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خالصه

- روانيزمینهدراختالالتبرانگیزترینچالشازیادگیرياختالل:مقدمه

کودکان داراي مهمهايویژگیازیکی. پرورش استوآموزشوشناسی

هدف پژوهش حاضر . استحافظهدرکارکردهاياختاللاختالل یادگیري،

دختر آموزان بررسی تاثیر تمرینات ایروبیک بر بهبود عملکرد شناختی دانش

  .مقطع ابتدایی مبتال به اختالل یادگیري بود

ساله  8آموزان دختر نفر از دانش 45ي آماري این پژوهش، جامعه: کارروش

بودند  1392-93یادگیري شهرستان سرایان در سال تحصیلی مبتال به اختالل 

دو گروهدرتصادفگیري تصادفی ساده انتخاب و بهنفر به صورت نمونه 30که

وکودكبامصاحبهطریقازابتدادر .گرفتندقرارو آزمونشاهدنفري15

اییدتافرادایندریادگیرياختاللوکسلرآزموناجرايوپیشینهبررسیوالد،

ي به منظور ارزیابی عملکرد شناختی از آزمون وکسلر تجدید نظر شده. شد

ي تمرین درمانی هفته برنامه 8سپس گروه آزمون به مدت . کودکان استفاده شد

تحلیلتوصیفی،تحلیل آماري با استفاده از روش. ایروبیک را دریافت کردند

  .انجام شد18ي نسخه  SPSSافزارواریانس و با کمک نرم

هفته تمرینات ایروبیک بر بهبود عملکرد  8تحقیق، اینبنا بر نتایج: هایافته

شناختی کودکان داراي اختالل یادگیري در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد 

  ).>0P/ 05(داري داشته است تاثیر معنی

       روشیکبه عنوانتواندرسد تمرینات ایروبیک میبه نظر می:گیرينتیجه

بر بهبود عملکرد شناختی کودکان داراي مثبتیتاثیرداروییغیروتهاجمیغیر

  .اختالل یادگیري داشته باشد

  عملکرد، اختالل یادگیري، تمرینات ایروبیک، شناخت:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

از همکاري . ارتباطی با منافع نویسندگان ندارد بوده که با تایید دانشگاه بیرجند و بدون حمایت مالی نهاد خاصی انجام شده و نامهبرگرفته از پایاناین پژوهش 

.گرددمیقدردانی  آموزان، والدین و مربیان ورزشی مربوطه،مسئولین محترم ادارهی آموزش و پرورش شهرستان سرایان، معلمان، دانش
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مقدمه

آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور جا که دانشاز آن

اي دارند، توجه در دستیابی به اهداف نظام آموزشی، نقش و جایگاه ویژه

موجب روانی، -به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و سالمت جسمانی

). 1(گرددبیشتر نظام آموزشی جامعه میباروري و شکوفایی هر چه

سطحنظرازتحصیلی مختلفهايدورهوسنیندرآموزاندانش

ابتدایی هايسالدرویژهبههااز آنبعضیونبودهیکسانیادگیري،

هاآنرفتارودادهدستازراخودگروههمگون باشرایط،تحصیلی

اگر چه این. نمایدمیمتخصصانبهایشانمعرفیبهرا وادارآموزگاران

وبازيکردن،هوش، صحبتوزن،وجسمی، قدرشدنظرازکودکان

مشابهتقریباوبهنجارهاي خودیاري،مهارتودیگرانباتعامل

میوروندمیمدرسهبهوقتیلیکنکنند،عمل میخودهمساالن

- میمشکالت جديدچاربیاموزندراحسابونوشتنخواهند خواندن،

عمومیقانونومتحدهایاالتپرورشوي آموزشاداره).2(شوند 

یایکدراختالل:کندتعریف میچنینرایادگیرياختالل  101-476

یا گفتاريزبانکاربردیافهمدرکهشناختیرواناساسیفرآیندچند

ناقصتواناییصورتبهاستممکنوکردهمشکلایجادنوشتاري،

هجینوشتن،خواندن،کردن،فکر کردن، صحبتدادن،درگوش

راهنمايطبق). 3(گردد ظاهرریاضی،محاسباتیاکلماتکردن

زمانی تشخیصیادگیريروانی، اختالالتاختالالتآماريوتشخیصی

خواندن،برايشدهاستانداردهايآزموندرپیشرفتکهشوندمیداده

بر انتظارموردحدزیرمالحظهقابلبه طوربیان نوشتاريیاریاضیات

اختاللاینشیوعمیزان). 4(باشد هوشیسطحوتحصیالتسن،حسب

استفاده موردهايمالكبهتوجهباودیگريجامعهبهايجامعهاز

میزان شیوع  1392ایران نیز جلیل آبکنار در سال در.استمتفاوت

 20تا   10درصد که به طور متوسط  30تا  7/2یادگیري را اختالالت 

گیرد و در پسران بیشتر از دختران آموزي را دربرمیدرصد جمعیت دانش

گذشته،سال10در). 5(است، گزارش کرده است  1به  2و به نسبت 

افزایشدرصد38به حد  یادگیرياختاللدارايآموزانمیزان دانش

اند که شمار کودکان با اختالالت دادهنشانهاپژوهشاین ) 6(است یافته

ها، به سرعت افزایش یافته که یادگیري، همانند برخی دیگر از ناتوانایی

). 7(ي بیشتر در این زمینه باشد تواند دلیلی بر اهمیت مطالعهاین می

ترین ساختار جهان هستی که تعجبی ندارد که مغز را به عنوان پیچیده

- از آن جایی که نارسایی. نمایندسایی شده است توصیف میتاکنون شنا

شناختی دارند و تمام عملکردهاي ي یادگیري، طبیعت عصبهاي ویژه

توان گفت نقص در گیرند، مییادگیري در مغز و نظام عصبی شکل می

- ترین علل نارساییکارکرد سیستم عصبی مرکزي به عنوان یکی از شایع

تعدیل بهمنجرمنظم،بدنیفعالیت). 8(ند شوهاي یادگیري مطرح می

دارد،سزایینقش بهحافظهویادگیريدرکههیپوکامپهايسازگاري

هاکه توسط مراکز کنترل و پیشگیري بیماريطورهمان). 9(شود می

تواند با افزایش تحقیقات نشان داده است که فعالیت بدنی می ه،اشاره شد

هاي و رشد سلول مغزي، جریان خون، اکسیژن، تولید هايرشد مویرگ

سطوح  ،)مرکز یادگیري و عملکردهاي شناختی(عصبی در هیپوکامپ

عصبی و  ياتصاالت عصبی، تراکم شبکه يعصبی، توسعه يدهندهانتقال

تغییرات این .را تحت تاثیر قرار دهدفیزیولوژي مغز  ،حجم بافت مغز

اختی از جمله توجه، پردازش اطالعات،عملکردهاي شنشود تا میسبب

مثبت، کاهش احساس هوس  ي، افزایش عاطفهاطالعاتذخیره و بازیابی 

عملکرد شناختی و به طور خاص توان گفت می.بدبهبود یاو درد

). 10(یابد میعملکرد اجرایی، از طریق فعالیت بدنی هوازي افزایش

ازپسآناتومیکیراتنیز تغییهاموشرويگرفتهانجامهايپژوهش

- کردهرا گزارشمغزبرسازي محیطیغنییااختیاريورزشیفعالیت

تعدادافزایشينتیجهدرزایینورونافزایششاملتغییراتاین. اند

ها دندریتطولوتعدادافزایشونورونیافزایش بقايوهانورون

بینارتباطاتو هاسیناپسدر تشکیلهادندریتنقشبه دلیل.است

جهتتريقويپتانسیلبهساختاريتغییراتاینعصبی،هايسلول

  ).11(شود میمنجراطالعاتپردازش

نفریننوراپیودوپامینمطالعات،ازايقابل مالحظهتعدادمجموع،در

اختالل یادگیري معرفی شیمیایی، مسئول-عصبیعاملدوبه عنوانرا

)CT(توموگرافی کامپیوتريهاي یافته. کردند
1

تربیانگر نرخ پایین 

بهنسبتافراد اختالل یادگیري بهمغز درکمترخونجریانومتابولیسم

افزایش جریان خون به مغز، موجب فعالیت بدنی،).12(است سالمافراد

و  ، بهبود خلق و خوتنش، کاهش دوپامیننفرین و افزایش سطح نوراپی

آنجالب). 13(شود آموزان میتحصیلی دانشقیت نتیجه بهبود موفدر 

بخشیهمانکند،میپردازشراحرکتکهمغزازاست که بخشی

مغز،درکهاستآنشگفت. کندمیپردازشیادگیري راکهاست

متقابلکنشو یادگیري،حرکت. نداردوجودحرکتیمرکزیکفقط

- یادگیريتمامتقریبا درکهمغزازبخشآنواقع،درودارنددایمیو

زیادفعالیتبهبدنی،نرمشنوعبهبستهمخچه،یعنیاستها درگیر

در حال حاضر محققین دریافتند که مولکولی به نام . شودمیواداشته

آیرزین
2

- تی در بدن تولید میمهاي ورزشی استقاکه در هنگام فعالیت 

محققین .اشدي عصبی داشته بکنندهمحافظت خاصیتتواندمیشود،

- ها، ژنتوانستند به طور مصنوعی با افزایش مقادیر آیرزین در خون موش

افزایش مقادیر آیرزین در .هاي درگیر در یادگیري و حافظه را فعال کنند

                                                
1Computerized Tomography
2Irisin
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هاي درگیر در یادگیري و تواند موجب افزایش فعالیت ژنخون می

  ).14(شناختی نیز گردد هايعملکرد

تمرینیهايروشازیکیآیروبیک،ریتمیکتمریناتیاحرکات

- فعالیتواین حرکات. استنوجوانانبه ویژهوکودکانيعالقهمورد

منظماجراينیازمندهاآنصحیحاجرايودارندهماهنگذاتیها،

حرکاتاینکهآن جااز. هاي مشخص استتوالیبامختلفیحرکات

افرادگیرد،میانجامجمعیدستهبه صورتوشادهايموسیقیبااغلب

ورزشیآیروبیک،). 15(دارند آندرشرکتبرايبیشترييانگیزه

وریزيبرنامهبامندقانونحرکتیهايمجموعهصورتبهکهاست

اي  از نظر پزشکی، این ورزش وسیله .شودانجام میآهنگ خاصیضرب

چون  .تابی است بی و حوصلگی ثر براي جلوگیري از افسردگی، بیوم

شود و باعث ایجاد نشاط، تمرکز ذهن  هورمون اندروفین در بدن تولید می

بردنباالباعثچنین آیروبیکهم. شود و باال رفتن خالقیت فکري می

بین). 16(شود میحافظه نیزو تقویتماهیچهوعصبهماهنگی

کهباورنداینبردارد و محققان  نیزوجودارتباطموسیقی،وشناخت

موزونتحریکاتازگیريبهرهبامدتکوتاهيحافظهعملکرد

کار بردهبهبیناییتحریکاتکهاستزمانیازبهترشنیداري متناوب،

حافظهتقویتتصویرسازي ذهنی،راهازموسیقیشودمیگفته.شودمی

میربها نیز به نقل قول از گاردنر).17( دارد دنبالبهرا
1

کند که بیان می 

فرآیندهاييدهندهسازمانعواملازتوان به عنوان یکیمیراموسیقی

هاي ورزشی درآمیختگی این حرکت). 18(مطرح کرد کودکانشناختی

هاي موزون و آهنگین بر اثربخشی این روش به موسیقی و اشعار و ترانه

غز پذیري و فعالیت قشر مموسیقی بر شکل. افزایددر کار با کودکان می

تاثیر قابل توجهی دارد و از آن جا که در کودکان با اختالالت یادگیري 

- هاي عصبهاي حسی مختلفی که بخشی از آن ناشی از محدودیتراه

شناختی است، وجود دارد، استفاده از موسیقی و ریتم در قالب بازي و 

- زمان سبب افزایش و ازدیاد شاخههاي حرکتی موزون به طور همورزش

مدت، باعث به عبارتی، تحریک حسی طوالنی. گرددبی میهاي عص

هاي مغزي شده و در نهایت به ادراك حسی در سطوح افزایش سیناپس

  ).19(انجامد باال می

یکعنوانبهدرمانیحرکتیاموزونحرکاتطریقازدرمان

- میتاثیرفرد،بدنیواجتماعیشناختی،بیشترسازيبر یکپارچهفرآیند

بر کهاستدرمانیروانازشکلیموزون،درمانیحرکت.گذارد

بناذاتیهايپاسخوتواناییبرگرداندنبرايحرکتازخالقياستفاده

توجهبا). 20(دارد تاکیدهوشتغییربرموزونحرکاتتاثیربرشده و

انجام، زمینهاینکافی درمطالعاتنبودطرفیازوموضوعاهمیتبه

                                                
1Gardner

و بهبودرشديزمینهدرمناسبمداخالتانجامبابتواندکهپژوهشی

عملکردهاي شناختی کودکان داراي اختالل یادگیري گامترهر چه سریع

هفته  8مطالعه بررسی تاثیر اینازهدف. رسدمینظربهضرورينهد،

تمرین آیروبیک بر عملکرد شناختی کودکان داراي اختالل یادگیري 

  .شهرستان سرایان بودمقطع ابتدایی 

  کارروش

ي ساله 8آموزان دختر ي آماري این پژوهش بالینی، شامل دانشجامعه

در سطح شهرستان  1392- 93مقطع تحصیلی ابتدایی در سال تحصیلی 

هاي عادي، به علت بروز مسایلی در سرایان بود که از نظر معلمین کالس

اراي مجوز رسمی از به مرکز آموزش توانا که د فرآیند آموزش رسمی

اند و سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی است، ارجاع داده شده

متخصصین مرکز مذکور این افراد را مبتال به اختالل یادگیري تشخیص 

والد،وکودكبامصاحبهطریقازابتدادرحاضر،پژوهشدر. اندداده

یادگیرياختاللقطعیتشخیصبهوکسلرآزموناجرايپیشینه،بررسی

ایندرکنندهشرکتکودکانکهدریافتندنیزورسیدهافرادایندر

 .نداشتند،...وصرعنظیردیگريبیماريیاواختاللگونههیچپژوهش،

نفر بوده که در پژوهش حاضر به صورت تصادفی  45تعداد کل این افراد 

گروه  2نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند که به طور تصادفی به  30

ي نحوهوبیان اهدافازبعد. نفره تقسیم گردیدند 15آزمون و شاهد 

- اطالعات، آزمودنیبودنمحرمانهوآموزاناولیاي دانشبرايعملکرد

طولهمکاري دربهحاضردلخواه،وکاملرضایتباوالدینوها

ضمن دعوت گروه آزمون به مشارکت در فرآیند  .شدندتحقیقاجراي

ي اصلی تمرین، با خانواده آموزش تمرینات آیروبیک قبل از شروع برنامه

اي مربوط هفته 8ها در فرآیند گروه شاهد عهد بسته شد که کودکان آن

هاي ورزشی مدرسه قیق در هیچ کالس ورزشی، جز کالسبه این تح

ي مداخله، از نظر  عملکرد هر دو گروه قبل از ارایه. شرکت ننمایند

ي کودکان مورد ارزیابی شناختی توسط آزمون وکسلر تجدید نظر شده

  .قرار گرفتند

  ابزار پژوهش

این مقیاس در سال :)ویسک(مقیاس هوش وکسلر براي کودکان - الف

. توسط وکسلر و به منظور سنجش هوش کودکان تهیه شده است 1949

مورد  1974مقیاس ویسک  بیست و پنج سال پس از تدوین آن در سال 

تجدید نظر قرار گرفت و پس از هنجاریابی به مقیاس هوشی تجدید نظر 

)آر -ویسک(ي وکسلر کودکان شده
2

این مقیاس . گذاري گردیدنام 

هاشباهتپردازش اطالعات،(کالمی مقیاس شش خردهداراي
3

، ریاضی،

                                                
2WISC-R
3Similarities
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واژگان، 
فهم  1

2
یامقیاس غیرکالمیشش خردهو)فراخناي ارقام و

جستجويها،مکعبطراحیتصاویر،تنظیمتکمیل تصاویر،(عملی 

مازهاوتصاویرنماد، تنظیم
3

و فراخنايمقیاس مازهاخردهدو. است) 

نوعسه WISC-Rاجرايبابنابراین. دارندذخیرهيجنبهارقام،

از WISC-Rآزمون. آیدبه دست میعملی و کلیکالمی،هوشبهر

هوش ارزیابیبرايهاآزمونترینپرمصرفوترینلمقبوجمله

هوشبهربرايسازيطریق دونیمهازآزمونایناعتبار.استکودکان

 93/0عملیهوشبهربرايو 97/0کالمی هوشبهر، براي97/0کلی 

  ).21(است شدهگزارش

هفتهدرجلسهسهتواترباهفته8شاملاین برنامه:تمرینیيبرنامه- ب

جلسههروشدانجامآیروبیکمربینظرزیروصبح9تا8ساعاتبین

ایندراستفاده شدهتمرینیيبرنامهدر. انجامیدطولبهدقیقه45مدتبه

- در مورد برنامهاوزمانوگاالهوکههاییتوصیهنمودندنبالباپژوهش،

                                                
1Vocabulary
2Comprehension
3Mazes

موزونحرکاتبنديطبقهيچهارگانهسطوحورشديبدنیتربیتهاي

انتخابهاییحرکتامکان،حدتاشدسعی).22(اند کردهارایهرشدي

- جابهوپایداريیعنیکودکانحرکتاصلیعنصردوهاآندرکهشود

دقیقه گرم کردن  10ي تمرین شامل هر جلسه .باشدداشتهوجود جایی،

دقیقه تمرینات اصلی آیروبیک  30از قبیل حرکات آهسته و کششی، 

کمشامل حرکات با تماس
4

، زانو8، گام 7از قبیل گام درجا، گام  
5

 ،

حرکت پا
6

، همسترینگ، ال، دوسربازویی
7

دقیقه سرد  5و در نهایت نیز  

حرکات ابتدا به صورت ساده و اسامی قابل درك آموزش . کردن بود

با عنوان حرکت هفت و Aتصویر  1به عنوان مثال در شکل . شدداده می

زمانی که . شدبا عنوان حرکت هشت، آموزش داده می Bتصویر 

ش داده کودکان حرکات را یاد گرفتند، حرکات به صورت ترکیبی آموز

که حرکت ترکیبی هفت و هشت را نشان  Cهمانند تصویر . شدندمی

  .دهدمی

                                                
4Low Impact
5Knee
6Leg
7Biceps

  

  

  یروبیکآآموزش حرکات  ينحوه - 1شکل 

  

بایست به جهت، ها عالوه بر این که شکل حرکت را یاد گرفتند، میآن

ریتم، ترتیب استفاده از پاي راست و چپ و کنترل تعادل بدون نگاه به پا 

هدفکهبا ریتمیمربیتوسطتمرینجلساتموسیقی. کردندتوجه می

ها استآزمودنیدرذخیرهقلبضرباندرصد 65تا  60ازاستفادهآناز

سنج ضربانتمرین باطیدرهاآزمودنیقلبضربان. انتخاب شد

وسیلهبههاآزمودنیيذخیرهضربان قلبمقادیروکنترلالکتریکی،

صبح،8ساعتقلب درضربانگیرياندازه. کارونن محاسبه شدفرمول

  ).20(شد انجامنشستهحالتدرومطلقاستراحتدقیقه15ازبعد

آزمون براي هر دو هاي پسي تمرینات، ارزیابیپس از اتمام دوره

آزمون، کنترل و مورد آزمون و پسگروه اجرا شد و نتایج حاصل از پیش

تمامیابتداگروهدويمقایسهجهت. تحلیل آماري قرار گرفت

فکولموگروتوسط آزموننرمال بودننظرکمی ازمتغیرهاي

دويمقایسهجهت. بودبرقرارهاآنو نرمالیتیشدندبررسیاسمیرنوف

آزمونداريمعنیسطح. شداستفادهآماري تحلیل مانووامدلازگروه

05/0<Pافزارنرمازاستفادهباتحلیل نتایجبود وSPSS 18ي نسخه 

  .انجام شد

  نتایج

اختالل یادگیري  آموزان دختر داراينفر از دانش 30در این مطالعه 

میانگین و انحراف معیار قد، وزن و  1جدول . مورد بررسی قرار گرفتند

ي بدنیشاخص توده
8

)BMI (دهدآموزان را نشان میاین دانش.  

  

ي بدنی وزن و شاخص تودهقد،معیارانحرافومیانگین-1جدول

آموزان دختر داراي اختالل یادگیريدانش

سن 

  )سال(

بدنی  يشاخص توده  )متر(قد  )کیلوگرم(وزن  تعداد

  )کیلوگرم بر متر مربع(

انحراف   میانگین    

  استاندارد

انحراف   میانگین

  استاندارد

انحراف   میانگین

  استاندارد

8  30  8/23  6/5  5/123  8/8  5/15  2/2  

                                                
8Body Mass Index
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هاي گروه آزمون و شاهد را میانگین و انحراف استاندارد نمره 2جدول 

- هاي آن، هوشبهر عملی و خردهآزمونکالمی و خردهدر متغیر هوشبهر 

آزمون نشان آزمون و پسي پیشهاي آن و هوشبهر کل در مرحلهآزمون

  .دهدمی

  

هوشبهر کلوعملیهوشبهرکالمی،هوشبهرکلنمراتدرآموزان دختر با اختالل یادگیريدانشتوصیفیهايشاخص-2جدول

وضعیت   گروه

  آزمون

درك   لغات  محاسبه  شباهت  عمومیهاشاخص

  مطلب

تکمیل 

  تصاویر

تنظیم 

  تصاویر

الحاق   مکعب ها

  قطعات

بهر هوش  رمزنویسی

  کالمی

 بهرهوش

  عملی

 بهرهوش

  کل

  8/94  4/49  4/45  73/8  53/11  33/10  47/9  40/9  87/8  53/8  73/7  20/11  07/9  میانگینآزمونپیش  شاهد

  60/10  27/5  60/8  87/1  03/2  16/2  80/1  13/2  80/1  16/2  06/4  56/1  17/3  معیارحراف انا    

  3/92  1/49  2/43  40/9  00/11  20/10  20/9  33/9  53/8  93/7  53/7  60/10  60/8  میانگین  آزمونپس  

  2/10  42/6  65/7  66/2  92/1  07/2  89/1  49/2  68/1  21/2  83/3  68/1  13/3  معیارحراف انا    

  6/94  7/47  8/46  40/7  80/10  60/10  27/8  67/10  87/10  27/8  13/8  87/9  73/9  میانگین  آزمونپیش  زمونآ

  2/13  78/6  4/10  29/3  11/2  32/2  21/2  99/2  82/2  13/4  37/3  06/3  47/3  معیارحراف انا    

  100  3/50  8/49  67/8  00/11  87/10  80/8  07/11  47/11  80/8  73/8  07/10  80/10  میانگین   آزمونپس  

  4/12  10/6  85/9  30/3  20/2  29/2  04/2  21/2  47/2  50/3  53/3  84/2  27/3  معیارحراف انا    

  

ي کل متغیر هوشبهر بیانگر این است که میانگین نمره 2نتایج جدول 

- ي پیشکالمی براي گروه تحت درمان با روش آیروبیک، در مرحله

ي کل و میانگین نمره 8/49و  8/46آزمون به ترتیب برابر پسآزمون و 

- آزمون و پسمتغیر هوشبهر کالمی براي گروه شاهد در مراحل پیش

ي کل متغیر میانگین نمره. است 2/43و  4/45آزمون به ترتیب برابر 

آزمون براي گروه تحت درمان با روش هوشبهر عملی در مراحل پیش

و  7/47آزمون به ترتیب برابر آزمون و پسي پیشآیروبیک در مرحله

ي کل هوشبهر عملی براي گروه شاهد در مراحل و میانگین نمره 3/50

میانگین . است 1/49و  4/49آزمون به ترتیب برابر آزمون و پسپیش

آزمون به آزمون و پسي هوشبهر کل براي گروه آیروبیک در پیشنمره

ي کل هوشبهر کل براي گروه نمره و میانگین 100و  9/94ترتیب برابر 

 3/92و  3/96آزمون به ترتیب برابر آزمون و پسشاهد در مراحل پیش

- به تفکیک گروه و مرحله 2ها در جدول آزموننمرات سایر خرده. است

داري این تغییرات طی حال، معنیدر عین . ي آزمون ذکر شده است

دار هستند ها معنید تفاوتدهنشان می مانوواهاي استنباطی بررسی آماره

گروه (لذا تساوي میانگین ترکیبی نمره کل هوشبهر در دو گروه 

ي با آیروبیک موجب یعنی مداخله. شودنتیجه نمی) آیروبیک و شاهد

مجذور اتا سهمی ). P=01/0(ي کل هوشبهر شده است افزایش نمره

درصد از تغییرات  72/0باشد یعنی تقریبا می 72/0داراي اندازه اثر برابر با 

ها در گروه ي کل هوشبهر مربوط به بودن آزمودنیي نمرهچندمتغیره

متغیري به بررسی هاي تکنتایج آزمون. مداخله با روش آیروبیک است

- نتایج آزمون. پردازدها به طور جداگانه میداري جز به جزء مولفهمعنی

  .درج شده است 3متغیري در جدول هاي تک

  

آنهايمولفهوهوشبهرمتغیردرمتغیريتکآزموننتایج-3جدول

مجموع                                                

مجذورات

میانگین 

  مجذورات

F   سطح

داريیمعن

اندازه 

  اثر

ها
ه 

لف
و

م
  

  15/0  03/0  21/5  63/17  63/17اطالعات عمومی

  08/0  12/0  48/2  80/4  80/4  هاشباهت

  17/0  02/0  10/6  80/4  80/4  محاسبه

  25/0  001/0  69/9  80/10  80/10  لغات يگنجینه

  23/0  001/0  73/8  53/6  53/6  درك مطلب

  54/0  001/0  09/34  53/192  53/192  کل هوشبهر کالمی ينمره

  03/0  29/0  12/1  63/1  63/1  تکمیل تصاویر

  13/0  04/0  38/4  80/4  80/4  تنظیم تصاویر

  12/0  05/0  87/3  20/1  20/1  هامکعب

  33/0  001/0  88/13  03/4  03/4  الحاق قطعات

  03/0  35/0  89/0  70/2  70/2  رمز نویسی

  24/0  05/0  17/9  53/64  53/64  کل هوشبهر عملی ينمره

  48/0  001/0  58/26  00/480  00/480  کل هوشبهر ينمره  

  

Pسویه از آن جا کهبر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس یک

تفاضل . باشدمی 05/0درصد کمتر از  95مشاهده شده در سطح اطمینان 

ي درمانی دار بوده و مداخلهها معنیآزمون این مولفهپس-آزمونپیش

.  هاي ذیل شده استآیروبیک سبب بهبود عملکرد آزمودنی در مولفه

 ،)P=002/0(محاسبه  ي، مولفه)P=03/0(مولفه ي اطالعات عمومی

 ،)P=001/0(ي درك مطلب مولفه،)P=001/0(ي لغات گنجینهي مولفه

 ،)P=04/0(ي تنظیم تصاویر مولفه ،)P=001/0(ي هوشبهر کالمی مولفه

- ، مولفه)P=05/0(ها ي مکعب، مولفه)P=001/0(ي الحاق قطعات مولفه

ي کل هوشبهر ي نمرهمولفه،)P=05/0(ي کل هوشبهر عملی ي نمره

)001/0=P( هاي آن، تفاوتی وجود آزموندر سایر خرده. شدمشاهده

  .دار نیستندارد و مطابق نتایج توصیفی، تفاوت مشاهده شده معنی

  بحث
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تمرین آیروبیک بر هفته8تاثیربررسیحاضريمطالعهازهدف

ي داراي اختالل یادگیري ساله 8آموزان دختر عملکرد شناختی دانش

نتایج . بود 1392-93سال تحصیلی مقطع ابتدایی شهرستان سرایان در 

آزمون، آزمون و پستحقیق حاضر نشان داد بین گروه آزمون در پیش

 8به عبارت دیگر گروهی که به مدت . داري وجود داردتفاوت معنی

- هفته تمرین آیروبیک را انجام دادند در عملکرد شناختی پیشرفت معنی

مرینات منع شدند، داري داشتند و در گروه شاهد که از انجام این ت

  .داري مشاهده نشدتفاوت معنی

براي توضیح اثرات ورزش بر عملکرد شناختی پیشنهاد ساز و کار دو 

اکسیژن که جریان خون در مناطق خاصی در مغز  يفرضیه -1: است شده

تحریک نوروتروفیک يفرضیه -2وکند میگیري را اندازه
1

که ترویج  

- مغز می عملکرد باالتررا که سبب عضالنی مراکز مغز - فعالیت عصبی

فعالیت بدنی از طریق ساز و کارهاي ). 23(دهد شود، نشان می

فرامولکولی مختلف مانند نوروژنز
2

، سیناپتوژنز
3

و آنژیوژنز 
4

از طریق  

هاي ثانویه و عوامل بالندگی عصبی از رسانها، پیامتعامل با هورمون

فعالیت بدنی، به خصوص .کندپیشگیري مینقصان فعالیت شناختی 

هاي عملکرد مغز و تواند اثر مثبت بسیاري بر جنبهتمرینات هوازي می

وساختارمستقیمبه طوردرمانیتمرین). 24(داشته باشد شناخت 

افزایشموجبچنینو همدهدمیقرارتاثیرتحترامغزعملکرد

ازبرداريبهرهبهبودمغزي،خونتقویت جریانبرايهوازيظرفیت

وبیوشیمیاییموادانتقالبهبخشیدنسرعتدر مغز،گلوکزواکسیژن

پراکسیدازگلوتاتیون(خون اکسیدانآنتیآنزیمافزایش فعالیت
5GSH-

پراکسیداز
5GSH-PX  (شود میآزادهايرادیکالسریعدفعبراي

)9.(  

چونگباريوهالهال،- گابل
6

کهرسیدندنتیجهاینبهپژوهشی، در

بهبدننیازکههوازيموزونحرکاتوفعالیت(آیروبیک تمریناتکه

و عملکرد رفتاريوضعیتروي)دهدمیافزایشرااکسیژنازاستفاده

مثبتتاثیرآنباتوامهايتواناییاختالالت یادگیري وباشناختی افراد

آباد نیز با بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک غنایی چمن). 25(دارد 

ي ي عددي کودکان داراي اختالل ویژهورزشی بر کارکرد حافظه

ي یادگیري به این نتیجه رسید که بین آموزش حرکات ریتمیک و حافظه

ي مثبت ي یادگیري، رابطهآموزان مبتال به اختالالت ویژهعددي دانش

آموزان مبتال به اختالالت یادگیري که اي که دانشبه گونه. وجود دارد

                                                
1Stimulate Neurotrophic
2Neurogenesis
3Synaptogenesis
4Angiogenesis
5Glutathione Peroxidase
6Gable-Halle

ي عددي باالتري اند، از سطح حافظهر متغییر مذکور قرار گرفتهتحت تاثی

هاي ها با این نظر هماهنگ است که نظریهاین یافته. اندبرخوردار شده

حرکتی یادگیري و پیشرفت، اهمیت اساسی حرکت را در - اخیر حسی

هاي به عالوه، حرکت در فعالیت. کنندتحول شناختی مشخص می

رسد که ما اساسا با نماید و به نظر میادي ایفا میشناختی بشر، نقشی بنی

  ).8(کنیم حرکات بدنی خود فکر می

هاي مهم کودکان اختالل یادگیري کاهش توجه است یکی از ویژگی

ي امواج مغزي ترین دالیل آن، اهمیت کاهش یا افزایش دامنهکه از اصلی

لکرد عالی ذهنی در عم) هرتز 1- 4(و دلتا ) هرتز 4- 8(به ویژه امواج تتا 

دهد که بیشترین فراوانی نابهنجاري نوار مغزيها نشان میبررسی. است
7

)EEG ( در کودکان اختالل یادگیري، افزایش تتا در مقایسه با همساالن

بنابراین از . بهنجار و کاهش فعالیت آلفا در حالت استراحت بوده است

در نواحی مختلف ) هرتز10کمتر از (آن جا که افزایش امواج کند مغزي 

آلودمغزي با تفکر مه
8

، کندي زمان واکنش، نارسایی حساب، ضعف 

همراه افراد،درانگیختگیوتوجهقضاوت، عدم کنترل تکانه و کاهش

است لذا کاهش عملکرد توجه در این افراد به دلیل نابهنجاري در امواج 

د که ورزش دهمطالعات متعدد نشان می). 26(مغزي قابل تبیین است 

تواند ورزش هوازي می. هوازي اثرات مفیدي بر اعمال شناختی دارد

امواج مغزي را تحت تاثیر قرار دهد و سبب افزایش امواج آلفا، بتا و تتا 

  ).9(شود 

اند که کنش شناختی افراد پس از بعضی مطالعات گزارش کرده

- تصور میاین گونه . یابدي تمرین بدنی افزایش میمشارکت در برنامه

تواند در تثبیت، یادآوري، درخواست و هاي حرکتی میشود که فعالیت

يمطالعهنتایجبافوقهايیافته. به کار بردن مفاهیم شناختی کمک کند

ورزشی بر عملکرد تمریناتتاثیربتوانشاید. سو استهمحاضر

یک سري تغییراتبهشناختی کودکان داراي اختالل یادگیري را

داد که سبب افزایشنسبتمغزازمناطق مشخصیدرنوروشیمیایی

عصبیهايمیانجیترشح
9

نورآدرنالینوکولین، سروتونیناستیلمانند

فعالیتدرتغییراتایجادموجبعصبیهايمیانجیاین.شودمی

عملکردهاي و سبب می شود تا ) 11(مغز شده الکتروفیزیولوژیکی

، اطالعاتذخیره و بازیابی پردازش اطالعات،شناختی از جمله توجه، 

  ).10(بد بهبود یا، مثبت، کاهش احساس هوس و درد يافزایش عاطفه

در خصوص چگونگی تاثیر فعالیت بدنی بر عملکرد شناختی و حافظه، 

هاي زیادي مطرح شده است و ساز و کارهاي زیربنایی مداخله به بحث

است که با تغییراتی در بدن طور قطعی آشکار نیست ولی فرض بر این 

                                                
7Electroencephalography
8Foggy Thinking
9Neurotransmitters



167 Fundamentals of Mental Health, 18(3), May-Jun 2016 أثیر ایروبیک بر عملکرد شناختیت                                                                   

تحقیقات حیوانی بسیاري تغییرات . پیوندداین تاثیرات به وقوع می

زیربنایی فعالیت بدنی و ذهنی را بررسی کرده و افزایش حجم مغز، 

فاکتور رشد شبه انسولین، فاکتور مشتق مغز، آنژیوژنزیس، نوروژنزیس، 

به دلیل مالحظات اخالقی تحقیقات انسانی . اندسیناپتوژنیس را نشان داده

کلکمبو. محدودتر است
1

افزایش (و همکاران به بررسی سیناپتوژنزیس  

و تاثیر آن بر مغز انسان پرداختند و ) هاي عصبیدهندهها و انتقالسیناپس

ي خاکستري مغز تاثیر دارد نتیجه گرفتند تمرین هوازي بر حجم ماده

اریکسون). 27(
2

شان دادند تغییر در افزایش و همکاران با دقت بیشتري ن 

ولی کلکمبو و ). 28(ي فضایی ایجاد شده است حجم هیپوکامپ و حافظه

همکاران در تحقیق قبلی خود بر تاثیر مستقیم تمرین هوازي بر تراکم 

کنند تمرین هوازي فقط سبب بافت مفز اعتقادي نداشته و بیان می

ي انژیوزیس ر زمینههاي دیگر دبررسی). 27(باشد جلوگیري از زوال می

هاي خونی و جریان خون در نشان داد فعالیت بدنی سبب افزایش مویرگ

پریرا. شودمغز به خصوص در هیپوکامپ می
3

آيآرو همکاران با ام 
4

)MRI(  هفته باعث افزایش  12نتیجه گرفتند تمرین هوازي به مدت

ود که شدار میعروقی و افزایش حجم خون شکنج دندانه-آمادگی قلبی

  ).29(گیري کارکرد شناخت است مقیاس اندازه

ریزي،برنامهحرکات یعنیاجراییکنترلرويبرهوازيتمرین

کارهاکردناي و هماهنگمداخلهکنترلکاري،يحافظهبندي،زمان

برايموثرياین که ابزاربرافزونریتمیکحرکات. داردمثبتتاثیر

برتواندمیکند،میفراهمپایهحرکتیهايمهارتتمرینوآموزش

-عصبیهماهنگیحواس،تمرکزتوجه، ادراك،شناختی،فرایندهاي

باشدنکتهاینیادآوروفردي تاثیر گذاشتهارتباطاترشدوعضالنی

هاي رفتاريدرمانتوانندمیوالدینواستاثربخشدرمانیورزشکه

هاي از محدودیت. دهندترجیحداروییصرفاهايدرمانبهراحرکتیو

آموزان نمونه و مشکالت کار با دانشتوان به محدود بودناین تحقیق می

                                                
1Colcombe
2Erickson
3Pereira
4Magnetic Resonance Imaging

داراي اختالل یادگیري از قبیل عدم همکاري والدین و عدم حضور به 

شودمیپیشنهاد. درمانی اشاره کردها در جلسات تمرینموقع نمونه

هاي گروهباوتمرینیهايبرنامهازمتفاوتنوعیباتحقیقات مشابه

بهنتایج رابتوانتاشودانجامنیزرفتارياختالتدیگربرسنیمختلف

شود اثر جنسیت بر اثربخشی چنین پیشنهاد میهم. نمودبیانترکلیشکل

ها با توجه به محدودیت تعداد آزمودنی. ي درمانی بررسی شوداین شیوه

داراي اختالل یادگیري کامال شود که تحقیق بر روي افراد پیشنهاد می

مشابه صورت گیرد تا میزان تاثیر تمرینات بر روي هر یک از انواع 

توانمیکلیبه طور. اختالالت یادگیري به صورت مجزا بررسی شود

افزایشریتمیکتمریناتانجامازهدفتحقیقایندرگرفتنتیجه

بدنیحرکاتانجامزمانی مانند- فضاییاز اطالعاتکودكادراك

مفاهیم فضایی مانند باال،.بودموسیقیباهمراهومشخصریتمیبامنظم

حرکاتطریقاز... و  خارجداخل،چپ،راست،عقب،جلو،پایین،

طولدرکودك. شددادهآموزشجمعیدستهبه صورتوپاودست

همراهراآنودركتولید شده راریتمتمرینات ریتمیک بایدجلسات

کودكریتمیک،حرکاتدرواقع  در.نموددوباره تکرار میگروهبا

. دهدچگونه پاسخبیند،مییاشنودمیکهتقاضاهاییبرابردرآموزدمی

شرکتباداشت،انتظارتوانمیتحقیقنتایجبراساسوترتیباینبه

کودکانمسایلازبرخیریتمیکهاي حرکتیبرنامهدرمداومومستمر

- مهاراجرايباجدیدحرکتیهايوارهطرحتولیددراختالل یادگیري

- این مسئله می.برطرف شودظریفودرشتحرکتی- ادراکیهايت

  .اندرکاران مسایل کودکان استثنایی قرار گیردتواند مورد توجه دست

  گیرينتیجه

هاي اطالعات بین دو گروه آزمون و شاهد در مولفهبا توجه به این که 

درك مطلب، هوشبهر کالمی، تنظیم ي لغات،عمومی، محاسبه، گنجینه

ي ي کل هوشبهر عملی و نمرهها، نمرهتصاویر، الحاق قطعات، مکعب

هفته 8رسد به نظر میداري مشاهده شد،کل هوشبهر، تفاوت معنی

عملکرد شناختی کودکان داراي اختالل بهبودتمرین آیروبیک موجب

  .شودیادگیري می
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