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 های ترکیب بدن و توجه پایدار در کودکانرابطه بین ویژگی
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 21/10/31تاریخ پذیرش:   23/10/31تاریخ دریافت: 

 چکیده

اس نتایج بر اسبدن سبو  داده اسببت و های اخیر، کودکان را به سبمت تغییر در ترکیب : تغییر در سبب  زندگی در دههزمینه و هدف

رابطه  تاثیرگذار باشند؛ بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف تعیینهای شناختی توانند بر مؤلفههای مختلف، تغییرات جسمانی میپژوهش

 انجام شد. وری شناختی در کودکانهای کنشهای ترکیب بدن با توجه پایدار به عنوان یکی از مؤلفهبین برخی ویژگی

از  0330در سا   مشهدشبهر  سبا  3تا  7نفر از کودکان  011حاضبر تویبیفی از نوه همبسبتگی بوده اسبت. تعداد روش مطالعه  :روش

بررسبببی ررار گرفتند.  مورد( 0301)رازولد و همکاران  و عملکرد پیوسبببته دیداری (0331)چا و همکارن  های ترکیب بدنطریق آزمون

 استفاده شد. ها از آزمون همبستگی و رگرسیونبرای تحلیل داده

میشن و تغییرپذیری ا: نتایج نشبان داد بین متغیر دریبد چربی، شاخت توده بدن، درید چربی تنه و نسبت کمر به لگن با خطای هایافته

های میزان آب کلی بدن، پروتئین بدن، سبببطن انر ی (. از سبببوی دیگر بین مؤلفهp<10/1) ردداری وجود دازمبان واکنش رابطبه معنی

های (. بر اساس نتایج رگرسیون مؤلفهp<10/1) ردداری وجود داعضبالت اسبکلتی و زمان واکنش رابطه منفی معنیپایه، تودهمتابولی  

نش بود بینی زمان واکاسببکلتی رادر به پیش عضببالتمیشببن و مؤلفه توده ابینی خطای چربی و شبباخت توده بدن رادر به پیشدریببد

(10/1>p.) 

در  بدن با مؤلفه خایبی از عملکرد شناختی در ارتبا  است. های ترکیبایج به دسبت آمده هر کدام از مؤلفهبر اسباس نت گیری:نتیجه

های مرتبط با توان در ارتبا  با بعد ادراکی حرکتی در نظر گرفت در حالی که شبباختهای مرتبط با زمان واکنش را میراسببتا مؤلفهاین

 با  خاصی  ارتشببناختی، های مهار بدنی و سببازه رسببد که بین ترکیبظر میر نتیجه به نکرد در ارتبا  بودند؛ دچاری با یببحت عمل

 وجود دارد.

 اجرایی، چاریپایدار، کنش بدن، توجهترکیب ها: واژهکلید
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 مقدمه
 تحرکیبیهای گذشببته با یببنعتی شببدن جوام ، در طو  دهه

ه شیو نیزمیان کودکان و نوجوانان که در ، در بزرگساالن تنهانه

اسبببت. کاهش فعالیت بدنی در کنار سبببایر عوامل  پیبدا کرده

مستقیم و  ورطبهمرتبط با سب  زندگی نظیر تغذیه و تبعات آن 

بسیاری از مشکالت جسمانی و ذهنی  منشأتواند می غیرمسبتقیم

 د.وشببکودکی  در دوران و چاری تغییر در ترکیب بدن ازجمله

 هابیماریبرخی  دهندهنشانچاری دوران کودکی ممکن اسببت 

. تغییر در ابعاد بدنی، ترکیب بدن (0) در دوره بزرگسبالی باشد

واند تکه بر سببالمت جسببمانی دارد می یتأثیرو چاری عالوه بر 

ه بهای شببناختی و اعما  ماهرانه افراد کنشبر عملکرد ذهنی و 

به  ممکن اسببت ثیرتأکودکان مؤثر باشببد. البته این  خصببوص

وه که روند شر طورهمان باشد. غیرمسبتقیممسبتقیم یا  یبورت

سببری  مغزی شروه  تحو چاری از دوران کودکی و همزمان با 

تغییرات زیستی مرتبط با چاری ممکن است گی شود، چگونمی

 کنش. یکی از ابعاد (2) بگذارد تأثیردر سازماندهی تکامل مغز 

رار ترکیب بدن و چاری ر تأثیرشببناختی که ممکن اسببت تحت

ای وا ه هببای اجراییکنشاسببببت.   0اجراییهببای کنشگیرد 

 ستاای از فرایندهای پیچیده شناختی برای دسته دهندهپوشبش

 های سبببخت وهبای هبدفمند و منعطف به مورعیتکبه واکنش

دامنه  های اجراییکنشدهد. جبدید را تحت پوشبببش ررار می

هار مبباال ببه پبایین و فرایندهای ارزیابی نظیر  مهباروسبببیعی از 

عاد . یکی از ابشودو تنظیم اعما  را شامل می ریزیبرنامهتوجه، 

ه ک استحفظ توجه رابلیت بازداری و  ،اجرایی هایکنشمهم 

. (3) اسببتزیربنای حفظ بسببیاری از عملکردهای روزانه افراد 

دهند که بین توجه پیوسببته و رابلیت نشببان می هاپژوهشبرخی 

 هببای اجراییکنشهببای ترین مؤلفببهمهم ازجملببهبببازداری کببه 

 . (4) های بدنی و ترکیب بدنی رابطه وجود داردو اندازه است

 طورهبتواند می چاری تغییر در ترکیبب ببدن و افزایش دریبببد

. یکی از تبعات (2) باشد تأثیرگذارشناختی  کنشبر  غیرمستقیم

افزایش دریبببد چربی و چباری کباهش تمبایبل افراد ببه انجام 

                                                            
1. Executive functions  

. بر این اسبباس افراد چا  معموالت تحرک و اسببتفعالیت بدنی 

 هاشپژوهفعبالیت بدنی کمتری دارند و در همین راسبببتا نتایج 

تی های شببناخکنش عالیت بدنی ودهد که بین میزان فنشببان می

فقط به وجود رابطه  هاپژوهشنتایج این . (0) رابطه وجود دارد

بین فعببالیببت بببدنی و افزایش آمببادگی جسبببمببانی بببا عملکرد 

 دهد با مداخالتشببود بلکه حتی نشببان میتحصببیلی ختم نمی

توان عملکرد تحصبببیلی افراد را خصبببویببببات در تمرینی می

ورزشی  هایآثار مثبتی که فعالیتد. داارتقا  ذکرشدههای زمینه

اسببت که  مثبتیتأثیر اسببطه گذارد به وبر عملکرد تحصببیلی می

 . (1)شناختی فرد دارد  مهارفعالیت بدنی بر 

انببد توفزایش دریبببد چربی میدر ترکیببب بببدن و ا تغییر

هببای مشبببتق از چربی بر مسبببتقیم و از طریق هورمون طوربببه

هایی که برخی از هورمون. (2) عملکرد ذهنی افراد مؤثر باشببد

سیری و مصرف غذا است و با چاری در  کنندهتنظیما ترشن آنه

اخیر  ایهسا رابطه دارند. در  نیز شناختی کنشارتبا  است با 

نشببان داده شببده اسببت که بافت چربی از لحاو متابولیکی فعا  

ی های زیسببتی متفاوتکنشاسببت. این بافت مواد متعددی را با 

و  یر مغزها نظبافتها و یگر اندامکند که بر سببیسببتم دتولید می

ها یا گذارد. این مواد شامل آدیپوکینمی تأثیرتنظیم متابولیسبم 

و  1شبببده از چربی نظیر لپتین، اینترلوکین هبای مشبببتقپروتئین

. این موادی که توسبببط بافت اسبببتعامل نکروز توموری آلفا 

 أثیرتشناختی  کنششوند ممکن است بر روی چربی ترشبن می

 .(0 و 7) بگذارد

ی و زمینه رابطه فعالیت بدنی و چار ها درپژوهشالبته بیشتر 

نجام شده است و اهای اجرایی در سالمندان و بزرگساالن کنش

. ررار گرفته است بررسبی مورد کمتر این موضبوه در کودکان

های مغزی در دوره کنشاین در حالی اسبببت که بسبببیاری از 

مهار با  روازاینیابد و سببپپ پیشببرفت می گرفتهشببکلکودکی 

توان سبببالمت افراد را در می هاکنشبر این  تبأثیرگذارعوامبل 

د که ذکر ش طورهمان. از سوی دیگر مدیریت کردبزرگسبالی 

انببد کبه کودکبان چبا  دارای نشبببان داده هبباپژوهشبرخی از 
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ت به همسببباالن بدون نسبببببتری عملکرد تحصبببیلی ضبببعیف

ین بر اسبباس وجود رابطه ب تأثیرو توجیه این  هسببتند وزناضببافه

و وجود رابطببه بین  سبببویبب هببای اجرایی از چبباری و کنش

 .(3) استهای اجرایی و عملکرد تحصیلی از سوی دیگر کنش

ظیر ن های اجراییکنشابعاد مختلف  رابطه بین چاری و  روازاین

. ستررار گرفته ا بررسبی مورد کمترمسبتقیم  به یبورتتوجه 

بیشتر از مفهوم چاری به  ذکرشبده هایپژوهشعالوه بر این در 

و د به بررسی ر  بیشببتر ه اسببت وشببداسبتفاده  وزناضبافهعنوان 

 به یببورتو  شببده اسببت و شبباخت توده بدنی پرداخته وزن

یببد در به خصببوصترکیب بدنی رایج  هایمؤلفهاختصببایببی 

ررار گرفته اسببت. با توجه به مطالب  بررسببی موردچربی کمتر 

 بین رابطببه اسببببت دریببببدد پببژوهش ایببن ذکببرشببببده

در کنار  دریبببد چربینظیر )و چاری   بدن ترکیبهبایلفبهؤم

مهم یعنی  هببای اجراییکنشو یکی از  (شبببباخت توده بببدن

 .کند مقایسه را رابلیت توجه پیوسته کودکان

 روش

طرح پژوهش : کننردگرانشرررکرتالف( طرح پژوهش و 

تا  7 نفر از کودکان 011تعداد توییفی از نوه همبستگی است. 

 مورد بررسی ررار گرفتند. 0330شهر مشهد در زمستان   هسال 3

دهی والدین مورد گزارش در ابتبدا افراد از طریق پرسبببشبببنامه

جسمانی  ایهفتند تا کودکانی که سابقه اختال ارزیابی ررار گر

و ذهنی مزمن داشبببتند غربا  شبببوند. سبببپپ افراد جهت تعیین 

هببای ترکیببب بببدن و توجببه پببایببدار مورد ارزیببابی ررار ویژگی

آنها  ا و نتبایجهبروش اجرای آزمون ،طرح در ابتبدایگرفتنبد. 

 هنامرضببایتو از آنها  شببدداده برای والدین کودکان توضببین 

 شد. در طرح گرفته  فرزندانشانکتبی جهت شرکت 

 ب( ابزار
 امپدانپ آنالیز از مطالعه این در : 0ارزیبابی ترکیبب بدن. 0

 استفاده 2ترکیب بدن اینبادی آنالیز دسبتگاه توسبط الکتریکی

 سببرعت عبور پایه بر غیرتهاجمی و سببری  تکنی  این .شببد

                                                            
1. Body composition Assessment  

2. Inbody 

 سبببیگنا  ی  عبور که با اسبببت اسبببتوار الکتریکی جریان

 موجود مقاومت انر ی میزان کم و باال فرکانپ با الکتریکی

گذشته اعتبار  هایپژوهششبود. می محاسببه جریان مسبیر در

 اندردهکمناسبببب گزارش  را این ابزار در تعیین ترکیبب بدنی

(73/1) (01). 
افراد از طریق آزمون  پایدارتوجه : 3عملکرد پیوسببتهآزمون . 2

ررار گرفببت کببه  بررسبببی موردعملکرد پیوسبببتببه دیببداری 

سرعت پردازش اطالعات(، ) های آن شامل زمان واکنشمؤلفه

همسانی عملکرد(، خطای امیشن یا ) تغییرپذیری زمان واکنش

های ایبببلی )مؤلفه عدم نبادیبده گرفتن در پاسبببخ به محرک

 .(00) توجه( و خطای کامیشبببن )توانایی بازداری توجه( بود 

اعتبار این آزمون در گروه سبببنی مشبببابه توسبببط هادیانفرد و 

 .(33/1)ررار گرفته است تأیید( مورد 02) همکاران

 ارزیببابی بودن بببه منظور اطمینببان از دریق: اجراج( روش 

 و فرسبباطارت از افراد خواسببته شببد تا از کارهای ترکیب بدن

 انجام از ربل سبباعت 02 حدارل سببنگین ورزشببی هایفعالیت

 متعاد  خواب و اسببتراحت تغذیه، و کنند خودداری آزمون

 بین که شد خواسبته هاآزمودنی از باشبند. عالوه بر این داشبته

 کنندمراجعه بدن ترکیب آزمون برای انجام 03 تا 00 سبباعت

 آزمون و )یبببحانه( غذا یببرف بین کافی زمانی فایببله تا

 آزمودنی وزن و رد باشبببد. ابتدا داشبببته وجود بدن ترکیب

 و ایستاده به یبورتبدون حرکت،  افراد و سبپپ گیریاندازه

 دسببتگاه حدارل لباس روی با و همراه فلزی اشببیا وجود بدون

 پا دو هر هایپاشببنه و پاها سببینه که طوریه گرفتند بررار می

 و انگشببت کف همزمان و داشببت الکترودها ررار روی کامالت

در بخش بود.  الکترودها بر مماس کامالت دست دو هر شبسبت

های رد، وزن، شببباخت توده هبای ترکیبب ببدن مؤلفهویژگی

گن، کمر به لبدن، دریبد چربی بدن، درید چربی تنه، نسبت 

میزان آب ببدن، پروتئین و سبببطن انر ی متبابولیکی پایه مورد 

 ارزیابی ررار گرفتند.

3. Continuous performance test (CPT) 
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عملکرد افراد در ی  اتا  آرام و ساکت در آزمون  سبپپ

 ،. در ابتدای جلسببه آزمونکردندمیشببرکت  پیوسببته دیداری

ها برای افراد توضببین داده ها و پاسببخروش اجرا و نوه محرک

های تمرینی را انجام کوشببش کنندگانشببرکت و در ادامه شببد

پپ رابطه بین این س شد.و در آخر آزمون ایببلی شببروه  دادند

الزم به  ررار گرفت. موردبررسبببیهای جسببمانی و ذهنی مؤلفه

یادآوری اسبببت که تمامی مالحظات اخالری مربو  به انجمن 

شببناسببی آمریکا در این مطالعه رعایت شببد مانند رضببایت روان

افراد نمونبه، اطمینبان از محرمبانه ماندن اطالعات، آزاد کبامبل 

بودن افراد نمونبه جهبت پایان دادن به مشبببارکتشبببان در روند 

 آزمایش و ... .

 اهیافته
ها گزارش شببده های جسببمانی آزمودنیدر جدو  زیر ویژگی

 است. 

 هاهای جسمانی آزمودنی: ویژگی1جدول

شاخص  وزن قد متغیر

توده 

 بدن

درصد 

چربی 

 بدن

آب کلی 

 بدن

توده  پروتئین

عضالت 

 اسکلتی

سطح 

انرژی 

 متابولیک

 پایه

نسبت 

کمر به 

 لگن

 73/1 011 31/00 44/4 10/01 0/20 07 00/23 030 میانگین 

 10/1 2/11 1/0 07/1 10/2 11/0 0/2 1/0 17/1 انحراف استاندارد 

های شببود آزمودنیمشبباهده می 0جدو طور که در  همان

، میانگین سانتی متر 030دارای میانگین رد  حاضر در این تحقیق

گین دریبببد چربی نزدی  میانکیلوگرم بوده و  31وزن حدود 

 2ضببرایب همبسببتگی بین متغیرها در جدو   د.دریببد بود 22

   گزارش شده است.

 

 متغیرهایب همبستگی بین ا: ضر2جدول 

شاخص  

 توده بدن

درصد 

 چربی

توده  پروتئین آب بدن

 عضالت

انرژی 

متابولیک 

 پایه

نسبت 

کمر به 

 لگن

درصد 

چربی 

 تنه

 1/ 40*   43/1* 00/1 07/1 01/1 00/1  31/1*  1/ 43 خطای امیشن

 12/1 113/1 13/1 17/1 10/1 10/1 103/1 14/1 خطای کامیشن

 04/1 14/1  -20/1*  -27/1*  -20/1*  -20/1* 042/1 10/1 زمان واکنش

  23/1* 1/ 22 * -04/1 -02/1 -03/1 -04/1 00/1  20/1  * زمان واکنش تغییرپذیری

 است P<10/1* بیانگر رابطه معنادار در سطن 

بین متغیر شاخت توده بدن  آمدهبدست 2جدو  بر اسباس 

تغییرپذیری ( و r ،1110/1=P=43/1با متغیرهای خطای امیشن )

وجود  داریمعنیرابطببه ( r ،111/1=P=20/1)زمببان واکنش 

بر اسبباس نتایج فو  با افزایش شبباخت توده بدنی میزان دارد. 

 د.یابزمان واکنش افزایش می تغییرپذیریخطای امیشن و 

دهبد که بین متغیر شببباخت عالوه بر این نتبایج نشبببان می

 r=43/1) خطببای امیشبببن نسببببببت کمر بببه لگن بببا متغیرهببای

،1110/1=P زمان واکنش  تغییرپذیری( و(22/1=r ،127/1=P )

با افزایش نسببببت کمر به لگن وجود دارد و  داریمعنی رابطبه

. یابدزمان واکنش افزایش می تغییرپذیریمیزان خطای امیشن و 

،  r= -20/1) بین زمان واکنش با میزان آب کلی بدنهمچنین 
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114/1=P پروتئین بببدن(، میزان (20/1-=r ،110/1=P میزان ،)

و سببطن انر ی  ( P=110/1، =-27/1توده عضببالت اسببکلتی )

منفی  دارمعنیرابطه ( r ،110/1=P = -20/1متبابولیب  پبایه )

نتبایج رگرسبببیون چنبدگانه به روش ورود در  وجود داشبببت.

ر دداری مشبباهده شببده بود، متغیرهایی که بین آنها رابطه معنی

 گزارش شده است.  3جدو  

 ترکیب بدن و توجه پایدار هایمؤلفههای رگرسیون در آماره: 3جدول 

 هایمؤلفه

 آزمون توجه
 عوامل پیش بین

ضرایب استاندارد  غیراستانداردضرایب 

 بتا
t  داریمعنیسطح 

B انحرافخطای 

 

 

 میشناخطای 

 132/1 -00/2  12/23 -03/00 ضریب ثابت

 122/1 -32/2 -11/1 21/1 -12/1 درید چربی

 133/1 01/2 33/1 2/0 10/2 شاخت توده بدنی

 11/1 -43/1 -00/1 12/1 -113/1 درید چربی تنه

 40/1 70/1 210/1 42/01 3/37 کمر به لگن

 

 زمان واکنش

 13/1 03/2  1/0022 01/2411 ضریب ثابت

 03/1 -03/1 -20/1 21/10 -17/0 آب کلی

 33/1 -13/1 -11/1 03/73 -33/7 پروتئین

 03/1 -03/0 -11/3 70/2 -00/4 سطن انر ی متابولی 

 10/1 -33/2 -13/3 07/13 73/001 توده عضالت اسکلتی

 زمان تغییرپذیری

 واکنش

 113/1 110/3  02/003 4/342 ضریب ثابت

 44/1 77/1 33/1 01/0 04/4 شاخت توده بدن

 13/1 37/0 01/1 101/1 00/1 درید چربی تنه

 10/1 -70/0 -10/1 47/241 -3/420 کمر به لگن

 هایمؤلفهمیشبببن، ا، در متغیر خطای 3ببا توجبه ببه جدو  

 بینیپیشدر را درید چربی و شاخت توده بدن بیشترین سهم 

توده عضبببالت اسبببکلتی  مؤلفه کهدرحالی ،(p<10/1) دارند

از (. p< 10/1) زمان واکنش دارد بینیپیشرا در  تأثیربیشترین 

هببای سبببوی دیگر در متغیر تغییرپببذیری زمببان واکنش متغیر

 (.p <10/1) این متغیر را نداشتند بینیپیشبین رابلیت پیش

  گیریو نتیجه بحث
های جسبببمانی آمده هر کدام از مؤلفهبر اسببباس نتایج بدسبببت

هبای آنتروپومتری ببا مؤلفه خایبببی از ترکیبب ببدن و ویژگی

زان های میعملکرد شببناختی در ارتبا  بود. در این راسببتا مؤلفه

آب کلی بدن، پروتئین بدن، سببطن انر ی متابولی  پایه و توده 

عضببالت اسببکلتی با زمان واکنش رابطه داشببتند که این مؤلفه 

و شبببنباختی با بعد حرکتی نیز در  گیریتصبببمیمبر بعبد  عالوه

ری دیگهای پژوهشآمده، دسته همسو با نتایج ب ارتبا  اسبت.

تئین هایی نظیر آب بدن، پرواند که بر نقش مؤلفهنیز وجود داشته

نشان  هاپژوهشاین  اند.داشبته تأکیدهای مرتبط با تغذیه و مؤلفه

عملکرد مغز و به تب  آن دهند کمبود آب بدن ممکن اسبببت می

صرف آب م تأثیرررار دهد. البته  تأثیر عملکرد شناختی را تحت

 دهرچندر دوران کودکی بر عملکرد شببناختی نامشخت است. 

را آبی هسبببتند زیکودکان بیشبببتر از بزرگسببباالن در معر  کم

. (03) بینندمصرف مایعات آنها را تدارک می ترهابزرگبیشبتر 

آبی را کودکانی که کم دهدنشبببان می هباببا این حبا  پژوهش

ان تری را نشبباند احتماالت عملکرد شببناختی ضببعیفتجربه کرده

دهد کودکان دارای نشبببان می هاپژوهش. نتایج (04) دهنبدمی

تری در انعطاف شناختی داشتند. میزان آبی عملکرد ضببعیفکم

بهتر  یدیدار مدت و توجهآب کلی بدن بیشبببتر با حافظه کوتاه

 نندهتأییدکولی نیز حیوانی در سطن سل هایپژوهشهمراه است. 

. عالوه بر این مقدار پروتئین بیشببتر و (00)این موضببوه اسببت 

سبببطن انر ی  دهندهافزایش نوعیبهحجم عضبببالت بیشبببتر که 
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تر ذارتأثیرگمتبابولیب  پایه نیز هسبببت، در بهبود زمان واکنش 

ذکور تنها توده م هایمؤلفهنتایج نشبببان داد از  هرچنبداسبببت. 

ر دبینی زمان واکنش را داشببت. عضببالت اسببکلتی رابلیت پیش

 ترری سرسبد توده عضبالنی بیشتر با اجرای می به نظراین راسبتا 

 بهبود زمان واکنش نیز هرچندپاسخ به محرک در ارتبا  است. 

تواند به عنوان سرعت انتقا  اطالعات و سرعت پردازش مغز می

کتی های ادراکی و حردر آن بیشتر مؤلفه در نظر گرفته شود که

 درگیر هستند.

های شباخت توده بدن، درید چربی از سبوی دیگر مؤلفه

 تواند نشبببانگر چاری در افرادتنه و نسببببت کمر به لگن که می

 زمان واکنش در تغییرپذیریبباشبببد با مؤلفه خطای امیشبببن و 

و  یریگمتصببمیتوان از نوه ها را میارتبا  بودند که این مؤلفه

دهد شناختی یرف در نظر گرفت. خطای امیشن زمانی رخ می

که محرک ایبلی نیاز به پاسخ دارد اما فرد آن را نادیده گرفته 

دهد. این مؤلفه معموالت به عنوان شببباخت و ببه آن پاسبببخ نمی

داد شبببود و افزایش تعگرفته می در نظر به زنگیتوجه و گوش 

حاضبببر این  پژوهشکه در  اسبببتآن در ارتبا  با عدم توجه 

بط با های مرتزمان واکنش با مؤلفه تغییرپذیریمؤلفبه در کنبار 

و با توجه به نقش خطای امیشن در  روازاینچاری رابطه داشتند. 

که مؤلفه توجه ی  عنصبببر مهم در مقیباس توجه و از آنجایی

 با راسببتاهمحاضببر  پژوهش، نتایج اسببتهای شببناختی کنش

دهببد بین عملکرد شبببنبباختی و ان مینتببایجی اسبببت کببه نشببب

امببا بببا  ؛رابطببه وجود دارد ذکرشبببدههببای جسبببمببانی ویژگی

های مرتبط با چاری نظیر اند مؤلفهکه نشبببان داده هباییپژوهش

 های چاری مرکزیو مؤلفه شببباخت توده بدن، دریبببد چربی

درید چربی تنه و نسبت کمر به لگن( بیشتر با خطای کامیشن )

. (0)نیسبببت  سبببوهمری در ارتبا  هسبببتند، و یبا توانایی بازدا

توانببد هببا میهببای موجود در نوه تکلیف و آزمودنیتفبباوت

ها باشبببد. متغیر دیگری که در ارتبا  با علل این تنارض ازجمله

اکنش زمان و یپذیرمؤلفه تغییر هبای مرتبط با چاری بودمؤلفبه

 اسبببتفاده موردکمتر  هاپژوهشاهمیت آن در  وجود بابود که 

ینببه پیشبببزمببان واکنش در برخی از تغییرپببذیریگیرد. ررار می

ببه عنوان یب  ورفبه در توجه در طو  زمان در نظر  پژوهشبببی

شبببود کبه در آن توجبه به تکلیف و به تب  آن زمان گرفتبه می

کنبد یبا ببه عببارتی ورفه در توجه پایدار واکنش تغییر پیبدا می

که باعث خطای امیشبببن  آن اسبببتتر از گاهی اورات ضببعیف

ر د تغییرپذیریشببود و باعث دیر پاسببخ داده می درنتیجه ،شببود

شببود. البته در برخی متون دیگر این مؤلفه می های واکنشزمان

. (01) تاسببکننده تکانشببگری بینیپیشبه عنوان شبباخت و یا 

یکی از دالیببل ببباال رفتن تغییرپببذیری، ببباال رفتن مببدت زمببان 

دهد که نشان می هاپژوهشهاسببت. واکنش در برخی کوشببش

هایی که منجر به های ربل از کوشببشزمان واکنش در کوشببش

رسد که می به نظر درنتیجهشبود، بیشتر است. خطای امیشبن می

های از فراینبد جزئیهبای واکنش طوالنی ممکن اسبببت زمبان

ای شود زیرا خطکه باعث ایجاد خطای امیشن می شناختی باشد

 دهدای در توجه رخ میدهبد کبه ورفبهامیشبببن زمبانی رخ می

 دهندهاننشببزمان واکنش  تغییرپذیریافزایش  طورکلیبه. (07)

اختال  در سبیسبتم پردازش اطالعات است و ممکن است ی  

. از مجموه (00) توجه باال به پایین باشد مهارمارکر حسباس به 

مان ز تغییرپذیریهای خطای امیشبببن و نتبایج مرتبط ببه مؤلفبه

اری و ا چهای مرتبط بتوان وجود رابطه را بین مؤلفهواکنش می

ه گذشببتهای پژوهش هرچند لکرد شببناختی اسببتنبا  کرد،عم

ذکور های مهای متفاوتی را نسبت به هر کدام از مؤلفهاسبتنبا 

 ا مثعنوانبهانبد. ا عملکرد شبببنباختی بیبان کردهو رابطبه آن بب

شاخت توده بدن و درید چربی بیشتر به عنوان مؤلفه مرتبط با 

تنه  درید چربی کهدرحالیشبوند چاری کلی در نظر گرفته می

با چاری  های مرتبطو نسبببت کمر به لگن بیشببتر به عنوان مؤلفه

گذشببته نشببان  هایپژوهششببوند. نتایج مرکزی شببناخته می

 دچباری کلی و مرکزی در ارتببا  با عملکر هردودهبد کبه می

ای چاری مرکزی با عملکرد حافظه مثا عنوانبهشناختی هستند. 

در ارتبا  است. عالوه بر  یی فضایی دیداریاجرا هایمهارتو 

دهبد افزایش چاری مرکزی معمو  ا نشبببان می هباپژوهشاین 

های کباهش ماده خاکسبببتری در هیپوکامم و مخچه که محل

ود. افزایش نسببببت در ارتبا  باجرایی هسبببتند، های کنشمهم 
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منفی ببا حبافظه و حجم هیپوکامم در  طورببهکمر ببه لگن نیز 

حاضببر نشببان داد اگرچه  پژوهشاما نتایج .  (03) ارتبا  اسببت

در  میشبببناخطبای چبباری مرکزی و کلی ببا  هبایمؤلفبه هردو

چاری مرکزی مانند دریبببد  هایمؤلفه، امبا تنها ارتببا  بودنبد

خطای  بینیپیشچربی کلی ببدن و شببباخت توده بدن رابلیت 

 دوهرحاضر  پژوهشاز سوی دیگر اگرچه در میشن را داشتند. ا

های چاری کلی در ارتبا  با عملکرد شبببناختی بودند اما مؤلفبه

ن دو ی ایتأثیرگذارگذشبته گاهی اورات در  هایپژوهشنتایج 

اند. بر این مؤلفه بر عملکرد شناختی نتایج متنارضی را نشان داده

شبباخت توده بدن باالتر که کودکان با اسبباس نشببان داده شببد 

نرو، عملکرد  -تری در اجرای تکلیف بروعبملکرد ضبببعیف

افظه و ح دیداریسبرعت پردازش و تکلیف فضایی  تحصبیلی،

نیز نشبببان  تصبببویربرداری هایپژوهش. (21) کاری داشبببتند

حجم ماده خاکسبببتری  دهد که شببباخت توده بدن باالتر بامی

ر رشببب ازجملهمغزی درگیر عملکرد شبببناختی  کمتر در منباطق

وجود دارد  نیز هاییپژوهش. البته (20)دارد پیشانی ارتبا  پیش

داند. عملکرد شبببناختی مؤثر نمی بینیپیشکه این مؤلفه را در 

که بین  ند( نشبببان داد22) گانسبببتاد و همکاران مثبا عنوانببه

شببباخت توده بدنی و حافظه و انعطاف شبببناختی رابطه وجود 

 مروربهکه رابطه رد و وزن  جبایی نبدارد. بر این اسببباس از آن

 ین اسببتاتوان در نظر گرفت که می ایکند نکتهتغییر می زمان

 ،ای بین عملکرد شناختی و بافت چربی وجود داردکه چه رابطه

بی چاری و بافت چر دهندهنشان تنهاییبهزیرا شاخت توده بدن 

و  رد و وزن در ط کننده اسبببت.بینیپیشکه تنها ی  نیسبببت 

ه بین رابط درنتیجهکند مداوم تغییر می به یببورت تحو دوران 

شاید  د وکنشباخت و عملکرد شبناختی ممکن است تغییر  این

این  د. بر اسببباسکرنتوان از آن ببه عنوان متغیر ثابتی اسبببتفاده 

بین عملکرد شببناختی بیشببتر با دریببد ایببلی مطالعات رابطه 

ی که بیشببتر در تکالیف اینو عالوه بر  ؛چربی اسببت تا توده بدن

. (23) یاد  است هرابط این دنشبناختی بیشتری دارنیاز به مهار 

حاضببر نشببان داد که عالوه بر دریببد چربی،  پژوهش هرچند

کلیف در ت گیریتصمیمتواند با درت شباخت توده بدن نیز می

سد در رمی به نظر اما رابطه داشبته باشد اسبتفاده موردشبناختی 

حاضببر به دلیل عدم رشببد  پژوهش کنندگانشببرکترده سببنی 

یل افزایش به دلبیشتر باال رفتن شاخت توده بدن  ،زیاد عضالت

درید چربی بوده و این دو مؤلفه با یکدیگر در ارتبا  باشند و 

بر  یمغیرمسببتقمسببتقیم و  طوربهتواند فزایش دریببد چربی میا

های چندگانه و . مکانیسبببم(2) عملکرد ذهنی افراد مؤثر باشبببد

متفبباوتی در زمینببه این رابطببه وجود دارد کببه برخی از آنهببا 

کی . در بعببد فیزیولو یهسبببتنببدفیزیولو یکی و برخی رفتبباری 

 وهببای مرتبط بببا بببافببت چربی  توان بببه رابطببه بین هورمونمی

. عالوه بر این ممکن (0 و 7)کرد شبببناختی اشببباره  هایکنش

های کهکه بر شب تأثیریدلیل درید چربی باال و چاری به است 

 مثا عنوانهبشناختی مؤثر باشد.  مهارگذارد بتواند بر عصبی می

و  پیشبببانیکه ربالت ذکر شبببد هیپوکامم، رشبببر پیش طورهمان

 است که این مناطق با چاری و تأثیرگذارشناختی مهار مخچه بر 

حاضببر  پژوهشکه  هرچند ،دریببد چربی باال در ارتبا  اسببت

عوامل زیربنایی این رابطه را دنبا  نکره بود. از سبببوی دیگر در 

 ذکرشبببدهبعد رفتاری چرخه چاری ممکن اسبببت علت روابط 

باشبد. بر اساس این چرخه یکی از تبعات افزایش درید چربی 

ر این . باسبببتو چاری کاهش تمایل افراد به انجام فعالیت بدنی 

اسببباس افراد چا  معموالت تحرک و فعالیت بدنی کمتری دارند 

دهد که بین میزان نشببان می هاپژوهشو در همین راسببتا نتایج 

. (0) وجود داردهبای شبببنباختی رابطه کنشفعبالیبت ببدنی و 

با توجه به اهمیت عملکرد شناختی در دوره کودکی و  روازاین

توان از شببباخت تناسبببب اندام به عنوان ی  در طو  عمر می

گی با تغییر سبببب  زند روازاینبر آن یاد کرد.  تأثیرگذارعامل 

د تغذیه سالم و کاهش دری ،ز فعالیت بدنی مناسبو اسبتفاده ا

توان از اثرات مفیببد آن در بهبود عملکرد شبببنبباختی چربی می

نسان و به کرد المابعاد مختلف ع با توجه به اینکهد. کرفاده اسبت

تب  آن عملکرد شببناختی بسببیار گسببترده و پیچیده اسببت و این 

 ایهپژوهش در نتیجه کندمی آن را محدود بینیپیشمسبببئلبه 

تواننببد بببه بررسبببی ابعبباد دیگر عملکرد شبببنبباختی و آتی می

ه از سبببوی دیگر با توجه ب .ترکیبب بدنی بپردازند هبایویژگی
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این رابطه در ی  مقط   مطالعهحباضبببر تنهبا به  پژوهشاینکبه 

ن های ترکیب بدرابطه ویژگیزمانی پرداخته اسبببت، بررسبببی 

عملکرد تحو   مباننبد دریبببد چربی در دوره کودکی با روند

ن تواند به فهم بیشبببتر ایشببناختی افراد در دوره بزرگسببالی می

   .کندموضوه کم  
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Abstract  
 

Background and Purpose: The change in lifestyle in recent decades has led children to change in 

body composition, while researchers have shown that physical changes can affect cognitive 

components. The purpose of this study was to investigate the relationship between some body 

composition features with sustained attention as one of the components of cognitive function in 

children.  

Method: The method of this study was descriptive and correlational. 100 children aged 7 to 9 years 

from Mashhad (winter 2017) were examined via the body composition (Cha. 1996) and continuous 

visual performance tests (Rosvold, 1954). For data analysis, correlation and regression tests were 

used. 

Results: The results showed that there was a significant relationship between fat percentage, body 

mass index, trunk fat percentage and waist to hip ratio with omission error and reaction time 

variability (P<0.05). On the other hand, there was a significant negative relationship between the 

components of total body water, body protein, basal metabolic level and skeletal muscle mass with 

reaction time (P<0.05). Based on regression results, the fat percentage and body mass index were 

able to predict omission error and the skeletal muscle mass can predict reaction time (P<0.05). 

Conclusion: Based on the results, each body composition characteristics was associated with a 

specific component of cognitive function. In this regard, the components associated to the reaction 

time can be considered in relation to the perceptual motor aspect, while the obesity-related 

components were associated with the performance accuracy.  As a result, there appears to be a 

specific connection between the body composition features and the cognitive control structures. 
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