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Abstract 

This research aims at studying the effect of aerobic sport on 
capacity of visual memory among sedentary students regards 
the role of cognitive styles. The sample of this research is 24 
ones 20-30 years old female students at University of Tabriz 
that do not have any record of experience or activity in aerobic 
sport and put in three groups. Group Embedded Figures and 
Corsi Block Test were used for gathering information. Aerobic 
sport training was conducted for 16 sessions in all three groups. 
Data were analyzed by descriptive and inferential statistical t-
test and one-way ANOVA and repeated measure. The results of 
this research showed that sport activity increased visual 
memory capacity. But as regards the observed results, no 
difference was seen in visual work memory in cognitive styles. 
These results show participants in sport activities can improve 
cognitive functions like as working memory. 
  

Extended Abstract  
Abstract 
Work memory is defined as a mental 
work space where supervision, 
adjusting and keeping information 
active related to fulfilling complicated 
cognitive duty are done (1). Regarding  
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the limited work memory capacity 
(WMC), individual differences of WMC 
are reflected in people’s performance 
(2). Cognitive style is one of the other 
factors of individual differences which 
are effective in people’s performance. 
Considering the nature of individual 
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difference and its relation to brain 
hemispheres and using right 
hemisphere as a specialized one for 
solving complicated visual problems, 
there are many relationships between 
spatial visual capacity and several 
functions such as cognitive style (3). As 
regards the rhythmic music and its use, 
the aerobic has special psychological 
and sociological benefits apart from the 
sport ones. Therefore, the aim of this 
study was to investigate the effect of 
aerobic sport on capacity of visual 
memory among sedentary students 
regarding the role of cognitive styles.    

Materials and Methods 
The population of this research was all 
20-30-year-old female students at 
University of Tabriz, of whom 24 ones 
were chosen as sample. The 
participants of this study had no aerobic 
experience or activity and were divided 
into three groups based on cognitive 
styles (8 students in independent-
background cognitive style, 8 ones in 
dependent-background cognitive style 
and 8 cases in unbiased cognitive style). 
In pre-test stage, the visual WMC was 
tested before starting exercises. The 
independent variable for intervention 
was 16-session exercise and one-hour 
aerobic exercise. After the exercise, 
memory test was taken again from 
participants. Group Test of Latent Form 
and Corsi Block Test were used for 
gathering information. Descriptive 
statistics including mean and standard 
deviation were applied for statistical 

analysis. Shapiro Wilco Test was utilized 
to study the normality of data. The 
results of this test showed that the 
significant level in all three groups was 
>0.05; hence, the data distribution was 
normal. Then, the dependent t-test was 
used to evaluate the effect of aerobic 
sport activity on visual WMC of 
students. One-way repeated measure 
ANOVA test was utilized to evaluate 
group differences. Data were analyzed 
using SPSS 20. P-value≤0.05 was 
considered as significant level for all 
hypotheses.   

Findings 
According to the obtained t-value 
(sig=0.02), it could be said that the 
visual WMC was increased through 
aerobic sport activities (95% 
confidentiality). Repeated measure 
ANOVA was utilized to assess group 
differences illustrate in table 1. The 
results of Levene's test in pre-test 
(Sigpre=0.696, Fpre=0.368) and post-test 
stages (Sigpost=0.707, Fpost=0.352) 
indicated the equivalence of variances. 
The result of MBox test (Sig=0.440) 
represented the homogeneity of 
covariances. The Mauchly’s test of 
Sphericity was done (sig=0.572), and 
since the obtained significant level in 
Mauchly's Test was more than 0.05, the 
Sphericity was verified. According to 
the observed results, no difference was 
seen (P≤ 0.05) in visual WMC in 
independent-background, dependent-
background and unbiased cognitive 
styles. 
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Table 1- Results of repeated measure ANOVA test for Visual WMC 

Effect  Value 
Degree of 

Freedom 

Degree of 

Freedom 

Error 

Significance 
Effect 

Size 

Lambda 

Wilks  

Time 0.785 5.738 21 0.026 0.215 

Time*Group 0.963 0.402 21 0.674 0.037 

 
Conclusion 
The results of the current study 
suggested that the aerobic was 
effective on the visual WMC of students 
while no difference was observed 
among three groups of cognitive styles. 
Sport activity can improve brain health 
and its function upon creating change in 
structure and function of brain. 
Neurotrophins are a set of neurotrophic 
factors and one of the most important 
mediators between sport activity and 
brain health (in molecular level) (4). In 
an aerobic sport, doing aerobics, 
rhythmic and coordinated movements 
accompanied with special music and 

rhythm increases the mentioned 
factors and reinforces the executive 
functions and attention of people (5). 
Nevertheless, the evidences on the 
relationship between cognitive style 
and motor function in adults are weak 
(6, 7). This contrary result may be due 
to the biological system, individual 
differences in cognitive style and 
environment. Meanwhile, the 
individual difference is because of 
physiological, biomechanical and other 
systems (8). 
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 مقالة پژوهشی

 با توجه به تحرکدانشجویان کمبینایی  حافظةظرفیت بر  ورزش ایروبیکثیر أت

 شناختی هاینقش سبک
 

 3زهرا فتحی رضائیو ، 2زنگی ، فریبا مالئی1مهتا اسکندرنژاد

 

 مسئول(نویسندۀ ) شناسی ورزش دانشگاه تبریزدانشیار گروه رفتارحرکتی و روان. 1
 شناسی ورزش دانشگاه تبریزکارشناس ارشد روان. 2
 ورزش دانشگاه تبریزشناسی استادیار گروه رفتارحرکتی و روان. 3

 

 چکیده
 تحرکبینایی دانشجویان کم بر ظرفیت حافظة ورزش ایروبیکثیر أپژوهش تهدف این 
نفر از  24 راوهش پژاین آماری نمونة . استشناختی  هاینقش سبک با توجه به
 نوع فعالیت ورزشیهیچ سابقة که  تشکیل دادنددانشگاه تبریز  سالة 30تا  20دانشجویان 

آوری اطالعات از برای جمع. های شناختی جایگزین شدندو در سه گروه سبک نداشتند
آموزش بالک استفاده شد. های اشکال نهفته و آزمون حافظة بینایی کرسیآزمون

روش  ها باهر سه گروه انجام گرفت. داده درجلسه  16به مدت حرکات ورزشی ایروبیک 
 گیری مکررو اندازه طرفهیکواریانس فی و استنباطی تی وابسته و تحلیلآماری توصی

باعث  فعالیت ورزشی نشان دادپژوهش  حاصل از مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج
های شناختی از لحاظ . اما تفاوت معناداری بین سبکشدبینایی  ظرفیت حافظة ایشافز

 هایدهد شرکت در فعالیتاین نتایج نشان می دارد.بینایی وجود ن ظرفیت حافظة
 .را بهبود بخشدکاری  حافظةمانند ست عملکردهای شناختی ممکن ا ،ورزشی

 

 مقدمه
های عالی مغز است که باعث یکی از توانایی 1حافظه

و  ندشود انسان بتواند اطالعات را ثبت و ذخیره کمی
  کاری حافظةخواند. ای فرارا به گونه آنهادر مواقع لزوم 

                                                                        

1. Memory 

 که شودمی تعریف ذهنی کاری فضای یک صورت به
 مربوط اطالعات فعال نگهداری و تنظیم نظارت، آن، در
 در .گیردمی صورت شناختی پیچیدۀ تکلیف انجام به

 افراد به که پویاست سازوکار یک کاری حافظة واقع
 کوتاه زمانی هایدوره در را اطالعات تا دهدمی اجازه

 بر مقتضی شناختی هایفعالیت زمان،هم و نندک ذخیره
 الگوی(. 2007، 2بدلی) گیرد صورت آنها روی

 تشکل لفهمؤ چهار از بدلی کاری حافظة ایلفهچندمؤ
 صفحة شناختی، آوا حلقه: از عبارتند که شودمی

2. Baddeley 

تاریخ دریافت: 

22/10/1397       
 

تاریخ پذیرش: 

15/05/1398 
 
 

  واژگان کلیدی:

 ظرفیت ایروبیک،
 سبک بینایی، حافظة

 دانشجویان شناختی،

------------------------------------------------------ 

1. Email: m.eskandarnejad@tabrizu.ac.ir 

2. Email: f.mollaei.z17@gmail.com 

3. Email: Zahra.fathirezaie@gmail.com  

------------------------------------------------------ 



                                                     1400، بهار 35، شماره 10دوره شناسی ورزشی، اسکندرنژاد:  مطالعات روان

 .ضمنی حائل و مرکزی اجراکنندۀ فضایی، -دیداری
 توانایی عنوان فضایی یا بینایی به -دیداری حافظة

 و سریع حالت در بینایی به وابسته اطالعات نگهداری
 هافعالیت مهارتی و کاریدست حالت در و دردسترس

 2بینایی کاری حافظة(. 2008، 1الک) است شده تعریف
 نقشی و است انسان هایفعالیت تمام اصلی جزء تقریباً
-می بازی حال اجرا و برخط در حرکات درکنترل حیاتی

نقش  4سیستم بینایی(. 9200، 3بروئر و کینیل) کند
مهمی در تنظیم بسیاری از رفتارهای انسان از جمله 

یابی و رهای مربوط به حرکت در محیط، جهترفتا
درصد از  40ادراک وضعیت را به عهده دارد و حدود 

اطالعاتی که از طریق حواس مختلف وارد مغز و در 
ابراین ند. بناطالعات بینایی هستشوند، آنجا پردازش می

 آنهابینایی و نقش کاری  توجه به اجزای مختلف حافظة
های عملکردی و اجرایی حائز اهمیت بسیاری در حوزه
 برای کاری حافظة ظرفیت(. 2010، 5اشنکاست )
 و ادراک قوۀ استدالل، مثل مهم شناختی هایتوانایی

 حافظة ظرفیت که آنجا از .است ضروری مسئله حل
 نقش اطالعات پردازش در و است محدود کاری
 ظرفیت در فردی هایتفاوت دارد، ایکنندهتعیین

، 6)انگل شودمی منعکس افراد عملکرد در کاری حافظة
2002).  

سیستم عصبی در دو دهة اخیر روشن شده است که 
های بدن، در پاسخ به مرکزی همانند دیگر سیستم

تمرین، اثرات فیزیولوژیکی مثبت و منظمی از تجربیات 
کند. این اثرات گسترده یا مداخالت تمرینی کسب می

ها تا تغییرات در و همه جانبه است؛ از تغییرات در اندام
سطح سلولی. بخشی از این تغییرات شامل این موارد 

                                                                        

1. Luck 

2. Visual Working Memory 

3. Brouwer and Knill 

4. Visual system 

5. Schneck 

6. Engle 

افزایش گردش خون مغزی )که ممکن است است: 
برای اثرات بعدی به عنوان کاتالیزور عمل کند(، 

زایی، تغییر در افزایش فاکتورهای رشدی مرتبط با رگ
ویژه هیپوکمپ، افزایش ها و بهتعداد و اندازۀ دندریت

، 7خورده )کلکمبو و همکارانحجم مغز در افراد سال
رسد فعالیت ورزشی و تمرین نظر می(. بنابراین به2006

بدنی اثری مثبت بر عملکردهای شناختی افراد داشته 
باشد. در این میان حافظه به عنوان قابلیت بنیادی 

نیاز بسیار مهمی برای انجام مرتبط با هیپوکمپ، پیش
 مطالبات روزانه است. 

ثیر فعالیت بدنی تأ (2012) 8هاتینگ، شونبرگ و رودر
سالمند  25افظه و یادگیری زبانی بلندمدت را بر روی ح
 پژوهشسال طی یک  57-42سالم با دامنه سنی 

ثیر مثبت و تأ نددادطولی یک ساله مورد بررسی قرار 
-های بدنی را بر حافظه و یادگیری زبانی شرکتفعالیت

فونیکس، هیلمن، تامپسون و . ندکنندگان گزارش کرد
هوازی منظم متی و ثیر فعالیت مقاوتأ( 2009)9والنتینی

کاری مورد بررسی قرار داد. در این  را بر روی حافظة
های قدرت بیشینه و جوان در آزمون 21پژوهش 

زمان واکنش و عروقی شرکت کردند و -استقامت قلبی
آزمایش قرار دادند.  کاری استرنبرگ را مورد حافظة
هایی را در انواع مختلف پیشرفتمطالعه، این  نتیجة

 اسمیت. اندالیت ورزشی گزارش کردهحافظه در اثر فع
خود به بررسی رابطه  نیز در مطالعة( 1989)10هارتلی و

های شناختی های استقامتی و تواناییبین فعالیت
سالمند مرد و  62پرداخت که بر روی جمعیت سالمند )

تحرک( سالمند مرد وزن کم 62زن با فعالیت منظم و 
کاری و  رسیدند که حافظةد و به این نتیجه پرداختن

7. Colcombe and et al 

8. Hotting, Schauenburg and Roder 

9. Pontifex, Hillman, Fernhall, 

Thompson and Valentini 
10. Clarkson smith and Hartly 
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زمان واکنش در سالمندان با فعالیت بدنی عملکرد 
 در مطالعة (2003)1تومپوروسکیافزایشی داشته است. 

اال را بر بتحلیلی خود اثرات فعالیت ورزشی با شدت 
روی عملکردهای شناختی مورد بررسی قرار داد و به 

-دقیقه جنبه 60این نتیجه رسید که تمرین هوازی تا 
های خاص پردازش اطالعات و عملکردهای شناختی 

کند اما تمرین با شدت باالتر و زمان را تسهیل می
و پردازش  شودمیآبی بدن تر منجر به کمطوالنی

 کند.اطالعات و حافظه را دچار مشکل می
که در عملکرد افراد  های فردیاز دیگر عوامل تفاوت

-سبک. است 2شناختی، سبک ثیرگذار استتأتواند می
های شناختی، عادات یا رفتارهای ذهنی منظمی هستند 

های حل مسئله، پردازش اطالعات یا نقشهکه به راه
ای های اولیه و پایهاساس توانایی پردازند و برذهنی می

اساس نظریه  . بر(1995، 3روبوتام) شوندفرد بنا می
 5زمینهمستقل از افراد ، 4شناختی ویتکینتمایز روان

ثیرپذیری از محیط اطراف، اطالعات أتوانند بدون تمی
به زمینه در  6حالی که افراد وابسته را پردازش کنند؛ در

-پردازش اطالعات از محیط پیرامون خود سود می
 عنوان به را بیرون محیط زمینه به وابسته افراد .جویند
 توانندنمی راحتی به و گیرندمی نظر در قضاوت مرجع

 عملکرد افراد این. کنند جدا زمینه از را هامحرک
 در و دارند رفتارها و هاگیریتصمیم در کمتری مستقل
 اما افراد. کارآمدند کمتر بدن اطالعات از استفاده
 مالک را درونی هاینشانه و عالئم زمینه از مستقل
 توانندمی سادگی بهو  دهندمی قرار خود قضاوت
 از آنها ادراک بنابراین. کنند جدا زمینه از را هامحرک
 افرادی چنین .پذیردنمی چندانی ثیرأت محیطی تغییرات

 از ثرمؤ استفادۀ و گیریتصمیم در استقالل خاطر به
 ورزش با مرتبط هایموقعیت به بدن اطالعات

                                                                        

1. Tomporowski 

2. Cognitive Style 

3. Robotham 

4. Witkin 

 افراد(. 2008، 7تامپسون-لیو، چپیتارترند )حساس
 زمینة در مهم عوامل به توانندمی زمینه از مستقل
 این. کنند اجتناب توجهیبی از و کنند توجه دیداری

 هایپاسخ دقت در باالتری توانایی و ترندفعال افراد
 و ساده العملعکس زمان مانند تکالیفی در و حرکتی
 لیو (.2013پاکیده، اند )داده نشان خود از پویا تعادل

 در مشارکت و زمینه به وابستگی و استقالل( 2006)
 نتایج. کرد بررسی دانشجویان در را جسمانی فعالیت
نشان  ترم یک طول در دانشجویان بررسی از حاصل

 داریمعنا طور به زمینه از مستقل کنندگانشرکت داد
، ضرغامی، ورزنه قطبی .بودند ترفعال جسمانی نظر از

 ثیرتأ بررسی به پژوهشی در( 2012) صائمی و ملکی
 کاری حافظة نقش با دقت بر شناختی هایسبک

 پسر دانشجوی 320 بین که پژوهش این در. پرداختند
 زمینه، به وابسته نفری 15 گروه سه در نفر 45 ، انجام

 شامل مطالعه. گرفتند قرار زمینه از مستقل و طرفبی
 و عددی کاری حافظة آزمون و دارت پرتاب تکلیف دو

 از مستقل کنندگانشرکت نشان داد نتایج. بود فضایی
 کاری حافظة و دارت پرتاب آزمون دو هر در زمینه

های انجام شده نتایج پژوهش. داشتند بهتری عملکرد
اند که توجه به بر این حقیقت تأکید کرده بارهدر این
های فردی یادگیرندگان از سوی مربیان و تفاوت

معلمان در بهبود کیفیت یادگیری و افزایش سطح 
پیشرفت تحصیلی آنان بسیار تأثیرگذار است. با در نظر 

های فردی و مرتبط دانستن آن با داشتن ماهیت تفاوت
های مغز و به سبب به کارگیری نیمکرۀ راست نیمکره

مغز به عنوان نیمکرۀ تخصصی برای حل مسائل 
پیچیدۀ بینایی، ارتباط زیادی بین توانایی بینایی فضایی 

نند سبک شناختی وجود دارد و برخی کارکردها ما
  (.2012نیا، )فرهادی

5. Field Independent 

6. Field Dependent 
7. Liu and Chepyator-thomson 
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های خصوص گروهدر ورزش ایروبیک، بدن )به
دقیقه هماهنگ با  12عضالنی بزرگ( برای حداقل 

دهد. این ورزش موسیقی حرکات ریتمیک انجام می
خصوص در میان بانوان طرفداران زیادی پیدا نموده به

ری از موسیقی، واست. با توجه به ریتمیک بودن و بهره
های ورزش ایروبیک عالوه بر مزایای ورزشی ورزش

شناختی و هوازی و مقاومتی، دارای مزایای خاص روان
های مناسب برای و از مداخله استشناختی جامعه

تابی، حوصلگی، بیپیشگیری و کنترل مؤثر بی
شوند. در این افسردگی و انزواطلبی محسوب می

ها، این مزایا به ترشح سایر ورزشها به مانند ورزش
آمین، کورتیزول، اندروفین، های کاتکولهورمون

که سطوح  ده استسروتونین و غیره نسبت داده ش
وروترانسمیترهای دیگر شده و ن های ذکرهورمون باالی

ثیر ورزش در حافظه و یادگیری را توجیه ممکن است تأ
 (. 2013دوست و همکاران، کند )ایران
به دلیل این که یادگیرندگان از نظر  همچنین

های شناختی با یکدیگر ها و سبکشخصیتی، ویژگی
تفاوت دارند، یادگیری و نحوۀ برخورد آنها با مسائل نیز 

( 1996) 1متفاوت خواهد بود. برایان، ماتور و سالیوان
نشان دادند خلق کارکردهای شناختی پیچیده به 

و استفاده از عناصر دارند پذیری، سازگاری نیاز انعطاف
-بندی، حل مسئله، تصمیمشناختی مانند حافظه، طبقه

کند؛ بنابراین منطقی گیری و یادگیری را تسهیل می
زیرمجموعة سازمان نیز بر است که فرض کنیم که آنها 

(. 2017گذارد )بیننده، قدیری و بهرام، می شناختی تأثیر
 ورزشی فعالیت ثیربه بررسی تأ حاضر پس پژوهش

-کم دانشجویان بینایی حافظة ظرفیت برایروبیک 
  .پردازدشناختی می هایسبک نقش بر کیدتأ با تحرک

                                                                        

1. Bryan TM, and Sullivan 

 

 پژوهش شناسیروش
 کنندگانشرکت

 دختر دانشجویان تمام شاملاین پژوهش  آماری جامعة
 به آنها از نفر24 که است تبریز دانشگاه ساله 30تا20

 شدند. انتخاب دسترس در گیرینمونه روش

 روش اجرا

 گونههیچدر این پژوهش سابقة  کنندهشرکت افراد
 سه در و نداشتند را ایروبیک ورزش در فعالیت و تجربه
 سبک نفر 8) شناختی هایسبک به توجه با گروه

 وابسته شناختی سبک نفر 8 و زمینه از مستقل شناختی
قرار گرفتند. ( طرفنفر سبک شناختی بی 8زمینه و  به
 بینایی قبل کاری حافظة ظرفیت آزمون،پیش مرحلة در
 متغیر. گرفت قرار آزمون مورد ورزشی تمرینات شروع از

 ساعتة یکو ای جلسه 16 تمرینی دورۀ مداخلة مستقل
 دوباره تمرینی دورۀ یک از بعد. بودتمرین ایروبیک 

 .شد گرفته هاکنندهشرکت از حافظه آزمون

 ابزار پژوهش
 گروهی آزمون از اطالعات آوریجمع منظور به

 2بالک کرسی حافظة آزمون و شده، نهفته هایشکل
  شد. استفاده

 شده نهفته هایشکل گروهی آزمون

 و نیویتک وسیله به نهفته هایشکل گروهی آزمون
 به وابسته شناختی هایسبک ارزیابی برای همکاران

 این. شد تهیه 1971 سال در زمینه از مستقل/زمینه
 تشکیل پیچیده تصویر 25 و بخش سه شامل آزمون

 تصویر هر در که است این آزمودنی تکلیف. است شده
 درون در که را نمونه فرم سادۀ هندسی اشکال از یکی
 اشکال. کند پررنگ و پیدا است، نهفته پیچیده طرح یک
 است ساده هندسی شکل هشت شامل نیز نمونه فرم
آزمون از  نمرۀ. است شده مشخصالفبا  حروف با که

آید و بین صفر، های دوم و سوم به دست میبخش

2. Corsi Block Test 
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متغیر است. به ، استقالل کامل 18وابستگی کامل تا 
گیرد و هر چه نمرۀ هر پاسخ درست یک نمره تعلق می

قل بودن بیشتر از زمینه مست آزمودنی باالتر باشد، نشانة
هفت تا وابستگی به زمینه، صفر تا شش  است. نمرۀ

استقالل از زمینه را طرف و دوازده تا هجده بییازده 
 این پایایی ضریب همکاران و نیویتکدهد. نشان می

 برای و 82/0 مردان برای خارجی نمونة در را آزمون
 همسانی ضریب موسوی. اندکرده محاسبه 79/0 زنان

 آلفای روش به ایرانی نمونة در را آزمون این درونی
 .آورد دست به 87/0 کرونباخ

 فضایی -کاری بینایی حافظة آزمون

 کاری حافظة سنجش برای که کاری حافظة افزارنرم
 شامل شد برده کار به کنندگانشرکت فضایی و بینایی
-می که هستند هاییمکعب شدن ناپدید و شدن ظاهر
 محو سرعت گر،نشانه سرعت ها،مکعب سرعت توان
. کرد تنظیم را دیگر صفحه شدن باز و صفحه شدن

 که است فردا امید پدیدار موسسة ساخت فوق، افزارنرم
. است شده طراحی تهران بهشتی شهید دانشگاه در

 کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با آزمون این اعتبار
 خیلی پایایی دهندۀنشان که است آمده دست به 802/0
 آزمون این. (2015)مبین،  است نظر مورد آزمون خوب

 نحوۀ توضیح از پس و شد انجام رایانه از استفاده با
 .کردند اجرا را آن هاآزمودنی آزمونگر، توسط آن اجرای

 آزمون این در کنندگانشرکت که است صورت این به
 هایمربع سری یک موقعیت و مکان تا کنندمی سعی
. بسپارند خاطر به مستطیلی کارد یک درون در را رنگی

 این کنندگانشرکت رنگی، هایمربع این نمایش از بعد
 مشخص کامپیوتر سماؤ وسیلة به را رنگی هایمربع
 مکان و موقعیت کردن مشخص و تعیین با. کنندمی

 هر در. شودمی دیگر مرحلة وارد کنندهشرکت ها،مربع
 از جلوگیری برای هامربع موقعیت آزمون، از مرحله

 از بعد. کندمی تغییر تکراری یوججست راهکارهای
                                                                        

 

 

 اتمام به خودکار طور به آزمون درپی،پی خطایچهار 
 مرحلة در پژوهش این در کنندگانشرکت. رسدمی

 یک سپس و ندشد آشنا آزمون اجرای طرز با آشناسازی،
 صورت در و کردند اجرا را آزمون آزمایشی صورت به بار

 .شد اجرا اصلی آزمون بودن، آماده

 هاروش پردازش داده
 و تحلیل آماری از میانگین و انحراف به منظور تجزیة

استاندارد به عنوان آمار توصیفی استفاده شد. جهت 
 ویلک-شاپیروها نیز از آزمون طبیعی بودن داده بررسی

سطح معناداری  نشان داداستفاده شد. نتایج این آزمون 
ها ؛ لذا توزیع دادهاست 05/0در هر سه گروه بزرگتر از 

آزمون ها، از بعد از بررسی توزیع نرمال دادهنرمال است. 
 ایروبیک ورزشی فعالیت ثیربرای بررسی تأتی وابسته 

استفاده شد.  دانشجویان بینایی حافظة ظرفیت بر
و ( آنوا) طرفهز آزمون تحلیل واریانس یکهمچنین ا

گروهی های بینبرای بررسی تفاوتگیری مکرر اندازه
 1اساسپیاسافزار ها با استفاده از نرماستفاده شد. داده

ها فرضیه تجزیه و تحلیل شد. برای کلیة 20ه نسخ
 در نظر گرفته شد.˂P 05/0سطح معناداری 

 

 نتایج
میانگین و انحراف استاندارد نمرات  1اطالعات جدول 

آزمون آزمون و پسحافظة بینایی را در دو مرحله پیش
به  و با توجه 2جدول دهد. با توجه به نتایج نشان می

توان درصد می 95اطمینان به دست آمده با  tمقدار 
بینایی بر اثر فعالیت  گفت که افزایش ظرفیت حافظة

 یاز بررس شیپ ورزشی ایروبیک به وجود آمده است.
آزمون با استفاده از ها در مرحلة پستفاوت بین گروه

واریانس یکراهه به آزمون همسانی آزمون تحلیل
پردازیم. نتایج این آزمون میها در مرحلة پیشگروه

 نشان داده شده است.  3آزمون در جدول 
 

1. SPSS 
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 آزمونآزمون و پسبینایی در پیشکاری  های توصیفی نمرات حافظةآماره -1جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد مراحل گروه 

حافظة 
 کاری

 بینایی

 وابسته به زمینه
آزمونپیش  8 62/4  744/0  

آزمونپس  8 87/4  991/0  

 مستقل از زمینه
آزمونپیش  8 75/4  886/0  
آزمونپس  8 12/5  125/5  

طرفبی  
آزمونپیش  8 25/4  103/1  

آزمونپس  8 87/4  991/0  
 

 آزمونپس و آزمونپیش در بینایی حافظة نمرات وابسته تی آزمون -2جدول

 هااختالف میانگین سطح معناداری آزادی درجة تیآماره  متغیر
کاری بینایی  اختالف نمرات حافظة

 آزمونآزمون و پسدر پیش
46/2- 23 02/0 41/0- 

 

 آزمونیشپ در مرحلة طرفهیکنتایج تحلیل واریانس  -3جدول

 متغیر
مجموع 

 مجذورات

 درجة

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات
 سطح معناداری افنسبت 

 845/0 17/0 167/0 2 333/0 بین گروهی
   982/0 21 62/20 درون گروهی

    23 95/20 کل

بین  نشان دادنتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه 
ها با توجه به آمارۀ آزمون تفاوت معناداری بین گروه

 هیفرض یبررس یبراکنندگان وجود ندارد. شرکت
گیری واریانس با اندازه لیاز آزمون تحل زین پژوهش
 4آزمون در جدول  نیا جیاستفاده شد که نتامکرر 

نتایج حاصل از آزمون لون در مراحل  گزارش شده است.
 ( و پسpresig ،368/0=preF=696/0آزمون )پیش

(یکسان بودن postsig ،352/0=postF=707/0آزمون )
باکس نتیجه آزمون امدهد. ها را نشان میواریانس

(440/0=sig نیز همگنی )را نشان می هاکوواریانس-
همچنین فرض مربوط به کرویت موچلی  دهد.

(572/0=sigبررسی شد ).  با توجه به سطح معناداری
است،  05/0بدست آمده در آزمون موچلی که بیشتر از 

 گردد.می تأییدفرض کرویت 
 

 گیری مکرر متغیر حافظة کاری بینایینتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه -4جدول 

 درجه آزادی ارزش اثر
خطای درجه 

 آزادی
 اندازه اثر معناداری

المبدای 
 ویلکز

 215/0 026/0 21 738/5 785/0 زمان

 037/0 674/0 21 402/0 963/0 زمان*گروه
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( P≥05/0) یتفاوت چیمشاهده شده، ه جیبا توجه به نتا
 یشناخت هایدر سبک یینایب یکار ةحافظ ریدر متغ

مشاهده  طرفیو ب نهیوابسته به زم نه،یمستقل از زم
 نشد.

 هایگروه نیب یاثر اصلللنیز  5با توجه به نتایج جدول 
ستقل از زم سته به زم نه،یم  ریدر متغ طرفیو ب نهیواب

 ست. نیمعنادار  حافظة کاری بینایی

 اهگروه نیدر ب هایآزمودن نیب جینتا -5جدول 

داریاسطح معن اف درجه آزادی میانگین مربعات   اثر اندازه 
های شناختیگروه سبک  125/1  2 395/0  678/0  036/0  

 گیریبحث و نتیجه

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ورزش ایروبیک بر 
تحرک با توجه به حافظة بینایی دانشجویان کمظرفیت 

 نشان دادنقش سبک شناختی است. نتایج این پژوهش 
-ایروبیک بر ظرفیت حافظة بینایی دانشجویان کم

اثرگذار بوده و آن را افزایش داده است، اما تحرک 
تفاوتی بین سه گروه مورد مطالعه در سبک شناختی 

رسد بین آموزش حرکات دیده نشد. پس به نظر می
بینایی دانشجویان رابطة مثبت کاری ایروبیک و حافظة 

ای که دانشجویانی که به گونه ؛و معناداری وجود دارد
اند از سطح ظرفیت تحت تأثیر متغیر مذکور قرار گرفته

 ایروبیکاند. بینایی باالتری برخوردار شدهکاری حافظة 
 شادابی و نشاط که است هوازی هایورزش از یکی

 هایسودمندی دارای و کندمی ایجاد را زیادی
 بر عالوه و است فراوانی اجتماعی و روانی، جسمانی

قوۀ  تقویت باعث و کندمی درگیر نیز را ذهن جسم،
 که دارد وجود توجهی قابل مدارک. شودمی نیز فکری
 و فیزیولوژیک فواید از ایروبیک تمرینات در شرکت

اسکندرنژاد، ) است برخوردار مهمی شناختیروان
 حافظة مطالعات انجام شده در زمینة مجموعة (.2015

نتایج حاصل کاری به تقویت و بهبود حافظه اشاره دارد. 
 سال که در 1و همکاران از این پژوهش با پژوهش متیو

                                                                        

1. Matthew and et al 

2. Lupu 

3. Smith and et al 

 و ایروبیک منظم تمرین ثیرتأ و با هدف بررسی 2009
انجام شد همخوانی  کاری حافظة بر مقاومتی تمرین

 بزرگسال جوان نفر21 را مطالعه این آماری دارد، جامعة
 سالمتی آزمون و حداکثر قدرت آزمون که دادند تشکیل

 و العملعکس زمان سنجش تکلیف ریه، و قلب
 شروع از قبل استرنبرگ کاری حافظة آزمون همچنین
 نتایج .دادند انجام را مقاومت، و ایروبیک تمرینات
 اساس بر را شناختی عملکردهای افزایشها پژوهش
در مطالعه  (2015) 2لوپو .داد نشان ایروبیک تمرینات

های حرکتی بر حافظه طولی خود به ارزیابی فعالیت
اثر  پژوهشآموزان پرداخت و نتیجه این کاری دانش

های حرکتی در نگهداری ظرفیت درونی فعالیت
کارکردی و روانی افراد است. -ساختارهای عصبی

به بررسی تاثیر ، (2015) زاده، لطفی و حسینیدهقانی
تمرین هوازی بر عملکرد حافظه کاری و توانایی 
چرخش ذهنی در زنان غرفعال پرداخت و مشاهده کرد 

بهبود که تمرین هوازی باعث تسهیل حافظه کاری و 
در پژوهش  (2013) 3اسمیت و همکارانشود. آن می

خود به این نتیجه رسید که فعالیت هوازی اثرات 
افزایشی شناخت را براساس تمرین حافظه کاری را 

 4بی و رینگزز، ویلوگتینماراعالم کرده است.  مثبت
نیز بهبود حافظه کاری بر اثر فعالیت پویا در  (2013)

اهده و گزارش کردند. در شدت کم تا متوسط را مش

4. Marins, Kavussanu, Willoughby and 

Ring 
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االسالم دوست، طاهری و ثقهایرانهای پژوهش
 و مثبت اثرات( 2011( و کوپر و همکاران )2012)

 بر ثرمؤ شناختی هایعملکرد بر هوازی تمرین فزایندۀ
 تمرین وسیلة به کاری حافظة و تسهیل کاری حافظة

که همسو با نتایج پژوهش حاضر  هوازی نشان داده شد
 .است

( کسب تجربه و دخل و 1951با توجه به نظر پیاژه )
-( میاستتصرف در محیط )که از پیامدهای حرکت 

تواند بر شناخت و توانایی شناختی فرد اثرگذار باشد. به 
های های شناختی در راستای فعالیتعبارتی، فعالیت

زاده و )دهقانیشود حرکتی فرد دستخوش تغییر می
 فعالیت تأثیر چگونگی (. درخصوص2015همکاران، 

 و است شده مطرح زیادی هایبحث حافظه، بر بدنی
 قطعی آشکار طور به مداخله زیربنایی هایمکانیسم

 بدن در تغییراتی با که است این بر فرض ولی نیست
 .پیونددمی به وقوع تأثیرات این

تواند با فعالیت ورزشی میدهد مطالعات جدید نشان می
وجب بهبود ایجاد تغییر در ساختار و عملکرد مغز م

)شمس و همکاران،  آن شودسالمت مغز و عملکردهای 
ای از عوامل نوتروفیکی و ها مجموعهنوتروفین. (2020
های بین فعالیت ورزشی و سالمت ترین میانجیاز مهم

 انوادۀبین اعضای خمغز )در سطح مولکولی( هستند. در 
نوتروفیکی مشتق از مغز  ها، عاملنوتروفین

ترین و بیشترین میزان بیان را فراوان 1ف(بی.دی.ان.ا)
طی رشد و تکامل مغز پستانداران داراست و بر حفظ 

 اینثر است. مؤها حیات و رشد بسیاری از انواع نورون

 و بلوغ نمو، گوناگون هایجنبه در نوروتروفیکی عامل
 و تمایز تکثیر، شامل که دارد نقش مغز پذیریشکل
 نیز و آنها مرگ انداختن تعویق به ها،نورون بقای

انتقال  افزایش راه از است. همچنین، نورونزایی
 تبادالت افزایش سیناپسی، پذیریشکل در سیناپسی

                                                                        

1. Brain Derived Neurotrophic Factor 
2. Stroth, Hille, Spitzer and Reinhardt 

 در و عصبی هایسلول پذیریتحریک و سیناپسی

 کند.می ایفا مهمی نقش شناختی، عملکرد نتیجه بهبود
، بی.دی.ان.اف شدۀ شناخته کارکردهای به با توجه
 نوروتروفیکی عامل این افزایش است شده پیشنهاد

 بخشد بهبود یا کند حفظ را مغز پذیری شکل تواندمی

یادگیری(  شناختی )تسهیل عملکرد ارتقای موجب و
 این ماده تزریق است شده داده نشان مثال برای شود.

 کمبود ودهد را افزایش می آنها یادگیری هاموش به

 بلندمدت تقویت در اختالل و یادگیری کاهش به آن

 . (2018)راشکی، صمدی و نصیری،  شودمی منجر
 به ورزش است شده مشاهده نیز دیگر مطالعات در

 همچنین و سیناپسی پالستیسیتة تغییر و نورونزایی

 هاموش داردندانه شکنج در بلندمدت نیرومندسازی

 عملکرد بهبود به تواندمی عامل این که شودمی منجر

 بینجامد حافظه و یادگیری رفتاری هایتست در

 بر نیز پژوهشگران برخی (.2012)شهبازی و همکاران، 
-مقیاسخرده و هابخش کل بر بدنی تمرین مثبت ثیرتأ

استروت، هیل،  جمله از. ندارند توافق حافظه های
 بر را هوازی تمرینات ثیرأت( 2009) 2رینهارداسپیتزر و 

. دادند نشان کالمی حافظة بر نه و دیداری حافظة
 بیشتری دقت با( 2009) 3، پراکاش و ووساریکسون

 حافظة و هیپوکامپ حجم افزایش در تغییر دادند نشان
 در که اینواحی در تفاوت. است شده ایجاد فضایی

 وجود نیز آناتومیکی به طور دارند، نقش حرکتی پردازش
 ماندن فعال باعث باالتر حرکتی کارایی همچنین. دارد

 مغز قشر در مشابه هایفعالیت در درگیر هایقسمت
 راستای در مغز قشر کارکرد افزایش بنابراین،. شودمی

 و حرکت تعامل برای تبیینی تواندمی ورزشی تمرین
 .باشد شناخت

در ورزش ایروبیک، اجرای حرکات هوازی، موزون و  
-هماهنگ که با موزیک و ریتم خاصی همراه است، به

3. Erickson, Prakash and Voss 
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غیر از افزایش فاکتورهای مذکور باعث تقویت 
شود. در تبیین این کارکردهای اجرایی و توجه افراد می

اجرای حرکات برنامة ایروبیک در توان گفت موضوع می
 استجه بینایی و حافظة فعال نیاز به توجه شنوایی، تو

ها در که در طول اجرای یک برنامة منظم این مهارت
توان گفت ورزش پس میگردد. تقویت می افراد

توسعة بسیاری از فاکتورهای آمادگی  رغمعلیایروبیک 
پذیری، از جسمانی مثل قدرت، استقامت، انعطاف

-افسردگی نیز جلوگیری میافزایش فاکتورهایی مانند 
اندروفین که و های انکفالین کند و سبب ترشح هورمون

شوند. همچنین این آور در مغز است میهورمون نشاط
ناخودآگاه دهد که نوع روش تمرین به فرد فرصت می

های ذهنی و هنری در وجودش بیشتر از خالقیت
استفاده کند و برخی استعدادهای نهفته خود را آشکار 

به همین دالیل این ورزش در نزد مراکز  سازد. احتماالً
حرکتی طرفداران -آموزشی تحت عنوان حرکات ذهنی

 (.2014زیادی دارد )عابدی، کاظمی و شوشتری، 
-می نظر به که ورزشی فعالیت هایجنبه یکی دیگر از

 وبی.دی.ان.اف  بر ورزشی فعالیت تأثیر در رسد
 یا ورزشی، فعالیت الگوی باشد، مؤثر شناختی عملکرد

 ورزشی فعالیت بودن پیچیده یا ساده دیگر، بیان به

 در پیچیده هایفعالیت تأثیر پژوهش چند در .است

-فعال الگوی مثل عواملی تغییرات بر ساده با مقایسه
 حجم و حرکتی قشر خون جریان میزان مغز، سازی

 اغلب که است شده بررسی مغز خاکستری و سفید مادۀ

 ورزشی هایفعالیت تأثیر بیشتر دهندۀ نشان نتایج این

بر عوامل مذکور  ساده به نسبت پیچیده )مانند ایروبیک(
-فعالیتها به عالوه، براساس نتایج پژوهشبوده است. 

های ورزشی با پیچیدگی بیشتر و نیازمند هماهنگی 
های توجه و عملکرد اجرایی تاثیر مثبتی بر توانایی

 (. 2018، راشکی و همکاران)بازیکنان داشته است 

                                                                        

1. Amador and et al 

2. Yan 

اما با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده کردیم که 
های شناختی متفاوت مستقل از زمینه، بین سبک

اوت معناداری از لحاظ طرف تفبیوابسته به زمینه و 
بینایی وجود ندارد. دلیل این نتیجه را  ظرفیت حافظة

با توجه به  پژوهشگرانهای توان از نتایج پژوهشمی
های شناختی ها و سبکظرفیت ۀدو نکته ذیل که دربار

که بین با عملکرد حرکتی است توجیه کرد؛ اول این
رگساالن های شناختی و عملکرد حرکتی در بزسبک

تی در های شناخارتباط ضعیفی وجود دارد. سبک
حرکتی مرتبط است، –کودکان اغلب با عملکرد حسی
-کنندگان مبتدی و کماین ارتباط به ویژه در شرکت

؛ آمادور و 2008لیو، کند )تجربه بیشتر نمود پیدا می
(. با وجود این، شواهد موجود در زمینه 1999، 1همکاران

های شناختی و عملکرد حرکتی در ارتباط بین سبک
؛ 1999آمادور و همکاران، ) بزرگساالن ضعیف است

این نتیجه متناقض ممکن است به علت  (.2010، 2یان
سیستم بیولوژیکی )سن، بالیدگی، نمو(، اختالفات افراد 

های شناختی و محیط )ماهیت تکلیف و در سبک
ته و اما نکدهد( باشد شرایطی که در آن تکلیف رخ می

افراد به لحاظ فیزیولوژیکی، های فردی دوم، تفاوت
با  این علتبه بیومکانیکی و ... است که ممکن است 

. (2012زنه و همکاران، رو)قطبی باشندهم متفاوت 
 نظر نگرفتن رشتة درممکن است دلیل دیگر این نتیجه 

کنندگان در این پژوهش باشد. ممکن تحصیلی شرکت
ها و تحصیلی یکسان در بین آزمودنیهای است رشته

های تحصیلی بر ثیر نوع دروس تخصصی رشتهتأ
ثیر گذاشته است. ها تأعملکرد شناختی آن

های گفته است افرادی که از نظر سبک (1995)3هوهن
شناختی، وابسته به زمینه و مستقل از زمینه هستند در 

های تحصیلی و انجام تکالیف تحصیلی نیز با فعالیت
همچنین ممکن است به علت پروتکل فرق دارند.  هم

3. Hohan 
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پس تمرینی مورد نظر و مدت زمان این پروتکل باشد. 
بیانگر پیچیده بودن موضوع و بررسی یید آن، عدم تأ

نقل از قطبی ورزنه و همکاران، )به بیشتر آن است
2012.)  

توان به تعداد های این پژوهش، میاز جمله محدودیت
نبودن گروه کنترل و عدم کنترل ، هاکم آزمودنی

 کنندگان اشارههای شخصیتی و روانی مشارکتویژگی
کاری  پژوهش حاضر، افزایش ظرفیت حافظةکرد. 

 نشان داددوره تمرینات ایروبیک  بینایی را پس از یک
 ه عملکردهای این نتیجه ممکن است تعامل و رابط
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شناختی به ویژه حافظة کاری بینایی و تمرین فیزیکی  
ولی تفاوتی ثیر مثبت آن را نشان دهد. و جسمانی و تأ

-بینایی در دانشجویان با سبک از لحاظ ظرفیت حافظة
های یافت نشد. شاید به پژوهشهای متفاوت شناختی 

زیادی برای اثبات این موضوع و همچنین آزمایش 
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عملکردهای بررسی های ورزشی دیگر و همچنین 

که ممکن است با متغیرهای این پژوهش شناختی دیگر 
 بررسی شود.در ارتباط باشد، 
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