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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر فعالیت هوازی با و بدون بار شناختی بر شبکۀ هشدار توجه بود .جهت انجام اين پژوهش
نیمهتجربی که شامل دو گروه تجربی و يک گروه کنترل بود 98 ،دانشجوی کمتحرک (با میانگین سنی  88/19±6/38سال)
بهروش نمونهگیری هدفمند انتخاب شده و بهصورت مساوی در سه گروه  68نفره جای گرفتند .دو گروه تجربی بهمدت 61
جلسه تحت مداخلۀ تمرينی مخصوص گروه خود قرار داشت؛ اما گروه کنترل مداخلهای را دريافت نکرد .شايانذکر است
که آزمودنیها قبل و بعد از مداخله بهوسیلۀ آزمون شبکههای توجه ارزيابی شدند و دادهها با استفاده از تحلیل کوواريانس
تحلیل گرديد .نتايج نشان میدهد که تفاوت معناداری بین نمرات گروههای تجربی و کنترل در شبکۀ هشدار وجود ندارد.
با توجه به نتايج بهنظر میرسد که اثرگذاری ورزش بر شناخت ،به ماهیت عملکردهای شناختی و بسترهای مغزی مرتبط
با آنها بستگی داشته باشد.
واژگان کلیدی :فعالیت هوازی ،بار شناختی ،شبکههای توجه ،شبکۀ هشدار
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مقدمه
یکی از مهمترین ویژگیهای انسان وجود کارکردهای عالی کرتکس است .برای اینکه موضوعی به
فرا یند پردازشی ادراک وارد شود ،لازم است در ابتدا فرد به آن موضوع توجه کند ( .)1توجه یکی از
مهمترین عملکردهای شناختی میباشد که بهعنوان توانایی تمرکز ذهن بر یک تکلیف یا موضوع
معرفی شده و پیشنیاز بسیار مهمی برای برآوردن مطالبات روزانه است ( .)2همچنین ،بهتنهایی یکی
از جنبههای اصلی ساختار شناختی بوده و نقش مهمی در ساختار هوش ،حافظه و ادراک دارد (.)3
پیشرفتهای اخیر در روانشناسی و علوم اعصاب شناختی از وجود شبکههای توجه 1متعدد در مغز
که هریک از این شبکهها یک نوع متفاوت از توجه را به نمایش میگذارند ،حکایت میکند .براساس
مدل عصبشناختی پوسنر و پترسین ،2توجه دربرگیرندۀ سه شبکۀ عصبی هشدار ،3موقعیتیابی 4و
کنترل اجرایی 5است ( .)4در این مدل ،هشدار بهعنوان دستیابی و حفظ حالت حساسیت بالا به
محرکهای دریافتی تعریف شده و یک منبع مهم از توجه میباشد ()5؛ زیرا ،حالت هشیار برای
عملکرد مطلوب در تکالیف مرتبط با عملکردهای شناختی بالاتر ،حیاتی است ( .)6شبکۀ هشدار
دربرگیرندۀ مشارکت قوی تالاموس 6و فعالسازی مناطق جلویی 7و پشتی 8قشر مغزی بوده ( )7و در
سطح شناختی بر دو نوع است :الف .هشیاری تونیک 9یا گوشبهزنگی که اشاره به حفظ حالت بیداری
و برانگیختگی دارد و معمولاً با تکالیفی که در آن شرکتکنندگان موظف به حفظ توجه و تمرکز خود
به یک مکان برای مدتزمان طولانی و شناسایی محرکهای هدف کمیاب هستند ،سنجیده میشود.
این نوع هشیاری به "هشیاری ذاتی "10نیز معروف بوده ( ) 6،8و کارایی آن به نیمکرۀ راست مغز
وابسته میباشد ()7؛ ب .هشیاری پاسیک 11که بهعنوان توانایی افزایش آمادگی پاسخ برای یک دورۀ
کوتاهمدت به یک محرک هدف پس از وقوع یک سیگنال هشداردهندۀ بیرونی تعریف شده و با سنجش
زمان واکنش برخاسته از یک سیگنال هشداردهنده که تنها اطلاعات زمانی را فراهم میکند ،مطالعه
میشود ( .)6،8شایانذکر است که این نوع هشیاری نیز با فعالیت نیمکرۀ چپ مغزی در ارتباط میباشد
1. Attention Networks
2. Posner & Petersen
3. Alerting
4. Orienting
5. Executive
6. Thalamic
7. Anterior
8. Posterior
9. Tonic Alertness
10. Intrinsic Alertness
11. Phasic Alertness
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( .)7مطالعات نشان دادهاند که حفظ حالت هشیار با توزیع قشری نورونهای ترشحکنندۀ نوراپینفرین1

که بهطور خاص در هستۀ لوکوس سرولئوس  2واقع در پل مغز قرار دارند ،تعدیل میشود ( .)5برمبنای
مطالعات ،مواردی که با اختالل در شبکۀ هشدار مرتبط میباشند ،پیری طبیعی و اختالل کمبود
توجه )ADD( 3هستند (.)9
روان شناسان و پژوهشگران علوم اعصاب از دیرباز درصدد بررسی عملکردهای شناختی و کارکرد مغز
انسان بوده و روشهای مختلفی را برای بهبود و تقویت فرایندهای شناختی پیشنهاد کردهاند .با وجود
اثرات آشکار ورزش بر کل بدن ،تنها در دو دهۀ گذشته عالقه به بررسی اثرات ورزش بر عملکرد مغز
ظهور پیدا کرده است .در طول این مدت مشخص شده است که سیستم عصبی مرکزی مانند سایر
سیستمهای بدن ،یک آرایۀ متنوع از اثرات فیزیولوژیکی مثبت را در پاسخ به ورزش تجربه میکند که
این اثرات گسترده بوده و از تحوالت ساختاری درشت به تغییرات مورفولوژی سلولی 4تعریف میشود
( .)10برخی از این تغییرات دربرگیرندۀ افزایش در جریان خونمغزی ،افزایش غلظت فاکتورهای رشد
همراه با رگزایی ،)11( 5افزایش در تکثیر سلولهای آندوتلیال 6مرتبط با رگزایی ( ،)12تغییر در
اندازه و تعداد ستون فقرات دندریتی )13( 7و نورونزایی 8در نواحی معمول در مغز شامل :ناحیۀ شکنج
دندانهدار 9از هیپوکامپ 10و منطقۀ ساب ونتریکوالر 11از مغز جلویی 12میباشد ()14؛ اما به این چند
عامل محدود نمیشود .با توجه به رابطۀ عملکردی بین بسترهای عصبی و فرایندهای شناختی،
تعجبآور نیست اگر مشاهدات فوق منجر به افزایش کارایی عملکردهای شناختی همچون توجه در
اثر ورزش گردد .دراینراستا ،در پژوهشی که توسط هورتاس 13و همکاران ( )2011در ارتباط با
شبکههای توجه صورت گرفت ،نشان داده شد که ورزش هوازی ،زمان واکنش را تسریع نموده و اثر

1. Norepinephrine
2. Locus Coeruleus
3. Attention Deficit Disorder
4. Cellular Morphology
5. Angiogenesis
6. Endothelial Cells
7. Dendritic Spine
8. Neurogenesis
9. Dentate Gyrus
10. Hippocampus
11. Subventricular
12. Forebrain
13. Huertas
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چانگ1

هشدار را درمقایسه با حالت استراحت کاهش میدهد ( .)15این درحالی است که در مطالعۀ
و همکاران ( )2015انجام ورزش هوازی حاد منجر به یک دامنۀ  P3بزرگتر در شبکۀ هشدار گردید؛
اما بهبود معناداری در عملکرد این شبکه یافت نشد ( .)16نتایج پژوهش ماهونی 2و همکاران ()2007
نیز حاکی از تأثیر منفی فعالیت فیزیکی بر عملکرد هشیاری بود ()17؛ بااینحال ،گزارش شده است
که سازگاریهای ایجادشده در اثر ورزش به نوع ورزش نیز بستگی دارد ( .)18در این ارتباط ،این
احتمال وجود دارد که ورزش مزمن بهمیزان بیشتری موجب تشویق تغییرات دائمی و پایدار در مغز و
ایجاد اندوختۀ شناختی گردد ( .)2همچنین ،نتایج مطالعات صورتگرفته در سالهای اخیر نشان داده
است که تمرینات شناختی ،تأثیر مثبتی بر کارایی شبکههای توجه دارد ( )20،19و فعالیت بدنی
همراه با بار شناختی ،3باعث ارتقای تواناییهای شناختی (فراتر از آنچه که ورزش بهتنهایی میتوانسته
موجب آن شود) میگردد ( .)21دراینزمینه ،عنوان شده است که احتمالاً انجام فعالیت بدنی ،بهبود
متابولیسم مغز و انعطافپذیری آن را ممکن میسازد و چالش شناختی همراه آن با افزایش متابولیسم
و هدایت فرایند انعطافپذیری مغزی منجر به بهبود هرچه بیشتر شناخت میگردد .البته ،فرضیۀ اخیر
براساس پژوهشهایی که در ارتباط با حیوانات صورت گرفته است ،بهدست آمده ( )22و شناخت اثرات
اینگونه فعالیتها بر فرایندهای عصبی و شناختی انسانها نیاز به مطالعات بیشتری دارد .دراینراستا،
در پژوهش دیگری که بر روی مدل حیوانی انجام گرفت ،بلک 4و همکاران ( )1990نشان دادند
حیواناتی که به انجام ورزش هوازی پرداخته بودند ،تراکم بیشتری از رگهای خونی درمقایسه با
حیواناتی که غیرفعال بودند و یا تنها حرکات آکروباتیک ساده را انجام میدادند ،داشتند؛ اما درمقابل،
حیواناتی که حرکات آکروباتیک را انجام میدادند ،دارای تعداد بیشتری از سیناپس در هر سلول
پورکنژ 5در مخچه در مقایسه با حیوانات گروه کنترل و حتی گروهی که ورزش هوازی را تمرین
میکردند ،بودند .این پژوهشگران پیشنهاد کردند که یادگیری حرکتی درگیر با حرکات آکروباتیک،
برخلاف ورزش هوازی که نیاز به استفادۀ مکرر از سیناپس درطول تمرین دارد ،موجب توسعۀ
سیناپسهای جدید در مخچه میشود ()23؛ درنتیجه ،شاید بتوان با ترکیبی از ورزش هوازی (تراکم
بیشتر رگهای خونی) و حرکات پیچیده (افزایش سیناپسها) ،بیش از پیش از مزایای ورزش درجهت
بهبود سیستم عصبی و شناخت بهره برد .بااینحال ،با مرور ادبیات پژوهشی موجود مشاهده میشود
که علیرغم مطالعات فراوان درزمینۀ نقش انواع فعالیتهای فیزیکی بهلحاظ شدت ( )24و مدت ()25

1. Chang
2. Mahoney
3. Cognitive Load
4. Black
5. Purkinje
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بر عملکردهای شناختی ،توجه بسیار اندکی به تأثیر نوع ورزش از نظر بار شناختی آن معطوف شده
است .ازسویدیگر ،با توجه به نقش حیاتی حالت هشیار برای عملکرد مطلوب در تکالیف مرتبط با
عملکردهای شناختی بالاتر ( ،)6ضرورت و اهمیت انجام پژوهشی که به بررسی تأثیر دو نوع فعالیت
هوازی متفاوت بهلحاظ بار شناختی بر شبکۀ هشدار بپردازد ،احساس میشود .بنابراین ،هدف از
پژوهش حاضر بررسی اثر فعالیت هوازی با و بدون بار شناختی بر شبکۀ هشدار توجه میباشد؛
درحقیقت ،پژوهش حاضر در پی پاسخ به این دو سؤال است که آیا میتوان از فعالیتهای هوازی با و
بدون بار شناختی درجهت بهبود شبکۀ هشدار توجه بهره برد؟ و اینکه آیا در اثرگذاری این دو نوع
فعالیت هوازی بر سیستم عصبی و شناخت تفاوتی وجود دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربی با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل میباشد.
جامعۀ آماری موردنظر در این پژوهش ،دانشجویان دختر سالم و کمتحرک دانشگاه تبریز بودند که از
میان آنها 30 ،نفر (با دامنۀ سنی  19تا  25سال) که دارای بینایی نرمال یا اصلاحشده بودند و طی
دو سال قبل از انجام پژوهش در فعالیت مداوم و روتین ورزشی شرکت نداشتند ،بهروش نمونهگیری
هدفمند انتخاب شدند و به تعداد مساوی در دو گروه تجربی و یک گروه کنترل جای گرفتند .انتخاب
این تعداد نمونه براساس نمونۀ موجود در پژوهشهای مشابه گذشته انجام شد ( .)20همچنین ،در
کتابهای آماری (از جمله دلاور )1387 ،ذکر شده است که در پژوهشهای نیمهتجربی ،معمول ًا بین
هشت تا  15نفر شرکت داده میشوند (به نقل از .)26
پیش از شروع کار ،ضمن تشریح روند پژوهش برای تمامی شرکتکنندگان ،پرسشنامۀ سلامت
عمومی )GHQ-12( 1بهمنظور سنجش بهداشت روانی و پرسشنامۀ آمادگی برای فعالیت بدنی2
( )PAR-Qبرای اطمینان از توانایی آزمودنیهای گروه تجربی جهت شرکت و بهاتمامرساندن دورۀ
تمرینی بین شرکتکنندگان توزیع شده و جمعآوری گردید .ابتدا ،از آزمودنیهای هر سه گروه
پیشآزمون بهعمل آمد .درادامه ،شرکتکنندگان هر دو گروه تجربی بهمدت پنج هفته ( 16جلسه)
تحت دو نوع مداخلۀ تمرینی متفاوت (فعالیت هوازی با و بدون بار شناختی) قرار گرفتند؛ اما گروه
کنترل مداخلهای را دریافت نکرد.

1. General Health Questionnaire
2. Physical Activity Readiness Questionnaire
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پروتکل فعالیت هوازی بدون بار شناختی دربرگیرندۀ یک فعالیت ورزشی استقامتی شامل :گرمکردن
و حرکات کششی بهمدت  10دقیقه و سپس ،راهرفتن و دویدن با شدت  70-85درصد حداکثر ضربان
قلب بیشینه بهمدت  40دقیقه درقالب دو ست متوالی  20دقیقهای با فاصلۀ استراحت پنج دقیقه در
میان ستها بود .در این برنامۀ تمرینی ،آزمودنی تحتکنترل آزمونگر بهمدت  10دقیقه به انجام
حرکات کششی میپرداخت و پس از آن شروع به دویدن میکرد .شایانذکر است که به آزمودنی گفته
شد که براساس دامنۀ ضربان قلبی که برای او تعیین شده است و از طریق ضربانسنجی که به بدن
او متصل میباشد (بلت و ساعت ضربانسنج پلار 1مدل  Ceo537که به سینه و مچ دست بسته میشد(
به دویدن ادامه دهد؛ بهطوری که ضربان او درطول فعالیت از  70درصد پایینتر نرود و از  85درصد
تجاوز نکند .درپایان نیز پنج دقیقه سردکردن در نظر گرفته شد.
پروتکل فعالیت هوازی با بار شناختی نیز شامل تمرینات ایروبیک بود .در این پژوهش شرکتکنندگان
ایروبیک را از زنجیرههای سادهتر که توسط مربی مجرب اجرا میشد ،شروع کردند و بهتدریج بر
پیچیدگی زنجیرهها اضافه شد .مدتزمان درنظرگرفتهشده برای این پروتکل  60دقیقه بود که شامل:
 10دقیقه گرمکردن و حرکات کششی 45 ،دقیقه انجام ورزش ایروبیک و پنج دقیقه سردکردن بود.
درنهایت ،پس از اتمام جلسات تمرینی برای حذف آثار موقت تمرین ،پسآزمون حداقل  48ساعت
پس از آخرین جلسۀ تمرین صورت گرفت (.)27
در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از آزمون شبکههای توجه )ANT( 2استفاده شد .این آزمون که
توسط فن 3و همکاران ( )2002طراحی شده است ،یک آزمون نرمافزاری میباشد که بر روی رایانه
قابلاجرا بوده و بهطور گستردهای برای اندازهگیری بهرهوری شبکههای توجه با ارزیابی زمان واکنش
در پاسخ به محرکهای بینایی استفاده میشود .در این آزمون دو شرایط نشانهای متفاوت (بدون نشانه
و دوبلنشانه) وجود دارد که با کسر زمان واکنش شرایط بدون نشانه از زمان واکنش شرایط دوبلنشانه،
اثر هشدار موردارزیابی قرار میگیرد .مدتزمان اجرای این آزمون با احتساب مرحلۀ آزمایشی درحدود
 20دقیقه بوده و شامل چهار بلوک (یک بلوک آزمایشی و سه بلوک آزمون اصلی) میباشد .پایایی این
آزمون معادل ( )0/87گزارش شده است (.)28
بهمنظور تحلیل دادههای بهدست آمده ،برای توصیف آماری متغیر وابسته از میانگین و انحراف معیار
استفاده شد و بهمنظور آزمون فرضیۀ پژوهش ،آزمون تحلیل کوواریانس بهکار رفت .تمامی

1. POLAR
2. Attention Networks Test
3. Fan
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تجزیهوتحلیلها نیز با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس( 1نسخۀ  )20و در سطح معناداری ()0/05
انجام گرفت.
نتایج
شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی برای توصیف دادهها در جدول شمارۀ یک ارائه شده است.
جدول 6ـ نمرات پیشآزمون و پسآزمون هر سه گروه موردمطالعه در شبکۀ هشدار (برحسب میلیثانیه)
پیشآزمون

متغیر

گروه

شبکۀ هشدار

فعالیت هوازی بدون بار شناختی
فعالیت هوازی با بار شناختی
کنترل

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

27/62
44/33
39/33

12/11
23/07
22/94

25
46/66
40/5

15/71
28/26
24/46

پیش از استفاده از تحلیل کوواریانس ،ابتدا پیشفرضهای آماری این آزمون بررسی گردید .توزیع
متغیر وابسته با استفاده از آزمون شاپیرو ـ ویلک نرمال بود ( .)P=0/752واریانس گروهها نیز با استفاده
از آزمون لون همگن بهدست آمد ( .)P=0/108 ،F=2/487علاوهبراین ،بهمنظور بررسی همگنی شیب
رگرسیون ،اثر متقابل متغیر همپراش با گروه موردارزیابی قرار گرفت که با توجه به معنادارنبودن این
شاخص ،پیشفرض همگنی شیب رگرسیون تحقق یافت ( .)P=0/897 ،F=0/109با تحقق
پیشفرضها ،آزمون تحلیل کوواریانس انجام گرفت که نتایج مربوط به آن در جدول شمارۀ دو ارائه
شده است.
جدول 8ـ نتايج آزمون تحلیل کوواريانس برای نشاندادن تفاوت نمرات گروههای تجربی و کنترل
متغیر

شبکۀ هشدار

منبع

مجموع

درجۀ

میانگین

شاخص

سطح

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

اف

معناداری

پیشآزمون
گروه
خطا

3786/56
678/05
10272/94

1
1
26

3786/56
339/02
540/68

7/00
0/63

0/02
0/54

مجذور اتا
0/27
0/06

4. SPSS
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همانطور که در جدول شمارۀ دو مشاهده میشود ،با کنترل اثر پیشآزمون ،در پسآزمون نمرات
گروههای مداخله و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد (.)P<0/05
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر فعالیت هوازی با و بدون بار شناختی بر شبکۀ هشدار توجه بود.
نتایج بهدستآمده نشان داد که فعالیت هوازی بدون بار شناختی تغییری در عملکرد شبکۀ هشدار
ایجاد نکرده است .همسو با این یافته ،میتوان به نتایج پژوهش پیرز 1و همکاران ( )2014که
نزدیکترین مطالعه به پژوهش حاضر میباشد ،اشاره کرد .در پژوهش مذکور ،پژوهشگران به مقایسۀ
شبکههای توجه بین جوانان فعال و غیرفعال در ورزش پرداخته و تفاوت معناداری را بین دو گروه در
شبکۀ هشدار مشاهده نکردند ( .)2در پژوهش چانگ و همکاران ( )2015نیز ورزش هوازی حاد منجر
به یک دامنۀ  P3بزرگتر در شبکۀ هشدار گردید؛ بااینحال ،بهبود معناداری را در عملکرد این شبکه
ایجاد نکرد ( )16که این امر با نتایج پژوهش حاضر همسو میباشد .درمقابل ،هورتاس و همکاران
( )2011در پژوهشی نشان دادند که ورزش هوازی حاد ،زمان واکنش را تسریع نموده و اثر هشدار را
درمقایسه با حالت استراحت کاهش میدهد ( .)15این تناقض بین یافتههای این پژوهش با پژوهش
حاضر ،احتمالاً بهدلیل استفاده از نسخههای متفاوت آزمون شبکههای توجه ( )ANTدر دو پژوهش
باشد؛ زیرا ،در نسخۀ استفادهشده توسط هورتاس و همکاران ،علاوهبر سیگنالهای بینایی ،سیگنالهای
شنوایی نیز ارائه میشد؛ اما در نسخۀ مورداستفاده در این پژوهش ،سیگنالهای هشدار ،تنها بصری
بودند .ماهونی و همکاران ( ) 2007نیز در پژوهشی تأثیر منفی فعالیت فیزیکی بر عملکرد هشیاری
پاسیک را گزارش کردند .در پژوهش مذکور ،شرکتکنندگان بهمدت  30دقیقه بهطور جداگانه در
شرایط ایستادن ،قدمزدن با و بدون مانع ،حمل یک بار  40کیلوگرمی و بدون آن قرار گرفته و با
استفاده از یک تکلیف هشیاری که دربرگیرندۀ محرکهای بینایی ،شنوایی و لامسه بود ،ارزیابی
میشدند ()17؛ لذا ،این تفاوت در نتایج را میتوان به متفاوتبودن روش پژوهش اعم از الگوی اجرای
برنامۀ تمرینی ،نوع پروتکل تمرینی و نوع آزمون استفادهشده نسبت داد .در دیگر مطالعات صورتگرفته
دراینزمینه ،اسمیت 2و همکاران ( ) 2005با انجام پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تلاش جسمی
منجر به افزایش هشیاری تونیک میشود ( .) 29این نتایج حاکی از آن است که احتمالاً نوع هشیاری
(هشیاری تونیک درمقابل هشیاری پاسیک) میتواند یکی از عوامل تعدیلکنندۀ رابطۀ ورزش با شبکۀ
هشدار توجه باشد؛ زیرا ،نشان داده شده است که یک تقسیمبندی کلی بین نیمکرههای مغزی وجود
دارد که در آن اعمال سریع (پاسیک) ،فعالیت نیمکرۀ چپ و اعمال آهسته (تونیک) ،فعالیت نیمکرۀ
1. Perez
2. Smith
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راست مغزی را در پی دارند ( .)7دراینمیان ،مطالعات تصویربرداری عصبی ،حجم بیشتر منطقۀ
پیشپیشانی و مادۀ سفید و خاکستری در بخش قدامی مغز را از مشخصههای افراد فعال گزارش کرده
است ()31،30؛ ازاینرو ،این احتمال وجود دارد که اثربخشی ورزش بر شناخت انتخابی بوده و به
ماهیت عملکردهای شناختی و بسترهای مغزی مرتبط با آنها بستگی داشته باشد (.)32
در رابطه با اثربخشی فعالیت هوازی با بار شناختی بر شبکۀ هشدار نیز در این پژوهش نشان داده شد
که این نوع تمرین اثری بر شبکۀ هشدار نداشته است .ازآنجاییکه در بررسی ادبیات پژوهش در
داخل و خارج کشور ،پژوهشی که به بررسی اثر فعالیت هوازی با بار شناختی بر هشیاری پاسیک انجام
گیرد ،یافت نشد؛ لذا ،مقایسه بین یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای پیشین امکانپذیر نبود؛
اما درزمینۀ هشیاری تونیک میتوان به پژوهش انجامگرفته توسط اپستاین )2011( 1اشاره کرد .نتایج
این پژوهش حاکی از عدم تأثیر معنادار فعالیت هوازی زومبا 2بر عملکرد این نوع از توجه بود ()33؛
اما در پژوهشی که توسط بادی 3و همکاران ( )2008انجام گرفت ،شرکتکنندگان پس از دریافت
ورزش هوازی هماهنگ( 4آموزش مهارتهای فوتبال) ،عملکرد بهتری را در آزمون  D2که از جمله
آزمونهای سنجش هشیاری تونیک است ( ،)34نشان دادند ( .)35بهنظر میرسد که تفاوت عمده بین
نتایج دو پژوهش مذکور در پروتکل تمرینی مورداستفاده باشد؛ زیرا در هر دو پژوهش ،آزمون بلافاصله
پس از یک جلسه فعالیت فیزیکی صورت گرفته است؛ ازاینرو ،مدت و شدت فعالیت جسمی
بهکاربردهشده بسیار اهمیت پیدا میکند که در این ارتباط ،هر دو پژوهش از شدت و مدت متفاوتی
استفاده کردهاند .ازسویدیگر ،مشخص شده است که باورهای افراد درخصوص تواناییهای خود برای
بهتحققنشاندن یک هدف ،نقش مهمی در عملکردهای آنها دارد .خودکارآمدی که یک متغیر اصلی
در نظریۀ شناختی ـ اجتماعی است ،مربوط به باورهای فردی درمورد تواناییهای آنها بهمنظور
برآوردن بهترین عملکرد و نیز از برجستهترین عوامل مؤثر بر بهزیستی و سلامت روانی میباشد .ارتباط
بین خودکارآمدی با عملکردهای شناختی گزارش شده است (بهنقل از )2؛ بنابراین ،ازآنجاییکه افراد
متفاوتی در پژوهشهای مختلف از نظر ویژگیهای روانی موردارزیابی قرار میگیرند ،بهنظر میرسد
که اینگونه عوامل بتوانند در نتایج ضدونقیض بهدستآمده در مطالعات مختلف نقش داشته و مقایسۀ
یافتههای پژوهشهای مختلف را دشوار سازند.
1. Epstein
2. Zumba
3. Budde
4. Coordinative Aerobic Exercise
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علاوهبراین ،در پژوهش حاضر سعی بر آن بود که علاوهبر بررسی تکتک تأثیر فعالیتهای هوازی با و
بدون بار شناختی بر شبکۀ هشدار ،به مقایسۀ بین این دو برنامۀ تمرینی نیز پرداخته شود .دراینراستا،
نتایج آماری نشان داد که تفاوتی بین میزان اثربخشی این دو مداخلۀ ورزشی بر شبکۀ هشدار توجه
وجود ندارد .همسو با یافتههای این پژوهش میتوان به نتایج مطالعات انجامشده توسط چانگ و
همکاران ( ،)2015بایلی 1و همکاران ( )2014و بایلی و همکاران ( )2010که همگی حاکی از عدم
تفاوت بین میزان اثربخشی فعالیتهای ورزشی مختلف بهلحاظ پیچیدگی و هماهنگی حرکات بر
عملکردهای شناختی جوانان ،بهویژه توجه میباشند (38ـ ،)36اشاره کرد؛ بااینحال ،مطالعاتی از
جمله اچنبرگر 2و همکاران ( ،)2015مورئو 3و همکاران ( )2015و مورئو و همکاران ( )2012نشان
دادهاند که تعامل فعالیتهای فیزیکی با چالش شناختی منجر به بهبود هرچه بیشتر شناخت میگردد
( .)40،39،21ازسویدیگر ،پژوهش تانگ )2013( 4بیانگر بهترین عملکرد در هر دو فراخوان 5فوری و
تأخیری در شرایط فعالیت فیزیکی تنها بود و در این پژوهش نمرۀ فراخوان هنگامیکه فعالیت فیزیکی
با فعالیت شناخت همراه شد ،کاهش یافت ( .)41این نتایج ضدونقیض در ادبیات پژوهش حاکی از
ارتباط پیچیدۀ فعالیتهای ورزشی با شناخت بوده و ازآنجاییکه در پژوهشها از پروتکلها و الگوهای
برنامۀ تمرینی متفاوتی استفاده میشود ،امکان مقایسۀ کامل و یک نتیجهگیری کلی درمورد اثرات
فعالیت فیزیکی بر فرایندهای ذهنی میسر نمیباشد .ازسویدیگر ،در مدل تعدیلکنندگی پیشنهادشده
توسط استونس و کوزما )1988( 6چنین فرض شده است که مزایای ورزش بر عملکردهای شناختی
میبایست با افزایش سن تقویت شود ( .)42دراینزمینه ،برخی از مطالعات اوایل دهۀ  60سالگی (،)43
برخی بین  66و  70سالگی ( )44و برخی دیگر پس از  70سالگی ( )45را دورانی دانستهاند که تأثیر
مثبت فعالیتهای بدنی بر عملکردهای شناختی در این سنین قویتر میباشد؛ درحقیقت ،افراد مسن
از منابع شناختی محدود و توانایی شناختی کمتری نسبت به جوانان برخوردار هستند که این مسأله
باعث میشود ظرفیت بیشتری برای ارتقای عملکردهای شناختی آنها با استفاده از فعالیتهای
فیزیکی وجود داشته باشد .دراینراستا ،سیبلی 7و همکاران ( )2007در پژوهش خود گزارش کردند
که ورزش ،بیشترین منفعت را برای جوانانی که (بهطورکلی) از عملکردهای شناختی پایینی برخوردار
هستند ،بههمراه دارد ()46؛ ازاینرو ،اثر ورزش بر شناخت در تمامی افراد یکسان نبوده و تشخیص
1. Bailey
2. Eggenberger
3. Moreau
4. Tang
5. Recall
6. Stones & Kozma
7. Sibley
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اثربخشی در هنگام کار با افراد سالم و جوان نسبت به سالمندان و نمونههای بالینی بهمراتب دشوارتر
است؛ بااینحال ،این مسأله که یک عامل جمعیتشناختی مانند سن تقویمی در تعدیلکردن رابطۀ
بین فعالیت فیزیکی با شناخت تاچهحد مهم میباشد ،تاکنون حلنشده باقی مانده است .درپایان،
پیشنهاد میشود که با توجه به وجود حدس و گمانهایی مبنیبر پایینبودن قابلیت اطمینان
آزمونهای رفتاری طراحیشده برای سنجش عملکردهای شناختی ( )47و نیز اختلاف در پیچیدگی
و روش پاسخ به تکالیف و آزمونهای شناختی ،در پژوهشهای مشابه از ابزارهای دقیقتر اعم از
الکتروانسفالوگرافی 1استفاده گردد.
ذکر این نکته ضرورت دارد که یکی از محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر (در پژوهش حاضر)،
عوامل ژنتیکی بود.
پیام مقاله :نتایج نشان داد که (احتمالاً) تأثیر ورزش بر عملکردهای شناختی ،انتخابی بوده و به
ماهیت عملکردهای شناختی و بسترهای مغزی مرتبط با آنها بستگی دارد .همچنین ،تأثیر ورزش و
فعالیت بدنی بر تمامی افراد یکسان نبوده و سن تقویمی احتمالاً یکی از متغیرهای تعدیلکنندۀ رابطۀ
فعالیت بدنی ـ شناخت میباشد.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic activity with and without
cognitive load on alerting network of attention. The research method was semiexperimental, with two experimental groups and one control group. For this purpose, 30
sedentary students with an average age of 22.63±1.92 years were selected by purposive
sampling and assigned to three groups of 10. The experimental groups practiced specific
training program for 16 sessions, but the control group didn’t receive any intervention.
The participants before and after the training program were assessment by Attention
Networks Test (ANT). For data analysis, the Univariate Analysis of Covariance
(ANCOVA) method was used. The results showed that there is no a significant difference
between experimental groups and control group in alerting network. According to the
results, it seems that effects of exercise on cognition depend on the nature of the cognitive
functions and its brain substrates.
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