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 Introduction: The prevalence of the Covid-19 virus has affected the participation of the
 elderly in physical activity because restrictions have forced them to stay at home. This study
 aimed was to investigate the effect of eight weeks web-based aerobic exercise on working
 memory in older women. Materials and Methods: This study was quasi-experimental study.
 The statistical population in this study was all elderly women in Kermanshah, Iran. Thirty
 inactive elderly women who participated in the research voluntarily were randomly divided
 into experimental and control groups. Before the start of the training protocol Participants'
 working memory were measured using the N-Back test. The experimental group performed
 their exercises, which included web-based aerobic exercises for eight weeks and three sessions
 per week. To test the research hypotheses analysis of covariance was used in SPSS 23 software.
 Results: The results showed that web-based aerobic exercise had a significant effect on working
 memory of Kermanshah elderly women. Conclusion: Using web-based aerobic exercises can
 improve working memory in older women. Therefore, due to the limitations of movement
 caused by the Covid-19 pandemic and importance of the elderly being active for maintain
cognitive health, it is recommended that the elderly use the web-based aerobic exercise.e
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ــرار  ــر ق ــت تاثی ــی را تح ــت بدن ــالمندان در فعالی ــارکت س ــد- 19 مش ــروس کووی ــیوع وی ــه: ش مقدم
ــا  ــه ب ــن مطالع ــت. ای ــرده اس ــه ک ــدن در خان ــه مان ــور ب ــا را مجب ــا آن ه ــرا محدودیت ه ــت زی داده اس
هــدف بررســی تأثیــر تمرینــات ایروبیــک مبتنــی بــر وب بــر حافظــة کاری زنــان ســالمند انجــام شــد. 
ــش  ــن پژوه ــاری ای ــة آم ــود. جامع ــی ب ــه تجرب ــة نیم ــک مطالع ــه ی ــن مطالع ــا: ای ــوادوروشه م
ــور  ــه به ط ــرکت کننده در مطالع ــال ش ــالمند غیرفع ــد. 30 زن س ــاه بودن ــهر کرمانش ــالمند ش ــان س زن
تصادفــی بــه دو گــروه آزمایــش و کنتــرل تقســیم شــدند. قبــل از شــروع پروتــکل تمریــن، حافظــة کاری 
شــرکت کنندگان بــا اســتفاده از آزمــون ان- بــک اندازه گیــری شــد. گــروه آزمایــش تمرینــات خــود را کــه 
شــامل تمرینــات ایروبیــک مبتنــی بــر وب بــود بــه مــدت هشــت هفتــه و ســه جلســه در هفتــه انجــام 
دادنــد.  بــرای آزمــون فرضیه هــای مطالعــه از آنالیــز کوواریانــس در نــرم افــزار SPSS 23 اســتفاده شــد. 
ــي دار حافظــة کاری  ــر وب به طــور معن ــی ب ــک مبتن ــات ایروبی ــه تمرین ــج نشــان داد ک یافتههــا: نتای
ــر  ــات ایروبیــک مبتنــی ب ــود بخشــید. نتیجهگیــری: اســتفاده از تمرین ــان ســالمند کرمانشــاه را بهب زن
ــای  ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ــن، ب ــد. بنابرای ــود بخش ــالمند را بهب ــان س ــة کاری زن ــد حافظ وب می توان
ــالمت  ــظ س ــرای حف ــالمندان ب ــودن س ــال ب ــت فع ــد- 19 و اهمی ــری کووی ــی از همه گی ــی ناش حرکت
شــناختی، توصیــه می شــود ســالمندان از تمرینــات ایروبیــک مبتنــی بــر وب اســتفاده کننــد.

اطالعاتمقاله:
دریافت:5 بهمن 1399اصالحیه:12 مرداد 1400پذیرش:3 مهر 1400
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ــب  ــی، موج ــد نورون زای ــر رون ــر ب ــا تاثی ــی ب ــای بدن فعالیت ه
تحریــک و تغییــرات ســاختاری و عملکــردی در سیســتم 
عصبــی می شــود )8(. اثــرات مفیــد فعالیــت بدنــی بــر بهبــود 
کارکردهــای اجرایــی ســالمندان در برخی تحقیقات نشــان داده 
ــوان  ــا عن ــکاران در پژوهــش خــود ب ــت و هم شــده اســت. وی
ــمانی  ــی جس ــه و آمادگ ــات کارات ــی تمرین ــه اثربخش مقایس
ــه  ــد ک ــزارش کردن ــالمندان گ ــناختی س ــای ش ــر عملکرده ب
ــان واکنــش  ــود در زم ــه بهب ــه منجــر ب ــات کارات انجــام تمرین
ــه  ــکاران ب ــای2 و هم ــن تی س ــردد )9(. همچنی ــه می گ و توج
بررســی تاثیــر تمرینــات دوچرخه ســواری، پیــاده روی و تنیــس 
بــر عملکردهــای شــناختی ســالمندان پرداختنــد. نتایــج ایــن 
پژوهــش نشــان داد کــه ایــن تمرینــات تاثیــر معنــی داری بــر 
حافظــه کاری ســالمندان دارد )10(. خدابخشــی کوالیــی و 
ــناختی  ــرد ش ــر عملک ــی ب ــت بدن ــر فعالی ــز تاثی ــکاران نی هم
مغــز ســالمندان مــرد فعــال و غیرفعــال ســاکن در خانــه 
ــج پژوهــش نشــان داد  ــد کــه نتای ســالمندان را بررســی کردن
فعالیــت بدنــی و تحــرک تاثیــر معنــی داری بــر بهبــود کارکــرد 
شــناختی ســالمندان دارد )11(. پــس از شــیوع ویــروس 
ــی از  ــوع خاص ــان ن ــورهای جه ــه کش ــاً هم ــد 19 تقریب کوی
ــه  ــی ک ــد. برخــی محدودیت های ــال کردن ــا را اعم محدودیت ه
ــی  ــامل تعطیل ــذارد ش ــر بگ ــی تأثی ــار ورزش ــر رفت ــد ب می توان
ــدام و همچنیــن  ســالن های ورزشــی و باشــگاه های تناســب ان
ــک  ــروع ی ــود )12(. ش ــا ب ــه پارک ه ــی ب ــت دسترس محدودی
قرنطینــه ناگهانــی به معنــای تغییــر اساســی در ســبک زندگــی 
ــی و ورزش  ــت بدن ــت اســت. ســطح مشــخصی از فعالی جمعی
ــای  ــردن پیامده ــی ک ــت ســالمتی و خنث ــظ وضعی ــرای حف ب
ــاال،  منفــی برخــی از بیماری هــا ماننــد دیابــت، فشــار خــون ب
ــال در ســالمندی  ــی فع ــای تنفســی و داشــتن زندگ بیماری ه
جهــت کاهــش خطــر شکســتگی اســتخوانی، ضعــف عضالنــی 
ــراد مســن  ــط در اف ــای مرتب ــوان بیماری ه ــل، به عن و زوال عق
ــرکت  ــد 19 ش ــروس کووی ــیوع وی ــت )13(. ش ــروری اس ض
ــرار داده  ــر ق ــت تاثی ــالمندان را تح ــی س ــای بدن در فعالیت ه
ــه  ــور ب ــز مجب ــا را نی ــا، آن ه ــن محدودیت ه ــرا ای ــت زی اس
ــدت  ــه م ــدن در خان ــت )14(. مان ــرده اس ــه ک ــدن در خان مان
ــی  ــت بدن ــزان فعالی ــش داده و می ــی را افزای ــان بی تحرک زم
ســالمندان را کاهــش می دهــد. بنابرایــن، یافتــن راه هایــی کــه 
ــه  همــه افــراد را درگیــر فعالیــت بدنــی منظــم در داخــل خان
ــت )15(. از  ــروری اس ــا ض ــالمت آن ه ــود س ــرای بهب ــد ب کن
ابتــدای اپیدمــی توصیه هــا، دســتورالعمل ها و مشــاوره های 
مربــوط بــه انجــام فعالیــت بدنــی در زمــان قرنطینــه از طریــق 
مربیــان  کنفرانس هــا،  اجتماعــی،  رســانه های  تلویزیــون، 
ورزش و مقــاالت علمــی، مــردم را بــه شــرکت درفعالیــت 
ــی  ــای کرونای ــن محدودیت ه ــه در حی ــم در خان ــی منظ بدن
ترغیــب می کننــد )15(. بــا توجــه بــه ارتبــاط تنگاتنــگ 
بیــن توســعه بســترهای مغــزی مســئول هماهنگــی حرکتــی و 

مقدمه
ــه  ــت و توج ــر اس ــی بش ــی از زندگ ــالمندی1 دوره حساس س
بــه مســائل و نیازهــای ایــن مرحلــه یــک ضــرورت اجتماعــی 
ــه  ــان وجــود دارد ک ــاً 31 کشــور در جه ــروزه تقریب اســت. ام
ــد.  ــاالی 60 ســال دارن ــر ب ــون نف هــر کــدام بیــش از دو میلی
به دلیــل کاهــش نــرخ زاد و ولــد و افزایــش امیــد بــه زندگــی، 
ــش  ــال افزای ــرعت در ح ــال خورده به س ــت س ــبت جمعی نس
اســت )1(. جمعیــت ســالمندان ایــران در حــال حاضــر حــدود 
ــت  ــد کل جمعی ــاً 10 درص ــه تقریب ــت ک ــر اس ــون نف 8 میلی
ــان تشــکیل  ــن جمعیــت را زن ــران اســت و 53 درصــد از ای ای
می دهنــد. در دوران ســالمندی توانایی هــای شــناختی تحلیــل 
ــف  ــرای تکالی ــالمندان در اج ــت س ــث اف ــه باع ــد ک می یابن
ــود  ــاله می ش ــل مس ــه کاری و ح ــل، حافظ ــان عکس العم زم
)2(. حافظــه کاری یکــی از مهمتریــن مــوارد کارکردهــای 
اجرایــی اســت. حافظــه کاری یــک ســازه انتزاعــی اســت کــه 
ــوط  ــات مرب ــردازش اطالع ــداری و پ ــی نگه ــتم اصل ــه سیس ب
ــاره  ــناختی اش ــف ش ــک تکلی ــام ی ــن انج ــف در حی ــه تکالی ب
ــاری و  ــان گفت ــای درک زب ــی در فرآینده ــش اساس دارد و نق
ــاله دارد  ــل مس ــتدالل و ح ــی، اس ــبه ذهن ــتاری، محاس نوش
ــاي  ــي در توانایي ه ــش کل ــن، کاه ــش س ــراه افزای )3(. به هم
ــیناپس ها در  ــا و س ــرعت زوال نورون ه ــناختی رخ داده و س ش
ــد )4(. اگرچــه کاهــش  ــش می یاب ــز افزای ــف مغ نواحــي مختل
از فراینــد  عملکردهــای شــناختی بخشــی اجتناب ناپذیــر 
پیــری طبیعــی اســت، میــزان آن در جمعیــت ســالمند 
متفــاوت بــوده و تحــت تاثیــر عوامــل مختلفــی قــرار دارد )5(. 
ــزی در  ــانی مغ ــانی و پیش پیش ــی پیش ــد نواح ــر می رس به نظ
ــش  ــه کاری نق ــد حافظ ــف مانن ــناختی مختل ــای ش عملکرده
به ســزایی دارنــد )2(. وزارت بهداشــت و خدمــات انســانی 
ایــاالت متحــده بــر ورزش منظــم، ســیگار نکشــیدن، پرهیــز از 
الــکل، تغذیــه مناســب و واکسیناســیون بــرای حفــظ ســالمت 
ــد  ــد دارد )6(. در چن ــالمندان تأکی ــناختی س ــمانی و ش جس
ــی،  ــی و درمان ــزی آموزش ــوزه برنامه ری ــته در ح ــه گذش ده
ــده  ــالمندان ش ــناختی س ــکالت ش ــه مش ــژه ای ب ــه وی توج
اســت. شــواهد نشــان می دهــد کــه مداخــالت دارویــی عــالوه 
بــر اثــرات جانبــی مضــر، پیامدهــای عملکــرد شــناختی و یــا 
پیشــرفت به ســمت زوال عقــل را کاهــش نمی دهــد )7(. بــا این 
وجــود، روش هــای درمانــی متعــددی نظیــر تمریــن شــناختی، 
مداخــالت روان درمانــی، فعالیــت بدنــی و ورزش وجــود دارد که 
ممکــن اســت ســرعت کاهــش عملکــرد شــناختی مرتبــط بــا 
ســن را آهســته یــا معکــوس کنــد. در ایــن میــان بــا افزایــش 
شــیوع ســالمندی و میــزان بــروز اختــالالت شــناختی مرتبــط 
ــی و ورزش  ــت بدن ــش فعالی ــی نق ــه بررس ــه ب ــن، عالق ــا س ب
ــر  ــه تأخی ــا ب ــن و ی ــراد مس ــناختی اف ــرد ش ــود عملک در بهب
انداختــن کاهــش عملکــرد شــناختی بیشــتر شــده اســت )4(. 
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عملکــرد اجرایــی، توجــه ویــژه ای بــه بررســی تأثیــر مداخــالت 
فعالیــت بدنــی در عملکردهــای شــناختی اجرایــی بــوده اســت 
ــگیري  ــاي پیش ــن روش ه ــي و ورزش از مؤثرتری ــت بدن فعالی
از اختــالالت شــناختی دوران ســالمندي اســـت )16-17(. بــا 
ایــن وجــود میــزان شــرکت در فعالیت هــای بدنــی ســالمندان 
کمتــر از میــزان توصیــه شــده اســت. از روش هــای مختلفــی 
ــت  ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــت بدن ــزان فعالی ــش می ــرای افزای ب
ــر  ــی ب ــده مبتن ــی ش ــی طراح ــت بدن ــای فعالی ــه برنامه ه ک
ــام  ــه انج ــراد ب ــب اف ــت ترغی ــش جه ــک روش امیدبخ وب ی
ــر  ــزل اســت )18(. در حــال حاضــر اکث ــی در من ــت بدن فعالی
ــد و بنابرایــن  ــه گوشــی های هوشــمند دسترســی دارن ــراد ب اف
ــراد در  ــارکت اف ــوان مش ــی می ت ــت به راحت ــک اینترن ــا کم ب
فعالیت هــای بدنــی و ورزشــی را توســعه داد. بررســی های 
سیســتماتیک منتشــر شــده در رابطــه بــا مداخــالت ارائه شــده 
ــی نشــان می دهــد  ــا فعالیــت بدن ــرای ارتق ــت ب توســط اینترن
ــت  ــرل لیس ــر از کنت ــد موثرت ــالت می توانن ــن مداخ ــه ای ک
ــه  ــند. اگرچ ــت باش ــول مراقب ــتراتژی های معم ــا اس ــار ی انتظ
ــن  ــا ای ــی ب ــت بدن ــش در فعالی ــدار افزای ــد مق ــر  می رس به نظ
روش هــا زیــاد نیســت، ماهیــت قابــل دسترســی ایــن برنامه هــا 
ــر  ــرای تأثیــر ب ــودن هزینــه آن هــا، پتانســیل آن هــا ب و کــم ب
ــراد را افزایــش داده اســت )19(. برخــی  بهداشــت عمومــی اف
پژوهش هــا اثربخشــی مداخــالت فعالیــت بدنــی از طریــق وب 
بــر افزایــش میــزان فعالیــت بدنــی و بهبــود فاکتورهــای روانــی 
افــراد را نشــان داده انــد. نتایــج پژوهــش واندرفاتــز3 و همــکاران 
نشــان داد کــه فیلم هــای انگیزشــی و متن هــای ارســال شــده 
ــی  ــت بدن ــش فعالی ــر افزای ــی داری ب ــر معن ــق وب تاثی از طری
ــکاران  ــوز4 و هم ــن هارگری ــت )20(. همچنی ــاالن داش بزرگس
نیــز نشــان دادنــد کــه 12 هفتــه مداخلــه مبتنــی بــر وب تاثیــر 
ــاده روی داشــت و  معنــی داری در مشــارکت بزرگســاالن در پی
انگیــزش خودمختــار آن هــا را افزایــش داد. همچنیــن پــس از 
ــا گــروه کنتــرل، اســتفاده از مداخلــه  24 هفتــه در مقایســه ب
مبتنــی بــر وب باعــث حفــظ تعــداد گام هــای شــرکت کنندگان 
شــد )21(. احمــدی و همــکاران نیــز نشــان دادنــد کــه ارســال 
کلیپ هــای فعالیــت بدنــی از طریــق واتســاپ و تلگــرام 
ــده و  ــام ش ــی انج ــت بدن ــزان فعالی ــر می ــی داری ب ــر معن تاثی
بهزیســتی روان شــناختی نوجوانــان بــا تحــرک ناکافــی داشــت 
)18(. از تاثیــرات طوالنــی شــدن قرنطینــه بــر بهداشــت روانــی 
ــد  ــناختی مانن ــی روان ش ــرات منف ــه اث ــوان ب ــالمندان می ت س
ــت  ــی، عصبانی ــانحه، بی حوصلگ ــس از س ــترس پ ــش اس افزای
ــزوم  ــن موضــوع ل ــرد و ای و اضطــراب در ســالمندان اشــاره ک
ــان ســالمند را نشــان می دهــد  ــی زن ــه بهداشــت روان توجــه ب
شــده  عنــوان  مطالــب  اســاس  بــر  و  به طورکلــی   .)13(
ــم در  ــای مه ــه فاکتوره ــه کاری ازجمل ــت حافظ ــوان گف می ت
ــت  ــی جه ــت بدن ــی رود و فعالی ــمار م ــالمندی به ش دوران س
ــه ســالمت جســمانی و شــناختی ســالمندان بســیار  کمــک ب

حائــز اهمیــت اســت. از طرفــی محدودیت هــای اعمــال 
شــده دولــت جهــت مقابلــه بــا ویــروس کوویــد 19 و تشــویق 
ــی  ــت بدن ــر فعالی ــی ب ــر منف ــه تاثی ــدن در خان ــه مان ــراد ب اف
ــالل  ــه اخت ــر ب ــد منج ــه می توان ــت ک ــته اس ــالمندان داش س
ــزون جمعیــت  شــناختی آن هــا شــود. به دلیــل افزایــش روزاف
ســالمندان، طراحــی برنامه هــاي مناســب بهداشــتي، درمانــي 
ــد  ــب باش ــالمندان متناس ــاي س ــا نیازه ــه ب ــي ک و توان بخش
ــدف  ــذا ه ــی رود. ل ــمار م ــی به ش ــم پژوهش ــات مه از موضوع
ــات  ــه تمرین ــت هفت ــر هش ــی تاثی ــر بررس ــش حاض از پژوه
ایروبیــک مبتنــی بــر وب بــر حافظــه کاری در زنــان ســالمند 

بــود.
موادوروشها

ــی اســت کــه در آن از طــرح  ــوع نیمه تجرب ــن پژوهــش از ن ای
ــرل اســتفاده  ــروه کنت ــا گ ــون همــراه ب پیش آزمــون– پس آزم
ــان  ــه زن ــر کلی ــش حاض ــاری پژوه ــه آم ــت. جامع ــده اس ش
ــدود 65  ــا ح ــداد کل آن ه ــه تع ــد ک ــاه بودن ــالمند کرمانش س
ــر از ســالمندان  ــاری شــامل 30 نف ــه آم ــود. نمون ــر ب هــزار نف
غیــر فعــال بــود کــه به صــورت انتخابــی و داوطلبانــه در 
ــه دو  ــی ب ــد و به صــورت تصادف پژوهــش حاضــر شــرکت کردن
گــروه 15 نفــره تجربــی و کنتــرل تقســیم شــدند. مالک هــای 
ورود بــه تحقیــق شــامل دسترســی بــه گوشــی هوشــمند، عدم 
ســابقه ســکته مغــزی یــا نوروپاتــی، عــدم ســابقه شکســتگی یا 
عمــل جراحــی در ناحیــه پائیــن تنــه در یــک ســال گذشــته، 
عــدم ســابقه دیســک کمــر شــدید یــا مشــکل زانــو و داشــتن 
اســتقالل در کارهــای روزمــره بــود. مالک هــای خــروج از 
ــز شــامل ایجــاد مشــکل جســمانی طــی اجــرای  پژوهــش نی
همــکاری  ادامــه  از  شــرکت کننده ها  انصــراف  پژوهــش، 
و عــدم حضــور در زمــان انجــام پس آزمــون بــود. ایــن 
 IR.KUMS.REC.1399.812 ــالق ــه اخ ــه دارای شناس مطالع
ــوم پزشــکی کرمانشــاه اســت.  ــه اخــالق دانشــگاه عل از کمیت
قبــل از شــروع طــرح، جلســه توجیهــی برگــزار شــد و ســپس 
شــرکت کنندگان فــرم رضایت نامــه و پرســش نامه میــزان 
فعالیــت بدنــی را جهــت تعییــن میــزان فعالیت شــان تکمیــل 
کردنــد. ســپس شــرکت کنندگان پیش آزمــون حافظــه کاری را 
ــی  ــکل تمرین ــری ، پروت ــام اندازه گی ــد. پــس از اتم اجــرا کردن
ــه3   ــر هفت ــه، ه ــدت 8 هفت ــی به م ــروه تجرب ــد. گ ــاز ش آغ
جلســه، بــه اجــرای تمرینــات ایروبیــک مبتنــی بــر وب 
ــش  ــن پژوه ــده در ای ــی ش ــی طراح ــه تمرین ــت. برنام پرداخ
ــات  ــه تمرین ــود. برنام ــر وب ب ــی ب ــه مبتن ــورت مداخل به ص
توســط مربــی ایروبیــک بــا ســابقه 15 ســال مربیگــری 
طراحــی و اجــرا شــد. فیلم هــای کوتــاه نحــوه انجــام تمرینــات 
کــه در آن حــرکات ایروبیــک نمایــش و توضیــح داده می شــد 
از طریــق گوشــی هوشــمند و نرم افزارهــای واتســاپ یــا 
تلگــرام بــرای شــرکت کنندگان ارســال شــد. جلســات تمریــن 
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تحقیــق، دنبالــه ای از محرک هــای دیــداری بــود کــه به صــورت 
تصادفــی بــر مرکــز صفحــه نمایش گــر ظاهــر می شــد و 
ــه  ــرک ارائ ــا مح ــه آی ــرد ک ــی می ک ــتی بررس ــی بایس آزمودن
ــی دارد  ــل از آن، هم خوان ــرک n گام قب ــا مح ــی ب ــدة فعل ش
یــا خیــر. انجــام ایــن آزمایــش بــا مقادیــر مختلــف n صــورت 
می پذیــرد و بــا افزایــش میــزان n بــر دشــواری تکلیــف 
 ،1-back افــزوده می شــود. در ایــن تحقیــق از تکلیف هــای
ــف  ــب، در تکلی ــن ترتی ــد. بدی ــتفاده ش back-2 و back-3 اس
back-1، محــرک ارائــه شــده بــا یــک محــرک قبــل، در تکلیــف 
back-2، محــرک ارائــه شــده بــا دو محــرک قبــل و در تکلیــف 
back-3، محــرک فعلــی بــا ســه محــرک قبــل از خــود مقایســه 
شــد. در ایــن آزمــون نمــرات تعــداد پاســخ های صحیــح 
مدنظــر  آزمودنی هــا  عملکــرد  ســنجش  معیــار  به عنــوان 
قــرار داده می شــود. جاگــی و همــکاران روایــی و پایایــی 
ــد.  ــزارش کردن ــب 0/83 و 0/87 گ ــن پرســش نامه را به ترتی ای
ــا  ــون را ب ــن آزم ــی ای ــکاران پایای ــهری و هم ــی نژاد بوش عیس
روش بازآزمایــی 0/78 گــزارش کردنــد )25(. روش هــای تجزیه 
ــا در ســطح  ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــا: ب ــل داده ه و تحلی
ــی  ــزی و پراکندگ ــای مرک ــاخص های گرایش ه ــی از ش توصیف
اســتفاده شــد. جهــت بررســی نرمــال بــودن داده هــا از آزمــون 
ــا از  ــی واریانس ه ــی همگن ــت بررس ــک8 و جه ــاپیرو- ویل ش
ــاری  ــت از روش هــای آم ــون9 اســتفاده شــد. در نهای ــون ل آزم
ــس11 در  ــل کوواریان ــز10 و تحلی ــدای ویلک ــرض المب ــون ف آزم
نــرم افــزار SPSS نســخه 23 جهــت آزمــون فرضیــه پژوهــش 
ــی داری 0/05 در  ــه مراحــل ســطح معن اســتفاده شــد. در کلی

نظــر گرفتــه شــد.
یافتهها

ــازات کســب شــده  ــار امتی جــدول 1 میانگیــن و انحــراف معی
گروه هــا در آزمون هــای حافظــه کاری را نشــان می دهــد.

طبــق نتایــج جــدول 1 میانگیــن امتیــازات پس آزمــون حافظــه 

ــه ایروبیــک  ــای پای ــه(، مهارت ه ــردن )5 دقیق ــرم ک شــامل گ
ــود. تمرینــات پایــه  )30 دقیقــه( و ســرد کــردن )5 دقیقــه( ب
ــت  ــذاب جه ــوع و ج ــاده، متن ــرکات س ــامل ح ــک ش ایروبی
ــه  ــاده ب ــرکات از س ــود. ح ــرکت کنندگان ب ــه ش ــظ عالق حف
پیچیــده و از شــدت کــم شــروع شــده و به تدریــج ایــن شــدت 
ــات جهشــی و پرشــی  ــت. حــرکات شــامل تمرین ــش یاف افزای
ــو و  ــرب در، گام جل ــاه، گام ض ــت کوت ــرش جف ــا، پ گام درج
ــل و  ــا به داخ ــد، گام درج ــو بلن ــچ، گام 7 و 8، زان ــب، الن عق
خــارج، اســتپ  تــاچ، دبــل اســتپ تــاچ، ایکــس و دبلیــو، پروانــه 
و مامبــو بــود. پروتــکل تمریــن ایروبیــک از پژوهــش اشــمیت و 
همــکاران )2015( اقتبــاس شــد )22(. پــس از پایــان آخریــن 
ــه کاری  ــون  حافظ ــرکت کنندگان پس آزم ــه ش ــه از کلی جلس
ــد.  ــت ش ــل ثب ــه و تحلی ــت تجزی ــج جه ــد و نتای ــه ش گرفت
پرسشــنامه میــزان فعالیــت بدنــی شــارکی5: ایــن پرسشــنامه 
ــج  ــامل پن ــوده و ش ــی ب ــت بدن ــزان فعالی ــی می ــت ارزیاب جه
ــه ای اســت کــه براســاس طیــف لیکــرت تهیــه  ســوال 5گزین
و تدویــن شــده اســت. بــه هــر ســوال حداقــل امتیــاز یــک و 
حداکثــر پنــج تعلــق می گیــرد. جهــت به دســت آوردن امتیــاز 
ــواالت را  ــک س ــک ت ــازات ت ــوع امتی ــنامه، مجم ــی پرسش کل
ــا  ــه ای از 5 ت ــاز دامن ــن امتی ــد. ای ــبه می نماین ــم محاس ــا ه ب
 25خواهــد داشــت. به عنــوان یــک نقطــه بــرش، افــرادی کــه 
نمــره بــاالی 15 کســب نماینــد را می تــوان جــز افــراد فعــال 
ــن  ــی ای ــی و پایای ــکاران روای ــارکی و هم ــاب آورد. ش به حس
کردنــد.  گــزارش   0/86 و   0/78 به ترتیــب  را  پرســش نامه 
ــش نامه را 82/ 0و  ــی پرس ــز روای ــکاران نی ــدی و هم گل محم
ــاي  ــبه آلف ــتفاده از روش محاس ــا اس ــش نامه را ب ــي پرس پایای
ــد )23(. آزمــون حافظــه کاری  کرونبــاخ 0/78 به دســت آوردن
ــن آزمــون هــم نگــه داری اطالعــات شــناختی و  ــک6: ای ان- ب
هــم دســت کاری آن هــا را شــامل می شــود و نســخه رایانــه ای 
آن در ســال 2008 توســط جاگــی7 و همــکاران مــورد اســتفاده 
قــرار گرفــت )24(. آزمـــون ان- بــک مــورد اســتفاده در ایــن 

5 Sharki Physical Activity Questionnaire
6 Working Memory N-Back
7 Jaeggi
8 Shapiro-Wilk

9 Leven test
10 Wilkes’s lambda hypothesis test
11 Analysis of covariance

جدول1- میانگین و انحراف معیار امتیازات حافظة کاری در در دو گروه در پیش  آزمون و پس آزمون
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کاری در گــروه آزمایــش پیشــرفت زیــادی در ســه آزمــون ان 
بــک1، ان بــک 2 و ان بــک 3 نســبت بــه پیش آزمــون داشــته 
اســت. جهــت بررســی نرمــال بــودن توزیــع داده هــا از آزمــون 
ــودن  شــاپیرو- ویلــک اســتفاده شــد. نتایــج آزمــون، نرمــال ب
ــرد. جــدول  ــد ک ــون را تایی ــون و پس آزم ــا در پیش آزم داده ه
ــا  ــی واریانس ه ــی همگن ــرای بررس ــن ب ــون لوی ــج آزم 2 نتای
ــه  ــه ب ــا توج ــدول 2 و ب ــج ج ــق نتای ــد. طب ــان می ده را نش
 مقادیــر P محاســبه شــده )P 0=/575 و F 0=/323 و 369/=0 

P و F 0=/834 بــرای ان بــک 1 و ان بــک 2 و 557/=0 
P و F 0=/353 در ان بــک 3( در آزمــون لویــن، همگنــی 
واریانس هــا نیــز تاییــد شــد. بــرای بررســی اثــر متغیــر 
ــد  ــس چن ــل کوواریان ــون از تحلی ــه پس آزم مســتقل در مرحل
متغیــری اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول 3 آورده شــده 
ــز )P>0/001 و  ــدای ویلک ــون المب ــج آزم ــق نتای ــت. طب اس
F 22=/476( متغیــر مســتقل حداقــل بــر یکــی از متغیرهــای 
ــة کاری  ــای حافظ ــده در آزمون ه ــب ش ــرات کس ــته )نم وابس

جدول2-نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوي واریانس ها

جدول3-آزمون فرض المبدای ویلکز برای تأیید فرض چند متغیره

ان بــک 1، ان بــک 2 و ان بــک 3( اثــر معنــی دار داشــته اســت. 
ــالمندان  ــر حافظــة کاری س ــات ب ــر تمرین ــرای بررســی تاثی ب
از آزمــون تحلیــل کوواریانــس یــک متغیــری بــا کنتــرل 

ــدول 4  ــج آن در ج ــه نتای ــد ک ــتفاده ش ــون اس ــر پیش آزم اث
ــه نتایــج جــدول 4، آنالیــز  ــا توجــه ب قابــل مشــاهده اســت. ب
ــر پیش آزمون هــا  ــس نشــان داد کــه پــس از حــذف اث کواریان

جدول4- نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس جهت مقایسة نمرات پس آزمون در متغیر حافظة کاری
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پیچیــده ورزشــی ممکــن اســت توجیــه کننــده ارتبــاط مثبــت 
بیــن فعالیــت بدنــی و کارکردهــای شــناختی باشــد )30-31( 
ــه  ــه حافظ ــی و از جمل ــای اجرای ــد کارکرده ــرد کارآم عملک
ــال12،  ــای فرونت ــی در لوب ه ــت عصب ــا فعالی ــط ب کاری مرتب
ــی  ــی پیش پیشــانی، قشــر قدام ــژه در قشــر پشــتی جانب به وی
ــر  ــر قش ــاختارهای زی ــه ای14 و س ــر آهیان ــینگولیت13، قش س
ــا  ــت. پژوهش ه ــه17 اس ــن16، و مخچ ــوس15، پوتام ــد تاالم مانن
نشــان می دهــد فعالیــت بدنــی و ورزشــی باعــث تقویــت 
ســاختارهای عصبــی قشــر خلفــی و پیشــانی مغــزی، نواحــی 
میانــی گیجگاهــی قشــر بینایــی18 و مخچــه شــده و از آن جــا 
کــه ایــن مناطــق در کارکردهــای اجرایــی نقــش دارنــد، ایــن 
ــد  ــز می توان ــده در مغ ــر ش ــق ذک ــت مناط ــا تقوی ــات ب تمرین
تاثیــر مثبتــی بــر مولفه هــای کارکردهــای اجرایــی و از جملــه 
حافظــه کاری ســالمندان داشــته باشــد )35-32( در تأییــد این 
یافتــه می تــوان بــه نتایــج پژوهــش پونتیفکــس19 و همــکاران 
اشــاره کــرد. آن هــا نشــان دادنــد کــه انجــام تمرینــات هــوازی 
تاثیــر معنــی داری بــر حافظــه کاری بزرگســاالن داشــت )36(. 
ــه ورزش  ــد ک ــان دادن ــی نش ــکندرنژاد و رضای ــن اس هم چنی
ــی  ــانی20، کارای ــر پیش  پیش ــت قش ــش فعالی ــا افزای ــوازی ب ه
ــی از ورزش  ــرات ناش ــد. تغیی ــش می ده ــة کاری را افزای حافظ
در جریــان خــون نواحــی مختلــف مغــزی و از جملــه مناطقــی 
از هیپوکامــپ کــه در شــکل گیری حافظــه نقــش دارنــد 
ــرد  ــود عملک ــراي بهب ــر ب ــی دیگ ــم احتمال ــک مکانیس ــز ی نی
ــر  ــی دیگ ــت )26(. یک ــده اس ــوان ش ــه عن ــناختی و حافظ ش
ــر  ــک ب ــات ایروبی ــذاری تمرین ــر اثرگ ــی دیگ ــل احتمال از دالی
حافظــه کاری ممکــن اســت بــه تاثیرگــذاری آن بــر اســترس و 
اضطــراب ســالمندان مربــوط باشــد. انجــام تمرینــات ورزشــی 
می توانــد ســبب کاهــش اســترس ســالمندان شــده و تظاهــرات 
معمــول ذهنــی شــامل اختــالل عملکــرد حافظــه، اختــالل در 
ــد  ــار کن ــی را مه ــتدالل منطق ــت اس ــه و ظرفی ــز، توج تمرک
ــت  ــرات فعالی ــز در اث ــی نی ــم مولکول ــن مکانیس )14(. چندی
بدنــی و ورزش بــر حافظــه کاری نقــش دارنــد فعالیــت بدنــی 
بــا بــاال بــردن فاکتورهــای نوروتروفیــک21 از جملـــه BDNF در 
قشــر پیشــانی22 و ناحیــة هیپوکامــپ23 ســبب بهبــود حافظــه 
کاری می شــود )37(. هم چنیــن ســطوح بــاالی ســروتونین 
ــی هــوازی در مغــز ترشــح می شــود  کــه پــس از فعالیــت بدن
ــه  ــر حافظ ــی ب ــت بدن ــت فعالی ــرات مثب ــد تاثی ــز می توان نی
ــالمندان  ــد )26(. مشــکالت س ــه کن ــالمندان را توجی کاری س
ــای  ــرکت در فعالیت ه ــرای ش ــالمند ب ــان س ــاً زن و مخصوص
ــالت  ــظ مداخ ــی و حف ــگاه های ورزش ــمی در باش ــی رس بدن
ــتفاده  ــت اس ــی، اهمی ــکالت دسترس ــا مش ــه ی ــل هزین به دلی
از اینترنــت و فن آوری هــای تلفــن همــراه جهــت افزایــش 
ــیوع  ــالوه ش ــازد. به ع ــان می س ــا را نمای ــی آن ه ــت بدن فعالی
بیمــاری کوویــد 19 و قــرار گرفتــن ســالمندان در زمــره 
گروه هــای حســاس و نیازمنــد مراقبت هــای بهداشــتی بیشــتر 

تفــاوت معنــی داری در پــس آزمــون نمــرات حافظــة کاری در 
ــروه  ــن گ ــک 3 بی ــک2، و ان ب ــک1، ان ب ــون ان ب ــه آزم س
ــة کاری  ــرات حافظ ــت و نم ــود داش ــرل وج ــش و کنت آزمای
ــرل  ــروه کنت ــه گ ــبت ب ــون نس ــس آزم ــش در پ ــروه آزمای گ
بیشــتر بــود. بنابرایــن در پاســخ بــه ســوال پژوهشــی می تــوان 
گفــت کــه 8 هفتــه تمرینــات ایروبیــک مبتنــی بــر وب تاثیــر 
ــان ســالمند داشــت و باعــث  ــر حافظــة کاری زن معنــی داری ب

ــود حافظــه کاری آن هــا شــد. بهب
بحثونتیجهگیری

ــات  ــه تمرین ــر 8 هفت ــی تاثی ــر بررس ــش حاض ــدف پژوه ه
ــالمند  ــان س ــة کاری زن ــر حافظ ــر وب ب ــی ب ــک مبتن ایروبی
ــی  ــک مبتن ــات ایروبی ــه تمرین ــان داد 8 هفت ــج نش ــود. نتای ب
ــان  ــة کاری زن ــود حافظ ــر بهب ــی داری ب ــر معن ــر وب تاثی ب
ــر  ــش حاض ــده از پژوه ــت آم ــج به دس ــت. نتای ــالمند داش س
ــط  ــده توس ــام ش ــات انج ــده از تحقیق ــت آم ــج به دس ــا نتای ب
ــی  ــکاران و خدابخش ــای و هم ــی، تی س ــکندرنژاد و رضای اس
کوالیــی و همــکاران همســو اســت )26 ،11 ،10(. اســکندرنژاد 
و رضایــی نشــان دادنــد کــه 16 جلســه تمریــن هــوازی ســبب 
ــای و  ــد )26(. تی س ــال ش ــان غیرفع ــة کاری زن ــود حافظ بهب
همــکاران نشــان دادنــد کــه شــرکت در فعالیــت بدنــی مختلف 
ماننــد تمرینــات دوچرخه ســواری، پیــاده روی ســریع، دویــدن 
ــر عملکــرد جســمانی  ــی داری ب ــر معن ــز تاثی و تنیــس روی می
ــی و  ــی کوالن ــت )10(. خدابخش ــالمندان داش ــناختی س و ش
ــرک  ــی و تح ــت بدن ــه فعالی ــد ک ــان دادن ــز نش ــکاران نی هم
ــالمندان  ــناختی س ــرد ش ــود کارک ــر بهب ــی داری ب ــر معن تاثی
ــت  ــوان گف ــج می ت ــن نتای ــل ای ــن دلی ــت )11(. در تبیی داش
افزایــش  به وســیله  بدنــی  فعالیــت  دادن  انجــام  احتمــاالً 
متابولیســم مغــز و هدایــت فراینــد انعطاف پذیــری، باعــث 
ــه  ــده و ب ــز ش ــی از مغ ــق متفاوت ــیناپس در مناط ــش س افزای
ــرفت  ــی و پیش ــتم عصب ــی سیس ــتر کارای ــه بیش ــود هرچ بهب
ــای و  ــردد )9(. تی س ــر می گ ــناختی منج ــای ش در عملکرده
همــکاران و لــی و همــکاران نشــان دادنــد کــه فعالیــت بدنــی و 
ــی،  ــای عصب زای ــود فرآینده ــق بهب ــد از طری ــی می توان ورزش
ــر  ــی ب ــر مثبت ــز، تأثی ــون مغ ــان خ ــش جری ــی و افزای رگ زای
ــد  ــته باش ــز داش ــناختی مغ ــی و ش ــای عصب روی عملکرده
ــی  ــک نواح ــث تحری ــی باع ــت بدن ــن فعالی )28-27(. همچنی
تکانه هــای  هدایــت  ســرعت  افزایــش  مغــز،  در  حرکتــی 
عصبــی و افزایــش ترشــح هورمون هــای عصبــی شــده و 
ــری ســلول های  ــل توجهــی در تحریک پذی ــر قاب ــن تأثی بنابرای
ــات  عصبــی دارد )29-20(. مطالعــات انجــام شــده روی حیوان
نیــز نشــان داده اســت کــه انجــام فعالیــت بدنــی در موش هــا 
در  ســیناپس ها  تعــداد  توجهــی  قابــل  به طــور  می توانــد 
نورون هــای پورکینــژ و رگ هــای خونــی را افزایــش دهــد 
)10(. نیازهــای شــناختی ذاتــی ورزش و انجــام تکالیــف 

12 Frontal lobes
13 Cingulate
14 Parietal cortex
15 Thalamus
16 Putamen
17 Cerebellum

18 Temporal areas of the visual cortex
19 Pontifex
20 Prefrontal
21 Neurotrophic factors
22 Forehead cortex hippocampus
23 Hippocampus [
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و از ســویی محدودیت هــای اعمــال شــده توســط دولت هــا در 
ــان  ــیاری از زن ــا بس ــی و پارک ه ــای ورزش ــی مکان ه تعطیل
ــمی  ــات رس ــت )13(. اقدام ــرده اس ــین ک ــالمند را خانه نش س
کــه حــرکات افــراد را در صــورت بــروز بحــران ویــروس کوویــد 
ــه  ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــاً ب ــد، لزوم ــدود می کن 19 مح
ــتفاده از eHealth و  ــود. اس ــدود ش ــد مح ــی بای ــت بدن فعالی
ــی  ــت بدن ــه فعالی ــویق و ارائ ــر تش ــه ب ــی، ک ــای ورزش فیلم ه
ــای  ــراه از راه ه ــن هم ــای تلف ــت، فن آوری ه ــق اینترن از طری
مناســب بــرای حفــظ تحــرک جســمانی ســالمندان و ســالمت 
روانشــناختی و ذهنــی آن هــا در این دوره حســاس اســت )38(. 

ــدود  ــه مح ــوان ب ــی ت ــر م ــش حاض ــای پژوه از محدودیت ه
بــودن نمونــه پژوهشــی بــه زنــان ســالمند و محدودیــت 
ــه ســایر گروه هــای ســنی و مــردان ســالمند  ــج ب تعمیــم نتای
ــان  ــر نش ــش حاض ــج پژوه ــی نتای ــور کل ــرد. به ط ــاره ک اش
ــی  ــر مثبت ــر وب تاثی ــی ب ــک مبتن ــات ایروبی ــه تمرین داد ک
ــالمند داشــت. پیشــنهاد می شــود  ــان س ــر حافظــه کاری زن ب
ــر  ــی ب ــک مبتن ــات ایروبی ــر تمرین ــی تاثی ــای آت در پژوهش ه
ــای  ــن فاکتوره ــی و همچنی ــای اجرای ــایر کارکرده ــر س وب ب
گــردد. بررســی  ســالمندان  روانشــناختی  و  حرکتــی 

منابع
Böckelmann I. Comparing the effectiveness of karate 
and fitness training on cognitive functioning in 
older adults—a randomized controlled trial. Journal 
of Sport and Health Science. 2016; 5(4): 484-90.

10.  Tsai C-L, Pan C-Y, Chen F-C, Tseng Y-T. Open-
and closed-skill exercise interventions produce 
different neurocognitive effects on executive functions 
in the elderly: a 6-month randomized, controlled 
trial. Frontiers in Aging Neuroscience. 2017; 9: 294.

11.  Khodabakhshi-koolaee A, Sabzi S, Shahdadi 
H, Mohamadi F. The Comparison of Brain 
Cognition Function between Active and Inactive 
Elderlies Male in Nursing Home (A Case-control 
Study in Tehran). Health. 2017; 4(4): 302-9.

12.  Brand R, Timme S, Nosrat  S. When 
pandemic hits: Exercise frequency and subjective 
well-being during COVID-19 pandemic. 
Frontiers in psychology. 2020; 11: 2391.

13.  Jiménez-Pavón D, Carbonell-Baeza A, Lavie 
CJ. Physical exercise as therapy to fight against the 
mental and physical consequences of COVID-19 
quarantine: Special focus in older people. Progress 
in cardiovascular diseases. 2020 ; 63(3): 386.

14. Smirmaul BPC, Chamon RF, de Moraes FM, Rozin 
G, Moreira ASB, de Almeida R, et al. Lifestyle Medicine 
During (and After) the COVID-19 Pandemic .American 
Journal of Lifestyle Medicine. 2021; 15(1): 60-7.

15.  Barwais FA. Physical Activity at Home 
During the COVID-19 Pandemic in the Two 
Most-affected Cities in Saudi Arabia. The Open 
Public Health Journal. 2020; 13(1): 470-6.

16.  Leonard HC. The impact of poor motor skills 
on perceptual, social and cognitive development: 
the case of developmental coordination 
disorder. Frontiers in psychology. 2016; 7: 311.

17.  Jalilvand M. The effectiveness of physical 

1.  Zaninotto P, Batty GD, Stenholm S, Kawachi 
I, Hyde M, Goldberg M, et al. Socioeconomic 
inequalities in disability-free life expectancy in 
older people from England and the United States: A 
cross-national population-based study. The Journals 
of Gerontology: Series A. 2020;5)75  ):.906-13  

2.  Peymannia B, Bitarafan L, Hosseini A. Evaluation 
and comparison of executive functions and false 
memory in the elderly. Shenakht. 2019; 6(5): 108-17.

3.  Baddeley A. Working memory: looking 
back and looking forward. Nature Reviews 
Neuroscience. 2003; 4(10): 829-39.

4.  Shabani F, Esmaeili A, Salman Z. Effectiveness 
of Different Intensities of Acute Resistance 
Exercise on Working Memory of the Elderly. 
Aging Psychology. 2017; 3(1): 55-67.

5.  Anderson LA, McConnell SR. Cognitive 
health: an emerging public health issue. 
Alzheimer’s & dementia: the journal of the 
Alzheimer’s Association. 2007; 3(2): S70-S3.

6.  Gwinnutt JM, Verstappen SMM, Humphreys 
JH. The impact of lifestyle behaviours, physical 
activity and smoking on morbidity and mortality in 
patients with rheumatoid arthritis. Best Practice & 
Research Clinical Rheumatology. 2020; 3(1): 101562.

7.  Farina N, Llewellyn D, Isaac MG, Tabet N. 
Vitamin E for Alzheimer’s dementia and mild 
cognitive impairment. The Cochrane database 
of systematic reviews. 2017; 1(1): 2854.

8.  Najian A, Nejati V. Effectiveness of motor 
based cognitive rehabilitation on improvement 
of sustained attention and cognitive flexibility 
of children with ADHD. The Scientific Journal 
of Rehabilitation Medicine. 2018; 6(4): 1-2.

9.  Witte K, Kropf S, Darius S, Emmermacher P, 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sh

ef
a.

9.
3.

36
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                               8 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/shefa.9.3.36
https://shefayekhatam.ir/article-1-2188-fa.html


4444

دوره نهم، شماره سوم، تابستان 1400

Huang T-H, Chen T-C. Impact of acute aerobic 
exercise and cardiorespiratory fitness on visuospatial 
attention performance and serum BDNF levels. 
Psychoneuroendocrinology. 2014; 41: 121-31.

28.  Li D, Huang C-J, Liu S-C, Chang K-H, Hung 
T-M. Exercise type relates to inhibitory and 
error processing functions in older adults. Aging, 
Neuropsychology, and Cognition. 2019; 26(6): 865-81.

29.  Hollmann W, Strüder H. Brain, psyche and 
physical activity. Der Orthopade. 2000; 29(11): 948-56.

30.  Ballester R, Huertas F, Molina E, Sanabria 
D. Sport participation and vigilance in children: 
Influence of different sport expertise. Journal 
of sport and health science. 2018; 7(4): 497-04.

31. Jalilvand M, souri r. The Effectiveness of Motor Activity-
Based Executive Function Training on Working Memory 
and Sustained Attention of Children with Attention 
Deficit / Hyperactivity Disorder. iricss. 2020; 22(4): 87-98.

32.  Von Hofsten C. An action perspective 
on motor development. Trends in 
cognitive sciences. 2004; 8(6): 266-72.

33. Diamond A. Close interrelation of motor development 
and cognitive development and of the cerebellum and 
prefrontal cortex. Child development. 2000; 71(1): 44-56.

34.  Ramnani N. Frontal lobe and posterior 
parietal contributions to the cortico-cerebellar 
system. The Cerebellum. 2012; 11(2): 366-83.

35.  Zwicker JG, Missiuna C, Boyd LAJJocn. 
Neural correlates of developmental coordination 
disorder: a review of hypotheses. Journal 
of child neurology. 2009; 24(10): 1273-81.

36. Pontifex MB, Hillman CH, Fernhall BO, Thompson 
KM, Valentini TA. The effect of acute aerobic and 
resistance exercise on working memory. Medicine 
& Science in Sports & Exercise. 2009; 41(4): 927-34.

37.  Griffin ÉW, Mullally S, Foley C, Warmington 
SA, O’Mara SM, Kelly ÁM. Aerobic exercise 
improves hippocampal function and increases 
BDNF in the serum of young adult males. 
Physiology & behavior. 2011; 104(5): 934-41.

38.  Chen P, Mao L, Nassis GP, Harmer P, Ainsworth 
BE, Li F. Wuhan coronavirus (2019-nCoV): The need to 
maintain regular physical activity while taking precautions. 
Journal of sport and health science. 2020; 9(2): 103.

activity with motor-cognitive approach on 
executive function in children with Attention 
Deficit/Hyperactivity Disorder 2020.; 8(2): 17-26.

18.  Ahmadi A, Aghdasi M, Ahmadi M. Effects 
of Web-Based Physical Activity Interventions on 
Physical Activity and Well-being in Adolescents 
with Insufficient Physical Activity. Quarterly 
Journal of Health Psychology. 2018; 6(24): 53-68.

19.  Tate DF, Lyons EJ, Valle CG. High-tech tools for 
exercise motivation: use and role of technologies such 
as the internet, mobile applications, social media, and 
video games. Diabetes Spectrum. 2015; 28(1): 45-54.

20. Van der Fels IM, te Wierike SC, Hartman E, Elferink-
Gemser MT, Smith J, Visscher C. The relationship between 
motor skills and cognitive skills in 4–16 year old typically 
developing children: A systematic review. Journal of 
science and medicine in sport. 2015; 18(6): 697-03.

21.  Hargreaves EA, Mutrie N, Fleming JD. A 
web-based intervention to encourage walking 
(StepWise): pilot randomized controlled trial. 
JMIR research protocols. 2016; 5(1): e14.

22.  Schmidt M, Jäger K, Egger F, Roebers CM, 
Conzelmann A. Cognitively engaging chronic 
physical activity, but not aerobic exercise, affects 
executive functions in primary school children: a 
group-randomized controlled trial. Journal of Sport 
and Exercise Psychology. 2015; 37(6): 575-91.

23.  Golmohammadi B, Kashani V, Mokaberian 
M. Persian Psychometric properties of homework 
Self-Efficacy Scale for Everyday Elderly 
Activities. J Clin Psychol. 2015; 7(2): 78-89.

24.  Jaeggi SM, Buschkuehl M, Jonides J, Perrig 
WJ. Improving fluid intelligence with training on 
working memory. Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 2008; 105(19): 6829-33.

25. Isanejad bushehri s, dadashpur ahangar m, salmabadi 
h, ashoori j, dashtbozorgi z. The effect of computer 
games on sustain attention  and working memory 
in elementary boy students with attention deficit / 
hyperactivity disorders. medical journal of mashhad 
university of medical sciences. 2016; 59(5): 311-21.

26.  Eskandarnejad M, Rezaei F. The Effect of 
Aerobic Exercise on Neural Networks  of Attention 
and Working Memory . The Neuroscience 
of Shefaye Khatam. 2018; 6(2): 31-40.

27.  Tsai C-L, Chen F-C, Pan C-Y, Wang C-H, 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sh

ef
a.

9.
3.

36
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/shefa.9.3.36
https://shefayekhatam.ir/article-1-2188-fa.html
http://www.tcpdf.org

