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 چکیده

راستا، دراين .باشدمیبر عملکرد حرکتی و شناختی اثرگذار  ترشح عوامل رشد عصبیتحريک از طريق  ورزشی فعالیت

تبحر  و مشتق از مغز د عصبیرشعامل  سطوح سرمیورزشی بر فعالیت هفته  68هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 

صورت به پذيرآموزش ذهنیتوانکمسال(  1ـ68آموز پسر )دانش 20 ،منظوربدين .بودذهنی توانکم کودکان حرکتی

فعالیت  ۀبرنام .قرار گرفتندنفر(  80)نفر( و تجربی  80) شاهد گروهدو  صورت تصادفی دربهو  ندانتخاب شدهدفمند 

 .بودهفته  در ایدقیقه 21 ۀجلسچهار  صورتو به هفته 68 مدتت ريتمیک مختلف و بازی بهانجام حرکا شاملورزشی 

گیری خونها درحالت ناشتا آزمودنی تمامیاز تمرينی  ۀاز آخرين جلس پسساعت  22و  هساعت قبل از اولین جلس 22

 از طريق تبحر حرکتیو  الايزا شرواستفاده از  اب عامل رشد عصبی مشتق از مغزسطوح سرمی همچنین،  .عمل آمدبه

استفاده مورد آزمون تحلیل کوواريانسنیز ها تحلیل دادهوتجزيه منظورهب .سنجیده شد اوزرتسکی ـ لینکلنمقیاس 

اجرای يک دوره از  پسکه سطوح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز  دهدمینتايج نشان  .(P≤0.05) قرار گرفت

 نیز در گروه تمرينات ورزشی تبحر حرکتی کلی آزمون ۀنمرو  استی يافته دارمعناافزايش منظم ورزشی فعالیت 

را ر معناداری یها تغیيک از گروهدر هیچ یهوش ۀبهر ،ديگرسویاز .(P≤0.05) پیدا کرده است بهبود معناداری صورتبه

 ل رشد عصبی مشتق از مغزعامسطح افزايش  ۀواسطبه ممکن است فعالیت ورزشی منظم ،نتیجهدر دهد؛نشان نمی

 . ذهنی شودتوانکودکان کم تبحر حرکتیموجب بهبود 
 

 ذهنیتوانکم تبحر حرکتی، هوشی، ۀبهر ،مشتق از مغز رشد عصبیعامل فعالیت بدنی،  واژگان کلیدی:

 

                                                           
 Email: A.isanezhad@shahehd.ac.ir                                                                * نویسنده مسئول
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 مقدمه
های معلولیتی است که با محدودیت ذهنیتوانیکم، 1ذهنی آمریکاتوانیاساس تعریف انجمن کمبر 

در  سالگی 11 کمتر ازدر سن همراه بوده و رفتار سازشی و ذهنی در عملکرد توجهی قابل

های اجرای مهارتنقص  .(1شود )عملکردی آغاز میهای انطباقی مفهومی، اجتماعی و مهارت

از  های حرکتی ظریفیابی و اختلال مهارتحرکتی درشت، درک فضایی، زمانی، جسمانی و جهت

این مشکلات منجر به فقر حرکتی،  بوده وذهنی توانیهای کودکان مبتلا به نشانگان کمژگیجمله وی

اساس شواهد بر. (2) اعمال حرکتی در این گروه از افراد خواهد شد ۀضعف جسمانی و انجام ناشیان

شناختی، یکپارچگی ـ در فرایندهای حسی ـ عصبهایی دارای نقصذهنی توانکودکان کمموجود، 

سالم، مقایسه با کودکان در این افراد ،چنینهم باشند.می ثر بر رشدؤحرکتی م هایتادراکی و مهار

تا چه حد ناشی از فرایندهای حسی ـ این مسأله که  باشدمشخص نمیاما  ؛رسندنظر میدرنگیده به

های استفاده از فعالیت .(3) های حرکتی استی مهارتـ ادراکی و یادگیر شناختی، یکپارچگیعصب

توان ذهنی های حرکتی کودکان کم( نقش مهمی در بهبود تواناییورزشی )حرکات موزون و بازی

واکنش  و بودهفعالیت بدنی متعادل  ۀیک برنام حرکات ریتمیک بخش مهمی ازهمچنین،  دارد.

از  که باید در تمام افراد باشدمیطبیعی برای بیان خود  یک نیاز ،رکتطریق ح نسبت به موسیقی از

کمک به این حرکات ریتمیک،  ۀترین فایدمهم .آشکار شود ذهنی شناخته وتوانکم جمله افراد

افزایش آگاهی  :فواید جسمی آن شامل و بودهبردن از خوشی حاصل از حرکت لذتکودکان برای 

های فعالیت براین،علاوه .(4) باشدمی های حرکتی پایهمهارت و نیفضایی، آمادگی جسما حسی و

؛ حرکتی افراد ـ تواند به بهبود رشد ادراکیهای حرکتی ساده و پیچیده میورزشی و اجرای مهارت

 فرد و همکارانرحبان ،مثالبرای ؛(5) ک کندحرکتی کم ـ اختلالات ادراکی مبتلا بهژه کودکان ویبه

هماهنگی  نیزثیر مثبت فعالیت بدنی بر بهبود تعادل ایستا و پویا و أت ژوهش خوددر پ (1991)

  .(6) گزارش کردندپذیر را توان ذهنی آموزشکودکان کم

 .(7) شده است نشان داده بر سلامت و عملکرد مغز یورزشفعالیت های گذشته، فواید دهه طی

 ،اسر بدنسرآن در  و ارتباطات عصبی مسازی سیستفعال ۀواسطبه ورزشی ـ های حرکتیفعالیت

یکی از  ،انجام فعالیت ورزشی و حرکت و سازدحرکتی و شناختی را فراهم می شرایط یادگیری

 .(1)باشد و ایجاد بستر مناسب برای یادگیری مطلوب می مغز هایهای افزایش قابلیتبهترین شیوه

افراد  بهبود عملکرد شناختیدر  لیدیعنوان یک شاخص کبهفعالیت ورزشی منظم  براین،علاوه

مهمی در بلوغ  نقش ،بدنی و بازی این است که فعالیت . اعتقاد بر(9) توجه قرار گرفته استمورد

ثیر فعالیت بدنی بر عملکرد شناختی و أدر ارتباط با ت (.11) دارندطبیعی و عملکرد اجرایی کودکان 

                                                           
1. American Association on Mental Retardation (AAMR) 
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 پژوهش 44تحلیل با بررسی فرا ۀ( در یک مطالع3211) 1پیشرفت تحصیلی کودکان، سیبلی و اتنیر

که فعالیت بدنی  گزارش کردند (32/1) اثر حدود ۀانداز ۀبا مشاهد و زمینهاینگرفته درصورت

های اثر برای مهارت ۀاین انداز و باشدمیشکل معناداری با عملکرد شناختی کودکان مرتبط به

در برخی از (. 11ین میزان را نشان داده بود )تر( بیش34/1هوشی ) ۀبهر( و 49/1حرکتی )

ثیر فعالیت ورزشی بر أبرای بررسی ت هاعنوان یکی از شاخصهوشی به ۀگیری بهراندازهمطالعات، 

روز  21ثیر أت به بررسی (1969) 2کوردر ،راستاایناستفاده قرار گرفته است. درعملکرد شناختی مورد

( پسران 3شده با مقیاس هوش وکسلرگیریهزاهوشی )اند ۀبر بهر تمرینات آمادگی جسمانی

مقایسه با که درپرداخت و عنوان نمود ( 66هوشی=  ۀمیانگین بهرمتوسط ) ۀذهنی با درجتوانکم

هوشی و مقیاس  ۀگروه کنترل، تمرینات آمادگی جسمانی موجب بهبود کل نمرات مقیاس بهر

گزارش هوشی عملکردی دو گروه  ۀاوتی در بهراما تف است؛شفاهی گروه تمرینات ورزشی شده 

آمده توسط کودکان حاضر در تمرینات دستههوشی ب ۀکه بهر توجه این بودنکتۀ قابل (.11) نگردید

که کسب توجه بهتر در گروه تمرینات  گردیدپیشنهاد  ،و لذا تفاوتی با گروه کنترل نداشت ،ورزشی

( 1967) 4شود. برونهوشی می ۀد عملکرد در آزمون بهرتر از فعالیت بدنی موجب بهبوبیش ،ورزشی

میانگین با ذهنی )توانیا یوگا روی کودکان کمهفته تمرینات ایزومتریک  ششثیر أبا بررسی تنیز 

بهبود نتایج آزمون هوش و موجب ( نشان داد که شرکت در تمرینات ورزشی 35 هوشی= ۀبهر

رشد  و مقیاس 5بینت ـ های استنفوردتوسط آزمون بترتیبه شدهگیریمقیاس اجتماعی اندازه

به  با توجه به نیاز تکالیف ورزشی که گزارش کردوی  ،نتیجهدر ؛(12) استشده  6لنداجتماعی وین

 ۀبا تجرب این بهبودها، های حرکتیکنترل مهارت یابی وتوجه، استفاده از حافظه و فرایندهای علت

بر اثرات علاوهزمینه، ایندر بوده است.مرتبط گام فعالیت ورزشی وسیله کودکان هنتکالیف ذهنی به

عنوان عوامل متعددی بهعمومی فعالیت ورزشی بر عضلات اسکلتی، قلب و عروق و سیستم تنفسی، 

 رشد عصبیعامل اند. ثیر فعالیت ورزشی بر سلامت مغز و سیستم عصبی معرفی شدهأهای تواسطه

های عملکرد و بقای سلول ،سلامت عوامل رشد عصبی، ۀخانواد از یعضو عنوانبه 7مشتق از مغز

و به  (14) مغزی عبور کند ی ـتواند از هر دو سو از سد خونمی و (13) دادهرا افزایش  عصبی

یکی از عوامل عنوان به ،چنین. هم(13،15) نمایدهای آزاد کمک برابر رادیکالها دررونوحفاظت ن

                                                           
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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های سیستم عصبی مرتبط با با عملکرد مغز و دیگر بخشمکن است مثر از فعالیت ورزشی أمت

بین  ار ارتباط مستقیمی پژوهشگران ،راستاایندر .یادگیری و عملکرد شناختی ارتباط داشته باشد

پذیری نواحی بالایی مغز از جمله و شکل زاییعصب بامشتق از مغز  رشد عصبیژن عامل بیان 

های در فرایند تواندمیعامل رشد عصبی مشتق از مغز براین، علاوه (.15) اندمشاهده کردههیپوکامپ 

افزایش ) مدتبلند ۀبا حافظمستقیمی  ۀرابط ،چنینهم .نقش داشته باشد مرتبط با یادگیری

عامل رشد عصبی مشتق از مغز  .(7) دارد( مدت طولانی ۀگیری خاطرات از طریق تقویت حافظشکل

 یسلولی، نقش یسلولی درگیر در تکثیر، تمایز و بقارسانی درونسیرهای پیامسازی ماز طریق فعال

برمبنای مطالعات،  .(16) داردویژه فرایندهای یادگیری و حافظه به ؛اساسی در عملکرد شناختی

ات نقش مهمی در تکامل ارتباط ،عامل رشد عصبی مشتق از مغزعوامل رشد عصبی از جمله 

های تر پیامتبع آن موجب انتقال سریعو به داشتهنخاع شدن قطر خیمی در سطح نخاع و ضساپنسی

 ،که این تغییرات آکسونی و سیناپسی در سطح نخاع حرکتی در سطح نخاع خواهد شد ـ حسی

(. مطالعات موجود حکایت از کاهش عوامل رشد 17)د ندر تکامل حرکتی برعهده دار را نقش مهمی

نقص  و اشتهاختلالات ذهنی دافراد مبتلا به در تق از مغز عامل رشد عصبی مش ویژهبه ؛عصبی

. (11) اندنوعی با کاهش سطوح این عامل رشدی مرتبط دانستهحرکتی در این گروه از افراد را به

ر ابتلا نقش مهمی دمشتق از مغز  عامل رشد عصبیویژه به ؛تغییرات عوامل رشد عصبی براین،علاوه

و یا کودکان مبتلا  (13) 1فعالیبیش /نقص توجه اختلالمبتلا به ودکان کشناختی به اختلالات عصب

کودکان  ۀمطالعبا ( 2111) و همکاران 3نلسون ،راستااین. در(19) دارد توان ذهنیو کم 2تیسمبه او

عامل رشد عصبی ویژه به ؛ذهنی نشان دادند که سطح عوامل رشد عصبیتوانمبتلا به اوتیسم یا کم

عنوان بهرا  عوامل رشد عصبی ،نتیجهدر باشد؛میتر ها پاییننسبت به همتایان سالم آنمشتق از مغز 

عامل رشد عصبی  براین،علاوه. (19) نمودندپیشنهاد  ذهنیهای مرتبط با معلولیت یکی از واسطه

و عملکرد  مغز ساختار فعالیت ورزشی، تغییرات بینرابط امل وعی از یکعنوان بهمشتق از مغز 

عامل رشد ح سرمی سطحاد موجب افزایش  یورزش فعالیت .(21) استدر نظر گرفته شده شناختی 

روی  هاموش دویدن د موجود،شواهاساس بر (.14) شودهای انسانی میدر نمونهعصبی مشتق از مغز 

در  .(15) گرددمی هادر آنمشتق از مغز  رشد عصبیبیان ژن عامل موجب افزایش  4چرخ گردان

فعالیت و  گردان روی نوار اجباری ویدن)د یورزشتمرین  دو نوع ۀبا مقایسحیوانی  ۀیک مطالع

در یک منطقه از  زاییعصبداوطلبانه باعث افزایش  یورزش فعالیتکه  نشان داده شد (ارادی یورزش

                                                           
1. Attention Deficit-Hyperactivity Disorder 

2. Autism 

3. Nelson 

4. Wheel Running 
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 تسازی خاطراپذیری عصبی و ذخیرهشکل ۀعنوان ناحیبه "دارشکنج دندانه"نام به 1مپاهیپوک

 رشد عصبی عامل ه تغییرات سطوح درگردشتواند بیمفعالیت ورزشی همچنین، . (21) شودمی

تعامل از طریق افزایش  سازی محیطغنیدیگر، سویاز .(22) گردددر افراد سالم منجر مشتق از مغز 

 ـ ادراکیثیرات مثبتی بر عملکرد أتواند تمی فعالیت بدنی انجام اجتماعی و فرصت بیشتر برای

بهبود است که ورزش منظم ارتباط مثبتی با  شده عنوان، براینعلاوه. (23) حرکتی داشته باشد

پذیری سیناپسی شکل. (11) کودکان داردحرکتی  ـ های ادراکیو یادگیری مهارت عملکرد شناختی

اساس بر .کندایفا میدر یادگیری رفتارهای حرکتی  را نقش مهمینیز  انسقشر حرکتی مغز ان

عامل رشد عصبی مشتق از د عصبی مانند مثبت و معناداری بین عوامل رش ۀرابط ،شواهد موجود

 ؛(24)وجود دارد های حرکتی بهبود یادگیری مهارت ،نتیجهتکامل قشر حرکتی مغز و در ،مغز

عامل رشد عصبی نشان دادند که ترشح در پژوهش خود ( 2111) و همکاران 2فریستچ ،مثالعنوانبه

اهمیت زیادی در یادگیری  ،3انیپیششپیقشر  ویژه دربه و وابسته به فعالیت مغزمشتق از مغز 

های حرکتی مدت مهارتطولانی رییبین یادگها گزارش کردند که آن ،چنینهم. (24) حرکتی دارد

اثرات  پیشینمطالعات . (27) وجود داردرابطه عامل رشد عصبی مشتق از مغز ترشح با میزان 

عامل رشد ایش بیان ژن و پروتئین افز در )دویدن( و یادگیری )حرکتی و شناختی( فعالیت بدنی

بخش مختلف سیستم عصبی مانند نخاع شوکی، مخچه، قشر مغز و در عصبی مشتق از مغز 

در یک محیط  یک سالمدت بهگیری قرار دیگر،سویازو  (26) اندموردبررسی قرار دادههیپوکامپ را 

در عصبی مشتق از مغز عامل رشد موجب افزایش سطوح  (در قفس)پیچیده نسبت به حیوانات 

عامل رشد افزایش سطح  ،همچنین. (26،27) استمطالعه شده حیوانات موردمغز  هیپوکامپ و قشر

 شده است گزارشاز فعالیت بدنی و یادگیری حرکتی  پسدر قشر حرکتی مغز عصبی مشتق از مغز 

عامل رشد عصبی ویژه به ؛با توجه به کمبود سطح در گردش عوامل رشد عصبی رو،ازاین ؛(21)

عامل رشد عصبی مشتق از سطوح مثبت  ۀرابطو  (19) در افراد دارای ناتوانی ذهنیمشتق از مغز 

کودکان  ۀعلاقاست که مورد یحرکات موزون روش ،(24) و عملکرد شناختی حرکتی با یادگیریمغز 

ها نیازمند ناسب آنو اجرای م شتههماهنگ دا یماهیت ،ها. این حرکات و فعالیتباشدمینوجوانان  و

زمانی با توجه به هم ،چنینهم .باشندمیرکات مختلفی است که دارای توالی خاصی حاجرای منظم 

(. 29د )نانجام آن توسط کودکان شو ۀد موجب افزایش انگیزنتوانانجام این حرکات با موسیقی می

یژه و ریتمیک است که ریزی اجرایی ومنظم با برنامهتمرینات ایروبیک شامل یکسری از حرکات 

 گرددعضله و تقویت حافظه  ب ـتواند موجب بهبود هماهنگی عصبر اثرات فیزیولوژیک میعلاوه

                                                           
1. Hippocampus 

2. Fritsch 

3. Prefrontal 
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، تبحر حرکتیثیر فعالیت بدنی بر أزمان تبررسی هم ۀزمینشواهدی در نبودبا توجه به  ،لذا ؛(31)

 باشدمیال ؤسخ به این سدنبال پاپژوهش حاضر به ،عامل رشد عصبی مشتق از مغزهوشی و  ۀبهر

چگونه ذهنی توانکودکان کم تبحر حرکتیهوشی و  ۀبهرسطح عامل رشد عصبی مشتق از مغز،  که

)سه  هفته 12ثیر أهدف از پژوهش حاضر بررسی ت ،بنابراین ؟دگیرقرار میفعالیت ورزشی  ثیرأتتحت

 ۀو بهر تبحر حرکتی ،زعامل رشد عصبی مشتق از مغ سرمی سطحمنظم بر  ورزشیفعالیت  ماه(

 بود.پذیر آموزش ذهنی توانکمکودکان  هوشی
 

 پژوهش روش
و تجربی  شاهددو گروه با آزمون آزمون و پسبا پیشربی تجنیمه مطالعات از نوع حاضر پژوهش

حال تحصیل در شهرستان بروجرد ذهنی درتوانکمآموزان را دانشپژوهش  آماری ۀجامع. باشدمی

از ساله(  6ـ12آموزان پسر )دانش 41 هاآندادند که از بین تشکیل  91ـ92حصیلی در سال ت

)عدم ابتلا به اختلال  و شرایط ورود به مطالعه گیری هدفمنداساس نمونهبری یهای استثناآموزشگاه

سلامت جسمانی و عدم معلولیت جسمانی(  داشتنون، اختلال نقص توجه و اوتیسم، ادسندرم

از پدر و مادر هر برای شرکت در پژوهش کتبی  ۀنامرضایت ابتداجهت انجام پژوهش، . ندشدانتخاب 

نفری  21صورت تصادفی به دو گروه شده بهآموزان انتخابدانشسپس،  گردید ودریافت  کودک

فعالیت  ۀبرنام مدت سه ماه به اجرایبههای گروه تجربی آزمودنی تقسیم شدند. شاهدو  تجربی

 روز در هفته بود چهارصورت منظم بهفعالیت ورزشی تمرینی شامل سه ماه  ۀ. برنامختندپرداورزشی 

تمرین حدود جلسه هر ذکر است که شایان. طول فصل پاییز اجرا شدکه در محیط آموزشگاه و در

 :شامل ریتمیکهای دقیقه بازی 25 ،کردنگرمدقیقه  15 :که شامل انجامیدطول میبهدقیقه  45

زدن به قوطی، بازی موزیکال، پرش از روی طناب یا آب، پرتاب )بازی سایه، ضربه ای پرورشیهبازی

( و بازی با جدول و بازی با نوار شکل ۀروی زمین، بازی با تخته، شمار ازی با اشکال برببه هدف، 

 و بازی ریتمیک خط، بازی صدا ،)گام درجا، گام آسان، گام هفت، تپ استپ پهلو ریتمیک حرکات

های حرکتی تمرینی بر بهبود مهارت ۀاثرات مثبت این برنام .بودکردن دقیقه سرد پنجو  (توپ بازی

های تمرینی برنامهگونه این باید عنوان نمود که .(29) استذهنی قبلًا مشاهده شده توانکودکان کم

 (.31د )نشو د موجب بهبود حافظه نیزنتوانمی عضله ـ هماهنگی عصببر بهبود علاوه

های روزمره و عادی خود به فعالیت شاهدگروه طی این سه ماه، ذکر این نکته ضرورت دارد که 

در روند اجرای . دشده منع شده بوریزیورزشی منظم و برنامه ۀو از شرکت در یک برنام پرداختمی

ساعت  41 نیزتمرینی و  ۀآزمون( قبل از شروع برنام)پیش ساعت 41گیری خونپژوهش، 

پنج میزان بههای دو گروه آزمودنی ییاز ورید بازوتمرینی  ۀاز آخرین جلس پسآزمون( )پس
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دقیقه  11مدت دور در دقیقه و به 1511با دور های خون نمونه سپس، .عمل آمدبهلیتر میلی

 رشد عصبی سطح عامل تا زمان سنجش سرمی ۀ، نمونسرم آوریپس از جمعو  گشتسانتریفیوژ 

گیری اندازه منظورهمچنین، به. (13) گردیدنگهداری گراد سانتی ۀدرج -11 دمایدر مغز مشتق از 

. برای این کار از مورداستفاده قرار گرفتروش الایزا  ،مشتق از مغز رشد عصبی عاملسرمی  سطح

( میلی لیتر پیکوگرم/با حساسیت حداقل ) مشتق از مغز رشد عصبیعامل  سنجش ۀویژ یالایزا کیت

  .گردیداستفاده  17611پرومگا )آمریکا( با شماره کاتالوگ جی  ساخت شرکت 6/15

 ـ لینکلن تبحر حرکتی آزموناز  هاحرکتی آزمودنی شایستگی()تبحر  سنجش منظوربهبراین، علاوه

ساله طراحی  14شش تا  کودکان تبحر حرکتیبرای سنجش  . این آزموناستفاده شد 2اوزرتسکی

کتی ظریف و های حرمهارت :ند ازهست پوشش این آزمون عبارتنواحی تحت .(31) شده است

تکلیف  36دارای آزمون این  .درشت، مهارت و سرعت حرکت انگشتان و هماهنگی چشم و دست

روی یک پا، لمس بینی خود، ایستادن سمت عقب، رفتن بهراه :شاملترتیب از ساده به مشکل به

گذاری سکه در داخل یک جعبه، پریدن و پریدن از روی طناب، پرتاب توپ و گرفتن آن، جای

یک روی تعادل و حفظ شوند و بسته می ها بازکه دستحالیپا در ۀزدن، حفظ تعادل روی پنجکف

حرکات درشت های آزمونخردهجمع نمرات خام کل این آزمون از طریق حاصل ۀنمر .باشدمیمیله 

(، هماهنگی یک آیتم) آیتم(، سرعت دویدنهشت ) های تعادلآزمونمجموع نمرات خرده :شامل

مجموع نمرات  :( و حرکات ظریف شاملنه آیتم) هماهنگی اندام فوقانی و(هفت آیتم) دوطرفه

سرعت و چالاکی  و(هشت آیتم) حرکتی بینایی شاهد(، یک آیتم) دهیهای سرعت پاسخآزمونخرده

 آزمون اطلاعات مربوط بهاین ذکر است که بهلازم (.32) شودمی( محاسبه هشت آیتم) اندام فوقانی

حرکات و  6سرعت ،5هماهنگی دستی پویا، 4هماهنگی پویای عمومی، 3هماهنگی ایستای عمومی

برای بررسی پایایی این آزمون در ایران از روش دهد. قرار می پژوهشگرانرا در اختیار  7زمانهم

بروان برای  ن ـایایی با استفاده از فرمول اسپیرمضرایب پ است کهکردن بهره گرفته شده نیمهدو

 باشد( می17/1معادل )نیز  ن در پسرانبستگی کلی نمرات با سو هم بوده( 96/1معادل ) پسران

 ۀعمل آمد و در فاصلصورت انفرادی آزمون بهآموزان بهاز تمامی دانشدر این پژوهش . (33)

ظهر  12تا صبح هشت این آزمون از ساعت . احت داده شدها استرها به آنآزمونها و خردهآزمون

                                                           
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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آزمون و طی دو روز )یک روز گروه تجربی و یک روز گروه شاهد( و در یک مکان واحد برای پیش

این آزمون برای هر  یهاآزمونخرده دارد که تمامیذکر این نکته ضرورت . آزمون اجرا شدپس

داد و امتیاز ر آزمودنی سه بار حرکت را انجام میگیری شده و هآزمودنی طی یک جلسه اندازه

گرفتند و شرایط تشویق قرار میها موردآزمودنی تمامی) شددر نظر گرفته میوی برای بهترین اجرا 

 .(آزمون یکسان در نظر گرفته شده بودآزمون و پسانجام پیش

تمرینات  ۀو بعد از اجرای برنام قبل ها،آزمودنیهوشی  ۀبهرارزیابی میزان  منظورهببراین، علاوه

. این آزمون برای تعیین عنوان تست هوش استفاده شداز آزمون ترسیم آدمک گودیناف بهورزشی 

گیرد. هنگام تفاده قرار میاسسال مورد 13 سه تا هوشی کودکان ۀهوشمندی سن عقلی و بهر ۀدرج

را زیبا و آن دتوانو هرچه می ردهکه شد که یک آدم ترسیم خواستکودکان  ازاین آزمون اجرای 

هریک از اجزای  و به شودزمان محاسبه نمی ذکر است که در این آزمونبهلازم .نمایدخوب ترسیم 

که توسط صورتی( درغیره تر از عرض آن وسر، پا، دست، تنه، طول بدن طویل مثالبرای) آدمک

دهی وجود دارد و آیتم برای نمره 51 ،وعمجم. درگیردتعلق مییک نمره  ،کودک ترسیم شده باشد

خام  ۀنمر ،باشد که با استفاده از جدول مخصوصمی 51شده توسط هر فرد کسب ۀحداکثر نمر

روایی و  .گرددمحاسبه می (12 × سن تقویمی × )سن عقلی هوشی ۀو بهر شدهتبدیل به سن عقلی 

مقایسه با آزمون رنگی و اعتبار آن در( 74/1) سال معادل 11 شش تا این آزمون برای کودکانتبار اع

  .(34) گزارش شده است( 24/1) برابر با ریون

 ستفاده شد.ا ویلکـ  شاپیرو ها از آزمونداده بودن توزیعطبیعیرای تشخیص بدر این پژوهش 

 :لشامآزمون این  هایفرضپیش تمامی یدأیو ت پس از بررسی 1آزمون آنالیز کوواریانسهمچنین، 

قبل از شروع مطالعه، همگونی شیب  پراشتوزیع طبیعی نمرات، همگونی واریانس، پایایی، اجرای هم

ها تحلیل دادهوبرای تجزیه پراش با متغیر مستقلبستگی خطی متغیر همرگرسیون و هم

ل مستق تیاز آزمون نیز آزمون دو گروه شاهد و تجربی پیشۀ برای مقایس. قرار گرفتاستفاده مورد

 ۀنسخ 2ی تحلیل آماریافزارنرم ۀبست ها با استفاده ازداده تحلیلذکر است که شایان بهره گرفته شد.

 .صورت گرفت( P≤0.05) داریاو در سطح معن 21
 

 نتایج
بین مقادیر  یفاوت معنادارت، جز هماهنگی عمومی پویادهد که بهنشان میمستقل  3تینتایج آزمون 

، آزمون تحلیل کوواریانس اساس نتایجبر. (شمارۀ سه)جدول  ود نداشته استآزمون دو گروه وجپیش

                                                           
1. ANCOVA 

2. SPSS 

3. T  Test 
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مشتق از مغز  رشد عصبیعامل  سطوح سرمیدار ابدنی منظم باعث افزایش معن فعالیت هفته 12

کل  ۀنمردر  داریامعن ریتغیبراساس نتایج  چنین،(. همشمارۀ چهار جدول) (P=0.001)شود می

، هماهنگی (P=0.021) های هماهنگی عمومی پویامقیاسو خرده( P=0.001) تبحر حرکتی آزمون

حرکات مقیاس در خرده این تغییراما  ؛(P=0.043) شودمیمشاهده سرعت  و( P=0.001) دستی پویا

 .(شمارۀ چهار جدول)( P=0.095) وجود ندارد پذیرذهنی آموزشتوانکودکان کم زمانهماختیاری 

نشده بهر هوش میزان معنادارتغییر موجب ورزشی  ۀبرنام از ای این دورهاجر ذکر است کهشایان

 .(P=0.086) است
 

و  شاهددر دو گروه هوش  ۀو نمر مشتق از مغز رشد عصبیعامل  آزمونآزمون و پسمیانگین پیشـ 6ل جدو

 تجربی

 گروه متغیر
 هوش  ۀنمر لیتر( میلی )پیکوگرم/ مشتق از مغز رشد عصبیعامل 

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد گینمیان

 تجربی
56/08 22 645 آزمونپیش  55/6  
56/08 15 505 آزمونپس  56/4  

 شاهد
16/08 56 615 آزمونپیش  40/4  
58/08 26 548 آزمونپس  62/4  

 

 شاهد و تجربیکتی اوزرتسکی در دو گروه حر ـ ادراکی قابلیت آزمونآزمون و پسمیانگین پیش ـ8جدول 

     گروه                         متغیر           
  آزمونپس             آزمونپیش            
 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

کل تبحر حرکتی  ۀنمر
 اوزرتسکیـ  لینکلن

2/65 تجربی  44/24  2/60  26/25  
26/60 شاهد  10/55  5/60  62/56  

 هماهنگی عمومی ایستا
65/6 0 تجربی  5/0  50/4  

66/5 شاهد  56/6  6/5  65/4  

 هماهنگی عمومی پویا
46/6 تجربی  55/2  46/6  66/6  

6/4 شاهد  55/2  5/4  06/2  

 پویا هماهنگی دستی
66/4 تجربی  40/6  86/1  85/6  
81/4 5 شاهد  06/6  55/6  

 سرعت 
66/4 تجربی  66/6  56/6  55/6  
06/5 شاهد  15/4  18/5  58/4  

 زمانهم حرکات اختیاری
56/6 تجربی  86/6  58/5  56/4  
 26/6 08/6 48/6 58/6 شاهد

 

 



 6931تابستان  ،82رفتار حرکتی شماره                                                                                       662

 های شاهد و تجربیآزمون گروهپیش ۀمقايس ـ9جدول 

 گروه متغیر
  

 انداردنحراف استا میانگین داریاسطح معن

مشتق از  رشد عصبیعامل 
  مغز

 22 546 تجربی
699/1 

 63 576 شاهد

 هوشی ۀبهر
 16/5 15/11 تجربی

566/1 
 41/4 75/11 شاهد

کل تبحر حرکتی  ۀنمر
 اوزرتسکیـ  لینکلن

 44/24 2/31 تجربی
121/1 

 71/16 25/31 شاهد

 هماهنگی عمومی ایستا
 36/5 1 تجربی

311/1 
 15/5 35/9 شاهد

 هماهنگی عمومی پویا
 96/2 45/3 تجربی

111/1 
 96/2 5/4 شاهد

 پویا هماهنگی دستی
 41/5 55/4 تجربی

141/1 
 17/4 6 شاهد

 سرعت 
 35/4  55/5 تجربی

133/1 
 71/4 15/6 شاهد

 زمانهم حرکات اختیاری
 15/5 65/5 تجربی

167/1 
 41/3 91/5 شاهد

  (P≤0.05) تغییر معنادار در سطح*
 

آزمون تفاوت معناداری را نشان دو گروه در پیش یمیزان هماهنگی عمومی پویا ،اساساینبر

 . شودنمیکه برای دیگر متغیرها تفاوت معناداری مشاهده حالیدر؛ (P=0.001)دهد می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 663                                                                                           تأثیر فعالیت بدنی منظم بر تغییرات سطح ...

 و تجربی شاهدهای در گروه آزمايشرهای موردنتايج آزمون تحلیل کوواريانس برای متغی ـ2جدول 

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 
 تغییرات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

 اف ۀآمار
سطح 

 داریامعن
 اثر ۀانداز

 رشد عصبیعامل 
 مشتق از مغز

 51/1 111/1 71/13 21/21223 2 56/41446 شدهمدل تصحیح
 21/1 111/1 57/14 71/21412 1 71/21412 آزمونعامل پیش

 15/1 *111/1 13/14 29/21135 1 29/21135 عامل گروه

نمرات آزمون 
 هوش

 55/1 111/1 11/331 16/414 2 73/119 شدهمدل تصحیح
 22/1 111/1 71/661 11/119 1 11/119 آزمونعامل پیش

 22/1 395/1 74/1 91/1 1 91/1 عامل گروه
مجموع نمرات 
آزمون رشد 

 ـحرکتی لینکلن 
 وزرتسکی ا

 93/1 * 111/1 41/333 16/62291 2 73/12459 شدهمدل تصحیح
 93/1 111/1 11/666 63/12459 1 63/12459 آزمونعامل پیش

 33/1 111/1 91/19 14/371 1 14/371 عامل گروه

هماهنگی عمومی 
 ایستا

 91/1 111/1 59/171 31/349 2 63/691 شدهمدل تصحیح
 91/1 *111/1 42/339 13/695 1 13/695 آزمونعامل پیش

 21/1 212/1 19/1 43/2 1 43/2 عامل گروه

هماهنگی عمومی 
 پویا

 11/1 111/1 11/22 93/111 2 63/211 شدهمدل تصحیح
 91/1 111/1 51/42 63/194 1 63/194 آزمونعامل پیش

 11/1 *121/1 77/5 41/26 1 41/26 عامل گروه

هماهنگی دستی 
 پویا

 11/1 111/1 49/71 62/319 2 24/639 شدهحمدل تصحی
 11/1 111/1 45/153 14/624 1 14/624 آزمونعامل پیش

 25/1 *111/1 11/14 16/57 1 16/57 عامل گروه

 سرعت 
 94/1 111/1 11/211 61/446 2 21/193 شدهمدل تصحیح

 94/1 111/1 26/427 91/174 1 91/174 آزمونعامل پیش
 17/1 *143/1 39/4 9 1 9 عامل گروه

حرکات اختیاری 
 زمانهم

 91/1 111/1 39/527 16/192 2 12/314 شدهمدل تصحیح

 96/1 111/1 51/1154 12/314 1 12/341 آزمونعامل پیش
 12/1 195/1 92/2 16/1 1 16/1 عامل گروه

  (P≤0.05) تغییر معنادار در سطح* 
 

های مقیاس( و خردهP=0.001) اوزرتسکی ـ لینکلنکل آزمون تبحر حرکتی  ۀنمر ،اساساینبر

. اند( تغییر معناداری یافتهP=0.001پویا )هماهنگی دستی  و (P=0.021هماهنگی عمومی پویا )

 (.P=0.001) دهدرا نشان میی داراافزایش معن نیز مشتق از مغز رشد عصبیعامل  سطح سرمی
 

 گیریبحث و نتیجه
عامل رشد های ورزشی و حرکات موزون( بر )بازیورزشی فعالیت ماه  سهثیر أحاضر ت در پژوهش

بررسی قرار موردپذیر ذهنی آموزشتوانکودکان کم تبحر حرکتیو هوشی  ۀبهر، عصبی مشتق از مغز

آزمون دیگر جز هماهنگی عمومی پویا، تفاوت معناداری بین مقادیر پیشبه، هایافتهبراساس  .گرفت
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد  .شودمشاهده نمیبین دو گروه تجربی و شاهد العه مطمتغیرهای مورد

تبحر  عامل رشد مشتق از مغز وسطح دار اافزایش معنفعالیت ورزشی موجب از این دوره که 

 از این دوره پسها بهر آزمودنیاما میزان هوش ؛استحرکتی این گروه از کودکان شده  )شایستگی(

 . استتغییر معناداری نیافته  فعالیت ورزشی از

بدنی و شرکت در فعالیت ورزشی حکایت از های درس تربیتثیر کلاسأت ۀزمینمطالعات ورزشی در

ها کودکان و بهبود عملکرد تحصیلی آن و حرکتی ثیر مثبت شرکت در این برنامه بر رشد شناختیأت

ه ئشناختی اراحرکتی و عملکرد بهبود  فعالیت بدنی بر گونه اثراتکار برای این. دو سازو(35) دارد

های دهندهمغزی، تغییر سطوح انتقالافزایش جریان خون :شاملفیزیولوژیکی سازوکار  :شده است

سازوکارهای  و تغییر سطوح برانگیختگی و عصبی مغز، تغییرات ساختاری سیستم عصبی مرکزی

به  و شودمی دنی موجب فراهمی تجارب یادگیریتکاملی که در آن حرکت و فعالیت ب یادگیری/

تغییر معناداری در  حاضر پژوهشدر  براین،علاوه (.11) کندشناختی کمک میو  تبحر حرکتی

مطالعه  ۀکه یکی از دلایل این عدم تغییر شاید طول دور گردیدها مشاهده نآزمودنی بهرمیزان هوش

 ۀطول دور ،اندرا گزارش کرده بهرعالیت بدنی بر هوشدار فاثیر معنأدر مطالعاتی که ت ،ازیر ؛باشد

ثیر أنیز تدیگر در برخی از مطالعات . (35) بوده است سال دوحتی  و یاماه  ششورزشی  ۀبرنام

متوسط تا شدید بر عملکرد شناختی کودکان مبتلا به سندرم نقص  با شدت فعالیت بدنی روزانه

میزان فعالیت بدنی و اند که هرچه نوعی اذعان کردهتوجه گزارش شده است و این پژوهشگران به

 (.36) تری بر عملکرد شناختی خواهد داشتاثرات بیش ،تر باشدزمان پرداختن به آن طولانیمدت

ثیر فعالیت بدنی بر عملکرد شناختی و پیشرفت تحصیلی کودکان، سیبلی و أدر ارتباط با تهمچنین، 

زمینه نشان دادند اینگرفته درصورت پژوهش 44تحلیل با بررسی فرا ۀ( در یک مطالع2113) اتنیر

پور تقی(. 11) باشدمیود عملکرد شناختی کودکان مرتبط بشکل معناداری با بهکه فعالیت بدنی به

های ریتمیک بر عملکرد توجه و عملکرد ثیر سه ماه بازیأبا بررسی تنیز ( 2113جوان و همکاران )

لات ثیر مثبتی بر بهبود مشکأت ،که این گروه از حرکات گزارش کردندن ذهنی تواکودکان کم ۀحافظ

 (.29) ذهنی داردتوانمشکلات عمومی یادگیری در کودکان کمتوجه، توجه عمومی حافظه و 

برای بررسی  هاعنوان یکی از شاخصهوشی به ۀگیری بهراندازه در برخی از مطالعات، ،دیگرسویاز

( 1969) 1کوردر ،راستاایناستفاده قرار گرفته است. درشی بر عملکرد شناختی موردثیر فعالیت ورزأت

مقیاس  توسطشده گیریاندزاههوشی ) ۀثیر تمرینات آمادگی جسمانی بر بهرأت در پژوهش خود

بررسی ( را مورد66هوشی=  ۀمیانگین بهربا متوسط ) ۀذهنی با درجتوان( پسران کم2هوش وکسلر

                                                           
1. Corder 

2. Wechsler Intelligence Scale for Children 
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مقایسه با گروه کنترل، تمرینات آمادگی جسمانی موجب بهبود کل که در گزارش کرد و قرار داد

 ۀاما تفاوتی در بهر ؛استهوشی و مقیاس شفاهی گروه تمرینات ورزشی شده  ۀنمرات مقیاس بهر

هوشی  ۀکه بهر توجه این بودنکتۀ قابل(. 11) شودنمیمشاهده هوشی عملکردی دو گروه 

پیشنهاد  ،تفاوتی با گروه کنترل نداشته و لذا ،دکان حاضر در تمرینات ورزشیآمده توسط کودستهب

بیشتر از فعالیت بدنی موجب بهبود عملکرد  ،شده بود که کسب توجه بهتر در گروه تمرینات ورزشی

هفته تمرینات ایزومتریک یا  ششثیر أبا بررسی تنیز ( 1967) 1برونشود. هوشی می ۀدر آزمون بهر

( نشان داد که شرکت در تمرینات 35 هوشی= ۀمیانگین بهربا توان ذهنی )ی کودکان کمروبر یوگا 

توسط  (ترتیببه)شده گیریورزشی موجب بهبود نتایج آزمون هوش و مقیاس اجتماعی اندازه

با توجه به نیاز ، نتیجه( و در12) لند شدهبینت و مقیاس رشد اجتماعی وین ـ های استنفوردآزمون

های حرکتی، این کنترل مهارتابی و یفرایندهای علت ،استفاده از حافظهو  ورزشی به توجه تکالیف

ذکر بهلازم. بوده است مرتبط کودکان هنگام فعالیت ورزشی ۀوسیلتکالیف ذهنی به ۀها با تجرببهبود

عدم که سد رنظر میبه ،روایناز ؛باشدمرتبط میعوامل ژنتیکی  ابهوشی  ۀبهربخش اعظم است که 

 ۀبه نوع برنام ،مقایسه با مطالعات دیگرحاضر در پژوهشهوشی در  ۀبهبود در میزان بهر ۀمشاهد

از تمرینات ورزشی برای بهبود آمادگی جسمانی  تردر آن مطالعات بیش، زیرا ؛ورزشی مرتبط باشد

بازی و ورزشی که  هایاز فعالیت بیشتر حاضرکه در پژوهش حالیدر ؛(11،12) استفاده شده بود

استفاده تفاوت در نوع آزمون مورد ،همچنین .شده است بهره گرفته ،گرفتمیبرحرکات موزون را در

شاید یکی دیگر از علل عدم همخوانی  ،حاضر با مطالعات دیگر پژوهشهوشی در  ۀبرای سنجش بهر

  .هوشی با آن مطالعات باشد ۀدر بهبود بهر

ثیر أتهای متفاوتی تحتبا نسبتآن مناسب بهبود و  تبحر حرکتیو  تواناییبرمبنای مطالعات،  

فرصت ایجاد ، تبحر حرکتیثر در ؤگیرد. یکی از عوامل محیطی موراثت و عوامل محیطی قرار می

ویژه دوران به ،های حساس رشدیهای پویا برای کسب تجربیات حرکتی در دورهیادگیری و محیط

ثیر یک محیط أبه این موضوع، یکی از اهداف پژوهش حاضر بررسی ت با توجه (.37) باشدمیکودکی 

حرکتی کودکان )شایستگی( تبحر )از طریق پرداختن به فعالیت ورزشی( بر  ثرؤپویا و م

انجام ) منظم بدنی فعالیت هفته 12که نشان داد  نتایجراستا، دراین .بودپذیر ذهنی آموزشتوانکم

. استاین گروه از کودکان شده  تبحر حرکتیدار اث افزایش معنباع حرکات موزون و ایروبیک(

موجب  تبحر حرکتیکل مقیاس  ۀنمر برثیر معنادار أبر تعلاوهفعالیت ورزشی  ه ازاین دورهمچنین، 

های این آزمون مانند هماهنگی عمومی ایستا، هماهنگی عمومی مقیاسخردهاز تغییر معنادار برخی 

های زمان شده بود. از جمله ویژگی، سرعت حرکت و حرکات اختیاری همپویا، هماهنگی دستی پویا

                                                           
1. Brown 
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های حرکتی درشت، توان به مشکل اجرای مهارتحرکتی می ـ های حسیکودکان دارای ناهنجاری

. این (2) های حرکتی ظریف اشاره کردیابی و اختلال مهارتدرک فضایی، زمانی، جسمانی و جهت

اعمال حرکتی در این گروه از افراد  ۀضعف جسمانی و انجام ناشیانمشکلات منجر به فقر حرکتی، 

های محیطی تحریک خواهد شد. عملکرد مناسب مغز انسان مستلزم این است که از طریق محرک

ید شده أیحرکتی دوران کودکی ت ـ اهمیت این تحریکات برای رشد حسی ذکر است که. شایانشود

مطابقت دارد.  (6) فردرحبان و (5) 1یون هاییافتهبا  حاضر هشپژونتایج در این ارتباط، . (3) است

 ،چنینربوط به تعادل ایستا و پویا و همهای ممقیاسدار در خردهاتغییرات معن ۀمشاهدبا توجه به 

فرد و رحبانی مثالعنوانهب ؛(6) مطالعاتدیگر و همخوانی آن با  پژوهشهماهنگی و سرعت در این 

هماهنگی کودکان  نیزیا و وثیر مثبت فعالیت بدنی بر بهبود تعادل ایستا و پأت ،همکاران

کردن که فعالیت بدنی بازی گرددهمچنین، عنوان می .شودگزارش میپذیر ی آموزشذهنتوانکم

 ،زیرا ؛ذهنی منجر شودتوانتواند به رشد و تکامل این جوانب مهم از مهارت حرکتی کودکان کممی

 های حرکتی واین گروه از افراد اغلب با اختلال در اجرای مهارت ،گردیدقبلاً ذکر که گونه همان

درمانی باعث بهبود حرکتی و بازی ـ های روانیانجام فعالیت ،چنینهم .باشندمیآن مواجه  یاجزا

توان چنین گفت که در تبیین این نتایج می .(31) شودذهنی میتوان در کودکان کم تبحر حرکتی

یار ت بسکردن که مهارلمسی در بهبود مهارت لمس ۀاستفاده از جعب انندهایی مانجام فعالیت

 ،براینعلاوه.  (31) است ثرؤبسیار م ،باشدنابینایی می مبتلا بهذهنی توان ای برای کودکان کمویژه

ایروبیک در کاهش اضطراب و تعادل فکری و روحی این  انندگونه مهای بازیباید به نقش فعالیت

و بدون استرس  شکل صحیح وهای حرکتی بهای برای انجام فعالیتایجاد زمینهموجب که  کودکان

این پژوهشگران و نتایج  هاییافتهبراساس  .(31)اشاره کرد  ،شودمی هاآن تبحر حرکتیبهبود 

ای ملاحظهطور قابلکردن بهتوان گفت که فعالیت ورزشی، فعالیت بدنی و بازیحاضر می پژوهش

 شود. تبحر حرکتید به بهبومنجر تواند و می دادهثیر قرار أتحرکتی را تحت ـ توانایی شناختی

عامل رشد عصبی . باشدمیو سیستم عصبی  زمغبر فعالیت ورزشی نقش مثبت  بیانگرشواهد موجود 

های محوری در سلامت سلول ینقش ،ثر از فعالیت ورزشیأعنوان یکی از عوامل متبه مشتق از مغز

دویدن روی  ۀاثر فزایند ،جوندگان گرفته در ارتباط باصورت. در مطالعات ورزشی (14) عصبی دارد

عنوان یکی مشاهده شده و از آن به عامل رشد عصبی مشتق از مغز هیپوکامپنوار گردان بر سطوح 

در برخی از مطالعات  ،. همچنین(15) یاد شده استز پذیری مغثر بر انعطافؤاز عوامل مرکزی م

عنوان ( 2114) و همکاران 2ثیر فعالیت بدنی بر عملکرد شناختی نشان داده شده است. واین منأت

                                                           
1. Youn 

2. Vaynman 
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. باشدمیفعال بهتر ده نسبت به گروه غیررککه عملکرد یادآوری و یادگیری حیوانات تمرین اندکرده

رشد عامل بیان ژن  ، افزایشتر از آزمون ماز عبور کرده بودندها در حیواناتی که سریعآنهمچنین، 

و میزان شد عصبی مشتق از مغز عامل رسطوح و بین  کردهرا مشاهده  مشتق از مغز عصبی

های انسانی نیز گرفته روی نمونه. در مطالعات صورت(39) را گزارش نمودندمثبتی  ۀرابط ،یادگیری

و فرایندهای شناختی از جمله حافظه و عملکرد اجرایی عامل رشد عصبی مشتق از مغز سطوح بین 

ثیر أتدر پژوهش خود ( 2111) انو همکار 1اریکسون ،مثالبرای ؛(41) رابطه مشاهده شده است

 ۀحافظ ،چنینسرمی و همعامل رشد عصبی مشتق از مغز مثبت فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح 

در کودکان عامل رشد عصبی مشتق از مغز ح سطکاهش . (41) گزارش نمودند را فضایی

 (24) ق از مغزمشت رشد عصبیعامل سطح  حرکتی باهای مهارتارتباط یادگیری  و ذهنیتوانکم

شاید  مشتق از مغز رشد عصبیعامل نشان می دهد که تغییرات در سطوح عوامل رشد عصبی مانند 

ثیر أبیانگر ت تواندمیداشته باشد. این نتایج  هادر تغییرات عملکردی و مهارت یثرؤنقش م

عملکرد های سیستم عصبی و بروز نتایج آن در زایی در سلولهای حرکتی بر سیناپسفعالیت

رشد عامل افزایش سطح حاضر ممکن است  نتایج پژوهشاساس بر ،نتیجهدر ؛حرکتی افراد نیز باشد

 کودکان تبحر حرکتیثری در بهبود ؤنقش م ،پس از یک دوره تمرین ورزشی مشتق از مغز عصبی

حیطی برابر محرک مذهنی درتوانکودکان کم قرارگیریکه  شکلیبه ؛ذهنی داشته باشدتوانکم

 تواندمی مشتق از مغز رشد عصبیعامل ح بر تغییر سطعلاوه ،(ن)بازی و حرکات موزو دنیبفعالیت 

 ،روایناز ؛ثیر خود قرار دهدأتهای حرکتی در این گروه از افراد را تحتمهارترشد روند  نوعیبه

ممکن  سطح تندرستیو بهبود فیزیولوژیکی های بر سازگاریفعالیت ورزشی علاوه که رسدنظر میبه

تبحر حرکتی در کودکان بهبود موجب  ،مشتق از مغز رشد عصبیعامل سطح طریق افزایش است از 

 .ذهنی شودتوانکم

 سطحزمان بدنی منظم باعث افزایش هم فعالیت پژوهش حاضر، هایاساس یافتهبر و مجموعدر

 ،نتیجهدر شود؛میوانی ذهنی تکمکودکان  تبحر حرکتیو مشتق از مغز  رشد عصبیسرمی عامل 

تبحر موجب بهبود  مشتق از مغز رشد عصبیعامل از طریق افزایش سطح ممکن است فعالیت بدنی 

های از جمله محدودیتخاطرنشان ساخت که درپایان، باید  .گرددتوان ذهنی کودکان کم حرکتی

با نات ورزشی اشاره کرد. تمری ۀها )پسر( و طول دورتوان به جنسیت آزمودنیپژوهش حاضر می

 نیزورزشی بر میزان ترشح عامل رشد عصبی مشتق از مغز و تمرینات  و مدت ثیر شدتأتوجه به ت

پیشنهاد  توان ذهنیکم هوشی کودکان ۀثیر معنادار تمرینات آمادگی جسمانی بر میزان بهرأت

مشتق  رشد عصبیعامل زمان شدت فعالیت ورزشی بر سطح ثیر همأت ،در مطالعات آتیکه شود می
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استفاده از  ،چنینهمقرار گیرد. بررسی موردبیشتر هوشی این گروه از کودکان  ۀو میزان بهر از مغز

 ۀزمیندر را تریاطلاعات دقیق تواندمیهوشی و عملکرد شناختی  ۀهای سنجش بهردیگر آزمون

  قرار دهد. پژوهشگرانختیار در اتوان ذهنی ثیر فعالیت ورزشی بر عملکرد شناختی کودکان کمأت

تواند موجب بهبود تبحر حرکتی کودکان داد که فعالیت ورزشی منظم می نشاننتایج  :پیام مقاله

های کودکان استثنایی توصیه به معلمان و مدیران آموزشگاه ،لذا ؛پذیر شودذهنی آموزشتوانکم

های آموزشی این گروه از صلی برنامهعنوان یکی از ارکان اشود که فعالیت ورزشی منظم را بهمی

 کودکان قلمداد کنند.
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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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