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مطالعات روانشناسی ورزشی

ارتباط بین آمادگی قلبی ـ تنفسی با انعطافپذیری شناختی
مرتضی بگلری ،2محمد ملکی ،1و سعید قائینی
تاریخ دریافت2931/03/00 :
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تاریخ پذیرش6932/26/62 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط بین آمادگی قلبی ـ تنفسی با انعطافپذیری شناختی در دانشجویان بود.
بدینمنظور ،از بین دانشجویان تربیتبدنی دانشگاه کردستان و افرادی که براساس پرسشنامۀ مربوطه صلاحیت
لازم را داشتند 83 ،نفر (با میانگین سنی  33/38±1/06سال؛ وزن  06/33±0/33کیلوگرم) بهصورت تصادفی
انتخاب شدند .برای برآورد آمادگی قلبی ـ تنفسی ،حداکثر اکسیژن مصرفی شرکتکنندگان با استفاده از "تست
بروس" اندازهگیری گردید و برای ارزیابی انعطافپذیری شناختی از "آزمون رایانهای مرتبکردن کارتهای
ویسکانسین" بهره گرفته شد .تجزیهوتحلیل آماری دادهها توسط روشهای آماری توصیفی و آزمون ضریب
همبستگی پیرسون بیانگر آن است که همبستگی معناداری بین حداکثر اکسیژن مصرفی با متغیرهای آزمون
مرتبکردن کارتهای ویسکانسین مشاهده نمیشود .این یافتهها نشان میدهد که بین آمادگی قلبی ـ تنفسی و
انعطافپذیری شناختی در دانشجویان ارتباط معناداری وجود ندارد.
کلیدواژهها :آزمون مرتبکردن کارتهای ویسکانسین ،آمادگی قلبی ـ تنفسی ،انعطافپذیری شناختی ،دانشجو

 .1کارشناسارشد تربیتبدنی عمومی ،دانشگاه کردستان (نویسندۀ مسئول)
Email: morteza_beglary@yahoo.com
 .3دکترای رفتار حرکتی ،دانشگاه کردستان
 .8دکترای حرکات اصلاحی و تربیتبدنی معلولین ،دانشگاه کردستان
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مقدمه
1

3

آمادگی قلبی ـ تنفسی یا ظرفیت هوازی به توانایی
سیستمهای گردش خون و تنفس برای فراهمکردن
اکسیژن موردنیاز عضلات بدن حین فعالیت بدنی
طولانی گفته میشود و گویای ظرفیت انتقال اکسیژن
توسط سیستم قلبی ـ تنفسی است که اغلب بهصورت
حداکثر اکسیژن مصرفی 8بیان میشود (شفارد ،آلن و
بناد ،1603 ،4ص .)003 .فعالیت بدنی منظم باعث
بهبود آمادگی قلبی ـ تنفسی شده (جکسون ،سو،
هابرت ،چرچ و بلیر ،3666 ،5ص )1033 .و اثرات
سودمندی بر بهزیستی جسمی و شناختی دارد
(هاسمن ،کویولا و یوتلا ،3666 ،0ص.)16 .
بهبود آمادگی قلبی ـ تنفسی باعث برخی تغییرات
فیزیولوژیکی در بدن میشود که این تغییرات میتواند
بر فرایندهای شناختی 0اثرگذار باشد .فعالیت استقامتی
موجب افزایش تراکم مویرگی و درنتیجه ،افزایش
جریان خونمغزی در شکنجهای دندانهدار هیپوکامپ3
میشود (ادکینز ،بویچاک ،رمپل و کلیم ،3660 ،6ص.
 .)1036همچنین ،بهبود آمادگی قلبی ـ تنفسی باعث
افزایش در عامل نوروتروفیک مشتق از مغز 16میشود.
عامل نوروتروفیک مشتق از مغز ،یک پروتئین از
خانوادۀ عوامل رشدی نوروتروپین میباشد و پس از
عامل رشد عصبی ،11دومین عامل نوروتروفیک
(نورونزایی) محسوب میگردد .شایانذکر است که
این عامل در بقا و رشد نورونها در سیسم اعصاب
1. Cardiorespiratory Fitness
2. Aerobic Capacity
3. Vo2max
4. Shepherd, Allen & Benade
5. Jackson, Sui, Hbert, Church & Blair
6. Hassmen, Koivula & Utela
7. Cognitive Processes
8. Dentate Gyrus of the Hippocampus
9. Adkins, Boychuk, Remple & Kleim
)10. Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF
)11. Nerve Growth Factor (NGF

مرکزی نقش دارد .افزایش در عامل نوروتروفیک
مشتق از مغز بهعنوان عامل حمایتکنندۀ عصبی از
طریق بهبود انعطافپذیری سیناپسی ،13افزایش
18
گردش خونمغز و بهبود وضعیت عصبی ـ الکتریکی
آن باعث تسهیل یادگیری و حفظ عملکرد شناختی
میشود (هیلمن ،اریکسون و کرامر ،3663 ،14ص.
 .)03ازسویدیگر ،آمادگی هوازی ناشی از تمرینات با
حجم بیشتر مادۀ سفید قدامی و مادۀ خاکستری
پیشپیشانی و گیجگاهی مغز ارتباط دارد (کولکومبه15
و همکاران ،3664 ،ص.)8813 .
ادارهکردن زندگی شامل انواع گوناگون فعالیتها و
برنامهریزیهای کوتاهمدت و بلندمدت میباشد که
این فعالیتها و برنامهریزیها بهطور عمده به
فرایندهای شناختی کارکردهای اجرایی 10وابسته
هستند (چنگ و اتنایر ،3666 ،10ص .)36 .در بین
تواناییهای شناختی گوناگون ،فعالیت بدنی بر
کارکردهای اجرایی که سایر عملکردهای شناختی
پایهای را اداره میکند (بل و دتردکارد ،3660 ،13ص.
 )415و توسط نواحی قدامی و پیشپیشانی مغز
حمایت میشوند ،اثرات تسهیلی خاصی دارد
(کولکومبه و کرامر ،3668 ،ص)130 .؛ لذا ،انتظار
میرود که مشارکتکنندگان در فعالیتها و
ورزشهای روزانه درمقایسه با همتایان غیرفعال خود،
تواناییهای شناختی بالاتری داشته باشند .بهگفتۀ
چنگ و اتنایر ( )3666کارکردهای اجرایی ،سطوح
عالی تواناییهای شناختی را دربرمیگیرد ،این
عملکردهای شناختی پایهای و زیربنایی را برای
رفتارهای هدفمند کنترل میکند و با فعالیت قطعۀ
12. Synaptic Plasticity
13. Neuroelectric
14. Hillman, Erickson & Kramer
15. Colcombe
16. Executive Function
17. Chang & Ethnier
18. Bell & Deater-Deckard
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قدامی مغز همراه میباشد (چنگ و اتنایر ،3666 ،ص.
 .)31همچنین ،میاک 1و همکاران ( )3666کارکرد
اجرایی را شامل زیرفرایندهای نظارت و بهروزرسانی
اطلاعات ،3بازداری پاسخهای غالب 8و انعطافپذیری
شناختی 4میدانند (میاک و همکاران ،3666 ،ص.
.)55
انعطافپذیری شناختی که یکی از اجزای کارکردهای
اجرایی میباشد ،به توانایی ذهنی جهت انتقال از تفکر
درمورد یک مفهوم به تفکر درمورد مفهوم دیگر و
همچنین ،تفکر درمورد مفاهیم چندگانه بهطور
همزمان اطلاق میشود .بهطور گسترده ،انعطافپذیری
شناختی به توانایی ذهن برای تغییردادن تفکر یا توجه
در پاسخ به تغییر اهداف و یا محرک محیطی گفته
میشود (اسکات ،1603 ،5ص .)460 .پژوهشگران
(بهطور خاص) انعطافپذیری شناختی را بهعنوان
ظرفیت انتقال و تغییر تفکر یا توجه بین تکالیف یا
اعمال مختلف ،بهخصوص در پاسخ به تغییر در قواعد
یا مطالبات توصیف میکنند؛ بهعنوانمثال ،هنگام
چیدن کارتها در آزمونهای شناختی براساس یک
ویژگی و قاعده ،اگر افراد بتوانند بهطور موفق از چیدن
کارتها براساس رنگ اشیا به چیدن براساس نوع
اشکال کارتها انتقال یابند ،بهلحاظ شناختی
انعطافپذیر میباشند (میاک و همکاران ،3666 ،ص.
 .)01انعطافپذیری شناختی از دیدگاههای مختلفی
موردبررسی قرار گرفته است؛ برایمثال ،کانر و
دیویدسون )3668( 0انعطافپذیری شناختی را بهعنوان
توانایی فرد در برقراری تعادل زیستی ـ روانی در
شرایط خطرناک و پراسترس و سازگاری مناسب با
1. Miyake
2. Information Monitoring and Updating
3. Inhibition of Prepotent Responses
4. Cognitive Flexibility
5. Scott
6. Conner & Davidson
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شرایط تهدیدکننده در نظر میگیرند (کانر و
دیویدسون ،3668 ،ص .)00 .به اعتقاد لودر ،سیکدی
و بک )3666( 0نیز انعطافپذیری بهمعنای درمعرض
خطر قرارگرفتن و رسیدن به پیامدهایی فراتر از حد
انتظار ،حفظ سازگاری مثبت در شرایط استرسزا و
ایجاد بهبودی پس از آسیب میباشد (لودر و همکاران،
 ،3666ص)556 .؛ بنابراین ،طبق تعاریف مذکور
میتوان گفت که انعطافپذیری شناختی بهعنوان
توانایی بهدستآوردن تعادل پس از مواجهشدن با
شرایط دشوار و غلبه بر شرایط دشوار جهت رسیدن به
سازگاری مثبت میباشد؛ اما با وجود این تعاریف
گوناگون از انعطافپذیری شناختی ،نقطۀ مشترک در
تمامی تعاریف مذکور ،دستیابی به سازگاری مثبت در
شرایط آسیبزا و خطرآفرین است.
پژوهشهای مختلفی در ارتباط با بررسی تقابل
آمادگی بدنی و فرایندهای شناختی صورت گرفته
است .یافتههای مطالعات تمانسون 3و هیلمن (،)3660
تمانسون و همکاران ( )3663و استروت 6و همکاران
( )3666گویای آن است که جوانان با آمادگی قلبی ـ
تنفسی بالاتر ،عملکرد شناختی بهتری در بازداری
پاسخ دارند .برای ارزیابی بازداری پاسخ از "آزمون
اریکسون فلنکر "16استفاده میشود (تمانسون و
هیلمن3660 ،؛ تمانسون و همکاران3663 ،؛ استروت
و همکاران .)3666 ،نتایج پژوهش آبرگ 11و همکاران
( )3666نیز نشان داد که بین آمادگی قلبی ـ تنفسی و
هوش در شرکتکنندگان  13سال ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد (آبرگ و همکاران.)3666 ،
استروت و همکاران ( )3616در پژوهش بر روی
شرکتکنندگان  10تا  40ساله دریافتند که ارتقای
7. Luthar, Cicchetti & Bec
8. Themanson
9. Stroth
10. Eriksen Flanker
11. Aberg
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آمادگی بدنی باعث بهبود کنترل اجرایی میشود
(استروت و همکاران .)3616 ،همچنین ،در پژوهش
آلدرمن و اولسان )3614( 1به بررسی ارتباط بین
آمادگی هوازی ،کنترل و بازداری با استفاده از آزمون
اریکسون فلنکر در جوانان پرداخته شد و نتایج نشان
داد که ارتباط معناداری بین آمادگی هوازی و زمان
عکسالعمل در آزمون اریکسون فلنکر وجود دارد
(آلدرمن و اولسان.)3614 ،
درمقابل ،نتایج پژوهش هیلمن و همکاران ()3663
نشان داد که بین آمادگی هوازی با پاسخهای مغزی
ارزیابیشده توسط روش الکتروانسفالوگرافی 3در
جوانان ارتباطی وجود ندارد (هیلمن ،وایس ،هاگبرگ و
هاتفلد .)3663 ،سیسکو ،لینز و کنگ )3663( 8نیز در
پژوهشی به بررسی ارتباط بین آمادگی قلبی ـ تنفسی
با عملکرد کنترل اجرایی در جوانان پرداختند و گزارش
کردند که ارتباطی بین آمادگی قلبی ـ تنفسی بالا و
بهبود کارکرد اجرایی در جوانان وجود ندارد (سیسکو و
همکاران .)3663 ،همچنین ،در پژوهش چان ،وونگ،
لی ،یو و یان )3611( 4که در ارتباط با جوانان انجام
گرفت ،تفاوتی بین شرکتکنندگان با آمادگی بدنی
متفاوت در اجرای تکالیف شناختی (زمان واکنش ساده
و انتخابی و تعداد خطاهای اجرا در زمان واکنش)
مشاهده نشد (چان و همکاران .)3611 ،
آمادگی بدنی حاصل از فعالیت بدنی ،اثرات متفاوتی بر
انواع مختلف فرایندهای شناختی دارد؛ بدینمعناکه
انواع مختلف فرایندهای شناختی ،اثرپذیری متفاوتی از
آمادگی و فعالیت بدنی دارند (کرامر و همکاران،
 ،1666ص .)413 .دراینراستا ،میتوان گفت که این
احتمال وجود دارد که آمادگی بدنی با اثرات تسهیلی
در برخی از فرایندهای شناختی همراه باشد؛ درحالیکه
1. Alderman & Olson
2. Electroencephalography
3. Scisco, Leynes & Kang
4. Chan, Wong, Liu, Yu & Yan

ممکن است در برخی از فرایندهای شناختی ،ارتباطی
با آمادگی بدنی مشاهده نشود؛ درنتیجه ،توجه به
تقابل انواع مختلف فرایندهای شناختی در پژوهشها
اهمیت فراوانی دارد .به جهت اهمیت انعطافپذیری
شناختی در زندگی روزمره و ازسویدیگر ،عدم توجه
مناسب به این فرایند شناختی در پژوهشهای
انجامشده بر روی جوانان ،نیاز به توجه دراینزمینه
وجود دارد تا بررسی شود که آیا انعطافپذیری
شناختی با عامل آمادگی هوازی در ارتباط است یا
خیر؟ لذا ،هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین
آمادگی قلبی ـ تنفسی (حداکثر اکسیژن مصرفی) با
انعطافپذیری شناختی (با استفاده از آزمون
مرتبکردن کارتهای ویسکانسین )5در دانشجویان
میباشد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی و کاربردی
میباشد که گردآوری اطلاعات آن در محیط
آزمایشگاه صورت شده است.
شرکتکنندگان
جامعۀ آماری پژوهش را دانشجویان تربیتبدنی
دانشگاه کردستان تشکیل دادند .برای انتخاب
شرکتکنندگان ابتدا پرسشنامۀ پژوهشگرساخته
(شامل سؤالاتی درمورد اطلاعات فردی ،سوابق
پزشکی و پیشینۀ ورزشی) بین تمام دانشجویان
تربیتبدنی دانشگاه توزیع شد و پس از جمعآوری آن
از بین افرادی که شرایط لازم را براساس پرسشنامه
داشتند (قرارداشتن در دامنۀ سنی  13تا  30سال،
انجام حداقل سه جلسه فعالیت ورزشی در هفته در
شش ماه گذشته و برخورداری از سلامتی جسمانی)،
 46نفر بهصورت تصادفی انتخاب شدند؛ زیرا ،در
)5. Wisconsin Card Sorting Test (WCST
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پژوهشهایی مانند هیلمن و همکاران (،)3663
تمانسون و هیلمن ( )3660و سیسکو و همکاران
( )3663بهترتیب از  33 ،43و  46شرکتکننده
استفاده شده بود.
ابزار
شرکتکنندگان در متغیرهای آمادگی قلبی ـ تنفسی
و انعطافپذیری شناختی موردسنجش قرار گرفتند.
برای اندازهگیری آمادگی قلبی ـ تنفسی ،حداکثر
اکسیژن مصرفی شرکتکنندگان برآورد شد و
انعطافپذیری شناختی با استفاده از متغیرهای تعداد
طبقات تکمیلشده ،تعداد خطای درجاماندگی 1و تعداد
سایر خطاها (خطای غیر درجاماندگی )3توسط آزمون
مرتبکردن کارتهای ویسکانسین موردسنجش قرار
گرفت.
در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد که
شامل پرسشنامۀ مربوط به اطلاعات فردی ،سوابق
پزشکی و فعالیت بدنی و پرسشنامۀ مربوط به سوابق
 34ساعت گذشته بود .پرسشنامۀ اول سؤالاتی
درمورد اطلاعات جمعیتشناسی ،سوابق فعالیت بدنی و
سلامتی شرکتکنندگان را شامل میشد و پرسشنامۀ
دوم دربرگیرندۀ سؤالاتی درمورد غذا ،خواب ،احساس
عمومی ،فعالیت بدنی و سوابق پزشکی
شرکتکنندگان درمورد  34ساعت گذشته بود (تا
درصورت لزوم بتوان از آنها استفاده کرد).
علاوهبراین ،برای اندازهگیری وزن شرکتکنندگان از
ترازوی بورر( 8ساخت کشور آلمان) با دقت 6/3
کیلوگرم استفاده شد .همچنین ،حداکثر اکسیژن
مصرفی شرکتکنندگان با استفاده از تست بروس 4و
بهکارگیری نوارگردان (مدل اچ.پی.کاسموس؛ کاس

1. Perseverative Error
2. Nonperseverative Error
3. Beurer
4. Bruce Test
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 )16688مرکوری( 5ساخت کشور آلمان) اندازهگیری
گردید .تست بروس یکی از رایجترین آزمونها برای
تعیین توانایی دستگاه قلب و عروق است که با
استفاده از نوارگردان انجام میشود و دارای هفت
مرحله میباشد که از مراحل یک تا هفت به شیب و
سرعت دستگاه افزوده میشود؛ در مراحل اول ،فرد راه
میرود و بهتدریج با افزایش سرعت و شیب ،شروع به
دویدن میکند .در این آزمون هرگاه فرد دچار خستگی
مفرط شود و قادر به ادامۀ فعالیت نباشد ،فعالیت
متوقف میشود و زمان فعالیت و تعداد ضربان قلب
درانتها ثبت میگردد و این اطلاعات درون فرمول زیر
قرار گرفته و حداکثر اکسیژن مصرفی محاسبه
میشود.
=حداکثر اکسیژن مصرفی
 )زمان) + (6/451×3زمان×14/00- (1/806)زمان(6/613×8
)دقیقه/کیلوگرم /میلیلیتر)

زمان= زمان بهدستآمده از آزمون بروس
آزمون مرتبکردن کارتهای ویسکانسین :این آزمون
یکی از ابزارهای روانشناختی پرکاربرد در اندازهگیری
انعطافپذیری شناختی است (هیتون ،چلون ،تالی ،کی
و کارتیس .)1668 ،0در این پژوهش از نسخۀ فارسی
و رایانهای آزمون مرتبکردن کارتهای ویسکانسین
که در مؤسسۀ پژوهشهای علوم رفتاری ـ شناختی
سینا در کشور ایران تولید گردیده است ،استفاده شد؛
این نسخۀ فارسی توسط خدادادی ،شاهقلیان و امانی
در مؤسسۀ فوق ساخته شده است .انجامدادن این
آزمون برحسب سرعت پاسخگویی فرد بین  3/5تا 16
دقیقه بهطول میانجامد و دارای  04کارت است که
بر روی آنها چهار نوع شکل وجود دارد (مثلث،
ستاره ،صلیب و دایره) .تعداد هریک از شکلها بر
روی هر کارت از یک تا چهار عدد در نوسان است و
5. H/P/Cosmos (cos10933) Mercury
6. Heaton, Chelune, Talley, Kay & Curtiss
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اشکال روی هر کارت به یکی از رنگهای آبی ،زرد،
سبز و قرمز میباشد؛ بنابراین ،آزمون دارای سه اصل
شکل (چهار نوع) تعداد (چهار حالت) و رنگ (چهار
رنگ) است که ترکیب این موارد  04حالت را ایجاد
میکند و فرد باید براساس اصل مربوطه (شکل ،رنگ
یا تعداد) به مرتبسازی کارتهای ارائهشده بپردازد
(رضایی ،عشایری ،یزداندوست و اصغرنژاد فرید،
 ،3668ص .)84 .این تکلیف نیازمند آن است که
شرکتکنندگان ،اصل و اساس طبقهبندیکردن را با
آزمایش ،خطا و بازخورد آزمون پیدا کنند .شایانذکر
است که پس از هر کوشش ،بازخورد آزمون بهصورت
صوتی (برای پاسخ صحیح و غلط صدای متفاوتی
تولید میشود) و نوشتاری (بهصورت درست یا نادرست
در پایین صفحه) ارائه میشود .پس از آنکه هر
شرکتکننده ،شش کوشش را بهطور صحیح و
پشتسرهم مرتب کرد ،اصل و اساس مرتبسازی
بدون هشداردادن تغییر میکند و شرکتکننده باید
براساس اصل جدیدی که با آزمایش ،خطا و بازخورد
آزمون پیدا میکند ،به مرتبسازی بپردازد .حداکثر
کوششهای آزمون  04عدد است؛ اما ،هنگام اجرای
آزمون ،هر زمانی که فرد شش مجموعه (هر
مجموعه ،شش کوشش صحیح متوالی است) را کامل
کند ،آزمون تمام میشود و اگر نتواند شش مجموعه را
کامل کند ،آزمون تا  04کوشش ادامه مییابد .در این
آزمون عموما از تعداد طبقات تکمیلشده ،تعداد خطای
درجاماندگی (بدینمعناکه فرد بهجای مرتبکردن
کارتها براساس قاعدۀ کنونی و جدید ،براساس
قاعدهای که زمان آن گذشته است ،کارتها را مرتب
میکند) و تعداد خطاهای دیگر (خطاهای
غیردرجاماندگی) بهعنوان شاخص و معیار عملکرد
شرکتکنندگان استفاده میشود (استراس ،شرمن و
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اسپرین( )3660 ،1در پژوهش حاضر از این شاخصها
استفاده گردید) .پایایی این آزمون در جمعیت ایرانی
معادل  35درصد گزارش شده است (نادری.)1808 ،
لازمبهذکر است که پایایی این آزمون در جامعۀ آماری
حاضر از طریق روش آزمون ـ آزمون مجدد بین  05و
 63درصد بهدست آمد.
شیوة گردآوری دادهها
جهت جمعآوری دادهها ،شرکتکنندگان دو جلسۀ
مجزا و در دو روز مختلف (با حداقل دو روز فاصله) در
آزمایشگاه حاضر شدند .در جلسۀ اول ،ابتدا
شرکتکنندگان با هدف کلی پژوهش و روند کار آشنا
شدند و فرم رضایتنامه را تکمیل نمودند .سپس ،وزن
شرکتکنندگان برآورد شد و آنها بهمنظور آشنایی با
تکلیف شناختی ،با چند کوشش و همراه با توضیحات
آزمونگر به تمرین تکلیف پرداختند .درادامه ،میزان
حداکثر اکسیژن مصرفی شرکتکنندگان با استفاده از
تست بروس برآورد شد .در جلسۀ اول به
شرکتکنندگان گفته شد که در روز مربوط به جلسۀ
دوم ،فعالیت بدنی نداشته باشند و حداقل دو ساعت
قبل از جلسه ،نوشیدنی کافئیندار و سیگار مصرف
نکنند.
در جلسۀ دوم ،ابتدا شرکتکنندگان پرسشنامۀ مربوط
به سوابق  34ساعت گذشتۀ خود را تکمیل نمودند.
سپس ،آزمون شناختی در موقعیت نشسته روی
صندلی و روبهروی رایانه (فاصلۀ صفحۀ رایانه تا سر
فرد 06ـ 56سانتیمتر بود) انجام شد .باید عنوان نمود
که تست بروس و آزمون شناختی در ساعات
مشخصی از صبح (11ـ )6انجام گرفت و برای انجام
آزمونهای شناختی از رایانۀ دل 3با صفحۀ  15/0اینچ
استفاده شد .جهت افزایش انگیزه و مشارکت بهتر

1. Strauss, Sherman & Spreen
2. Dell
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شرکتکنندگان نیز برای آنها پاداش در نظر گرفته
شد.
روشهای پردازش دادهها
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
اس.پی.اس.اس( 1ویرایش شمارۀ  )10در دو سطح
توصیفی و استنباطی صورت گرفت .همچنین ،از آمار
توصیفی برای ارائۀ بهینۀ نتایج پژوهش بهره گرفته
شد و آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی
همبستگی و ارتباط استفاده گردید .حداقل سطح
معناداری در آزمون فرضها معادل ( )6/65لحاظ شد.

یافتهها
ویژگیهای شرکتکنندگان پژوهش در جدول شمارۀ
یک ارائه شده است .شایانذکر است که دو نفر از
شرکتکنندگان (براساس پرسشنامۀ مربوط به سوابق
 34ساعت گذشته) شرایط مناسبی نداشتند (یک نفر
بهعلت بیماری و یک نفر بهدلیل داشتن فعالیت بدنی
شدید در روز جلسۀ دوم) که دادههای آنها
مورداستفاده قرار نگرفت و تجزیهوتحلیل دادهها با
اطلاعات  83شرکتکننده انجام گرفت.
در جدول شماره دو نیز شاخصهای توصیفی مربوط
به متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
با رعایت پیشفرض نرمالبودن توزیع دادهها از آزمون
همبستگی پیرسون برای بررسی میزان همبستگی
استفاده شد .با توجه به نتایج حاصل از آزمون
همبستگی پیرسون (جدول شمارۀ سه) ،همبستگی
معناداری بین حداکثر اکسیژن مصرفی با تعداد طبقات
تکمیلشده مشاهده نمیشود (،r=6-/163
 .)P=6/560همچنین ،یافتهها بیانگر آن است که
ارتباط معناداری بین حداکثر اکسیژن مصرفی با تعداد
خطای درجاماندگی ( )P=6/650 ،r=6/666وجود
1. SPSS
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ندارد .بین حداکثر اکسیژن مصرفی با تعداد سایر
خطاها (خطاهای غیردرجاماندگی) (،r=6-/660
 )P=6/553نیز ارتباط معناداری مشاهده نمیشود.
بهطورکلی ،میتوان گفت که در این پژوهش،
همبستگی معناداری بین حداکثر اکسیژن مصرفی با
انعطافپذیری شناختی وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین آمادگی
قلبی ـ تنفسی با انعطافپذیری شناختی در
دانشجویان انجام گرفت .برای اندازهگیری آمادگی
قلبی ـ تنفسی از حداکثر اکسیژن مصرفی با استفاده از
تست بروس بهره گرفته شد و برای ارزیابی
انعطافپذیری شناختی ،متغیرهای تعداد طبقات
تکمیلشده ،تعداد خطای درجاماندگی و تعداد سایر
خطاها در آزمون مرتبکردن کارتهای ویسکانسین
مورداستفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که همبستگی
معناداری بین حداکثر اکسیژن مصرفی با متغیرهای
موردارزیابی در آزمون مرتبکردن کارتهای
ویسکانسین وجود ندارد.
همچنانکه بیان شد ،آمادگی قلبی ـ تنفسی حاصل از
فعالیت بدنی با ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی در بدن
سبب ایجاد اثرات مثبت بر فرایندهای شناختی
میشود .این تغییرات فیزیولوژیکی میتواند شامل:
افزایش تراکم مویرگی و درنتیجه ،افزایش جریان
خونمغزی در شکنجهای دندانهدار هیپوکامپ (ادکینز
و همکاران )3660 ،و افزایش حجم مادۀ سفید قدامی
و مادۀ خاکستری پیشپیشانی و گیجگاهی مغز باشد
(کولمومبه و همکاران .)3664 ،نکتۀ بااهمیت این
است که آمادگی قلبی ـ تنفسی حاصل از فعالیت بدنی
سبب افزایش در عامل نوروتروفیک مشتق از مغز
میشود (هیلمن و همکاران .)3663 ،در پژوهش
حاضر حداکثر اکسیژن مصرفی شرکتکنندگان بالا
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نبوده و برابر با ( 48/55میلیلیتر /دقیقه /کیلوگرم)
میباشد که این مقدار برای جوانان میزان متوسطی
است (چان و همکاران .)3611 ،همچنین ،عدم وجود
ارتباط معنادار بین آمادگی قلبی ـ تنفسی و
انعطافپذیری شناختی ممکن است بهعلت عدم ایجاد
تغییرات فیزیولوژیکی ذکرشده در شرکتکنندگان
بهدلیل پایینبودن حداکثر اکسیژن مصرفی آنها
باشد.
ازسویدیگر ،ارتباط مثبت بین آمادگی قلبی ـ تنفسی
و عملکرد شناختی ممکن است پس از بزرگسالی
اولیه 1ایجاد شود (کولکومبه و کرامر.)3668 ،
درحقیقت ،با افزایش سن و پیری بهعلت زوال تدرجی
قشر پیشپیشانی مغز ،از کارایی کارکردهای اجرایی
فرایندی شناختی کاسته میشود (سالتوس ،فریستو،
امسی گاتری و هامبریک ،1663 ،3ص)456.؛ بنابراین،
بنابراین ،این احتمال وجود دارد که آمادگی قلبی ـ
تنفسی از طریق جلوگیری از کاهش و زوال شناختی
(هیلمن و همکاران ،3660 ،ص ،)038 .ایجاد
انعطافپذیری سیناپسی و شناختی (واینمن و گومز
پینیلا ،3660 ،8ص )063 .و ایجاد بافت عصبی در
قشر پیشپیشانی (کولکومبه و کرامر )3668 ،موجب
بهبود کارکردهای اجرایی در سالمندان شود.
علاوهبراین ،آمادگی بدنی حاصل از فعالیت بدنی
ممکن است جنبههای گوناگون کارکردهای اجرایی را
در سنین مختلف بهعلت تفاوت در بلوغ قشر پیشانی
مغز بهطور متفاوتی تحتتأثیر قرار دهد .همچنین،
اثرات فعالیت بدنی بر کارکردهای اجرایی و از جمله
انعطافپذیری شناختی در سنین مختلف میتواند
متفاوت باشد و این احتمال وجود دارد که
انعطافپذیری شناختی بهطور عمده درطول سالهای
1. Early Adulthood
2. Salthouse, Fristoe, McGuthry & Hambrick
3. Vaynman & Gomez-Pinilla

پیشدبستانی رشد کند و شاید یک مداخلۀ فعالیت
بدنی منجر به بهبود در انعطافپذیری شناختی در
کودکان سنین پیشدبستانی شود (ولش ،پنینگتون و
گروسر ،1661 ،4ص .)180 .علاوهبراین ،ازآنجاییکه
شرکتکنندگان در پژوهش حاضر افراد جوان بودند،
ممکن است این امر دلیلی بر عدم مشاهدۀ ارتباط
معنادار بین آمادگی قلبی ـ تنفسی با انعطافپذیری
شناختی در این پژوهش باشد .ازسویدیگر ،یافتههای
ما مربوط به آزمون مرتبکردن کارتهای
ویسکانسین میباشد و ممکن است سایر تکالیف
مربوط به ارزیابی کارکرد اجرایی مانند آزمون
اریکسون فلنکر ،چنین نتایجی را در بر نداشته باشد؛
زیرا ،تکالیف شناختی مختلف ،حساسیت متفاوتی به
آمادگی بدنی و فعالیت بدنی دارند (کرامر و همکاران،
 .)1666از دیدگاه دیگر ،این احتمال وجود دارد که
آمادگی قلبی ـ تنفسی اثرات طولانیمدت قابلتوجهی
بر فرایندهای شناختی در جوانان نداشته باشد (سیسکو
و همکاران )3663 ،که شاید همین امر دلیلی بر نبود
ارتباط بین آمادگی قلبی ـ تنفسی با عملکرد شناختی
در شرکتکنندگان این پژوهش باشد.
یک علت احتمالی دیگر برای نتیجۀ غیرمنتظره در
این پژوهش و عدم مشاهدۀ ارتباط معنادار بین
آمادگی هوازی و انعطافپذیری شناختی میتواند
دشواربودن انجام آزمون مرتبکردن کارتهای
ویسکانسین برای شرکتکنندگان باشد؛ زیرا ،اگر
تکلیف شناختی و اجرای آن برای شرکتکنندگان
سخت و مشکل باشد ،این احتمال وجود دارد که
ارتباط بین آمادگی هوازی و عملکرد شناختی در آن
آزمون مشاهده نشود (کنوسو ،ناگامی و تسوچیا،5
 .)3615پژوهشهای گذشته که به بررسی ارتباط بین
آمادگی هوازی و عملکرد شناختی با دستکاری
4. Welsh, Pennington & Groisser
5. Kanosue, Nagami & Tsuchiya
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دشواری تلکیف شناختی پرداختهاند نیز از این دیدگاه
که تکلیف شناختی سخت و دشوار ممکن است ارتباط
بین آمادگی هوازی و عملکرد شناختی را نشان ندهد،
حمایت میکنند (پونتیفکس ،هیلمن و پولیچ3666 ،1؛
کامیجو و ماساکی .)3615 ،3ازآنجاییکه اجرای
آزمون مرتبکردن کارتهای ویسکانسین نیز یک
آزمون دشوار است ،میتوان گفت که احتمالا در
پژوهش حاضر ،ارتباط بین آمادگی هوازی و عملکرد
شناختی بهدلیل دشوار و مشکلبودن اجرای آزمون
مرتبکردن کارتهای ویسکانسین توسط
شرکتکنندگان مشاهده نشده باشد.
ازسویدیگر ،یافتههای تمانسون و هیلمن (،)3660
تمانسون و همکاران ( )3663و استروت و همکاران
( )3666نشان داد که بین آمادگی قلبی ـ تنفسی و
عملکرد شناختی بازداری پاسخ در جوانان ارتباط
مثبتی وجود دارد که این نتایج با یافتههای پژوهش
حاضر همسو نیست .نوع تکلیف شناختی مورداستفاده
در پژوهش میتواند تقابل بین آمادگی قلبی ـ تنفسی
و عملکرد شناختی را تحتتأثیر قرار دهد (کرامر و
همکاران ،1666 ،ص)416 .؛ در سه پژوهش مذکور از
آزمون شناختی اریکسون فلنکر برای ارزیابی عملکرد
شناختی استفاده شده بود؛ درحالیکه در پژوهش
حاضر از آزمون مرتبکردن کارتهای ویسکانسین
استفاده شد؛ لذا ،ممکن است این تفاوت در آزمون
شناختی دلیلی بر تفاوت نتایج باشد؛ زیرا ،اجرای
آزمون مرتبکردن کارتهای ویسکانسن درمقایسه با
آزمون اریکسون فلنکر دشوارتر میباشد و این احتمال
وجود دارد که همین تفاوت در دشواری دو تکلیف
موجب تفاوت در یافتهها شده باشد .علاوهبراین ،نتایج
پژوهش آبرگ و همکاران ( )3666و استروت و
همکاران ( )3616نشان داد که بین آمادگی قلبی ـ
1. Polich
2. Kamijo & Masaki
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تنفسی و عملکرد شناختی ارتباط مثبت و معناداری
وجود دارد که این امر با یافتههای پژوهش حاضر
مغایر است .در پژوهش آبرگ و همکاران ( )3666از
آزمون شناختی عملکرد استدلالی ،آزمون کلامی
مترادف و متضادها و آزمون ادراک بینایی ـ فضایی
برای ارزیابی عملکرد شناختی استفاده شد و در
پژوهش استروت و همکاران ( )3616آزمون اریکسون
فلنکر مورداستفاده قرار گرفت و ممکن است که این
تفاوت در آزمونهای شناختی مورداستفاده ،توجیهی
برای تفاوت یافتهها باشد .ازسویدیگر ،بیان شده
است که آمادگی بدنی حاصل از فعالیت بدنی میتواند
اثرات متفاوتی بر انواع مختلف فرایندهای شناختی
داشته باشد و ممکن است انواع مختلف فرایندهای
شناختی ،اثرپذیری متفاوتی از آمادگی و فعالیت بدنی
داشته باشند (کرامر و همکاران ،1666 ،ص.)413 .
برایناساس ،شاید تناقض در یافتههای پژوهش حاضر
با نتایج آبرگ و همکاران ( )3666و استروت و
همکاران ( )3616ناشی از تفاوت در عملکرد شناختی
موردبررسی باشد؛ زیرا ،در پژوهش آبرگ و همکاران
( )3666از عامل هوش بهره گرفته شد و در پژوهش
استروت و همکاران ،عامل کنترل اجرایی و بازداری
پاسخ جهت بررسی ارتباط با آمادگی بدنی مورداستفاده
قرار گرفت .علاوهبراین ،نتایج پژوهش آلدرمن و
اولسان ( )3614بیانگر آن بود که ارتباط معناداری بین
آمادگی هوازی و زمان عکسالعمل در آزمون
اریکسون فلنکر وجود دارد که این امر با یافتههای
پژوهش حاضر مغایر بود .همچنانکه بیان شد ،ارتقای
آمادگی هوازی میتواند باعث ایجاد تغییرات
فیزیولوژیکی در فرد شده و بهبود عملکرد شناختی را
بههمراه داشته باشد (کولکومبه و همکاران،3664 ،
ص8813 .؛ هیلمن و همکاران ،3663 ،ص.)03 .
شرکتکنندگان در پژوهش آلدرمن و اولسان ()3614
دارای حداکثر اکسیژن مصرفی ( 43میلیلیتر /دقیقه/
کیلوگرم) بودند؛ درحالی که در پژوهش حاضر ،میزان
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حداکثر اکسیژن مصرفی برابر با ( 48/55میلیلیتر/
دقیقه /کیلوگرم) بود .دراینراستا ،این احتمال وجود
دارد که در پژوهش آلدرمن و اولسان ()3614
بالاتربودن آمادگی هوازی باعث ایجاد تغییرات
فیزیولوژیکی شده باشد؛ اما ،در پژوهش حاضر بهعلت
پایینتربودن میزان حداکثر اکسیژن مصرفی ،این
تغییرات ایجاد نشده باشد .ازسویدیگر ،بیسمن1
( )3665بیان میکند که تکالیف شناختی مختلف،
حساسیت یکسانی دربرابر فعالیت بدنی ندارند (بیسمن،
 ،3665ص)1 .؛ ازاینرو ،شاید بتوان ادعا کرد که
تکالیف مختلف شناختی ،حساسیت متفاوتی بر آمادگی
بدنی و هوازی دارد و شاید آزمون اریکسون فلنکر
درمقایسه با آزمون مرتبکردن کارتهای
ویسکانسین ،بر آمادگی بدنی حساستر باشد و این
عامل باعث تفاوت یافتههای پژوهش حاضر با
یافتههای آلدرمن و اولسان ( )3614شده باشد.
ازسویدیگر ،یافتههای پژوهش حاضر با نتایج سیسکو
و همکاران (سیسکو و همکاران )3663 ،همسو بود و
در پژوهش آنها نیز ارتباط معناداری بین آمادگی
هوازی و کنترل اجرایی مشاهده نشد .هیلمن و
همکاران ( )3663نیز ارتباط مثبت و معناداری را بین
آمادگی قلبی ـ تنفسی و عملکرد شناختی در جوانان
مشاهده نکردند (هیلمن و همکاران )3663 ،که این
یافته با نتایج پژوهش حاضر همسو بود .همچنین ،در
پژوهش چان و همکاران (چان و همکاران)3611 ،
تفاوتی بین شرکتکنندگان با آمادگی بدنی متفاوت در
اجرای تکالیف شناختی وجود نداشت که این امر با
نتایج پژوهش حاضر همخوان بود.
بهطورکلی ،در پژوهشهای گذشته به بررسی ارتباط
بین آمادگی هوازی و فرایندهای شناختی در سنین
مختلف و سطوح گوناگون پرداخته شده است .در این
1. Beasman

پژوهشها از انواع روشهای مختلف برای سنجش
آمادگی هوازی استفاده شده و ابزارهای مختلفی برای
سنجش فرایندهای شناختی مورداستفاده قرار گرفته
است .ازسویدیگر ،در پژوهشهای گذشته عوامل
مختلفی مانند سن ،میزان آمادگی هوازی ،میزان
فعالیت بدنی شرکتکنندگان ،نوع ابزارهای مختلف
برای سنجش فرایندهای شناختی و وجود یا عدم
وجود ارتباط معنادار بین آمادگی هوازی و فرایندهای
شناختی را تحتتأثیر قرار داده است و هرکدام از
موارد مذکور و چهبسا عوامل دیگری این تقابل را
تحتتأثیر قرار میدهند و لزوم درنظرداشتن این
عوامل مداخلهگر در پژوهشها و انجام پژوهشهای
گوناگون درمورد عوامل مداخلهگر احساس میشود.
براساس نتایج پژوهش حاضر ،ارتباط معناداری بین
آمادگی قلبی ـ تنفسی و انعطافپذیری شناختی در
جوانان وجود نداشت؛ اما این نتایج نمیتواند دلیلی بر
عدم ارتباط آمادگی قلبی ـ تنفسی با تمام فرایندهای
شناختی در جوانان باشد؛ زیرا ،عوامل مختلفی مانند
نوع فرایندهای شناختی ،نوع آزمون شناختی
مورداستفاده ،میزان فعالیت و آمادگی بدنی و سن
شرکتکنندگان میتواند این تقابل را تحتتأثیر قرار
دهد .بهطورکلی ،میتوان گفت که براساس نتایج
پژوهش حاضر ،در قشر جوان نباید انتظار ارتباط
معنادار بین آمادگی قلبی ـ تنفسی با انعطافپذیری
شناختی را با استفاده از آزمون مرتبکردن کارتهای
ویسکانسین داشته باشیم و پژوهشگران در
پژوهشهای آینده میتوانند با بهکارگیری آزمونهای
شناختی گوناگون و افراد با سنین مختلف ،اطلاعات
جامعی درمورد تقابل آمادگی قلبی ـ تنفسی با
فرایندهای شناختی و انعطافپذیری شناختی بهدست
آورند.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the association between
cardiorespiratory fitness with cognitive flexibility in students. 38 students
were randomly selected from physical education students of kurdistan
university and those who had qualified on the basis of the relevant
questionnaire (age: 22.23±1.60-year, weight: 70.82±6.88 kg). To estimate
cardiorespiratory fitness, by using Bruce test, maximal oxygen uptake of
subjects was measured and to assess the cognitive flexibility, the
computerized Wisconsin card sorting test was used. By using descriptive
statistics and pearson correlation coefficient, statistical analysis of the
data showed that, there is no significant correlation between maximal
oxygen uptakes with variables of Wisconsin card sorting test. These
finding suggest that, there is no significant relationship between
cardiorespiratory fitness and cognitive flexibility in students.
Keywords: Wisconsin Card Sorting Test, Cardiorespiratory Fitness,
Cognitive Flexibility, Student
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