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 یحرکت-یمنتخب با سطوح مختلف تداخل شناخت یبدن هايیتفعال ریتأث
 کودکان ییاجرا يبر کارکردها

 
 

 4زاده امین خدابخش -  3زاده  مهشید زارع  – 2اللهی وحید روح  – 1∗زاده امینه لشکري

شگاه شهید باهنر، کرمان، ایران ارشد، گروه رفتار . کارشناسی1 علوم ورزشی، دان دنی و  شکدة تربیت ب  حرکتی، دان
ستادیار،. 3و2 شکده رفتار گروه ا شگاه علوم و بدنی تربیت حرکتی،دان  باهنر،کرمان، ایران شهید ورزشی،دان

دنی، دبیرآموزش و پرورش، بم، ایران4  . دکتراي تربیت ب
 
 
 
 

 چکیده
 آنها بر عملکردهاي مثبتی بر عملکردهاي جسمی و روانی دارند، اما نیاز است تأثیر تأثیراتورزش و فعالیت جسمانی 

منتخب با سطوح مختلف  یبدن هايیتفعال ریتأث یپژوهش به بررس ینبا جزئیات بیشتري توضیح داده شود. ا یشناخت
و انحراف استاندارد شاخص  یانگینبا م شهرستان بم، ۀسال 10-12دختر  76 ییاجرا يبر کارکردها یحرکت-یتداخل شناخت

صورت به آزمون،پیش در آمدهدستبه نمرة براساس پردازد کهمی 5/109±1/9هوش  میانگین و 73/18±5/1بدن  ةتود
 یو شناخت یینپا یحرکت -باال یباال، شناخت یحرکت -یینپا یباال، شناخت یحرکت -باال یدر چهار گروه (شناخت یتصادف

 يکار ۀتوجه و حافظ ۀباال بر مؤلف یحرکت-باال یشناخت یناتنشان داد که تمر یج. نتاقرار گرفتند)، یینپا یحرکت - یینپا
باال  یحرکت- یینپا یشناخت یناتتمر ین). همچنP≥05/0( ددار داريامعن یرساله تأث 10-12دختران  ییاجرا يکارکردها
 اداريتوجه تفاوت معن ۀدر مؤلفها یآزمودنین چهار گروه ). بp≥05/0( دارد اداريمعن یرتأث يتوجه، بازدار يهابر مؤلفه

 ه نشدیدد يتفاوت معنادار يو بازدار يکار ۀحافظ ۀدر مؤلف ی). ولF)4،71=(257/4 و  =P 001/0( مشاهده شد
)373/0  =P 4،71=(057/1  و(F(. بدنی هايفعالیت قالب در حرکتی- شناختی یناتپژوهش، تمر ینا یجبا استناد به نتا 

 دارامعن ریتأث 12 تا 10 دختران بر اجرایی کارکردهاي ازمؤلفه  سهعنوان به بازداري و کاري حافظۀ و توجه يهامؤلفه بر
 بدنییت ترب کالس سنتی هايیتفعال يجابهی حرکت– یشناخت یناتتمر یو طراح کردن جایگزین با ین،بنابرا ،دارد

 .کردساله فراهم  12تا  10دختران  دررا  ییاجرا يبهبود کارکردها توانیم
 

 هاي کلیديواژه

یی.کارکرد اجرا ی،بدن یتفعال دختران، ی،حرکت-یتداخل شناخت ، ریتأث
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 مقدمه

 یابیرفتار در دست یدهاشاره دارد که جهت یشناخت يندهایاست که به فرا یاصطالح 1ییاجرا يکارکردها

 يهامهارت ،يزیرشامل برنامه یکل طوربه ییکارکرد اجرا يها. مؤلفهسازندیبه هدف موردنظر را فراهم م

طور مطلوب است به یناختاطالعات ش يو نگهدار افتیدر ،يکنترل، بازدار ،یتوجه انتخاب ،یدهسازمان

پاسخ و توجه  يبه بازدار توانیم ییاجرا يکارکردها ینتراز مهم ،قیحقت ۀنیشیبا توجه به مرور پ. )1(

به  همزمان ودهد یاطالعات را انجام م یموقت سازيیرهذخ يکار ۀحافظ .دکراشاره  ۀ کاريو حافظ یدارپا

 اتیعمل يسرک، یتوجه .)2( پردازدیم دهیچیپ یشناخت یففعال اطالعات و تکال يدستکار پردازش و

 و تحمل کردن ایداشتن شدن نسبت به هدف و نگه ریدرگ ایتمرکز کردن  و است یذهن ةدیچیپ

 گریبه هدف د یتمرکز از هدف ییرمحرك و تغ هايیژگیو یو رمزگردان یزنگ بودن در زمان طوالنبهگوش

که یزمان یا افتهی انیپا یفتکل یککه یاست. زمان ییاجرا يکارکردها يهااز مؤلفه، بازداري .)3(است 

الزم است  کهیزمان زیشود و ن حاصال ییاست تا خطا یازکه نیزمان یست،هدف مناسب ن یک یگر،د

براي بازداري  یی،. تواناابدییم یتنامناسب رد شوند، بازداري اهم يهامحرك و مناسب انتخاب يهامحرك

و  دهیچیپ اتیعمل یزي شاملربرنامه .)4(مربوط است  گريیمخودتنظ با یمطور مستقپاسخ نامربوط به

مجدد قرار  یابیتحت نظارت و ارز پیوسته یداست که با شدهیزيراز حرکات طرح یانجام توال يبرا ایپو

 .)5( ردیگ

 فرایند و شناخت بین تعامل در مهمی عامل حرکتی، مهارت اجراي و توجه بین ارتباط استدالل

تحرك کم یسبک زندگ یاسن  یشافزا ستند،ین یثابت يندهایفرا یشناخت هايیی. توانا)6(است  حرکتی

ارتباط  ریاخ يهادر دهه نیهمچن .شد خواهد روهروب يمدابا کاهش کار یذهن-یبدن هايیبآس یا

عمل و  نیب یعنی یبا عملکرد شناخت ،یحرکت یو هماهنگ هایتفعال ،یجسمان یآمادگ نیب ايیچیدهپ

 یحرکت-یتوجه به عملکرد جسمان رسدینظر مرا به خود جلب کرده است که به اديیز نافکر، توجه محقق

و  یشناخت يهامؤلفه. ستا يخصوص قبل از بلوغ، ضروربه مختلف رشد نیو ارتباط آن با حافظه در سن

 نیبه تمر شتریند که شامل توجه بایحرکت یشناخت ینیتمر يهابرنامه يدیکل ۀصیخص کپارچه،ی یحرکت

 شواهد .)7(چوآن) است  یچ يطلب (مانند تاتوجه ینیتمر با اشکال سهیچندگانه در مقا ایدوگانه  فیتکال

 ییتنهابه جسمانی تمرین به نسبت ینظر شناخت از یزبرانگچالش محیط در تمرین دهدیم نشان تجربی

                                                           
1. Exective Function 
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 مزایاي به غنی محیطو  تمرین از ترکیبیعالوه . به)8(تر است اثربخش عصبی و شناختی مزایاي یددر تول

 که است شده مشخصواقع  در شود.یم منجر ییتنهابه غنی محیط یا تمرین به نسبت مغز براي بیشتري

 بهبود یا حفظ در شود،یم ارائههمزمان  یا متوالیطور به که درمانی شناخت و تمرین ترکیب با مداخالتی

ها عملکرد مناسب فرد در پژوهش یبرخ یجنتابراساس  .)9( استتر اثربخش شناختی يکارکردها

 یلیتحص يهاسال خواندن کودکان در هايییاز توانا یمناسب ةکنندبینییشپ تواندیم ییاجرا يکارکردها

 هم و یادگیري افزایش موجب هم که باالست تغییرپذیري با تمرین نوعی شناختی تمرینات .)3(بعد باشد 

 پردازش کهاند کرده بیان خود یۀنظر)، در 2004( 1). گوداگنولی و لی10( شودیم مغز یريپذانعطاف

 موقعیت تکلیف، ماهیت. بستگی دارد تمرینی ةدور پذیريچالش میزان به تمرین، طول در شناختی

 تمرینی يهاکوشش در موجود چالش میزان تا کنندیم تعاملهم  با یادگیرنده ۀتجرب سطح و تمرینی

 يتا حدود تواندیآن م دهندةیلتشک يهامؤلفهطور خاص و به ییاجرا يکارکردها .)11(شود  تعیین

 .کند بینییشافراد را پ یلیتحص يهامهارت شرفتیپ

به کودك  یجتدرو به یابندیسن کودك تحول م شیرشد و با افزا ندایدر طول فر ییاجرا يکارکردها

در هدفدار بودن  ییاجرا ي. کارکردها)12(را انجام دهد  يترو سخت تریچیدهپ فیتا تکال کنندیکمک م

 یتوجه در هماهنگ شایانوجود مشکالت . )13(دارند  یمهم اریکنترل حرکت نقش بس یعبارتبه ایحرکت 

ا ید آنهکه شا کندیاحتمال را مطرح م نیحرکات درشت در کودکان ا ف،یظر يهاحرکت ،نوشتن ،یحرکت

سالمت  يبرا يضرور يهامهارت یکارکردهاي اجرای. )14(مشکل داشته باشند  ییاجرا يدر کارکردها

 جینتا. )15( اندیشناختی، اجتماعی و روان ۀتوسعزندگی؛ و  در مدرسه و یتو جسمی و موفق یروان

 يهاشبکه ییابر کار یشناخت ناتی، تمریجسمان ناتیبر تمرنشان داده است عالوه ریاخ يهاسال قاتیتحق

 فراتر از یشناخت هايییتوانا يارتقا سبب ،یهمراه با بار شناخت یبدن تیفعال ودارد  یمثبت ریتوجه تأث

شده است که احتماالً انجام  مطرح زمینه نیدر ا. )16( شودیداشته باشد، م تواندیم ییتنهاآنچه ورزش به

 همراه آن بر یو چالش شناخت سازدیرا ممکن م نآ یريپذمغز و انعطاف وسازسوختبهبود  یبدن تیفعال

شناخت  شتریبهبود هرچه ببه شده و مغزي منجر  یريپذانعطاف ندایفر تیو هدا وسازسوخت یشافزا

نسبت به  ینظر شناخت از یزبرانگچالش طیدر مح نیشده که تمر نشان داده نیهمچنشود. یممنتهی 

از  یبیعالوه، ترکبه. )8(تر است اثربخش یو عصب یشناخت يایمزا دیدر تول ییتنهابه یجسمان نیتمر

                                                           
1 . Guadagnoli MA & timothy D Lee 



 1399، پاییز 3ة  ،  شمار12، دورة ورزشی _رشد و یادگیري حرکتی                                               352

 
 شودیمنجر م ییتنهابه یغن طیمح ای نیمغز نسبت به تمر يبرا يشتریب يایبه مزا یغن طیو مح نیتمر

موجب  یو شناخت یجسمان یبیترک ناتیکه تمری گزارش شد وانیح يهابا نمونه ايمطالعه در. )17(

 نیتمر بیبا ترک یشده است مداخالت واقع، مشخص در .)18( شودمی یشناخت ییدر توانا داريابهبود معن

 یشناخت يبهبود کارکردها ایدر حفظ  شوند،یهمزمان ارائه م ای یطور متوالکه به یدرمانو شناخت

بهبود  موجب توانندیم یشناخت-هاي حرکتیها و فعالیتبازي ینکهبا توجه به ا .)19(اثربخش است 

 یکارکردهاي اجرای .کننده باشدکمک زمینه نیدر ا تواندیم طیمح سازيیشوند، غن ییاجرا ردکارک

شناختی،  ۀزندگی و توسع در مدرسه و یتو جسمی و موفق یسالمت روان يبرا يضرور يهامهارت

افراد و داشتن سبک  یبدن تیفعال زانی، مکارکرد اجراییبر  رگذاریاز عوامل تأث .)15(است  اجتماعی

 لیدخ يسازوکارها نیتریاز اصل یبدن تیاند ورزش و فعالنشان داده ياریمطالعات بس .فعال است یزندگ

 یسطوح مختلف یبدن یتفعال) 1989براساس یافته هاي مارتینسن و  همکاران ( ست.ا زین يکار ۀدر حافظ

) و يپرتحرك (هواز يهاتیشده است. فعال ن مشخصآ يچهار سطح برا یبدن تیکه در هرم فعال اردد

 ییهاتیفعال ،يسوارو دوچرخه يشنا، حرکات موزون هواز دن،یدو ع،یسر يروادهیفعال مانند پ يهاورزش

و  یقلب یآمادگ يبرا هاتیفعال نی. اندگیریانجام م ینیو با شدت مع یهستند که در زمان نسبتاً طوالن

فعال مانند انواع  یحیتفر يهاها و برنامهورزش یند. برخدیمف اریبس یو کنترل وزن و سرزندگ یعروق

 ای. استراحت شوندیم يبندگروه طبقه نیو ... جزء ا ينوردصخره ،یاسک ،يبا توپ، کوهنورد يهاورزش

بدون  يهایسرگرم ای يوتریکامپ يهايباز ون،یزیوتل دنیمانند د ،ستیکه با تحرك همراه ن ییهاتیفعال

 .کندیم تیتقو يداراطور معنرا به يکار ۀحافظ يهواز یت. فعالاندیبدن تیدر رأس هرم فعال ،تحرك

جمله عملکرد  از یسالمت عموم شیمنظور افزابه يعنوان راهبرد رفتارطور گسترده بهبه یبدن تیفعال

دست  منظوربهکه  است انسان یسالمت مغز از اهداف مهم در زندگ رویناست. ازا شدهیرفته پذ یذهن

 یمداخالت طیشرا یبه بررس ریاخ قاتیاگرچه تحق .کارساز باشد تواندیم یبدن یتهدف، فعال نیبه ا افتنی

درمجموع  و است پرداختهدهد  شیدر کودکان و نوجوانان را افزا ییاجرا کارکرد تواندیهمچون ورزش که م

و بهبود  یناپسیس یريپذو ورزش موجب شکل یبدن تیند، فعالاهنشان داد ياگرچه مطالعات متعدد

و محافظت از مغز در برابر  ی)، کاهش اضطراب و افسردگيریادگیحافظه و  شی(افزا یعملکرد شناخت

 نیر مطالعات در ابیشت، حالین ا با ،)20( شودیوان مینورون در انسان و ح کنندةیبتخر هايیماريب

 باشد،جوان گروه نوکه شامل  یتجرب قاتیو تحق گرفته استبزرگسال انجام  جامعۀ هدف گروه با نهیزم

 .شودیمیافت  ندرتبه
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 پژوهش یشناسروش

دي است. جامعۀ هدف کاربر نظر ازگروهی و ی و بینگروهدرونتجربی با طرح روش این تحقیق از نوع نیمه

و در سال تحصیلی  ساله 10-12ستان بم با دامنۀ سنی شهرآموز مقطع ابتدایی دانش 3500آماري پژوهش 

ه در آزمون هوش شدکسب یازبراساس امتند که بود ینفر از کودکان 76 یقتحق يآمار ۀونمنبودند.  1397

، آزمونیشپ يپس از اجراانتخاب شدند.  یري هدفمندگنمونهو به شیوة  یبدن ةو شاخص تود

 یگروه شناخت؛ داده شدند يه جادر چهار گرو یطور تصادفده بهشکسب ةکنندگان برحسب نمرشرکت

نفر)  19( نییپا یحرکت-باال  یشناخت ،نفر) 19باال ( یحرکت- نییپا یشناخت ،نفر) 19باال ( یحرکت-باال

شد. در این  آزمون گرفتهپس ینیجلسات تمر ینفر). پس از ط 19( یینپا یحرکت -نییپا یو شناخت

-124 ینب ۀ بهرة هوشیدامن ناختی نداشتند و دارايشه که سابقۀ اختالالت سال 10-12تحقیق، کودکان 

 وارد مطالعه شدند.بودند،  90

 

 بدن و هوش در چهار گروه مورد بررسی ةتوزیع سن، شاخص تود ۀمقایس. 1جدول 

 گروه 
 متغیر

 هوش شاخص تودة بدن سن
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 سطوح شناختی باال
 n( 46/11 46/0 78/18 44/1 21/109 34/9=19باال (و حرکتی 

 سطوح شناختی باال
 نییپاو حرکتی 

)19=n( 
34/11 56/0 64/18 54/1 79/108 03/9 

سطوح شناختی پایین و 
 n( 67/11 91/0 73/18 44/1 79/109 99/8=19باال (حرکتی 

سطوح شناختی پایین و 
 n( 29/11 51/0 79/18 43/1 21/110 16/9=19( نییپاحرکتی 

 
) 2بک-ان، 1(استروپ ییسنجش عملکرد اجرا يافزارهابا استفاده از نرم آزمونیشپ ،هدر اولین جلس

هفته  8و به مدت  شدند دادهي جا n=19 يگروه مساو چهاردر  یصورت تصادفانجام گرفت و داوطلبان به

به تمرین برنامۀ تخصصی خود پرداختند. شایان ذکر است براساس پیشینۀ تحقیقات متعدد دلیل انتخاب 

 شتریب ی، ولهور یابدظ تواندیم زیهفته ن کیورزش در عرض  ریاست که اگرچه تأث آنهفته  8 زمان مدت

                                                           
1. Stroop 
2. N-Back 
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 .دارند ازین )هفته 12تا  3( يتریزمان طوالن ظهور به مدت يبراشناختی -حرکتی يهاپاسخ

 ،بود ايیقهدق 30جلسه  3هفته که هر هفته شامل  8را در اختصاصی خود  ینیتمر ۀگروه اول برنام

اي فعالیت شناختی یقهدق 20آن  از پس کردن، گرم شامل برنامۀ اول یقۀدق 10 شرح اجرا کردند:دینب

ي تصویري با هاکارتمعکوس یا طناب زدن همراه با دیدن  و شمردنحرکتی باال مانند طناب زدن –باال 

 5 آخر در وبا حروف لی و ساخت کلمات یلو مازهاي حرکتی همراه با  هاعکسسپردن توالی  خاطربه

 بود. کردن سرد دقیقه

 به د،بو يایقهدق 30 ۀجلس 3هر هفته شامل  ،هفته 8خود را در  یاختصاص ینیتمر ۀبرنام دومگروه 

 ی پایینشناخت یتفعال یقهدق 20 آن از پسیقۀ اول برنامه شامل گرم کردن، دق 10: دندکرشرح اجرا این 

 ،4ینگجاگ ،3پرش جفت ساده ،2یگزاگپرش ز ،1پرش پروانهطناب زدن  شامل انواع مختلفباال  حرکتی–

یقه دق 5یدن در آخر دوگهواره و حلقه  و 8يضربدر ،7رکنا – یچیپرش ق ،6مرچرخش ک، 5پاشنه پاشنه

 سرد کردن.

 ،بود يایقهدق 30جلسه  3هفته که هر هفته شامل  8خود را در  یاختصاص ینیتمر ۀبرنام گروه سوم

باال  یشناخت یتفعال یقهدق 20آن  از اول برنامه شامل گرم کردن، پس یقۀدق 10 :ندکرداجرا  گونهدینب

 .س و تنگرام و مازهاي قلم کاغذيهاي فکري لونپويمانند باز پایین حرکتی–

به گوش  یحرکت یتکنندگان بدون فعالکه شرکت یینپا حرکتی– پایین یشناختگروه چهارم گروه 

 پرداختند.یم یقهدق 30زمان  متناسب با سن خود به مدت یصوت يهادادن داستان

 وتحلیلیهتجز 23 یراستو AMOSو  23 یراستو SPSS يافزارهاآمده با استفاده از نرمدستبهنتایج 

هاي آماري در ها و آزمونهاي پژوهش از روشها و پاسخگویی به فرضیهداده لیوتحلهیتجز منظوربه شد.

زوجی و تحلیل  tآزمون و آمار استنباطی ( و نمودارهاي آماري) هاشاخصدو سطح آمار توصیفی (انواع 

جفتی و آنالیز کوواریانس استفاده  tتحقیق از آزمون  هايیهآزمون فرض منظوربهاستفاده شد. ) انسیکووار

میانگین نمرات متغیرهاي تحقیق قبل و بعد از مداخله در هر گروه از  ۀکه براي مقایس صورتیند. بدش

                                                           
1. Jack LEGS 
2. LATERAL HOPS 
3. TWO-FOOT HOP 
4. JOGGING 
5. HEEL TAPS 
6. TWISTS 
7. CROSS LEGS 
8. CRISSCROSS ARMS 
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 د.شیز کوواریانس استفاده لهر نوع بازي بر متغیرهاي تحقیق از آنا ریتأث ۀجفتی و براي مقایس tآزمون 

 

 نتایج پژوهش

با سطوح  پس از مداخلهساله  12تا  10دختران  مؤلفۀ بازداري نمراتد دهنشان می 2نتایج جدول 

 دار نیستمعنا آماري لحاظ ازرو شده است؛ اما این کاهش با کاهش روبه شناختی باال و حرکتی باال

)05/0>P.( 

 باال سطوح شناختی باال و حرکتینمرات مؤلفه بازداري در  ۀمقایس .2جدول 
 مقدار-p تفاضل tآمارة  انحراف معیار میانگین مرحله متغیر

 بازداري
 61/52 16/82 آزمونپیش

536/1 142/0 
 84/82 42/65 آزمونپس

 
با سطوح  پس از مداخلهساله  12تا  10دختران مؤلفۀ توجه  دهد نمراتنشان می 3نتایج جدول 

دار آماري است معنا آماري لحاظ ازرو شده است؛ این کاهش با کاهش روبه شناختی باال و حرکتی باال

)05/0<P.( 

 باال سطوح شناختی باال و حرکتیدر  توجه ۀمؤلفنمرات  ۀمقایس .3جدول 
 مقدار-p تفاضل tآمارة  انحراف معیار میانگین مرحله متغیر

 توجه
 74/5 89/5 آزمونپیش

021/5 001/0 
 98/2 00/2 آزمونپس

 

با  پس از مداخلهساله  12 تا 10دختران مؤلفۀ حافظۀ کاري  دهد نمراتنشان می 4نتایج جدول 

معنادار است  آماري لحاظ ازرو شده است؛ این افزایش با افزایش روبه سطوح شناختی باال و حرکتی باال

)05/0<P.( 

 باال سطوح شناختی باال و حرکتیدر  کاري ۀحافظ ۀمؤلفنمرات  ۀمقایس .4جدول 
 مقدار-p تفاضل tآمارة  معیارانحراف  میانگین مرحله متغیر

 حافظۀ کاري
 82/17 84/75 آزمونپیش

407/3- 003/0 
 31/21 16/91 آزمونپس

 
با سطوح  پس از مداخلهساله  12تا  10دختران مؤلفۀ بازداري  دهد نمراتنشان می 5نتایج جدول 
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دار است معنا آماري لحاظ ازرو شده است؛ این کاهش پایین با کاهش روبهو حرکتی باال شناختی 

)05/0<P.( 

 پایین سطوح شناختی باال و حرکتیدر  بازداري ۀمؤلفنمرات  ۀمقایس .5جدول 
 مقدار-p تفاضل tآمارة  انحراف معیار میانگین مرحله متغیر

 بازداري
 85/38 68/59 آزمونپیش

411/2 027/0 
 74/38 11/43 آزمونپس

 
با سطوح  پس از مداخلهساله  12تا  10دختران مؤلفۀ توجه  دهد نمراتنشان می 6جدول نتایج 

معنادار است  رو شده است؛ این کاهش از لحاظ آماريبا کاهش روبه نییپا یشناختی باال و حرکت

)05/0<P.( 

 پایین سطوح شناختی باال و حرکتیدر  توجه ۀمؤلفنمرات ۀ مقایس .6جدول 
 مقدار-p تفاضل tآمارة  انحراف معیار میانگین مرحله متغیر

 توجه
 45/3 16/3 آزمونپیش

596/3 002/0 
 76/2 53/1 آزمونپس

 
با  پس از مداخلهساله  12تا  10دختران مؤلفۀ حافظۀ کاري  دهد نمراتنشان می 7نتایج جدول 

معنادار  رو شده است؛ اما این کاهش از لحاظ آماريپایین با افزایش روبهسطوح شناختی باال و حرکتی 

 ).P<05/0نیست (

 
 پایین سطوح شناختی باال و حرکتیدر  کاري ۀمؤلفه حافظنمرات  ۀمقایس .7جدول 

 مقدار-p تفاضل tآمارة  انحراف معیار میانگین مرحله متغیر

 حافظۀ کاري
 10/18 58/81 آزمونپیش

092/2- 051/0 
 47/22 95/88 آزمونپس

 

با سطوح  پس از مداخله ساله 12تا  10دختران مؤلفۀ بازداري  دهد نمراتنشان می 8نتایج جدول 

ادار است معن این کاهش از لحاظ آماري رو شده است؛با کاهش روبه و حرکتی باال پایینشناختی 

)05/0<P.( 
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 باال و حرکتی پایینسطوح شناختی در  بازداري ۀمؤلفنمرات ۀ مقایس .8جدول 
 مقدار-p تفاضل tآمارة  انحراف معیار میانگین مرحله متغیر

 بازداري
 85/60 53/84 آزمونپیش

338/4 001/0 
 17/59 21/51 آزمونپس

 
با سطوح  پس از مداخلهساله  12تا  10دختران مؤلفۀ توجه  دهد نمراتنشان می 9جدول نتایج 

دار است معنا رو شده است؛ این کاهش از لحاظ آماريبا کاهش روبه و حرکتی باال پایینشناختی 

)05/0<P.( 

 باال و حرکتی پایین سطوح شناختیدر  توجه ۀمؤلفنمرات  ۀمقایس .9جدول 
 مقدار-p تفاضل tآمارة  انحراف معیار میانگین مرحله متغیر

 توجه
 51/2 89/2 آزمونپیش

495/3 003/0 
 61/1 53/1 آزمونپس

 

با  پس از مداخلهساله  12تا  10دختران مؤلفۀ حافظۀ کاري  دهد نمراتمی نشان 10نتایج جدول 

دار معنا رو شده است؛ اما این افزایش از لحاظ آماريبا افزایش روبه و حرکتی باال پایینسطوح شناختی 

 ).P<05/0نیست (

 باال و حرکتی پایینسطوح شناختی در  کاري ۀحافظ ۀمؤلفنمرات  ۀمقایس. 10جدول 
 مقدار-p تفاضل tآمارة  انحراف معیار میانگین مرحله متغیر

 حافظۀ کاري
 28/21 05/74 آزمونپیش

936/1- 069/0 
 37/25 32/80 آزمونپس

 
با سطوح  پس از مداخلهساله  12تا  10دختران مؤلفۀ بازداري  دهد نمراتنشان می 11جدول نتایج 

دار نیست معنا آماري رو شده است؛ اما این کاهش از لحاظپایین با کاهش روبهو حرکتی  پایینشناختی 

)05/0>P.( 
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 پایین و حرکتی پایینسطوح شناختی در  بازداري ۀمؤلفنمرات  ۀمقایس .11جدول 

 مقدار-p تفاضل tآمارة  انحراف معیار میانگین مرحله متغیر

 بازداري
 53/48 53/54 آزمونپیش

477/1 157/0 
 87/35 74/42 آزمونپس

 
با سطوح  پس از مداخلهساله  12تا  10دختران مؤلفۀ توجه  نمراتدهد نشان می 12جدول نتایج 

دار نیست معنا رو شده است؛ اما این کاهش از لحاظ آماريپایین با کاهش روبهو حرکتی  پایینشناختی 

)05/0>P.( 

 پایین و حرکتی پایینسطوح شناختی در  مؤلفه توجهنمرات  ۀمقایس .12جدول 
 مقدار-p تفاضل tآمارة  معیار انحراف میانگین مرحله متغیر

 توجه
 14/2 68/1 آزمونپیش

679/1 111/0 
 95/1 37/1 آزمونپس

 
با  پس از مداخلهساله  12تا  10دختران مؤلفۀ حافظۀ کاري  دهد نمراتنشان می 13نتایج جدول 

دار معنا آماري لحاظ ازرو شده است؛ اما این افزایش پایین با افزایش روبهو حرکتی  پایینسطوح شناختی 

 ).P<05/0نیست (

 پایین و حرکتی پایینسطوح شناختی در  حافظه کاري ۀمؤلفنمرات  ۀمقایس .13جدول 
 مقدار-p تفاضل tآمارة  انحراف معیار میانگین مرحله متغیر

 حافظۀ کاري
 87/19 63/82 آزمونپیش

491/0- 630/0 
 73/24 68/83 آزمونپس

 
سطوح شناختی باال هاي ي بین گروهدارامعن، حاکی از آن است که از نظر بازداري تفاوت 14جدول 

سطوح شناختی باال و و حرکتی  پایینسطوح شناختی  ،نیسطوح شناختی باال و حرکتی پای ،و حرکتی باال

آمده براي نمرات دستبه pبا توجه به جدول،  نیهمچن ).P<05/0وجود نداشت ( نیحرکتی پای و نیپای

 آزمون است.آزمون بر پسدهندة عدم تأثیر نمرات پیشاست که نشان 001/0آزمون بازداري پیش
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 بازداري بر آزمونشیپهاي تمرینی و وواریانس تأثیر برنامهکتحلیل  .14جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجۀ 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

 Fآمارة 
p- 

 مقدار

مجذور 
 1اتا

 616/0 001/0 720/113 190/145741 1 190/145741 آزمونپیش
 043/0 373/0 057/1 711/1354 3 132/4064 هاي آزمونگروه

 - - - 578/1281 71 073/90992 خطا
 - - - - 75 684/242427 کل

 
هاي تمرینی، بر متغیر توجه آمده است. با ، نتایج تحلیل کوواریانس بررسی تأثیر برنامه15جدول در 

دهندة عدم تأثیر است که نشان 001/0آزمون توجه آمده براي نمرات پیشدستبه pتوجه به جدول، 

اثر وواریانس براي حذف حال استفاده از روش تحلیل کآزمون است؛ با این آزمون بر پسنمرات پیش

ي بین دارامعنها حاکی از آن است که از نظر توجه تفاوت است. یافته بالمانع آزمونشیپاحتمالی نمرات 

سطوح شناختی پایین  ختی باال و حرکتی پایین،سطوح شنا هاي سطوح شناختی باال و حرکتی باال،گروه

 فاختالبا توجه به  ).P>05/0و حرکتی باال و سطوح شناختی پایین و حرکتی پایین وجود داشت (

گفت گروه سطوح شناختی  توانیمهاي تمرینی در هریک از برنامه آزمونپسو  آزمونشیپي هانیانگیم

 .اندبودهداراي بیشترین تأثیر بر مؤلفۀ توجه  باال و حرکتی باال

 
 توجه بر آزمونشیپهاي تمرینی و وواریانس تأثیر برنامهکتحلیل  .15جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجۀ 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

 Fآمارة 
p- 

 مقدار
 001/0 896/163 395/287 1 395/287 آزمونپیش

 008/0 257/4 465/7 3 396/22 هاي آزمونگروه
 - - 754/1 71 500/124 خطا
 - - - 75 158/416 کل

 
آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده گیري از براي مشخص شدن تأثیرات متفاوت بین هر دو بازة اندازه

 است. شده ارائه 16در جدول  2شد. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی

 

                                                           
1. Partial Eta Squared ****** در متن کجا قرار دارد این کلمھ   
2 . Bonferroni Post Hoc 
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 متغیر توجه یبونفرون یبیج آزمون تعقینتا. 16جدول 

 گروه
سطوح شناختی باال و 

 )Jحرکتی پایین (
سطوح شناختی پایین 

 )Jو حرکتی باال (
سطوح شناختی پایین 

 )Jو حرکتی پایین (
 )I-J( )I-J( )I-J( 

سطوح شناختی باال و 
 )Iحرکتی باال  (

992/0- *133/1- **623/1- 

سطوح شناختی باال و 
 -I( _ 141/0- 631/0حرکتی پایین (

سطوح شناختی پایین و 
 -I( _ _ 490/0حرکتی باال (

 01/0دار در سطح معنا *، 05/0دار در سطح معنا **
 

هاي تمرینی، بر متغیر حافظۀ کاري آمده ، نتایج تحلیل کوواریانس بررسی تأثیر برنامه17در جدول 

دهندة است که نشان 001/0آزمون حافظۀ کاري آمده براي نمرات پیشدستبه pاست. با توجه به جدول، 

ل کوواریانس براي حذف حال استفاده از روش تحلیآزمون است؛ با این آزمون بر پسعدم تأثیر نمرات پیش

 است. بالمانع آزمونشیپاثر احتمالی نمرات 

هاي سطوح شناختی باال ي بین گروهدارامعنها حاکی از آن است که از نظر حافظۀ کاري تفاوت یافته

سطوح شناختی پایین و حرکتی باال و سطوح شناختی  سطوح شناختی باال و حرکتی پایین، و حرکتی باال،

 ).P<05/0ی پایین وجود نداشت (پایین و حرکت

 
 حافظه کاري بر آزمونشیپهاي تمرینی و وواریانس تأثیر برنامهکتحلیل  .17جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجۀ 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

 Fآمارة 
p- 

 مقدار
 001/0 653/103 722/23654 1 722/23654 آزمونپیش

 051/0 724/2 603/621 3 810/1864 هاي آزمونگروه
 - - 211/228 71 962/16202 خطا
 - - - 75 947/41243 کل

 
گیري از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده براي مشخص شدن تأثیرات متفاوت بین هر دو بازة اندازه

 ارائه شده است. 18شد. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در جدول 
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 کاري ۀمتغیر حافظ یبونفرون یبیج آزمون تعقینتا .18جدول 

 گروه
سطوح شناختی باال و 

 )Jحرکتی پایین (
سطوح شناختی پایین 

 )Jو حرکتی باال (
سطوح شناختی پایین 

 )Jو حرکتی پایین (
 )I-J( )I-J( )I-J( 

سطوح شناختی باال و 
 )Iحرکتی باال  (

594/7 163/9 **844/13- 

سطوح شناختی باال و 
 I( _ 569/1 251/6حرکتی پایین (

سطوح شناختی پایین و 
 -I( _ _ 681/4حرکتی باال (

 1/0دار در سطح معنا *، 05/0دار در سطح معنا **
 

 گیرينتیجه و بحث

 ةدهندنشان موضوع این و دارد مثبتی تأثیر حرکتی پاسخ دقت و عصبی شبکۀ کارایی روي شناختی تمرین

 گفت توانیم بنابراین. است تمرین و تکرار به مغز یريپذانعطاف و ياشبکهدرون ارتباطات یافتۀیشافزا اثر

 همچنین و ادراك و توجه حافظه، مانند بیشتر شناختی هايییتوانا درگیري دلیلبه شناختی تمرینات

 و شناختی هايییتوانا بر يترمثبت تأثیرات سیناپسی، اتصال تسهیل و مغزي يهاشبکه بیشتر درگیري

توجه و بازداري  حرکتی منتخب بر و شناختی سطوح تمرینی برنامۀ اثر حاضر مطالعۀ در ).10دارد ( اجرا

تمرینی شناختی باال حرکتی باال  مداخلۀ که داد نشان این تحقیق شد. نتایج بررسی کاري حافظۀ و

ۀ کاري اثرگذار بوده است. و حافظۀ توجه مؤلفنکرده و بر  ایجاد ۀ بازداريمؤلف در شده، تغییريکاربردهبه

 به ترین مطالعهیکنزد ) که2014تحقیق جاگر و همکاران ( به توانمی نتایج، این با همسواز تحقیقات 

 حرکتی باال شناختی تمرینی مداخلۀ که داد نشان مذکور تحقیق نتایج .داشت اشاره ،است تحقیق حاضر

. نتایج است و بازداري اثرگذار بوده توجه ۀمؤلفو بر  شده برده کاربه باال حرکتی پایین و شناختی پایین

و  2یلمنه )،2012( 1بستمطالعات حرکتی باال با نتایج -تمرینات شناختی پایین در گروه آمدهدستبه

در  اجرایی در کارکردفعالیت هوازي  یراتدر مورد تأث) 2009( و و همکاران 3کوبش )،1220(همکاران 

ه در گرفتمطالعات انجام هرچند همسوست. بازداري نشان داد،بر را  ینسبتاً مطلوب تأثیرات که کودکان

را در  یراتیاند تأثنتوانستهان نیز محققبر این، برخی عالوهدر کودکان محدودتر است و  يکار ۀمورد حافظ

                                                           
1. Best, J. R. 
2. Hillman  
3. Kubesch 
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آنها ). 2009 . کوبش و همکاران،2014و همکاران،  ؛ جاگر2012، 1(درولت و همکاران کنند دایابعاد پ نیا

 یلمدت را تسهکوتاه ۀحافظ یمتنظ گونه بیان داشتند: تمرینات هوازيیناي را رگذاریتأثدالیل عدم 

 یکربنديدر پ یردرگ ییعملکرد اجرا ایندهايبر فر تمریناتاز  یناش یختگیبرانگ همچنینکند، ینم

 ۀاز حافظ یخاص يهاجنبه هاي هوازيفعالیت ضمندر گذارد. ینم یرتأث يکار ۀاطالعات در حافظ

 شناختی تمرینات گروه در آمدهدستبه نتایج ).2008( یدهد. کولز و تامپوروسکیم ییرمدت را تغیطوالن

توجه  مؤلفهۀ بازداري و حافظه کاري اختالف معناداري وجود نداشته است و بر مؤلفپایین در  حرکتی- باال

 و آزمونپیش هايمیانگین اختالف به توجه با. هاي منتخب اختالف معناداري وجود داشتبین گروه

 داراي باال حرکتی و باال شناختی سطوح گروه گفت توانمی تمرینی هايبرنامه از هریک در آزمونپس

 برخی بر تواندمی باال، حرکتی و باال شناختی سطوح این بنابراین؛ بودند توجه مؤلفۀ بر تأثیر بیشترین

 .باشد داشته مثبتی ریتأث ساله 10-12 دختران اجرایی عملکردهاي هايمهارت متغیرهاي

 بدن–ذهن مرینت یکه نوع حرکتی باال-ناختی باالشتمرینات پژوهش حاضر نشان داد که نتایج 

 از .باشند رگذاریتأث یعملکرد شناخت و و توجهي حافظۀ کاري هابر مؤلفه توانندیم شوند،یم محسوب

خواهد  یبزرگسال در لکرد کودکانمع ةکنندبینییشپ یاديتا حد ز یعملکرد شناخت يهامؤلفهکه  آنجا

 در باال یحرکت-باال یگروه شناخت هايیآزمودن ،چهار گروه ینب در .مهم است یارآنها بس یتپس تقو ،بود

حرکتی باال در نمرات -هاي گروه شناختی پایینیآزمودن گروهو  انتخابی و توجه حافظۀ کارينمرات 

 یعصب يکارکردها يارتقا یلدلباال به یحرکت-باال یاختنش ۀدوگان ین. تمربازداري بهبود بهتري داشتند

ارتقا و  يبرا ی پایینحرکت-باال یاختنش یاباال و  یحرکت-ی پاییناختنبا ش یسهبهتر در مقا یعنوان مدلبه

 یمبتن بدنییت ترب ۀکه با برنام دهدینشان م جینتا شود.یم یشنهادپ يکار ۀحافظ توجه انتخابی بهبود

 ۀبرنام کی زمان و نوع مدت دهدینشان م نیاست که ا افتهی بهبود ی توجهحرکت- یشناخت ناتیبر تمر

 توجه بهبود سبب شناختی تمرین یکل طوربه .است کنندهیینآموزان تعبهبود توجه دانش يبرا یورزش

 کارکرد با مرتبط ياشبکه و سیناپسی ارتباطات بهبود سبب شناختی تمرین که معنابدین شود؛یم افراد در

 حل و شناختی هايگیريیمتصم ایجاد سبب ینوعبه که شناختی تمرین همچنین،. شودیم توجه اجرایی

 به نسبت تمرینی گروه در پاسخ دقت در بیشتري بهبود به شود،یم حرکتی مختلف هايینهزم درمسئله 

 نداشتناست که  تیواقع نیا يادآوری يها براتمام نکته شود.یممنجر  شناختی عامل بدون ساده تمرین

                                                           
1. Drollette, E. S. Scudder, M. R. Raine, L. B. Moore, R. D. Saliba, B. J. Pontifex, M. B. & 
Hillman, C. H   
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 يابالقوه يروهایاز نه اتالف و عدم استفاد سبب ،است امروز مدرن یزندگ هايیدهکه از پد یبدن تیفعال

با  .درون هر فرد از کودك گرفته تا نوجوانان وجود دارد در شیو آسا یحفظ تندرست يکه برا شودیم

 یلکرد شناختمبر ع یمثبت ریمداخالت تأث یمشخص شد که برخ، کودکان يه روگرفتانجام قاتیتحق

 ،یگرد عبارت؛ بهکندیم لیفرد را تسه حرکتی -یشناخت عملکردهاي بدن-ذهن يهاورزش .دارند

 ناتیرماست، با انجام ت الزم مستقل یزندگ يکه برا هاییگیريیمچون توجه، حافظه و تصم ییلکردهامع

، در افاکتوره یربر سا یتخصص یناتبا دقت بر تمر توانندیم یندهآ يهاپژوهش یابد.یبهبود م جسمانی

 یزرگسالاثرگذار در ب یو از عوامل منف گام بردارنددر کودکان  یعملکرد شناخت یشجهت بهبود افزا

 تمرین به روش تکلیف دوگانهگفت  توانیحاضر م یقتحق هاياساس یافتهبر یکل طوربه کنند. یريجلوگ

 ینب یم مناسب توجهتقس به هاي مربوطییتوانابهبود  موجب ی،شناخت از نوع و چه یچه از نوع حرکت

 .شودیم أییدت، است یرپذو انعطاف ییرتغ که توجه قابل یهنظر ینا ها،یافته ینا بنابر شود،یف میتکال

 تشکر و قدردانی

از تمام اساتید و همکاران و والدین و دانش آموزان و همچنین دکتر امین خدابخش زاده که صبورانه 

 ما را در انجام مطالعه همکاري کردند، قدردانی و تشکر می شود. 
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Abstract 
Exercise and physical activity have positive effects on physical and mental 
functions, but their effects on cognitive functions need to be explained in more 
details. This study investigated the effect of selected physical activities with 
different levels of cognitive-motor interference on executive functions of 76 
girls in Bam city (age 10-12 yr, mean and standard deviation of body mass 
index of 18.73± 1.5 and mean intelligence of 109.5± 9.1). They were 
randomly assigned to four groups based on their scores obtained in the pretest 
(high cognitive-high motor, low cognitive-high motor, high cognitive-low 
motor and low cognitive-low motor). The results showed that high cognitive-
high motor exercises had a significant effect on the components of attention 
and working memory of executive functions in girls aged between 10 and 12 
(P≤0.05). Also, low cognitive-high motor exercises had a significant effect on 
the components of attention and inhibition (P≤0.05). There was a significant 
difference among the four groups in the attention component (P=0.001, 
F(4.71)=4.257). But there was no significant difference in the components of 
working memory and inhibition (P=0.373, F(4.71)=1.057). According to the 
results of this study, cognitive-motor exercises in the form of physical 
activities have significant effects on the components of attention, working 
memory and inhibition as three components of executive functions in girls 
aged between 10 and 12. Therefore, traditional physical education classes can 
be replaced by cognitive-motor exercises to improve executive functions in 
girls aged between 10 and 12. 
 
Keywords 

 Cognitive-motor interference, effect, executive function, girls, physical 
activity. 
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