعال کودکان با اختلال یادگیری خاص -تأثیر تمرینات ادراکی 
 2، حمیدرضا طاهری2*سهرابی ، مهدی1هانیه قاسمیان مقدم

  ، مشهد، ایران مشهد . دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی2

 . استاد گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران     1

 25/03/31تاریخ پذیرش:  11/00/39تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

در بهبود مشاااکلات حافظه فعال کودکان با ااتلال یادگیری ااا، انجام فعا یت بدنی  یکی از راهکارهای اسااااسااای  زمینه و هدف:

حرکتی پاریاد بر حافظه فعال  کودکان با ااتلال یادگیری  -دار اساات. هدف از انجام ایپ پهوه ، بررساای تأثیر تمرینات ادراکیهدف

 ااا بود.

ا عه، مطدر ایپ آزمون با گروه گواه بود. آزمون پسردی، با طرح پی تجربی و از حیث هدف، کاربپهوه  حاضر، از نوع نیمه روش:

انتخاب و به طور  2339-2331سااال مبتلا به ااتلال یادگیری ااا شااهر مشااهد در سااال ت صاایلی  1-3نفر از کودکان پساار  12تعداد 

دقیقه و با تکرار پنج روز در هفته  30جلسااه، هر جلسااه  10جایدهی شاادند. گروه تجربی، به مدت تصااادفی در دو گروه تجربی و گواه 

ر های عادی روزمره اود پردااتند. تغییرات دحرکتی پاریاد را انجام دادند. گروه گواه نیز در طی ایپ دوره به فعا یت -تمرینات ادراکی

سانجیده شد. جهت تجزیه و ت لیل آماری از آزمون ت لیل ان بک ، به وسایله آزمون ها، قبل و بعد از دوره تمریپحافظه فعال آزمودنی

 کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. 

ود.؛ تمامی ایپ شااامی حرکتی پاریاد موجب بهبود حافظه فعال در گروه تجربی -: نتایج ت قیق نشاااان داد که تمرینات ادراکیهایافته

 (. >05/0pعنادار بود )تغییرات در مقایسه با گروه گواه م

 حرکتی پاریادبا تأثیر بر مناطق مغزی مربوط  -تمرینات ادراکی هوه  حاضر می توان نتیجه گرفت کهبر اساس نتایج پ گیری:نتیجه

 شود. به ااتلال یادگیری ااا، باعث بهبود ایپ نوع حافظه در آنها می مبتلا کودکان در حافظه فعال به

 یادگیری، حافظه فعال ، تمرینات پاریادااتلال ها: واژهکلید
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 مقدمه
بر اسااااس پنجمیپ ویرای  راهنمای   2ااتلاال یادگیری ااا

زمانی مطرح می شااود که پیشاارفت در  تشااخیصاای و آماری

آزمون های استاندارد شده برای اواندن، نوشتپ و ریاضیات به 

ای زیر حاد مورد انتظار بر اسااااس ساااپ، طور قاابال ملااحظاه

باشد. در بروز ااتلال یادگیری ااا ت صیلات و سطح هوشی 

، و ژنتیکی شااانااتیعوامل مختلف آموزشااای، م یطی، روان

ه ب یااز جامعه یریادگیااتلال  وعیشاا زانیم. (2) دایل هسااتند

 متفاوت ،مورد اساااتفاده یهاو با توجه به ملاک گرید جاامعاه

 وعیشااا زانیم 2331آبکنار در ساااال  لیجل زین رانیاسااات. در ا

تا  20که به طور متوساا   درصااد 30تا 1/1را  یریادگی ااتلال

در پسران و  ردیگیرا در بر م یآموزدان  تیجمعدرصاد  10

متغیر  یکبه  چهارتا  یکبه  دو به نساابت و از داتران  شااتریب

 ،2332تا  2302در سااال های  .(1) اساات، گزارش کرده اساات

  یافزا %30حدود  یریادگیااتلال  یآموزان دارادان  زانیم

اند که شمار کودکان ها نشان دادهپهوه  پی. ا(3) اسات افتهی

ه ب هاا،ییاز نااتواناا گرید یهماانناد برا ،یریادگیاباا ااتلاال 

 بر یلید  تواندیمموضااوع  پیکه ا اساات افتهی  یساارعت افزا

 پیا یاعتقاد اساس .(2) باشاد نهیزم پیدر ا شاتریب مطا عه تیاهم

 ازم  لیپتانسااا یدارا ،یریادگی اسااات که افراد مبتلا به ااتلال

 یدر اکتساااب مهارت ها یهسااتند، و ی علم یها تیفعا  یبرا

 . (5) اود مشکل دارند لیپتانس متناسب با یعلم

ااتلال یادگیری، ضااعف  یکی از مشااکلات کودکان دچار

های مورد که از جمله توانایی (9) اسات 1های اجراییکن  در

ای هکن  یادگیری دروس مدرسه است. هزمیننیاز کودکان در 

 و افکار جانات،یفرد در ادراکات، همشااارکت مساالول  اجرایی

 که به عملکرد مغز و به هستند یاافتهیاعمال هدفمند و ساازمان

ایپ  .(1) اسااتوابسااته  3یشااانیپ  یپ عملکرد کرتکس ههیو

 ،2ه فعالها، حافظم رکمهار شامل بازداری و  اًمعمو ها کن 

در طول  و هساااتند دهیو ساااازمان ،ریزیتوجه پایدار، برنامه

                                                 
1. Specific learning disorder 
2. Pre frontal cortex 

3. Pre frontal cortex 

نابرایپ د و بنیابگساااترش می تا نوجوانی و جوانی ت ول یندافر

 . (0)هستند در پیشرفت ت صیلی بسیار تأثیرگذار 

ه و باسات  فعال هحافظ ،های اجراییکن عنصار  تریپمهم

 لکردهایاز عم بسیاری ،های اجراییکن اصالی  هعنوان هسات

 یک قت،یحق در مؤ فهایپ کند. عا ی شااانااتی را هدایت می

موقت و  ساااازیرهیکه امکان  ا اسااات یفضاااای کاری  هن

 پیکارکرد ا .ساااازدیدر  هپ را فراهم م اطلاعات دساااتکاری

 ریساااا تیفعا  حیو انجام صااا  یسااااز فه به منظور آساااانمؤ

 اسبو عملکرد مناست  یضارور های اجراییکن  یهامؤ فه

 زیو ن ،هاتأمل در پاساااخ به م رک دار،یآن تمرکز، توجاه پاا

 .(3) آوردیرا فراهم م تینامرتب  به موقع یهاتکاانه یباازدار

با اطلاعات   یدسااات آمده از م هاطلاعات ب فعال  هحاافظدر 

 میشااده و س س تصم سااهیبلندمدت مقا هشاده در حافظ رهی ا

 شود.یاجرا آماده م یو برا ،یمورد نظر انتخاب، سازمانده

کردن،  رهیعمدتاً در  ا یریادگیااتلاال  آموزان باادان 

 یاطلاعات مشااکل دارند و به جا یبندتیاو و و یدهسااازمان

ها پهوه  .(20) نندکیتمرکز م اتئیتوجه به مسائل مهم بر جز

 یهانشاااانه تواندیم یبدن تیکه ورزش و فعا  دندهینشاااان م

را  یدیمف راتییکند و تغمهار و  تیریمد را یاادگیری ااتلاال

 – عصاااب یندهایافر یکت ر قیطراز  های اجراییکن  در

و  یراساابر، 1022در سااال . (22) کند جادیا یشاانااتسااتیز

 ،سال   0-20کودکان ی با بررسی مقا ه علم 50در  همکاران 

مثبت  ریأثی، تلیت ص تیبر موفق یدنب ت یفعانتیجه گرفتند که 

های باقانط لیمنجر به تعداحتما اً م، منظ یبدن تیفعا  .(21)بود 

 ییساازا و حافظه نق  به یریادگیکه در شااود می 5 وکامپیه

ی م یبدن تیکه فعا نتایج مطا عات حاکی از آن اسااات . دارد

اون،  انیاامغزی، جر هااایرگیمو رشااااد  یبااا افزا توانااد

مرکز )  وکامپیدر ه یعصب هایو رشاد سلول دیتو  هن،یاکسا

 ،یبعص هدهندانتقال (، سطوحیو عملکردهای شناات رییادگی

افت مغز، ب حجم و یعصبه تراکم شبک ،یاتصا ات عصب هتوسع

4. Working memory 

5. Hippocampus 
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ی م ببساا راتییتغ پیا قرار دهد. ریثأمغز را ت ت ت و وژییزیف

 ،از جمله توجه، پردازش اطلاعات یتا عملکردهای شناات شود

 یتوموگراف یهاااافتااهیاا .(23) اباادیاابهبود  فعااال هحااافظااو 

ون کمتر ا انیو جر سمیمتابو  ترپیینرخ پا انگریب  2یوتریکام 

 .(22) سا م است افرادبه نسبت  یریادگیااتلال  با مغز در افراد

 یورزشااا یهاکه در برنامه یافراد دهندیها نشاااان مپهوه 

ه مغز ک هآهیانو قشااار  یشاااانیاز پ یمناطق نند،کیشااارکت م

هر  .شودیها فعال ماست در آن یشنااتهای فعا یتمخصوا 

 یبرا یشااتریب یهاتیباشااد، مز شااتریفرد ب یبدن یچه آمادگ

ها تا پهوه  نهیشیپ .(25) دشاویم جادیا یشاناات یعملکردها

 در ههیمغز، به وت ول منظم و  یبدن تیفعا  پیباه امروز رابطه ب

  . (29)اند کرده دییقشر مغز را تأ یشانیپ یپ هیناح

بررسی به  1029در سال و همکاران  یکومار پهوهشایدر 

نشاااان  جیاو نت پردااتند یریادگیدر ااتلال  یبدن تینق  فعا 

 ینااتش یهاو مهارت یسلامت  یمنجر به افزا یبدن تیداد فعا 

. (21) شودیکودکان م پیدر ا یریادگیو  یلیو عملکرد ت صا

 یبررس، به 2335در سال  و همکاران یساعودم از ساوی دیگر

 یکودکان دارا یعملکرد شناات بر هوازی پیهفته تمر 0تأثیر 

بر  ناتیتمرایپ نشاااان داد نتایج  که پردااتند یریادگیااتلال 

تأثیر  یریادگیااتلال  یکودکان دارا یبهبود عملکرد شاااناات

و  یعابد. در پهوه  دیگری (22) داشاااته اسااات یداریمعن

آموزش حرکات  یاثربخش یبه بررس ،2333در ساال  همکاران

کودکان با  توجه و هاای اجراییکن بر بهبود  هوازیورزش 

تایج ن پردااتند. یشاانااتروان  - عصااب یریادگی یهایناتوان

بر  هوازینشاااان داد که آموزش حرکات ورزش  پهوه ایپ 

 یهااایو توجااه کودکااان بااا ناااتوان هااای اجراییکن بهبود 

قربان ور . همچنیپ (2)است مؤثر  یشنااتروانعصاب یریادگی

تأثیر آموزش حرکات و  یبه بررس ،2331در ساال و همکاران 

مدت و کوتاه هحافظبر کاارکرد  هوازی یاکتمیر یهاایبااز

 ردااتندپ یریادگی ااتلالآموزان مبتلا به دان  یداریشن هحافظ

ود بر بهب هوازی یکتمینشااان داد آموزش حرکات ر جینتا که

                                                 
1. Computerized Tomography 

آموزان مبتلا به دان  یداریشااان هحافظو  تمدکوتاه هحاافظا

 دمرکی از سااوی دیگر  .(20) تأثیر مثبت دارد یریادگی ااتلال

در  یبدن تیاثر سطح فعا با بررسای  1021در ساال و همکاران 

 یریادگیال ااتل باکودکان کلاس اول دبستان  یریادگی تیقابل

 و یریادگی یساااازبر آساااان یبدن تیکاه فعاا  نشاااان دادناد

خص شد مشا پیهمچن. دارد یتأثیر مثبت یلیت صا یهاتیموفق

در  تیموفق ابد،ییم  یافزا یبدن تیاکاه ساااطح فعاا  یزماان

کودکان و  یبدن تیفعا  پیب یباهتشاااو  افتهی  یافزا یریادگی

، 2301در ساااال  .(23) وجود دارد فرد یریادگی یهاییتواناا

 تأثیر آموزش یبه بررساادیگری  پهوه در و همکاران  یغنائ

 یعدد حاافظهورزش کااراتاه بر کاارکرد  یاکتمیحرکاات ر

 پردااتند یریادگی ههیمبتلا به ااتلا ات و ییآموزان ابتدادان 

و  کاراته یکتمیآموزش حرکاات ر پیب دادنشاااان  جینتااکاه 

 ههیو آموزان مبتلا به ااتلالدان  یعادد حاافظاه شااارفاتیپ

 وجود پیبا ا. (10) وجود دارد یرابطه مثبت معنادار یریادگی

 پیتمر ههفته برنام 10 اثر  و گروس پمکماه ،2301در ساااال 

 رفااتشااایپ ،یتب ر حرکت ،یعروق یقلب یرا بر آمااادگ یهواز

با ااتلال  سااال 1-21 پساار 52در  1پنداشااتو اود ،یلیت صاا

بر  پیمرت تمثب ریتأث جیمورد سااانج  قرار داد و نتا یریادگیا

بر  ناتیرتم پیبودن ا ریتأث یو بسااطح اودپنداشاات  شاارفتیپ

  .(12) را نشان داد یو تب ر حرکت یلیت ص شرفتیپ

مناساااب در مدارس و مراکز  یکمبود امکااناات و فضاااا

 مههر نوع برنا یشود که عملاً امکان اجرایموجب م یآموزشا

ه ؤ فمو به اصااوا  های اجراییکن به منظور بهبود  ینیتمر

ز رو استفاده ا پیا مقدور نباشد؛ از مکان ها پیدر ا فعال هحافظ

ی هماانناد تمریناات مورد اساااتفاده در ایپ نیتمر هبرنااما یاک

در  ،مدارس کشااور یبا توجه به فضاااکه بتوان آن را  پهوه 

 ناتیتمر اساات. یضاارور ت،م دودتر به اجرا گذاشاا یفضااا

ر را د یریادگی یهاهیپا احتما اً پهوه  پیمورد اساااتفاده در ا

ه ب مغز های اجراییکن و کودکان شاااکل داده  ههیافراد باه و

 کهنیا لیبه د همچنیپ  .نادکیم تیارا تقو فعاال حاافظاهویهه 

2. Self concept  
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 هختت یرو پهوه  پیبه کار گرفته شااده در ا ناتیتمر یتمام

ایپ احتمال وجود دارد که ایپ تمرینات  گیردمیانجام  تعاادل

به  ،پیعلاوه بر ا ،شودمغز  همکریهمزمان هر دو ن تیسابب تقو

ر توجه د یمشاااکلات ،یریادگیکودکاان با ااتلال  نکاهیا لیاد 

و توانااایی  عاادم توجااه(، ،یپرتحواس )دامنااه توجااه کوتاااه،

در  یمشاااکلات تیو در نها دارند یحرکت -یدارید یهماهنگ

هماهنگی  هایمؤ فهبااعث بهبود  نااتیتمر پیتعاادل دارناد، ا

  .(11)شود نیز می 2با انس توجه

شاااناااات عمادتاً در  بر پیاثرات تمر نکاهیتوجاه باه ا باا

 یندکا و مطا عات نسبتاً اندرد مطا عه قرار گرفتهبزرگساا ان مو

ند ردک یکودکان بررس ایدر نوجوانان و  ها راایپ فعا یت اثرات

 ایهفعا یت انیکاه در تعامل با قوه م یتیاهم همچنیپ و ،(13)

با  با ااتلال یادگیری کودکانفعال  هحافظمشاااکلاات و  یبادن

هدف از بنابرایپ  ،وجود داردتوجه به پهوه  های  کر شااده 

 -ادراکی ناتیدوره تمر یک ریتأث یحااضااار بررسااا پهوه 

 یریادگیکودکان مبتلا به ااتلال  فعال حافظهبر  ادیپارحرکتی 

  .بود ااا

 روش 
پهوه  حاضر، از  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شررکت

زمون آ یبا طرح پ ،یکاربرد ،هدف ثیو از ح یتجربمهینوع ن

 ،پهوه  حاضااار یآماره جامع. بودگروه گواه آزمون باا پس

در  ااا یریادگیااتلال  یسال دارا 1-3کودکان پسر تمامی 

ملاک  .بودند 39-31در سااال ت صاایلی شااهر مشااهد  9ناحیه 

های پسار، شاایوع ااتلال یادگیری در  پسااران انتخاب آزمودنی

نسبت به داتران در سنیپ دبستان بر اساس نظریات موجود بود 

 ها به به پهوه  شااامل مبتلا بودن آزمودنمعیارهای ورود . (1)

 مهحضاااور نداشاااتپ آن ها در برنا یاادگیری ااا و ااتلاال

 هاآزمودنینفر از  12تعداد  .بود ریماه اا یکمنظم در  ینیتمر

ر به صورت د با مراجعه به مراکز ااتلال یادگیری شااهر مشااهد

اکز  مرایپ های آزمون هبه وسیل از میان کودکانی که  ساترسد

                                                 
1. Attention Balance Coordination 

2. N-back 

دند، با شبه ااتلال یادگیری ااا شنااته میمبتلایان به عنوان 

نه نمو، به عنوان و وا دیپ رضااایت مدیر مراکز مربوطهکسااب 

 گواهو  یگروه تجرب دودر  یانتخااب و باه صاااورت تصاااادف

  نیز های اروج از پهوههمچنیپ ملااک شااادناد. جاایادهی

 هعبارت بود از: داشاتپ مشاکلات بینایی یا شنوایی و داشتپ بهر

 .220یا بیشتر از  05هوشی کمتر از 

 ب( ابزار

سااانج   فیتکل، بااک –ان  آزمون: 2بر  -ان  آزمون 

 اًاساات که عموم ییاجرا یهامرتب  با کن  یعملکرد شااناات

ارکرد مغز ک ختپیبرانگ یبرا یعصب یربرداریدر مطا عات تصو

ار در ب پینخسااات یبرا فیتکل پیا رود.یهاا به کار میآزمودن

در   و همکاران2شااد. بوش یمعرف 3توساا  کرچنر 2350سااال 

سال اند. در گزارش کرده %10را آزمون  پیا اعتبار، 1000سال 

 یدر پهوهش م مدزاده و اکبرزاده ،یزاده، نجات یتق زین ، 2333

مورد در ایران  آن را اعتباار  آزمون اساااتفااده کردناد و پیاز ا

 قرار اسااات کااه پیبر ا فیتکل یقرار دادنااد. رونااد کل دییااتااأ

 یبه صورت گام به گام، بر رو یدارید یهااز م رک یادنبا ه

 دیبا یشاااود و آزمودنیارائه م یبه آزمودن شاااگریصاااف ه نما

گام  nبا م رک  ،یم رک ارائه شااده فعل ایکند که آ یبررساا

 ریبا مقاد  یآزما پی. انجام اریا ایدارد  یقبال از آن، همخوان

 یار، بر دشوn زانیم  یو با افزا ردیپذیصاورت م nمختلف 

 back2 (2- فیدر تکل بیترت پیشاااود. بدیافزوده م فیتکل

n=) ساااهیمقااا یم رک ارائااه شاااده بااا م رک قبل پی، آار 

م رک ارائه  پی، آارback3 (3 n=)-  فیشود و در تکلیم

،  n ف،یتکل پیاواهد شد )در ا سهیم رک قبل مقا 3شاده با 

صااورت  مقدماتی همطا عاساااس  بر. تواند باشااد(یم 3 ای 1 ای2

از  پهوه  پیدر ا یریادگیاکودکااان باا ااتلااال  یبراگرفتاه، 

 . (12) شداستفاده  back2- فیتکل

  ایمداخلهه برنام ج(

3. Kirchner 

4. Boosh 
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تمرینی مورد  هبرناااما :1حرکتی پراریراد-تمرینرات ادراکی

ی حرکت -ادراکی اسااتفاده در ت قیق حاضاار شااامل تمرینات

 از یایااادگیری، مجموعااه هپاااریاااد یااا پکیج ویهود. ب پاااریاااد

ه ب ؛ ایپ تمریناتااا است یشاناساو روان یحرکت ناتیتمر

با  ههیها )به وآن حیانجام ص  یاند که براشده یطراح یاگونه

ونه با هر بار چگ ردیبگ ادی دی(، فرد باناتیشادن تمر ترشارفتهیپ

کت حر رد،یگیحرکت اود م هجیکه از نت یبازاورد و پیتمر

 یریادگیهمان  پیو اجرا کند و ا یزیربرناامه م،یرا تنظ یبعاد

اصل  رب هیتک ناتینوع تمر پیدر ا یاز اصول اساس ییک اسات.

 انیب پذیری عصااابیانعطافاسااات.  1پذیری عصااابیافطاانع

 یرهایدهد. مسااا رییکه مغز قادر اسااات اودش را تغ نادکیم

کنند،  رییتغ پیبا تمر توانندیشاااکال گرفتاه در مغز م یعصاااب

نادرساات حذف  یرهایگردند و مساا عالفعال، فریغ یرهایمساا

 یمغز شااارویپ یندهایافر تیبرنامه، تقو پیشاااوناد. هدف از ا

سااطوح  یریادگی یهامهارت ییاساات که حاصاال آن شااکوفا

قطعات اصااالی مورد اساااتفاده در ایپ  .(11) با اتر اواهد بود

 ستید بهای شنی، چو، کیساهتعادل هتخت :اند ازبرنامه عبارت

 ،مخصواهای توپو  براورد هصاف ، توپ پاندو ی، مدرج

  است.نشان داده  را ایپ ابزار، 2شکل های هدف. و مکعب ،پایه

 

 

 

 

 

 

 
 ابزارپاریاد: 1شکل

 

اید د و فرد بگیرتعادل انجام می هنات روی تختتمری یتمام

شود، درست در مرکز تخته میبه طرز ص یح که آموزش داده 

  یپ انجام دهدبایسااتد و تمرینات را مطابق راهنما در هر روز 

،  ازم اسااات تا از تعادل هتخت یرو ناتیاز شاااروع و انجام تمر

 ناتیتمر پیانجام ا یبرا یمنااساااب آزمودن یداشاااتپ آماادگ

اود را به  یهاابتدا دساات یمنظور آزمودن پیمطملپ شااد. بد

 یگذاشااته و پا پیزم یاود را رو یپا یکباز کرده و  پیطرف

عادل ت ندکیم یو ساااع )تعادل  ک  ک( ندکیرا بلند م گرید

 پیحفظ کند و ساا س ا هیثان 25حا ت به مدت  پیاود را در ا

 .دهدیاود انجام م گرید یرا با پا پیتمر

اول از هفته اول  یسر. هستند یدو سر یدارا  ناتیتمر پیا

 یهاو در هفته شدتا دوم و در هر هفته از روز اول تا پنجم اجرا 

                                                 
1. Paaryaad Perceptual Motor Exercises 

 یها. در هفتهانجام گرفت دوم یساار ناتیسااوم و چهارم تمر

با استفاده  پیرتم 23 ،اول در روز اول یسر ناتیاول و دوم تمر

با استفاده از  پیتمر 22 ،روز دوم ؛یشان ساهیو ک تعادل تهتخاز 

با استفاده از  پیتمر 22 ،روز ساوم ؛یو توپ پاندو  تعادل هتخت

با اسااتفاده  پیتمر 11 ،روز چهارم ؛یو توپ پاندو  تعادل تخته

و روز  ؛چوب دساااتی مدرجو  یتوپ پاندو  ،تعاادل تختاهاز 

و د براور هصاااف ، تعادل تختهاساااتفاده از  با پیتمر 11پنجم 

سااوم و  یو در هفته هاگرفت  مخصااوا صااورتهای توپ 

با اسااتفاده از  پیتمر 3 ،دوم در روز اول یساار ناتیچهارم تمر

با اسااتفاده از  پیتمر 23 ،روز دوم ؛یشاان سااهیو ک تعادل تخته

با استفاده از  پیتمر 25 ،روز ساوم ؛یو توپ پاندو  تعادل تخته

 )شاااامل هدف مکعب هایو  ،هیپا ،یتوپ پاندو  ،تعادل تخته

2. Neuroplasticity 



 هانیه قاسمیان مقدم و همکاران                                                                                            تأثیر تمرینات اداراکی حرکتی بر حافظه فعال کودکان

201 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

5
، شماره 

3
، پاییز 

2331
 

 23 ،روز چهارم ؛(یضاااربدر، مربم، مثلث،  وز ره،یاشاااکال دا

سااتی چوب د ،ی، توپ پاندو تعادل تختهبا اسااتفاده از  پیتمر

با  پیتمر 3 ،و روز پنجم ؛هدف مکعاب هایو  ،هیا، پاامادرج

وا مخصهای و توپ ،براورد هصف ، تعادل تختهاساتفاده از 

اجرا  یتعداد تکرار مشخصبا  ناتیتمر پیا یتمام. انجام گرفت

 و شااادندمیتر دهیچیپ ناتیتمر پیو باا گذشااات زمان اشاااد 

  .(11) ردکیم دایدر اجرا پ یشتریب یبه هماهنگ ازین آزمودنی

پس از ااذ مجوز از آموزش و پرورش استثنایی  د( روش اجرا:

،  9شاااهر مشاااهاد و ارجااع آن هاا باه آموزش پرورش نااحیه 

 در مشااهدو حافظ   یروااتلال یادگیری مراکز  ها ازآزمودنی

از افراد اواسته شد تا در  قبل از اجرای پهوه  انتخاب شادند.

نامه تیرضااا لیو اعلام موافقت آگاهانه، با تکم لیصااورت تما

 رونااد ؛ همچنیپدر پهوه  شااارکاات کننااد پیتوسااا  وا ااد

و م رماانه بودن اطلاعات آزمودنی  هااینق  آزمودن، پهوه 

چه از   اظ  پهوه  ایپ .به طور شاافاف توضاایح داده شااد ها

اطر و آسااایبی  ،گیریاندازه یهاماداالاه و چاه از نظر روش

 پهوه در هر مرحله از با رضایت کامل،  هایآزمودنو  نداشت

 ند.را ترک کن پهوه  ،قادر بودند تا به هر علتی یا بدون علت

طریق آزمون از  هاآزمودنی فعال  حافظه ،آزمون یپدر مرحله 

 گروه ،یاساااس مطا عه مقدمات بر ساا س. شااد یابیارزان  بک 

 تمرینات هبرنام در جلساااه(10) هفته چهار به مدت تجربی

 شاارکت هفته در ایدقیقه 30هجلساا پنج به صااورت پاریاد

 را داریهدف تمرینی هبرنامگروه گواه  مدت ایپ در .ندکرد

عال ف حافظه ی،نیپروتکل تمر یپس از برگزار .کردنمی دنباال

قرار  یریگاندازهمورد آزمون مرحله پس در مجدداً هاآزمودنی

 لیت لو  هیدست آمده مورد تجزه بهای داده انیو در پا گرفت

 .قرار گرفتند یآمار

 هایافته
آزمون آزمون پسمیاانگیپ و ان راف اساااتااندارد نمرات پی 

ارائااه  2متغیرهاای پهوه  دو گروه تجربی و گواه در جادول 

 شاده اساات. همچنیپ در ایپ جدول نتایج آزمون کا موگروف

ا هاساامیرنف برای بررساای نرمال بودن توزیم متغیرها در گروه

آزمون  Zآماره  ،گزارش شاااده اسااات. با توجه به ایپ جدول

ت یساااکا موگروف اسااامیرنف برای تمامی متغیرها معنی دار ن

 ست.اتوان نتیجه گرفت که توزیم ایپ متغیرها نرمال می بنابرایپ

 

 گواه پس آزمون در دو گروه آزمایش و  –های توصیفی نمرات پیش آزمون : شاخص1جدول 

 K-S Z P انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

 های اشتباهتعداد پاسخ

 آزمونپی 

 آزمونپس

 آزمونپی 

 آزمونپس

 تجربی

 

 گواه

15/19 

01/25 

21/10 

29/10 

52/20 

05/3 

39/22 

93/22 

39/0 

05/0 

52/0 

32/0 

33/0 

25/0 

00/0 

12/0 

های بدون تعداد گزینه

 پاسخ

 آزمونپی 

 آزمونپس

 آزمونپی 

 آزمونپس

 تجربی

 

 گواه

21/29 

23/10 

50/23 

03/30 

15/12 

53/29 

10/15 

29/13 

13/0 

53/0 

03/0 

93/0 

95/0 

33/0 

13/0 

05/0 

 های درستهتعداد گزین

 آزمونپی 

 آزمونپس

 آزمونپی 

 آزمونپس

 تجربی

 

 گواه

33/21 

50/02 

20/52 

00/95 

13/5 

21/12 

92/21 

50/23 

15/0 

92/0 

23/0 

30/0 

21/0 

50/0 

91/0 

50/0 

 درصد پاسخ ها

 آزمونپی 

 آزمونپس

 آزمونپی 

 آزمونپس

 تجربی

 

 گواه

33/33 

31/93 

15/20 

21/52 

23/2 

93/21 

25/20 

21/22 

32/0 

01/0 

33/0 

13/0 

31/0 

25/0 

93/0 

19/0 
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ای هن تأثیر تمریپ مورد نظر بر مؤ فهبه منظور بررساای میزا

. شد ، از ت لیل کوواریانس چندمتغیره استفادهبک -ان آزمون 

ن و آزموشاایب رگرساایون پی نتایج آزمون بررساای همگنی 

در گروه تجربی و  بااک –ان هااای آزمون مؤ فااهآزمون پس

گواه، نشاان داد که شیب رگرسیون در هر دو گروه برابر است 

(20/0P< ,12/1=2،11F)ی . نتااایج آزمون  ویپ برای بررسااا

واریانس ها نشاااان داد که همگنی متغیرهای وابساااته در گروه

(، 02/0P< ,30/20=2،11Fاشااتباه )های های تعداد پاسااخمؤ فه

(، تعداد 03/0P< ,30/20=2،11Fهای بدون پاسخ )تعداد گزینه

 ها( و درصد پاسخ01/0P< ,33/10=2،11F)های درست گزینه

(02/0P< ,20/10=2،11F) نتایج آزمون است در گروه ها برابر .

بااکس برای بررسااای برابری مااتریس کوواریاانس متغیرهاای 

وابسااته در بیپ گروه تجربی و گواه  نیز نشااان داد که  ماتریس 

 >12/0P)کوواریانس متغیرهای وابسته در دو گروه برابر است 

,93/19,F= 5/5 Box M=) .دو باارتلت نتاایج آزمون ای

مون های آزمؤ فهبیپ  هبرای بررسااای کرویت یا معناداری رابط

 ها معنادار اسااات مؤ فهبیپ ایپ  هنشاااان داد که رابط بک –ان 

(50/0P<  ,5= , d.f33/20=2 X.) دقیق پس از بررسااای         

ن متغیره، نتایج آزمون نشانس چندت لیل کوواریا هایمفروضه

تفاوت  باک –ان هاای آزمون مؤ فاهکاه بیپ دو گروه در داد 

 , 02/0P< ,13/23=2،11Fمااعااناااداری وجااود دارد )کاااماال 

25/0.(Wilk's Lambda= بررسااای ایپ کااه گروه  برای

ا ب بک –ان های آزمون مؤ فهتجربی و گواه در کادام یک از 

تااایج ت لیاال واریااانس ن 1یکاادیگر تفاااوت دارنااد در جاادول 

 متغیره گزارش شده است.تک

 

 ب  –ان های آزمون مؤلفه: نتایج تحلیل واریانس ت  متغیره تفاوت گروه تجربی و گواه در 2جدول 

 اندازه اثر F P خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه مؤلفه

 تعداد پاسخ های اشتباه

 تجربی

 

 گواه

3/19 

 

59 /13 

 

19/3 

 

19/0 

 

10/22 

 

01/0 

 

32/0 

 پاسختعداد گزینه های بدون 

 تجربی

 

 گواه

1/10 

 

20/35 

 

10/9 

 

25/2 

 

30/20 

 

03/0 

 

33/0 

 تعداد گزینه های درست

 تجربی

 

 گواه

00/12 

 

31/95 

 

23/3 

 

93/0 

 

33/02 

 

02/0 

 

20/0 

 درصد پاسخ ها

 تجربی

 

 گواه

33/90 

 

9/53 

 

13/0 

 

01/0 

 

20/10 

 

02/0 

 

21/0 

 

تعااداد هااای مؤ فااهبرای  Fآماااره  1بااا توجااه بااه جاادول 

های ، تعداد گزینه01/0( در سااطح 10/22های اشااتباه )پاسااخ

های درست ، تعداد گزینه03/0( در سطح  30/20بدون پاسخ )

( در سطح 20/10ها )، و درصد پاسخ02/0( در ساطح 33/02)

آن هساااتند که بیپ  ها نشاااانگر. ایپ یافتهمعنادار اسااات 02/0

هاا تفااوت معنااداری وجود دارد. نتایج مؤ فاههاا در ایپ گروه

دهد که گروه هاا در جادول فوق نشاااان میبررسااای میاانگیپ

، گروه 3/19های اشاااتباه )گروه تجربی: تجربی تعاداد پاساااخ

: )گروه تجربی ی بدون پاسااخ کمتریهانهیگز( و 59/13گواه: 

به گروه گواه داشاااتند، و  نسااابات (20/35، گروه گواه: 1/10

)گروه تجربی: های درساات تعداد گزینه هایمؤ فههمچنیپ در 

)گروه تجربی: ها و درصااد پاسااخ( 31/95، گروه گواه: 00/12
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دارای میانگیپ بیشاااتری بودند. با  ( 9/53، گروه گواه:  33/90

 –توان گفات کاه تمرینات ادراکیهاا میتوجاه باه ایپ یاافتاه

تلال کودکان با اا در فعال حافظهحرکتی پااریاد موجب بهبود 

نشان  1اثر در جدول  هشاود. همچنیپ اندازیادگیری ااا می

های از تغییرات تعداد پاسخ %32دهد که عضاویت گروهی می

از  20/0سخ، های بدون پااز تغییرات تعداد گزینه 33/0اه، اشاتب

درصااد از تغییرات  21/0و  ،های درسااتتغییرات تعداد گزینه

 کند.ها را تبییپ میپاسخ

 بحث و نتیجه گیری
رکتی ح -ادراکی ناتیتأثیر تمر یبه منظور بررساا پهوه  پیا

انجام  ااا یریادگیکودکان با ااتلال  فعال حافظهبر  ادیپاار

 -ادراکی ناتینشاااان داد که تمر پهوه شاااده اسااات. نتایج 

نسبت  یگروه تجربدر فعال  حافظهموجب بهبود  ادیپارحرکتی 

های کن  یهامؤ فه انیدر م .(>P 05/0) شااادگروه گواه به 

 رهی ا حیپدارد که در  تینظر اهم پیاز ا فعال  حافظه ،اجرایی

 اطلاعات یرو زیو پردازش را ن یکردن اطلاعات، عمل دستکار

و  ،درابطه دار یلیت صاا شاارفتیو پ یریادگیبا  دهد،یانجام م

 مؤثر باشااد. یریادگیمشااکلات  جادیدر ا تواندیضااعف آن م

توجه  یریادگیدر ااتلال  فعال حافظهها به نق  پهوه  شتریب

 پیا انگریحوزه ب پیمطاا عاات در ا پیاغلاب ا جینتاا اناد.کرده

 ،عالف حافظهدر  یریادگیاساات که کودکان با ااتلال  قتیحق

 یدارنااد و در تمااام کودکااان ریاز ساااا یترفیعملکرد ضاااع

 و 15) دهندیم شانن را از اود ینواقص ،فعال حافظه یهامؤ فه

 یاند کودکاننشان داده ، 1002در سال  فیریبال و اساکر. (19

ایی های اجرکن در دارای ااتلال یادگیری ریاضی هستند که 

 ،فعال حافظهها و حفظ اطلاعات در پااساااخ یاز جملاه باازدار

  .(11) هستند یادیدچار مشکلات ز

 انیب و همکاران تبلوچار ، 2335در سال  از ساوی دیگر

ان بااا در کودکاا یمثبت جااهینت یباادن تیااو فعااا  پیکردنااد تمر

بااه نظر بااا ایپ وجود،  .(10) گااذاردیم یریادگیاامشاااکلااات 

                                                 
1. Stimulate Neurotrophic 

2. Angiogenesis 

 یمثبت ریأثت یلیو عملکرد ت ص یبدن تیعا ف پیب هرسد رابطیم

 .(13) آموزان دارددان  ینااتت ول شاو  یریادگیبر ساطوح 

ر ب و فعا یت بدنی اثرات ورزش حیر برای توضااامکانیسااام  دو

که  هنیاکساا هیفرضاا .2شااده اساات:  شاانهادیپ یعملکرد شااناات

کند و یم رییگدر مغز را اندازه یاون در مناطق ااصاا انیجر

 -یعصااب تیفعا  جیکه ترو 2یکنوروتروف یکت ر هیفرضاا .1

ود، شاایمغز م اترمراکز مغز را که ساابب عملکرد با  یعضاالان

 هایمکانیسااام قیاز طر یبادن تیا. فعاا (30) دهادینشاااان م

از  2وژنزیو آنه 3ناپتوژنزی، س1مختلف مانند نوروژنز یفرامو کو 

و عوامل  هیهاای ثانورساااانامیاهاا، پتعاامال باا هورمون قیطر

کند. یم رییشگیپ یشااناات تیاز نقصاان فعا  یعصاب یبا ندگ

عملکرد  هایبهبر جن ارییتواند اثر مثبت بسااایم یبدن تیفعاا 

 میبه طور مستق یدرمان پیتمر .(32) مغز و شاناات داشته باشد

 پیدهد و همچنیساااااتاار و عملکرد مغز را ت ت تأثیر قرار م

اون  انیااجر تیااهوازی برای تقو تیااظرف  یموجااب افزا

و گلوکز در مغز، سرعت  هنیبرداری از اکسامغزی، بهبود بهره

 میآنز تیفعا   یو افزا ،ییایمیوشااایبه انتقال مواد ب دنیبخشااا

 ودشیم دهای آزاالیکراد میاون برای دفم سر دانیاکسایآنت

 یعنوان کاردرمان با ی( در پهوهش1002) بول و اسکریف .(23)

قاد اعت یریادگی ههیو در ااتلال یحرکت -یادراک یهاو مهارت

بهبود  یبرا ییهاااهیااهااا بااه عنوان پاااروش پیادارنااد کااه ا

و اسااات مغز مثال اواندن و م اسااابات   یعاا  یاعملکردها

راه  پیداده و از ا  یتر مغز را افزایساااطوح انتزاع ییکااارآ

 گذاردیکودکان تأثیر م پیا یو آموزشااا یلیت صااا ییابرکار

(11). 

و  که ورزش ننادکیم انیاهاا بهوه از پ یادیاتعاداد ز 

و  یدر کارکرد عصاااب یصااااا راتییباعث تغ فعاا یات بادنی

به  ادیبه احتمال زاثرات  پی. اشودیو حافظه م یریادگی  یافزا

له از جم مپا وکیه یعصاااب یریپذدر شاااکال راتییتغ لیاد 

شتق م عامل ههیو به و بلندمدت، تیتقو ،یعصاب  یزا  یافزا

3. Synaptogenesis 
4. Neurogenesis 
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از  یناشااا راتیی. تغ(31 ،29) هساااتند از ورزش یاز مغز، ناشاا

ن به عنوا یامنطقه یاون مغز انیدر جر و فعا یت بدنی ورزش

جمله  ت، ازدر شااناا رییتغ یبرا گرید یاحتما  ساامیمکان یک

 ورزش مثبت اتتأثیر هدهندحیکه توضحافظه عنوان شده است 

در  پ،یا علاوه بر .اساات یشااناات یندهایابر فر و فعا یت بدنی

 و فعا یت بدنی مشااهده شده است که ورزش یوانیح یهامدل

 یدر تمام نواح یمغزاون  انیجر  یباه طور کامل باعث افزا

و  ،حرکت، تعادل ریکه درگ یاههیو یاما بر نواح شودینممغز 

 لیه داک مپا وکیاز ه یمناطق زیهسااتند و ن یتنفساا یقلبمهار 

رسد یبه نظر م وجود پی. با ا(33) تمرکز داردهستند در حافظه 

بر  یثبتتااأثیر م یلیو عملکرد ت صااا یباادن تیاافعاا  پیرابطاه ب

 .(32) آموزان دارددان  یشااانااتت ول و  یریادگیساااطوح 

کودکان  یااتبر عملکرد شن یورزش ناتیبتوان تأثیر تمر دیشا

 ییایمینوروشاا راتییتغ ای ازدسااتهرا به  رییادگیدارای ااتلال 

شح تر  یاز مغز نسابت داد که سبب افزا یدر مناطق مشاخصا

و  پیساااروتون پ،یکو لیااماااننااد اسااات  2یعصاااب هاااییانجیاام

 جادیموجب ا یهای عصااابیانجیم پیشاااود. ایم پینورآدرنا 

و سبب  (35) مغز شاده ییکو وژیزیفا کترو تیدر فعا  راتییتغ

از جمله توجه، پردازش  یشااانااات ردهاایشاااود تاا عملکیم

 .(39) ابدیبهبود  فعال حافظه و ،اطلاعات

 توانم ققااان و نیز نتااایج ایپ پهوه  می براسااااس نظر

با  انکودک فعال حاافظهگفات کاه تمریپ و فعاا یات بادنی بر 

شکلات متواند به بهبود تأثیر زیادی دارد و می ااتلال یادگیری

نتایج ایپ پهوه  با . کماک کندایپ کودکاان  فعاال حاافظاه

اما با ، (10-21 ،22 ،2) مطا عات مختلف همساااو اساااتنتایج 

تناقض ممکپ  پی. اندارد یهمخوان (12)پ کماهطا عه مم جینتا

ها و متفاوت، سپ آزمودنی تمرینی هبرنام ماهیت لیبه د  ستا

یا شدت ورزش باشد. در پهوه  مکماهپ از تمرینات هوازی 

هااای توپی مختلف و فعااا یاات هوازینظیر دویاادن، ورزش 

ی درشت هاکید بر اجرای مهارتأو بیشتریپ تاستفاده شده بود 

ه دست در تمرینات پهوه  حاضر هر دو بوده است در حا ی که

                                                 
1. Neurotransmitters 

. مطا عات های حرکتی درشااات و ظریف اجرا شااادندمهارت

های حرکتی درشاات، اند که رشااد مناسااب مهارتنشااان داده

عملکرد شااانااتی و ت صااایلی کودکان، به ویهه توانایی آنان 

. (30 و 31)کند ندن و ریاضیات را تسهیل میبرای نوشتپ، اوا

 از سطوحی مستلزم ظریف حرکتی هایاز ساوی دیگر مهارت

به  افراد برای اساس همیپ بر و اسات شانااتی فعا یت حوزه

آن را رشد  یا بیاموزند را حرکتی هایفعا یت توانندمی کندی

 حرکتى هاىمهارت اهمیت به، 1000در سال   . اون(33)دهند 

 حرکتى هاىمهارت به توجه و توساااعا یادگیرى در ظریف

 اندازه چه تا اینکه و یادگیرى امر در و کمک پشااتیبانى براى

 فراگیران یادگیرى توان با ا بردن و در توسااعه هامهارت ایپ

. همچنیپ با توجه به (20)دارد  باشاااد، تأکید مؤثر تواننادمی

، هر دو تعادل تختهانجاام تمام تمرینات پهوه  حاضااار روی 

های کن شوند و به بهبود مغز به طور همزمان فعال می هنیمکر

 کند. از سااویمی کمک بیشااتری فعال افظهحهمچون  اجرایی

ی ها بیشتر باشد تفاوت بیشترسانی آزمودنی هدیگر هر چه دامن

رد تمرینات موبنابرایپ  های شاانااتی دارند، فهؤاز نظر رشااد م

اساتفاده در پهوه   کر شاده برای تمام گروه سنی مورد نظر 

ساانی زیاد ایپ  هانتخاب شااده بود و  ممکپ اساات به د یل دامن

تر نتوانساااته باشاااند همانند ها، کودکان سااانیپ پاییپآزمودنی

تر، تمریپ در نظر گرفته شده را به درستی اجرا کودکان بزرگ

پ ها طول مدت جلسااات تمریکنند. از دیگر د ایل تناقض یافته

 توانایی باعث کاه  اسااتگی مطا عات، نتایج براساااس .بود

 حرکتی،دقت مهار  عضاالانی، -عصاابی هماهنگی ،نیرو تو ید

 افزای  و ،عضاالات انقباضاایهم مفصاالی، ثبات عمقی، حس

کاه   آن اصااالی نتیجه که شاااودمی ا عملعکس زماان

توجه به ایپ که . با (22) اساات عضاالات عملکرد در مشااخص

طو ااانی  هااایهااای مورد نظر در هفتااهدر پهوه تمرینااات 

ر بممکپ اسااات عامل اساااتگی صاااورت گرفته بود بنابرایپ 

 به ه باشد.گذاشتتأثیر منفی ها پیشارفت ت صایلی ایپ آزمودنی

کااه  دهناادیم نشااااان یتوجه هااای قاااباالپهوه  ،یطورکل
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ی م یاز زندگ یمراحل حسااااس و مهم یط مداالات حرکتی

جود احتمال و پیداشته باشد. ا قوی و مدتیطو ان یاثرات تواند

و  یدر دوران کودک و فعا یت بدنی دارد که ماندگاری ورزش

 راتییممکپ است تغ ،است یعصب رییپذانعطاف بلوغ که اوج

ر د آن کوتاه و گذرای اترا نسااابات باه تاأثیر یمادتیطو اان

و  میاثرات مربوط به تنظ پیا دینشاااان دهاد. شاااا یبزرگساااا 

 یتوجه قابل یشااناسااختیر مجدد عملکردی و یدهسااازمان

 از مغز مانند یدر مناطق یو نوجوان یباشد که در دوران کودک

 لیو حافظه دا رییادگیکه در  مپا وکایه وی جگااهی وب گ

 ارائه منتخب تمرینی هبرنام .(21 ،29) افتدیهساااتناد اتفاق م

 هر دیگر، سااوی از و اساات بازی بر مبتنی یک سااو از شااده،

 به کودک ترغیب سبب اسات وبوده  متفاوت قبل روز با روز

 پایه هایمهارت از تعدادی برنامه، ؛ ایپشد برنامه در شارکت

تعدادی از  برنامه، ایپ در شرکت با کودک شاد کهشاامل  را

و کرد می تمریپ جلساااه هر تقریباً را حرکتی هایمهاارت

 و رشااد به هامهارت یتمام در زمای آ گروه شاادمی موجب

 . (11)یابد  دست تریقبول قابل پیشرفت

داشااات؛ از  وجود پهوه  ایپ در نیز هاییم دودیت

 ایپ پهوه ، در کنندهشااارکت هایآزمودنی که ایپ جمله

 یحا ات روانی، دارودرمان تیوضااعهمچنیپ  بودند. پساار تنها

 یتجااارب قبلی، ریگآزمون در روز و ساااااعاات هااایآزمودن

 بر تأثیرگذار عوامل از تواندی میریادگیکودکاان باا ااتلال 

کاه باه دقات در ایپ مطا عه کنترل  پهوه  بااشاااد ایپ روی

 پیمشابه ا هایود پهوه شمی پیشانهاداند. بدیپ ترتیب نشاده

صورت گیرد و  داتران و مقایساه آن با پساران روی برمطا عه 

هوه  شده در ایپ پکار گرفتهای بهمداالهتأثیر برنامه  همچنیپ

اجرایی کودکان مبتلا به ااتلال های ن های کمؤ فه ساااایر بر

ش روبرای بررسی میزان کارآمدی  انجام شود. ااا یادگیری

کودکااان بااا ااتلااال  بر کااارکردهااای اجرایی تمرینی پاااریاااد

رینات با سایر تم شود که ایپ شیوهیادگیری ااا پیشانهاد می

تایج نبا توجه به از سوی دیگر،  .مقایسه شوددیگر های و روش

 ناااتیبودن تمر مپیساااااده بودن و اه  و همچنیپ پهوایپ 

ا کودکان ب یهاو اانواده انیبه مرب ،حرکتی پااریااد -ادراکی 

فعال  ظهحافبهبود  به منظور شااودیم شاانهادیپ، ااتلال یادگیری

ده اساااتفا حرکتی پاریاد -ادراکی نااتیکودکاان اود از تمر

 کنند.

ارشناسی نامه کایپ پهوه  برگرفته از پایان: تشکر و قدردانی

 ارشد اانم هانیه قاسمیان مقدم در رشته علوم ورزشی گرای  رفتار

که مجوز اجرای آن با مجوز است حرکتی از دانشگاه فردوسی مشهد 

در  309/321/3129مشهد به شماره  9کتبی آموزش و پرورش ناحیه 

 یاز تمام لهیوس پیبد در پایان، صادر شده است. 25/2/2339تاریخ 

ها که مشتاقانه و د سوز آن یهاو اانواده کنندهشرکتکودکان 

و   یرو یریادگیمراکز ااتلال  پیصبورانه با ما همراه شدند، همچن

، تشکر و کردند یاریپهوه   پیحافظ در شهر مشهد که ما را در ا

 .میکنیم یقدردان

انجام ایپ پهوه  برای نویسندگان هیچ گونه تعارض : تضاد منافع

 دنبال نداشته است.منافعی به 
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Abstract 

Background and Purpose: One of the basic strategies to reduce the working memory problems 

in children with specific learning disorder is goal-oriented physical activity. The purpose of this 

study was to investigate the effects of Paaryaad perceptual-motor exercises on the working 

memory of children with specific learning disorder.  

Method: It was an applied semi-experimental study with pretest-posttest control group design. In 

this study, twenty-four 7-9-year-old boys with specific learning disorder in Mashhad were selected 

in the academic year of 2017-2018 and assigned randomly to either the experimental or the control 

group. The experimental group was subjected to twenty 30-minute sessions of Paaryaad 

perceptual-motor exercises, repeated five days per week. During this period, the control group 

performed its routine activities. Changes in the working memory of the subjects were measured 

by N-back test before and after the intervention.  

Results: Findings of the study showed that Paaryaad perceptual-motor exercises improved the 

working memory of the experimental group. All these changes were significant in comparison to 

the control group (P <0.05).  

Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that Paaryaad perceptual-

motor exercises, affecting the brain areas involved in the working memory, can improve this type 

of memory in children with specific learning disorder. 

Keywords: Learning disorder, working memory, paaryaad exercises 
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