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چکیده
زمینه و هدف :تغییر در سبب

زندگی در دهههای اخیر ،کودکان را به سبمت تغییر در ترکیب بدن سبو داده اسببت و بر اساس نتایج

پژوهشهای مختلف ،تغییرات جسمانی میتوانند بر مؤلفههای شناختی تاثیرگذار باشند؛ بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه
بین برخی ویژگیهای ترکیب بدن با توجه پایدار به عنوان یکی از مؤلفههای کنشوری شناختی در کودکان انجام شد.
روش :روش مطالعه حاضبر تویبیفی از نوه همبسبتگی بوده اسبت .تعداد  011نفر از کودکان  7تا  3سبا شبهر مشهد در سا  0330از
طریق آزمونهای ترکیب بدن (چا و همکارن  )0331و عملکرد پیوسبببته دیداری (رازولد و همکاران  )0301مورد بررسبببی ررار گرفتند.
برای تحلیل دادهها از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشبان داد بین متغیر دریبد چربی ،شاخت توده بدن ،درید چربی تنه و نسبت کمر به لگن با خطای امیشن و تغییرپذیری
زمبان واکنش رابطبه معنیداری وجود دارد ( .)p>1/10از سبببوی دیگر بین مؤلفههای میزان آب کلی بدن ،پروتئین بدن ،سبببطن انر ی
متابولی

پایه ،تودهعضبالت اسبکلتی و زمان واکنش رابطه منفی معنیداری وجود دارد ( .)p>1/10بر اساس نتایج رگرسیون مؤلفههای

دریببدچربی و شبباخت توده بدن رادر به پیشبینی خطای امیشببن و مؤلفه توده عضببالت اسببکلتی رادر به پیشبینی زمان واکنش بود
(.)p>1/10
نتیجهگیری :بر اسباس نتایج به دسبت آمده هر کدام از مؤلفههای ترکیب بدن با مؤلفه خایبی از عملکرد شناختی در ارتبا است .در
اینراسببتا مؤلفههای مرتبط با زمان واکنش را میتوان در ارتبا با بعد ادراکی حرکتی در نظر گرفت در حالی که شبباختهای مرتبط با
چاری با یببحت عملکرد در ارتبا بودند؛ در نتیجه به نظر میرسببد که بین ترکیب بدنی و سببازههای مهار شببناختی ،ی

ارتبا خاص

وجود دارد.
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کلیدواژهها :ترکیب بدن ،توجهپایدار ،کنش اجرایی ،چاری
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مقدمه

فعالیت بدنی اسببت .بر این اسبباس افراد چا معموالت تحرک و

در طو دهههای گذشببته با یببنعتی شببدن جوام  ،بیتحرکی

فعبالیت بدنی کمتری دارند و در همین راسبببتا نتایج پژوهشها

نهتنها در بزرگساالن ،که در میان کودکان و نوجوانان نیز شیوه

نشببان میدهد که بین میزان فعالیت بدنی و کنشهای شببناختی

پیبدا کرده اسبببت .کاهش فعالیت بدنی در کنار سبببایر عوامل

رابطه وجود دارد ( .)0نتایج این پژوهشها فقط به وجود رابطه

زندگی نظیر تغذیه و تبعات آن بهطور مستقیم و

بین فعببالیببت بببدنی و افزایش آمببادگی جسبببمببانی بببا عملکرد

غیرمسبتقیم میتواند منشأ بسیاری از مشکالت جسمانی و ذهنی

تحصببیلی ختم نمیشببود بلکه حتی نشببان میدهد با مداخالت

ازجمله تغییر در ترکیب بدن و چاری در دوران کودکی شببود.

تمرینی میتوان عملکرد تحصبببیلی افراد را خصبببویببببات در

چاری دوران کودکی ممکن اسببت نشاندهنده برخی بیماریها

زمینههای ذکرشده ارتقا داد .آثار مثبتی که فعالیتهای ورزشی

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

بر عملکرد تحصببیلی میگذارد به واسببطه تأثیر مثبتی اسببت که

و چاری عالوه بر تأثیری که بر سببالمت جسببمانی دارد میتواند

فعالیت بدنی بر مهار شناختی فرد دارد (.)1

مرتبط با سب
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بر عملکرد ذهنی و کنشهای شببناختی و اعما ماهرانه افراد به

تغییر در ترکیببب بببدن و افزایش دریبببد چربی میتوانببد

خصببوص کودکان مؤثر باشببد .البته این تأثیر ممکن اسببت به

بببهطور مسبببتقیم و از طریق هورمونهببای مشبببتق از چربی بر

یبورت مسبتقیم یا غیرمسبتقیم باشد .همانطور که روند شروه

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

چاری از دوران کودکی و همزمان با تحو سببری مغزی شروه

ترشن آنها تنظیمکننده سیری و مصرف غذا است و با چاری در

میشود ،چگونگی تغییرات زیستی مرتبط با چاری ممکن است

ارتبا است با کنش شناختی نیز رابطه دارند .در سا های اخیر

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

نشببان داده شببده اسببت که بافت چربی از لحاو متابولیکی فعا

شببناختی که ممکن اسببت تحتتأثیر ترکیب بدن و چاری ررار

اسببت .این بافت مواد متعددی را با کنشهای زیسببتی متفاوتی

گیرد کنشهببای اجرایی 0اسببببت .کنشهببای اجرایی وا های

تولید میکند که بر سببیسببتم دیگر اندامها و بافتها نظیر مغز و

پوشبشدهنده برای دستهای از فرایندهای پیچیده شناختی است

تنظیم متابولیسبم تأثیر میگذارد .این مواد شامل آدیپوکینها یا

کبه واکنشهبای هبدفمند و منعطف به مورعیتهای سبببخت و

پروتئینهبای مشبببتقشبببده از چربی نظیر لپتین ،اینترلوکین  1و

جبدید را تحت پوشبببش ررار میدهد .کنشهای اجرایی دامنه

عامل نکروز توموری آلفا اسبببت .این موادی که توسبببط بافت

وسبببیعی از مهبار بباال ببه پبایین و فرایندهای ارزیابی نظیر مهار

چربی ترشبن میشوند ممکن است بر روی کنش شناختی تأثیر

توجه ،برنامهریزی و تنظیم اعما را شامل میشود .یکی از ابعاد

بگذارد ( 7و .)0

مهم کنشهای اجرایی ،رابلیت بازداری و حفظ توجه است که

البته بیشتر پژوهشها در زمینه رابطه فعالیت بدنی و چاری و

زیربنای حفظ بسببیاری از عملکردهای روزانه افراد اسببت (.)3

کنشهای اجرایی در سالمندان و بزرگساالن انجام شده است و

برخی پژوهشها نشببان میدهند که بین توجه پیوسببته و رابلیت

این موضبوه در کودکان کمتر مورد بررسبی ررار گرفته است.

بببازداری کببه ازجملببه مهمترین مؤلفببههببای کنشهببای اجرایی

این در حالی اسبببت که بسبببیاری از کنشهای مغزی در دوره

است و اندازههای بدنی و ترکیب بدنی رابطه وجود دارد (.)4

کودکی شببکلگرفته و سببپپ پیشببرفت مییابد ازاینرو با مهار

تغییر در ترکیبب ببدن و افزایش دریبببد چاری میتواند بهطور

عوامبل تبأثیرگذار بر این کنشها میتوان سبببالمت افراد را در

غیرمستقیم بر کنش شناختی تأثیرگذار باشد ( .)2یکی از تبعات

بزرگسبالی مدیریت کرد .از سوی دیگر همانطور که ذکر شد

افزایش دریبببد چربی و چباری کباهش تمبایبل افراد ببه انجام

برخی از پژوهشهببا نشبببان دادهانببد کبه کودکبان چبا دارای

1. Executive functions

030
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رابطه بین ویژگیهای ترکیب بدن و توجه پایدار در کودکان

عملکرد تحصبببیلی ضبببعیفتری نسبببببت به همسببباالن بدون

جریان الکتریکی اسبببتوار اسبببت که با عبور ی

اضببافهوزن هسببتند و توجیه این تأثیر بر اسبباس وجود رابطه بین

الکتریکی با فرکانپ باال و کم انر ی میزان مقاومت موجود

سبببو و وجود رابطببه بین

در مسبیر جریان محاسببه میشبود .پژوهشهای گذشته اعتبار

کنشهای اجرایی و عملکرد تحصیلی از سوی دیگر است (.)3

این ابزار در تعیین ترکیبب بدنی را مناسبببب گزارش کردهاند

ازاینرو رابطه بین چاری و ابعاد مختلف کنشهای اجرایی نظیر

(.)01( )1/73

توجه به یبورت مسبتقیم کمتر مورد بررسبی ررار گرفته است.

 .2آزمون عملکرد پیوسببته :3توجه پایدار افراد از طریق آزمون

عالوه بر این در پژوهشهای ذکرشبده بیشتر از مفهوم چاری به

عملکرد پیوسبببتببه دیببداری مورد بررسبببی ررار گرفببت کببه

عنوان اضبافهوزن اسبتفاده شببده اسببت و بیشببتر به بررسی رد و

مؤلفههای آن شامل زمان واکنش (سرعت پردازش اطالعات)،

وزن و شبباخت توده بدنی پرداخته شببده اسببت و به یببورت

تغییرپذیری زمان واکنش (همسانی عملکرد) ،خطای امیشن یا

اختصببایببی مؤلفههای رایج ترکیب بدنی به خصببوص دریببد

نبادیبده گرفتن در پاسبببخ به محرکهای ایبببلی (مؤلفه عدم

چربی کمتر مورد بررسببی ررار گرفته اسببت .با توجه به مطالب

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

ذکببرشببببده ایببن پببژوهش دریببببدد اسببببت رابطببه بین

اعتبار این آزمون در گروه سبببنی مشبببابه توسبببط هادیانفرد و

مؤلفبههبایترکیب بدن و چاری (نظیر دریبببد چربی در کنار

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

شبببباخت توده بببدن) و یکی از کنشهببای اجرایی مهم یعنی

ج) روش اجرا :بببه منظور اطمینببان از دریق بودن ارزیببابی

رابلیت توجه پیوسته کودکان را مقایسه کند.

ترکیب بدن از افراد خواسببته شببد تا از کارهای طارتفرسببا و

چبباری و کنشهببای اجرایی از ی ب

فعالیتهای ورزشببی سببنگین حدارل  02سبباعت ربل از انجام

روش
الف) طرح پژوهش و شرررکرتکننردگران :طرح پژوهش
توییفی از نوه همبستگی است .تعداد  011نفر از کودکان  7تا
 3ساله شهر مشهد در زمستان  0330مورد بررسی ررار گرفتند.
در ابتبدا افراد از طریق پرسبببشبببنامه گزارشدهی والدین مورد
ارزیابی ررار گرفتند تا کودکانی که سابقه اختال های جسمانی
و ذهنی مزمن داشبببتند غربا شبببوند .سبببپپ افراد جهت تعیین
ویژگیهببای ترکیببب بببدن و توجببه پببایببدار مورد ارزیببابی ررار
گرفتنبد .در ابتبدای طرح ،روش اجرای آزمونهبا و نتبایج آنها
برای والدین کودکان توضببین داده شببد و از آنها رضببایتنامه
کتبی جهت شرکت فرزندانشان در طرح گرفته شد.
 .0ارزیبابی ترکیبب بدن :0در این مطالعه از آنالیز امپدانپ
الکتریکی توسبط دسبتگاه آنالیز ترکیب بدن اینبادی 2استفاده
سببری و غیرتهاجمی بر پایه سببرعت عبور
1. Body composition Assessment
2. Inbody

032

آزمون خودداری کنند و تغذیه ،اسببتراحت و خواب متعاد
داشبته باشبند .عالوه بر این از آزمودنیها خواسبته شد که بین
سبباعت  00تا  03برای انجام آزمون ترکیب بدن مراجعهکنند
تا فایببله زمانی کافی بین یببرف غذا (یبببحانه) و آزمون
ترکیب بدن وجود داشبببته باشبببد .ابتدا رد و وزن آزمودنی
اندازهگیری و سبپپ افراد بدون حرکت ،به یبورت ایستاده و
بدون وجود اشببیا فلزی همراه و با حدارل لباس روی دسببتگاه
ررار میگرفتند به طوری که سببینه پاها و پاشببنههای هر دو پا
کامالت روی الکترودها ررار داشببت و همزمان کف و انگشببت
شبسبت هر دو دست کامالت مماس بر الکترودها بود .در بخش
ویژگیهبای ترکیبب ببدن مؤلفههای رد ،وزن ،شببباخت توده
بدن ،دریبد چربی بدن ،درید چربی تنه ،نسبت کمر به لگن،
میزان آب ببدن ،پروتئین و سبببطن انر ی متبابولیکی پایه مورد
ارزیابی ررار گرفتند.

)3. Continuous performance test (CPT
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ب) ابزار

شببد .این تکنی

سبببیگنا
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سبپپ افراد در ی

الناز زینالی و همکاران

اتا آرام و ساکت در آزمون عملکرد

کبامبل افراد نمونبه ،اطمینبان از محرمبانه ماندن اطالعات ،آزاد

پیوسببته دیداری شببرکت میکردند .در ابتدای جلسببه آزمون،

بودن افراد نمونبه جهبت پایان دادن به مشبببارکتشبببان در روند

روش اجرا و نوه محرکها و پاسببخها برای افراد توضببین داده

آزمایش و . ...

شببد و در ادامه شببرکتکنندگان کوشببشهای تمرینی را انجام

یافتهها

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

در جدو زیر ویژگیهای جسببمانی آزمودنیها گزارش شببده

مؤلفههای جسببمانی و ذهنی موردبررسبببی ررار گرفت .الزم به

است.

یادآوری اسبببت که تمامی مالحظات اخالری مربو به انجمن
روانشببناسببی آمریکا در این مطالعه رعایت شببد مانند رضببایت

جدول :1ویژگیهای جسمانی آزمودنیها
متغیر

وزن

قد

شاخص

درصد

آب کلی

توده

چربی

بدن

بدن

بدن

پروتئین

نسبت

توده

سطح

عضالت

انرژی

کمر به

اسکلتی

متابولیک

لگن

پایه
میانگین

030

23/00

07

20/0

01/10

4/44

00/31

011

1/73

انحراف استاندارد

1/17

0/1

2/0

0/11

2/10

1/07

0/1

11/2

1/10

 22دریببد بودد .ضببرایب همبسببتگی بین متغیرها در جدو 2

همان طور که در جدو  0مشبباهده میشببود آزمودنیهای

گزارش شده است.

حاضر در این تحقیق دارای میانگین رد  030سانتی متر ،میانگین
وزن حدود  31کیلوگرم بوده و میانگین دریبببد چربی نزدی

جدول  :2ضرایب همبستگی بین متغیرها
آب بدن

توده

انرژی

نسبت

درصد

پروتئین

شاخص

درصد

عضالت

متابولیک

کمر به

چربی

پایه

لگن

تنه

توده بدن

چربی

1/01

1/07

1/00

*1/43

*1 /40

خطای امیشن

1/ 43

*1/31

1/00

1/17

1/13

1/113

1/12

خطای کامیشن

1/14

1/103

1/10

1/10

*-1/20

1/14

1/04

-1/04

* 1 /22

*1/23

زمان واکنش

1/10

1/042

*-1/20

*-1/20

*-1/27

تغییرپذیری زمان واکنش

* 1/20

1/00

-1/04

-1/03

-1/02
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* بیانگر رابطه معنادار در سطن  P>1/10است

بر اسباس جدو  2بدستآمده بین متغیر شاخت توده بدن

عالوه بر این نتبایج نشبببان میدهبد که بین متغیر شببباخت

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

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

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

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

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

رابطبه معنیداری وجود دارد و با افزایش نسببببت کمر به لگن

خطای امیشن و تغییرپذیری زمان واکنش افزایش مییابد.

میزان خطای امیشن و تغییرپذیری زمان واکنش افزایش مییابد.
همچنین بین زمان واکنش با میزان آب کلی بدن (، r= -1/20
033
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رابطه بین ویژگیهای ترکیب بدن و توجه پایدار در کودکان

 ،)P=1/114میزان پروتئین بببدن ( ،)P=1/110 ،r=-1/20میزان

وجود داشبببت .نتبایج رگرسبببیون چنبدگانه به روش ورود در

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

متغیرهایی که بین آنها رابطه معنیداری مشبباهده شببده بود ،در

متبابولیب

پبایه ( )P=1/110 ،r = -1/20رابطه معنیدار منفی

جدو  3گزارش شده است.

جدول  :3آمارههای رگرسیون در مؤلفههای ترکیب بدن و توجه پایدار
مؤلفههای
آزمون توجه

خطای امیشن

عوامل پیش بین

ضرایب استاندارد

ضرایب غیراستاندارد

t

سطح معنیداری

-2/00

1/132

-1/11

-2/32

1/122

2/01

1/133
1/11

B

خطایانحراف

ضریب ثابت

-00/03

23/12

درید چربی

-1/12

1/21

شاخت توده بدنی

2/10

0/2

1/33

درید چربی تنه

-1/113

1/12

-1/00

-1/43

1/210

1/70

1/40

2/03

1/13

-1/03

1/03
1/33

بتا

کمر به لگن

37/3

01/42

ضریب ثابت

2411/01

0022/1

آب کلی

-0/17

10/21

-1/20

پروتئین

-7/33

73/03

-1/11

-1/13

سطن انر ی متابولی

-4/00

2/70

-3/11

-0/03

1/03

توده عضالت اسکلتی

001/73

13/07

-3/13

-2/33

1/10

ضریب ثابت

342/4

003/02

3/110

1/113

تغییرپذیری زمان

شاخت توده بدن

4/04

0/01

1/77

1/44

واکنش

زمان واکنش

1/33

درید چربی تنه

1/00

1/101

1/01

0/37

1/13

کمر به لگن

-420/3

241/47

-1/10

-0/70

1/10

ببا توجبه ببه جدو  ،3در متغیر خطای امیشبببن ،مؤلفههای

نیز وجود داشتهاند که بر نقش مؤلفههایی نظیر آب بدن ،پروتئین

درید چربی و شاخت توده بدن بیشترین سهم را در پیشبینی

و مؤلفههای مرتبط با تغذیه تأکید داشبتهاند .این پژوهشها نشان

دارند ( ،)p>1/10درحالیکه مؤلفه توده عضبببالت اسبببکلتی

میدهند کمبود آب بدن ممکن اسبببت عملکرد مغز و به تب آن

بیشترین تأثیر را در پیشبینی زمان واکنش دارد ( .)p> 1/10از

عملکرد شناختی را تحت تأثیر ررار دهد .البته تأثیر مصرف آب

سبببوی دیگر در متغیر تغییرپببذیری زمببان واکنش متغیرهببای

در دوران کودکی بر عملکرد شببناختی نامشخت است .هرچند

پیشبین رابلیت پیشبینی این متغیر را نداشتند (.)p >1/10

بیشبتر بزرگترها مصرف مایعات آنها را تدارک میبینند (.)03

بحث و نتیجهگیری
بر اسببباس نتایج بدسبببتآمده هر کدام از مؤلفههای جسبببمانی
عملکرد شببناختی در ارتبا بود .در این راسببتا مؤلفههای میزان
پایه و توده

عضببالت اسببکلتی با زمان واکنش رابطه داشببتند که این مؤلفه
عالوه بر بعبد تصبببمیمگیری و شبببنباختی با بعد حرکتی نیز در
ارتبا اسبت .همسو با نتایج به دستآمده ،پژوهشهای دیگری

034

ببا این حبا پژوهشهبا نشبببان میدهد کودکانی که کمآبی را
تجربه کردهاند احتماالت عملکرد شببناختی ضببعیفتری را نشببان
میدهنبد ( .)04نتایج پژوهشها نشبببان میدهد کودکان دارای
کمآبی عملکرد ضببعیف تری در انعطاف شناختی داشتند .میزان
آب کلی بدن بیشبببتر با حافظه کوتاهمدت و توجه دیداری بهتر
همراه است .پژوهشهای حیوانی در سطن سلولی نیز تأییدکننده
این موضببوه اسببت ( .)00عالوه بر این مقدار پروتئین بیشببتر و
حجم عضبببالت بیشبببتر که بهنوعی افزایشدهنده سبببطن انر ی
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ترکیبب ببدن و ویژگیهبای آنتروپومتری ببا مؤلفه خایبببی از
آب کلی بدن ،پروتئین بدن ،سببطن انر ی متابولی

کودکان بیشبببتر از بزرگسببباالن در معر

کمآبی هسبببتند زیرا

رابطه بین ویژگیهای ترکیب بدن و توجه پایدار در کودکان

متبابولیب

پایه نیز هسبببت ،در بهبود زمان واکنش تأثیرگذارتر

پژوهشبببی ببه عنوان یب

ورفبه در توجه در طو زمان در نظر

اسبببت .هرچنبد نتایج نشبببان داد از مؤلفههای مذکور تنها توده

گرفتبه میشبببود کبه در آن توجبه به تکلیف و به تب آن زمان

عضببالت اسببکلتی رابلیت پیشبینی زمان واکنش را داشببت .در

واکنش تغییر پیبدا میکنبد یبا ببه عببارتی ورفه در توجه پایدار

این راسبتا به نظر میرسبد توده عضبالنی بیشتر با اجرای سری تر

گاهی اورات ضببعیفتر از آن اسبببت که باعث خطای امیشبببن

پاسخ به محرک در ارتبا است .هرچند بهبود زمان واکنش نیز

شببود ،درنتیجه دیر پاسببخ داده میشببود و باعث تغییرپذیری در

میتواند به عنوان سرعت انتقا اطالعات و سرعت پردازش مغز

زمانهای واکنش میشببود .البته در برخی متون دیگر این مؤلفه

در نظر گرفته شود که در آن بیشتر مؤلفههای ادراکی و حرکتی

به عنوان شبباخت و یا پیشبینیکننده تکانشببگری اس بت (.)01

درگیر هستند.

یکی از دالیببل ببباال رفتن تغییرپببذیری ،ببباال رفتن مببدت زمببان

از سبوی دیگر مؤلفههای شباخت توده بدن ،درید چربی

واکنش در برخی کوشببشهاسببت .پژوهشها نشان میدهد که

تنه و نسببببت کمر به لگن که میتواند نشبببانگر چاری در افراد

زمان واکنش در کوشببشهای ربل از کوشببشهایی که منجر به

بباشبببد با مؤلفه خطای امیشبببن و تغییرپذیری زمان واکنش در

خطای امیشبن میشبود ،بیشتر است .درنتیجه به نظر میرسد که

ارتبا بودند که این مؤلفهها را میتوان از نوه تصببمیمگیری و

زمبانهبای واکنش طوالنی ممکن اسبببت جزئی از فراینبدهای

شناختی یرف در نظر گرفت .خطای امیشن زمانی رخ میدهد

شناختی باشد که باعث ایجاد خطای امیشن میشود زیرا خطای

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

امیشبببن زمبانی رخ میدهبد کبه ورفبهای در توجه رخ میدهد

و ببه آن پاسبببخ نمیدهد .این مؤلفه معموالت به عنوان شببباخت

( .)07بهطورکلی افزایش تغییرپذیری زمان واکنش نش باندهنده

توجه و گوش به زنگی در نظر گرفته میشبببود و افزایش تعداد

اختال در سبیسبتم پردازش اطالعات است و ممکن است ی

آن در ارتبا با عدم توجه اسبببت که در پژوهش حاضبببر این

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

مؤلفبه در کنبار تغییرپذیری زمان واکنش با مؤلفههای مرتبط با

نتبایج مرتبط ببه مؤلفبههای خطای امیشبببن و تغییرپذیری زمان

چاری رابطه داشتند .ازاینرو و با توجه به نقش خطای امیشن در

واکنش میتوان وجود رابطه را بین مؤلفههای مرتبط با چاری و

عنصبببر مهم در

عملکرد شببناختی اسببتنبا کرد ،هرچند پژوهشهای گذشببته

کنشهای شببناختی اسببت ،نتایج پژوهش حاضببر همراسببتا با

اسبتنبا های متفاوتی را نسبت به هر کدام از مؤلفههای مذکور

نتببایجی اسبببت کببه نشبببان میدهببد بین عملکرد شبببنبباختی و

و رابطبه آن ببا عملکرد شبببنباختی بیبان کردهانبد .بهعنوانمثا

ویژگیهببای جسبببمببانی ذکرشبببده رابطببه وجود دارد؛ امببا بببا

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

پژوهشهبایی که نشبببان دادهاند مؤلفههای مرتبط با چاری نظیر

چاری کلی در نظر گرفته میشبوند درحالیکه درید چربی تنه

شببباخت توده بدن ،دریبببد چربی و مؤلفههای چاری مرکزی

و نسبببت کمر به لگن بیشببتر به عنوان مؤلفههای مرتبط با چاری

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

مرکزی شببناخته میشببوند .نتایج پژوهشهای گذشببته نشببان

و یبا توانایی بازداری در ارتبا هسبببتند ،همسبببو نیسبببت (.)0

میدهبد کبه هردو چباری کلی و مرکزی در ارتببا با عملکرد

تفبباوتهببای موجود در نوه تکلیف و آزمودنیهببا میتوانببد

شناختی هستند .بهعنوانمثا چاری مرکزی با عملکرد حافظهای

ازجمله علل این تنارضها باشبببد .متغیر دیگری که در ارتبا با

و مهارتهای اجرایی فضایی دیداری در ارتبا است .عالوه بر

مؤلفبههبای مرتبط با چاری بود مؤلفه تغییرپذیری زمان واکنش

این پژوهشهبا نشبببان میدهبد افزایش چاری مرکزی معمو ا

بود که با وجود اهمیت آن در پژوهشها کمتر مورد اسبببتفاده

کباهش ماده خاکسبببتری در هیپوکامم و مخچه که محلهای

ررار میگیرد .تغییرپببذیری زمببان واکنش در برخی ازپیشبببینببه

مهم کنشهای اجرایی هسبببتند ،در ارتبا بود .افزایش نسببببت

مقیباس توجه و از آنجاییکه مؤلفه توجه ی
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کمر ببه لگن نیز ببهطور منفی ببا حبافظه و حجم هیپوکامم در

شبناختی مورد اسبتفاده رابطه داشبته باشد اما به نظر میرسد در

ارتبا اسببت ( .)03اما نتایج پژوهش حاضببر نشببان داد اگرچه

رده سببنی شببرکتکنندگان پژوهش حاضببر به دلیل عدم رشببد

هردو مؤلفبههبای چبباری مرکزی و کلی ببا خطبای امیشبببن در

زیاد عضالت ،باال رفتن شاخت توده بدن بیشتر به دلیل افزایش

ارتببا بودنبد ،امبا تنها مؤلفههای چاری مرکزی مانند دریبببد

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

چربی کلی ببدن و شببباخت توده بدن رابلیت پیشبینی خطای

افزایش دریببد چربی میتواند بهطور مسببتقیم و غیرمسببتقیم بر

امیشن را داشتند .از سوی دیگر اگرچه در پژوهش حاضر هردو

عملکرد ذهنی افراد مؤثر باشبببد ( .)2مکانیسبببمهای چندگانه و

مؤلفبههای چاری کلی در ارتبا با عملکرد شبببناختی بودند اما

متفبباوتی در زمینببه این رابطببه وجود دارد کببه برخی از آنهببا

نتایج پژوهشهای گذشبته گاهی اورات در تأثیرگذاری این دو

فیزیولو یکی و برخی رفتبباری هسبببتنببد .در بعببد فیزیولو یکی

مؤلفه بر عملکرد شناختی نتایج متنارضی را نشان دادهاند .بر این

میتوان بببه رابطببه بین هورمونهببای مرتبط بببا بببافببت چربی و

اسبباس نشببان داده شببد که کودکان با شبباخت توده بدن باالتر

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

عبملکرد ضبببعیفتری در اجرای تکلیف برو -نرو ،عملکرد

است درید چربی باال و چاری به دلیل تأثیری که بر شبکههای

تحصبیلی ،سبرعت پردازش و تکلیف فضایی دیداری و حافظه

عصبی میگذارد بتواند بر مهار شناختی مؤثر باشد .بهعنوانمثا

کاری داشبببتند ( .)21پژوهشهای تصبببویربرداری نیز نشبببان

همانطور که ربالت ذکر شبببد هیپوکامم ،رشبببر پیشپیشبببانی و

میدهد که شببباخت توده بدن باالتر با حجم ماده خاکسبببتری

مخچه بر مهار شناختی تأثیرگذار است که این مناطق با چاری و

کمتر در منباطق مغزی درگیر عملکرد شبببناختی ازجمله رشبببر

دریببد چربی باال در ارتبا اسببت ،هرچند که پژوهش حاضببر

پیشپیشانی ارتبا دارد ( .)20البته پژوهشهایی نیز وجود دارد

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

که این مؤلفه را در پیشبینی عملکرد شبببناختی مؤثر نمیداند.

بعد رفتاری چرخه چاری ممکن اسبببت علت روابط ذکرشبببده

ببهعنوانمثبا گانسبببتاد و همکاران ( )22نشبببان دادند که بین

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

شببباخت توده بدنی و حافظه و انعطاف شبببناختی رابطه وجود

و چاری کاهش تمایل افراد به انجام فعالیت بدنی اسبببت .بر این

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

اسببباس افراد چا معموالت تحرک و فعالیت بدنی کمتری دارند

زمان تغییر میکند نکتهای که میتوان در نظر گرفت این اسببت

و در همین راسببتا نتایج پژوهشها نشببان میدهد که بین میزان

که چه رابطهای بین عملکرد شناختی و بافت چربی وجود دارد،

فعبالیبت ببدنی و کنشهبای شبببنباختی رابطه وجود دارد (.)0

زیرا شاخت توده بدن بهتنهایی نشاندهنده چاری و بافت چربی

ازاینرو با توجه به اهمیت عملکرد شناختی در دوره کودکی و

نیسبببت که تنها ی

پیشبینیکننده اسبببت .رد و وزن در طو

در طو عمر میتوان از شببباخت تناسبببب اندام به عنوان ی

این شباخت و عملکرد شبناختی ممکن است تغییر کند و شاید

و اسبتفاده از فعالیت بدنی مناسب ،تغذیه سالم و کاهش درید

نتوان از آن ببه عنوان متغیر ثابتی اسبببتفاده کرد .بر اسببباس این

چربی میتوان از اثرات مفیببد آن در بهبود عملکرد شبببنبباختی

مطالعات رابطه ایببلی بین عملکرد شببناختی بیشببتر با دریببد

اسبتفاده کرد .با توجه به اینکه ابعاد مختلف عملکرد انسان و به

چربی اسببت تا توده بدن؛ و عالوه بر این بیشببتر در تکالیفی که

تب آن عملکرد شببناختی بسببیار گسببترده و پیچیده اسببت و این

نیاز به مهار شبناختی بیشتری دارند این رابطه یاد است (.)23

مسبببئلبه پیشبینی آن را محدود میکند در نتیجه پژوهشهای

هرچند پژوهش حاضببر نشببان داد که عالوه بر دریببد چربی،

آتی میتواننببد بببه بررسبببی ابعبباد دیگر عملکرد شبببنبباختی و

شباخت توده بدن نیز میتواند با درت تصمیمگیری در تکلیف

ویژگیهبای ترکیبب بدنی بپردازند .از سبببوی دیگر با توجه به
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مقط

زمانی پرداخته اسبببت ،بررسبببی رابطه ویژگیهای ترکیب بدن

 00020407302110اسببت .همچنین مجوز اجرای آن با مجوز

مباننبد دریبببد چربی در دوره کودکی با روند تحو عملکرد

کتبی آموزش و پرورش ناحیه  1مشهد به شماره  04/371یادر

شببناختی افراد در دوره بزرگسببالی میتواند به فهم بیشبببتر این

شببد .از تمامی شببرکتکنندگان در پژوهش و همچنین اسببتاد

موضوه کم

کند.

تشررکر و قردردانی :این پژوهش برگرفته شبببده از پایان نامه
کارشناسی ارشد خانم الناز زینالی در رشته تربیت بدنی گرایش

فصلنامه سالمت روان کودک ،دوره  ،4شماره  ،4زمستان 0331

رشببد حرکتی در دانشببگاه آزاد مشببهد با کد  20100و شببماره

راهنما و مشاور این یمیمانه تشکر میشود.
تضرراد مناف  :انجام این پژوهش برای نویسبببندگان هی گونه
تعار

منافعی به دنبا نداشته است.

037

الناز زینالی و همکاران

رابطه بین ویژگیهای ترکیب بدن و توجه پایدار در کودکان

0331  زمستان،4  شماره،4  دوره،فصلنامه سالمت روان کودک

References
1. Chaddock L, Pontifex MB, Hillman CH, Kramer AF. A review of the relation of aerobic fitness and
physical activity to brain structure and function in children. J Int Neuropsychol Soc. 2011; 17 (06): 975985.
2. Miller AL, Lee HJ, Lumeng JC. Obesity-associated biomarkers and executive function in children. Prev
Med 2014; 77 (1-2): 143-147.
3. Chan RC, Shum D, Toulopoulou T, Chen EY. Assessment of executive functions: Review of instruments
and identification of critical issues. Archives of clinical neuropsychology. 2008; 23 (2): 201-16.
4. Foroushani NZ, Ameri EA, Hemayattalab R. Relationship between executive function/attention and
motor skills by mediation of anthropometric indicators in preschoolers. International Journal of Sport
Studies. 2016; 6 (2): 109-115.
5. Khan NA, Baym CL, Monti JM, Raine LB, Drollette ES, Scudder MR, et al. Central adiposity is
negatively associated with hippocampal-dependent relational memory among overweight and obese
children. The Journal of Pediatrics. 2015; 166 (2): 302-308. e1.
6. Donnelly JE, Greene JL, Gibson CA, Smith BK, Washburn RA, Sullivan DK, et al. Physical activity
across the curriculum (PAAC): A randomized controlled trial to promote physical activity and diminish
overweight and obesity in elementary school children. Prev Med. 2009; 49 (4): 336-341.
7. Morrison CD. Leptin signaling in brain: a link between nutrition and cognition? Biochim Biophys Acta
Mol Basis Dis. 2009; 1792(5): 401-408.
8. Guo M, Huang TY, Garza JC, Chua SC, Lu XY. Selective deletion of leptin receptors in adult
hippocampus induces depression-related behaviours. Int J Neuropsychopharmacol. 2013; 16 (4): 857867.
9. Datar A, Sturm R, Magnabosco JL. Childhood overweight and academic performance: national study of
kindergartners and first‐graders. Obesity. 2004; 12 (1): 58-68.
10. Jensky-Squires NE, Dieli-Conwright CM, Rossuello A, Erceg DN, McCauley S, Schroeder ET. Validity
and reliability of body composition analysers in children and adults. Br J Nutr. British. 2008; 100 (4):
859-856.
11. Riccio CA, Reynolds CR, Lowe PA. Clinical applications of continuous performance tests: Measuring
attention and impulsive responding in children and adults. New York. John Wiley & Sons Inc; 2001. 1725.
12. Hadiyan Fard Habib NB, Shokkan Hossein, Mehrabizadeh Honarmand Mahnaz Preparation and
construction of the Persian version of continuous performance test. Psychology. 2000; 4 (4): 338404.[Persian]
13. D'Anci KE, Constant F, Rosenberg IH. Hydration and cognitive function in children. Nutr Rev 2006;
64 (10): 457-64.
14. Bar‐david Y, Urkin J, Kozminsky E. The effect of voluntary dehydration on cognitive functions of
elementary school children. Acta Paediatr. 2005; 94 (11): 1667-1673.
15. Khan N, Raine L, Drollette E, Scudder M, Cohen N, Kramer A, et al. The relationship between total
water intake and cognitive control among prepubertal children. Ann. Nutr. Metab. 2015; 66 (Suppl. 3):
38-41.
16. Tamm L, Narad ME, Antonini TN, O’Brien KM, Hawk LW, Epstein JN. Reaction time variability in
ADHD: A review. Neurotherapeutics. 2012; 9 (3): 500-508.
17. Corkum PV, Siegel LS. Is the continuous performance task a valuable research tool for use with children
with attention‐deficit‐hyperactivity disorder? Journal of Child Psychology and Psychiatry. 1993; 34 (7):
1217-1239.
18. Bellgrove MA, Hester R, Garavan H. The functional neuroanatomical correlates of response variability:
evidence from a response inhibition task. Neuropsychologia. 2004; 42 (14): 1910-1916.
19. Reinert KR, Poe EK, Barkin SL. The relationship between executive function and obesity in children
and adolescents: A systematic literature review. J Obes. ; 2013: 1-10.

030

الناز زینالی و همکاران

رابطه بین ویژگیهای ترکیب بدن و توجه پایدار در کودکان

20. Li Y, Dai Q, Jackson JC, Zhang J. Overweight is associated with decreased cognitive functioning among
school‐age children and adolescents. Obes 2008; 16 (8): 1809-15.
21. Horstmann A, Busse FP, Mathar D, Müller K, Lepsien J, Schlögl H, et al. Obesity-related differences
between women and men in brain structure and goal-directed behavior. Front. Hum. Neurosci. 2011; 5:
1-9.
22. Gunstad J, Spitznagel MB, Paul RH, Cohen RA, Kohn M, Luyster FS, et al. Body mass index and
neuropsychological function in healthy children and adolescents. Appetite. 2008; 50 (2): 246-251.
23. Kamijo K, Khan NA, Pontifex MB, Scudder MR, Drollette ES, Raine LB, et al. The relation of adiposity
to cognitive control and scholastic achievement in preadolescent children. Obes. 2012; 20 (12): 2406-11.

0331  زمستان،4  شماره،4  دوره،فصلنامه سالمت روان کودک

033

الناز زینالی و همکاران
Quarterly Journal of Child Mental Health

رابطه بین ویژگیهای ترکیب بدن و توجه پایدار در کودکان
Vol. 4, No. 4, Winter 2018
Original Article

The Relationship between Body Composition Features and Sustained
Attention in Children
Elnaz Zeinali1, Amir Moghaddam2, Mohammadreza Ghasemian Moghadam*3
1. M.Sc. in Motor development, Department of Physical Education and Sport Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad
University, Mashhad, Iran
2. Assistant professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University,
Mashhad, Iran
3. Assistant professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i
University, Tehran, Iran

Received: August 20, 2017

Accepted: November 11, 2017

Abstract
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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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