
  
1396بهار  - ورزشي علوم زيستي    

143 – 155: ص  ،1 شمارة، 9دورة   
95 / 05 / 11  :تاريخ دريافت    

95 / 12  / 07  : پذيرشتاريخ    

  

ناشي از اعمال تمرين استقامتي در دختران و  BDNFمقايسة ميزان تمركز توجه و 
  پسران غيرورزشكار

  4ابوالفضل شايان نوش آبادي – 3زهرا نعمتي  -  2علي صمدي  –1مهدي شهبازي

ستاديار گروه ا. 2 دانشيار رفتار حركتي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، تهران، ايران. 1
، دانشگاه تهراندانشجوي دكتري يادگيري حركتي . 3 ، تهران، ايراندانشگاه شاهدتربيت بدني و علوم ورزشي 

 دانشجوي دكتري رفتار حركتي دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران. 4 تهران، ايران

 
  چكيده

از مغـز    هدف از پژوهش حاضر مقايسة تأثير تمـرين اسـتقامتي بـر ميـزان تمركـز توجـه و عامـل رشـد عصـبي مشـتق          
)BDNF( بـدين منظـور،   . دانشجويان دختر و پسر غيرورزشكار و همچنين بررسي ارتباط بين تغييرات اين دو عامل بود

آزمون استروپ در چهار گروه پسران، دختران،  ، براساس پيش)سال 1/24±6/1ميانگين سني (دانشجوي غيرورزشكار  30
خـوني، تمرينـات خـود را براسـاس پروتكـل تمـرين        گيـري پسران كنترل و دختران كنترل، توزيع شدند، و پس از نمونه

هفتـه ادامـه    5جلسه در هفتـه بـه مـدت     3دقيقه،  40درصد ضربان قلبي بيشينه و به مدت  70-85استقامتي با شدت 
در هـر دو گـروه دختـران و پسـران شـد       BDNFدار ميزان  نتايج نشان داد تمرين استقامتي موجب افزايش معنا .دادند

)05/0<P( داري كـاهش يافـت    صـورت معنـا   زمان پاسخ به آزمون استروپ، فقـط در گـروه پسـران بـه    ، ولي)05/0<P( .
داري بين پسران و دختران در اثرگذاري تمرين استقامتي بر زمان پاسخ بـه آزمـون    همچنين نتايج نشان داد، تفاوت معنا

داري بيشـتر از پسـران بـود     معنـا صـورت   در گـروه دختـران بـه    BDNF، امـا ميـزان   )<05/0P( استروپ وجود نداشت
)05/0<P.(  همبستگي بين تغييرات زمان پاسخ به آزمون استروپ و ميزانBDNF  يـك از دو گـروه پسـران و     در هـيچ

رسـد تمـرين   نظـر مـي   هـاي ايـن تحقيـق بـه    طور كلي براساس يافتـه  به. )<05/0P(دار نبود  دختران، از نظر آماري معنا
هـايي احتمـالي بـين    و بهبود تمركز منجر شود، اما در ايـن زمينـه تفـاوت    BDNFش ميزان تواند به افزاياستقامتي مي

  .دختران و پسران وجود دارد كه نيازمند تحقيقات بيشتري است
  

  هاي كليدي واژه
 .BDNFآزمون استروپ، تمركز توجه، تمرين استقامتي، دانشجوي غيرورزشكار، 
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  مقدمه
عروقي، عضالني و اسكلتي مدت زيادي است كه  -هرچند تأثير مثبت فعاليت ورزشي بر سيستم قلبي

جديدي در علوم رفتاري و  نسبتاًشناخته شده است، تأثير آن بر ابعاد رواني و عملكرد شناختي، حيطة 

تمركز  هاي ورزشي بر عملكردهاي شناختيتازگي محققان بر تأثيرات فعاليت به). 26(ورزشي است 

آميز با توجه عامل اساسي در تعامل موفقيت. يكي از عملكردهاي شناختي مهم، توجه است). 6( اندكرده

قدرت نگهداري توجه از مشخصات . دهد وقايع محيط را غربالگري كندمحيط است و به فرد اجازه مي

از طرفي توجه ). 15(شود بارز رشد عقالني است كه در اثر رشد نيافتن دستگاه عصبي دچار اختالل مي

نيازي هاي تمركز پيشبا ديگر عملكردهاي شناختي مانند حافظه و يادگيري در ارتباط است و توانايي

  ).8(براي يادگيري هستند 

سواري با شدت  در مورد تأثير فعاليت ورزشي بر توجه، نشان داده شد است يك دورة كوتاه دوچرخه

كه در تحقيقي ديگر نشان داده  درحالي). 16(دهد وپ را افزايش نميواژه استر باال عملكرد تكليف رنگ

هرچند سازوكار ). 14(شد عملكرد در تكليف رنگ واژه استروپ تحت تأثير فعاليت ورزشي قرار گرفت 

شناختي چگونگي تأثير فعاليت ورزشي بر عملكرد مغزي، توجه و كنترل  دقيق فيزيولوژيك و روان

، سه فرضيه در اين زمينه مطرح شده است كه يكي از آنها تنظيم اجرايي هنوز مشخص نشده

هاي دندريتي درگير در حفظ حيات نوروني، تمايز نوروني مغز در حال توسعه، و شاخه 1 هاينوروتروفين

عوامل نوروتروفيكي نقش ها يا نوروتروفين). 26(و دستگاه سيناپسي مغز بزرگساالن، در اثر ورزش است 

هاي عصبي مركزي و محيطي، ها در سيستمپذيري نورون تقاي نمو، تمايز، نگهداري و شكلمهمي در ار

صورت  بههاي بسيار مهم كه يكي از نوروتروفين). 23،11(شناختي دارند  در شرايط فيزيولوژيكي و آسيب

 اي ازشود و اعمال ارتقايي حياتي را روي مجموعهاي در سيستم عصبي مركزي توزيع مي گسترده

 .)23(است  )BDNF( 2از مغز  عامل نوروتروفيكي مشتقكند، هاي سيستم عصبي اعمال ميسلول

پذيري سيناپسي هيپوكامپ نقش مهمي دارد، و با در شكل BDNFاند هاي متعدد ثابت كردهپژوهش

توجه به نقش هيپوكامپ در يادگيري، حافظه و عملكردهاي شناختي گزارش شده است هر عاملي كه 

تواند به تغييراتي در يادگيري، حافظه، عملكرد در بدن انسان شود، مي BDNFافزايش سطح  موجب

 ). 16،26(شود شناختي منجر  -شناختي و اختالالت عصبي

                                                           
1. Neurotrophin 
2. Brain Derived Neurotrophic Factor(BDNF) 
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منجر شود،  BDNFها از جمله تواند به افزايش ميزان نوروتروفينطور بالقوه مي يكي از عواملي كه به

هاي ورزشي هوازي و وجود اين، در زمينة تأثير انواع فعاليتبا . هاي ورزشي هوازي استفعاليت

، )2008(و همكاران  1زدزوال. اطالعات موجود اغلب ضد و نقيض است BDNFاستقامتي بر مقادير 

و نيز  BDNFدار سطوح پاية گزارش كردند فعاليت ورزشي هوازي با شدت متوسط، موجب افزايش معنا

در پژوهشي ديگر در زمينة بررسي تأثير ). 25(مقادير پس از فعاليت ورزشي آن در افراد جوان سالم شد 

، اعالم شد كه فعاليت ورزشي با شدت كم  BDNFهاي مختلف بر حافظه و فعاليت ورزشي با شدت

با ). 19(نشد  BDNFدار سطوح سبب افزايش معنادار نتيجة آزمون حافظه شد، ولي موجب افزايش معنا

، گزارش كردند سه ماه تمرين استقامتي در افراد سالم جوان )2010(و همكاران  2وجود اين سيفرت

يري بر مقادير پس از فعاليت ورزشي در سطوح تأثرا از مغز افزايش داد، اما  BDNFرهايش استراحتي 

سواري  ورة كوتاه دوچرخههمچنين در تحقيقي نشان داده شد كه يك د). 21(نداشت  BDNFپالسمايي 

واژه استروپ را  را افزايش داد، ولي عملكرد تكليف رنگ3انطباق نام ـ چهره تكليف با شدت باال عملكرد

-در سرم آزمودني BDNFاين تغييرات بر عملكرد شناختي در اين تحقيق همسو با افزايش غلظت . خير

ي ورزشي، عوامل ديگري از جمله سن، شاخص هابر فعاليت عالوه). 16(هاي مرد جوان غيرورزشكار بود 

ي ها تفاوتيژه، و به. پيراموني تأثير دارند BDNFتودة بدني، رژيم غذايي، الكل، سيگار و جنس بر سطوح 

اند مطالعات قبلي نشان داده). 20(ي خوني يافت شده است ها پالكتخون و  BDNFجنسيتي در ميزان 

ها دارد، كه نشان يك اثر مشخص مربوط به جنس روي رفتار مرتبط با افسردگي در رت BDNFكه 

تفاوتي نيز در  ).12(وجود داشته باشد  BDNFهاي جنسي در عملكرد دهد ممكن است تفاوت مي

كه زنان سطوح باالتري از اين نوروتروفين  يطور بهگزارش شده است،  محيطي در انسان BDNFسطوح 

  ).9(ن نشان دادند را از مردا

هاي مورد عالقة تأثير فعاليت ورزشي بر سطوح عوامل نوروتروفيكي و عملكردهاي شناختي از حيطه

ها  يكي از در واقع هرچند افزايش ميزان نوروتروفين. هاي مختلف علوم ورزشي استمحققان حيطه

تغييرات اين عوامل در اثر  سازوكارهاي درگير در بهبود عملكرد شناختي بر اثر فعاليت ورزشي است،

. صورت همزمان و نيز ارتباط بين تغييرات آنها كمتر بررسي شده است فعاليت ورزشي در كنار يكديگر به

يرپذيري اين تأثهاي جنسيتي ممكن است بر طوركه گفتيم، بيان شده است كه تفاوت از طرفي همان
                                                           

1. Zoladz 
2. Seifert 
3. Face-Name Matching task 
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از پژوهش حاضر بررسي تأثير تمرين استقامتي رو هدف  ازاين. يرگذار باشندتأثعوامل از تمرين ورزشي 

در دانشجويان غيرورزشكار ) BDNF(عنوان عملكرد شناختي و عامل نوروتروفيكي  بر تمركز توجه، به

هاست كه آيا بين دختران و پسران در  همچنين محقق در پي پاسخ به اين پرسش. دختر و پسر است

و ) تمركز توجه(ن تغييرات زمان پاسخ به آزمون استروپ اين زمينه تفاوتي جود دارد يا خير؟ و آيا بي

  همبستگي وجود دارد؟ BDNFتغييرات 
 

  شناسيروش
ساله، سالم و غيرورزشكار دانشگاه تهران  21-26) دختر و پسر(جامعة آماري اين تحقيق دانشجويان 

كه فاقد ) ؛ و روش كوكران)18،1،2(براساس تحقيقات قبلي (نفر  30بود، كه از بين افراد داوطلب 

اي، مواد يا داروي خاصي استفاده نكرده بودند، و به ديدگي بوده و از مكمل تغذيه يبآسبيماري مزمن و 

عنوان تمرين ورزشي نداشتند و ميزان  اين دليل كه در دو سال پيش از شروع پژوهش هيچ فعاليتي به

دقيقه فعاليت  30كم دست(شده براي افراد بزرگسال  يهتوصن كمتر از ميزان حداقل شا يبدنفعاليت 

عنوان افراد غيرورزشكار شناسايي شدند، و  بود، به) بدني با شدت متوسط در بيشتر روزهاي هفته

. 3؛ )n=8(دختران . 2؛ گروه )n=8(پسران . 1: عنوان نمونه انتخاب شدند و در چهار گروه قرار گرفتند به

ها خواسته شد در طول دورة از آزمودني). n=7(گروه كنترل دختران . 4؛ )n=7(گروه كنترل پسران 

هاي ورزشي خارج از پروتكل پژوهش خودداري ورزند و رژيم غذايي معمول خود پژوهش از انجام فعاليت

  .حفظ كنند) رژيم غذايي سروشده توسط دانشگاه(را 

  روند اجرا

-نامه، مشخصات فردي و ويژگيتمرين، ضمن تشريح روند پژوهش، فرم رضايتيك هفته پيش از 

ها به چهار گروه تقسيم سپس آزمودني. آوري شد شناختي بين افراد توزيع و اطالعات جمع هاي جمعيت

منظور سنجش  نمونة خوني به. 2قد و وزن، ميزان درصد چربي؛ . 1: هاي اوليه، شاملآزمون سپس  .شدند

عمل  آزمون استروپ، به. 4؛ و )با استفاده از آزمون بروس(حداكثر اكسيژن مصرفي . 3؛ BDNFميزان 

منظور حذف آثار موقت  به -ساعت پس از آخرين جلسة تمرين 48هاي هر گروه، از آزمودني. آمد

از  شده گرفته، از خون BDNFسنجش ميزان . عمل آمد به )BDNFاستروپ و ( نيز آزمون - تمرين

  .ها صورت گرفتازويي آزمودنيسياهرگ ب
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  پروتكل تمرين استقامتي 

دقيقه و سپس دويدن با  10پروتكل تمرين استقامتي شامل گرم كردن و تمرينات كششي به مدت 

در اين ). 7،3(دقيقه در پيست دووميداني بود  40درصد حداكثر ضربان قلب به مدت  70-85شدت 

پرداختند و پس از آن شروع به ه به حركات كششي ميدقيق 10ها به مدت برنامة تمريني آزمودني

 85تا  70بين -ها براساس دامنة ضربان قلبي كه براي آنها تعيين شده بود آزمودني. كردنددويدن مي

 -شدضربان قلب با بلت و ساعتي كه به سينه و مچ دست بسته شده بود، كنترل مي -درصد ضربان قلب 

با اين ). 10(برد  هفته زمان مي 12تا  3ر پاسخ در اثر فعاليت ورزشي ظهو. دادندبه دويدن ادامه مي

هاي آزمايشي به مدت پنج هفته، سه  هاي گروهآزمودني) 16،25،3(استناد و براساس تحقيقات گذشته 

  .روز در هفته به تمرين پرداختند

  1واژه استروپ -آزمون رنگ

اعتبار اين آزمون از طريق ). 24(براي سنجش تمركز توجه از آزمون استاندارد استروپ استفاده شد  

شيوة اجراي اين آزمون بدين ترتيب است ). 5(گزارش شده است  91/0تا  80/0اي از بازآزمايي در دامنه

هاي قرمز، زرد، سبز و شكلي با رنگ: كندكه آزمايشگر با نشان دادن صفحة نمايش به آزمودني اعالم مي

شود، شما بايد با كليك كردن روي كليدهاي درپي نشان داده ميطور پي آبي روي صفحة رايانه به

منظور  پس از اجراي اين قسمت كه به. شده رنگ صحيح را با حداكثر سرعت مشخص كنيد مشخص

شود كه به شما  گفته مي آشنايي فرد با فرايند اجراي اين آزمون است، در قسمت اصلي آزمون، به فرد

ممكن . شده پاسخ دهيد داده بايست تنها روي رنگ صحيح نشانشود كه ميكلمات رنگي نشان داده مي

رنگ كلمة (كلمة رنگي همخوان  48در اين مرحله . شده به رنگي ديگر باشد است كلمات رنگي ارائه

صورت  ، به)مسان با معناي كلمهرنگ كلمة ناه(كلمة رنگي ناهمخوان  48و ) همسان با معناي كلمه

آزمودني در اين مرحله بايد تنها رنگ . گيردتصادفي و متوالي در يك مرحله در اختيار آزمودني قرار مي

دهي به هر كلمه و نيز تعداد صحيح و غلط افزار زمان واكنش فرد در پاسخ نرم. صحيح را مشخص سازد

هاي همخوان از ودني با كم كردن جمع زمان كوششنمرة آزم. كنددهي را محاسبه ميفرد در پاسخ

  ).4(شود هاي ناهمخوان محاسبه ميجمع زمان كوشش

                                                           
1. Stroop 
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  هاي آماريروش
براي توصيف آماري . ها استفاده شدويلك براي بررسي نرمال بودن توزيع داده-از آزمون شاپيرو

هاي تحليل كوواريانس و آزمونهاي تحقيق از متغيرها از ميانگين و انحراف معيار و براي آزمون فرضيه

-هاي پيشمنظور از بين بردن اثر احتمالي تفاوت بههمچنين . ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد

و با استفاده از  α≥05/0داري وتحليل در سطح معنا تجزيه. آزمون از تحليل كوواريانس استفاده شد

  .گرفتانجام  Excel 2010و  Spss 18افزار نرم
	

  هايافته
 .نشان داده شده است 1در جدول سرمي  BDNFاطالعات مربوط به نتايج آزمون استروپ و ميزان 

  آزمون و پس آزمون در پيش BDNFهاي آزمون استروپ و ميزان ميانگين و انحراف معيار داده. 1جدول 

 آزمون پس آزمون پيش گروه متغير

  استروپ
 )ثانيهميلي(

 5193±2128 6469±2625 پسران

 4788±2841 7490±2861 دختران

  8617±2723  8554±3411  كنترل پسران

 4511±3109 7756±3396 كنترل دختران

BDNF 

 )ليترميلي/نانوگرم(

 42/12±86/5 43/8±24/2 پسران

 87/19±63/6 22/9±15/2 دختران

 11/9±23/2 34/9±01/1  كنترل پسران

 39/9±25/2 24/6±72/1 كنترل دختران

  .بيان شده است) M±SD(صورت ميانگين و انحراف معيار  ها بهداده*
 

گروه پسران و گروه كنترل پسران تفاوت  BDNFة آزمون تحليل كوواريانس نشان داد كه بين نتيج

زمان پاسخ به آزمون استروپ نيز صادق بود  در مورداين نتيجه ). P=049/0(معناداري وجود دارد 

)041/0=P .(توان گفت كه تمرين استقامتي به افزايش همزمان توجه و بنابراين ميBDNF  پسران

  .در اين تحقيق منجر شد ورزشكارغير
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  دو گروه پسران و كنترل پسران BDNFنتيجة آزمون تحليل كوواريانس زمان پاسخ به آزمون استروپ و . 2جدول 
  داري معنا d.f F  متغير
149/5 1 استروپ  041/0  

BDNF 1 733/4  049/0  
 

گروه  BDNFداري از  صورت معنا گروه دختران، به BDNFدختران، نتايج نشان داد كه  در مورد

، ولي اين دو گروه در زمان پاسخ به آزمون استروپ تفاوت )P=013/0(باالتر است  دخترانكنترل 

كننده در اين تحقيق تحت تأثير  شركت دختران BDNFدر واقع ). P=813/0(معناداري با هم ندارند 

 .تمرين استقامتي افزايش يافت، ولي اين افزايش با كاهش زمان پاسخ به آزمون استروپ همراه نبود

 
  خترانددو گروه دختران و كنترل  BDNFنتيجة آزمون تحليل كوواريانس زمان پاسخ به آزمون استروپ و . 3جدول 

داري معنا d.f F متغير  

058/0 1 استروپ  813/0  
BDNF 1 298/8  013/0  

 

تفاوت معنادار  BDNFهمچنين، نتايج نشان داد بين دو گروه دختران و پسران در اثرگذاري بر 

  ). P=649/0(، ولي در اثرگذاري بر زمان پاسخ به آزمون استروپ خير )P=046/0(وجود دارد 
 

  دو گروه پسران و دختران BDNFنتيجة آزمون تحليل كوواريانس زمان پاسخ به آزمون استروپ و . 4جدول 
داري معنا d.f F متغير  

217/0 1 استروپ  649/0  
BDNF 1 878/4  046/0  

 

نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد بين تغييرات زمان پاسخ به آزمون استروپ و تغييرات 

BDNFميزان همبستگي . يك از دو گروه پسران و دختران همبستگي معناداري وجود نداشت ، در هيچ

  .بود) P=071/0(درصد  - 66و در گروه دختران ) P=345/0(درصد  38در گروه پسران 
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  گيريبحث و نتيجه
  BDNFتأثير مثبت تمرين ورزشي بر تمركز توجه و 

اين  .شد منجركاهش زمان پاسخ به آزمون استروپ  بهنتايج نشان داد كه شركت در فعاليت ورزشي 

سرمي پسران  BDNFكاهش كه به معناي افزايش توجه و سرعت پردازش اطالعات است، با افزايش 

دختران نيز در اثر تمرين كاهش يافت، زمان پاسخ به آزمون استروپ اين در حالي است كه . همراه بود

نتيجة پژوهش . روه دختران نيز در اثر تمرين افزايش يافتسرمي گ BDNF. ولي اين كاهش معنادار نبود

سواري با شدت باال بر  ، در مورد تأثير يك دورة كوتاه دوچرخه)2011(و همكاران  1حاضر با كار گريفين

اين تغييرات . واژه استروپ ناهمسو بود-چهره همسو، و در مورد تكليف رنگ-تكليف شناختي انطباق نام

هاي جوان  يآزمودندر سرم  BDNFر اين تحقيق همسو با افزايش غلظت بر عملكرد شناختي د

، نشان دادند يك جلسه فعاليت، عملكرد شناختي )2007(و همكاران  2همچنين فريس. غيرورزشكار بود

و بهبود عملكردهاي  BDNFدهد، اما بين تغييرات صورت همزمان افزايش مي افراد را به BDNFو 

در اين مورد بايد گفت، نشان داده شده است فعاليت ورزشي ممكن . شناختي همبستگي وجود ندارد

تواند عملكرد شناختي را همچنين مي. است يك عامل محافظتي قوي در برابر تحليل عصبي باشد

در مطالعات ). 16(افزايش و پيشروي انحطاط شناختي را كه مبتني بر زوال عقلي است، كاهش دهد 

زايي و تغيير پالستيسيتة سيناپسي و همچنين ديگر نيز مشاهده شده است ورزش به نورون

تواند به بهبود شود، كه اين عامل ميمي ها منجرموش دار دندانهنيرومندسازي بلندمدت در شكنج 

. گيردها انجام ميينزايي به كمك نوروتروفتحريك و كنترل نورون). 13(يادگيري و حافظه منجر شود 

پذيري سيناپسي هيپوكامپ نقش بسزايي در شكل BDNFاند ي ثابت كردهخوب بههاي متعدد پژوهش

هر عاملي كه موجب افزايش سطح . يرگذار استتأثدارد، و از طرفي هيپوكامپ در عملكردهاي شناختي 

BDNF عملكردهاي شناختي و اختالالت تواند به تغييراتي در يادگيري، حافظه، در بدن انسان شود، مي

عنايت به ارتباط ذكرشدة حافظه و يادگيري با توجه، و از با  ).16،23،26(شناختي منجر شود  -عصبي

اثرگذاري فعاليت ورزشي بر حافظه و يادگيري در سيستم عصبي مركزي و  BDNFطرفي نقش سازندة 

  .است پذير از اين طريق، تأثير فعاليت ورزشي بر توجه نيز توجيه

                                                           
1. Griffin 
2. Ferris 
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دار وجود دارد، به  تفاوت معنا BDNFنتايج نشان داد بين دو گروه دختران و پسران در اثرگذاري بر 

ولي در اثرگذاري . سرمي دختران در اثر تمرين استقامتي بيشتر از پسران بود BDNFاين معنا كه ميزان 

تحقيقي كه در زمينة تفاوت تنها . بر زمان پاسخ به آزمون استروپ بين دو گروه تفاوتي وجود نداشت

شناسي ، با عنوان جنبش)2012(و همكاران  1كاسوميان دختران و پسران يافت شد، تحقيق اشميت

فشار در مقابل پرفشار در مردان و زنان شده از مغز در پي فعاليت ورزشي كم عامل رشد عصبي مشتق

پاية مردان و  BDNFدر ميزان بيان  آنها تفاوتي). 21(بود، كه نتايج آن با اين تحقيق همسو نيست 

شده مربوط به ميزان  رسد علت تفاوت مشاهده نظر مي به. زنان، در اثر اين دو فعاليت يافت نكردند

 20ميزان ترشح كورتيزول در اثر تمرين در دختران حدود . متفاوت كورتيزول در زنان و مردان باشد

كورتيزول اثر مهاري بر ترشح استروژن . غييري نكردندكه پسران از اين نظر ت يدرحالدرصد كاهش يافت، 

هرچند ميزان استروژن در ). 25(است  BDNFدارد و از سوي ديگر استروژن محرك بيان و سنتز 

شده در ميزان كورتيزول در اثر  يري نشده است، با توجه به كاهش نسبي مشاهدهگ اندازهمطالعة حاضر 

در  BDNFافزايش بيشتر  احتماالًتوان گفت با پسران، ميفعاليت ورزشي، در دختران در مقايسه 

  .دختران مربوط به افزايش ميزان استروژن ناشي از كاهش ميزان كورتيزول در گروه دختران بوده است

  BDNFعدم ارتباط بين تغييرات تمركز توجه و 

دو يك از در هيچ، BDNFنتايج نشان داد كه بين تغييرات زمان پاسخ به آزمون استروپ و تغييرات 

هرچند سازوكار دقيق فيزيولوژيك و  .داري وجود ندارد دختران و پسران همبستگي معنا گروه

ي چگونگي تأثير فعاليت ورزشي بر عملكرد مغزي، توجه و كنترل اجرايي هنوز مشخص شناخت روان

ص تنها فرضية نشده، سه فرضيه در اين زمينه مطرح شده است كه در اين تحقيق، بنا به داليل مشخ

نتايج اين تحقيق، در اين زمينه با نتيجة كار فريس و . سوم آزمايش شد و در نهايت پذيرفته نشد

توان براي عدم همبستگي بين اين دو شايد تنها توجيهي كه مي). 14(مطابقت داشت ) 2007(همكاران 

 دليل رين استقامتي بهدر واقع ممكن است تم. متغير عنوان كرد، دو سازوكار احتمالي ديگر باشد

افزايش در تحويل اكسيژن و مواد مغذي به مغز، افزايش يكپارچگي واحد  سازوكارهاي ديگري مانند

يا افزايش ميزان ، آنژيوژنز در سطوح حياتي مغز يا افزايش نورورترانسميترهاي مغزي، 2عروقي-عصبي

رو  ازاين BDNF.دليل افزايش  ه بهبه بهبود ميزان توجه منجر شده باشد، نساير عوامل نوروتروفيك 

                                                           
1. Schmidt-Kassow 
2. Neurovascular Unit Integration 
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گيري ميزان ساير عوامل شود در مطالعات آتي براي افزايش قدرت بحث و نتيجهپيشنهاد مي

  .شده نيز بررسي شود و ديگر سازوكارهاي مطرح...) و  NGF ،IGF-1(نوروتروفيك مانند 

از تمرين در عوامل مورد  يرپذيريتأثرسد در نظر مي هاي اين پژوهش بهطور كلي براساس يافته به

تواند به بررسي در اين تحقيق بين دختران و پسران غيرورزشكار تفاوت وجود دارد و فعاليت ورزشي مي

بهبود تمركز توجه در پسران غيرورزشكار منجر شود كه اين بهبود به نظر مستقل از تغييرات ميزان 

BDNF يش بيشتري در ميزان است، در مورد دختران نيز تمرين استقامتي به افزاBDNF  در مقايسه با

همبستگي وجود  BDNFشود، ولي در دختران نيز بين تغييرات تمركز توجه و ميزان  پسران منجر مي

تر اين موضوع و همچنين آزمايش ساير سازوكارهاي تأثير تحقيقات بيشتري براي بررسي دقيق. ندارد

  .فعاليت ورزشي بر عملكرد مغزي مورد نياز است
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