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ABSTRACT 

Background and Aims: Non-verbal Learning Disorder (NLD) is characterized by specific 
dysfunction in motor, vision spatial, and social skills in patients with normal intelligence 
and development of language. The purpose of the present study was to investigate the 
effectiveness of motor based cognitive rehabilitation on orientation, learning memory, 
attention, and cognition in children with NLD. 
Materials and Methods: The present study followed a quasi-experimental (with pretest, 
posttest, and control group) design. The target population included children with NLD in 
BAFGH city. A total of 30 children were randomly selected and assigned to experimental 
and control groups. The instruments used were Conner Psychological Neuropsychological 
Questionnaire, Goldstein Questionnaire, and Oseretsky Motor Development Questionnaire. 
The data were analyzed using Analysis of Covariance (ANCOVA) in SPSS. 
Results: The results of the study showed that attention, learning memory, and cognition of 
experimental group improved after intervention (P<0/001). Also, the results of the statistical 
analysis showed that motor based cognitive rehabilitation can improve neuropsychological 
and orientation in NLD children (P<0/01). 
Conclusion: According to the results of the statistical analysis, motor based cognitive 
rehabilitation can improve neuropsychological and orientation in NLD children. 
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 چکیده

ای ههای حرکتی، بینایی فضایی و مهارتغیرکالمی، اختاللی است که به واسطه نقصاختالل یادگیری مقدمه و اهداف: 

شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی اجتماعی در کودکانی با هوش طبیعی و زبان رشدیافته مشخص می

گیری کودکان دارای اختالل یادشناختی و توجه یابی، حافظه یادگیری، وضعیتشناختی مبتنی بر حرکت بر جهتتوانبخشی

 . غیرکالمی بود

باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه آزمون میپس-آزمونآزمایشی با اجرای پیشمطالعه حاضر از نوع نیمهها: و روش مواد

انتخاب آموز به صورت در دسترس دانش 30آموزان دارای اختالل یادگیری غیرکالمی شهرستان بافق بود که از این بین دانش

 روانشناختی کانرز، پرسشنامه-شدند و به دو گروه نمونه و شاهد تقسیم شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه عصب

 .رار گرفتتحلیل قوها با روش تحلیل کوواریانس )انکوا( مورد تجزیهگلدستاین و پرسشنامه رشد حرکتی اوزرتسکی بود. داده

شناختی کودکان گروه که بعد از اجرای برنامه درمانی، در حافظه یادگیری، توجه و وضعیتنشان داد ها یافتهها: یافته

یابی کودکان دارای اختالل . همچنین برنامه توانبخشی مبتنی بر حرکت بر جهت(P<0/001)آزمایش بهبود حاصل شد 

 .(P<0/01)یادگیری غیرکالمی موثر بود 

-ئم عصبتواند باعث بهبود وضعیت عالگرفت که برنامه توانبخشی مبتنی بر حرکت میتوان نتیجه بنابراین میگیری: نتیجه

 .یابی کودکان دارای اختالل یادگیری غیرکالمی شودشناختی و جهت

ناختی؛ شیابی؛ حافظه یادگیری؛ وضعیتاختالل یادگیری غیرکالمی؛ توانبخشی مبتنی بر حرکت؛ جهتهای کلیدی: واژه

 توجه
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مقدمه و اهداف

نوع دومی از اختالل یادگیری  ۱970برای اولین بار در سال 
در زبان ندارد و  مطرح شد که در آن کودک مشکل جدی

های خواندن و نوشتن را کسب کند، اما تواند تواناییمی
های یابی راست و چپ، فعالیتمشکالت مداومی را در جهت

های کالمی یا مفهومی و ریاضی دارد که این نقص از ضعف
تواند معنای برخی عدم آموزش نیست بلکه کودک نمی

این اختالل بیشتر به  [۱]های محیطی را توضیح دهد.جنبه
عنوان نقص در عملکرد مغز معرفی شده است. بیشتر 

کنند که نقص در های جدید بیان میها و تئوریپژوهش
تواند علت اختالل یادگیری غیرکالمی نیمکره راست مغز می

شیوع اختالل یادگیری غیرکالمی به طور کامل  [2]باشد.
آموزان تحت جامعه دانش %۱مطرح نشده است، اما حدود 

ل ترین شکل این اختالگیرند. واضحتاثیر این اختالل قرار می
تفاوت بین نمرات هوش کالمی و غیرکالمی کودکان، وجود 

از دیگر  [3]باشد.نقص توجه و نقص در پردازش اطالعات می
های مطرح کودکان با اختالل یادگیری غیرکالمی، ویژگی

های ر ادراکهای حرکتی ضعیف، نقص دهماهنگی مهارت
ای و های محاسبهحسی بدنی، شناخت فضایی، استدالل

در این کودکان نقص در  [4]باشد.های اجتماعی میمهارت
نقص در  [5]باشد.یابی یکی دیگر از موارد مطرح میجهت

های حرکتی کودکان دارای اختالل یادگیری غیرکالمی مهارت
ها است و ها و هماهنگی حرکتبیشتر در زمیه ضعف در دست

[ 6]وند.شپاچلفتی معرفی میوآنها بیشتر به عنوان کودکان دست

شده در کودکان با حرکتی شناخته-های حسیناهماهنگی
تواند باعث ضعف کودک در اختالل یادگیری غیرکالمی، می

پیشرفت تحصیلی، هیجانی و اجتماعی شود و متاسفانه بدون 
ابد یحرکتی آنها بهبود نمیدرمانی به این موارد، مشکالت توجه
-نفس و کنارهبهتواند باعث مشکالت ثانوی ضعف اعتمادو می

های ، اثربخشی روش[8]در پژوهشی [7]گیری اجتماعی آنها شود.
های حرکتی کودکان با حرکتی بر مهارت-سازی حسییکپارچه

-اختالل یادگیری غیرکالمی بررسی شد؛ در این پژوهش از یک

حرکتی -سازی حسیمربوط به یکپارچه هایسری فعالیت
های حرکتی کودکان با استفاده شد و نتایج نشان داد که مهارت

های اختالل یادگیری غیرکالمی در چهار زمینه تعادل، مهارت
 درشت، ظریف و هماهنگی حرکتی دوطرفه بهبود یافت.

کارکردهای اجرایی به عنوان فرآیندهای شناختی که سایر 
تواند معرف کند، میشناختی افراد را هدایت میفرآیندهای 

روانشناختی افراد باشد که شامل بازداری، های عصبویژگی
اشد. بریزی، سازماندهی و کنترل میحافظه کاری، توانایی برنامه

های شناختی بیشتر در ارتباط با عملکرد قطعه این فعالیت
و   Valeraدر پژوهش [9]باشد.پیشانی میپیشانی و پیش

Seidman[۱0] ،Ostergren[۱۱]  به نقص در توجه و حافظه
های کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختالل کاری از مولفه

یادگیری غیرکالمی اشاره شده است. در پژوهش ثقفی، استکی 
کارکردهای اجرایی کودکان با اختالل یادگیری  [۱2]و عشایری

سه شد و نتایج نشان داد غیرکالمی با کودکان نارساخوان مقای
آموزان نارساخوان وضعیت بهتری که در مولفه حافظه، دانش

آموزان با اختالل پذیری دانشدارند، اما در متغیر انعطاف
 آورند. در پژوهشییادگیری غیرکالمی نمره بهتری به دست می

وضعیت کارکردهای اجرایی [ ۱3]دیگر، رضایی، علیزاده و درگاهی
الل یادگیری غیرکالمی نسبت به کودکان عادی کودکان با اخت

را بررسی کردند و نتایج حاکی از این بود که نقص در توانایی 
بازداری )در ارتباط با عملکرد نیمکره راست مغز( حافظه و 

آموزان با اختالل یادگیری غیرکالمی پذیری در دانشانعطاف
ال آموزان عادی کمتر است و حافظه فعنسبت به گروه دانش

آموزان اختالالت یادگیری غیرکالمی اغلب در ریاضی دانش
 [۱4]دهند.های خود را آنجا نشان میدارای مشکل است و نقص

شناختی یک فرآیند توانبخشی است که برای توانبخشی
-افراد با اختالالت شناختی کاربرد بسیاری دارد. در توانبخشی

ش و دیگری شناختی دو رویکرد عمده: رویکرد جبران یا ساز
شناختی وجود دارد. در رویکرد جبران هدف آن رویکرد درمان

است تا با ایجاد تغییراتی در محیط، عادات و روش انجام کارها 
های فرد کنار گذاشته شود و نیز راهکارهای اجرایی، محدودیت

های شناختی، بازگرداندن ظرفیتو در رویکرد توانبخشی
های هدفمند و ارائه محرک رفته با تمریناتشناختی ازدست

پذیرد و هدف آن، بهبود عملکرد فرد در اجرای صورت می
شناختی مبتنی بر حرکت رویکردی توانبخشی [۱5]فعالیت است.

-عالیتسری فاست که به توانبخشی افراد با تاکید بر انجام یک

 [۱6]فروشپردازد. جلیلی، نجاتی، احدی و کتانهای ورزشی می

شناختی مبتنی بر حرکت را در بهبود حافظه تاثیر توانبخشی
نقص توجه بررسی کردند و نتایج -فعالکاری کودکان بیش

 های صحیححاکی از این بود که این روش در بهبود تعداد پاسخ
در پژوهش خود  [۱7]نیا و نامدارکودکان موثر است. همایون

-حرکتی را بر حافظه کاری دانش-اثربخشی تمرینات ادراکی

ن دارای اختالل یادگیری با مشکل ریاضی بررسی کردند و آموزا
ظه تواند حافهای آنها نشان داد که این تمرینات مینتایج یافته

کاری کودکان گروه نمونه را افزایش دهد، اما بررسی متون 
شده اختالل یادگیری غیرکالمی های انجامپژوهشی در درمان

-بود عالئم عصبدهد که پژوهش کمتری در زمینه بهنشان می

شناختی این کودکان صورت گرفته است؛ بنابراین، هدف از 
ناختی شانجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه توانبخشی

یابی، حافظه یادگیری، توجه و مبتنی بر حرکت بر جهت
باشد. دو فرضیه اصلی این شناختی این کودکان میوضعیت

شناختی ه توانبخشیبرنام -۱گونه مطرح شده است: پژوهش این
-مبتنی بر حرکت بر بهبود حافظه یادگیری، توجه و وضعیت

شناختی کودکان با اختالل یادگیری غیرکالمی تاثیرگذار است؛ 
ابی یشناختی مبتنی بر حرکت بر جهتبرنامه توانبخشی-2

 کودکان با اختالل یادگیری غیرکالمی تاثیرگذار است.

 هامواد و روش

آموزان پایه اول تا پنجم شامل کلیه دانشجامعه پژوهش حاضر 
روش  باشد. بادارای اختالل یادگیری غیرکالمی شهرستان بافق می

گیری هدفمند در چند مرحله، نمونه پژوهش مشخص شد؛ نمونه
صورت که به تمامی مدارس ابتدایی شهرستان بافق مراجعه بدین



...یابیحرکت بر جهت شناختی مبتنی براثربخشی توانبخشیو همکاران/  دمهری  

 

924-625، صفحات 2، شماره 9، دوره 99 تابستانپژوهشی طب توانبخشی، -فصلنامه علمی   252 

ل شد و از معلمین خواسته شد کودکانی را مشکوک به اختال
معرفی کنند.  DSM-5های یادگیری هستند با توجه به مالک

آموز معرفی شدند که سپس با پرسشنامه سنجش دانش 80حدود 
ای هاختالل یادگیری غیرکالمی، مصاحبه و با در نظر گرفتن مالک

آموز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند دانش 30ورود و خروج، 
آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای و به صورت تصادفی در دو گروه 

جلسه برنامه توانبخشی مبتنی بر حرکت  ۱0گروه آزمایش در طی 
اجرا شد، اما برای گروه کنترل، درمانی اجرا نشد. طرح این پژوهش 

-آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل، همراه با پیشبه صورت نیمه

 آزمون بود.آزمون و پس
-پرسشنامه عصب-۱ابزار این پژوهش شامل 

برای  Kanerzکانرز است. این پرسشنامه توسط  روانشناختی
روانشناختی شامل توجه، عملکرد های عصبارزیابی مهارت

حرکتی، زبان، کارکردهای اجرایی، حافظه، یادگیری و -حسی
عملکرد شناختی است. این پرسشنامه توسط والدین یا معلم 

روایی این پرسشنامه را  [۱8]پورگردد. عابدی و ملکتکمیل می
و پایایی آن را )به روش الفای  90/0)به روش تحلیل عاملی( 

اند. در این پژوهش برای بررسی گزارش کرده 85/0کرونباخ( 
های حافظه شناختی کودکان گروه نمونه از مولفهعالئم عصب

شناختی، کارکردهای اجرایی و توجه استفاده یادگیری، وضعیت
: این آزمون رشد حرکتی اوزرتسکی پرسشنامه -2شد. 

 ۱4ماهه تا  6سال و  4برای ارزیابی عملکرد حرکتی کودکان 
سوال دارد و سه دسته  46شود، ماهه استفاده می 6سال و 

سوال(،  20های درشت )کند: حرکتحرکت را ارزیابی می

 3سوال( و هماهنگی اندام فوقانی ) ۱7های ظریف )حرکت
در  [۱9]گزارش شده است. 86/0-89/0مون سوال(. پایایی این آز

یابی کودکان گروه نمونه این پژوهش برای ارزیابی مهارت جهت
: آزمون آزمون گلدستین -3از این پرسشنامه استفاده شد. 

(، آزمون نشانگان اختالل یادگیری غیرکالمی ۱999گلدستاین )
ترجمه و [ 20]باشد. این آزمون توسط گیالنی جویباریمی

-ها در سه زمینه نقایص عصبابی شده است. نشانههنجاری

-روانشناختی، نقایص آموزشی و نقایص اجتماعی
شود. در این پژوهش از پرسشنامه هیجانی/سازشی بررسی می

سوالی آن استفاده شده است که توسط پژوهشگر و معلمین  ۱5
-تکمیل گردید. در صورتی که کودک در بیش از نیمی از مهارت

 7مورد از  4مورد در مهارت حرکتی،  4مورد از  3ها )حداقل 
مورد  4مورد از  3شنیداری و حداقل -مورد مهارت دیداری

را  "اغلب"یا  "گاهی اوقات"فردی( عبارت های میانمهارت
شود. روایی دریافت کرده باشد، این اختالل تشخیص داده می

این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در پژوهش رضایی و 
گزارش شد. در این پژوهش نیز  82/0بررسی و  [۱3]رانهمکا

 به دست آمد. 75/0آلفای کرونباخ 
در این پژوهش از برنامه توانبخشی مبتنی بر حرکت در طی 

های درمانی گام ۱جلسه استفاده شد که در جدول شماره  ۱0
های توصیفی، میانگین و ذکر شده است. برای تحلیل یافته

یرها بررسی شد و در قسمت تحلیل انحراف استاندارد متغ
لت متغیره )به عها از روش تحلیل کوواریانس تکاستنباطی داده

 نداشتن نمره کل برای تمامی متغیرها( استفاده شده است.

 جلسه ۱0برنامه توانبخشی مبتنی بر حرکت در  .1جدول 

 جلسات اهداف شناختی اهداف حرکتی

 مهارت انگشتان-حفظ تعادل

های بهبود توجه متناسب با سن، برای مثال بهبود توجه :بازی
نخ و  ها،بازی با حروف و بهبود توجه به عالئم مشخص در ارتباط

 هامهره و جورچین

 اول

، حفظ تعادل، پا و انگشت یهماهنگ مهارت انگشتان،
هماهنگی چشم و پا، تقویت توجه و هماهنگی چشم و 

 دست

های بهبود حافظه از نظر شناختی و بهبود حافظه کاری، انجام بازی
های مشخص های بین فردی، بهبود توجه به محرکدرسی، از نظر ارتباط

 هاهای ارتباطی مناسب در ارتباطحفظ و تکرار عبارتارتباطی و 

 دوم

حفظ تعادل، هماهنگی چشم و پا، هماهنگی پاها و تنه 
بدن، تقویت توجه، هماهنگی دودستی، سرعت پاسخ، 

 هماهنگی چشم و دست و پاها و تنه و چاالکی اندام فوقانی

 ،هایی در حل مساله درسیهای حل مساله: انجام تمرینمهارت
 های بین فردیحل مساله ارتباط

 سوم

 تعادل هماهنگی دودستی، مهارت انگشتان، سرعت پاسخ

 هماهنگی دست و چشم و هماهنگی دودستی
 چهارم های حل مسالهبهبود مهارت

های عضالت بزرگ، چابکی، تعادل، هماهنگی فعالیت
 هماهنگی اندام فوقانی

 هماهنگی چشم و دست و سرعت پاسخ

های ذهن راهبردهای شناختی و فراشناختی: انجام تمرینبهبود 
 های بین فردیآگاهی در ارتباط با موارد درسی و ارتباط

 پنجم

چابکی، هماهنگی چشم و دست و اندام فوقانی و مهارت 
 انگشتان

-های ذهنبهبود راهبردهای شناختی و فراشناختی: انجام تمرین

 های بین فردیارتباطآگاهی در ارتباط با موارد درسی و 
 ششم

 مهارت انگشتان، هماهنگی چشم و دست، سرعت پاسخ

 تعادل و هماهنگی اندام تحتانی
-های ذهنبهبود راهبردهای شناختی و فراشناختی: انجام تمرین

 فردی نهای بیآگاهی در ارتباط با موارد درسی و ارتباط
 هفتم

 باپانتومیم، بازی -ساختن داستان و چیدمان تصاویر
 های ضروریسوزی و آموزش شمارهاستیکر، بازی آتش

 هشتم بینی و تمرین رفتاری در این زمینه و مهارت اجتماعیبهبود پیش

 تعادل، هماهنگی اندام فوقانی و تحتانی و چاالکی و چابکی
های های شناختی به کودک و انجام تمرینبندی مهارتجمع

 بین فردی(بیشتر در این زمینه )درسی و ارتباط 
 نهم

آزمون، جلسه با والدین و آگاهی آنها از موارد انجام پس
 شده توسط کودکآموخته

-آزمون، جلسه با والدین و آگاهی آنها از موارد آموختهانجام پس

 شده توسط کودک
 دهم
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 هایافته

 های توصیفی حاصل از متغیرهای پژوهش حاضردر ابتدا داده

آورده شده  2در دو گروه آزمایش و کنترل در جدول شماره 
است.

 های آزمایش و کنترلمیانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه. 2 جدول
-وضعیت توجه حافظه یادگیری مقدار مرحله ارزیابی گروه

 شناختی
 یابیجهت

 9۱/57 33/۱3 58/30 08/38 میانگین آزمونپیش آزمایش
 65/۱۱ 96/۱ 94/3 08/5 انحراف استاندارد

 83/70 08/۱0 58/22 ۱6/25 میانگین آزمونپس
 76/۱0 78/۱ 058/3 04/4 انحراف استاندارد

 33/6۱ 77/۱۱ 08/29 75/24 میانگین آزمونپیش کنترل
 65/8 84/2 88/5 56/7 انحراف استاندارد

 50/62 50/۱۱ ۱6/28 83/24 میانگین آزمونپس
 76/9 56/3 05/6 ۱6/6 انحراف استاندارد

 

دهد، میانگین نشان می 2طور که جدول شماره همان
، 08/38آزمون گروه آزمایش متغیر حافظه یادگیری در پیش

 58/30آزمون ، متغیر توجه در پیش۱6/25آزمون و در پس
در  33/۱3شناختی ، متغیر وضعیت58/22آزمون و در پس

است. همچنین میانگین  08/۱0آزمون آزمون و در پسپیش
آزمون و در در پیش 9۱/57آزمون یابی در پیشمتغیر جهت

های است. برای بررسی بیشتر تفاوت 83/70آزمون پس
آزمون متغیرها از آزمون و پسشده در نمرات پیشمشاهده

 متغیره استفاده شد.س تکآزمون تحلیل کوواریان

تغیره مبا توجه به استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک
فرض این روش بررسی شد. برای متغیرهای پژوهش، پیش

ها برای متغیرها با آزمون لون بررسی آزمون یکسانی واریانس
: شودشد که نتایج برای متغیرها به این صورت گزارش می

، متغیر توجه 07/0f₌ ،78/0₌pمتغیر حافظه یادگیری 
۱0/0f₌ ،74/0₌p35/0شناختی ، متغیر وضعیتf₌ ،
55/0₌p و متغیر جهت( 90/0یابیf₌ ،35/0₌p بعد از .)

ها و برقرار بودن آن، نتایح حاصل از تحلیل فرضبررسی پیش
 ذکر شده است.  2متغیره در جدول شماره کوواریانس تک

 یابیشناختی و جهتنتایج تحلیل کوواریانس بر متغیر عالئم عصب. 3جدول 

منبع  متغیر وابسته
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

میانگین  درجه آزادی
 مجذورات

f  سطح
 معناداری

 مجذور اتا

حافظه و 
 یادگیری

 77/0 00۱/0 06/73 522/348 ۱ 522/348 بین گروهی
    770/4 ۱ ۱73/۱00 خطا

 65/0 00۱/0 98/39 667/258 ۱ 667/285 بین گروهی توجه
    ۱4/7 ۱ 038/۱50 خطا

 56/0 03/0 66/27 530/57 ۱ 530/57 بین گروهی شناخت
    07/2 ۱ 66/43 خطا

 50/0 008/0 73/۱8 363/280 ۱ 363/280 بین گروهی یابیجهت
    088/32 ۱ 673/84۱ خطا

 

ها تحلیل کوواریانس حاصل از دادهطور که نتایج همان
آزمون متغیرها با شده در پسدهد، تفاوت مشاهدهنشان می

آزمون برای حافظه یادگیری معنادار است کنترل نتایج پس
(06/73f₌ ،00۱/0<p با مجذور اتا ،)77معنا که بدین 77/0 

درصد از نمرات حافظه یادگیری کودکان دارای اختالل 
تنی بر شناختی مبتحت تاثیر توانبخشییادگیری غیرکالمی 
ر حرکت ب یمبتن یشناختیتوانبخش یرتاثحرکت بوده است. 

ی مکالیرغ یادگیریاختالل  یکودکان دارا ای متغیر توجهبر
98/39f₌ ،00۱/0<p شناختی و برای متغیر وضعیت
66/27f₌ ،03/0<p شود. همچنین افزایش تائید می

آزمون گروه یابی پسهای جهتشده در تواناییمشاهده
 (.73/۱8f₌ ،008/0<pآزمایش نیز معنادار است )

 بحث

ی شناختپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی توانبخشی
ان شناختی کودکیابی و عالئم عصبمبتنی بر حرکت بر جهت

دارای اختالل یادگیری غیرکالمی صورت گرفت. کودکان 
هایی در ناتوانیدارای اختالل یادگیری غیرکالمی عالوه بر 

های زمینه تحصیلی، ضعف در ارتباط اجتماعی و مهارت
در این  دهند.یابی را نیز نشان میحرکتی از جمله جهت

هایی از بدکارکردی شناختی نیز مشاهده کودکان نشانه
ها نشان داد فرضیه اول شود. نتایج حاصل از دادهمی

بر  یشناختی مبتنپژوهش تائید شد. برنامه توانبخشی
-تواند بر حافظه یادگیری، توجه و وضعیتحرکت می

شناختی کودکان دارای اختالل یادگیری غیرکالمی تاثیر 
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مثبت معنادار داشته باشد. این یافته با نتایج پژوهش 
و ناجیان و  [۱6]فروشجلیلی، نجاتی، احدی و کتان

ی بر شناختی مبتنمبنی بر تاثیرگذاری توانبخشی [2۱]نجاتی
شناختی و حافظه فعال  پذیریر توجه پایدار، انعطافحرکت ب

فعال/کمبود توجه همسو است. همچنین این در کودکان بیش
 [۱7]نیا فیروزجاه و نامدار طجرییافته با نتایج پژوهش همایون

حرکتی بر حافظه کاری -که نشان داد که تمرینات ادراکی
، مثبت داردآموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی تاثیر دانش

در پژوهش  Roder[22]و   Hottingهمسو است. از سوی دیگر،
تواند در خود به این اشاره کردند که ورزش ایروبیک می

کودکان باعث بهبود توجه و کنترل تحصیلی آنها شود؛ بنابراین 
ی شناختگیری کرد که توانبخشیگونه نتیجهتوان اینمی

ناختی شبر عالئم عصب تواند تاثیر مثبتیمبتنی بر حرکت می
کودکان دارای اختالل یادگیری غیرکالمی داشته باشد. در 

-توان بیان کرد که توانبخشیگونه میتبین این یافته این

شناختی یک روش آموزشی و درمانی برای مشکالت شناختی 
است که از طریق آموزش راهبردهای یادگیری، تکرار و تمرین 

پردازد. در این پژوهش نیز ه میدیدبه ترمیم کارکردهای آسیب
آموزان دارای های شناختی به صورت مداوم به دانشتمرین

 تواند دلیلاختالل یادگیری غیرکالمی ارائه شد و همین می
-روانشناختی دانششده در وضعیت عصبتغییرات مشاهده

تی شناخآموزان گروه نمونه باشد. از سوی دیگر، در توانبخشی
های شناختی به صورت بازی و در تمرینمبتنی بر حرکت، 

شود. تمرینات حرکتی های هدفمند انجام میجریان حرکت
ر شود که هر دو بنفرین و دوپامین مغز میباعث افزایش نوراپی

وضعیت توجه و تفکر افراد تاثیر مثبت دارد. همچنین ورزش 
تواند سطح آدرنالین مغز را افزایش دهد و آن نیز و فعالیت می

کی کند که یهای دیگر بدن را تحریک مینوبه خود سیستم به
از نتایج مهم آن افزایش سطح اندروفین مغز است و اندروفین 

های انجام فعالیت [23]برای بهبود توجه اهمیت بسیاری دارد.
 قدامی وهای قشر پیشرسانی به قسمتحرکتی، جریان خون

-توانبخشی دهد. در این پژوهش نیزگیجگاهی را افزایش می

های حرکتی، مغز را برای شناختی مبتنی بر حرکت با تمرین
ای هکند و سپس هنگامی که تمرینیادگیری بهتر آماده می

های بهبود تحصیل و یادگیری شده در زمینهشناختی مشخص
شناختی کودکان دارای اختالل صورت گرفت، بهبود وضعیت

تی شناخعصب یادگیری غیرکالمی مشاهده شد. یکی از عالئم
که در تحقیق حاضر بررسی شد، حافظه یادگیری است که به 
توانایی حفظ اطالعات و استفاده از راهبردهای یادگیری در 

کند. برای آنکه حافظه یک موقعیت پردازش اطالعات اشاره می
خوبی بتواند کارش را انجام دهد، الزم است یادگیری به

عد پردازش و سپس ذخیره اطالعات به طور پیوسته وارد شود، ب
خوبی یادآوری گردد؛ لذا به خاطر آوردن نیاز شود تا در نهایت به

دهی و پردازش اطالعات ای سازمانبه میزان قابل مالحظه
ر شناختی مبتنی بدر این پژوهش نیز برنامه توانبخشی [24]دارد.

حرکت با تاکید بر انجام منظم حرکات ریتمیک و هدفدار در کنار 
آموزش راهبردهای حافظه باعث بهبود وضعیت حافظه یادگیری 
در کودکان دارای اختالل یادگیری غیرکالمی شد. برنامه 

ا پذیری شناختی رشناختی، سرعت پردازش و انعطافتوانبخشی

تواند بهبود کارکردهای که این موضوع می [25]دهدافزایش می
 ته باشد.هایی از مغز را به دنبال داشاجرایی در قسمت

آمده نشان داد که دستهای بهاز سوی دیگر، یافته
تواند بر عملکرد شناختی مبتنی بر حرکت میتوانبخشی

یابی کودکان دارای اختالل یادگیری غیرکالمی جهت-حرکتی
ی، یابتاثیر مثبت داشته باشد. در پژوهش حاضر منظور از جهت
این  انجام حرکات ظریف، درشت و هماهنگی حرکتی است.

 [26]یافته با نتایج پژوهش جوکار تنگ کرمی، شیخ و جمشیدی
های دستکاری های حرکتی بر مهارتمبنی بر اینکه تمرین

کودکان با اختالل هماهنگی رشدی تاثیر مثبت دارد، همسو 
مبنی بر  Liang-Chia[27] های پژوهشاست. همچنین با یافته

تی هماهنگی حرک توانداینکه تمرینات منظم تنیس روی میز می
کودکان دارای اختالل هماهنگی رشدی را افزایش دهد، 

توان نتیجه گرفت که تمرینات باشد؛ بنابراین میهمخوان می
شده در یابی مشاهدههای جهتتواند برخی از نقصحرکتی می

کودکان دارای اختالل یادگیری غیرکالمی را بهبود ببخشد. این 
بیین کرد که مخچه نقش مهمی در گونه تتوان اینیافته را می

هماهنگی حرکتی، یادگیری و تطابق حرکتی دارد که با 
توان آن حرکتی می-های ادغامی حسیتمرینات مداوم و برنامه

در این پژوهش نیز با کودکان در  [۱9]ها را بهبود بخشید.مهارت
-ای انجام شد که میشدههر جلسه تمرینات جسمانی مشخص

یابی در کودکان دارای اختالل بهبود جهتتواند عاملی بر 
بیان  گونهتوان اینیادگیری غیرکالمی باشد. از سوی دیگر، می

و  شناختیکرد که اثربخشی برنامه درمانی بر بهبود وضعیت
حافظه یادگیری کودکان دارای اختالل یادگیری غیرکالمی، به 

یابی این کودکان نیز کمک کرده است. بهبود بهبود جهت
شناختی و مدیریت ذهن کودکان، توانایی آنها را برای عیتوض

تر کرده است که این یابی بهتر، آسانهماهنگی حرکتی و جهت
 های آینده بیشتر بررسی شود. یافته بهتر است در پژوهش

توان به نبود های اجرایی پژوهش کنونی میاز محدودیت
ه اشارابزار مناسب برای سنجش اختالل یادگیری غیرکالمی 

توان به این اشاره کرد که این های دیگر میکرد و از محدویت
آموزان یک رده سنی خاص انجام پژوهش فقط در گروه دانش
. های دیگر باید با احتیاط انجام شودشد که تعمیم نتایج به گروه

های های بعدی اثربخشی درمانشود در پژوهشپیشنهاد می
 بر دیگر ابعاد شناختیشناختی مبتنی بر حرکت توانبخشی

 کودکان دارای اختالل یادگیری غیرکالمی بررسی شود.

 گیرینتیجه

مان زبرنامه توانبخشی مبتنی بر حرکت با تاکید بر دو زمینه هم
تواند در کودکان های شناختی و حرکتی( می)تمرین فعالیت

دارای اختالل یادگیری غیرکالمی در زمینه بهبود حافظه 
ای هشناختی آنها از یک سو و فعالیتو وضعیت یادگیری، توجه

 یابی )حرکتی( آنها از سوی دیگر تاثیر مثبت داشته باشد.جهت

 تشکر و قدردانی

م خاننامه مقطع کارشناسی ارشد اساس پایان حاضر برپژوهش 
فرنگیس دمهری  به راهنمایی سرکار خانم دکتر الهام درویشی
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 .باشدمی سعیدمنش محسنآقای دکتر  بو استاد مشاور جنا
 ننده در این پژوهش وکوسیله از والدین و کودکان شرکتبدین

تمامی اساتید گرانقدر که در انجام این تحقیق ما را یاری نمودند 
 .گرددتشکر و قدردانی می پرورش شهرستان بافقوآموزشو از 
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