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Abstract 
Positive effects of doing exercise on physiological factors is 
evident, and findings of cognitive and psychological effects of 
exercise are expanding.  Nowadays, aerobics has become very 
popular among females. The present study aimed to investigate 
predictability of aerobics trainers and inactive females via 
cognitive, perceptual, and attentional variables. To this end, 
160 females of Tabriz (19-50 years old) were selected through 
a random  cluster sampling technique. The Wechsler Memory 
Scale (WMS), spatial cueing test, and short form of Physical Self-
Descriptive Questionnaire were used to measure variables and 
discriminant analysis used for data analyzing. The results 
showed that all the memory, attention and some of the physical 
self-perceived features could predict aerobics trainers and 
inactive females with different percentages; the physical self-
perceived variable was the best predictor of aerobics trainers 
and inactive females. It seems that the effects of exercise on 
physical self-perception factors is more than cognitive and 
attention factors. 
 

 

Extended Abstract  
Background and Purpose  
Recently, aerobics, a fat-burning 
exercise, has become popular 
among females because it requires 
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little cost and equipment, is 
cheerful, and needs a variety of 
movements (1). Aerobics has law-
abiding motor  complexes (2) and 
performances with special planning 
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and pulses (3). This exercise 
develops many physical fitness 
factors such as strength, endurance, 
flexibility, coordination, agility, 
balance and reaction (4). Recently, 
the effect of this exercise on 
psychological functions has 
attracted researchers’ attentions 
(5). In addition to the body, aerobics 
involves the mind by coordinating 
the rhythm with a special 
movement, and also enhances 
mental abilities, and develops 
creativity (1). The psychological 
effects of aerobics in recent studies 
are antithesis. For this reason and 
also because of the significance of 
females’ exercise and its effects on 
their lives, the present study seeks 
to investigate predictability of 
cognitive, attentional and self-
perceiving factors among active 
(aerobics-trained) and inactive 
females. 
 

Methodology 
The present retrospective and 
applied study employed a survey 
research technique. Statistical 
population consisted of adult 
females (19-50 years old) of Tabriz, 
and the sample was made up of 160 
ones selected via a random cluster 
sampling technique in such a way 
that, first, the list of gyms in Tabriz 
was prepared from Department of 
Sports and Youth. Then four 
districts of the city and one club 
from each district were randomly 
selected. 

The first group (aerobic-training 
group) included 80 aerobic-training 
females who were randomly 
selected from four gyms (20 
females from each gym). The 
inclusion criteria of the first group 
was to have at least three months of 
regular aerobic training experience, 
regardless of their proficiency 
levels. After selecting the first 
group, to minimize the differences 
between the two groups, the 
criterion for selecting the second 
group members was informed 
based on the inactivity and 
frequency of age and level of 
education of the first group in the 
adjacent areas of the selected gyms. 
Then, 20 volunteers were selected 
from each area to minimize cultural 
differences in different areas of the 
city in addition to observing age and 
education homogeneity. The 
average age of both groups was 
32.37 ± 8.857. Besides, 60% of each 
group’s members held 
undergraduate and 40% of them 
held bachelor and MA. 
The Wechsler Memory Scale 
(WMS), spatial cueing test, and 
short form of Physical Self-
Descriptive Questionnaire (2010) 
were employed to measure 
memory, spatial attention, and 
physical self-perception, 
respectively. Descriptive statistical 
methods including mean and 
standard deviation and inferential 
statistical methods contain 
discriminant analysis test in SPSS-23 
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(p=0.05) were used to analyze the 
data.  
 

Results  
The results of discriminant analysis 
test showed that there are 
significant statistical differences in 
some of the physical self-perception 
subscales. The mean scores showed 
that the aerobic-training (active) 
group got more scores than the 
inactive group in body fat, sport 
competence, physical activity, self-
esteem and health subscales. 
Moreover, there were significant 
statistical differences in cognitive 
and attentional factors and all 
subscales of them; in the way that 
the active group got more scores in 
all of them (table 1). 
In addition to having a focal audit 
function in each of the physical self-
perception, cognitive and 
attentional factors, which was 
identified during the 
implementation of the audit 
analysis, the Wilks' Lambda Statistic 
showed that the models were 
significant and the means of the 
groups were different in the 
presence of these variables. These 
functions explained 90, 50 and 41% 
of the total variation between the 
groups in terms of physical self-
perception, cognitive and 
attentional variables, respectively. 
Investigating the physical self-
perception variables and the 
contribution of each of the 
standardized independent variables 
in the model showed that the 

physical activity variable with a 
factor of 1.294 had the highest, and 
the sport competence variable with 
a factor of 0.009 had the lowest 
effect. In addition, regarding 
cognitive variables, it was shown 
that the mind control variable with 
a factor of 0.667 had the highest, 
and the visual memory variable with 
a factor of -0.087 had the lowest 
effect. Finally, investigating the 
attentional variables showed that 
the valid spatial cueing variable with 
a factor of -1.605, and the invalid 
spatial cueing variable with a factor 
of 0.611 had the most and the least 
effect, respectively. 
At the end, success of audit 
functions in correct classification of 
observation was examined. The 
results showed that the physical 
self-perception, cognitive and 
attentional variables had correctly 
predicted the active group with 
98.8% (79 individuals), 77.5% (62 
individuals) and 75% (60 
individuals), and the inactive group 
with 100% (80 individuals), 85% (68 
individuals) and 76.3% (61 
individuals), respectively. 

 

Conclusion  
To sum up, the results showed that 
cognitive, attentional and physical 
self-perception variables were able 
to differentiate between the 
aerobics trained females and the 
inactive females with a high 
percentage, among of whom the 
physical self-perception was the 
strongest differentiator of the 
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groups. That is, doing aerobics can 
improve memory, attention and 
physical self-perception in adult 
females. 
The results of this study were 
consistent with those of Loprinzi et 
al. (2018), Fathirezaie et al. (2015), 
and Burgess et al. (2006) but not 
consistent with McDonald et al. 
(2012), Eskandarnejad, Rezaei and 
Ashayeri (2017), and Gasemi and 
Momeni (2009). 
Although the present study 
statistically showed some 
acceptable results, its retrospective 
nature can affect the obtained 
results and the possible effects of 
aerobics on physical self-
perception, memory and attention. 
Moreover, the study was conducted 
only on females, with a wide age 
range and without considering the 
level of athletes. It is recommended 
that further cases be considered in 
future researches. 

 
Keywords: Aerobics, Memory, 
Spatial cueing, Physical self-
perception, Females.  
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Table 1- Test results of group differences in self-perception, cognitive and 
attentional variables 

sig 2df 1df F Wilks Lambda variable 
     Physical self-perception 

*0.0001 158 1 16.451 0.906 Body fat 
0.214 158 1 1.555 0.990 Strength 
0.130 158 1 2.318 0.986 Coordination 

*0.0001 158 1 22.279 0.876 Sport competence 
*0.0001 158 1 766.304 0.171 Physical activity 
*0.0001 158 1 27.340 0.852 Self-esteem 

0.253 158 1 1.315 0.992 Flexibility 
*0.0001 158 1 50.757 0.757 Health 

0.305 158 1 1.059 0.993 Physical appearance 
0.215 158 1 1.549 0.990 Endurance 

     Cognition 
0.045 158 1 4.077 0.975 Information 

*0.0001 158 1 21.703 0.879 Orientation 
*0.0001 158 1 112.218 0.585 Mental control 
*0.0001 158 1 84.027 0.653 Logical memory 
*0.0001 158 1 80.522 0.662 Figure span 
*0.0001 158 1 44.536 0.780 Verbal paired associates 
*0.0001 158 1 43.808 0.783 Visual memory 

     Attention 
*0.0001 158 1 43.054 0.786 Neutral 

*0.041 158 1 4.232 0.974 Valid 
*0.0001 158 1 38.548 0.804 Invalid 
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 مقالة پژوهشی 

پیش  قابلیت  عواملبررسی  خود  بینی  و  توجهی  و  -شناختی،  فعال  زنان  ادراکی 

 1غیرفعال
 

 3مهتا اسکندرنژاد و ، 2، سید حجت زمانی ثانی1مهسا سلیمانی

 

   حرکتی، دانشگاه تبریز  رشدکارشناس ارشد  . 1
 )نویسنده مسئول(  استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز. 2
 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز . 3
 

 چکیده 
ها در زمینة  تأثیرات مثبت ورزش بر عوامل فیزیولوژیکی بر کسی پوشیده نیست و یافته

ایروبیک در بین تأثیر آن بر عوامل روان  شناختی درحال گسترش است. اخیراً ورزش 
بینی زنان زنان محبوبیت پیدا کرده است، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی قابلیت پیش

)ایر متغیرهای  وبیکفعال  اساس  بر  غیرفعال  و  )خودکار(  ادراکی  )حافظه(،  -شناختی 
سالة    19-50بود. جامعة آماری پژوهش زنان  ادراکی جسمانی( و توجهی )توجه فضایی(  

کار( و نفر در قالب دو گروه همگن فعال )ایروبیک 160شهر تبریز بودند که از این بین 
افزار  های حافظة وکسلر، نرمانتخاب شدند. از آزمونای  خوشهتصادفی  صورت  غیرفعال به

فرمجهت فضایی،  پرسشدهی  آزمون کوتاه  آماری  روش  و  بدنی  خودتوصیفی  نامة 
ای، توجهی و تشخیص استفاده شد. نتایج نشان داد که همة متغیرهای حافظه تحلیل

-ایروبیک  بینی زنانبرخی متغیرهای خودپندارة بدنی با درصدهای مختلف قابلیت پیش 
کنندة بینیهای جسمانی بهترین پیش ادراکی -که خود طوری کار و غیرفعال را داشتند، به

رسد قابلیت ورزش ایروبیک در تأثیرگذاری  نظر میکار و غیرفعال بودند. بهزنان ایروبیک
 ادراکی جسمانی بیشتر از متغیرهای حافظه و توجه است. - بر متغیرهای خود

 مقدمه 

گی روزمرة مردم  در گذشته فعالیت بدنی بخشی از زند
 که در چند دهة اخیر با پیشرفت تکنولوژی،حالی  بود، در 

ماشین از  استفاده  به  مردم  و  گرایش  خودکار  آالت 
پله   یا  آسانسور  از  استفاده  )مانند  تکنولوژی  ابزارهای 

  تحرکی جای استفاده از پله(، سبک زندگی کمهبرقی ب
است کرده  ایجاد  و   را   (.2018اشکریز،  )اسکندرنژاد 
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زیانبی  آثار  که  تحرکی  دارد  بدن  برای  بسیاری  بار 

ترین  تواند مهمافزایش ربی بدن و در نتیجه چاقی می
آنها باشد. بسیاری از افراد به ویژه زنان، زمان، تالش و  

ایدههزینه تصویر  به  رسیدن  صرف  را  زیادی  آل های 
به  بدنی می زیاد  احتمال  به  زنان  پیامکنند.  های  علت 

شان و انتظارات از آنها که اغلب  اجتماعی در مورد نقش
-کننده است، و همچنین به دلیل تفاوتمتناقض و گیج

به   نسبت  زنان  بیشتر  چربی  )درصد  بیولوژیکی  های 
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  هستندمردان(، بیشتر از مردان نگران جذابیت ظاهری  
و همین دلیل باعث روی آوردن آنها به فعالیت بدنی در  

 (.2015های اخیر شده است )اسکندرنژاد، سال

های ذهنی  ای از تواناییهای شناختی مجموعهتوانایی
یادگیری،  درک،  در  مهمی  نقش  که  هستند  افراد 

و   1یادسپاری و تفکر دربارة اطالعات دارند )استرنبرگ
های  حافظه، به عنوان یکی از زمینه(.  2016استرنبرگ،  

روان در سه دهة    شناسی مورد توجه محققان  شناختی 
و  یادگیری  فرآیندهای  به  که  موضوعی  نیز  و  اخیر 

می انسان  مهمیادآوری  شناختی  پردازد،  کارکرد  ترین 
معرفی شده است. تمام شناخت و تجارب ما از دنیای  
اطراف، که پایة کلیة علوم علمی و عملی ما را شکل  

شود. از سوی  دهد، در حافظه رمزگذاری و ذخیره می می
نشان داده شده است که حافظه با سن رابطه دارد    دیگر

می حافظه کاسته  کارآیی  از  افزایش سن  با  به  و  شود 
شماری  طوری که ممکن است مشکالت و خطرات بی

(.  2008، 2را به همراه داشته باشد )رولند، کان و والس
جلوگیری   قابلیت  از بنابراین،  از    حافظه های  کاهش 

است و در همین راستا  همسائل مورد بحث در پژوهش 
مدل بهبود مطالعة  منظور  به  حیوانی  و  انسانی  های 

-وضعیت حافظه، استفاده از دو نوع روش را مؤثر می
و    3( تمرینات بدنی )نیدرر 2( تمرینات شناختی  1دانند:  

 (. 2011همکاران، 
پژوهش وجود  با  زمینه،  این  مثبت  در  تأثیر  که  هایی 

تأیی را  حافظه  بر  ایروبیک  میورزش  )د  و   4لیکنند 
همکاران،    5اریکسون؛  2014همکاران،   (،  2011و 

گرفتهپژوهش انجام  زمینه  این  در  نیز  به  هایی  که  اند 
، راپ، جیانگ،  دونالدمک اند ) نتایج متفاوتی دست یافته

 (.2012، 6هانهاسر و  لینگ

 
1. Sternberg 

2. Rolland, Kan, Vellas 

3. Niederer 

4. Lee 

5. Erickson 

پژوهشگران بر این باورند که حتی مقدار بسیار  برخی از  
از   تواند به بهتر شدن ورزش و فعالیت بدنی میکمی 

شود که  حافظه کمک کند و این تأثیر وقتی بیشتر می
گیرد  هب انجام  هفته  در  بار  سه  حداقل  و  مرتب  طور 

یکی از    (.2013)صادقی، خلجی، نوروزیان و مختاری،  
فعالیت بر  انواع  آن  سودمندی  اثر  که  بدنی  های 

نشان داده شده  کارکردهای شناختی )از جمله حافظه(  
است )هوازی(  ایروبیک  تمرینات  ،   7)بست  است، 

2010  .) 
دار که از  آهنگمند و ضربایروبیک ورزشی است قانون

شده    ل یتشک  یقیموس  با   همراه مجموعه حرکات متنوع  
است و حرکات آن باید بر اساس قوانین و ضوابطی به 

های ایروبیکی ها و زنجیرهیکدیگر بپیوندند تا مجموعه
صمدی،   و  )اشکریز  دهند  تشکیل  حرکات  2013را   .)

اجرای  و  دارند  هماهنگ  طبیعتی  ایروبیک  ورزش 
با   مختلفی  حرکات  منظم  اجرای  نیازمند  آنها  صحیح 

های مشخص است. تمرینات ایروبیک فعالیت و  توالی
حرکات موزون هوازی هستند که نیاز بدن به استفاده  

(. 2013و زارع،  دهند )کریمی از اکسیژن را افزایش می 
بسیاری از فاکتورهای آمادگی    ة ورزش باعث توسعاین  

قدرت، مثل  پذیری، انعطاف  استقامت،  جسمانی 
  شودالعمل و غیره میهماهنگی، چابکی، تعادل، عکس

همچنین اخیراً تأثیر  (.  2000،  8)سالمون، فینچ و گارنهام 
این ورزش بر عملکردهای روانی مورد توجه محققان  

)بیکرقرار   است  همکاران،    9گرفته  ورزش (2010و   .
آهنگ با حرکت  ایروبیک به دلیل هماهنگ کردن ضرب

-میمخصوص خود، عالوه بر جسم، ذهن را نیز درگیر  
های ذهنی و توسعة خالقیت  و موجب رشد توانایی  کند
ایروبیک که یک ورزش با ماهیت شود.  می همچنین، 

ینه و تجهیزات سوزی است، به دلیل نیاز به هز  چربی

6. McDonald, Raupp, Jiang, Leang, 

Hanhauser 

7. Best 

8. Salmon, Finch, Garnham 

9. Baker 
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اندک، شاد و مفرح بودن و متنوع بودن حرکات آن، بین  
است   کرده  جذب  خود  به  را  بیشتری  طرفداران  زنان 

 (. 2015)اسکندرنژاد، 
توجه است  های شناختی  ترین ویژگییکی دیگر از مهم

شود و  که تحت عنوان تمرکز و هوشیاری شناخته می
مطالپیش برآوردن  برای  مهم  بسیار  روزانه  نیازی  بات 

آندرس و  پارمنتیر  پادیال،  )پرز،  این  2014،  1است   .)
ای است که با آن، اطالعات محدودی از  ویژگی وسیله

میان حجم زیاد اطالعاتی که در اختیار حواس، حافظة  
گیرند،  ذخیره شده و سایر فرآیندهای شناختی قرار می

میهب پردازش  فعال  و  صورت  فارسی  )کاویانی،  شوند 
های مهمی را  تواند محدودیت(. توجه می2016  عبدلی،

در عملکرد انسان ایجاد کند. تشخیص عالمت و گوش 
تقسیم توجه  و  انتخابی  توجه  زنگی، جستجو،  شده،  به 

و   )استرنبرگ  هستند  توجه  اصلی  کارکرد  چهار 
و حافظه  (.  2016استرنبرگ،   اختالل در توجه، تمرکز 

ش اشتباهات  موجب افت کارایی عملکردی فرد و افزای
چوبینه،  می و  شهبازی  باقرزاده،  )شایان،  (. 2015شود 

پژوهش داده است که تمرینات  نتایج  اخیر نشان  های 
-های توجه تأثیر مثبتی دارد )فتحیشناختی بر شبکه

واعظ  فارسی،  زمانی رضائی،  و  و  2015ثانی،  موسوی   )
)مانند   باشد  شناختی  بار  با  همراه  که  بدنی  فعالیت 

توانایی  ایروبیک(، ارتقاء  از  باعث  فراتر  شناختی  های 
-تواند داشته باشد، میچه که ورزش به تنهایی میآن

 (. 2015، 2شود )مورو، موریسون و کانوی 
تأثیرات فیزیولوژیکی و جسمانی ورزش ممکن است به  
جسمانی   ادراک  بر  غیرمستقیم  حتی  یا  مستقیم  طور 

و  )تننبائوم  باشد  گذار  در2007،  3اکالند   تأثیر  واقع    (. 
رفتارهایگیریتصمیم و   هایموقعیت در فرد هر  ها 

  پنداری  و  ادراک تأثیر تحت  طور غیرمستقیمهب مختلف 
 از فرد اگرد.  دار خود وجود کل از وی که است

 جسمی خود   و  ذهنی هایتوانایی  و  ظاهری هایویژگی

 
1. Pérez, Padilla, Parmentier, Andrés 

2. Moreau, Morrison, Conway 

3. Tenenbaum, Eklund 
4. Sands, Wettenhall 

 مجموعة در منفی  برداشت این باشد، داشته منفی تصور

 در  وی شودمی   موجب و  منعکس  رفتارش و  اعمال

-محروم هایموقعیت  با  مواجهه  در  یا دیگران  با  تعامل
دهد   نشان خود از را الزم سازگاری نتواند ننده،ک

(. لذا در این راستا، خودپنداره به عنوان  2011)بیابانگرد،  
توانایی  و  وجود  از  فرد  شناخته شده  ارزیابی  خود  های 

-معموالً به عنوان آگاهی شخص از محدودیتاست که  
ها و خصوصیات شخصی و خصوصیاتی که  ها، ویژگی

یا متفاوت   بقیه مشابه  با  آنها  در  شخص ممکن است 
می تلقی  )سندزباشد،  واتنهال  شود  (.  2000،  4و 

خودپندارة بدنی یا خود توصیفی بدنی، به عنوان یکی 
به نسبت  را  فرد  نگرش  خودپنداره،  ابعاد  ابعاد،    از 

مهارتتوانایی و  بدن، ها  ظاهر  مانند  خود  بدنی  های 
پذیری، هماهنگی، استقامت، قدرت  چربی بدن، انعطاف

می نشان   ... روی  و  که  است  این  بر  عقیده  و  دهد 
گذارد و نتیجة آن وابسته  خودپندارة کلی فرد تأثیر می

  در به اهمیتی است که فرد برای بدن خود قائل است.  
عدحالی خود،  که،  بدنی  وضعیت  از  مناسب  درک  م 

تأثیرات فراوانی بر زندگی فرد گذاشته و با اختالالت و  
افسردگی،  نقص مانند کاهش عزت نفس،  روانی  های 

تغذیه  اختالالت  و  اجتماعی  است  اضطراب  همراه  ای 
ها  . در بسیاری از پژوهش(2004 ،5لیندوال و هاسمین )

پایین جسمانی  خودپندارة  با  تر  به  مقایسه  در  دختران 
( است  شده  اشاره  هاسمین،    لیندوالپسران  ؛  2004و 

شناسان ورزشی اعتقاد  (. همچنین روان2003،    6چانگ 
هایی که  دارند که خودپندارة بدنی با شرکت در فعالیت

شوند، سیمایی میباعث نیرومند شدن، آمادگی و خوش
، 7ن شود )هاسنبالس و فالوو تقویت می  یابدمیافزایش  

زمینه،  2006 همین  در  مطالعات  از  بسیاری  نتایج   .)
چه میزان آمادگی جسمانی    دهندة آن است که هرنشان

و سطح فعالیت بدنی بیشتر باشد، نگرش فرد نسبت به 
مثبتتوانایی خودش  میهای  اشنیدر، تر  )دانتون،  شود 

5. Lindwall, Hassmén 

6. Chung 

7. Hausenblas, Fallon 
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کوپر و  سررازین2006،  1گراهام  و  چانال  مارش،  ، 2؛ 
-حال، تأثیر فعالیت بدنی بر خرده مقیاس(. با این  2006

ها متفاوت  ای خودپندارة بدنی در بسیاری از پژوهشه
( است  شده  فاکس گزارش  و  بورگس،    ؛2005  ،3تیلور 

(. 2009قاسمی و مؤمنی،    ؛2006،    4گروگان و بورویتز 
ها تفاوت معناداری دیده شده  در برخی از خرده مقیاس

در برخی  حالی  است  در  معناداری  که  تفاوت  دیگر 
 مشاهده نشده است.

  ر یورزش زنان و تأث  تیاهم  ،با توجه به مطالب ذکر شده
به منظور    یزی رهو ضرورت برنام   تی، اهمیآن بر زندگ

ا  یرگذاریتأث  بررسی  متغیرهایبر    کیروبیورزش 
در سطح   رییتغ ن یو همچن ادراکی-حافظه، توجه و خود

حاضر بر آن  پژوهش    ،زنان  یزندگ  ة روزمر  یهاتیفعال
بینی متغیرهای حافظه،  بررسی قابلیت پیشاست تا به  

خود و  زنان  -توجه  و  کار  ایروبیک  زنان  در  ادراکی 
اساسی پاسخ دهد که   سئوالغیرفعال بپردازد تا به این  

پیشکدام  قابلیت  شده  بیان  متغیرهای  از  بینی یک 
خواهد   ایروبیک  ورزش  در  فعال  زنان  برای  بیشتری 

 داشت.  
 

 پژوهش  شناسیروش
دیدگاه   از  و  کاربردی  هدف  لحاظ  از  حاضر  پژوهش 

 نگر میدانی انجام شد. روش اجرا به صورت گذشته

 کنندگانشرکت
الی    19)زنان بزرگسال  ،  حاضر  پژوهش  شرکت کنندگان

ه نفر ب  160  از میان آنها  که  ریز بودشهر تبساله(    50
ای  خوشهتصادفی  گیری  با روش نمونهو  عنوان نمونه  
های  بدین صورت که ابتدا لیست باشگاه  .انتخاب شدند

  4شهر تبریز از ادارة ورزش و جوانان تهیه شد؛ سپس  
صورت تصادفی  هناحیة شهر و از هر ناحیه یک باشگاه ب 

شدند گروهانتخاب  شامل    .  فعال(  )گروه  زن    80اول 

 
1. Dunton, Schneider, Graham, Cooper 

2. Marsh, Chanal, Sarrazin 

3. Taylor, Fox 

بود که ایروبیک از هر    20تصادفی    به صورت  کار  نفر 
باشگاه( انتخاب شدند. مالک انتخاب    4باشگاه )جمعاً  

داشتن   اول  گروه  ماه  نفرات  تمرین    سابقةحداقل سه 
منظم ایروبیک بدون در نظر گرفتن سطح ورزشکاران  

  ، به این منظورغیرفعال بودبود. گروه دوم شامل زنان  
ی  گونه فعالیت ورزشهیچدر سال  5که حداقل به مدت 

یافته  بودند.  ایسازمان  نکرده  انتخاب    شرکت  از  پس 
های دو گروه، گروه اول، برای به حداقل رساندن تفاوت 

مالک انتخاب نفرات گروه دوم بر اساس غیرفعال بودن 
و فراوانی سن و میزان تحصیالت گروه اول در نواحی  

باشگاه اطالع مجاور  منتخب  هر  های  از  و  شد  رسانی 
داوطلبان انتخاب شدند تا بدین وسیله  نفر از    20منطقه  

های  عالوه بر همگنی سن و میزان تحصیالت، تفاوت
فرهنگی مناطق مختلف شهر به حداقل برسد. میانگین  

  % 60بود. همچنین    37/32  ±  857/8سنی هر دو گروه  
آنها لیسانس و فوق لیسانس   %40افراد زیر لیسانس و  

 بودند.

 هاابزار و شیوة گردآوری داده
که یک    5برای سنجش حافظه از مقیاس حافظة وکسلر

جهت و  است  حافظه  ارزیابی  عینی    بررسی  مقیاس 
  87تا  16سنی  ة و حافظه در دامن ی ریادگی یهاییتوانا

آزمون مشتمل    نی. ا، استفاده شدسال طراحی شده است
حافظ آزمون  هفت  جهت  ةبر  کنترل   ابی،یعمومی، 

 ،منطقی، تکرار ارقام رو به جلو و معکوس  ةذهنی، حافظ
که برای اجرای    تداعی است   یریادگو ی  یینایب  ةحافظ
است  15آن   الزم  زمان  پادقیقه  حا  ییای.    ة فظآزمون 

مطالع در  است    81/0ات  وکسلر  شده  گزارش 
آزمون   نیا. (2015االسالم، و ثقه ی طاهر راندوست،ی)ا

ا در  عاطفاورنگ  رانیرا  عشایریی،  و  (  2002)  وحید 
ضرکرده  یابیهنجار خرده    یبرا  یی بازآزما  بیاند. 
ترکآزمون و  از  بیها  آمده  هب  98/0تا    28/0ها  دست 

 بخش است.  تیاست که رضا

4. Burgess, Grogan, Burwitz 

5. Wechsler Memory Scale (W.M.S) 
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  یگذاربرای سنجش میزان توجه فضایی از آزمون نشانه
نرم  1فضایی لب در  کاگ  این    2افزار  در  شد.  استفاده 
ارائه    شینماة  ثابت در مرکز صفح   ة یک نقط  ابتدا   آزمون

. بعد از مدت کوتاهی یک نشانه ظاهر خواهد  شودیم
درصد    80شد. اگر نشانه فلشی است به سمت راست،  

سمت راست ارائه خواهد شد. اگر نشانه   در مواقع هدف  
  درمواقع هدف    درصد  80فلشی است به سمت چپ،  

جای فلش یک خط  هبسمت چپ ارائه خواهد شد. اگر  
احتمال نمایش هدف    ،ف و بدون جهت ظاهر شودصا

  هدف.  استدرصد(    50در سمت راست یا چپ برابر )
افراد پاسخ سریع    تکلیف  و   است  یک مربع قرمز رنگ

کنند. تعداد  است که این هدف را مشاهده میدر زمانی 
افزار سرعت  این نرم  که در پایان،  استبار    80ها  کوشش

  شده را اهداف ارائه   به دهی  عمل و دقت افراد در پاسخ
صورت کوشش  به  عدد  و  سه  نادرست  درست،  های 

می گزارش  کوششطبیعی  شامل  کند.  درست  های 
سمت   در  که  است  اهدافی  به  واکنش  زمان  میانگین 

های نادرست  اند. کوشش موافق نشانه )فلش( ارائه شده
در   که  است  اهدافی  به  واکنش  زمان  میانگین  شامل 

-اند. در نهایت کوششظاهر شدهسمت مخالف نشانه  
را شامل   اهدافی  واکنش  زمان  میانگین  های طبیعی، 

 شود که نشانة آنها بدون جهت بودند.می
کوتاه   فرم  از  بدنی  خودپندارة  سنجش  برای  نهایتاً، 

بدنیپرسش توصیفی  خود  و    3نامة  مارتین  مارش، 
استفاده شد.2010)  4جکسون جهت  نامه  این پرسش  ( 

  10گویه و    36پندارة بدنی ساخته شده و از  ارزیابی خود
(، سئوال 3(، قدرت ) سئوال 6عامل شامل چربی بدنی )

(، فعالیت سئوال  3(، لیاقت ورزشی ) سئوال  5هماهنگی ) 
پذیری (، انعطافسئوال  4(، عزت نفس )سئوال  3بدنی )

( سئوال  3(، ظاهر بدنی )سئوال  3(، سالمتی )سئوال 3)
( استقامت  تشکسئوال  3و  است.  (  شده  این  "یل 

 
1. Spatial Cueing 

2. CogLab 

3. Physical Self-Description 

Questionnaire (Short Version) (PSDQ-

S) 

نامه در طیف وسیعی از مطالعات و در کشورهای  پرسش
ه  نام پرسش  این  مختلف بررسی شد و نتیجه این بود که 

ترین ابزارهای چندگانة خودپندارة بدنی در زمینة  از قوی
است صالح  "ورزشی  و  عبدالملکی  پور،  صدق )بهرام، 

این پرسش  2012 اعتبار و پایایی نسخة اصلی  نامه  (. 
صالح عبدالملکی،  توسط  ایران  و صادق در  بهرام  پور، 

(. 87/0( تأیید شده است )با پایایی  2011عبدالملکی )
پرسشنمره صورتنامه  گذاری  لیکرت    به    6طیف 

گزینه  استامتیازی   برای  غلط«،  که  »کامالً  های 
»تقریباً غلط«، »بیشتر درست است تا غلط«، »اندکی 

و »کامالً درست« به ترتیب  درست«، »تقریباً درست«  
 د. شودر نظر گرفته می 6و  5، 4،  3، 2،  1امتیازات 

ها  انفرادی و در قسمت آرام باشگاه  به صورتها  آزمون
آزمودنی تمرکز  تا  شد  همچنین،  اجرا  نشود.  مختل  ها 

باشگاه  در  ایروبیک  ورزش  اجرای  منتخب  نحوة  های 
خش  به این صورت که حرکات همراه با پ  .یکسان بود

روی آیینه ها، روبهموسیقی و هماهنگ یا ریتم موسیقی
سه جلسه در    به صورت و توسط یک مربی ماهر اجرا و  

 شدند. هفته برگزار می

 ها روش پردازش داده
داده بررسی  روشبرای  از  پژوهش  آماری  های  های 

-توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و از روش
شامل آزمون تحلیل تشخیص در  های آماری استنباطی  

آماری  نرم سطح    23نسخة    5اس.پی.اس.اس افزار  در 
 استفاده شد.  05/0معناداری 

 

 هایافته
های توصیفی متغیرهای مورد بررسی در جدول  یافته

بیان شده است.   1شماره  

4. Marsh, Martin, Jackson 

5. SPSS 



                                      1401، بهار 39، شماره 11شناسی ورزشی، دوره : مطالعات روانسلیمانی

 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

های فعال و  ادراکی جمسانی، حافظه و توجه گروه-میانگین و انحراف استاندراد متغیرهای خود  -1جدول 

 غیرفعال 

Table 1- mean and standard deviation of physical self-perception, memory and 

attention among active and inactive group 
متغیرهای 

خوداراکی  

 جسمانی

Physical 

self-

perception 

variables 

 گروه

Group 
 میانگین

Mean 

انحراف 

 استاندارد 

Standard 

deviation 

 متغیرهای 

 حافظه

Memory 

variables 

 میانگین

Mean 

انحراف 

 استاندارد 

Standard 

deviation 

 متغیرهای 

 توجه

Attention 

variables 

 میانگین

Mean 

 انحراف

 استاندارد 

Standard 

deviation 

 خودپندارة بدنی

Physical self-

perception 

 فعال

Active 
 اطالعات شخصی  25.817 169.99

 و عمومی 

Information 

دهی جهت 0.191 5.04
 فضایی خنثی

Neutral 

357.39514 26.113635 

 غیرفعال

Inactive 
150.81 18.535 4.99 0.112 402.99600 59.408765 

 چربی بدنی

Body fat 

 فعال

Active 
24.60 7.498 

 یابیجهت

Orientation 

دهی جهت 0.333 5.88
 فضایی معتبر

Valid 

358.04874 23.740536 

 غیرفعال

Inactive 
19.25 9.109 5.56 0.499 369.78270 45.157305 

 قدرت 

Strength 

 فعال

Active 
 کنترل ذهنی  2.728 14.23

Mental 

control 

دهی جهت 0.815 8.24
 فضایی نامعتبر

Invalid 

390.72910 20.356613 

 غیرفعال

Inactive 
14.70 2.040 6.91 0.766 447.79980 79.656718 

 هماهنگی

Coordination 

 فعال

Active 
25.95 4.158 

 حافظة منطقی
Logical 

memory 

16.044 1.5795 

   

   
 پذیریانعطاف 

Flexibility 

 فعال

Active  
14.36 

 غیرفعال

Inactive 
 14.74 غیرفعال  1.3620 13.906 4.253 24.94

 لیاقت ورزشی

Sport 

competence 

 فعال

Active 
 تکرار ارقام  2.903 13.49

Figure span 

 سالمتی  6.502 27.03

Health 

 فعال

Active  
16.25 

 غیرفعال

Inactive 
11.41 2.651 19.11 4.464 

 غیرفعال

Inactive  
13.85 

 فعالیت بدنی

Physical 

activity 

 فعال

Active 
13.76 2.130 

 ها یادگیری تداعی

Verbal 

paired 

associates 

 ظاهر بدنی  1.397 18.35

Physical 

appearance 

 فعال

Active  
15.50 

 غیرفعال

Inactive 
6.30 1.130 17.13 0.862 

 غیرفعال

Inactive  
15.07 

 عزت نفس 

Self-esteem 

 فعال

Active 
20.40 3.669 

 حافظة بینایی

Visual 

memory 
13.50 0.675 

 استقامت

Endurance 

 فعال

Active  
12.24 

 غیرفعال

Inactive 
17.71 2.771  12.81 0.638 

 غیرفعال

Inactive  
11.65 
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آزمون   تفاوت  نتایج  که  داد  نشان  تشخیص  تحلیل 
گروه  بین  معناداری  متغیرهای  آماری  برخی  در  ها 

(. با توجه به  2جسمانی ادراک شده وجود دارد )جدول  
می میانگین مشاهده  چربی  ها  متغیرهای  در  که  شود 

و   نفس  عزت  بدنی،  فعالیت  ورزشی،  لیاقت  بدنی، 
)ایروبیک فعال  گروه  را  سالمتی  بیشتری  نمرة  کار( 

کرده  )جدول  کسب  آماری  1اند  تفاوت  همچنین   .)
گروه بین  و معناداری  حافظه  متغیرهای  همة  در  ها 

متغیرها گروه   ( که در همة2وجه وجود داشت )جدول  ت
 (.1فعال نمره بیشتری کسب کرده بود )جدول 

 

 جسمانی ادراک شده، حافظه و توجه  های گروهی در متغیرهاینتایج آزمون بررسی تفاوت  -2جدول 

Table 2- Test results of group differences in self-perception, cognitive and attentional 

variables 

 متغیر

Variable 

ی  المبداآمارة 

 ویلکس 

Wilks 

Lambda 

 Fآمارة 

F 

 1درجة آزادی 

1df 

 2درجة آزادی 

2df 

 معناداری

Sig. 

 حافظه

Memory 
     

 اطالعات شخصی و عمومی 

Information 
0.975 4.077 1 158 0.045 

 یابیجهت

Orientation 
0.879 21.703 1 158 *0.0001 

 کنترل ذهن 

Mental control 
0.585 112.218 1 158 *0.0001 

 حافظة منطقی

Logical memory 
0.653 84.027 1 158 *0.0001 

 تکرار ارقام 

Figure span 
0.662 80.522 1 158 *0.0001 

 ها یادگیری تداعی

Verbal paired 
associates 

0.780 44.536 1 158 *0.0001 

 حافظة بینایی

Visual memory 
0.783 43.808 1 158 *0.0001 

 توجه

Attention 
     

 خنثی

Neutral 
0.786 43.054 1 158 *0.0001 

 معتبر

Valid 
0.974 4.232 1 158 *0.041 

 نامعتبر

Invalid 
0.804 38.548 1 158 *0.0001 

 ادراکی جسمانی -خود

Physical self-
perception  

     

 چربی بدنی

Body fat 
0.906 16.451 1 158 *0.0001 

 قدرت 
Strength 

0.990 1.555 1 158 0.214 
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جسمانی ادراک شده، حافظه  های گروهی در متغیرهای نتایج آزمون بررسی تفاوت -2جدول ادامة 

 و توجه 

Table 2- Test results of group differences in self-perception, cognitive and 

attentional variables 

 متغیر

Variable 

آمارة المبدای  

 ویلکس 

Wilks 

Lambda 

 Fآمارة 

F 

 1درجة آزادی 

1df 

 2درجة آزادی 

2df 

 معناداری

Sig. 

 هماهنگی

Coordination 
0.986 2.318 1 158 0.130 

 لیاقت ورزشی

Sport competence 
0.876 22.279 1 158 *0.0001 

 فعالیت بدنی

Physical activity 
0.171 766.304 1 158 *0.0001 

 عزت نفس 

Self-esteem 
0.852 27.340 1 158 *0.0001 

 پذیریانعطاف 

Flexibility 
0.992 1.315 1 158 0.253 

 سالمتی 

Health 
0.757 50.757 1 158 *0.0001 

 ظاهر بدنی 

Physical appearance 
0.993 1.059 1 158 0.305 

 استقامت

Endurance 
0.990 1.549 1 158 0.215 

*P≤0.05 
 

ادراکی جسمانی عالوه بر وجود یک  -در متغیرهای خود
تابع ممیزی کانونی که در مرحلة اجرای تحلیل ممیزی  

= مقدار ویژه( آماره ویلکز المبدا  8/ 259شناسایی شد ) 
و میانگین دو گروه در    استنشان داد که مدل معنادار  

متغیر جسمانی ادارک شده متفاوت است. این    10حضور  
بود   توانسته  )  90تابع  کل  1-0/ 10= 90/0درصد  از   )

(. در  3تغییرات میان این دو گروه را تبیین کند )جدول  
حافظه   وجود  متغیرهای  بر  مم  ک یعالوه    ی زیتابع 

اجرا  یکانون مرحلة  در   ییشناسا  یزی مم  لیتحل  یکه 
المبدا نشان داد    لکزیو   آماره  ،(ژهی= مقدار و 993/0شد )

معنادار   مدل  م  استکه  حضور    نیانگیو  در  گروه  دو 
متغ ااستمتفاوت    ریهفت  بود    نی .  توانسته    50تابع 
 ( ت1- 50/0=5/0درصد  کل  از  دو    ن یا  انیم  راتییغ( 

در نهایت برای متغیرهای    (.3کند )جدول    نییگروه را تب
بر وجود  توجه   که در    یکانون  یزیتابع مم  کیعالوه 

اجرا )  ییشناسا  یزیمم  لی تحل  ی مرحلة  =  682/0شد 
و  آماره  (ژهیمقدار  مدل    لکزیو ،  که  داد  نشان  المبدا 
م  استمعنادار   متغ  نیانگیو    ر یدو گروه در حضور سه 

متفاوت   ااستتوجه  بود    نی.  توانسته  درصد    41تابع 
ا59/0-1=5/0) تغ  ز(  را   نی ا  انیم  راتییکل  دو گروه 
 (.3کند )جدول  نییتب

بررسی خودادراکات جمسانی سهم هر یک از    در ادامة
متغیرهای مستقل استاندارد شده در مدل نشان داد که  

تأثیر و   294/1متغیر فعالیت بدنی با ضریب   بیشترین 
با   ورزشی  لیاقت  را    009/0ضریب  متغیر  اثر  کمترین 

داشتند. همچنین در مورد متغیرهای حافظه نشان داده  
و    ریتأث  نیشتریب  667/0  بیکنترل ذهن با ضرشد که  

اثر را    نیکمتر  - 087/0  بیبا ضر  یینایحافظة ب  ریمتغ
در بررسی متغیرهای توجه نشان داده    ،در نهایت.  داشتند
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که   ضر  ییفضا  دهیجهت شد  با    - 605/1  بیمعتبر 
 نامعتبر با   ییفضا دهیجهت ریو متغ ریتأث نیشتریب

 . داشتنددر مدل  اثر را  نیکمتر  611/0 بیضر

 جسمانی ادراک شدهدست آمده از متغیرهای بررسی معناداری مدل به  -3جدول 

Table 3- Evaluation of the significance of the model obtained from the physical 

self-perception variables 

 
 آزمون تابع 
Function 

test 

آمارة المبدای  

 ویلکس 
Wilks 

Lambda 

 مجذور کای 

Chi 

square 

 درجه آزادی 

df 

 سطح معناداری 

Sig. 

 متغیرهای حافظه  

Memory variables 
1 0.502 106.588 7 *0.0001 

 متغیرهای توجه 

Attention variables 
1 0.595 81.361 3 *0.0001 

 ادراکی جسمانی - متغیرهای خود

Physical self-perception 

variables  
1 0.10 340.516 3 *0.0001 

*P≤0.05 
 

ادامه،   مستقل  در  متغیرهای  از  یک  هر  برای  ضرایب 
به دست  های متغیر وابسته  تابع ممیزی به تفکیک گروه

متغیرهای مورد    از   آمد تا تابع تشخیص برای هر کدام
گروه بین  تمایز  مورد  در  شود.بررسی  مشخص  در    ها 

 دست آمدند: نهایت توابع به صورت زیر به
 Z = w1x1 + w2x2 + w3x3 + ... 

معادله این  تشخیص   z ،در  وزن    w،  )تفاوت(میزان 
و  هستند x تشخیص  مستقل  متغ  .متغیرهای    ریهر 

باهم جمع    ها رامستقل را در وزن خود ضرب کرده و آن
واقع  ه ب  ةجینت  یم؛کنیم در  آمده    تفاوت  کیدست 

از افراد لحاظ شده در    کی  هر  یبرا  یبی( ترکصی)تشخ
-هتابع ب   بیضرا این اساس    بر  .است  ل یو تحل  هیتجز

در   آمده  زیر رهایمتغدست  شکل  به  بررسی  مورد  ی 
 فرمول بندی شدند: 

دست آمده در متغیرهای حافظه در  ضرایب تابع به

 دو گروه فعال و غیرفعال:  

Z  739/41)اطالعات شخصی( +    ×  269/239=    فعال  
  - 653/13)کنترل ذهن( +    ×   430/12یابی( +  )جهت   ×
×    + منطقی(  +    ×  - 587/3)حافظه  ارقام(  )تکرار 

)حافظه    ×  40/ 525ها( +  )یادگیری تداعی  ×  236/18
 بینایی(  

Z  236/2369=    غیرفعال  ×    + شخصی(  )اطالعات 
)کنترل ذهن( +    ×  761/10یابی( +  )جهت   ×  038/40
957/13-  ×    + منطقی(  )تکرار    ×  -3/ 736)حافظه 

  ×   787/40ها( +  )یادگیری تداعی   ×  507/18ارقام( +  
 )حافظه بینایی( 

دست آمده در متغیرهای توجه در  ضرایب تابع به

 دو گروه فعال و غیرفعال:  

Z  008/0=    فعال  ×    + +    ×  354/0)خنثی(  )معتبر( 
 )کنترل ذهن(    × -067/0

Z  معتبر( +   ×  281/0)خنثی( +    ×  064/0=    غیرفعال(
 )کنترل ذهن(    × -050/0

به تابع  خود ضرایب  متغیرهای  در  آمده  - دست 

 ادراکی جمسانی در دو گروه فعال و غیرفعال:  

Z  قدرت(    ×  828/0بدنی( +  )چربی  ×  - 067/0=    فعال(
)لیاقت ورزشی(   ×  -110/0-)هماهنگی( +    ×  862/0+  
نفس( + )عزت   ×  076/1بدنی( +  )فعالیت  ×  252/3+  
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+  )انعطاف   ×   677/3 +    ×   599/2پذیری(  )سالمتی( 
 )استقامت(  × -947/2)ظاهر بدنی( +   × -425/0

Z  چربی  ×  -179/0=    غیرفعال(  +   ×  568/1بدنی( 
)لیاقت    ×  -0/ 091)هماهنگی( +    ×  046/1)قدرت( +  

  + +  )فعالیت  ×   -085/1ورزشی(    ×   318/1بدنی( 
+  )عزت  +  )انعطاف   ×  33/3نفس(    ×   206/2پذیری( 

  + +    ×  442/0)سالمتی(    ×   -381/2)ظاهربدنی( 
 )استقامت(  

بندی صحیح  در نهایت، موفقیت توابع ممیزی در دسته 
بندی نشان داد که  مشاهدات بررسی گردید. نتایج طبقه

شده  یجسمانمتغیرهای   توجه،  ادراک  و  حافظه  به ، 
را  گروه    ترتیب )   8/98با  فعال    5/77ر(،  نف  79درصد 

و گروه غیرفعال را    نفر(  60درصد )  75،  نفر(  62درصد ) 
)   100با    3/76و    نفر(  68درصد )  85نفر(،    80درصد 

   بینی کرده بودند.به درستی پیش نفر( 61درصد )
 

 گیری بحث و نتیجه
پیش قابلیت  بررسی  منظور  به  حاضر  بینی پژوهش 

ادراکی در زنان  -عوامل شناختی )حافظه(، توجه و خود
فعال و غیرفعال بود. نتایج نشان داد که دو گروه فعال  

مقیاسکار(  )ایروبیک خرده  همة  در  غیرفعال  های  و 
های خودپندارة  حافظه و توجه و نیز برخی خرده مقیاس

بدنی شامل چربی بدنی، لیاقت ورزشی، فعالیت بدنی، 
و   نفس  داشتند؛  عزت  باهم  معناداری  تفاوت  سالمتی 

که گروه فعال نمرات باالتری نسبت به گروه  طوریهب
خرده   دیگر  در  همچنین  بودند.  کرده  کسب  غیرفعال 

قدرت، هماهنگی،  مقیاس بدنی شامل  های خودپندارة 
پذیری، ظاهر بدنی و استقامت تفاوت معناداری  انعطاف

نتایج نشان داد    طور کلی،هبین دو گروه وجود نداشت. ب
باالیی   درصد  با  بدنی  خودپندارة  و  توجه  حافظه،  که 

های فعال و غیرفعال را داشتند  قابلیت تمایز بین گروه

 
 

قوی بدنی  خودپندارة  متغیر  آنها  بین  از  ترین که 
 ها بود. متمایزکنندة گروه

بر   مبنی  اول  فرضیة  ورزش  نتایج  معنادار  تفاوت 
  میانگین متغیر حافظة زنان،ایروبیک در تابع تشخیص  

نشان داد که افراد فعال، متغیرهای حافظة بهتری نسبت  
به افراد غیرفعال داشتند. این متغیرها شامل اطالعات  

جهت عمومی،  و  حافظة  شخصی  ذهن،  کنترل  یابی، 
ها و حافظة بینایی  منطقی، تکرار ارقام، یادگیری تداعی

محمبود.   و  سعیدی  بیژه،  راستا،  همین  درحیمی در 
آمادگی  2015) که  نمودند  آشکار  خود  پژوهش  در   )

های منظم بدنی، نه تنها موجب  هوازی به دنبال فعالیت
ها  ارتقاء سالمت بدن و کاهش عوامل خطرزا و بیماری

بهبود می باعث  مغز،  ساختار  بر  تأثیر  با  بلکه  شود، 
می حافظه  فریث،  عملکرد  لوپرینزی،  همچنین  شود. 

( تأثیر قابل توجه فعالیت  2018)  1اشپل ادوارد، اسنجی و  
ساله را   50الی  18بدنی بر عملکرد حافظه بزرگساالن 

(  2019اند. سینایی، ناظم، عالیی و طالبی )گزارش کرده 
نیز به کارایی مثبت معنادار یادگیری و حافظه در پی  

هوازی  هب تمرین  گوناگون  الگوهای  پیاپی  کارگیری 
 اند.  اشاره کرده

هایی نیز در این زمینه وجود دارند که به نتایج  پژوهش
-ها میاند. از جمله این پژوهشمتناقضی دست یافته

اشاره    (2012)   و همکاران  دونالدمکتوان به پژوهش  
  هوازی ورزش  ریخود با عنوان تأث  پژوهشدر  کرد. آنها  

  ن یدر ا  یمعنادار  ة جینت  چ یمدت هکوتاه  ةبر حافظ   حاد
آنها دلیل عدم معناداری در نتایج را مدت    .افتندیرابطه ن

زمان کم فعالیت و سر و صدای زیاد محیط بیان کردند؛ 
آرام  در حالی  که در پژوهش حاضر آزمون در محیطی 

 ها بیشتر بود. انجام گرفت و مدت زمان فعالیت آزمودنی

از روش جیمز، یکی  نظریة  روش  طبق  یادگیری  های 
ک است  چشم،  مکانیکی  طریق  از  یادگیری  آن  در  ه 

می حاصل  و صدا  و گوش  تکرار  روش،  این  در  شود. 

1. Loprinzi, Frith, Edwards, Sng, 

Ashpole 
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تمرین بسیار اهمیت دارد. همچنین وی معتقد بود که  
هر چه اطالعات با یکدیگر ارتباط بیشتری داشته باشند،  

می آورده  یاد  به  بیشتری  ،  نوری)کرمیشود  اطالعات 
هماهنگی  رود در ورزش ایروبیک نیز  . گمان می(2017

ضرب و  موسیقی  با  تکرار  حرکات  همچنین  و  آهنگ 
پی، باعث یادگیری و بهبود درپی  به صورت ها  زنجیره

 به یادآوری اطالعات شود.
مکانیسم از  بین  یکی  رابطة  توضیح  برای  که  هایی 

حافظه   جمله  از  شناختی  کارکردهای  و  بدنی  فعالیت 
یت فعالپیشنهاد شده است، برانگیختگی جسمانی است.  

برداری از  بدنی با افزایش انگیختگی و از طریق نمونه
دهی بیشتر به آنها،  های محیطی و سرعت پاسخنشانه

سبب افزایش بازیابی اطالعات از ردها و اثرهای ایجاد  
شود. فعالیت بدنی، فرآیندهای ذهنی  شده در حافظه می 

سازی و بازیابی اطالعات از حافظه را نیز تسهیل  ذخیره
-نظر میه(. ب2010،  1و تامپرووسکی  کند )المبورنمی

انگیختگی  ر افزایش سطح  با  نیز  ایروبیک  ورزش  سد 
 افراد موجب بهبود حافظة آنها شود.  

مکانیسم دیگر پیشنهاد شده، افزایش سنتز عوامل رشد  
. این استعصبی مانند عامل نروتروفیک مشتق از مغز  

دارد و از    گیری حافظه نقشطور قطع در شکلهعامل ب
شود. تأثیر  طریق فعالیت بدنی موجب بهبود حافظه می

نروتروفیک   عامل  افزایش  بر  ایروبیک  ورزش  مثبت 
مغز   از  پژوهش مشتق  همکاران  2پیپمییرهای  در    و 

دوسوا، جورجییوا، کوئوا، ترزییوا و -شیشمانووا( و  2020)
 ( مورد بررسی قرار گرفته است. 2019) 3پیچو 

بر   مبنی  دوم  فرضیة  نتایج  معنادار  همچنین  تفاوت 
متغیرهای   میانگین  تابع تشخیص  در  ایروبیک  ورزش 

-نشان داد که افراد فعال، متغیرهای جهتتوجه زنان  
داشتند.  غیرفعال  افراد  به  نسبت  بهتری  فضایی  دهی 

جهت متغیرها شامل  و  این  معتبر  خنثی،  فضایی  دهی 
های قبلی،  بینییج و پیشنامعتبر بودند. با توجه به نتا

 
1. Lambourne, Tomporowski 

2. Piepmeier 
3. Shishmanova-Doseva, Georgieva, 

Koeva, Terzieva, Peychev 

جهت واکنش  زمان  که  شد  داده  فضایی نشان  دهی 
دهی فضایی نامعتبر معتبر کمتر از زمان واکنش جهت

بینی توان به قابل پیشو خنثی بود که این نتیجه را می
بودن محل ارائه محرک و تأثیر احتمال صحیح بودن  

درصد مواقع در سمت موافق    80نشانه )محرک در  پیش
شد( نسبت داد. همچنین  نشانه ظاهر میلش یا پیشف

دهی فضایی نامعتبر  تر بودن زمان واکنش جهتطوالنی
توان با  دهی فضایی معتبر و خنثی را مینسبت به جهت
بی دورة  رواناصل  در   شناختیپاسخی  داد.  توضیح 

فعال   گروه  واکنش  زمان  بودن  بهتر  علل  خصوص 
می غیرفعال  گروه  به  بنسبت  تأثیر  توان  اصل  سه  ه 

های توجه اشاره کرد: اشباع اکسیژن و ورزش بر شبکه 
تکلیفی،  عملکرد  با  مرتبط  مغزی  سطوح  در  آنژیوژنز 

انتقال و دهندهافزایش  سروتونین  مانند  عصبی  های 
(. نتایج پژوهش  2008،  4ها )پلوگمن تنظیم نوروتروفین

 5لوپیانز های هورتاس، زاهونرو، سانابریا و  حاضر با یافته 
( همسو بود؛ 2015رضایی و همکاران ) ( و فتحی2011)

های پژوهش اسکندرنژاد، رضائی و  که با یافتهحالی   در
 ( ناهمسو بود.  2017) عشایری

( همکاران  و  هورتاس  توسط  که  پژوهشی  (  2011در 
های توجه صورت گرفت، نشان داده شد که  روی شبکه

می تسریع  را  واکنش  زمان  هوازی  اثر  کورزش  و  ند 
دهد.  هشدار را در مقایسه با حالت استراحت کاهش می 

 ( همکاران  و  در  2011سانابریا  که  دادند  نشان  نیز   )
مقایسه با حالت استراحت، کارایی توجه فضایی بیرونی  
در حین و حتی بالفاصله بعد از یک جلسه فعالیت بدنی  

می همچنین  تعدیل  همکاران  فتحیشود.  و  رضایی 
کهنشان   (2015)  کارایی روی شناختی تمرین داد 

 دارد و  مثبتی تأثیر حرکتی پاسخ دقت و  عصبی شبکة

اثرنشان موضوع این  ارتباطات یافتةافزایش دهندة 

 تمرین و  تکرار به مغز پذیریانعطاف و  ای شبکه درون

و بدنی  شناختی تمرینات گفت توانمی است. بنابراین

4. Ploughman 
5. Huertas, Zahonero, Sanabria, 

Lupiáñez 
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ایروبیک   شناختی   هایتوانایی درگیری دلیل بهمانند 
 درگیری همچنین و  ادراک  و  توجه  حافظه،  مانند بیشتر

 سیناپسی، اتصال تسهیل و  مغزی هایشبکه بیشتر

دارد   اجرا  و  شناختی های توانایی بر  تریمثبت اثرات 
 (.2015رضایی و همکاران،  )فتحی

( در پژوهش  2017اسکندرنژاد و همکاران )با این حال 
ایروبیک بر شبکة  خود با عنوان   تأثیر آموزش مهارت 

یابی توجه، تفاوت معناداری را در گروه تجربی  موقعیت
 در پژوهش آنهایابی توجه نیافتند.  و کنترل در موقعیت

 از معتبری بینیپیش  همواره فضایی هاینشانه محل 

 مسئله این که  بود  هدف محرک شدن ظاهر محل 

 فرد  العملعکس  زمان در تسهیل یک است ممکن

لذا ایجاد نوع نشود مشاهده  بهبودی کند؛  بنابراین   .
می  شده  انجام  بهتکلیف  نتایج  در  آمده  تواند  دست 

 تأثیرگذار باشد. 
و بدنی  احتمالی بین رشدشناختی  رابطه  توضیح دیگر 

بیان شده است. این   1توسط نظریه انتخاب گروه عصبی
اهنگ  شدن حرکات هم   کند که پدیدار نظریه عنوان می 

ارتباط نزدیکی با رشد سیستم اسکلتی عضالنی و رشد  
ها هم افزایی مدار کنترل  مغز دارد و موضوع مهم آن 

مغزی به تغییرات رشدی در سیستم اسکلتی عضالنی 
واقع نشان داده شده    و محیط موجودات زنده است. در

های خاص  است که مدارهای عصبی با اجرای مهارت
د. در عوض مغز دارای مدارهای  انکشی نشده دقیقاً سیم 

که   معنی  این  به  است،  پویا  خصوصیات  با  متنوعی 
گروه انتخابی  مجموعه مدارهای  بر  عصبی  از  های  ای 

شده  متمرکز  پیوسته  عصب  هزاران  تا  اند. صدها 
های عصبی  های عصبی در مغز به صورت نقشهگروه

شده  با  مرتب  و  بوده  بدن  سطح  دهنده  نشان  که  اند 
لند دارای ارتباط آناتومیکی با یکدیگر هستند،  اتصاالت ب

نقشه  اجازه  می که  را  سراسری  لحاظ  برداری  از  دهد. 
های عصبی انتخاب شده به طور موقت  نظری این گروه

 
1. Neuronal Group Selection Theory 

(NGST)  

انجام  ویژگی نظر  مورد  حرکات  در  را  عملکردی  های 
اصل  می در  عصبیدهند.  گروه  انتخاب   ،نظریه 

ان عمکلرد واحد  افزایی مغز را به عنودهی هم سازمان
فعالیت در   حرکتیاجرای  ویژه  ،های  حرکات    در  به 

می  شرح  را  ایروبیک  مانند  از  هماهنگ  یکی  دهد. 
خودبه  سازگاری  که  است  این  آن  خودی  محاسن 

و   تغییرات محیطی  به  پاسخ  در  ساختارهای هماهنگ 
می  تبیین  را  دیدگاه  بیومکانیکی  از  بنابراین  دهد. 

های پویا، نظریه انتخاب گروه عصبی از رویکرد سیستم
جنبه  از  رشد  مطالعه  رشد  هازمینه  ویژه  به  مختلف  ی 
کند. همچنین از دیدگاه بوم  شناختی و توجه حمایت می 

های  شناختی گیبسون، مغز و بدن جهت انجام فعالیت
بدنی هماهنگ از قبل تعیین شده نیست، در عوض آنها  

ای خصوصیات خودسازمانی مناسبی  العاده به طور خارق 
زمینه  با  که  بیولوژیکیدارند  و  محیطی    سازگار   های 

 (. 2018، 2است )گابارد 
در نهایت، نتایج فرضیة سوم نشان داد که نمرات افراد  
فعال در برخی متغیرهای خودپندارة بدنی شامل چربی  
و   نفس  عزت  بدنی،  فعالیت  ورزشی،  لیاقت  بدنی، 
سالمتی بیشتر از نمرات افراد غیرفعال بود. این در حالی  

هماه قدرت،  متغیرهای  برخی  در  که  نگی، است 
پذیری، ظاهر بدنی و استقامت، بین افراد فعال  انعطاف

نداشت.   وجود  معناداری  تفاوت  غیرفعال  تحلیل  و  در 
به  می نتیجة  پژوهش  این  در  آمده  مدل  دست  از  توان 

ادراکی جسمانی فوکس و کوربین  - سلسله مراتبی خود
-استفاده نمود. بر اساس این مدل و با استفاده از پرسش

توان نشان داد که  ی بدنی، به خوبی مینامة خودتوصیف
آمادگی   به  مربوط  عوامل  از  ترکیبی  بدنی،  خودپندارة 
جسمانی، سالمتی، لیاقت ورزشی، ترکیب و ظاهر بدنی  

یافتهاست.   با  نتایج  پژوهش این  آشچیهای   3های 
( و بورگس و همکاران  2005(، تیلور و فاکس ) 2003)

2. Gabbard  
3. Aşçı 
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( همخوان و با نتایج پژوهش قاسمی و مؤمنی 2006)
 ( ناهمخوان بودند.2009)

هفته تمرین   10( به تأثیرات روانی مثبت  2003آشچی ) 
های فعالیت بدنی، هماهنگی، لیاقت ایروبیک بر مؤلفه
کرد    پذیری در دانشجویان دختر اشارهورزشی و انعطاف

نیز مؤلفه مورد  این  در  لیاقت که  و  بدنی  فعالیت  های 
پذیری های هماهنگی و انعطافورزشی همسو و مؤلفه

فاکس   و  تیلور  بود.  حاضر  پژوهش  نتایج  با  ناهمسو 
تأثیر یک دورة  2005) پژوهشی تحت عنوان  نیز در   )

تمرینی بر خودپندارة جسمانی زنان یائسه بدین نتیجه  
ربی )که تمرینات آمادگی جسمانی رسیدند که گروه تج

هفته انجام داده بودند( دارای احساس    10را به مدت  
باالتری   نفس  به  اعتماد  و  خودپنداره،  خودارزشمندی، 
نسبت به گروه کنترل بودند. آنها این تأثیرات مثبت را  

پایان پژوهش نیز مشاهده کردند.    9حتی   از  ماه پس 
پژوهش خود  ( در  2006بورگس و همکاران ) همچنین  

تأثیر   عنوان  تصویر   6تحت  بر  ایروبیک  رقص  هفته 
- 14ادراکی جسمانی در دختران نوجوان  -بدنی و خود

ای  ساله به این نتیجه رسیدند که این برنامة مداخله  13
و   بدنی  تصویر  از  نارضایتی  معنادار  کاهش  باعث 

 ادراکی جسمانی شده است. هر-همچنین افزایش خود
  یدار نبودند.چند این بهبودها پا

( با عنوان بررسی 2009قاسمی و مؤمنی )در پژوهش  
زن یائسه ورزشکار و غیر    60ای تصویر بدنی  مقایسه

ساله، نتایج نشان داد که تصویر بدنی    43- 53ورزشکار  
های تصویر زنان یائسه ورزشکار در تمامی خرده مقیاس

بدنی از جمله قدرت، استقامت، چربی بدن، ظاهر بدن، 
پذیری، عزت نفس،  سالمت عمومی، هماهنگی، انعطاف

طور معناداری  ه فعالیت بدنی، لیاقت ورزشی و کل بدن، ب 
که نتایج  از زنان یائسه غیر ورزشکار بهتر بود. در حالی

پژوهش حاضر عدم وجود تفاوت معنادار در تمامی خرده  
 های خودپندارة بدنی را نشان داد.مقیاس

های بوم شناختی، یدگاه پویایی د  بر اساساز طرف دیگر  
ای از روابط است  سیستم پیچیده   رشد ادراکی تحت تأثیر

ها  که چندین سطح از محیط اطراف، از کالن سیستم 
های یک جامعه  ها، قوانین و سنت گرفته شامل ارزش 

ریزسیستم خانواده،  تا  از  فرد  برداشت  شامل  ها 
... و  محله  د  همساالن،  برنر  بروفن  دارد.  این قرار  ر 

نظریه عامل اصلی تولید کننده ادراک و رفتار را محیط  
رسد  کند، که در پژوهش حاضر نیز به نظر میقلمداد می 

های ایروبیک توانایی ایجاد یک چنین  شرکت در فعالیت 
محیطی را برای فرد فراهم کرده است، به طوری که  

اساسفرد   فعالیت  بر  از  آگاهانه  نقشدرک  و ها،  ها 
در فعالیت ورزش ایروبیک ایجاد کرده است،    روابطی که

توانسته ادارک بیشتر و بهتری نسبت به خودجسمانی  
 (. 2019، 1داشته باشد )گودوی، اوزمان و گاالهو 

توان نتیجه گرفت که انجام ورزش ایروبیک ممکن  می
خود و  توجه  حافظه،  بر  بزرگسال  -است  زنان  ادراکی 

اگر باشد.  داشته  صورت  چه    تأثیر  به  حاضر  پژوهش 
حال   این   آماری برخی نتایج قابل قبولی را نشان داد، با

دست آمده  تواند در نتایج بهنگر بودن پژوهش می گذشته
-های خودو تأثیرات احتمالی ورزش ایروبیک بر قابلیت

باشد.   تأثیرگذار  توجه  و  حافظه  جسمانی،  ادراکی 
سنی    پژوهش حاضر فقط در زنان، با دامنة  ،همچنین

گسترده و بدون در نظر گرفتن سطح ورزشکاران انجام  
های آتی موارد  شود در پژوهشپیشنهاد می  ه است.گرفت

   .ه شودذکر شده نیز در نظر گرفت
 

 تشکر و قدردانی 
از تمامی شرکت پایان،  کنندگان برای همکاری در  در 

شود.این پژوهش تشکر و قدردانی می 

 

 

 
 1. Goodway, Ozmun, Gallahue 
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