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ورزش های هوازی

دوحتا طوحنمظیریحجتددیظهیحهکازکح ظح خشحتددفیرحمززح

مطدظهتظ حپیشحازحاد حهشدددظبحیایتح کیحدوحهتظهی حهظکح

دکیدظبحمکتیحاتزدظ یحق اتحر هزوحات .

دک دظتحمر حیح لنرمر ،ح حتدددمم حمززحیح کاهظدیحهظکح

اد ح یمحپژیهشددیحازحدددیکتح« صددکد یاتک  DTIاکح

ددددنظخزیحدکیدظبح ظثی حمیحرااتی حاد حدظهزوحجردرحیتح

تتدددیح خشحتدددفیرتهگحمززحاد حدکیدظبحاتدددزفظیتح

یاقعح حدکاهرحقبلیحمبنیح ح ظثی حمثب حیتزشحیح ح کح

د یهر حیتحاد حددددیکتحمیزابحپخشحددددربحناحیتح ظه ح

جتییح حتمم حمززحمیحاهزادر.

هظکحمخزلفحمکتیح تتددیحق اتحمیحری ی حه حقرتحمیزابح

یتزشح کاهظدیحدکیدظبحتاحیتحالحمتدددظ لح

پخشحددددربحناحدیز ح ظددددر،ح ظه حمادکتحیاتاکحهیب ح

قدرت حادظه وحیحدظیری کحدکیدظبح ظح
یتزشحهظکحهکازکحاهزادشحمیحدظ ر
طبقحپژیهشحجدردرحمززحنبحیتدددزوحازحدکیدظهیحدوح وح
یتزشحهظکحهکازکحمیحپ یاخزنر،حیاتاکح خشحتفیرتهگح
هشدد یتح حیح نیرتح کحهتددب ح وحدکیدظهیحدوحنمظیریح
جتدددیظهیحدیز کحیاددددزنرحیحیتزشحهکازکحاهیظ حهییح
یایهرح کی.
خشحخظدتددز کحمزز،حمتددفکاحهتظهی حهظکحدددنظخزیح
ه ی حاظه وحیحدظیری کحاتد حامظحاد حهختزی ح ظتحات ح

یشددز کح کیتحیحهشدد یتح حاتدد حدوحاهبزوحمطلکاح ح
ددددددددددیدددددد یت

حمددددددی

تدظضیحاهزادشحمییهر ح

حددددددددددکیح.

پژیهشددد ابح دوح تتدددیحتا طدوح کاملحمخزلفیحه ی ح
یضددتی حاقزصددظیکحیحاجزیظ یحخظهکایت،حزمظبح لکنحیحهیزح
تتددیحیجکیحهظ کاهظدیحهظکحدظیری کحیحدظح یشحهتظهیح ظح
یضتی حقش حتفیرحمززحنههظحپ یاخزنر.
اد ح یمحپژیهشدیحیتحاظاحاظض حیتحییمی حتظاحازحد ح
پژیهشحپنجحتدظهوحاتد ح ظحمشخشحدکیحدوحد ی حد ح
یتزشحهکازکحجدردرح کتددددحدکیدظبح ظحدوحارکحمیح
کاهرحمکجبح ظثی حمثب ح حتیکحقشد د حتدددفیرحمززحنههظح
دکی.

ورزش توانایی کودکان را در حل مسااا ل ریا اای
افزایش میدهد
هیچنی حمطظهتظ حهشظبحیایتحات حدوحدکیدظبح9ح ظح01ح
تدددظهوحاکحدوحنمظیریحهکازکح یشدددز کحیاتهرحقتدددی ح
خظدتز کحمززدظبح ظتد

حات ح ظتد

ح کیبحقتی ح

خظدتدددز کحمززح ظ فحاهزادشح کاهظدیحتدظضدددیحیتحاه ایح

مطظهتظ حرادددزوحهشددظبحیایتحاتدد حدوح ظتد حدددحربح

مدرد حاد ح حیییظ حاهزیی:حیتح تیدددیحمراتسحازحمیزابح

دددددددددددددددددددکی.

قتدددی حخظدتدددز کحمززح ظحاهزادشحقرت حاتدددزر احیح

تددظ

هظکحیتزشحر هزوحمیدددکیحیحاد حزمظبحصدد فح

یتحدکیدظبحپ یتدوح ظتد حددربحقتی حخظدتز کحمززح

مهظت هظکحه کحهی اتحاتدد حمظح اکحایهی ح ظتحهشددظبح

یتسهددظکحید کحمی ددددکی ح ددوحهیی ح یددبحمیزابح

وحصددکت حطبیتیحاهیظ حمیدددکی حیتزشحاد حپ یتددوحتاح

یایدمحدوحنمظیریحهکازکحمی کاهرحیتح ظتد حدربحقتی ح

ی ح دیحدکیددظبحاهزادشحمیحددظ در حمدظحهیدظزحیاتدمح ظح

هبکیحمی خشر.

خظدتدز کحمززحهیشحیاددزوح ظدر حیتحیاقعحمظحیتدظهزیمح

میزابحهتظهی حهیزد یحدکیدظبحتاحاهزادشحیهیم حمراتسح

مدرد حاد ح حیییدظ حمیح رکدر:ح ظتد حددددربحقتدددی ح

دوحدکیدظبح  9ظح01حتظهوحاکحدوحنمظیریحهکازکح یشز کح

هز د حم ددظبح اکحاهزادشحاه یزتحیتزددددیحدکیدددظبح

خظدتدز کحمززحد حتیهرحطبیتیحتددرحاتد حیح وحیهیلح

یاتهر،حضخظم حقتی حخظدتز کحمززدظبحدیز حات .

هتزنر .ح

دددد لری کحمززحا فظقحمیاهزر ح فکتکحدوحاد حپردرتحتاح

یتحاد حمطظهتظ ح84حدکیکحمکتیح تتیحق اتحر هزنر حازح

کجیوحمیدنرحمیرکدرحدوحقتی حخظدتز کحمززح ظتد ح

هیوحاد حاه ایح تدددزیح اکحاهرازت ری کحنمظیریحهکازکح

می دکیح ظحات بظطظ حغی حض یتکحازح ی ح ییحیحات بظطظ ح

ر هزوحدددر حهیییحازحاد حدکیدظبح01حیتصددرحدظح یشددز ح

مفیرحمززکحقکک حدکی .ح

نمظیریحهکازکحیادزنرحیحهیییحازحاد حدکیدظبح01حیتصرح

مددددددددددددددددی

ددظحدیز حنمدظیریحهکازکحیاددددزندر حمحییدظبحح ظحدی
MRIازحمززحاد حدکیدظبح سح یاتکحد یهرحیح کاهظدیح
تدظضیحنههظحتاحتنییرهر.
محییظبح وحاخزمفح ی ح کاهظدیحتدظضدیحیحتظخزظتحمززکح
اد حدکیدددظبحپیح یهددر ح ددوحطکتحدلیح ددظتدد ح ح کیبح
قتددی حخظدتددز کحمززح ظحدظتادیح هز حتدظضددیحهی اتح
اتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .

ح
ح
ح
تهیه و تنظیم :خانم فارسی ،آموزگار پایه ی پنجم
تایید شده توسط خانم ر ایی-معاون آموزشی

