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رفتار حرکتی

تأثیر فعالیت بدنی منظم بر تغییرات سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز،
بهرۀ هوشی و تبحر حرکتی کودکان کمتوانذهنی
امین عیسینژاد ،1عبدالحسین پرنو ،2عبدالرضا کاظمی ،3رسول اسلامی ،4شیوا پیری،5
6

سیده آزاده حسینی
*1

 .1استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه شاهد
 .2استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
 .3استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه ولیعصر رفسنجان
 .4استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه علامهطباطبایی
 .5کارشناسیارشد رفتار حرکتی ،دانشگاه شاهد
 .6کارشناسیارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
تاريخ دريافت6931/09/82 :

تاريخ پذيرش6931/02/81 :

چکیده
فعالیت ورزشی از طريق تحريک ترشح عوامل رشد عصبی بر عملکرد حرکتی و شناختی اثرگذار میباشد .دراينراستا،
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر  68هفته فعالیت ورزشی بر سطوح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز و تبحر
حرکتی کودکان کمتوانذهنی بود .بدينمنظور 20 ،دانشآموز پسر (68ـ 1سال) کمتوانذهنی آموزشپذير بهصورت
هدفمند انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه شاهد ( 80نفر) و تجربی ( 80نفر) قرار گرفتند .برنامۀ فعالیت
ورزشی شامل انجام حرکات ريتمیک مختلف و بازی بهمدت  68هفته و بهصورت چهار جلسۀ  21دقیقهای در هفته بود.
 22ساعت قبل از اولین جلسه و  22ساعت پس از آخرين جلسۀ تمرينی از تمامی آزمودنیها درحالت ناشتا خونگیری
بهعمل آمد .همچنین ،سطوح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز با استفاده از روش الايزا و تبحر حرکتی از طريق
مقیاس لینکلن ـ اوزرتسکی سنجیده شد .بهمنظور تجزيهوتحلیل دادهها نیز آزمون تحلیل کوواريانس مورداستفاده
قرار گرفت ( .)P≤0.05نتايج نشان میدهد که سطوح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز پس از اجرای يک دوره
فعالیت ورزشی منظم افزايش معناداری يافته است و نمرۀ کلی آزمون تبحر حرکتی نیز در گروه تمرينات ورزشی
بهصورت معناداری بهبود پیدا کرده است ( .)P≤0.05ازسویديگر ،بهرۀ هوشی در هیچيک از گروهها تغییر معناداری را
نشان نمیدهد؛ درنتیجه ،فعالیت ورزشی منظم ممکن است بهواسطۀ افزايش سطح عامل رشد عصبی مشتق از مغز
موجب بهبود تبحر حرکتی کودکان کمتوانذهنی شود.
واژگان کلیدی :فعالیت بدنی ،عامل رشد عصبی مشتق از مغز ،بهرۀ هوشی ،تبحر حرکتی ،کمتوانذهنی
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مقدمه
کمتوانیذهنی معلولیتی است که با محدودیتهای
براساس تعریف انجمن کمتوانیذهنی
قابلتوجهی در عملکرد ذهنی و رفتار سازشی همراه بوده و در سن کمتر از  11سالگی در
مهارتهای انطباقی مفهومی ،اجتماعی و عملکردی آغاز میشود ( .)1نقص اجرای مهارتهای
حرکتی درشت ،درک فضایی ،زمانی ،جسمانی و جهتیابی و اختلال مهارتهای حرکتی ظریف از
جمله ویژگیهای کودکان مبتلا به نشانگان کمتوانیذهنی بوده و این مشکلات منجر به فقر حرکتی،
ضعف جسمانی و انجام ناشیانۀ اعمال حرکتی در این گروه از افراد خواهد شد ( .)2براساس شواهد
موجود ،کودکان کمتوانذهنی دارای نقصهایی در فرایندهای حسی ـ عصبشناختی ،یکپارچگی ـ
ادراکی و مهارتهای حرکتی مؤثر بر رشد میباشند .همچنین ،این افراد درمقایسه با کودکان سالم،
درنگیده بهنظر میرسند؛ اما مشخص نمیباشد که این مسأله تا چه حد ناشی از فرایندهای حسی ـ
عصبشناختی ،یکپارچگی ـ ادراکی و یادگیری مهارتهای حرکتی است ( .)3استفاده از فعالیتهای
ورزشی (حرکات موزون و بازی) نقش مهمی در بهبود تواناییهای حرکتی کودکان کمتوان ذهنی
دارد .همچنین ،حرکات ریتمیک بخش مهمی از یک برنامۀ فعالیت بدنی متعادل بوده و واکنش
نسبت به موسیقی از طریق حرکت ،یک نیاز طبیعی برای بیان خود میباشد که باید در تمام افراد از
جمله افراد کمتوانذهنی شناخته و آشکار شود .مهمترین فایدۀ حرکات ریتمیک ،کمک به این
کودکان برای لذتبردن از خوشی حاصل از حرکت بوده و فواید جسمی آن شامل :افزایش آگاهی
حسی و فضایی ،آمادگی جسمانی و مهارتهای حرکتی پایه میباشد ( .)4علاوهبراین ،فعالیتهای
ورزشی و اجرای مهارتهای حرکتی ساده و پیچیده میتواند به بهبود رشد ادراکی ـ حرکتی افراد؛
بهویژه کودکان مبتلا به اختلالات ادراکی ـ حرکتی کمک کند ()5؛ برایمثال ،رحبانفرد و همکاران
( )1991در پژوهش خود تأثیر مثبت فعالیت بدنی بر بهبود تعادل ایستا و پویا و نیز هماهنگی
کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر را گزارش کردند (.)6
طی دهههای گذشته ،فواید فعالیت ورزشی بر سلامت و عملکرد مغز نشان داده شده است (.)7
فعالیتهای حرکتی ـ ورزشی بهواسطۀ فعالسازی سیستم عصبی و ارتباطات آن در سراسر بدن،
شرایط یادگیری حرکتی و شناختی را فراهم میسازد و انجام فعالیت ورزشی و حرکت ،یکی از
بهترین شیوههای افزایش قابلیتهای مغز و ایجاد بستر مناسب برای یادگیری مطلوب میباشد (.)1
علاوهبراین ،فعالیت ورزشی منظم بهعنوان یک شاخص کلیدی در بهبود عملکرد شناختی افراد
موردتوجه قرار گرفته است ( .)9اعتقاد بر این است که فعالیت بدنی و بازی ،نقش مهمی در بلوغ
طبیعی و عملکرد اجرایی کودکان دارند ( .)11در ارتباط با تأثیر فعالیت بدنی بر عملکرد شناختی و
آمریکا،1

)1. American Association on Mental Retardation (AAMR
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پیشرفت تحصیلی کودکان ،سیبلی و اتنیر )2113( 1در یک مطالعۀ فراتحلیل با بررسی  44پژوهش
صورتگرفته دراینزمینه و با مشاهدۀ اندازۀ اثر حدود ( )1/32گزارش کردند که فعالیت بدنی
بهشکل معناداری با عملکرد شناختی کودکان مرتبط میباشد و این اندازۀ اثر برای مهارتهای
حرکتی ( )1/49و بهرۀ هوشی ( )1/34بیشترین میزان را نشان داده بود ( .)11در برخی از
مطالعات ،اندازهگیری بهرۀ هوشی بهعنوان یکی از شاخصها برای بررسی تأثیر فعالیت ورزشی بر
عملکرد شناختی مورداستفاده قرار گرفته است .دراینراستا ،کوردر )1969( 2به بررسی تأثیر  21روز
تمرینات آمادگی جسمانی بر بهرۀ هوشی (اندازهگیریشده با مقیاس هوش وکسلر )3پسران
کمتوانذهنی با درجۀ متوسط (میانگین بهرۀ هوشی=  )66پرداخت و عنوان نمود که درمقایسه با
گروه کنترل ،تمرینات آمادگی جسمانی موجب بهبود کل نمرات مقیاس بهرۀ هوشی و مقیاس
شفاهی گروه تمرینات ورزشی شده است؛ اما تفاوتی در بهرۀ هوشی عملکردی دو گروه گزارش
نگردید ( .)11نکتۀ قابلتوجه این بود که بهرۀ هوشی بهدستآمده توسط کودکان حاضر در تمرینات
ورزشی ،تفاوتی با گروه کنترل نداشت و لذا ،پیشنهاد گردید که کسب توجه بهتر در گروه تمرینات
ورزشی ،بیشتر از فعالیت بدنی موجب بهبود عملکرد در آزمون بهرۀ هوشی میشود .برون)1967( 4
نیز با بررسی تأثیر شش هفته تمرینات ایزومتریک یا یوگا روی کودکان کمتوانذهنی (با میانگین
بهرۀ هوشی=  )35نشان داد که شرکت در تمرینات ورزشی موجب بهبود نتایج آزمون هوش و
مقیاس اجتماعی اندازهگیریشده بهترتیب توسط آزمونهای استنفورد ـ بینت 5و مقیاس رشد
اجتماعی وینلند 6شده است ()12؛ درنتیجه ،وی گزارش کرد که با توجه به نیاز تکالیف ورزشی به
توجه ،استفاده از حافظه و فرایندهای علتیابی و کنترل مهارتهای حرکتی ،این بهبودها با تجربۀ
تکالیف ذهنی بهوسیله کودکان هنگام فعالیت ورزشی مرتبط بوده است .دراینزمینه ،علاوهبر اثرات
عمومی فعالیت ورزشی بر عضلات اسکلتی ،قلب و عروق و سیستم تنفسی ،عوامل متعددی بهعنوان
واسطههای تأثیر فعالیت ورزشی بر سلامت مغز و سیستم عصبی معرفی شدهاند .عامل رشد عصبی
مشتق از مغز 7بهعنوان عضوی از خانوادۀ عوامل رشد عصبی ،سلامت ،عملکرد و بقای سلولهای
عصبی را افزایش داده ( )13و میتواند از هر دو سو از سد خونی ـ مغزی عبور کند ( )14و به
حفاظت نورونها دربرابر رادیکالهای آزاد کمک نماید ( .)13،15همچنین ،بهعنوان یکی از عوامل
1. Sibleyand Etnier
2. Corder
3. Wechsler Intelligence Scale for Children
4. Brown
5. Stanford and Binet
6. Vineland
7. Brain-Derived Neurotrophic Factor
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متأثر از فعالیت ورزشی ممکن است با عملکرد مغز و دیگر بخشهای سیستم عصبی مرتبط با
یادگیری و عملکرد شناختی ارتباط داشته باشد .دراینراستا ،پژوهشگران ارتباط مستقیمی را بین
بیان ژن عامل رشد عصبی مشتق از مغز با عصبزایی و شکل پذیری نواحی بالایی مغز از جمله
هیپوکامپ مشاهده کردهاند ( .)15علاوهبراین ،عامل رشد عصبی مشتق از مغز میتواند در فرایندهای
مرتبط با یادگیری نقش داشته باشد .همچنین ،رابطۀ مستقیمی با حافظۀ بلندمدت (افزایش
شکلگیری خاطرات از طریق تقویت حافظۀ طولانیمدت ) دارد ( .)7عامل رشد عصبی مشتق از مغز
از طریق فعالسازی مسیرهای پیامرسانی درونسلولی درگیر در تکثیر ،تمایز و بقای سلولی ،نقشی
اساسی در عملکرد شناختی؛ بهویژه فرایندهای یادگیری و حافظه دارد ( .)16برمبنای مطالعات،
عوامل رشد عصبی از جمله عامل رشد عصبی مشتق از مغز ،نقش مهمی در تکامل ارتباطات
سیناپسی در سطح نخاع و ضخیمشدن قطر نخاع داشته و بهتبع آن موجب انتقال سریعتر پیامهای
حسی ـ حرکتی در سطح نخاع خواهد شد که این تغییرات آکسونی و سیناپسی در سطح نخاع،
نقش مهمی را در تکامل حرکتی برعهده دارند ( .)17مطالعات موجود حکایت از کاهش عوامل رشد
عصبی؛ بهویژه عامل رشد عصبی مشتق از مغز در افراد مبتلا به اختلالات ذهنی داشته و نقص
حرکتی در این گروه از افراد را بهنوعی با کاهش سطوح این عامل رشدی مرتبط دانستهاند (.)11
علاوهبراین ،تغییرات عوامل رشد عصبی؛ بهویژه عامل رشد عصبی مشتق از مغز نقش مهمی در ابتلا
به اختلالات عصبشناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه /بیشفعالی )13( 1و یا کودکان مبتلا
به اوتیسم 2و کمتوان ذهنی دارد ( .)19دراینراستا ،نلسون 3و همکاران ( )2111با مطالعۀ کودکان
مبتلا به اوتیسم یا کمتوانذهنی نشان دادند که سطح عوامل رشد عصبی؛ بهویژه عامل رشد عصبی
مشتق از مغز نسبت به همتایان سالم آنها پایینتر میباشد؛ درنتیجه ،عوامل رشد عصبی را بهعنوان
یکی از واسطههای مرتبط با معلولیت ذهنی پیشنهاد نمودند ( .)19علاوهبراین ،عامل رشد عصبی
مشتق از مغز بهعنوان یکی از عوامل رابط بین فعالیت ورزشی ،تغییرات ساختار مغز و عملکرد
شناختی در نظر گرفته شده است ( .)21فعالیت ورزشی حاد موجب افزایش سطح سرمی عامل رشد
عصبی مشتق از مغز در نمونههای انسانی میشود ( .)14براساس شواهد موجود ،دویدن موشها روی
چرخ گردان 4موجب افزایش بیان ژن عامل رشد عصبی مشتق از مغز در آنها میگردد ( .)15در
یک مطالعۀ حیوانی با مقایسۀ دو نوع تمرین ورزشی (دویدن اجباری روی نوار گردان و فعالیت
ورزشی ارادی) نشان داده شد که فعالیت ورزشی داوطلبانه باعث افزایش عصبزایی در یک منطقه از
1. Attention Deficit-Hyperactivity Disorder
2. Autism
3. Nelson
4. Wheel Running
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هیپوکامپ 1بهنام "شکنج دندانهدار" بهعنوان ناحیۀ شکلپذیری عصبی و ذخیرهسازی خاطرات
میشود ( .)21همچنین ،فعالیت ورزشی میتواند به تغییرات سطوح درگردش عامل رشد عصبی
مشتق از مغز در افراد سالم منجر گردد ( .)22ازسویدیگر ،غنیسازی محیط از طریق افزایش تعامل
اجتماعی و فرصت بیشتر برای انجام فعالیت بدنی میتواند تأثیرات مثبتی بر عملکرد ادراکی ـ
حرکتی داشته باشد ( .)23علاوهبراین ،عنوان شده است که ورزش منظم ارتباط مثبتی با بهبود
عملکرد شناختی و یادگیری مهارتهای ادراکی ـ حرکتی کودکان دارد ( .)11شکلپذیری سیناپسی
قشر حرکتی مغز انسان نیز نقش مهمی را در یادگیری رفتارهای حرکتی ایفا میکند .براساس
شواهد موجود ،رابطۀ مثبت و معناداری بین عوامل رشد عصبی مانند عامل رشد عصبی مشتق از
مغز ،تکامل قشر حرکتی مغز و درنتیجه ،بهبود یادگیری مهارتهای حرکتی وجود دارد ()24؛
بهعنوانمثال ،فریستچ 2و همکاران ( )2111در پژوهش خود نشان دادند که ترشح عامل رشد عصبی
مشتق از مغز وابسته به فعالیت مغز و بهویژه در قشر پیشپیشانی ،3اهمیت زیادی در یادگیری
حرکتی دارد ( .)24همچنین ،آنها گزارش کردند که بین یادگیری طولانیمدت مهارتهای حرکتی
با میزان ترشح عامل رشد عصبی مشتق از مغز رابطه وجود دارد ( .)27مطالعات پیشین اثرات
فعالیت بدنی (دویدن) و یادگیری (حرکتی و شناختی) در افزایش بیان ژن و پروتئین عامل رشد
عصبی مشتق از مغز در بخش مختلف سیستم عصبی مانند نخاع شوکی ،مخچه ،قشر مغز و
هیپوکامپ را موردبررسی قرار دادهاند ( )26و ازسویدیگر ،قرارگیری بهمدت یک سال در یک محیط
پیچیده نسبت به حیوانات (در قفس) موجب افزایش سطوح عامل رشد عصبی مشتق از مغز در
هیپوکامپ و قشر مغز حیوانات موردمطالعه شده است ( .)26،27همچنین ،افزایش سطح عامل رشد
عصبی مشتق از مغز در قشر حرکتی مغز پس از فعالیت بدنی و یادگیری حرکتی گزارش شده است
()21؛ ازاینرو ،با توجه به کمبود سطح در گردش عوامل رشد عصبی؛ بهویژه عامل رشد عصبی
مشتق از مغز در افراد دارای ناتوانی ذهنی ( )19و رابطۀ مثبت سطوح عامل رشد عصبی مشتق از
مغز با یادگیری حرکتی و عملکرد شناختی ( ،)24حرکات موزون روشی است که موردعلاقۀ کودکان
و نوجوانان میباشد .این حرکات و فعالیتها ،ماهیتی هماهنگ داشته و اجرای مناسب آنها نیازمند
اجرای منظم حرکات مختلفی است که دارای توالی خاصی میباشند .همچنین ،با توجه به همزمانی
انجام این حرکات با موسیقی میتوانند موجب افزایش انگیزۀ انجام آن توسط کودکان شوند (.)29
تمرینات ایروبیک شامل یکسری از حرکات منظم با برنامهریزی اجرایی ویژه و ریتمیک است که
علاوهبر اثرات فیزیولوژیک میتواند موجب بهبود هماهنگی عصب ـ عضله و تقویت حافظه گردد
1. Hippocampus
2. Fritsch
3. Prefrontal
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()31؛ لذا ،با توجه به نبود شواهدی درزمینۀ بررسی همزمان تأثیر فعالیت بدنی بر تبحر حرکتی،
بهرۀ هوشی و عامل رشد عصبی مشتق از مغز ،پژوهش حاضر بهدنبال پاسخ به این سؤال میباشد
که سطح عامل رشد عصبی مشتق از مغز ،بهرۀ هوشی و تبحر حرکتی کودکان کمتوانذهنی چگونه
تحتتأثیر فعالیت ورزشی قرار میگیرد؟ بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر  12هفته (سه
ماه) فعالیت ورزشی منظم بر سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز ،تبحر حرکتی و بهرۀ
هوشی کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر بود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربی با پیشآزمون و پسآزمون با دو گروه شاهد و تجربی
میباشد .جامعۀ آماری پژوهش را دانشآموزان کمتوانذهنی درحال تحصیل در شهرستان بروجرد
در سال تحصیلی 92ـ 91تشکیل دادند که از بین آنها  41دانشآموزان پسر (12ـ 6ساله) از
آموزشگاههای استثنایی براساس نمونهگیری هدفمند و شرایط ورود به مطالعه (عدم ابتلا به اختلال
سندرمداون ،اختلال نقص توجه و اوتیسم ،داشتن سلامت جسمانی و عدم معلولیت جسمانی)
انتخاب شدند .جهت انجام پژوهش ،ابتدا رضایتنامۀ کتبی برای شرکت در پژوهش از پدر و مادر هر
کودک دریافت گردید و سپس ،دانشآموزان انتخابشده بهصورت تصادفی به دو گروه  21نفری
تجربی و شاهد تقسیم شدند .آزمودنیهای گروه تجربی بهمدت سه ماه به اجرای برنامۀ فعالیت
ورزشی پرداختند .برنامۀ تمرینی شامل سه ماه فعالیت ورزشی منظم بهصورت چهار روز در هفته بود
که در محیط آموزشگاه و درطول فصل پاییز اجرا شد .شایانذکر است که هر جلسه تمرین حدود
 45دقیقه بهطول میانجامید که شامل 15 :دقیقه گرمکردن 25 ،دقیقه بازیهای ریتمیک شامل:
بازیهای پرورشی (بازی سایه ،ضربه زدن به قوطی ،بازی موزیکال ،پرش از روی طناب یا آب ،پرتاب
به هدف ،بازی با اشکال بر روی زمین ،بازی با تخته ،شمارۀ بازی با جدول و بازی با نوار شکل) و
حرکات ریتمیک (گام درجا ،گام آسان ،گام هفت ،تپ استپ پهلو ،بازی ریتمیک خط ،بازی صدا و
توپ بازی) و پنج دقیقه سردکردن بود .اثرات مثبت این برنامۀ تمرینی بر بهبود مهارتهای حرکتی
کودکان کمتوانذهنی قبل ًا مشاهده شده است ( .)29باید عنوان نمود که اینگونه برنامههای تمرینی
علاوهبر بهبود هماهنگی عصب ـ عضله میتوانند موجب بهبود حافظه نیز شوند (.)31
ذکر این نکته ضرورت دارد که طی این سه ماه ،گروه شاهد به فعالیتهای روزمره و عادی خود
میپرداخت و از شرکت در یک برنامۀ ورزشی منظم و برنامهریزیشده منع شده بود .در روند اجرای
پژوهش ،خونگیری  41ساعت (پیشآزمون) قبل از شروع برنامۀ تمرینی و نیز  41ساعت
(پسآزمون) پس از آخرین جلسۀ تمرینی از ورید بازویی آزمودنیهای دو گروه بهمیزان پنج
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میلیلیتر بهعمل آمد .سپس ،نمونههای خون با دور  1511دور در دقیقه و بهمدت  11دقیقه
سانتریفیوژ گشت و پس از جمعآوری سرم ،نمونۀ سرمی تا زمان سنجش سطح عامل رشد عصبی
مشتق از مغز در دمای  -11درجۀ سانتیگراد نگهداری گردید ( .)13همچنین ،بهمنظور اندازهگیری
سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز ،روش الایزا مورداستفاده قرار گرفت .برای این کار از
کیت الایزای ویژۀ سنجش عامل رشد عصبی مشتق از مغز با حساسیت حداقل (پیکوگرم /میلی لیتر)
 15/6ساخت شرکت پرومگا (آمریکا) با شماره کاتالوگ جی  76111استفاده گردید.
علاوهبراین ،بهمنظور سنجش تبحر (شایستگی) حرکتی آزمودنیها از آزمون تبحر حرکتی لینکلن ـ
اوزرتسکی 2استفاده شد .این آزمون برای سنجش تبحر حرکتی کودکان شش تا  14ساله طراحی
شده است ( .)31نواحی تحتپوشش این آزمون عبارت هستند از :مهارتهای حرکتی ظریف و
درشت ،مهارت و سرعت حرکت انگشتان و هماهنگی چشم و دست .این آزمون دارای  36تکلیف
بهترتیب از ساده به مشکل شامل :راهرفتن بهسمت عقب ،ایستادن روی یک پا ،لمس بینی خود،
پریدن از روی طناب ،پرتاب توپ و گرفتن آن ،جایگذاری سکه در داخل یک جعبه ،پریدن و
کفزدن ،حفظ تعادل روی پنجۀ پا درحالیکه دستها باز و بسته میشوند و حفظ تعادل روی یک
میله میباشد .نمرۀ کل این آزمون از طریق حاصلجمع نمرات خام خردهآزمونهای حرکات درشت
شامل :مجموع نمرات خردهآزمونهای تعادل (هشت آیتم) ،سرعت دویدن (یک آیتم) ،هماهنگی
دوطرفه (هفت آیتم)و هماهنگی اندام فوقانی (نه آیتم) و حرکات ظریف شامل :مجموع نمرات
خردهآزمونهای سرعت پاسخدهی (یک آیتم) ،شاهد حرکتی بینایی (هشت آیتم)و سرعت و چالاکی
اندام فوقانی (هشت آیتم) محاسبه میشود ( .)32لازمبهذکر است که این آزمون اطلاعات مربوط به
هماهنگی ایستای عمومی ،3هماهنگی پویای عمومی ،4هماهنگی دستی پویا ،5سرعت 6و حرکات
همزمان 7را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد .برای بررسی پایایی این آزمون در ایران از روش
دونیمهکردن بهره گرفته شده است که ضرایب پایایی با استفاده از فرمول اسپیرمن ـ بروان برای
پسران معادل ( )1/96بوده و همبستگی کلی نمرات با سن در پسران نیز معادل ( )1/17میباشد
( .)33در این پژوهش از تمامی دانشآموزان بهصورت انفرادی آزمون بهعمل آمد و در فاصلۀ
آزمونها و خردهآزمونها به آنها استراحت داده شد .این آزمون از ساعت هشت صبح تا  12ظهر
1. USA )Promega( Cat; G7611
2. Lincoln-Oseretsky Motor Development Scale
3. General Static Coordination
4. General Dynamic Coordination
5. Dynamic Manual Coordination
6. Speed
7. Simultaneous Movement
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طی دو روز (یک روز گروه تجربی و یک روز گروه شاهد) و در یک مکان واحد برای پیشآزمون و
پسآزمون اجرا شد .ذکر این نکته ضرورت دارد که تمامی خردهآزمونهای این آزمون برای هر
آزمودنی طی یک جلسه اندازهگیری شده و هر آزمودنی سه بار حرکت را انجام میداد و امتیاز
بهترین اجرا برای وی در نظر گرفته میشد (تمامی آزمودنیها موردتشویق قرار میگرفتند و شرایط
انجام پیشآزمون و پسآزمون یکسان در نظر گرفته شده بود).
علاوهبراین ،بهمنظور ارزیابی میزان بهرۀ هوشی آزمودنیها ،قبل و بعد از اجرای برنامۀ تمرینات
ورزشی از آزمون ترسیم آدمک گودیناف بهعنوان تست هوش استفاده شد .این آزمون برای تعیین
درجۀ هوشمندی سن عقلی و بهرۀ هوشی کودکان سه تا  13سال مورداستفاده قرار میگیرد .هنگام
اجرای این آزمون از کودکان خواسته شد که یک آدم ترسیم کرده و هرچه میتواند آنرا زیبا و
خوب ترسیم نماید .لازمبهذکر است که در این آزمون زمان محاسبه نمیشود و به هریک از اجزای
آدمک (برایمثال سر ،پا ،دست ،تنه ،طول بدن طویلتر از عرض آن و غیره) درصورتیکه توسط
کودک ترسیم شده باشد ،یک نمره تعلق میگیرد .درمجموع 51 ،آیتم برای نمرهدهی وجود دارد و
حداکثر نمرۀ کسبشده توسط هر فرد  51میباشد که با استفاده از جدول مخصوص ،نمرۀ خام
تبدیل به سن عقلی شده و بهرۀ هوشی (سن عقلی × سن تقویمی ×  )12محاسبه میگردد .روایی و
اعتبار این آزمون برای کودکان شش تا  11سال معادل ( )1/74و اعتبار آن درمقایسه با آزمون رنگی
ریون برابر با ( )1/24گزارش شده است (.)34
در این پژوهش برای تشخیص طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو ـ ویلک استفاده شد.
همچنین ،آزمون آنالیز کوواریانس 1پس از بررسی و تأیید تمامی پیشفرضهای این آزمون شامل:
توزیع طبیعی نمرات ،همگونی واریانس ،پایایی ،اجرای همپراش قبل از شروع مطالعه ،همگونی شیب
رگرسیون و همبستگی خطی متغیر همپراش با متغیر مستقل برای تجزیهوتحلیل دادهها
مورداستفاده قرار گرفت .برای مقایسۀ پیشآزمون دو گروه شاهد و تجربی نیز از آزمون تی مستقل
بهره گرفته شد .شایانذکر است که تحلیل دادهها با استفاده از بستۀ نرمافزاری تحلیل آماری 2نسخۀ
 21و در سطح معناداری ( )P≤0.05صورت گرفت.
نتایج
مستقل نشان میدهد که بهجز هماهنگی عمومی پویا ،تفاوت معناداری بین مقادیر
نتایج آزمون
پیشآزمون دو گروه وجود نداشته است (جدول شمارۀ سه) .براساس نتایج آزمون تحلیل کوواریانس،
تی3

1. ANCOVA
2. SPSS
3. T Test
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 12هفته فعالیت بدنی منظم باعث افزایش معنادار سطوح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز
میشود (( )P=0.001جدول شمارۀ چهار) .همچنین ،براساس نتایج تغییر معناداری در نمرۀ کل
آزمون تبحر حرکتی ( )P=0.001و خردهمقیاسهای هماهنگی عمومی پویا ( ،)P=0.021هماهنگی
دستی پویا ( )P=0.001و سرعت مشاهده میشود ()P=0.043؛ اما این تغییر در خردهمقیاس حرکات
اختیاری همزمان کودکان کمتوانذهنی آموزشپذیر وجود ندارد (( )P=0.095جدول شمارۀ چهار).
شایانذکر است که اجرای این دوره از برنامۀ ورزشی موجب تغییر معنادار میزان هوشبهر نشده
است (.)P=0.086
جدول 6ـ میانگین پیشآزمون و پسآزمون عامل رشد عصبی مشتق از مغز و نمرۀ هوش در دو گروه شاهد و
تجربی
متغیر

تجربی
شاهد

گروه

عامل رشد عصبی مشتق از مغز (پیکوگرم /میلیلیتر)

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

نمرۀ هوش

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

645
505
615
548

22
15
56
26

08/56
08/56
08/16
08/58

6/55
4/56
4/40
4/62

جدول 8ـ میانگین پیشآزمون و پسآزمون قابلیت ادراکی ـ حرکتی اوزرتسکی در دو گروه شاهد و تجربی
پسآزمون
پیشآزمون
گروه
متغیر
نمرۀ کل تبحر حرکتی
لینکلن ـ اوزرتسکی
هماهنگی عمومی ایستا
هماهنگی عمومی پویا
هماهنگی دستی پویا
سرعت
حرکات اختیاری همزمان

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

تجربی
شاهد

65/2
60/26

24/44
55/10

60/2
60/5

25/26
56/62

تجربی

0

6/65

0/5

4/50

شاهد
تجربی

5/66
6/46

6/56
2/55

5/6
6/46

4/65
6/66

شاهد
تجربی
شاهد
تجربی
شاهد
تجربی
شاهد

4/6
4/66
5
4/66
5/06
6/56
6/58

2/55
6/40
4/81
6/66
4/15
6/86
6/48

4/5
1/86
6/06
6/56
5/18
5/58
6/08

2/06
6/85
6/55
6/55
4/58
4/56
6/26
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جدول 9ـ مقايسۀ پیشآزمون گروههای شاهد و تجربی
متغیر

گروه

عامل رشد عصبی مشتق از
مغز

تجربی
شاهد
تجربی

میانگین
546
576
11/15

انحراف استاندارد
22
63
5/16

شاهد

11/75

4/41

تجربی

31/2

24/44

شاهد
تجربی

31/25
1

16/71
5/36

شاهد

9/35

5/15

تجربی

3/45

2/96

شاهد

4/5

2/96

تجربی
هماهنگی دستی پویا
شاهد
تجربی
سرعت
شاهد
تجربی
حرکات اختیاری همزمان
شاهد
*تغییر معنادار در سطح ()P≤0.05

4/55
6
5/55
6/15
5/65
5/91

5/41
4/17
4/35
4/71
5/15
3/41

بهرۀ هوشی
نمرۀ کل تبحر حرکتی
لینکلن ـ اوزرتسکی
هماهنگی عمومی ایستا
هماهنگی عمومی پویا

سطح معناداری
1/699
1/566
1/121
1/311
1/111
1/141
1/133
1/167

برایناساس ،میزان هماهنگی عمومی پویای دو گروه در پیشآزمون تفاوت معناداری را نشان
میدهد ()P=0.001؛ درحالیکه برای دیگر متغیرها تفاوت معناداری مشاهده نمیشود.
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جدول 2ـ نتايج آزمون تحلیل کوواريانس برای متغیرهای موردآزمايش در گروههای شاهد و تجربی
متغیر
عامل رشد عصبی
مشتق از مغز
نمرات آزمون
هوش
مجموع نمرات
آزمون رشد
حرکتی لینکلن ـ
اوزرتسکی
هماهنگی عمومی
ایستا
هماهنگی عمومی
پویا
هماهنگی دستی
پویا
سرعت

حرکات اختیاری
همزمان

سطح
معناداری
1/111
1/111
* 1/111
1/111
1/111
1/395
* 1/111
1/111

مدل تصحیحشده
عامل پیشآزمون
عامل گروه
مدل تصحیحشده
عامل پیشآزمون
عامل گروه
مدل تصحیحشده
عامل پیشآزمون

مجموع
تغییرات
41446/56
21412/71
21135/29
119/73
119/11
1/91
12459/73
12459/63

درجه
آزادی
2
1
1
2
1
1
2
1

میانگین
مربعات
21223/21
21412/71
21135/29
414/16
119/11
1/91
62291/16
12459/63

1/51
1/21
1/15
1/55
1/22
1/22
1/93
1/93

13/71
14/57
14/13
331/11
661/71
1/74
333/41
666/11

عامل گروه

371/14

1

371/14

19/91

1/111

1/33

مدل تصحیحشده
عامل پیشآزمون
عامل گروه
مدل تصحیحشده
عامل پیشآزمون
عامل گروه
مدل تصحیحشده
عامل پیشآزمون
عامل گروه
مدل تصحیحشده
عامل پیشآزمون
عامل گروه

691/63
695/13
2/43
211/63
194/63
26/41
639/24
624/14
57/16
193/21
174/91
9

2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1

349/31
695/13
2/43
111/93
194/63
26/41
319/62
624/14
57/16
446/61
174/91
9

171/59
339/42
1/19
22/11
42/51
5/77
71/49
153/45
14/11
211/11
427/26
4/39

1/111
1/212
1/111
1/111
* 1/121
1/111
1/111
*
1/111
1/111
1/111
* 1/143

مدل تصحیحشده

314/12

2

192/16

527/39

1/111

1/91

عامل پیشآزمون
عامل گروه

341/12
1/16

1
1

314/12
1/16

1154/51
2/92

1/111
1/195

1/96
1/12

منبع تغییرات

آمارۀ اف

* 1/111

اندازۀ اثر

1/91
1/91
1/21
1/11
1/91
1/11
1/11
1/11
1/25
1/94
1/94
1/17

* تغییر معنادار در سطح ()P≤0.05

برایناساس ،نمرۀ کل آزمون تبحر حرکتی لینکلن ـ اوزرتسکی ( )P=0.001و خردهمقیاسهای
هماهنگی عمومی پویا ( )P=0.021و هماهنگی دستی پویا ( )P=0.001تغییر معناداری یافتهاند.
سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز نیز افزایش معناداری را نشان میدهد (.)P=0.001
بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر تأثیر سه ماه فعالیت ورزشی (بازیهای ورزشی و حرکات موزون) بر عامل رشد
عصبی مشتق از مغز ،بهرۀ هوشی و تبحر حرکتی کودکان کمتوانذهنی آموزشپذیر موردبررسی قرار
گرفت .براساس یافتهها ،به جز هماهنگی عمومی پویا ،تفاوت معناداری بین مقادیر پیشآزمون دیگر
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متغیرهای موردمطالعه بین دو گروه تجربی و شاهد مشاهده نمیشود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد
که این دوره از فعالیت ورزشی موجب افزایش معنادار سطح عامل رشد مشتق از مغز و تبحر
(شایستگی) حرکتی این گروه از کودکان شده است؛ اما میزان هوشبهر آزمودنیها پس از این دوره
از فعالیت ورزشی تغییر معناداری نیافته است.
مطالعات ورزشی درزمینۀ تأثیر کلاسهای درس تربیتبدنی و شرکت در فعالیت ورزشی حکایت از
تأثیر مثبت شرکت در این برنامه بر رشد شناختی و حرکتی کودکان و بهبود عملکرد تحصیلی آنها
دارد ( .)35دو سازوکار برای اینگونه اثرات فعالیت بدنی بر بهبود عملکرد حرکتی و شناختی ارائه
شده است :سازوکار فیزیولوژیکی شامل :افزایش جریان خونمغزی ،تغییر سطوح انتقالدهندههای
عصبی مغز ،تغییرات ساختاری سیستم عصبی مرکزی و تغییر سطوح برانگیختگی و سازوکارهای
یادگیری /تکاملی که در آن حرکت و فعالیت بدنی موجب فراهمی تجارب یادگیری میشود و به
تبحر حرکتی و شناختی کمک میکند ( .)11علاوهبراین ،در پژوهش حاضر تغییر معناداری در
میزان هوشبهر آزمودنیها مشاهده نگردید که یکی از دلایل این عدم تغییر شاید طول دورۀ مطالعه
باشد؛ زیرا ،در مطالعاتی که تأثیر معنادار فعالیت بدنی بر هوشبهر را گزارش کردهاند ،طول دورۀ
برنامۀ ورزشی شش ماه و یا حتی دو سال بوده است ( .)35در برخی از مطالعات دیگر نیز تأثیر
فعالیت بدنی روزانه با شدت متوسط تا شدید بر عملکرد شناختی کودکان مبتلا به سندرم نقص
توجه گزارش شده است و این پژوهشگران بهنوعی اذعان کردهاند که هرچه میزان فعالیت بدنی و
مدتزمان پرداختن به آن طولانیتر باشد ،اثرات بیشتری بر عملکرد شناختی خواهد داشت (.)36
همچنین ،در ارتباط با تأ ثیر فعالیت بدنی بر عملکرد شناختی و پیشرفت تحصیلی کودکان ،سیبلی و
اتنیر ( )2113در یک مطالعۀ فراتحلیل با بررسی  44پژوهش صورتگرفته دراینزمینه نشان دادند
که فعالیت بدنی بهشکل معناداری با بهبود عملکرد شناختی کودکان مرتبط میباشد ( .)11تقیپور
جوان و همکاران ( )2113نیز با بررسی تأثیر سه ماه بازیهای ریتمیک بر عملکرد توجه و عملکرد
حافظۀ کودکان کمتوان ذهنی گزارش کردند که این گروه از حرکات ،تأثیر مثبتی بر بهبود مشکلات
توجه ،توجه عمومی حافظه و مشکلات عمومی یادگیری در کودکان کمتوانذهنی دارد (.)29
ازسویدیگر ،در برخی از مطالعات ،اندازهگیری بهرۀ هوشی بهعنوان یکی از شاخصها برای بررسی
تأثیر فعالیت ورزشی بر عملکرد شناختی مورداستفاده قرار گرفته است .دراینراستا ،کوردر)1969( 1
در پژوهش خود تأثیر تمرینات آمادگی جسمانی بر بهرۀ هوشی (اندزاهگیریشده توسط مقیاس
هوش وکسلر )2پسران کمتوانذهنی با درجۀ متوسط (با میانگین بهرۀ هوشی=  )66را موردبررسی
1. Corder
2. Wechsler Intelligence Scale for Children
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قرار داد و گزارش کرد که درمقایسه با گروه کنترل ،تمرینات آمادگی جسمانی موجب بهبود کل
نمرات مقیاس بهرۀ هوشی و مقیاس شفاهی گروه تمرینات ورزشی شده است؛ اما تفاوتی در بهرۀ
هوشی عملکردی دو گروه مشاهده نمیشود ( .)11نکتۀ قابلتوجه این بود که بهرۀ هوشی
بهدستآمده توسط کودکان حاضر در تمرینات ورزشی ،تفاوتی با گروه کنترل نداشته و لذا ،پیشنهاد
شده بود که کسب توجه بهتر در گروه تمرینات ورزشی ،بیشتر از فعالیت بدنی موجب بهبود عملکرد
در آزمون بهرۀ هوشی میشود .برون )1967( 1نیز با بررسی تأثیر شش هفته تمرینات ایزومتریک یا
یوگا بر روی کودکان کمتوان ذهنی (با میانگین بهرۀ هوشی=  )35نشان داد که شرکت در تمرینات
ورزشی موجب بهبود نتایج آزمون هوش و مقیاس اجتماعی اندازهگیریشده (بهترتیب) توسط
آزمونهای استنفورد ـ بینت و مقیاس رشد اجتماعی وینلند شده ( )12و درنتیجه ،با توجه به نیاز
تکالیف ورزشی به توجه و استفاده از حافظه ،فرایندهای علتیابی و کنترل مهارتهای حرکتی ،این
بهبودها با تجربۀ تکالیف ذهنی بهوسیلۀ کودکان هنگام فعالیت ورزشی مرتبط بوده است .لازمبهذکر
است که بخش اعظم بهرۀ هوشی با عوامل ژنتیکی مرتبط میباشد؛ ازاینرو ،بهنظر میرسد که عدم
مشاهدۀ بهبود در میزان بهرۀ هوشی در پژوهش حاضر درمقایسه با مطالعات دیگر ،به نوع برنامۀ
ورزشی مرتبط باشد؛ زیرا ،در آن مطالعات بیشتر از تمرینات ورزشی برای بهبود آمادگی جسمانی
استفاده شده بود ()11،12؛ درحالیکه در پژوهش حاضر بیشتر از فعالیتهای ورزشی که بازی و
حرکات موزون را دربرمیگرفت ،بهره گرفته شده است .همچنین ،تفاوت در نوع آزمون مورداستفاده
برای سنجش بهرۀ هوشی در پژوهش حاضر با مطالعات دیگر ،شاید یکی دیگر از علل عدم همخوانی
در بهبود بهرۀ هوشی با آن مطالعات باشد.
برمبنای مطالعات ،توانایی و تبحر حرکتی و بهبود مناسب آن با نسبتهای متفاوتی تحتتأثیر
وراثت و عوامل محیطی قرار میگیرد .یکی از عوامل محیطی مؤثر در تبحر حرکتی ،ایجاد فرصت
یادگیری و محیطهای پویا برای کسب تجربیات حرکتی در دورههای حساس رشدی ،بهویژه دوران
کودکی میباشد ( .)37با توجه به این موضوع ،یکی از اهداف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک محیط
پویا و مؤثر (از طریق پرداختن به فعالیت ورزشی) بر تبحر (شایستگی) حرکتی کودکان
کمتوانذهنی آموزشپذیر بود .دراینراستا ،نتایج نشان داد که  12هفته فعالیت بدنی منظم (انجام
حرکات موزون و ایروبیک) باعث افزایش معنادار تبحر حرکتی این گروه از کودکان شده است.
همچنین ،این دوره از فعالیت ورزشی علاوهبر تأثیر معنادار بر نمرۀ کل مقیاس تبحر حرکتی موجب
تغییر معنادار برخی از خردهمقیاسهای این آزمون مانند هماهنگی عمومی ایستا ،هماهنگی عمومی
پویا ،هماهنگی دستی پویا ،سرعت حرکت و حرکات اختیاری همزمان شده بود .از جمله ویژگیهای
1. Brown
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کودکان دارای ناهنجاریهای حسی ـ حرکتی میتوان به مشکل اجرای مهارتهای حرکتی درشت،
درک فضایی ،زمانی ،جسمانی و جهتیابی و اختلال مهارتهای حرکتی ظریف اشاره کرد ( .)2این
مشکلات منجر به فقر حرکتی ،ضعف جسمانی و انجام ناشیانۀ اعمال حرکتی در این گروه از افراد
خواهد شد .عملکرد مناسب مغز انسان مستلزم این است که از طریق محرکهای محیطی تحریک
شود .شایانذکر است که اهمیت این تحریکات برای رشد حسی ـ حرکتی دوران کودکی تأیید شده
است ( .)3در این ارتباط ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای یون )5( 1و رحبانفرد ( )6مطابقت دارد.
با توجه به مشاهدۀ تغییرات معنادار در خردهمقیاسهای مربوط به تعادل ایستا و پویا و همچنین،
هماهنگی و سرعت در این پژوهش و همخوانی آن با دیگر مطالعات ()6؛ بهعنوانمثال رحبانیفرد و
همکاران ،تأثیر مثبت فعالیت بدنی بر بهبود تعادل ایستا و پویا و نیز هماهنگی کودکان
کمتوانذهنی آموزشپذیر گزارش میشود .همچنین ،عنوان میگردد که فعالیت بدنی بازیکردن
می تواند به رشد و تکامل این جوانب مهم از مهارت حرکتی کودکان کمتوانذهنی منجر شود؛ زیرا،
همانگونه که قبلاً ذکر گردید ،این گروه از افراد اغلب با اختلال در اجرای مهارتهای حرکتی و
اجزای آن مواجه میباشند .همچنین ،انجام فعالیتهای روانی ـ حرکتی و بازیدرمانی باعث بهبود
تبحر حرکتی در کودکان کمتوان ذهنی میشود ( .)31در تبیین این نتایج میتوان چنین گفت که
انجام فعالیتهایی مانند استفاده از جعبۀ لمسی در بهبود مهارت لمسکردن که مهارت بسیار
ویژهای برای کودکان کمتوان ذهنی مبتلا به نابینایی میباشد ،بسیار مؤثر است ( . )31علاوهبراین،
باید به نقش فعالیتهای بازیگونه مانند ایروبیک در کاهش اضطراب و تعادل فکری و روحی این
کودکان که موجب ایجاد زمینهای برای انجام فعالیتهای حرکتی بهشکل صحیح و بدون استرس و
بهبود تبحر حرکتی آنها میشود ،اشاره کرد ( .)31براساس یافتههای این پژوهشگران و نتایج
پژوهش حاضر میتوان گفت که فعالیت ورزشی ،فعالیت بدنی و بازیکردن بهطور قابلملاحظهای
توانایی شناختی ـ حرکتی را تحتتأثیر قرار داده و میتواند منجر به بهبود تبحر حرکتی شود.
شواهد موجود بیانگر نقش مثبت فعالیت ورزشی بر مغز و سیستم عصبی میباشد .عامل رشد عصبی
مشتق از مغز بهعنوان یکی از عوامل متأثر از فعالیت ورزشی ،نقشی محوری در سلامت سلولهای
عصبی دارد ( .)14در مطالعات ورزشی صورتگرفته در ارتباط با جوندگان ،اثر فزایندۀ دویدن روی
نوار گردان بر سطوح عامل رشد عصبی مشتق از مغز هیپوکامپ مشاهده شده و از آن بهعنوان یکی
از عوامل مرکزی مؤثر بر انعطافپذیری مغز یاد شده است ( .)15همچنین ،در برخی از مطالعات
تأثیر فعالیت بدنی بر عملکرد شناختی نشان داده شده است .واین من 2و همکاران ( )2114عنوان
1. Youn
2. Vaynman
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کردهاند که عملکرد یادآوری و یادگیری حیوانات تمرینکرده نسبت به گروه غیرفعال بهتر میباشد.
همچنین ،آنها در حیواناتی که سریعتر از آزمون ماز عبور کرده بودند ،افزایش بیان ژن عامل رشد
عصبی مشتق از مغز را مشاهده کرده و بین سطوح عامل رشد عصبی مشتق از مغز و میزان
یادگیری ،رابطۀ مثبتی را گزارش نمودند ( .)39در مطالعات صورتگرفته روی نمونههای انسانی نیز
بین سطوح عامل رشد عصبی مشتق از مغز و فرایندهای شناختی از جمله حافظه و عملکرد اجرایی
رابطه مشاهده شده است ()41؛ برایمثال ،اریکسون 1و همکاران ( )2111در پژوهش خود تأثیر
مثبت فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح عامل رشد عصبی مشتق از مغز سرمی و همچنین ،حافظۀ
فضایی را گزارش نمودند ( .)41کاهش سطح عامل رشد عصبی مشتق از مغز در کودکان
کمتوانذهنی و ارتباط یادگیری مهارتهای حرکتی با سطح عامل رشد عصبی مشتق از مغز ()24
نشان می دهد که تغییرات در سطوح عوامل رشد عصبی مانند عامل رشد عصبی مشتق از مغز شاید
نقش مؤثری در تغییرات عملکردی و مهارتها داشته باشد .این نتایج میتواند بیانگر تأثیر
فعالیتهای حرکتی بر سیناپسزایی در سلولهای سیستم عصبی و بروز نتایج آن در عملکرد
حرکتی افراد نیز باشد؛ درنتیجه ،براساس نتایج پژوهش حاضر ممکن است افزایش سطح عامل رشد
عصبی مشتق از مغز پس از یک دوره تمرین ورزشی ،نقش مؤثری در بهبود تبحر حرکتی کودکان
کمتوانذهنی داشته باشد؛ بهشکلی که قرارگیری کودکان کمتوانذهنی دربرابر محرک محیطی
فعالیت بدنی (بازی و حرکات موزون) ،علاوهبر تغییر سطح عامل رشد عصبی مشتق از مغز میتواند
بهنوعی روند رشد مهارتهای حرکتی در این گروه از افراد را تحتتأثیر خود قرار دهد؛ ازاینرو،
بهنظر میرسد که فعالیت ورزشی علاوهبر سازگاریهای فیزیولوژیکی و بهبود سطح تندرستی ممکن
است از طریق افزایش سطح عامل رشد عصبی مشتق از مغز ،موجب بهبود تبحر حرکتی در کودکان
کمتوانذهنی شود.
درمجموع و براساس یافتههای پژوهش حاضر ،فعالیت بدنی منظم باعث افزایش همزمان سطح
سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز و تبحر حرکتی کودکان کمتوانی ذهنی میشود؛ درنتیجه،
فعالیت بدنی ممکن است از طریق افزایش سطح عامل رشد عصبی مشتق از مغز موجب بهبود تبحر
حرکتی کودکان کمتوان ذهنی گردد .درپایان ،باید خاطرنشان ساخت که از جمله محدودیتهای
پژوهش حاضر میتوان به جنسیت آزمودنیها (پسر) و طول دورۀ تمرینات ورزشی اشاره کرد .با
توجه به تأثیر شدت و مدت تمرینات ورزشی بر میزان ترشح عامل رشد عصبی مشتق از مغز و نیز
تأ ثیر معنادار تمرینات آمادگی جسمانی بر میزان بهرۀ هوشی کودکان کمتوان ذهنی پیشنهاد
میشود که در مطالعات آتی ،تأثیر همزمان شدت فعالیت ورزشی بر سطح عامل رشد عصبی مشتق
1. Erickson
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 استفاده از، همچنین.از مغز و میزان بهرۀ هوشی این گروه از کودکان بیشتر موردبررسی قرار گیرد
دیگر آزمونهای سنجش بهرۀ هوشی و عملکرد شناختی میتواند اطلاعات دقیقتری را درزمینۀ
.تأثیر فعالیت ورزشی بر عملکرد شناختی کودکان کمتوان ذهنی در اختیار پژوهشگران قرار دهد
 نتایج نشان داد که فعالیت ورزشی منظم میتواند موجب بهبود تبحر حرکتی کودکان:پیام مقاله
 به معلمان و مدیران آموزشگاههای کودکان استثنایی توصیه،کمتوانذهنی آموزشپذیر شود؛ لذا
میشود که فعالیت ورزشی منظم را بهعنوان یکی از ارکان اصلی برنامههای آموزشی این گروه از
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Abstract
Physical activity by inducing the secretion of neurotrophic factors may affect the motor
development and cognitive function. The aim of this study was investigating the effects
of three months of regular physical activity on the serum Brain-derived Neurotrophic
factor, intelligent quotation and motor development of mental retardation children’s.
Forty children with mental retardation (12-16 years old) were availably selected and
randomly assigned in control (n=20) and physical activity training (n=20) groups.
Training program include 3 months (12 weeks), 3 d·wk–1 and 45 minutes in each
session. Serum BDNF, intelligence quotient and motor development were determined 48
hours before and after physical activity program with an ELISA and Lincoln-Oseretsky
motor development scale, respectively. The data were analyzed by using ANCOVA
(P≤0.05). The results showed that 3 months regular physical activity increased
significantly the level of BDNF and motor development of training group (P≤0.05). The
total scores of perceptual-motor ability subscales such as speed, general dynamic
coordination and hand dynamic coordination improved significantly after 3 months of
regular physical activity (P≤0.05). There is no significant change of intelligence quotient
scores in control and experimental groups. Therefore, regular physical activity may
affect the motor development of children with mental retardation through brain derived
neurothrophic factors.

Keywords: Physical Activity, Brain-Derived Neurotrophic Factor, Intelligence
Quotient Motor Development, Mental Retardation
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