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مــقـدمـــه

اولیـه مدرسـه مشـکات  در سـال های  کـه  اختاالتـی  از  یکـی 
کـودکان بـه همـراه دارد، اختـاالت یادگیـری اسـت  تحصیلـی بـرای 
زمینـه  در  و  قـرار داشـته  رشـدی  اختـاالت عصبـی  کـه در حیطـه 
خواندن، نوشتن و ریاضی بروز می کند )1(. در اختال نارساخوانی 
کـودک بـا مشـکاتی در یـک یـا چنـد قلمـرو از قلمروهـای خوانـدن، 
کـردن و نوشـتن مواجـه اسـت و در اختـال حسـاب نارسـا،  هجـی 
دانـش آمـوز بـا مشـکاتی در انجام عملیات ریاضی و فهم مسـائل 
مربـوط بـه آن مواجـه اسـت، امـا فـارغ از ایـن تقسـیم بندی ها، ایـن 
 .)2( دارنـد  اجرایـی1  کارکردهـای  در  مشـکاتی  کـودکان  از  گـروه 
کارکردهایـی همچـون سـازمان دهی2، تصمیم گیـری3، برنامه ریـزی4، 
می تـوان  را  حل مسـئله7  فراینـد  و  کاری6  حافظـه  عمـل5،  سـرعت 
کارکردهـای اجرایـی عصب شـناختی دانسـت  از جملـه مهم تریـن 
بـه  کنش هـای هوشـی  کـه در زندگـی و انجـام تکالیـف یادگیـری و 
رشـد  و  آمـوزش  کـه  آنجایـی  از  و   )3( می کننـد  کمـک  انسـان ها 
توانمندی هـای  گسـترش  در  اساسـی  نقـش  اجرایـی  کارکردهـای 
کودکان با اختاالت  تحصیلی، آموزشـگاهی و اجتماعی دارند )4( 
یادگیری به سـبب ضعف در این موارد، در اهداف آموزشـی نیز با 
مشـکاتی مواجـه هسـتند. ازایـن رو، همـواره تـاش بر آن اسـت که 
کارکردهایـی اجرایـی در راسـتای پیشـرفت تحصیلـی ایـن  بـا ارتقـاء 
آیـد. در ایـن میـان، راهبردهـای  کـودکان اقدامـی به عمـل  گـروه از 
کارکردهـای  و  حافظـه  یادگیـری،  سـطح  افزایـش  بـرای  گونـی  گونا
و  ورزش  بـه  آن جملـه می تـوان  از  و  اسـت  ارائـه  شـده  شـناختی8 
و  مولکولـی  سـاختار  در  تغییراتـی  باعـث  کـه  بدنـی  تمرین هـای 
کـه تمرین هـای  کـرد، چـرا  بیوشـیمیایی نورون هـا 9 می شـود، اشـاره 
گـون، جریـان خـون بـدن را افزایـش داده و در نتیجـه  گونا ورزشـی 
سـرعت گـردش خـون محیطـی بافـت مغـز را نیز افزایـش می دهد )5(. 
جـــریان  افـزایـــش  باعــــث  ورزشـی  تمــــرین های   ، دیگـــر ســـوی  از 
کـودکان می شـود )6(. مجمـوع ایـن  خـون بـه مغـز در هیپوکامـپ10 
عوامـل سـبب گشـت تـا تمرین هـای ورزشـی و نقـش آن بـر عملکرد 

کیـد بـر کارکـرد دسـتگاه اعصـاب مرکـزی، در گسـترش  شـناختی بـا تأ
پژوهـــش های عـــلوم رفـــتاری، دریـچـــه تـازه ای را بـاز نمـــاید )7(. 
کـودکان  بـه  ایروبیـک11  هماننـد  ورزشـی  فعالیت هـای  ارائـه ی 
شـده12  مشـتق  نوروتروفیـک  کتورهـای  فا سـطوح  می شـود  سـبب 
ضـروری  مـوادی  طریـق  ایـن  از  تـا  یابـد  افزایـش  مغـز  از   BDNF
بـرای رشـد سـلول های مغـز نیـز افزایـش یابـد. همچنیـن ایروبیـک، 
کـه تولیـد ســـلول های عـــصبی14 جدیـد را بـر عهـده  نوروژنســـیس13 
ورزش هـای  مـوارد،  ایـن  بـر  عـاوه   .)8( می کنـد  تحریـک  دارد 
کـه تغییرپذیـری مغـز را افزایش  هـوازی ژن هایـی را تحریـک می کنـد 
توانایـی مغـز  بـه  تغییرپذیری هـا می تـوان  ایـن  از جملـه  می دهنـد. 
کـه در نهایـت مانـع از دسـت  کـرد  بـرای تغییـر مسـیر عصبـی اشـاره 
کنـار تغییـرات فیزیولوژیـک بایـد  رفتـن بافـت مغـز می شـود )8(. در 
کارکردهای روان شـناختی  بـه نقـش فعالیت هـای ورزشـی در بهبود 
نشـان  پژوهش هـا  چنانچـه  کـرد.  اشـاره  تمرکـز  افزایـش  هماننـد 
کـودکان بـا فعالیت هـای هـوازی، تکالیـف خـود را با دقت15   دادنـد 
کـه ایـن امـر  منجـر بـه  و سـرعت بیشـتری انجـام می دهنـد )9, 10( 
ایـن  از  و  شـده  بـازداری16  و  کاری  حافظـه  در  شـناختی  تغییـرات 
کودک موفقیت بیشتری در دروس مدرسه از جمله ریاضی  طریق 
کـه سـطح فعالیـت قشـر پریفرونتـال17   به دسـت مـی آورد )11( چـرا 
انجـام  بـا  اسـت  مرتبـط  اجرایـی  عملکـرد  بـا  کـه  مغـز  دوطرفـه 
ورزش هـای هـــوازی، افزایـش مــی یابد و از ایـن مـــسیر مهات هـای 
بـر  و  راسـتا  همیـن  در   .)12( می یابـد  بهبـود  نیـز  ریاضـی  یادگیـری 
یـا  فیتنـس19  ورزش   )9( همـکاران  و  چـادوک18  پژوهـش  طبـق 
تناسـب اندام همـراه بـا فعالیت هـای هـوازی باعـث افزایـش حجـم 
کـودکان می شـود پـس  هیپوکامـپ و افزایـش جریـان خـون در مغـز 
بـه  مربـوط  بـا فعالیـت ورزشـی مناطـق  کـه  گرفـت  نتیجـه  می تـوان 
یادگیـری و حافظـه در مغـز تحـت تأثیـر قـرار گرفتـه و باعـث افزایـش 
کـه  کاهـش خطـر زوال عقـل می شـود. از آنجـا  حجـم هیپوکامـپ و 
مشـکات یادگیـری به خصـوص مشـکل خوانـدن و ریاضـی بـرای 
کودکان، خانواده و جامعه می تواند یک مشـکل جدی به حسـاب 
آیـد، ارائـه ی راه حلـی بـرای کاهـش ایـن مشـکات در آنهـا ضروری 

1. Executive function
2. Organizing
3. Decision making
4. Planning
5. Speed
6. Working memory
7. Problem solving
8. Cognitive function
9. Neurons
10. hippocampus

11. Aerobic Exercise
12. Brain- Derived Neurotropic Factor )BDNF( 
13. Neurogenesis
14. Nerve cell
15. Accuracy
16. Inhibition
17. Peripheral
18. Chaddock
19. Fitness
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بـه نظـر می رسـد. بـا توجـه بـه این کـه فعالیت هـای ورزشـی اثـرات 
کـودکان بـه همـراه دارنـد لـذا  کارکردهـای اجرایـی  مفیـدی را روی 
صـورت  پژوهش هـای  بـر  مـروری  پژوهـش  ایـن  انجـام  از  هـدف 
در  هـوازی  و  تناسـب  انـدام  تمرین هـای  نقـش  راسـتای  در  گرفتـه 

بـود.  2 نارسـاخوان1 و حساب نارسـا  کـودکان  کارکردهـای اجرایـی 

مــــواد و روش ها

کاربـردی و از نظـر روش، مـروری  پژوهـش حاضـر از نظـر هـدف، 
علمـی  روش  یـک  روش  ایـن  کـه  چـرا  اسـت  نظام منـد3  نـوع  از  و 
گرفتـه و مرتبـط بـا  کـه مطالعـات صـورت  برنامه ریـزی شـده اسـت 
سـوال مـورد نظـر را مـورد بررسـی قـرار می دهـد )13(. جامعـه آماری 
هـوازی،  ورزش هـای  عبـارات  بـا  کـه  اسـت  مقاالتـی  تمـام  شـامل 
آمــــادگی جسـمانی و اختـاالت  فـــــعالیت بدنـی،  انـدام،  تناسـب 
 Google Scholar, Springer,  یادگــــیری در مـــــنابع اطــــاعـــــاتی
Elsevier, Science Direct و پایــگــاه اطاعـات عـــلمی جــهـــاد 
دانشـگاهی و پژوهشـگاه اطاعـات و مـدارك علمـی ایـران در طـی 
سـال های 2010 تـا 2020 جسـتجو شـد. از میـان مقـاالت به دسـت 

و  مداخلـه ای  رویکـرد  بـا  کـه  مقاالتـی  آمـاری،  جامعـه ی  از  آمـده 
کلیـدی بـر اختـاالت  براسـاس بررسـی اثربخشـی یکـی از واژه هـای 
خـاص یادگــــیری شــامــل ریاضـی و خوانـدن بـود به عنـوان نمونـه 
انتخـاب شـدند. در مرحلـه بعـد، کیفیـت مقاالتـی کـه واجـد شـرایط 
ورود به مطالعه بودند توسـط ابزار ارزیابی خطر سـوگیری4 مؤسسـه 
گرفـت )جـدول 1(. در ایـن ابـزار هفـت  کریـن مـورد ارزیابـی قـرار  کا
کورسـازی  انتسـاب،  پنهـان سـازی  انتسـاب تصادفـی،  آیتـم نحـوه 
پیامـد،  تشـخیص  کورسـازی  پژوهشـگران،  و  شـرکت کنندگان 
کامـل  گـزارش  نمونه هـا،  ریـزش  به دلیـل  پیامـد  کامـل  نا گـزارش 
تمامـی اجـزای مـورد نظـر از پیامـد و سـایر سـوگیری ها مـورد بررسـی 
گرفتـه  آیتـم بـا ریسـک بـاال در نظـر  گـر یـک یـا چنـد  قـرار می گیـرد و ا
شـوند، ممکـن اسـت نتایـج تحـت تأثیـر سـوگیری باشـند. ازایـن رو، 
کمتـر تشـخیص داده  کـه بـا ریسـک  در ایـن پژوهـش تنهـا مقاالتـی 
انتخـاب  مقالـه   135 ترتیـب،  بدیـن  شـدند.  مطالعـه  وارد  شـدند، 
گرفتنـد. پـس از مـرور عناویـن و بررسـی  شـدند و مـورد بررسـی قـرار 
به عنـوان  مقالـه   15 تعـداد   )1( نمـودار  براسـاس  مقـاالت،  کیفیـت 

گـروه نمونـه انتخـاب شـدند.

1. Dyslexia
2. Dyscalculia

3. Systematic review
4. Risk of Bias Assessment Tool

نمـودار 1( فرآینـد انتخاب مقاالت گروه نمونه

تعداد =83
کـه در عنـوان، چکیده و یا متن یکی از  مقاالتـی 

کلیدواژه ها را داشت.

تعداد = 49
مجمـوع مقـاالت مداخله ای و غیر مداخله ای

تعـداد مقاالت اولیه= 135
بر اسـاس یافته هایی از 

Googlescholar ، Scopus، springer، 
sciencedirect، magiran و SID

تعداد = 15
مجموع کل مقاالت بررسـی شـده در پژوهش

تعداد = 52
مقاالتی که سـایر درمان ها را بررسـی کرده اند

تعداد = 34
مقاالتـی که مروری بودند

تعداد =34
مقاالتـی غیرمداخلـه ای که صرفا در حیطه 

رابطه ای نگارش شـده بودند
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یافته ها

داده هـای مهـم مقـاالت مورد بررسـی در جدول )2( ارائه شـده 
اسـت. حجـم نمونـه مطالعـات از 15 تـا 30 نفـر متغیـر بـود. الزم بـه 
در  مطالعـات  سـایر  و  ایـران  کشـور  در  مطالعـه   10 کـه  اسـت  ذکـر 
مطالعـات  تمامـی  بودنـد.  گرفتـه  صـورت  جهـان  دیگـر  کشـورهای 
مربـوط بـه یـک دهـه ی اخیـر )2010 تا 2020( و به زبان های فارسـی 

و انگلیسـی بودنـد.
روش  ورزشـی،  فعالیت هـای  کـه  اسـت  داده  نشـان  شـواهد 
کـه  مناسـبی بـرای درمـان بسـیاری از اختـاالت و مشـکات اسـت 
حتـی همـراه بـا درمان هـای دیگـر هـم، به صـورت ترکیبـی می توان از 
کارکردهـای اجرایـی ماننـد  کـرد و اثـرات مفیـدی روی  آن اسـتفاده 
داشـت.  خواهـد   ... و  مسـئله  حـل  کاری،  حافظـه  برنامه ریـزی، 
عامـل  کـه  می دهنـد  نشـان  دسـترس  در  پژوهش هـای  اغلـب 
یادگیـری،  به ویـژه  شـناختی  اعمـال  بـر  سـودمندی  اثـرات  ورزش، 

.)14( دارد  فراموشـی  و  حافظـه 
پژوهش هـای تجربـی تعامـل بیـن ورزش و عملکـرد شـناختی را 
حمایـت می کنـد، فعالیـت مغـز در طـی فعالیـت ورزشـی افزایـش 
می یابـد و بـا توجـه بـه اینکه BDNF نقـش عمده ای را در یادگیری 
و حافظـه دارد، دوپامیـن1 و نورآدرنالیـن2 در مغـز ترکیـب  شـده و 
نورآدرنالیـن جریـان پیـدا می کند و شـدت ورزش افزایـش می یابد. 
ایـن هـــورمون نقــــش مــهمــــی در ســــیستم قــلبی-تنفـــــسی و در 
سـوخت  و سـاز بدن در طی فعالیت ورزشـی دارد. هیپوتاالموس3  
باعث فعالیت بیشتر توسط SAS 4 و همچنین انتشار نورآدرنالین 
بـه نورآدرنرژیـک5 و مسـیرهای دوپامینرژیـک6 در مغـز  و دوپامیـن 
کـه فعالیـت ورزشـی بـا شـدت زیـاد انجـام می گیرد،  هسـت. زمانـی 
را  مغـز  در  کورتیـزول8  و   7 آمین هـا  کاتکـول  کـه  می شـود  باعـث 
کـه عملکـرد شـناختی را می تـوان مطلـوب  تحـت تأثیـر قـرار دهـد 
دانسـت. فعالیـت ورزشـی طوالنی مـدت باعـث تشـدید فعالیـت 
هیپوکامپ می شـود و باعث یادگیری بیشـتر در فرد می شـود )15(. 
کـه تمرین هـای ورزشـی باعـث  نتایـج پژوهـش دیگـری نشـان داد 
کســیژن رســــانی بـه مغـز  تغییـرات سیسـتماتیک و خــون رســــانی و ا
کـه ایـن موضـوع بهبـود عملکـرد شـناختی را به دنبـال دارد.  شـده 
کارکردهـای  کـه در  ایـن تأثیـر در قسـمت فرونتـال صـورت می گیـرد 

کارایـی آن شـده  اجرایـی نیـز نقـش دارد و از ایـن رو سـبب ارتقـاء 
و در نتیجـه در اختـاالت یادگیـری نیـز اثربخـش اسـت )16(. ایـن 
اثربخشـی بـه همـراه بررسـی مداخلـه فعالیـت ورزشـی در افزایـش 
سـطح یادگیـری و حافظـه نیـز در پژوهـش دیگـری مـورد تأییـد قـرار 
گرفـت )17(. ورزش هـوازی باعـث تحریـک بافـت عصبی و بهبود 
مهارت هـای حرکتـی و در نتیجـه بهبـود عملکـرد اجرایـی می شـود 
شـــناختی  رشـد  و  مخچـه9  عملکـرد  بهبـود  باعـث  عمـل  ایـن  کـه 
، ورزش ایروبیـک  کـودکان مــی شـــود )18(. از طـرف دیگـر بهتـر در 
مثـل  جسـمانی  آمادگـی  کتورهـای  فا از  بسـیاری  توسـعه  باعـث 
قـدرت، اسـتقامت، انعــطاف پذیری، هماهنگـی، چابکـی، تعـادل 
هــورمـــون های  ترشـــح  سـبب  و  مــــی شود  عکس العمـل  تـوازن  و 
کـه هــورمــــون های نشــــاط آور مــــغز اســــت،  انکفــــالین اندرفـــین 
کـه  می دهـد  فرصـت  فـــرد  بـه  تمریـن  روش  نـوع  ایـن  می شـوند. 
وجـــودش  در  هــــنری  و  ذهـــنی  خاقیت هـای  از  گاه  ناخـودآ
را  خـود  نهفتـه  اسـتعدادهای  از  برخـی  و  کـــند  اسـتفاده  بیشــــتر 
آشــــکــار ســــازد )19(. بنابرایـن، به عــــلت شکسـت های مکـرر در 
دانش آمـوزان دارای مشـکات یادگیـری اغلـب باورهـای مربـوط 
به خودی خـود مشـکاتی  کـه  پیشـرفت شـکل می گیـرد  بـه عـدم 
کـه فراتـر از مشـکل اصلی هسـتند. نکتـه قابل توجه  ایجـاد می کنـد 
کـه حرکـت را پـردازش می کنـد همـان  کـه بخشـی از مغـز  آن اسـت 
آن  بـر  عـاوه  و  می کنـد،  پـردازش  را  یادگیـری  کـه  اسـت  بخشـی 
، فقـط یـک مرکـز حرکتـی وجـود نـدارد. حرکـت و یادگیـری،  در مغـز
کـه  مغـز  از  بخـش  آن  درواقـع،  و  دارنـد  دائمـی  و  متقابـل  کنـش 
بسـته  مخچـه،  یعنـی  اسـت  درگیـر  یادگیری هـا  تمـام  در   

ً
تقریبـا

گـروه  زیـاد واداشـته می شـود.  بـه فعالیـت  نـوع نرمـش بدنـی،  بـه 
شـفیلد در بیـن پژوهشـگران حـوزه نارسـاخوانی در انطبـاق منظـر 
مطالعـه  در  کـه  داشـتند؛  متفاوتـی  رویکـرد  مهارت هـا  و  یادگیـری 
بررسـی  مـورد  را  سـوادآموزی  از  جـدای  مهارت هـا  از  گسـترده ای 
آزمایـش  مـورد  نارسـاخوان  کـودکان  کـه  دریافتنـد  و  دادنـد  قـرار 
تعـادل10،  ماننـد  مهارت هـا  از  گسـتره ای  در  شـدیدی  نقص هـای 
بـر  عـاوه    .)20( دارنـد  سـریع  پـردازش11  و  حرکتـی  مهارت هـای 
گرفتـن همـه ی داده هـا دریافتند که کودکان نارسـا  ایـن، بـا در نظـر 
خـوان در یـک محـدوده مشـکل  دارنـد. در واقع کـودکان مختلف 

1. Dopamine
2. Noradrenalin
3. Hypothalamus
4. Sympathoadrenal system
5. Noradrenergic
6. Dopaminergic

7. Catechol amines
8. Cortisol
9. Cerebellum
10. balance
11. Processing
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گـر قائـل  نمونه هـای مختلفـی از نارسـاخوانی را نشـان می دهنـد و ا
باشـیم،  نارسـاخوانی  فرعـی  گونه هـای  از  گسـترده ای  به وجـود 
مهارت هـای   ، دیگـر طـرف  از  اسـت.  انتظـار  مـورد  چیـزی  چنیـن 
در  ریاضـی  مفاهیـم  یادگیـری  جهـت  در  روشـی  به  عنـوان  حرکتـی 
باعـث  زیـرا  باشـد.  مؤثـر  می توانـد  ریاضـی  مشـکات  بـا  کـودکان 
بهبـود هماهنگـی چشـم و دسـت1، توالـی حرکتـی طرحواره2بدنـی 

و پـردازش اطاعـات می شـود. یادگیـری مفاهیـم ریاضـی بـا انجام 
عملکـرد  بـر  تقویـت  ایـن  کـه  تقویت شـده  حرکتـی  مهارت هـای 
کـه موجـب ارتقـا یادگیـری  کـودک، مؤثـر و امکان پذیـر خواهـد بـود 
کـودکان بـا مشـکات یادگیـری ریاضـی  در مفاهیـم ریاضـی بـرای 
بـه  بررسـی  مـورد  پژوهش هـای  نتیجـه  زیـر  در   .)21( می شـود 

آمـده اسـت: تفکیـک 

1. Eye-hand coordination 2. Schema

جدول2( مقاالت بررسـی شده نهایی

نتایجنوع مداخلهطول  مدت  ورزشگروه مطالعاتیپژوهشگر

رشیدی و
همکاران )22(

دانش آموز پسر
3 جلسه

60 دقیقه ای
در هفته

روش ورزش ترکیبی 
هوازی و بی هوازی

مداخلـه ورزش ترکیبـی هوازی و بی هوازی، کارایی 
و  داشـت  آزمودنی هـا  حافظـه  کارکـرد  بـر  مثبـت 
 الگـوی ورزش ترکیبـی، می توانـد به عنـوان 

ً
احتمـاال

یـك ابـزار غیـر دارویـی بـرای بهبود عملکـرد حافظه 
و فراینـد یادگیـری باشـد.

چادوک و
همکاران )9(

کودکان
7 تا 9 سـال

دویدن روی تردمیل2 دقیقه

بـا اسـتفاده از تمرین هـای هـوازی و تناسـب اندام 
کـه مربـوط بـه حافظـه و یادگیـری  مناطقـی از مغـز 
اسـت تحـت تأثیـر قـرار می گیـرد و باعـث افزایـش 
جریـان خـون بـه مغـز و افزایـش حجـم هیپوکامـپ 

می شـود.

بادامی و
همکاران )10(

کودکان نارساخوان 
7 تا 10 سـال

12 هفته و
سه جلسه 
یک ساعته

در هفته

تمرین های بینایی 
ورزشی

بـا اسـتفاده از تمرین هـای هـوازی و تناسـب اندام 
کـه مربـوط بـه حافظـه و یادگیـری  مناطقـی از مغـز 
اسـت تحـت تأثیـر قـرار می گیـرد و باعـث افزایـش 
جریـان خـون بـه مغـز و افزایـش حجـم هیپوکامـپ 

می شـود.

تمرین های جسمانی-بزرگساالندیاموند )23(
فعالیـت ورزشـی هـوازی ماننـد تردمیـل، پیاده روی 
کارکردهای  سـریع و دوچرخه سـواری باعـث بهبـود 

اجرایی می شـود.

بیج و
همکاران )16(

دانش آموزان
7 تا 15 سـال

تمرین های هوازی-

تمرین هـای هـوازی نه تنهـا موجب ارتقاء سـامت 
بیماری هـا  و  خطرسـاز  عـــوامـــل  کاهــــش  و  بـدن 
مــــی شود، بلکـه، بـا تأثیـر بـر ساخــــتار مـــغز باعـــث 
کارکرد حافظه و سـرانجام موفقیت تحصیلی  بهبـود 

می شـود.
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نتایجنوع مداخلهطول  مدت  ورزشگروه مطالعاتیپژوهشگر

برچتلد و
همکاران )24(

موش بالغ نر
7 الـی 8 هفته ای

دویدن در قفس4 هفته

کارکردهـای اجــــــرایی  ورزش تناسب انــــــدام روی 
ورزشـی  تمــــــرین های  و  اسـت  بـوده  تأثــــــیرگـــــذار 
اسـترس  کاهـش  باعـث  تناسـب اندام  از  حاصــل 
کورتیـزول  و افــــزایش عملکـرد شـناختی و غلظـت 

می شـود. پاسمــا 

6 ماهبزرگسال مسناریکسون )5(
فعالیت های

ورزشی و هوازی

ورزش باعث افزایش حجم هیپوکامپ و تغییراتی 
از  جلوگیـری  و  می شـود  فـرد  شـناخت  و  مغـز  در 
زوال عقـل و تغییـرات مثبـت در عملکـرد حافظـه 

می شـود.

احمدی و 
محمدزاده )14(

کودکان 
پیش دبستانی

2 ماه و سـه جلسه 
40 دقیقه ای

ورزش هوازی
کـودکان  ایروبیـک  ورزش  تأثیـر  داد  نشـان  نتایـج 
پیش دبسـتانی  کـودکان  در  شـناختی  عملکـرد  بـر 

اسـت. بـوده  معنـادار 

عابدی و
همکاران )25(

کودکان 6 سـاله مبتا
به اخــــتال یادگـــیری
عصب-روان شناختـݡی
پیـــــش از دبســـــــــتان

شهر اصفهان

3 ماه
حرکات

ورزش هوازی

بهبـود  بـر  ایروبیـک  ورزش  حـرکات  آمـوزش 
کارکردهـای اجرایـی و توجه کودکان با ناتوانی های 

اسـت مؤثـر  روان شـناختی  عصـب-  یادگیـری 

گروسی و
همکاران )26(

دانش آموزان با 
اختال یادگیری

حرکات ریتمیک4 ماه
حافظه ی  پیشرفت  و  ریتمیک  حرکات  آموزش 
عددی دانش آموزان با اختاالت ویژه ی یادگیری

ارسانی، شیخ و 
حمایت طلب )27(

دانش آموزان با 
اختال یادگیری

8 هفته
برنامـه منتخب حرکتی 

)اسپارک(
بهبود حافظه کاری توجه و مهارت حرکتی کودکان 

حساب نارسا

قاسمیان مقدم، 
سهرابی و 

طاهری )28(

پسر7تا 9ساله با 
اختال یادگیری

4 هفته
تمرین های

کی-حرکتی  ادرا
منتخب

کارکردهای مربوطه بهبـود تبحـر حرکتی و 

مسعودی، 
ثقه االسامی و 
ثاقب جو )29(

دانش آموزان
دختر 8 سـاله با 
اختال یادگیری

8 هفته
برنامه ی تمرین

درمانی ایروبیک
بهبود عملکرد شـناختی

حسینی، مهدیان
و حمیدی

دانش آموزان 
پسر 8تا10 ساله 

نارسانویس
ایروبیک 8 هفته

پذیـری  انعطـاف  کامـی،  فعـال  حافظـه  افزایـش 
دیـداری ک  ادرا و  شـناختی 

قربان پور و
همکاران )30(

دانش آموزان 
دختر کاس سـوم با 

اختال یادگیری
8 هفته

حرکات ریتمیک 
ایروبیک

کوتاه مدت و حافظه شـنیداری بهبود حافظه 
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فعالیت هـای  تأثیـر  از  نشـان  انجام شـده  پژوهش هـای  مـــرور 
اجـــــرایی  کارکــــردهای  روی  بـر  تناسـب اندام  و  هـــوازی  ورزشـی 
راسـتا،  ایـن  بـوده اسـت. در  یادگیـری  اختـاالت  بـا  دانش آمـوزان 
نتایـج بررسـی های چـادوک و همـکاران )9( نشـان داد تمرین هـای 
و  مغـز  بـه  خـون  جریـان  افزایـش  باعـث  تناسـب اندام  و  هـوازی 
افزایـش حجـم هیپوکامـپ و در نتیجـه تقویـت یادگیـری می شـود. 
گـزارش دادند، تمرین های ورزشـی باعث  بادامـی و همـکاران )10( 
کـی و منجـر به افزایـش عملکرد  افزایـش مهارت هـای حرکتـی و ادرا
کـودکان نارسـاخوان شـده و تأثیـرات زیـادی در رشـد  خوانـدن در 
در   )23( دیامونـد  می شـوند.  آنهـا  شـناختی  مهارت هـای  نمـو  و 
که فعالیت  کثر پژوهش ها نشـان دادند  کرد، ا پژوهشـی مشـخص 
ورزشـی هـوازی ماننـد تردمیـل، پیاده روی سـریع و دوچرخه سـواری 
کارکردهـای اجرایـی می شـود. بیـج و همـکاران )16(  باعـث بهبـود 
عنـوان نمودنـد تمرین هـای هـوازی نـه  تنها موجب ارتقاء سـامت 
بـا  بلکـه  می شـود،  بیماری هـا  و  خطرسـاز  عوامـل  کاهـش  و  بـدن 
سـرانجام  و  حافظـه  کارکـرد  بهبـود  باعـث  مغـز  سـاختار  بـر  تأثیـر 
موفقیـت تحصیلـی می شـود. برچتلـد و همـکاران )24( مشـخص 
تأثیرگـذار  اجرایـی  کارکردهـای  روی  تناسـب اندام  ورزش  کردنـد 
بـوده اسـت و تمرین هـای ورزشـی حاصـل از تناسـب اندام باعـث 
کورتیـزول  کاهـش اسـترس و افزایـش عملکـرد شـناختی و غلظـت 
کـه  کردنـد  عنـوان   )31( همـکاران  و  اریکسـون  می شـود.  پاسـما 
هیپوکامـپ،  حجـم  افزایـش  باعـث  هـوازی  تناسـب اندام  ورزش 
وسـیعی  طیـف  روی  بـر  و  می شـود  روان شـناختی  انعطاف پذیـری 
از اختـاالت عصـب روان شـناختی مثـل افسـردگی تأثیـر می گـذارد. 
کـه  کردنـد  مشـخص  خـود  پژوهـش  در   )32( همـکاران  و  ریـن 
و  یادگیـری  افزایـش  باعـث  هـوازی  تمرین هـای  و  تناسـب اندام 
حافظـه در دوران اولیـه رشـد می شـود و عـدم فعالیـت منجـر بـه 
و  شـناختی  کنتـرل  و  حافظـه  ک،  ادرا شـناختی،  عملکـرد  کاهـش 
عملکرد پایین تحصیلی می شـود. اریکسـون )5( نشـان داد ورزش 
و شـناخت  تغییراتـی در مغـز  و  افزایـش حجـم هیپوکامـپ  باعـث 
در  مثبـت  تغییـرات  و  عقـل  زوال  از  جلوگیـری  بـا  و  می شـود  فـرد 
نشـان   )14( محمـدزاده  و  احمـدی  می شـود.  حافظـه  عملکـرد 
در  شـناختی  عملکـرد  بـر  کـودکان  ایروبیـک  ورزش  تأثیـر  دادنـد 
کـودکان پیش دبسـتانی معنـادار بـوده اسـت. همچنیـن عابـدی و 
گـزارش دادند که آمـوزش حرکات ورزش ایروبیک  همـکاران )25( 
ناتوانی هـای  بـا  کـودکان  توجـه  و  اجرایـی  کارکردهـای  بهبـود  بـر 

اسـت. مؤثـر  عصب-روان شـناختی  یادگیـری 

نتیجه گیری

بـر اســاس یافـــته های پژوهـــش های مختلـف می تـوان نتیجـه 
کثر پژوهش ها نشان از تأثیر تمرین های تناسب اندام و  که ا گرفت 
کارکردهای اجرایی در افراد می شود. از این  هوازی باعث افزایش 
 رو، نتایـج بررسـی های پژوهـش بـا یافته هـای چـادوک و همـکاران 
همـکاران  و  بیـج   ،)23( دیامونـد   ،)10( همـکاران  و  بادامـی   ،)9(
)16(، برچتلـد و همـکاران )24(، اریکسـون و همـکاران )31( ، ریـن 
و همـکاران )32( ، اریکسـون )5( ، احمـدی و محمـدزاده )14( و 
عابـدی و همـکاران )25( همسـو هسـتند؛ امـا چـه مکانیسـم هایی 
تأثیـرات  چنیـن  می تواننـد  کـه  هسـتند  ورزشـی  فعالیت هـای  در 
شـگرفی بـر افـراد به خصـوص دانش آمـوزان بـا مشـکات یادگیـری 
کثـر مطالعـات موجـود در ایـن  کلیـدی ا داشـته باشـند. یافته هـای 
بررسـی نشـان می دهـد کـه درگیـری کـودکان در فعالیت هـای بدنی 
که  ممکن اسـت با تغییر در برخی سـاختارهای مغزی همراه باشـد 
منجـر بـه بهبـود عملکرد حافظـه )به ویژه حافظه کاری( و همچنین 
کنتـرل شـناختی می شـود )33(. عـاوه بـر ایـن، پژوهش هـا نشـان 
کامـی تأثیـر مثبـت  کـه فعالیـت بدنـی بـر عملکردهـای  می دهنـد 
کلمـات را بـه زبـان جدیـد تسـهیل می کنـد،  کـه یادگیـری  می گـذارد 
آنهـا می شـود و  کلمـات و معنـی  منجـر بـه شـبکه های غنی تـری از 
همچنیـن عملکـرد هجـی، درک زبـان و تشـخیص خطاهـای نحوی 
را بهبـود می بخشـد )34(. تأثیـرات فعالیت هـای هـوازی و ورزشـی 
و  پـردازش اطاعـات اساسـی  باعـث تسـهیل در وظایـف  کل  در 
برانگیختگـی یـا فعال سـازی فیزیولوژیکـی می شـود. نتایـج مطالعاتی 
کـه عملکـرد  از تأثیـرات ورزش بـر عملکـرد اجرایـی نشـان داده انـد 
افراد در اسـتروپ1 با دنبال کردن تمرین ورزشـی بهتر شـده است و 
کارکردهای اجرایی به طور بلندمدت شـده اسـت  باعث بهبود در 
پیاپـی  به کارگیـری  کـه  کرده انـد  آشـکار  مختلـف،  مطالعـات   .)20(
معنـاداری  و  مثبـت  کارایـی  هـوازی،  تمریـن  گـون  گونا الگوهـای 
ایجـاد  باعـث  ورزشـی  فعالیـت  افـراد دارد.  و حافظـه  یادگیـری  بـر 
گروهـی در  تعامـل بدنـی و رشـد مهارت هـای اجتماعـی و عضویـت 
کـودکان از طریـق  کـه  افـراد می شـود. ایـن نتایـج نشـان می دهنـد 
فعالیـت بدنـی می تواننـد اعمـال مناسـب را انجام دهنـد. کودکانی 
کـه فعالیـت  کودکانـی  کـه از نظـر حرکتـی فعـال هسـتند، نسـبت بـه 
کمتـری دارنـد، کنتـرل رفتـاری بیشـتری خواهند داشـت )35, 36(. 
فعالیت ورزشـی که مسـتلزم حرکات سـختی اسـت، به نظر می رسـد 
کـــــنترل حـــرکــات خــــود و تنظـــــیم خـــود در  بر توانایی کودکــــان در 

1. Stroop
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تمرین هـای  منظـم  اجـرای  بنابرایـن  می گـذارد.  تأثیـر  عملکردشـان 
فـــیزیولوژیــك  و  آناتومــــیکی  شــــرایط  بهبـود  پیشرفـــت  بـه  ورزشـی 
ورزشـی  تمریـن  اجـرای  شـیوه  کیفیـت  بـه  بسـته  البتـه  می انجامـد. 
و فاصلـه زمانـی میـان هـر نوبـت اجـرای تمریـن ورزشـی، پیشـرفت 
حاصـل از سـازگاری های سـاختاری یـا فیزیولوژیـك تمریـن ماندگارتر 
می شـوند و همچنیـن افزایـش تحمـل تمرین ورزشـی و ارتقاء سـطح 
کسـیژن مصرفـی، باعـث بهبـود عملکـرد ورزشـی آزمودنی  کثـر ا حدا
پژوهشـگران  کـه  آنجایـی  از  نتایـج  ایـن   .)38  ,37( می شـود 
فعالیت هـای  هنـگام  در  کـه  آیرزیـن1  بنـام  مولکولـی  به وجـود 
ورزشی اســــتقامـــتی در بدن تولید مـی شــــود و می تواند خاصـــیت 
مــحافظت کننده ی عصبی داشـته باشـد، تقویت شـده اسـت )5(. 
پژوهشـگران توانسـتند به طـور مصنوعـی بـا افزایـش مقادیـر آیرزیـن 
در خـون موش هـا، ژن هـای درگیـر در یادگیـری و حافظـه را فعـال 
آیرزیـن در خـون می توانـد موجـب افزایـش  کننـد. افزایـش مقادیـر 
نیـز  یادگیـری و عملکردهـای شـناختی  فعالیـت ژن هـای درگیـر در 
ورزشـی  تمرین هـای  انجـام  آمـده،  به عمـل  شـود. طبـق مطالعـات 
کـودکان می شـود  باعـث افزایـش حجـم هیپوکامـپ بخصـوص در 
و تغییراتـی در مغـز و شـناخت ایجـاد می کنـد و باعـث باالتـر رفتـن 
بهبـود عملکـرد شـناختی و موفقیـت تحصیلـی می شـود و تغییراتـی 
را در عملکـرد حافظـه در افـراد ایجـاد می کنـد و ایـن باعـث بهبـود 
همچنیـن،   .)5( می شـود  تحصیلـی  شناختی-پیشـرفت  عملکـرد 
کـه  نقـش ورزش هــوازی بـر مـــوش هــــای2 جـوان نشـــان می دهـد 
را در شـــــکنج دندانـه دار4 و در  دانســــیته3 نورونـی هــیپــــوکامــــپ 
آپوپتـوز 5، افزایـش  بخش هـای دیگـر هیپوکامـپ، بـدون تغییـرات 
گرچـه سـازوکارهایی  داده، باعـث بهبـود حافظـه می شـود )38(. 
سیناپسـی  پاستیسـیته6  و  سـیناپس ها  افزایـش   ، نوروژنـز همچـون 
کتـور رشـد عصبـی در پـی تمریـن هـوازی موجب بهبـود عملکرد  فا
گون مـــغز  به ویـژه در هـیپـوکامـــپ  گــونا شـناختی در بخــــش های 
مـــی شوند )36(. تمرین هـای ورزشـی سـبب پیشـرفت تحصیلـی 
و افزایـش عــاقمـــندی بـه درس در دانش آمـوزان بـا اختـاالت 
از ایـن پژوهش هـا  یادگیـری مـی شـــود )39(. یافـــته های حاصـل 
کاهش پاسـخ  کاهش تناسـب اندام و هوازی باعث  که  نشـان داد 
کنش می شود )40(. افزایش  ناشی از دقــت، بدون تغییر در زمان وا
زمینه سـاز  مـغــز  ســاختار  در  هـوازی  و  تناسـب اندام  تمــرین های 
بـه  کـه  مـــی شود  مــــدرسه  از عـــملکرد تحـصــیــــلی در  جنبه هایـی 

افزایـش ســامــت مغـز و عملکـرد شـناختی منجـر می شـود.

کـه در ایـن پژوهـش از جملـه  بـا توجـــه بـه مــــحدودیت هایی 
و  خوانـدن  یادگیـری  اختـاالت  حـوزه  در  درمـــان هـــایی  بررسـی 
بـر حـوزه  تنهـا  گرفـت و همچنیـن  قـرار  بررسـی  مـورد   

ً
ریاضـی صــرفا

کارکردهـای اجرایـی اثربخشـی مداخـات مدنظـر بود، لذا پیشـنهاد 
حوزه هـا،  ایـن  در  مطـرح  درمان هـای  بررسـی  بـر  عـاوه  می شـود 
گیـرد.  صـورت  بررسـی هایی  نیـز  نوشـتن  اختـاالت  حیطـه  در 
گـروه از درمان هـا بـر سـایر حیطه ها عاوه  همچنیـن اثربخشـی ایـن 
گیـرد. در نهایـت مقایسـه  کارکردهـای اجرایـی مـورد توجـه قـرار  بـر 
اثربخشـی ایـن روش هـا بـا سـایر روش هـای درمانـی رایـج می توانـد 
کمـک شـایانی  بـر انتخـاب روش درمانـی مؤثرتـر بـرای درمانگـران 

باشـد. داشـته  به دنبـال 

تضـاد منافع

ایـن مقالـه بـرای نویسـندگان هیچگونـه تضـاد منافعـی نداشـته 
است.

References 

1. Association AP. Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders (DSM-5®): American Psychiatric 
Pub; 2013.

2. Wu KK, Anderson V, Castiello U. Neuropsychological 
evaluation of deficits in executive functioning for 
ADHD children with or without learning disabilities. 
Developmental Neuropsychology. 2002;22(2):501-31.

3. Bartleet B-L, Sunderland N, O'Sullivan S, Woodland 
S, Murn A, Gregory R. Creative Barkly: Sustaining the 
Arts and Creative Sector in Remote Australia. 2019.

4. Zelazo PD, Müller U, Frye D, Marcovitch S. The 
development of executive function in early childhood: 
VI. The development of executive function: Cognitive 
complexity and control--revised. Monographs of the 
Society for Research in Child Development. 2003.

5. Erickson KI, Voss MW, Prakash RS, Basak C, Szabo 
A, Chaddock L, et al. Exercise training increases 
size of hippocampus and improves memory. 
Proceedings of the National Academy of Sciences. 
2011;108(7):3017-22.

1. Irzin
2. rat
3. Density

4. Toothed torture
5. Apoptosis
6. Plasticity

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             8 / 10

https://exceptionaleducation.ir/article-1-2494-fa.html


کودکان نارساخوان و حساب نارسا کارکردهای اجرایی  نقش تمرین های تناسب  اندام و هوازی در 

67 ســال بیـست و دوم، شـماره 1ـ ــ  پـیاپی 167

۱فروردین و اردیبهشت ۴ 0 ۱

6. Chang Y-K, Chi L, Etnier JL, Wang C-C, Chu C-H, 
Zhou C. Effect of acute aerobic exercise on cognitive 
performance: Role of cardiovascular f i tness. 
Psychology of Sport and Exercise. 2014;15(5): 
464-70.

7. Brutvan M, Peer EdD A, FNATA KS, Barkley PhD 
JE, Jonas M. The Effect of Exercise on Cognitive 
Function as Measured by ImPact Protocol: Aerobic 
Vs. Anaerobic. Journal of Sports Medicine and Allied 
Health Sciences: Official Journal of the Ohio Athletic 
Trainers Association. 2016;2(2):1.

8. Petrik D, Myoga MH, Grade S, Gerkau NJ, Pusch M, 
Rose CR, et al. Epithelial sodium channel regulates 
adult neural stem cell proliferation in a flow-dependent 
manner. Cell Stem Cell. 2018;22(6):865-78. e8.

9. Chaddock-Heyman L, Erickson KI, Chappell MA, 
Johnson CL, Kienzler C, Knecht A, et al. Aerobic 
fitness is associated with greater hippocampal 
cerebral blood flow in children. Developmental 
Cognitive Neuroscience. 2016;20:52-8.

10. Badami R, Mahmoudi S, Baluch B. Effect of sports 
vision exercise on visual perception and reading 
performance in 7-to 10-year-old developmental 
dyslexic children. Journal of exercise rehabilitation. 
2016;12(6):604.

11. Zhang D, Ryu K, Liu X, Polikarpov E, Ly J, Tompson 
ME, et al. Transparent, conductive, and flexible 
carbon nanotube films and their application in organic 
light-emitting diodes. Nano letters. 2006;6(9):1880-6.

12. Davis PJ, Rabinowitz P. Methods of numerical 
integration: Courier Corporation; 2007.

13. Saffari M, Sanaeinasab H, Pakpour AH. How to do a 
systematic review regard to health: a narrative 
review. Iranian Journal of Health Education and 
Health Promotion. 2013;1(1):51-61.

14. Ahmadi S, Mohammadzadeh H. Effect of aerobic on 
cognitive function in preschool children. Rooyesh-e-
Ravanshenasi Journal (RRJ). 2020;9(7):155-62.

15. McMorris T, Hale BJ. Is there an acute exercise-
induced physiological/biochemical threshold which 
triggers increased speed of cognitive functioning? 
A meta-analytic investigation. Journal of Sport and 
Health Science. 2015;4(1):4-13.

16. Bijeh N, Saeedy M, Mohammad Rahimi GR. Aerobic 
fitness and its relationship to memory function and 
academic achievement: A review of evidence. Iranian 
Journal of Ergonomics. 2015;3(2):22-34.

17. Marlatt MW, Potter MC, Lucassen PJ, van Praag H. 
Running throughout middle-age improves memory 
function, hippocampal neurogenesis, and BDNF 
levels in female C57BL/6J mice. Developmental 
neurobiology. 2012;72(6):943-52.

18. Hung T-M, Tsai C-L, Chen F-T, Wang C-C, Chang 
Y-K. The immediate and sustained effects of acute 
exercise on planning aspect of executive function. 
Psychology of Sport and Exercise. 2013;14(5): 
728-36.

19. Northey JM, Cherbuin N, Pumpa KL, Smee DJ, 
Rattray B. Exercise interventions for cognitive 
function in adults older than 50: a systematic review 
with meta-analysis. British journal of sports medicine. 
2018;52(3):154-60.

20. Fedewa AL, Ahn S. The effects of physical activity 
and physical fitness on children's achievement and 
cognitive outcomes: a meta-analysis. Research 
quarterly for exercise and sport. 2011;82(3):521-35.

21. Tirosh E. Fine motor deficit: an etiologically distinct 
entity. Pediatric neurology. 1994;10(3):213-6.

22. Rashidi M, Shahvaranian M, Sedaghat M. The Effect 
of High Intensity Aerobic and Anaerobic Training on 
the Memory of Healthy People. Annals of Applied 
Sport Science. 2017;5(1):67-72.

23. Diamond A. Effects of physical exercise on executive 
functions: going beyond simply moving to moving 
with thought. Annals of sports medicine and research. 
2015;2(1):1011.

24. Berchtold N, Chinn G, Chou M, Kesslak J, Cotman 
C. Exercise primes a molecular memory for brain-
derived neurotrophic factor protein induction in the rat 
hippocampus. Neuroscience. 2005;133(3):853-61.

25. Abedi A, Kazemi F, Shooshtari M. Investigation 
of effects of aerobic exercise on improving 
executive functions and attention of children with 
neuropsychological learning disabilities. Journal of 
Learning Disabilities. 2015;4(2):38-54.

26. garusi m, Ashayeri H, Babapoor J, Moghimi a. The 
effect of rhythmic movement exercises on the function 
of digit symbol memory in children with special 
learning disabilities. Research in Clinical Psychology 
and Counseling. 2008;09(2):-.

27. Arsalani F, Sheikh M, HemaytTalab R. Effectiveness 
of selected motor program on working memory, 
attention and motor skil ls of students with math 
learning disorders. The Scientif ic Journal of 
Rehabilitation Medicine. 2019;8(3):209-20.

28. Ghasemian Moghadam H, Sohrabi M, Taheri H. The 
Effect of Selected Perceptual ـMotor Exercises on 
Motor Proficiency of Children with Learning Disorder. 
Motor Behavior. 2020;12(39):51-68.

29. Masoudi M, Seghatoleslami A, Saghebjoo M. The 
effect of 8 weeks of aerobic training on cognitive 
performance in children with learning disorders. 
Journal of Fundamentals of Mental Health. 
2016;18(3):161-8.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             9 / 10

https://exceptionaleducation.ir/article-1-2494-fa.html


کودکان نارساخوان و حساب نارسا کارکردهای اجرایی  نقش تمرین های تناسب  اندام و هوازی در 

۱فروردین و اردیبهشت ۴ 0 ۱

ســال بیـست و دوم، شـماره 1ـ ــ  پـیاپی 167 68

30. Ghorban Pour K, Pakdaman M, Rahmani M. The 
Effect of Rhythmic Movement and Playing Aerobic on 
Short-term Memory Functionand Auditory Memory of 
Students with Iearning Disabilities. Quarterly Journal 
of Health Breeze. 2013;1(4):35-44.

31. Er ickson KI,  Gi ldengers AG, Butters MA. 
Physical  act iv i ty and brain plast ic i ty in late 
adulthood. Dialogues in clinical neuroscience. 
2013;15(1):99.

32. Raine LB, Lee HK, Saliba BJ, Chaddock-Heyman L, 
Hillman CH, Kramer AF. The influence of childhood 
aerobic fitness on learning and memory. PloS one. 
2013;8(9):e72666.

33. Kubesch S, Walk L, Spitzer M, Kammer T, Lainburg 
A, Heim R, et al. A 30-minute physical education 
program improves students' executive attention. 
Mind, Brain, and Education. 2009;3(4):235-42.

34. Janssen M, Chinapaw M, Rauh S, Toussaint H, 
Van Mechelen W, Verhagen E. A short physical 
activity break from cognitive tasks increases 
selective attention in primary school children 
aged 10–11. Mental health and physical activity. 
2014;7(3):129-34.

35. Côté J, Hay J. Children's involvement in Sport: 
A developmental perspective. In. JM Silva & DE 
Stevens (Eds.), Psychological foundations of sport 
(pp. 484-502). Boston, MA: Allyn & Bacon; 2002.

36. Garcia P, Real C, Britto L. The impact of short and 
long-term exercise on the expression of arc and 
AMPARs during evolution of the 6-hydroxy-dopamine 
animal model of Parkinson’s disease. Journal of 
Molecular Neuroscience. 2017;61(4):542-52.

37. Alipour A, Rezai A, Hashemi T, Yousefpour N. The 
effectiveness of cognitive behavioral therapy focused 
on lifestyle modification to increase monitoring vital 
signs and coronary heart disease and psychological 
well-being. QUARTERLY JOURNAL OF HEALTH 
PSYCHOLOGY. 2017;5(20):125-36.

38. Herting MM, Johnson C, Mills KL, Vijayakumar N, 
Dennison M, Liu C, et al. Development of subcortical 
volumes across adolescence in males and females: 
A multisample study of longitudinal changes. 
NeuroImage. 2018;172:194-205.

39. Dehghani M, Azizian Kohan N. The role of sport 
participation motivation and academic support 
in predicting academic vitality in students with 
learning disabilities. Journal of Learning Disabilities. 
2020;9(3):52-76.

40. Liu PZ, Nusslock R. Exercise-mediated neurogenesis 
in the hippocampus via BDNF. Frontiers in neuroscience. 
2018;12:52.

41. van Dongen EV, Kersten IH, Wagner IC, Morris RG, 
Fernández G. Physical exercise performed four 
hours after learning improves memory retention 
and increases hippocampal pattern similarity during 
retrieval. Current Biology. 2016;26(13):1722-7.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

https://exceptionaleducation.ir/article-1-2494-fa.html
http://www.tcpdf.org

