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  ی بازداري پاسخ در کودکانارتباط شاخص توده بدن با توانای

  4اعظم صفري، 3فاطمه بگلري ،2مرضیه بیگلري،1مرتضی بگلري

- بدنی دانشگاه کردستانمرتضی بگلري، کارشناس ارشد تربیت 

- بدنی دانشگاه فرهنگیانمرضیه بیگلري، کارشناس تربیت  

- بدنی دانشگاه فرهنگیانفاطمه بگلري، کارشناس تربیت 

- بدنی دانشگاه تهرانی ارشد تربیتاعظم صفري، دانشجوي کارشناس  

 چکیده

 د. از بیننجام شامنظور بررسی ارتباط بین شاخص توده بدن با توانایی بازداري پاسخ در کودکان تحقیق حاضر به

: صورت تصادفی انتخاب شدند (سننفر به 40سال، براساس پرسشنامه جمعیت شناختی،  9تا  8پسران 

سانتیمتر، شاخص توده بدن:  21/131±46/6کیلوگرم، قد:  23/27±96/5سال، وزن:  59/0±30/8

گیري ي اندازهگیري وزن و قد آنان بدست آمد. براها از طریق اندازه). شاخص توده بدن آزمودنی41/2±68/15

 عدادته تداخل، اي نمراي استروپ استفاده شد. در آزمون استروپ، از متغیرهتوانایی بازداري پاسخ از آزمون رایانه

توصیفی  آماري هايها از طریق روشخطا در شرایط همخوان و ناهمخوان استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماري داده

 ی بازداريوانایو ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج نشان داد که بین شاخص توده بدن با همه متغیرهاي ت

ین شاخص بدار عنیاین تحقیق شواهدي براي ارتباط مهاي داري وجود ندارد. بنابراین، یافتهپاسخ همبستگی معنی

  ساله نشان نداد. 9تا  8توده بدن با توانایی بازداري پاسخ در کودکان 

  واژگان کلیدي: آزمون استروپ، توانایی بازداري پاسخ، شاخص توده بدن، کودکان

  ه انگلیسیچکید

The present study was designed to investigate the relationship between BMI with response inhibition ability in children. 

From 8 to 9 year-old boys, based on demographic questionnaire, 40 equal persons were selected randomly (age: 

8/30±0/59 years; weight: 27/23±5/96 kg; hight 131/21±6/46 cm; BMI: 15/68±2/41). BMI of subjects were calculated 
by measuring their weight and hight. To assess the response inhibition ability, the computerized Stroop test was used. In 
stroop test, the variables of interference number, error number in the congruent and incongruent condition were used. 

Statistical analysis of the data through descriptive statistics and Pearson correlation coefficient were done. The results 
showed that, there were no significant correlation between BMI with all of response inhibition ability variables. 

Therefore, this study found no evidence for a significant association between BMI and response inhibition ability of 8-
9 years children. 
Keywords: Stroop test, Response inhibition ability, Body mass index, children 

  

  

  مقدمه

وزن و چاقی در دوران کودکی، ممکن است تا بزرگسالی ادامه داشته باشد و باعث بروز مشکالت جسمی و اضافه

هاي وزن و چاقی، تضعیف توانایی). یکی از عوارض روانشناختی اضافه2000، 1وابیتچروانی فراوانی شود (

                                                      
1 - Wabitsch 
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تواند وزن و چاقی میرات سوء داشته باشد. اضافهي کودکان اثتواند بر عملکرد درسی و آیندهشناختی است که می

هاي شناختی شود باعث ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی در مغز و مراکز عصبی شده و منجربه تضعیف توانایی

 شاخص ،بدن چربی مقدار و چاقی وزن،اضافه بنديطبقه هايشاخص از یکی). 2004و همکاران،  1(گاستافسون

و عملکرد  BMI)، با پژوهش بر روي کودکان نشان دادند که بین 2008و همکاران ( 3. هاینونناست 2بدن توده

)، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 2008و همکاران ( 4انستدگدر مقابل، شناختی ارتباط منفی وجود دارد. 

-وزن و توانایین اضافهبا عملکرد شناختی در کودکان وجود ندارد. تحقیقات در مورد ارتباط بی BMIارتباطی بین 

داراي تناقض بوده و  کودکان دبستانی محدود است و گاهی هاي شناختی بیشتر در افراد بزرگسال انجام شده و در

 BMIبر فرایندهاي شناختی عالی توجه الزم نشده است. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین 

 که است 6اجرایی کارکردهاي اجزاي از یکی پاسخ، بازداري تواناییباشد. میدر کودکان  5پاسخ بازداري تواناییبا 

 موجب فعال، يحافظه از تکلیف یک نامربوط اطالعات گرفتن نادیده با و داشته نقش شناختی تداخل بر غلبه در

  ).1992، 7هام و هاشر( گرددمی اطالعات يفعاالنه بازداري

  شناسی تحقیقروش

 يجامعه آوري اطالعات در محیط آزمایشگاه انجام شد.بوده و جمع همبستگی مطالعات نوع از پژوهش حاضر

 انتخاب براي. دادند تشکیل) همدان استان( فامنین ستانشهر سال 9 تا 8 آموزدانش پسران را پژوهش این آماري

 این در و دندش نتخابا تصادفی صورتبه مدرسه 4 فامنین ستانشهر ابتدایی مدارس تمامی بین از ابتدا نمونه،

 نظر از پرسشنامه توسط شده همگن( همگن افراد از نفر 40 فردي، هايویژگی يپرسشنامه توزیع با مدارس

گیري ز اندازهپس ا .شدند انتخاب تصادفی صورتبه ،)فرزندان تعداد و فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، هايویژگی

  شد. اسبهمح BMI روبروکارگیري فرمول قد و وزن، با به

   BMI)=کیلوگرم( وزن ÷(متر) 2قد 

 8استروپ يکلمه-رنگ آزمون فارسی ينسخه افزارنرم از توانایی بازداري پاسخ ارزیابی پژوهش براي این در

شد و در  استفاده گردید، تولید ایران کشور در سینا شناختی - رفتاري علوم تحقیقات موسسه در که )،1935(

 ناهمخوان شرایط در خطا تعداد همخوان، شرایط در خطا تعداد تداخل، يهاي تعداد نمرهمتغیر زاآزمون استروپ 

و آزمون همبستگی پیرسون  توصیفی آماري هايروش از .شد استفاده پاسخ بازداري توانایی متغیر برآورد جهت

  ).p<0.05( استفاده شدها براي تجزیه و تحلیل داده

                                                      
1 - Gustafson 
2 - Body mass index (BMI) 
3 - Heinonen 
4 - Gunstad 
5 - Response inhibition ability 
6- Executive function 
7  - Hamm & Hasher 
8 - Stroop color-word test 
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  هایافته

  سخبا متغیرهاي توانایی بازداري پا BMIو بررسی همبستگی بین  متغیرها استاندارد افانحر و میانگین :1جدول 

  

  بحث و نتیجه گیري

 تعداد همخوان و شرایط در خطا تداخل، تعداد ينمره تعداد با متغیرهاي BMIبین ، داد نشان تحقیق حاضرنتایج 

داري گویاي آن است که ارتباط معنی ،طور کلیشت که بهندا وجود دارمعنی همبستگی ناهمخوان شرایط در خطا

و عملکرد  BMIارتباط بین )، 2008با توانایی بازداري پاسخ وجود نداشت. از نظر گانستد و همکاران ( BMIبین 

طور زیادي احتمال دارد، در کودکان آشکار باشد و به BMIهاي بسیار باالي شناختی، ممکن است فقط در نسبت

- که آزمودنیجاییکنیم، این ارتباط مشاهده شود و از آنه کودکان بسیار چاق را با کودکان نرمال مقایسه میکزمانی

تواند توضیح دهنده دلیل عدم وجود ارتباط در متوسط بودند، این امر می BMIهاي پژوهش حاضر، کودکان با 

)، مغایر بود و آنان با پژوهش بر 2008اران (هاي هاینونن و همکنتایج تحقیق حاضر با یافته پژوهش حاضر باشد.

در پژوهش حاضر از آزمون  و عملکرد شناختی ارتباط منفی وجود دارد. BMI روي کودکان نشان دادند که بین 

هاي ادراك کالمی و استداللی عمومی استفاده شد که ) از آزمون2008استروپ و در پژوهش هاینونن و همکاران (

)، نشان دادند که 2008انستد و همکاران (گها باشد. تواند دلیل تناقض یافتهمورد استفاده میاین تفاوت در ابزار 

هاي تحقیق حاضر همسو بود. با عملکرد شناختی در کودکان وجود ندارد که این نتایج با یافته BMIارتباطی بین 

گوناگون  BMIیی از کودکان با هاهاي شناختی مختلف و گروهتوانند از آزمونمحققان در تحقیقات بعدي می

  استفاده کنند.
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