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کواریانس یکراهه و تحلیل کواریانس چندمتغیری برای بررسی تفاوت بین میانگین دو گروه استفاده شد .یافتههای
این تحقیق حاکی از عملکرد بهتر گروه آزمایشی در متغیرهای حافظۀ کاری و متغیر بازداری پاسخ در مرحلۀ
پسآزمون بود .در متغیر برنامهریزی و حل مسئله ،فقط در مؤلفه امتیاز کلی ،بین دو گروه تفاوت معنیداری وجود
داشت اما در مؤلفههای مرتبط با زمان و سرعت برنامهریزی هیچ تفاوت معنیداری بین دو گروه مشاهده نشد
( .)p>5/50نتایج این تحقیق پیشنهاد میکند که بازیهای شناختی-حرکتی  Wiiمیتواند به عنوان روشی آسان،
کمهزینه و جذاب به بهبود کارکردهای اجرایی کودکان کمتوجه/بیشفعال کمک کند.

واژگان کلیدی :اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی ،تمرینهای شناختی و حرکتی ،کارکردهای
اجرایی ،کنسولهای Wii

مقدمه
اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی ( )1ADHDیکی از رایجترین و عمومیترین مشکلهای
روانشناختی کودکان محسوب میشود که با سه ویژگی اصلی نارسایی توجه ،بیشفعالی و
تکانش گری توصیف میشود؛ به این معنی که افراد مبتال به ADHDبهطور مشخص نشانههایی
را ظاهر میسازند که میتوان آنها را به سه نوع بیتوجه ،بیشفعال و ترکیبی تقسیم کرد .در
مورد میزان شیوع این اختالل آمارهای متفاوتی اعالمشده است ،این تفاوتها عموماً نشات گرفته
از روششناسی ،نوع ابزارها و جمعیت مورد مطالعه است (بارکلی .)7512،7در این راستا نتایج فرا
تحلیل ویلکات )7517( 3با بررسی  88مطالعه روی کودکان و  11مطالعه روی بزرگساالن نشان
داد که  0/9تا  11/2درصد از کودکان سنین مدرسه دارای اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی هستند
که میزان شیوع این اختالل بسته به سن افراد تغییر میکند ،اما تخمین زده شده در  80-85درصد
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افرادی که در کودکی این تشخیص را دریافت میکنند ،نشانههای اختالل آنها تا بزرگسالی
باقی میماند (یزدانبخش و همکاران.)1392 ،
کارکردهای اجرایی 1اصطالحی است برای اطالق به وظایفی که توسط قشر پیش پیشانی انجام
میشوند .برخی محققان کارکردهای اجرایی را به عنوان فراگیرترین و مؤثرترین منبع نقایص
شناختی و رفتاری در افراد با اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی توصیف کردهاند .تحقیقات نشان
دادهاند که کودکان و بزرگساالن با اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی نواقص معناداری را در
کارکردهای اجرایی در مقایسه با افراد بدون اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی نشان میدهند
(معتمدیگانه و همکاران .)1398 ،اندازۀ اثر برای همۀ اندازهگیریها در دامنۀ متوسط (-5/89
 )5/28بود ،اما قویترین و همسانترین اثر از اندازهگیریهای مرتبط با حافظه کاری ،بازداری
پاسخ ،گوشبهزنگی و برنامهریزی حاصل شد (ویلکات و همکاران .)7550 ،نتایج فراتحلیل
لیپزی و اسچاچر )7515( 7نیز نشان داد که افراد  ADHDدارای نواقص معنیداری در کارکرد
بازداری پاسخ (با اندازۀ اثر  )5/87هستند .پاتروس 3و همکاران ( )7519در فراتحلیل خود21 ،
پژوهش در مورد چگونگی عملکرد کودکان و نوجوانان  ADHDرا در تکلیف برج لندن مورد
بررسی قرار دادند .نتایج این تحقیق نقص در عملکرد برنامهریزی پاسخ با اندازۀ اثر متوسط تا
زیاد را ( 5/38تا  )5/09در کودکان  ADHDنشان داد .تاکنون شیوههای درمانی متفاوتی برای
این اختالل به کار گرفته شده است که در این میان درمانهای دارویی (بیشتر داروهای محرک)
و درمانهای رفتاری روشهای مؤثری محسوب میشوند .اندازۀ اثر محاسبه شده برای هر دو نوع
مداخالت رفتاری و درمانی نشان میدهد که این درمانها تأثیر مطلوبی در کاهش نشانههای عالئم
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این اختالل دارد .بااینوجود تأثیر این درمانها بر کارکردهای شناختی هنوز نامشخص است
(سوانسون ،بالر و ولکو .)7511 ،1به عنوان مثال یافتههای مطالعۀ ردس ،کاگیل و متیو)7558( 7
حاکی از تأثیر مثبت داروهای محرک در برخی تکالیف غیرکارکردهای اجرایی (زمان
عکسالعمل تکالیف بازشناسی حافظه فضایی) بود اما این تأثیر مثبت در مؤلفههای کارکردهای
اجرایی عصبی شناختی (بازداری ،حافظه کاری ،برنامهریزی و تدوین استراتژی) مشاهده نشد .با
توجه به محدودیتها و مشکالت بیان شده و نتایج متناقض در مورد درمانها و روشهای فعلی،
هالپرین و هیلی )7511( 3با بررسی مروری مطالعات پیشین ،به چندین مورد کلیدی و مهم در
مورد طراحی مداخالت در کودکان  ADHDتأکید کردند .مورد اول در نظر داشتن اعتبار
بومشناختی و قابلیت تعمیمپذیری مداخالت و فعالیتهای انتخاب شده است ،بهطوریکه بتواند
در درازمدت ادامه یابد ،مورد دوم در نظر گرفتن جنبههای سرگرمکننده و بازیگونه این
فعالیتهاست چراکه همانگونه که وجود شرایط لذتبخش برای کودکان  ADHDبهشدت
ترغیبکننده است ،این کودکان در شرایطی که جنبۀ سرگرمی کمتری داشته باشد و کمتر لذت-
بخش باشد و مستلزم تالش بیشتری باشد ،بهشدت مقاومت میکنند .مورد سوم در نظر گرفتن
مداخالتی است که عالوه بر درگیری در چالشهای شناختی ،فرد را درگیر فعالیتهای جسمانی
کند ،برخی محققان ادعا میکنند اینگونه مداخالت میتواند به کاهش شدت عالئم و بهبود
عملکرد این کودکان کمک بیشتری کند .به نظر میرسد که بازیهای شناختی-حرکتی  Wiiبه
عنوان نسل محبوبی از تکنولوژی بازیهای ویدیویی فعال 2میتوانند اهداف اشاره شده را محقق
سازند .اینگونه بازیها به بازیهای ویدیویی تعاملیای اشاره میکنند که احتیاج به حرکات کل
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بدن برای انجام بازیها دارند .موضوع مهم در مورد این سیستمها ،استفاده آسان آن است
بهنحویکه بهراحتی میتوان از آنها در محیط خانه استفاده کرد .بهعالوه طبق یافتههای محققان،
کودکان و نوجوانان  ADHDگرایش بیشتری برای انجام بازیهای ویدیویی نسبت به بازیهای
سنتی ورزشی و اجتماعی دارند .متأسفانه بازیهای ویدیویی کمتحرک که بیشتر به فشار یک
دکمه نیاز دارند باعث افزایش چرخۀ فعالیتهای بدنی کمتر ،تضعیف مهارتهای حرکتی و حتی
ایجاد برخی مشکالت رفتاری شوند .درحالیکه کنسولهای  Wiiبه افراد اجازه میدهد در طول
بازی از نظر فیزیکی فعال باشند .تحقیقات اخیر از تأثیر مثبت فعالیتهای بدنی بر عملکردهای
شناختی حمایت میکنند ،برای مثال نشان داده شده است که تعادل و مهارتهای حرکتی با
کارکردهای اجرایی کودکان ارتباط مثبت دارد (هارتمن 1و همکاران .)7515،ارتباط منفی
عملکرد حرکتی ضعیف 7با عملکردهای تحصیلی کودکان و نوجوانان نشان داده شده است
(کانتوما 3و همکاران .)7513 ،نتایج مطالعه داویس 2و همکاران ( )7511نیز نشان داد که سه ماه
برنامۀ تمرینی منظم باعث بهبود کارکردهای اجرایی و افزایش فعالیت قشر پیشپیشانی مغز در
کودکان دارای اضافه وزن میشود .در خصوص کودکان  ADHDنیز شواهد محدودتری مبنی
بر تأثیر مثبت فعالیتهای بدنی بر کارکردهای اجرایی وجود دارد (چانگ ،لیو ،یو و لی7517 ،0؛
پنتیفکس 8و همکاران .)7513 ،صرفنظر از تأثیر فعالیتهای بدنی بر عملکردهای شناختی،
طراحی بازیهای  Wiiبهگونهای است که قابلیت درگیری در فرایندهای شناختی مختلفی از
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قبیل توجه انتخابی ،توجه پایدار ،حافظه کاری ،حافظه کوتاهمدت ،بازداری پاسخ ،تصمیمگیری،
قابلیت حل مسئله ،برنامهریزی و غیره را فراهم میکند (دس سانتس مدنس 1و همکاران.)7517 ،
این موضوع یکی از جنبههای مهم و متفاوت این سیستمهاست ،بیشتر برنامههای تمرینی شناختی
فقط حیطههای محدودی از کارکردهای اجرایی (برای مثال فقط حافظه کاری) را مورد هدف
قرار میدهند؛ بنابراین اثر انتقال آنها به دیگر فرایندهای عصب-روانشناختی محدود است
(بنزینگ و اشمیت .)7512 ،7کرتس 3و همکاران ( )7510در فراتحلیل خود با بررسی تأثیر
تمرینهای شناختی بر کودکان  ،ADHDپیشنهاد دادهاند که محققان باید برنامههای تمرینی
چند عملکردی (که همزمان چندین عملکرد شناختی را درگیر میکند) را مدنظر قرار دهند .این
برنامهها با احتمال باالتری باعث افزایش اثر انتقال تمرینها میشود .با توجه به طراحی این
سیستمها ،به نظر میرسد که میتوان آنها را جزء برنامههای چند عملکردی به شمار آورد
(بنزینگ و اشمیت .)7512 ،همچنین برخی محققان بر این باورند که بازیهای  Wiiبه علت
پیچیدگی تکالیفی که شامل محرکهای شناختی و مهارتهای حرکتی است میتواند در مقایسه
با تمرینهایی که فقط مبنای حرکتی (مثالً تمرینهای دویدن روی تردمیل) یا فقط مبنای شناختی
(مثالً بازیهای ویدیویی بیتحرک) دارند مزایای بیشتری در مورد کارکردهای اجرایی داشته
باشد .در یکی از تحقیقات اخیر نشان داده شد که فعالیتهای بدنی که افراد را در عملکردهای
شناختی درگیر میکند و نه فعالیتهای صرفاً هوازی ،اثر مطلوبی بر عملکردهای شناختی
کودکان دبستانی دارد (اسمیت 2و همکاران .)7510 ،هر چند در برخی از پژوهشها از تأثیر مثبت
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بازیهای ویدیویی فعال بر کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان سالم حمایت شده است
(استینو ،آبرهام و کالورت ،7517 ،1ژونگ ،ژانگ و جاو ،)7519،7در مورد کودکان ADHD
تحقیقات بسیار کمی وجود دارد .بنزینگ و اشمیت ( )7512در پژوهش خود به این موضوع
اشاره کردند که مطالعۀ آنها اولین پژوهشی است که در آن تأثیر اگزرگیمها ( )Xboxبر
کارکردهای اجرایی کودکان  ADHDمورد بررسی قرار گرفته ،نتایج مطالعه آنها تأثیر مثبت
این بازی بر بازداری پاسخ و انعطافپذیری شناختی نشان داد اما هیچ تغییری در نمرات حافظۀ
کاری مشاهده نشد .این محققان ،با توجه به گرایش اجتنابناپذیر کودکان  ADHDبه
بازیهای ویدیویی ،به ضرورت مطالعات بیشتر در این حیطه تأکید کردند چراکه شواهد زیادی
شیوع باالی اعتیاد به بازیهای ویدیویی را در کودکان  ADHDنشان دادهاند .در واقع محققان
پیشنهاد میکنند که این کودکان با انجام این بازیها به نوعی خوددرمانی انجام میدهند (هان 3و
همکاران .)7559 ،متیوز ،مورل و مل )7519( 2در پژوهش خود گزارش کردند که شدت اعتیاد
این کودکان به نوع بازی یا ترجیحات شخصی آنها وابسته نیست؛ به این معنی که کودکان
 ،ADHDصرفنظر از نوع بازی ،فقط تمایل دارند که زمان نسبتاً زیادی را صرف بازیهای
ویدیویی کنند؛ بنابراین در صورت تأیید تأثیر مثبت این بازیها بر کودکان  ،ADHDمیتوان
امیدوار بود که این بازیها جایگزین بازیهای ویدیویی بیتحرک یا بازیهای خشونتآمیز و
بیهدفی شوند که میتواند موجب عوارض زیادی مانند مشکلهای رفتاری از قبیل پرخاشگری
و یا ایجاد چرخۀ کاهش فعالیتهای بدنی ،تبحر حرکتی پایینتر و چاقی در این کودکان شود؛
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بنابراین هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر سیستمهای شناختی-حرکتی  Wiiبر کارکردهای
اجرایی کودکان  ADHDاست.

روش
جامعۀ آماری در پژوهش حاضر شامل پسران سنین دبستانی ( 8تا  11سال) با اختالل نارسایی
توجه/بیشفعالی در شهر مشهد بود .نمونهها از میان مراجعهکنندگان به مرکز آوند از طریق
مصاحبۀ بالینی توسط روانشناس ،مقیاس درجهبندی 1SNAP-IVو آزمون  7QEEGانتخاب
شدند و با استفاده از جایگزینی تصادفی با توجه به سن و زیر نوع اختالل  ADHDدر دو گروه
آزمایشی و کنترل قرار گرفتند .مالکهای ورود به پژوهش ،دارا بودن معیارهای تشخیص اختالل
 ،ADHDعدم ابتالی همزمان به بیماریهای مزمن دیگر ،عدم استفاده از دارو و دامنۀ نمرۀ
هوشی باالتر از  29و پایینتر از  179بود .پس از کسب رضایت والدین و اخذ کد اخالق از کمیته
اخالق ،تعداد  35نفر از کودکان ،به عنوان نمونه ،وارد روند پژوهش شدند .در ابتدا هوش
آزمودنیها با استفاده از آزمون ریون سنجیده شد .جهت اطمینان از وضعیت بلوغ شرکتکنندهها
از شاخص بلوغ بیولوژیکی (تخمین سن اوج سرعت قد ( ))3APHVاستفاده شد (میروالد،
باکستر-جونز ،بیلی و بونن .)7557 ،2در مرحلۀ پیشآزمون ،حافظه کاری ،برنامهریزی و بازداری
پاسخ همۀ آزمودنیها ارزیابی شد .بعد از اجرای این آزمونها ،فرآیند مداخله برای گروه
آزمایشی آغاز شد .تمرینهای این گروه به مدت هشت هفته (هر هفته سه جلسه و هر جلسه یک
ساعت) اجرا شد .کودکان ابتدا  15تا  10دقیقه بازیهای ایروبیک (دو تا سه بازی) و سپس
منتخبی از بازیهای یوگا ،قدرتی و تعادلی را انجام دادند .سیستم  Wiiدارای قابلیت ایجاد
پروفایلی جداگانه برای هر فرد است که در نتیجه امتیازات و میزان پیشرفت هر فرد در هر یک از
1
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بازیها و تمرینها از روز اول تمرین تا روز آخر تمرین ثبت میشود و با توجه به همین امتیازات
درجۀ دشواری بازی تغییر میکند .ابزارهای موردنیاز در این پژوهش بهصورت زیر میباشند.
مقیاس درجهبندی  :SNAP IVاین آزمون اولین بار توسط سوانسون ،نوالن و پلهام ،1در سال
 1985ساخته شد .این آزمون جهت شناسایی زیر نوعهای  ADHDبه کار میرود .ضریب اعتبار
این آزمون  5/87گزارش شده است .ضریب آلفای کرونباخ جهت کل آزمون  %92و برای زیر
نوعها  %95و  %28بوده است.
آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون رنگی :این آزمون ،یک آزمون غیرکالمی و برای
اندازهگیری هوش سیال کودکان مورد استفاده قرار میگیرد .ضریب همبستگی این آزمون با
آزمون استنفورد بینه و وکسلر بین  ./25تا /20؛ و قابلیت اعتبار آن در سنین باالتر  ./25تا /95؛ و
در سنین پایینتر تا حدی کمتر گزارش شده است (پاشاشریفی.)1390 ،
آزمون بلوکهای تپنده کورسی :از این آزمون برای ارزیابی حافظۀ کاری دیداری-
فضایی استفاده شد .آزمون بهصورت رایانهای اجرا شد .اگرچه این آزمون بهطور وسیع برای
سنجش حافظه کاری دیداری-فضایی در پژوهشهای روانشناختی مورد استفاده قرار گرفته
است اما دادههای کمی در خصوص روایی و پایایی این آزمون وجود دارد (به نقل از تقی زاده،
سلطانی ،منظری و میمند.)1398 ،
آزمون برج لندن :این آزمون که برای اولین بار توسط شالیس ( )1389معرفی شد و با
هدف سنجش برنامهریزی و حل مسئله بهکار میرود .در طول آزمون با حرکت دادن مهرههای
رنگی و قرار دادن آنها در جای مناسب ،با حداقل حرکات الزم بایستی شکل نمونه درست شود.
متغیرهای مورد بررسی در این آزمون شامل زمان آزمایش ،زمان کل آزمایش (مجموع زمان
تأخیر و زمان آزمایش) ،تعداد خطا و امتیاز کل بهوسیلۀ رایانه محاسبه میگردد .اعتبار این آزمون
مورد قبول و  5/29گزارش شده است (به نقل از تقی زاده ،سلطانی ،منظری و میمند.)1398 ،
1
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آزمون برو نرو :از این آزمون بهطور وسیعی برای اندازهگیری بازداری پاسخ استفاده
میشود .آزمون شامل دو دسته محرک است که آزمودنیها باید به دستهای از محرکها پاسخ
دهند و از پاسخدهی به دسته دیگر خودداری کنند (نرو) .از این آزمون سه نمره جداگانه به دست
میآید :درصد خطای ارتکاب ،خطای حذف و زمان واکنش .در نسخه رایانهای که در این تحقیق
استفاده شد ،نسبت محرکهای هدف به محرکهای غیرهدف 85 ،به  75است .همبستگی درونی
باالی این آزمون با مصاحبه ساختاریافته تشخیصی نسخه چهارم ( )1DISK-IVدر هر دو
والد ( )r=5/07و گزارش معلم ( ،)r=5/07نشان داده شده است (بزجیان ،بارکر ،لزانو و رینس،
.)7559
کنسول  :Wiiدر این پژوهش از نسخه  Wii Fit Plusاستفاده شد که دارای چهار
بازی مختلف به نام بازیهای تعادلی ،قدرتی ،یوگا و ایروبیک است .کنترلگر اصلی کنسولهای
 ،Wiiریموت کنترل  Wiiاست که یک وسیلۀ چند عملکردی با تکنولوژی حسی-حرکتی
است (دارای سنسورهای شتابسنج سه محوره و با شش درجه آزادی) و برای اندازهگیری
حرکت در همۀ جهتها و در همۀ سرعتها به کار میرود و اطالعات مرتبط با چرخش ،زاویه
و سرعت را از طریق بلوتوث به کنسول  Wiiمیفرستد.
تخته تعادل  :Wiiاین تخته دارای ویژگیهایی مشابه با صفحه نیروسنج است ،بهگونهای
که شامل چهار سنسور نیرو است که برای سنجش توزیع نیرو و برآیند حرکت در مرکز فشار
( )7COPبه کار میرود COP .نشان داده شده در صفحه نمایش ،عموماً احتیاج به جابهجایی
در محورهای میانی-جانبی و قدامی-خلفی دارد .این ابزار از تفاوتها در حرکات و نیروهای به
کار رفته برای تغییر مقدار بازخورد بینایی و شنوایی فراهم شده ،استفاده میکند .پایایی این ابزار
بسیار باال بوده و همچنین دارای روایی همزمان با ابزارهای آزمایشگاهی نیروسنج است .به عالوه
1
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پایایی دادههای مسیر سرعت مرکز فشار ( )COPو عدم تقارن تحمل وزن ( )1WBAبا استفاده
از تخته تعادل  Wiiنشان داده شده است (کالرک 7و همکاران.)7515 ،
در پایان دورۀ مداخله ،یک نفر از گروه آزمایش به دلیل شرکت نامنظم و دو نفر از
گروه کنترل ،به دلیل عدم شرکت در مرحله پسآزمون ،از روند پژوهش حذف شدند .در نهایت
دادههای مربوط به دو گروه آزمایش ( 12نفر ،با میانگین سنی و انحراف معیار  )8/27 ±5/80و
گروه کنترل ( 13نفر ،با میانگین سنی و انحراف معیار  )8/21 ±5/95با استفاده از نرمافزار آماری
 Rمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای بررسی اثربخشی دورۀ مداخله از آزمون تحلیل
کواریانس ( )ANCOVAبرای متغیر حافظۀ کاری و آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری
( )MANCOVAبرای متغیرهای برنامهریزی و بازداری پاسخ استفاده شد.

نتایج
جدول شماره  ،2میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای سه آزمون برو/نرو ،برج لندن و حافظۀ
کاری را در دو گروه آزمایش و کنترل نشان میدهد.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای سه آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل

آزمون

برو/نرو

مؤلفههای

گروه Wii

گروه کنترل

(میانگین±انحراف معیار)

(میانگین±انحراف معیار)

آزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

خطای حذف

150/71

118/82

158/87

115/38

خطای

10/82

13

12

17/97

ارتکاب
1

. weight-bearing symmetry
. Clark

2
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زمان واکنش

820/25

817/88

872/22

850/82

نرو
زمان واکنش

027/78

085/20

023/82

082/59

برو
برج

زمان آزمایش

لندن

()s

حافظه

850/82

053/58

852/35

028/19

زمان کل ()s

829/87

023/70

803/72

810/95

امتیاز کلی

78/38

78/82

78/73

72

دامنه حافظه

3/28

2/27

3/0

2/80

کاری
نتایج آزمون شاپیرو ویلکس جهت بررسی نرمال بودن دادهها نشان داد که تمامی دادهها از توزیع
طبیعی برخوردار هستند ( .)p<5/50نتایج آزمون لوین نیز نشان داد که پیشفرض برابری
واریانسها ( )p<5/50برقرار است .سطح معنیداری آزمون همسانی شیب رگرسیونی
پیشآزمون و پسآزمون در تمامی خرده مقیاسهای پژوهش بزرگتر از  5/50بود ،لذا فرضیه
صفر مبنی بر همگنی شیب رگرسیونی پذیرفته میشود.
نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که بازیهای  ،Wiiباعث بهبود
معنیداری در تکلیف برو/نرو شده است ( =5/39مجذور اتا=5/85 ،F=7/99 ،P=5/52 ،
λویلکز) .جدول  0نشان میدهد که فقط در مؤلفۀ پاسخ صحیح برو (خطای حذف) تفاوت
معنیداری بین دو گروه وجود دارد و در سایر مؤلفهها تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود
ندارد.
جدول  .0آزمون تأثیرات بین گروهی میانگین نمرات مؤلفههای آزمون برو /نرو
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منبع تغییرات

متغیر
خطای حذف

پیشآزمون

3/50

718/08

5/59

گروه

8/29

877/23

5/552

5/70

8/29

151/82

5/51

5/71

5/50

5/88

5/81

5/558

9/71

22803

5/558

5/28

5/53

127

5/80

5/551

102/92

132820

3/591e-11

5/88

5/39

320

5/03

5/51

گروه
زمان واکنش پیشآزمون
گروه

زمان واکنش پیشآزمون
برو

F

مجذورات

اثر
5/18

خطای ارتکاب پیشآزمون

نرو

جمع

سطح معنیداری

اندازه

گروه

نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که تمرینهای  Wiiبر نمره کلی تکلیف برج لندن
تأثیر معنیداری نداشت ( =5/18مجذور اتا λ =5/29 ،F=1/03 ،P=5/73 ،ویلکز)؛ اما بین دو
گروه در مؤلفۀ مرتبط با تعداد مسئلههای حل شده (امتیاز کلی) تفاوت معنیدار وجود داشت.
درحالیکه در مؤلفههای مرتبط به زمان برنامهریزی (زمان کل و زمان آزمایش) تفاوت معنیداری
بین دو گروه وجود نداشت (جدول .)8
جدول  .8آزمون تأثیرات بین گروهی میانگین نمرات مؤلفههای برج لندن

جمع

سطح

اندازه

مجذورات

معنیداری

اثر

زمان آزمایش

پیشآزمون

7/88

3/2891e+15

5/11

5/05

(زمان حل مسئله)

گروه

5/27

8/2322e+59

5/25

5/57

متغیر

منبع
تغییرات

F
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زمان کل (مجموع
زمان تأخیر و زمان
حل مسئله)
امتیاز کلی

پیشآزمون

12/78

1/2278e+11

5/551

5/01

گروه

5/85

2/3888e+59

5/22

5/57

پیشآزمون

10/22

09/25

5/5558

5/21

گروه

2/29

18/98

5/52

5/18

نتایج تحلیل کواریانس رویدادهای حافظۀ کاری در مرحلۀ پسآزمون با کنترل دادههای مربوط
به پیشآزمون ،نشان داد که اثر اصلی گروه معنادار بود و عملکرد گروه آزمایشی در مرحله
پسآزمون بهطور معنیداری بهتر از گروه کنترل بود ( =5/78مجذور اتا،P=5/5553 ،
.)F=15/10

بحث و نتیجهگیری
این تحقیق شواهدی در مورد تأثیر مثبت اگزرگیمها بر برخی از کارکردهای اجرایی کودکان
ADHDفراهم کرد .طبق نتایج این تحقیق بازیهای  Wiiمیتواند باعث بهبود بازداری پاسخ
و حافظه فضایی-بینایی کودکان  ADHDشود .در تبیین این نتایج میتوان به شواهدی اشاره
کرد که نشان میدهند فعالیت بدنی میتواند تأثیر مثبتی بر عملکردهای حرکتی ،شناختی و
نشانههای نارسایی توجه/بیشفعالی داشته باشد .در این راستا ،نتایج فراتحلیل ویسنیوزکه ،وربرق،
اوسترالن و ملندیک ،)7518( 1تأثیر معنیدار تمرینها ورزشی بر مهارتهای حرکتی و
کارکردهای شناختی افراد  ADHDبا اندازه اثر  5/87را نشان داد .بااینحال در پژوهش حاضر
بهبود معنیداری بر مؤلفه برنامهریزی پاسخ پس از دورۀ تمرینی مشاهده نشد .این یافتهها
1

. Vysniauske, Verburgh, Oosterlaan, Molendijk
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تأییدکننده نتایج فراتحلیل تن ،پولی و اسپیلمن )7518( 1در مورد تأثیر فعالیتهای بدنی بر
کودکان  ADHDاست .نتایج این تحقیق نشان داد که مداخلههای تمرینی تأثیر معناداری بر
بازداری پاسخ و حافظه دارند اما در مورد تأثیر این مداخالت بر دیگر کارکردهای شناختی ،ابهام
بیشتری وجود دارد .این محققان گزارش کردند که مداخالت تمرینی احتماالً تنها بر جنبههای به
خصوصی از کارکردهای شناختی مؤثر است .بهنظر میرسد در مورد مزایای فعالیتهای بدنی بر
بازداری پاسخ بیشترین اتفاقنظر وجود دارد (به نقل از بنزینگ و اشمیت )7519 ،و باوجوداینکه
در بیشتر تحقیقات قبلی در این زمینه تمرینهای هوازی و آمادگی جسمانی هوازی مدنظر قرار
گرفته شده است اما مطالعات جدید ،حتی از ارتباط مثبت معنیدار بین مؤلفه بازداری پاسخ و
آمادگی جسمانی غیرهوازی (برای مثال قدرت و توان عضالنی) حمایت کردهاند( .تسای 7و
همکاران7518 ،؛ هانگ 3و همکاران .)7510 ،در مورد مؤلفۀ حافظه ،اگرچه شواهدی در راستای
تأثیر مثبت مداخالت تمرینی بر این مؤلفه وجود دارد اما این اثر تا حد زیادی کمتر گزارش شده
است و در میان انواع عملکردهای حافظه نیز متفاوت است (تن ،پولی و اسپیلمن .)7518 ،برای
مثال چانگ و همکاران ( )7517در فراتحلیل خود نشان داد که مداخلههای تمرینی باعث بهبود
حافظۀ کوتاهمدت بینایی میشود اما بر حافظه شنیداری-کالمی تأثیر منفی دارد .از طرف دیگر
در راستای نتایج این تحقیق زریس و جانسن )7510( 2گزارش کردند که صرفنظر از نوع
فعالیتبدنی ،تمرینهای طوالنیمدت تأثیر مثبتی بر حافظه کاری-فضایی دارد .شواهد نشان
میدهند که فعالیتهای بدنی باعث تغییراتی در نواحی از مغز میشود که در پیدایش نشانههای
 ADHDو نقص کارکردهای اجرایی نقش دارند (به نقل از بنزینگ و اشمیت)7519 ،؛ اما نکته
مهمتر اینکه نتایج مطالعه مروری نودکر ،میوز ،ریمرز و وال )7510( 0نشان داد که از میان انواع
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مداخلهها و تمرینهای انجام شده بر کودکان و نوجوانان  ،ADHDباالترین اندازه اثر مرتبط با
تمرینهای ترکیبی (هوازی ،قدرتی ،هماهنگی و )...است و این مورد یکی از ویژگیهای
منحصربهفرد بازیهای  Wii Fitاست .در پژوهش حاضر نیز کودکان در هر جلسه ،بازیهای
متفاوتی از چهار گروه هوازی ،قدرتی ،تعادلی و یوگا را انجام میدادند .عالوه بر فعالیت بدنی،
در این مداخله ،کودکان به نوعی درگیر بازیهای ویدیویی میشدند .آمارها نشان میدهند که
کودکان  ADHDدو برابر بیشتر از کودکان عادی وقت خود را به بازیهای ویدیویی اختصاص
میدهند (ویس 1و همکاران .)7511 ،پیشنهاد شده که بازیهای ویدیویی با فراهم کردن
پاسخهای سریع و پاداشهای فوری باعث کاهش احساس خستگی در این افراد شده و همچنین
با ایجاد محیطی هیجانی و انگیزشی باعث تسهیل بازداری پاسخ در این افراد میشوند (باریک،
هلبرگ ،کلبرگ و همینگسون .)7510 ،7همچنین نشان داده شده که دوپامین استریاتال در هنگام
انجام بازیهای ویدیویی آزاد میشود که ممکن است به حفظ تمرکز آنها بر روی بازی و
اجرای بهتر آنان کمک کرده و اثرات انگیزشی مضاعفی برای انجام این بازیها در این افراد به
وجود بیاورد (کواپ 3و همکاران .)1998 ،هرچند استفاده بیشازحد از بازیهای ویدیویی
میتواند باعث ایجاد مشکالتی در کودکان و نوجوانان شود اما از تأثیرات مثبت این بازیها بر
عملکردهای شناختی مانند سرعت واکنش ،حافظه کاری ،تصمیمگیری ،آگاهی فضایی ،سرعت
پردازش اطالعات ،توجه دیداری و مهارتهای حل مسئله در تحقیقات زیادی حمایت شده است
(واتر 2و همکاران7513 ،؛ زارع و جهانآرا1397 ،؛ تقوی جلودار و حامی .)1392 ،محققان تالش
نمودهاند این تأثیرات بازیهای ویدیویی را با استفاده از چارچوب نظریه توجه بینایی ()TVA
توجیه کنند؛ طبق این نظریه چگونگی اجرای تکالیف توجهی توسط چهار مؤلفۀ مجزای سرعت
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پردازش اطالعات ،ظرفیت حافظۀ کاری بینایی ،توزیع فضایی توجه و کنترل باال به پایین تعیین
میشود .استفاده از چارچوب نظری توجه بینایی مزایای ثابت شده و پذیرفته شدهای در
مکانیسمهای توجهی دارد که میتواند مزایای استفاده از بازیهای ویدیویی را با رجوع به
خصوصیات سیستم توجه بینایی به خوبی توضیح دهد .در ارزیابیهای مبتنی بر این تئوری در
زمینۀ بازیهای ویدیویی نشان داده شده که بازیهای ویدیویی باعث افزایش ظرفیت حافظۀ
کوتاهمدت بینایی ،دقت فضایی توجه و سرعت پردازش اطالعات بینایی میشود (فنگ ،اسپنس
و پرت7552 ،1؛ دای ،گرین و باویلیر .)7559 ،7همچنین الگوهای توجهی دیگر مانند الگوی
پلک زدن توجهی ،ممکن است به این علت باشد که افراد اطالعات بینایی را سریعتر به حافظه
کوتاهمدت انتقال میدهند (اسچوبرت 3و همکاران.)7510 ،
اما یافتههای این تحقیق از تأثیر مثبت بازیهای  Wiiبر برنامهریزی پاسخ حمایت نکرد
و فقط در یکی از مؤلفههای متغیر برنامهریزی پاسخ (نمرۀ کل) تفاوت معنیدار بین دو گروه
وجود داشت و در مؤلفههای مرتبط به زمان برنامهریزی تفاوت معنیداری بین دو گروه مشاهده
نشد .به نظر میرسد در تحقیقاتی که از تأثیر بازیهای ویدیویی بر متغیر برنامهریزی حمایت
کردهاند بیشتر از گروه بازیهای ویدیویی استراتژیک (بازیهای معمایی ،ماجراجویانه) استفاده
شده است؛ یعنی بازیهایی که راهبردهای حل مسئله و تصمیمگیری در فرمهای متنوع ،از جمله
اهداف مهم آنهاست (به نقل از تقوی جلودار و حامی )1392 ،که در واقع بازیهای fit Wii
جز این دسته بازیها به شمار نمیآیند .از طرفی در مطالعاتی که تأثیر فعالیتهای بدنی بر
برنامهریزی پاسخ را مورد بررسی قرار دادهاند ،نتایج کمی پیچیدهتر به نظر میرسد ،عوامل
مختلفی مانند جامعه هدف ،نوع تمرین (هوازی ،مقاومتی یا ترکیبی) ،شدت تمرین (پایین ،متوسط
و یا باال) ،مدت و تعداد جلسات تمرینی میتواند در مورد چگونگی اثرگذاری این تمرینها نقش
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داشته باشد .نتایج مطالعۀ گپین و اینتیر ( )7515بر کودکان  ADHDنشان داد که شدت فعالیت
بدنی ،متغیر پیشبینی کنندۀ معنیداری برای چگونگی عملکرد در تکلیف برج لندن محسوب
میشود .بهطوریکه فعالیت بدنی با شدت باالتر مرتبط با عملکرد بهتر در تکلیف برج لندن بود.
اگرچه در این تحقیق شدت تمرین اندازهگیری نشد ،اما با توجه به نوع بازیهای انجام شده و
مطالعات قبلی ،تخمین زده میشود که شدت تمرینها در این پژوهش ،بین کم تا متوسط باشد.
نتایج بررسی  07مطالعه لبالنک 1و همکاران ( )7513بر کودکان  3تا  12سال نشان داد که فعالیت
بدنی در اگزرگیمها معادل فعالیت بدنی سبک تا متوسط است (گرف 7و همکاران .)7559 ،نتایج
این تحقیق همچنین همراستا با نتایج تحقیق چنگ ،چو و وانگ ( )7511است .این محققان
گزارش کردند که هر سه شرایط تمرین ( 25درصد 25 ،درصد و  155درصد شدت بیشینه) تأثیر
معنیداری بر مؤلفۀ امتیاز کلی متغیر برنامهریزی داشت اما این تأثیر در دیگر مؤلفههای این متغیر
مشاهده نشد.
در نهایت نتایج این تحقیق پیشنهاد میدهند که استفاده از بازیهای  Wiiدر زندگی
روزمره و جایگزین کردن آنها بهجای بازیهای ویدیویی کمتحرک میتواند به عنوان یک
روش کمهزینه ،جذاب ،بیضرر و آسان تأثیر مطلوبی بر بهبود برخی عملکردهای شناختی
کودکان  ADHDداشته باشد؛ اما این تحقیق دارای محدودیتهایی است از جمله اینکه تجربۀ
قبلی کودک در بازیهای ویدیویی مختلف( ،اعم از بازیهای اکشن ،غیر اکشن و بهخصوص
اگزرگیمها) میتواند بر موفقیت و خبرگی کودک در روند بازی تأثیر بگذارد؛ بنابراین سبب
تغییرات باالتر هم در امتیازات کودک و هم در کارکردهای اجرایی شود .در واقع افرادی که
تجربۀ اگزرگیمها را دارند ،احتماالً بیشتر از افراد بیتجربه خود را به چالش میکشند .بهعالوه
کودکان ممکن است سطوح متفاوتی از لذت را هنگام بازی کردن تجربه کنند که این موضوع
میتواند در سطح درگیری آنها در بازی و نهایتاً در میزان موفقیت آنها تأثیر داشته باشد .در
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تحقیقات قبلی ،بهبود باالتر در عملکردهای شناختی ،زمانی که کودکان از انجام تکالیف لذت
باالتری میبرند پیشنهاد شده است (استینو ،آبرهام و کالورت .)7517 ،عدم کنترل سطح لذت و
سطح درگیری کودکان در بازی (شاخصی از سطح انگیزش آنها) نیز از محدودیتهای دیگر
این تحقیق محسوب میشود .در واقع همانطور که گفته شد ،سطح انگیزش کودکان ADHD
بر درگیری آنها در بازی و موفقیت آنها تأثیرگذار است .پیشنهاد میشود که در تحقیقات بعدی
این موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .به عالوه از نتایج این تحقیق نمیتوان استنباط کرد
که بهبود عملکرد کودکان به علت درگیری در فعالیتهای بدنی و یا درگیری در عملکردهای
شناختی حاصل شده است .پیشنهاد میشود که در پژوهشهای بعدی مقایسۀ تأثیر اگزرگیمها با
بازیهای ویدیویی بیتحرک یا تأثیر اگزرگیمها با فعالیتهای بدنی در نظر گرفته شود.
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