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  چکیده

اي با شـدت متوسـط بـر    هوازي یک جلسه بدنیفعالیتهدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر نوع 

از  توانایی بازداري پاسخ دانشجویان ورزشکار بود. بدین منظور، با توجه بـه معیارهـاي ورود و خـروج   

طور تصـادفی در  ه و بهورزشکار از جامعه آماري دانشجویان دانشگاه کردستان انتخاب شد 28مطالعه، 

سال) مورد بررسی قرار  22±88/1کارسنج (دوچرخۀسال) و  50/22±28/1نفره نوارگردان ( 14دو گروه 

 بـدنی فعالیـت ضربان قلـب بیشـینه، بـه     %60-%65دقیقه و با شدت  35مدت ها بهگرفتند. آزمودنی

هـاي  کردن کارت اي استروپ و مرتبانههاي رایپرداختند. براي ارزیابی توانایی بازداري پاسخ، از آزمون

دقیقه پس از اتمام فعالیت استفاده گردید. نتـایج آزمـون تحلیـل     20ویسکانسین در پیش، بالفاصله و 

بر توانـایی   بدنیفعالیتدو نوع  تأثیربر عدم معناداري تفاوت  ،هاي تکراريواریانس بین گروهی با اندازه

ها بر توانایی بـازداري پاسـخ، مثبـت و    اثر هر دوي آن ،اگرچه ).P=05.0بازداري پاسخ داللت داشت (

موجب بهبود توانـایی   ،ايهوازي یک جلسه بدنیفعالیتترتیب، هر نوع  ). بدینP=000.0معنادار بود (

  گردد. بازداري پاسخ می

  

  جکارسندوچرخۀگردان، هوازي، توانایی بازداري پاسخ، نوار بدنیفعالیتنوع  واژگان کلیدي:

                                                             
  :mohammad.maleki100@gmail.com Email                                                   نویسنده مسئول* 
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  مقدمه

هاي جسمانی موجب تندرستی، بهزیستی، بهبود تفکر و کاهش استرس و مشارکت در فعالیت

به کشف اثرات سودمند احتمالی ورزش و  فراوانموجب توجه این موضوع  گردد.می اضطراب

در ورزش . )1اي بر پردازش شناختی شده است (هوازي یک جلسه بدنیفعالیتاز جمله  بدنیفعالیت

صورت همزمان نیازهاي شناختی و جسمانی به برآوردن، عملکرد موفق وابسته به بدنیلیتفعاو 

و زیر بیشینه، عملکردهاي شناختی  فعالیت با شدت متوسطمطالعات نشان داده که طرفی، ازاست. 

تقابل بین تغییرات فیزیولوژیکی ایجاد شده توسط ، همین دلیل به )2( کندرا تقویت و تسهیل می

  ).3است ( بوده ايهاي گستردههاي شناختی، موضوع بحثو عملکرد بدنیالیتفع

هاي مختلف توانایی در تسهیل عملکردهاي شناختی، جنبه پژوهشگراننظر یکی از مسائل مورد

هاي جایگاه مرکزي یکی از نظریه عنوانبه 1973) در سال 4( 1مدل کانمن). 4توجه بوده است (

داده را به تغییرات  تغییرات رخ ،شناختـ  بدنیفعالیت رابطۀدهنده ي توضیحهامدلو  منابع توجهی

 ،اي بر شناختیک جلسه بدنیفعالیتاثرگذاري  در تبیین دهد. آن نظریهسطح انگیختگی نسبت می

دسترس در هر زمان محدود بوده و متناسب با میزان انگیختگی فرد میزان منابع در معتقد بود

دسترس بودن منابع براي اجراي همزمان تکلیف شناختی و دریابد. می افزایش یا کاهش

 ـ1گردد: وابسته به سطح انگیختگی است که توسط دو مجموعه از عوامل تعیین می ،بدنیفعالیت

هوازي یک  بدنیفعالیتها، اثر منابع مختلف انگیختگی شامل شدت محرك ـ2 و نیازهاي تکلیف

اجرا حالازخورد از فعالیت دراز امیال پایدار، مقاصد گذرا و ب متأثر ،بعاي و غیره. تخصیص مناجلسه

 ،دسترس بوده و افت عملکرد شناختیمطابق با میزان منابع توجهی در ،باشد. سطح انگیختگیمی

باشد و تداخل بین تکالیف ناشی از تداخل فراتر از ظرفیت نیازهاي توجهی دو تکلیف همزمان می

 باعث افزایش انگیختگی فیزیولوژیکی و بدنیفعالیتبراساس این مدل، . است 2ر کارنیز تابعی از با

دسترس خواهد شد و تکالیفی که نیازمند منابع زیاد هستند در متعاقب آن باعث افزایش منابع در

مقایسه با تکالیفی که به منابع کمتري نیاز دارند، از اثرات تسهیلی فعالیت هوازي سود بیشتري 

 دهندهکه نشانشده  شناختیباعث تغییرات رفتاري و روان بدنیفعالیتیک جلسه برد.  خواهند

یندهاي شناختی، ابوده و در سطوح انگیختگی و فر هاي عصبیر فعالیت سیستمسازي زودگذتعدیل

شناختی زیربناي این تغییرات موقتی رفتاري توجیهات عصب. شودمسئول تخصیص منابع ذهنی می

هاي عصبی درگیر در تکلیف شناختی یا حالت ذهنی ها را به تعدیل موقتی فعالیت شبکهنو روانی، آ

 ؛شناختـ  بدنیفعالیت رابطۀکننده متغیرهاي تعدیل تأثیرعلت ). به5دهند (نظر نسبت میمورد

                                                             
1. Kahneman 
2. Work Load 
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، نوع تکلیف شناختی و زمان اجراي آن تکلیف، قطعیت توجیهات و بدنیفعالیتمانند نوع 

  ).6،7باشد (گونه رویکردها همچنان مورد چالش میاي اینهبینیپیش

یندهاي اکه جزء فر 1در تکالیف کارکردهاي اجرایی بدنیفعالیتبیشترین اثرات ، مطالعاتطبق 

، 3بندي، زمان2ریزي). این کارکردها که شامل برنامه8شناختی عالی است، قابل مشاهده است (

مدت و هاي کوتاهریزي)، در امور مختلف زندگی و برنامه109،فعال است ( و حافظه 4بازداري پاسخ

را  ايهاي شناختیاجرایی، سطوح عالی توانایی هاي). کارکرد11مدت نقش اساسی دارد (بلند

و  کرده کنترل ،بنایی را براي رفتارهاي هدفمنداي و زیرد که عملکردهاي شناختی پایهنگیربرمیدر

یندهاي ااي بر فریک جلسه بدنیفعالیتکه اثر این وجود با .)8همراهند ( 5با فعالیت لوب قدامی مغز

یندهاي شناختی عالی ااما در رابطه با فر ؛)1،7خوبی مشخص و مستند شده ( اي بهشناختی پایه

این ابهام در  ).8هنوز مبهم است ( 8پذیري شناختیو انعطاف 7فعال ، حافظه6مانند: کنترل شناختی

کارسنج، دوچرخۀطوریکه هنگام فعالیت هوازي با به .خوردچشم میبه پژوهشت بررسی ادبیا

اما در مطالعات  ؛رد شناختی شدندمتوجه اثر مثبت فعالیت هوازي بر کارک) 12ـ16( پژوهشگران

اي با هوازي یک جلسه بدنیفعالیتدیگر، مطالعاتی که اثر طرفگونه نبود. ازاین )15،16دیگر (

 تأثیر یا عدم )17،18( اند، بهبودتغییرات کارکردهاي اجرایی شناختی را بررسی کرده نوارگردان بر

  را دریافتند.) 19(

توانند ارتباط بین فعالیت می کنندهدهد متغیرهاي تعدیلنشان می پژوهشناهمسانی در ادبیات 

 بدنیفعالیتان نوع توها میآن قرار دهند که از جمله تأثیراي و شناخت را تحت هوازي یک جلسه

فعالیت با نوارگردان و  ،رایج بدنیفعالیتهاي شده را نام برد. از جمله روشگرفتهکاربه

دلیل نیاز بیشتر به منابع توجه براي حفظ نتایج حاصل از این دو وسیله به است. کارسنجدوچرخۀ

تا  تواندمی کارسنجرخۀدوچآهنگ مطلوب فعالیت در هنگام فعالیت با نوارگردان، در مقایسه با 

 متفاوت به دلیل نیازهاي توجهینیز اي یک جلسه هوازي بدنیفعالیتنوع  باشد. فرق داشتهحدودي 

نیز نتایج  پژوهشو ادبیات  )7( بر فرآیندهاي شناختی اثر بگذاردصورت متفاوتی بهتواند می

تواند گر مییرهاي مداخله، بررسی نقش متغبنابراین ؛متناقضی در این رابطه گزارش کرده است

                                                             
1  . Executive function                                                     
2. Planning 
3. Scheduling 
4. Response inhibition 
5. Frontal lobe 
6. Cognitive control 
7. Working memory 
8. Cognitive flexibility 
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اثر  هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه، ابهامات این حوزه پژوهشی را کاهش دهد. بدین منظور

کارسنج و نوارگردان بر توانایی بازداري پاسخ دوچرخۀاي با استفاده از نوع فعالیت هوازي یک جلسه

است که آیا در اثرگذاري این دو نوع  باشد و در پی پاسخ به این سوالجویان ورزشکار میدر دانش

توان تناقض موجود در ادبیات را به استفاده از و آیا می تفاوت وجود دارد؟ ،بر شناخت بدنیفعالیت

  نسبت داد؟ بدنیفعالیتانواع مختلف 

  

  پژوهشروش

دانشگاه کردستان تشکیل دادند. براي انتخاب  ورزشکارجامعه آماري پژوهش را دانشجویان 

ساخته (شامل سواالتی در مورد اطالعات فردي، سوابق پزشکی و محقق نامهها ابتدا پرسشدنیآزمو

آن، از بین افرادي  آوريدانشگاه توزیع شد و پس از جمع ورزشکارورزشی) بین دانشجویان  پیشینه

 سال سن، حداقل سه جلسه 26تا  18نامه داشتند (داشتن اساس پرسشرا بر که معیارهاي الزم

صورت تصادفی انتخاب نفر به 40ماه گذشته و سالمتی جسمانی)،  6فعالیت ورزشی در هفته در 

کارسنج و نوارگردان قرار گرفتند. سپس، میزان حداکثر دوچرخۀهمان روش در دو گروه شده و به

ده کارسنج با استفادوچرخۀ) و گروه 20( 1اکسیژن مصرفی گروه نوارگردان با استفاده از تست بروس

میزان حداکثر اکسیژن مصرفی از کسانی که نفر  14) انجام شد و در هر گروه 21( 2از تست فزاینده

  .براي آزمون اصلی انتخاب شدندصورت تصادفی بهداشتند  )40ـml/kg/min 50نظر را (بین مورد

مکرر بود.  گیرياندازه گروهی باتجربی دروننیمه از نوع آنتجربی و طرح از نوع نیمه پژوهشروش 

توانایی  نیزو متغیر وابسته  حداکثر ضربان قلب ٪60- ٪65فعالیت هوازي با شدت  ،متغیر مستقل

 4هاي ویسکانسینو مرتب کردن کارت 3هاي استروپبازداري پاسخ بود که با استفاده از آزمون

  گیري شد.اندازه

ل حافظه فعال، توجه، پردازش قبیاز کارکردهاي شناختی، هاي ویسکانسینآزمون مرتب کردن کارت

 64). این آزمون داراي 22سنجد (را می 7و توجه انتخابی 6رسانیروزه، بازداري، ب5بینایی، تبدیل

ها چهار نوع شکل وجود داشت (مثلث، ستاره، صلیب و دایره). تعداد روي کارتبر کارت بود که 

                                                             
1. Bruce test 
2. Incremental test 
3. Stroop test 
4. Wisconsin Card Sort Test 
5. Switching      
6. Updating 
7. Selective attention 
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نوسان بود و اشکال روي هر کارت به  از یک تا چهار عدد در ،روي هر کارت رها بیک از شکلهر

شکل (چهارنوع)، تعداد  :بنابراین، آزمون داراي سه اصل ؛هاي آبی، زرد، سبز و قرمز بودیکی از رنگ

کرد و فرد باید حالت را ایجاد می 64 ،(چهار حالت) و رنگ (چهار رنگ) بود که ترکیب این موارد

 .)23پرداخت (شده میهاي ارائهسازي کارتمرتب طه (شکل، رنگ یا تعداد)، بهاساس اصل مربوبر

بندي کردن را با آزمایش و خطا اصل و اساس طبقه ،کنندگاناین تکلیف نیازمند آن بود که شرکت

حیح و صورت صوتی (براي پاسخ صو بازخورد آزمون پیدا کنند. بعد از هر کوشش، بازخورد آزمون به

صورت درست یا نادرست در پایین صفحه) ارائه شتاري (بهشود) و نوغلط صداي متفاوتی تولید می

کرد، اصل و اساس هم مرتب میسرطور صحیح و پشتکوشش را به 6 ،که آزمودنیآن از شد. بعدمی

اساس اصل جدیدي که با آزمایش و کرد و آزمودنی باید برسازي بدون هشدار دادن تغییر میمرتب

عدد  64هاي آزمون پرداخت. حداکثر کوششسازي میکرد به مرتبخطا و بازخورد آزمونگر پیدا می

 کوشش صحیح متوالی) 6مجموعه (هر مجموعه  6بود؛ ولی هنگام اجراي آزمون، هر زمانی که فرد 

کوشش  64آزمون تا  مجموعه را کامل کند 6توانست اگر نمی .شدکرد آزمون تمام میکامل می را

و تعداد شده، تعداد خطاي درجاماندگی عموما از تعداد طبقات تکمیل یافت. در این آزمونادامه می

ها استفاده ملکرد آزمودنیعنوان شاخص و معیار عدرجاماندگی) بهخطاهاي دیگر (خطاهاي غیر

افزار نسخه در این پژوهش از نرم از خطاي درجاماندگی استفاده شد. ،که در این پژوهش شودمی

ـ  يتحقیقات علوم رفتار ۀسسؤ) که در م22هاي ویسکانسین (ارتفارسی آزمون مرتب کردن ک

طول دقیقه به 4 شناختی سینا در کشور ایران تولید گردید استفاده شد و اجراي این آزمون حدوداً

پایایی این آزمون در  ).23گزارش شده است ( ٪85پایایی این آزمون در جمعیت ایرانی  د.یانجاممی

  بود. 92/0و  75/0مجدد بین آزمونریق روش آزمون ـ آماري حاضر از ط ۀعجام

بررسی توانایی بازداري و توجه انتخابی استفاده براي  ،افزار فارسی آزمون استروپ کلمه و رنگنرم

تحقیقات  ۀسسؤکه در م کلمه استروپـ  گافزار نسخه فارسی آزمون رن. در این پژوهش از نرمشد

فارسی توسط  ر ایران تولید گردید استفاده شد. این نسخهشناختی سینا در کشوـ  يعلوم رفتار

فوق ساخته شده و روایی صوري آن توسط  ۀسسؤدر م 1388 ) در سال24( مشهدي و همکاران

طریق بازآزمایی در  مناسب ارزیابی شده است. اعتبار این آزمون از ،متخصصین این آزمون در کشور

پایایی این آزمون در جامعه آماري حاضر از  ).25ت (گزارش شده اس 91/0تا  80/0اي از دامنه

شده پیرامون این آزمون هاي انجامپژوهش بود. 94/0و  7/0آزمون مجدد بین ـ  طریق روش آزمون

  ). 26باشد (نیز نشانگر روایی مناسب آن در سنجش بازداري پاسخ در بزرگساالن می
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هاي رنگی (قرمز، شود تا رنگ دایرهخواسته میترل، ابتدا از آزمودنی در این آزمون در شرایط کن

نام ببرد. در شرایط آزمایشی سرعت بهبیند، روي خود میهکه در صفحه رایانه روبآبی، سبز و زرد) را 

(اصلی) کلمات قرمز، آبی، سبز و زرد با رنگ جوهري که نوشته شده است یا همخوانی دارد یا ندارد 

که  يفشردن کلیدهاي صفحه کلیدرنگ مشاهده شده و نه کلمه، با به نام  سرعتبهو آزمودنی باید 

باشد پاسخ دهد. در این آزمون، آزمودنی پس از شده میهاي مشاهدههاي آن مطابق با رنگرنگ

ناهمخوان)  48محرك همخوان و  48تالش تصادفی (شامل  96روي صفحه رایانه با هنشستن روب

-دقیقه به 4شده تشخیص دهد. این آزمون که از کلمه مشاهدهشود که باید رنگ جوهر را مواجه می

- هاي همسان و ناهمسان محاسبه میصورت جداگانه براي محركیر را بهانجامد نمرات زطول می

 نمرة(تفاوت بین  تداخل نمرةتعداد بدون پاسخ، تعداد صحیح و  کند: زمان واکنش، تعداد خطا،

مخوان) که در این مطالعه از نمرات تداخل براي محاسبات ناه تعداد صحیح همخوان و تعداد صحیح

  آماري استفاده شد.

روز فاصله) در  ها در دو جلسه و در دو روز مختلف (با حداقل دوبراي اجراي آزمون، آزمودنی

و  و روند کار آشنا شده پژوهشف کلی ها با هداول، ابتدا آزمودنی شدند. در جلسهآزمایشگاه حاضر 

را پر کردند  بدنیفعالیتاطالعات فردي، سوابق پزشکی و  ساختهمحقق ۀنامپرسش، نامهفرم رضایت

. ها بودو سالمتی آزمودنی بدنیفعالیتشناسی، سوابق االتی در مورد اطالعات جمعیتؤکه شامل س

ها جهت آشنایی با تکالیف شناختی، با چند کوشش و همراه با توضیحات آزمونگر به آزمودنی سپس

هاي گروه نوارگردان با ادامه، میزان حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی در. تمرین تکالیف پرداختند

کارسنج دوچرخۀکارگیري تست فزاینده با کارسنج با بهدوچرخۀو گروه  1استفاده از تست بروس

 h/p/cosmos(cos10933)در گروه نوارگردان، از نوارگردان با مدل  بدنیفعالیتبراي  برآورد شد.

Mercury کارسنج با مدل دوچرخۀکارسنج از دوچرخۀ، ساخت کشور آلمان و براي فعالیت در گروه

Monarkergomedic839E.ها ترین آزمونتست بروس یکی از رایج ، ساخت کشور سوئد استفاده شد

مرحله  7 . این آزمونشودکه با نوارگردان انجام می ن توانایی دستگاه قلب و تنفس استبراي تعیی

رود فرد راه می ،شود که در مراحل اولبه شیب و سرعت دستگاه افزوده می 7تا  1دارد و از مراحل 

کند. در این آزمون هرگاه فرد دچار یش سرعت و شیب، شروع به دویدن میتدریج با افزاو به

الیت و تعداد شود و زمان فعفعالیت نباشد، فعالیت متوقف می خستگی مفرط شود و قادر به ادامه

قرار گرفته و حداکثر اکسیژن  1شماره شود و این اطالعات درون فرمول انتها ثبت میضربان قلب در

  :)20( شودمصرفی محاسبه می

max (ml/kg/min) = 2.94 × 7.65 2Men = Vo 

                                                             
1. Bruce test 
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در  ،کارسنج انجام شددوچرخۀاي که براي تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی در گروه در تست فزاینده

رکاب در دقیقه) رکاب زدند و  50وات و با سرعت یکنواخت ( 30ها با شدت شروع فعالیت آزمودنی

ادامه  ستشد. فعالیت تا زمانی که فرد نتوانوات بر شدت افزوده می 30بار به میزان دقیقه یک 2هر 

آخر با رادامه یافت. د پیدا کرد،ها در دقیقه کاهش و تعداد پدال رسیدو به خستگی مفرط  دهد

استفاده از حداکثر ضربان قلب، آخرین شدتی که در آن فعالیت انجام شده و مدت زمان فعالیت 

  ).21، حداکثر اکسیژن مصرفی فرد محاسبه شد (2شماره کارگیري فرمول ها و با بهآزمودنی
  

[1.8* [work rate(kg.m/min)/body mass(kg) ] ]+ 7(ml.kg.min)= max 2Vo  

Work Rate (kg.m/min)= watts*6.12   

 
 2/0ساخت کشور آلمان با دقت  Beurerبا استفاده از یک ترازوي  هادر این جلسه وزن آزمودنی

سنج که از ضربان گردید ارزیابی شد و حداکثر ضربان قلب با ابزار دورسنجی رادیویی ثبت کیلوگرم

ساخت کشور  Monarkسنج مدل وارگردان و از ضربان، ساخت کشور سوئد در گروه نPolarمدل 

ها گفته شد که در روز مربوط در این جلسه به آزمودنی .کارسنج استفاده شددوچرخۀسوئد در گروه 

دار و ساعت قبل از جلسه، نوشیدنی کافئین 2نداشته باشند و حداقل  بدنیفعالیتدوم،  به جلسه

 صندلیکارسنج، ارتفاع مناسب دوچرخۀفزاینده براي گروه  سیگار مصرف نکنند. قبل از اجراي تست

  .ها تعیین و ثبت شدآزمودنی از یکبراي هر

که  خود را پر کردند ساعت گذشته 24مربوط به سوابق  نامهها پرسشدوم، ابتدا آزمودنی در جلسه

ها در آزمودنیو سوابق پزشکی  بدنیفعالیتشامل سواالتی در مورد غذا، خواب، احساس عمومی، 

سپس به یک ابزار دورسنجی رادیویی جهت ثبت ضربان قلب که با یک . ساعت گذشته بود 24مورد 

صورت ساکن دقیقه به 10بعد از نشستن به مدت شد مجهز شدند و کمربند به دور سینه بسته می

و سپس هاي شناختی (ابتدا آزمون استروپ روي صندلی، ضربان قلب آنان ثبت شد. سپس آزمون

رایانه تا سر فرد  صفحه روي رایانه (فاصلههآزمون ویسکانسین) در موقعیت نشسته روي صندلی و روب

دقیقه گرم  5که شامل  انجام شد مربوطه بدنیفعالیتسانتیمتر) انجام شد. دو دقیقه بعد،  50ـ60

به ضربان حداکثر ضربان قلب و سپس افزایش شدت فعالیت تا رسیدن  ٪50ـ٪55کردن با شدت 

 دقیقه) 35دقیقه فعالیت در آن شدت بود (جمعا  30ضربان قلب و  حداکثر ٪60ـ٪65قلب معادل 

مورد نظر، در توان و سرعت  در صورت لزوم، براي حفظ ضربان قلب در دامنه .)12،16،17،19(

اتمام فعالیت  شد. بالفاصله بعد ازکارسنج) تغییراتی ایجاد میدوچرخۀابزارهاي مربوطه (نوارگردان و 

    که فرد به روي صندلی نشسته بود، حالیدر )27( دقیقه بعد از اتمام فعالیت 20و همچنین 
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 بدنیفعالیتدر طول  ،طی این جلسه دوباره انجام شد. با همان ترتیب ارائه قبلی هاي شناختیآزمون

د و براي سهولت کار، این شبار ثبت میدقیقه یک 2هر  1اساس مقیاس بورگمیزان فشار دریافتی بر

-روي ابزار مربوطه و آزمودنی قرار گرفته بود و آزمودنی بههاي چاپ شده و روبمقیاس به روي برگه

اول و دوم، آب  در هر دو جلسهکرد. صورت کالمی با گفتن عدد مربوطه، میزان فشار را بیان می

- یش انگیزه و مشارکت بهتر آزمودنیها در اختیارشان قرار گرفت. جهت افزاجهت نوشیدن آزمودنی

انجام  صبح 11الی  9 ساعات بیندوم (اصلی)  نظر گرفته شد. آزمون جلسهدر ها پاداشها، براي آن

  استفاده شد. اینچ 6/15 با صفحه DELLهاي شناختی از رایانه براي انجام آزمون. شد

و  ) در دو سطح توصیفی16ویرایش ( SPSS افزارتوسط نرم پژوهشها در این تجزیه و تحلیل داده

از آزمون  ،هاي آماري پارامتریکآزمون هاي استفاده ازفرضبا رعایت پیش استنباطی انجام شد.

(نوع فعالیت * زمان) استفاده شد که در آن  3*  2گیري مکرر با طرح آماري آنالیز واریانس با اندازه

گروهی از درون هايتفاوت گروهی بود. براي بررسیو زمان، عامل درون گروهیعامل بین ،نوع فعالیت

 05/0هاي مربوطه داري در آزمون فرضمعناهمچنین، حداقل سطح  آزمون تی جفتی استفاده شد.

  نظر گرفته شد.در

  

  نتایج

در قبل،  دانشجویان ورزشکار بین توانایی بازداري پاسخ فرض اصلی این پژوهش عبارت بود از اینکه

- دوچرخۀبا  با شدت متوسط ايهوازي یک جلسه بدنیفعالیتدقیقه پس از توقف  20بالفاصله و 

 دهد.نشان می را هاخصوصیات آزمودنی 1جدول داري وجود دارد.معناتفاوت  ،کارسنج و نوارگردان

اسمیرنف استفاده شد که نتایج نشان  -  ها از آزمون کلموگروفبراي بررسی طبیعی بودن توزیع داده

  ها براي این دو متغیر در هر دو گروه طبیعی است. یع دادهتوز داد که

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1. Borg 
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 (میانگین و انحراف استاندارد) هامشخصات آزمودنی ـ1 جدول

  میانگین و انحراف استاندارد  نفر) 14(هرگروه  گروه  هاشاخص

  سن
  28/1±50/22  کارسنجدوچرخۀ

 88/1±00/22  نوارگردان

  )kgوزن (
  53/6±50/69  کارسنجدوچرخۀ

  13/7±46/72  نوارگردان

Vo2max (ml/ kg/min)  
  24/2±05/43  کارسنجدوچرخۀ

  09/3±35/45  نوارگردان

  (در دقیقه) ضربان قلب استراحت
  80/6±50/76  کارسنجدوچرخۀ

 62/7±50/75  نوارگردان

  (در دقیقه) ضربان قلب بیشینه
  80/8±07/175  کارسنجدوچرخۀ

  96/8±86/197  نوارگردان

 23/9±50/71  کارسنجدوچرخۀ  )watt( کارسنجدوچرخۀمتوسط توان 

 36/0±51/6  نوارگردان  )km( سرعت نوارگردان

  

بار دقیقه یک 2اساس مقیاس بورگ هر میزان فشار دریافتی بر ،بدنیفعالیتاصلی در طول  در جلسه

 حلیل استفاده شدبراي تجزیه و ت 35و  25، 15، 1شد که از میانگین نتایج دقایق ثبت می

            زمان مختلف توسط آزمون  4ها نیز براي مقیاس بورگ در ). توزیع داده2(جدول

ها طبیعی است. نتایج آزمون آنالیز واریانس براي اثر اسمیرنف نشان داد که توزیع داده -  کلموگروف

ون تی جفتی براي ). از آزمF=242.065, P=0.0005دار بود (معنا اصلی زمان در مقیاس بورگ

- دوچرخۀهاي زوجی براي گروه مقایسه ۀها استفاده شد. همزوجی جهت تعیین محل تفاوت مقایسه

دار معنا) P=,0.001 35با  25 دقیقه, P=0.0005، 25با  15و  15با  1 کارسنج و نوارگردان (دقیقه

با گذشت زمان در هر  ،فعالیت باشد که میزان فشار دریافتی در حینبودند. این نتیجه گویاي آن می

دار معناگروهی نشان داد که اثر اصلی گروه تحلیل واریانس بین ۀنتیج دو گروه افزایش یافته است.

داري وجود معنات که بین این دو گروه تفاوت آن اس ةدهند) که نشانF=2.662, P=0.115نبود (

  .)2(جدول ندارد
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 یانس براي مقیاس بورگنتایج آزمون آنالیز وار ـ2جدول

  اتا  F P  عامل

  903/0  * 0005/0  065/242  زمان

  093/0  115/0  662/2  گروه

  097/0  064/0  787/2  تعامل

  

 1هایی که باید برقرار باشد فرض کرویتهاي مکرر، یکی از فرضگیريتحلیل واریانس با اندازهدر 

          . نتایج آزمون آماري موچلیاستفاده کرد 2است که براي بررسی آن باید از آزمون موچلی

                        و P=0.267,df=2 تداخل: نمرةفرض رعایت شده است (نشان داد که این پیش

  ).P=0.201, df= 2 خطاي درجاماندگی:

در این جدول  آمده است. 3در جدول گروهی و اثر تعاملدرون، گروهیبین ANOVAنتایج آزمون 

تداخل در آزمون استروپ و  نمرة هاي، براي متغیرتاس بدنیفعالیته گویاي اثر نوع ک اثر اصلی گروه

که نوع آن است  ةدهندي ویسکانسین نشانهاخطاي درجاماندگی در آزمون مرتب کردن کارت

و  P.F=0 ,466=501.0 تداخل نمرةبراي ( داري نداردمعنااثر  ،ازداري پاسخبر توانایی ب بدنیفعالیت

تداخل و  نمرة هايمتغیر براي نیز اثر اصلی زمان .),P F=0.461=0.503 براي خطاي درجاماندگی

 تداخل نمرةبراي ( نشان دادداري معناتفاوت  ،گیرياندازه مرتبه سه خطاي درجاماندگی در

008.0=P F=5.287, 0005.0 و براي خطاي درجاماندگی=P ,919.F=9(.  

  

 تداخل و خطاي درجاماندگی نمرةگیري مکرر براي متغیرهاي نووا اندازهنتایج آزمون آ ـ3 جدول

  اتا  F P  عامل  متغیرهاخرده

  تداخل نمرة

  169/0  * 008/0  287/5  زمان

  018/0  501/0  466/0  گروه

  001/0  981/0  019/0  تعامل

  خطاي درجاماندگی

  276/0  * 0005/0  919/9  زمان

  017/0  503/0  461/0  گروه

  005/0  877/0  131/0  تعامل

 
  

                                                             
1. Sphercity 
2. Mauchly 
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حداقل بین دو  ،دهد که در این عاملدار بود نشان میمعناگروهی براي عامل زمان اثرات درون چون

 دادها نشان اجراي آزمون تی جفتی براي تعیین محل تفاوت زمان دار وجود دارد.معنازمان تفاوت 

گروه هر دو بعد از توقف فعالیت در  هاي قبل و بالفاصلهبین زمان فقط ،تداخل نمرةکه در متغیر 

  داري وجود دارد.معنا) تفاوت P=022.0) و نوارگردان (P=045.0کارسنج (دوچرخۀ

هاي قبل و بالفاصله بعد از توقف فعالیت در گروه بین زمان نیز در متغیر خطاي درجاماندگی

دقیقه بعد از توقف  20 همچنین، بین قبل و و) P=008.0) و نوارگردان (P=038.0کارسنج (دوچرخۀ

 داري وجود داشتمعناتفاوت  )P=035.0) و نوارگردان (P=037.0کارسنج (دوچرخۀفعالیت در گروه 

  . )4(جدول 

  

 متغیر براي دو گروهزیر دوزوجی با آزمون تی جفتی در هر  مقایسه ـ 4 جدول

  T  P  هاجفت مقایسه  گروه  متغیر

  

  

  تداخل نمرة

  

  کارسنجدوچرخۀ

  * 045/0  223/2  و بالفاصله بعد از توقف فعالیتقبل 

  205/0  336/1  دقیقه بعد از توقف فعالیت 20وقبل

  612/0  520/0  دقیقه بعد ازتوقف فعالیت 20بالفاصله و 

  

  نوارگردان

  * 022/0  590/2  قبل و بالفاصله بعد از توقف فعالیت

  088/0  847/1  دقیقه بعد از توقف فعالیت 20وقبل

  807/0  249/0  توقف فعالیت دقیقه بعد از 20بالفاصله و 

  

  

  خطاي درجاماندگی

  

  کارسنجدوچرخۀ

  * 038/0  314/2  قبل و بالفاصله بعد از توقف فعالیت

  * 037/0  321/2  دقیقه بعد از توقف فعالیت 20وقبل

  775/0  291/0  توقف فعالیت دقیقه بعد از 20بالفاصله و 

  

  نوارگردان

  * 008/0  101/3  بالفاصله بعد از توقف فعالیت قبل و

  * 035/0  348/2  دقیقه بعد از توقف فعالیت 20وقبل

  667/0  440/0  توقف فعالیت دقیقه بعد از 20بالفاصله و 

  

تکلیف شناختی  تعاملی زمان و نوع فعالیت بر اثر ةدهند، اثر تعامل که نشان3همچنین طبق جدول

 )P 131,.F=0=877.0( ) و خطاي درجاماندگیP ,019.F=0=981.0تداخل ( مرةناست، در زیر متغیر 

هاي مختلف دار نیست و گویاي آن است که اثر نوع فعالیت بر اجراي تکالیف شناختی در زمانمعنا

 زمان بر اجراي تکالیف شناختی در دو نوع فعالیت تفاوت  تأثیر ،عبارت دیگردار نیست و بهمعنا

  دارد.داري نمعنا

  

  



  3139 زمستان، 81رفتار حرکتی شماره                                                                                                  96

 

  و نتیجه گیري بحث

اي با استفاده از نوارگردان هوازي یک جلسه بدنیفعالیت ةهدف از پژوهش حاضر بررسی اثر دو شیو

-براي این منظور از آزمودنی کارسنج بر توانایی بازداري پاسخ در دانشجویان ورزشکار بود.دوچرخۀو 

شناختی استروپ و مرتب  هايا آزمونگردان خواسته شد تو نوارکارسنج دوچرخۀهاي دو گروه 

هوازي یک  بدنیفعالیتدقیقه پس از توقف  20له و هاي ویسکانسین را در قبل، بالفاصکردن کارت

  ضربان قلب بیشینه اجرا کنند. %60ـ%65اي با شدت جلسه

ان و بین دو نوع فعالیت هوازي (نوارگرد تداخل و خطاي درجاماندگی نمرةحاضر  پژوهشدر 

کارسنج در مقایسه با دوچرخۀهنگام فعالیت با . داري نداشتندمعناکارسنج) تفاوت خۀدوچر

ساز کمتري نیاز است و حرکت عمودي مرکز ثقل بدن در حالت نشسته ونوارگردان، انرژي سوخت

کارایی بیشتري نسبت به  کارسنج، عضالت با دامنهدوچرخۀیابد و هنگام فعالیت با کاهش می

افراد ها باعث اعمال بارکار متفاوتی بر این تفاوت رفتاحتمال می ).7شوند (منقبض مینوارگردان 

در  گونه نبود.قرار دهد که در این پژوهش این تأثیرطور متفاوتی تحت شده و تکالیف شناختی را به

ن داري نشامعناهاي دو گروه تفاوت مقیاس درك فشار بورگ، میانگین فشار دریافتی در آزمودنی

فشار یکسانی را در اثر  ،هاي دو گروه از لحاظ شخصینداد که گویاي آن است که آزمودنی

اعمال فشار یکسان در  ،اند و شاید علت عدم تفاوت در نتایج این دو گروهدریافت کرده بدنیفعالیت

ث باع بدنیفعالیت، 1973) در سال 4( براساس چارچوب مدل نظري کانمنباشد.  بدنیفعالیتاثر 

که این دو آنجاییشود و ازدسترس میافزایش منابع در نتیجهدرافزایش انگیختگی فیزیولوژیکی و 

توان گفت که انگیختگی یکسانی را نیز اند میها وارد کردهسانی را بر آزمودنیفشار یک بدنیفعالیت

د کرده و منجر به اند و این انگیختگی یکسان، افزایش مشابهی را در منابع توجهی ایجاموجب شده

مدل  آن پژوهش حاضر با توجیهات نتیجه ،بدین ترتیب اثرات مشابه بر تکالیف شناختی شده است.

مطالعه  ،مربوطه در منابع علمی داخل و خارج از کشور پژوهشدر بررسی ادبیات  باشد.سازگار می

یافت  مام فعالیت بپردازدتیندهاي شناختی بعد از اااثر دو نوع فعالیت بر فر همسویی که به مقایسه

  نشد. 

اجرایی در حین  ، انجام تکالیف شناختی کارکرد2004در سال  1دتریخ و اسپارلینگ مطالعاتدر 

بر  بدنیفعالیتکارسنج و نوارگردان در مقایسه با گروه کنترل، اثرات تضعیفی دوچرخۀفعالیت با 

 ،مرتبط با کارکرد اجراییناختی غیرکه در تکالیف شحالی. در)6( را نشان داد تکلیف شناختی

کاري ذهنی باالي  علت حجمتواند بهتغییري ایجاد نشد. تضعیف عملکرد در تکالیف شناختی می

                                                             
1. Dietrich & Sparling 
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، تداخل بین تکالیف عملکرد بارکار را که مدل کانمن). طبق 4باشد ( بدنیفعالیتنیاز توسط مورد

برد. در سطوح کننده خاص است باال میمیزان منابع الزم براي انجام تکلیف خاص براي شرکت

 .تداخلی وجود نداشته باشد الکار، ممکن است بین تکالیف، تداخل کمی وجود داشته یا اصپایین بار

تواند ممکن است تداخل زیاد شود. این پدیده تداخل می ،که در میزان باالي حجم کارحالیدر

تواند تضعیف شود ولی حین فعالیت می ناختی دراین امر باشد که چرا انجام تکلیف ش دهندهتوضیح

سواري یا راه رفتن با تکلیف هاي دویدن، دوچرخه. اگر فعالیتتسهیل گردد بدنیفعالیتبعد از اتمام 

 پژوهشرسد در نظر میشناختی بر سر منابع رقابت کنند، ما شاهد این تداخل خواهیم بود که به

) کاهش 1973اساس مدل کانمن (طرفی برباشد. ازبوده ونه گ) نیز این2004دتریخ و اسپارلینگ (

دسترس تجاوز هایی که از منابع دریندانیازهاي فر هاي فعلی یاعلت نیازهاي فعالیتدر عملکرد به

ها با تکالیف کارکرد اجرایی و رقابت آن ،توان گفت که نیازهاي شناختیشود و میکند ایجاد میمی

در تکالیف شناختی غیر از  اما ؛بع، باعث تضعیف تکالیف شناختی شده استبر سر منا بدنیفعالیت

نبوده است و اثرات  بدنیفعالیتهاي شناختی پایین، رقابتی با علت نیازمنديکارکرد شناختی به

  تضعیفی ایجاد نشده است.

پس  انکارسنج و نوارگرددوچرخۀ گروههر دو در  و خطاي درجاماندگی تداخل اثر حاضر در پژوهش

 بدنیفعالیت )،1973( طبق مدل کانمن نسبت به قبل از فعالیت کاهش یافت. بدنیفعالیتاز توقف 

شد. همچنین دسترس باعث افزایش انگیختگی فیزیولوژیکی و متعاقب آن باعث افزایش منابع در

د در مقایسه با منابع زیا به نیازمند تکالیف، )1975( 1نورمن و بابرو منبع ـ مطابق با تابع عملکرد

 .)28( برندهیلی فعالیت هوازي سود بیشتري میاز اثرات تستکالیفی که به منابع کمتري نیاز دارند 

بر تکالیف کارکرد اجرایی که از تکالیف با نیازهاي شناختی باال  بدنیفعالیتدر این پژوهش نیز 

شدت و  .همسو بود) 12،14،17،18( پژوهشادبیات  با یافتهاین هستند اثرات تسهیلی ایجاد کرد. 

) و 7و شناخت باشند ( بدنیفعالیت با رابطهاي در کنندهعنوان تعدیلتوانند بهمی بدنیفعالیتمدت 

تواند علت ها نزدیک به پژوهش حاضر است، میشدت و مدت فعالیت در این پژوهش کهآنجاییاز

 3پوروفسکی و تام کولزو  )16( 2005سال در  2بیسمن یافته حاضر با نتایج .باشدهمسو بودن نتایج 

گزینی) پس از تکلیف کارکرد اجرایی (تکلیف راه در آن مطالعات ناهمخوان بود. )15( 2008در سال 

کارکرد اجرایی براي توصیف  ةکه واژآنجاازتسهیل نشد. کارسنج دوچرخۀبا  هوازي فعالیتتوقف 

شود و ماهیتی تر استفاده میشناختی بنیادي هايپردازش ةکنندچندین کارکرد شناختی تنظیم

                                                             
1. Norman & Bobrow 
2. Beasman 
3. Coles & Tomporowski 
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بر ناهمسانی و  مؤثراند نوع تکلیف شناختی یکی از عوامل دریافته پژوهشگرانچند وجهی دارد 

). کارکرد اجرایی شامل سه پردازش بنیادي شامل تغییر دادن وضعیت 10،15باشد (تفسیر نتایج می

صورت به ؛ اماهستند است و گرچه با یکدیگر مرتبط 3سخو بازداري پا 2رسانی اطالعاتروز، به1ذهنی

بر  بدنیفعالیتبنابراین اثر  ؛)29،30گیرند (تغییرات سطح انگیختگی قرار می تأثیرمتفاوتی تحت 

یندهاي شناختی درگیر در آرو فراین). از3تکالیف کارکردهاي اجرایی ممکن است انتخابی باشد (

  .یرندقرار نگ تأثیرداشته و تحت  بدنیفعالیتیت کمتري به گزینی ممکن است حساستکلیف راه

دقیقه پس از توقف  20 ،کارسنج و نوارگرداندوچرخۀدر پژوهش حاضر خطاي درجاماندگی در گروه 

توان ها میبراساس این یافته گونه نبود.اما براي اثر تداخل این ؛کاهش یافت هوازي بدنیفعالیت

که باعث افزایش تخصیص منابع توجهی شده  بدنیفعالیتتوسط  شدهگفت که انگیختگی ایجاد

اثرات تسهیلی بر خطاي درجاماندگی در  و موجبپایدار بوده  نیزاست، تا مدتی بعد از اتمام فعالیت 

رد اجرایی ممکن بدنی بر تکالیف کارک اثر فعالیت شد.هاي ویسکانسین آزمون مرتب کردن کارت

). 29برابر فعالیت بدنی ندارند ( حساسیت یکسانی در ،شناختی مختلف و تکالیف باشداست انتخابی 

را سنجیده و مهارت دهی وضعیت ذهنی هاي ویسکانسین، توانایی تغییرآزمون مرتب کردن کارت

طرفی آزمون استروپ جهت بررسی توانایی کند. ازنقش مهمی را در آن ایفا می ،4تغییر آمایه ذهنی

نظر استروس و  بهشده و توانایی ادراکی و سرعت پردازش در آن مهم هستند.  بازداري پاسخ استفاده

آزمونی ، لحاظ شناختی هاي ویسکانسین از، آزمون مرتب کردن کارت2006در سال  همکاران

. تکالیفی که نیازمند منابع زیاد هستند نسبت به تکالیفی که به منابع کمتري )31( پیچیده است

و  )28( برندحساسیت بیشتري داشته و سود بیشتري می بدنیفعالیتتسهیلی  نیاز دارند به اثرات

این دو  ،بدین ترتیبدلیل پیچیدگی تکلیف باشد. تواند بهاین نیازمندي بیشتر به منابع زیاد می

هاي بنابراین ممکن است تفاوت ؛گیرندکار میهاي شناختی متفاوتی را بهتکلیف تا حدودي توانایی

گرهاي مختلف از جمله ها از مداخلهآن متفاوت پذیريتأثیردر  این تکالیفزیربنایی  یندهايفرآ

 ؛) همخوانی داشت2009و همکاران ( 5جویسمطالعه این یافته با  نقش داشته باشند. بدنیفعالیت

در سال  8و اتنایر 7چنگ، البان، گپین همسو بود.) نا2012و همکاران ( 6یاناگیساواپژوهش اما با 
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بعد از اتمام  بدنیفعالیتدار مثبت معنابزرگترین اثرات  در یک مطالعه بازنگري دریافتند 2012

. تغییرات )32( شوندتر میکوچک دقیقه 20شود و بعد از مشاهده می 11ـ20فعالیت، در دقایق 

یک  بدنیفعالیتشده توسط شناختی ایجادنوروفیزیولوژیکی که اساس تغییرات رفتاري و روان

هاي عصبی درگیر در تکلیف سازي زودگذر فعالیت شبکهعلت تعدیلتواند بهمی ،اي استجلسه

 پژوهشدار در معنااثرات  ةممکن است علت مشاهد لذا ؛باشند نه تغییرات ساختاري شناختی

ه کحالیدر ،دقیقه بعد از اتمام فعالیت باشد 15انجام آزمون استروپ  )2011یاناگیساوا و همکاران (

 همین مقدار فاصلهه بعد از اتمام فعالیت انجام شد و دقیق 20آزمون استروپ  ،حاضر پژوهشدر 

  شده باشد. تسهیل بازداري پاسخزمانی باعث کاهش اثرات و عدم 

شناخت ـ  بدنیفعالیت رابطۀگر در عنوان یکی از متغیرهاي مداخلهبه بدنیفعالیترغم اینکه نوع علی

توان گفت که افراد با انجام انواع می پژوهش حاضر این ویژگی نمایان نشد. توجه است، درمورد

هاي یکسانی کارسنج و نوارگردان)، نتایج و دستاورددوچرخۀطور خاص با مختلفی از فعالیت (به

با نوع تکلیف شناختی در رابطه  مؤثرکننده نقش ییدأنتایج این پژوهش ت کنند.کسب می

شود که در مطالعات آینده از تکلیف شناختی متفاوت بود. پیشنهاد میشناخت  ـ بدنیفعالیت

با شدت  انجام فعالیت ،هاي گوناگون ورزشیدر محیط توان گفتطور کلی میبه استفاده شود.

سازي ذهنی ورزشکاران قبل از رقابت تواند اثرات مفیدي را در آمادهمتوسط جهت گرم کردن می

  داشته باشد. 

 بنابراین ؛، وابسته به اجراي همزمان نیازهاي توجهی و جسمانی استبدنیفعالیتدر  موفق عملکرد

دلیل نیازهاي توجهی و جسمانی اي (دوچرخه یا نوارگردان) بههوازي یک جلسه بدنیفعالیتنوع 

، نتایج این پژوهشدر ادبیات اما  ؛تواند اثر متفاوتی نیز بر فرآیندهاي شناختی بگذاردمتفاوت، می

  صورت متناقضی گزارش شده است.ابطه بهر

شناخت بود دریافت ـ  بدنیفعالیت رابطۀبر  بدنیفعالیتپژوهش حاضر که در پی بررسی نقش نوع 

  باشد.می بدنیفعالیتتر از نوع مؤثر ،که نوع تکلیف شناختی
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Abstract 
 
The purpose of the present study is to have a survey on the effect of the type of 
the acute aerobic exercise along with the moderate intensity on the response 
inhibition ability of the athlete university students. To do so, based on the criteria 
to enter or exit the survey, 28 athlete university students were selected among all 
the population of the students studying in Kurdistan University and were 
randomly divided into two groups: 14 students were assigned as the treadmill 
group (age: 22.5 years old ±1.28) and 14 other students as the ergometer group 
(age: 22 years old ±1.88) to be investigated in the survey. These students were 
involved in physical activities for 35 minutes with the intensity of 60 -65% 
maximum heartbeat rate. In order to investigating the response inhibition ability, 
the computerized Stroop and Wisconsin cart sorting tests were used before 
,immediately after and 20 minutes after the exercise. The results of the variance 
analysis test between the groups with repeated measures revealed that there is no 
significant difference between the results of the two physical activities on the 
response inhibition ability of athlete university students (P=0.05) although the 
effect of both of these activities on the response inhibition ability were positive 
and significant (P=0.000).So it is concluded that any kinds of acute aerobic 
exercise can improve the response inhibition ability. 
 
Keywords: Kinds of aerobic physical exercise, Response inhibition ability, 
Treadmill, Ergometer 
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