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Abstract
Introduction: Autism spectrum disorder has been suggested as a neurological disorder that
usually occurs in the early years of a child’s development.
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Aim: The aim of this study was to investigate the effects of active game intervention and
Exergames on executive functions in children with autism.
Method: The method of this research is quasi-experimental and applied in terms of purpose,
which was done using a pretest-posttest design with a control group. The subjects of the present
study were children with autism aged 7 to 10 years in Gorgan in 2021, from which 36 people
were selected by convincing method from two centers of children with autism. The instruments
used in this study included the Gilliam Autism Rating Scale and the Working Memory Test. The
Stroop effect test was also used to measure selective attention. Data analysis was performed
using analysis of covariance and SPSS software version 24.
Results: The results showed that active game intervention had positive effects on working
memory (P=0.001) and selective attention (P=0.001). In addition, Exergames intervention had
positive effects on working memory (P=0.001) and selective attention (P=0.001).
Conclusion: In general, the results of the present study emphasize the importance of using active
games and Exergames interventions to improve and strengthen executive functions in highfunctioning autistic children.
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تأثیر مداخله بازیهای فعال و تمرینات اگزرگیم بر کارکردهای اجرایی کودکان اوتیسم با عملکرد باال
امیر دانا ،1روناک رضائی ،2امیر شمس

3

.1دانشیار ،گروه تربیت بدنی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (مولف مسئول) .ایمیلAmirdana2010@gmail.com :
 .2کارشناسی ارشد  ،گروه آموزشی روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
 .1استادیار ،گروه رفتار حرکتی ،پژوهشگاه علوم ورزشی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1044/40/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1044/40/11 :

چکیده
مقدمه :اختالل طیف اوتیسم به عنوان یک اختالل نورولوژیکی مطرح شده است که معموالً در سالهاي اولیه رشد کودك بروز می-
کند.

اختالل اوتیسم بود.
روش :روش اجراي این تحقیق از نوع نیمه تجربی و از لحاظ هدف کاربردي است که با استفاده از طرح پیشآزمون -پسآزمون
همراه با گروه کنترل انجام شد .شرکتکنندگان تحقیق حاضر را کودکان  7تا  14ساله مبتال به اختالل اوتیسم شهرستان گرگان در سال
 1044تشکیل دادند که از بین آنها تعداد  10نفر به روش در دسترس از دو مرکز انجمن اوتیسم به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزارهاي
مورد استفاده در این مطالعه شامل مقیاس رتبهبندي اوتیسم گیلیام (گارز) و آزمون حافظه کاري بود .همچنین دستگاه اثر استروپ جهت
سنجش توجه انتخابی استفاده گردید .تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و در قالب نرمافزار  SPSSنسخه  20انجام
شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که یک دوره مداخله بازيهاي فعال بر حافظه کاري ( )P=4/441و توجه انتخابی ( )P=4/441تأثیر مثبت
دارد .عالوه بر این نتایج نشان داد که یک دوره مداخله بازيهاي اگزرگیم نیز بر حافظه کاري ( )P=4/441و توجه انتخابی
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هدف :هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر مداخله بازيهاي فعال و تمرینات اگزرگیم بر کارکردهاي اجرایی در کودکان مبتال به

( )P=4/441تأثیر مثبت دارد.
نتیجهگیری :در مجموع نتایج حاصل از پژوهش حاضر بر اهمیت استفاده از بازيهاي فعال و تمرینات اگزرگیم در جهت بهبود و

کلیدواژهها :اوتیسم ،بازي ،کودکان ،کارکرد اجرایی

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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تقویت کارکردهاي اجرایی در مؤلفههاي توجه انتخابی و حافظه کاري کودکان اوتیسم با عملکرد باال تأکید دارد.
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رابینسون ،لئونارد ،هان ،چن ،مک ماهون و الك،14

مقدمه
1

مطرح شده است که معموالً در سالهاي اولیه رشد

ممنوعیت ورود بعضی از دادهها در سیستم پردازش

کودك بروز میکند و به عنوان یک اختالل کامالً شایع

اطالعات است (وین برگ و گولد .)2411 ،11توجه

و بسیار ناهمگن شناخته میشود که در پسران شایعتر از

انتخابی متمرکز و تقسیم شده ،دو نوع رایج توجه انتخابی

دختران است (لورد ،السابباق ،بیرد و وینسترا وندروله،2

هستند .در توجه انتخابی متمرکز فرد باید به یک منبع

 .)2410ابتال به اختالل طیف اوتیسم سبب میشود که مغز

اطالعاتی از بین چند منبع توجه کند؛ ولی در توجه

این افراد نتواند در زمینه یادگیري مهارتهاي ارتباطی،

انتخابی تقسیم شده فرد باید زمان را بین چند منبع

تعامل با دیگران و رفتارهاي اجتماعی عملکرد خوب و

اطالعاتی تقسیم کند (برسلر ،مسود ،بهارادواج و شین

مناسبی داشته باشد (هزلت ،گو ،مانسل ،کیم ،استاینر،

کانینگها م .)2410 ، 12بنا بر نظر محققان حوزه

ولف ،الیسون ،سوانسون ،زو و بوترسون.)2417 ،1

نوروسایکولوژي ،11ساختارهاي مغزي آهیانه و پیشانی در

یکی از تئوريهاي شناخته شده که در سالهاي اخیر

رشد و بلوغ کارکردهاي اجرایی در کودکان نقش

جهت یافتن رابطه مغز و رفتار در کودکان اختالل طیف

اساسی دارد (مونرو ،ویانت ،مراچینی و اوستر.)2417 ،10

اوتیسم مورد توجه محققان قرار گرفته است ،تئوري

از اینرو ارائه مداخلههاي مناسب میتواند موجب بهبود

کارکرد اجرایی میباشد (دیمتریو .)2411 ،0کارکرد

کارکردهاي اجرایی در کودکان گردد.

اجرایی 5به عنوان یک ساختار مهم شناخته شده که در

یکی از انواع شیوههاي مداخلهاي که امروزه مورد توجه

کنترل و هدایت رفتار فرد نقش داشته و جهت تطبیق و

محققان قرار گرفته ،استفاده از بازيهاي فعال است .بازي

عملکرد موفق در زندگی فردي جایگاه به خصوصی دارد

فعال شامل استفاده کودك از تمامی عضالت خود است

(زالزو .)2424 ،0کارکردهاي اجرایی مواردي از قبیل

تا بتوانند در فعالیتهاي بدنی که بهصورت آزادانه ،جهت

انعطافپذیري شناختی ،طرحریزي ،بازداري پاسخ ،زمان

سرگرمی و کامالً بدون ساختار است ،به صرف انرژي

واکنش ،استروپ ،حافظه کاري و نیز توجه که در ارتباط

بپردازند که در نتیجه منجر به افزایش جریان خون و تپش

مستقیم با لوب فرونتال مغز هستند را شامل میشود

قلب میگردد (ترولو ،واندرلو و توکر.)2417 ، 15

(دیاموند .)2411 ،7توجه انتخابی 0و حافظه کاري 1دو

مهمترین و بارزترین ویژگی بازيهاي فعال نسبت به

متغیر مهم در مبحث کارکردهاي اجرایی هستند (گولد،

دیگر فعالیتهاي جسمانی از قبیل کالسهاي تربیتبدنی

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2022-05-22

اختالل طیف اوتیسم به عنوان یک اختالل نورولوژیکی

 .)2410توجه انتخابی شامل قابلیت تحلیل اطالعات و

مدارس و غیره در این است که میزان بیشتري از فعالیت
- Autism spectrum disorder
- Lord, Elsabbagh, Baird & Veenstra-Vanderweele
3
- Hezlett, Gu, Munsell, Kim, Styner, Wolff, Elison, Swanson, Zhu
& Botteron
4
- Demetriou
5
- Executive Functions
6
- Zelazo
7
- Diamond
8
- Selective Attention
9
- Working Memory
2

10

- Gold, Robinson, Leonard, Hahn, Chen, McMahon & Luck
- Weinberg & Gould
- Bressler, Masud, Bharadwaj & Shinn-Cunningham
13
- Neuropsychology
14
- Munro, Weyandt, Marraccini & Oster
15
- Truelove, Vanderloo & Tucker
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1

جسمانی مالیم تا شدید را بسته به توانایی کودك ایجاد

امیر دانا و همکاران

110

طور کلی مکانیسمهاي زیربنایی تأثیر مداخالت تمرینات

روزانه کودکان و شرکت در بازيهاي فعال ارتباط

هوازي از قبیل بازيهاي فعال مربوط به ایجاد تغییراتی

معناداري وجود دارد؛ اما فولکز ،نولس ،فیرکالق،

است که در مغز و سیستم عصبی به وجود میآید

استراتون ،اودایر ،ریدچرز و فوودر )2417( 0یافتند که

(اسکندر نژاد و رضایی .)1117 ،از طرفی بازيهاي فعال

بازيهاي فعال باعث تغییري در اجزاي مهارتهاي

از نوع ویدئویی یا اگزرگیم 2نیز نوع ویژهاي از مداخالت

حرکتی کودکان نمیشود .همچنین لین ،بورقسه و

مداخالت است که با هدف کمک به کاهش بیتحرکی

جانسون )2410( 1در تحقیقی بدین نتیجه رسیدند که

و افزایش فعالیت جسمانی کودکان مورد توجه قرار

بازيهاي فعال موجب بهبود کیفیت خواب در کودکان

گرفته است .اگزرگیم شامل نوع خاصی از بازيهاي

نمیگردد و بین میزان کیفیت خواب کودکان و نیز بازي-

ویدئویی مبتنی بر فعالیت بدنی است که هدف آن افزایش

هاي فعال ارتباط معنادار پیدا نشد.

فعالیت و صرف انرژي در زمان انجام بازيهاي رایانهاي

در جمعبندي پژوهشهاي و پیشینههاي موجود میتوان

است (سوین ،والینگتون ،شفارد ،تیلور ،النوس و آدامز

بدین نتیجه رسید که در میزان اثربخشی مداخالت بازي-

کامپل .)2410 ،1در هنگام انجام بازي اگزرگیم ،کودك

هاي فعال در بهبود متغیرهاي مختلف اختالف نظر وجود

به جاي اینکه همچون بازيهاي رایانهاي دیگر از انگشتان

دارد و برخی محققان از اثربخشی بازيهاي فعال حمایت

خود استفاده کند ،بسته به نوع بازي باید کل بدن خود را

میکنند؛ ولی برخی دیگر چنین نظري ندارند .از این رو

جهت پیشبرد بازي بکار بگیرد (کویمن و شیهان.)2415 ،0

جهت بررسی میزان اثربخشی این مداخله نیاز به انجام

.)2415

پژوهشهاي بیشتر احساس میشود .با توجه به اهمیت

تحقیقات نشان دادهاند که بازي ،ورزش و فعالیت بدنی

مبحث کارکردهاي اجرایی (حافظه کاري و توجه

در بهبود عملکردهاي مختلف جسمانی ،عاطفی و شناختی

انتخابی) در جنبههاي مختلف زندگی کودکان و تأثیرات

مختلف تأثیر مثبت و مستقیم دارد (هیلمن ،اریکسون و

مختلف مداخالت بازيهاي فعال و تمرینات اگزرگیم بر

کرامر .)2440 ،5سزالگ )2410( 0در تحقیقی بدین نتیجه

متغیرهاي مختلف ،هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر

نتیجه رسید که یک دوره بازيهاي فعال از نوع ویدئویی

مداخله بازيهاي فعال و تمرینات اگزرگیم بر

میتواند موجب بهبود توجه انتخابی و حافظه کاري شود.

کارکردهاي اجرایی در کودکان مبتال به اختالل اوتیسم

جانستون و همکاران ( )2417نشان دادند که بهکارگیري

بود.
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مینماید (جانستون ،هاجز ،جانسون و رایلی .)2417 ،1به

و فاکس )2411( 7یافتند که بین میزان فعالیت بدنی روزانه

بازيهاي فعال میتواند مهارتهاي حرکتی بنیادي و نیز

1

- Johnstone, Hughes, Janssen & Reilly
- Exergame
3
- Sween, Wallington, Sheppard, Taylor, Llanos & AdamsCampbell
4
- Kooiman & Sheehan
5
- Hillman, Erickson & Kramer
6
- Szelag
2

7

- Brockman, Erickson & Kramer
& - Foulkes, Knowles, Fairclough, Stratton, O’Dwyer, Ridgers
Foweather
9
- Lin, Borghese & Janssen
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فعالیت بدنی را در کودکان بهبود بخشد .براکمن ،جاگو

روش
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پسآزمون همراه با گروه کنترل انجام شد .شرکت-

پردازند .پس از آن به مدت  04دقیقه به صورت متغیر و با

کنندگان تحقیق حاضر را کودکان  7تا  14ساله مبتال به

برنامهریزي مناسب جهت بهکارگیري عضالت مختلف

اختالل اوتیسم شهرستان گرگان در سال  1044تشکیل

بدن و نیز در نظر گرفتن مالحظاتی جهت جلوگیري از

دادند که از بین آنها تعداد  10نفر به روش در دسترس از

خستگی بیشازاندازه کودکان ،فعالیتهاي گوناگون و

دو مرکز انجمن اوتیسم به عنوان نمونه انتخاب شدند .از

جذابی از قبیل راه رفتن ،دویدن ،جاخالی دادن ،لیلی

جمله معیارهاي ورود به تحقیق شامل تشخیص اختالل

کردن ،سکسکه دویدن ،جهیدن ،پریدن ،مهارتهاي

اوتیسم با عملکرد باال بهوسیله روانپزشک ،داشتن

تعادلی ،تعادل ،ضربه زدن با پا و ضربه زدن با دست به

محدوده سنی بین  7تا  14سال ،نداشتن اختالل رشدي و

اشیاي ثابت و در حال حرکت ،پرتاب کردن و دریافت

حرکتی دیگر به غیر از اوتیسم و همچنین معیارهاي

کردن را انجام دادند .الزم به ذکر است که محتواي هر

خروج از تحقیق نیز شامل بیقراري در هنگام اجراي

جلسه با جلسه قبل متفاوت بود و روند سختی بازيها از

پروتکل ،داشتن سابقه شرکت در مداخله تمرینی مشابه،

آسان به سخت بود 14 .دقیقه انتهایی هر جلسه نیز به سرد

غیبت بیش از یک جلسه در هنگام اجراي فرایند تمرین و

کردن عمومی بدن پرداخته شد (ترولو و همکاران،

استفاده از داروهاي روانگردان بود .شرکت در فرایند

.)2417

اجراي این تحقیق کامالً داوطلبانه بود و به شرکت-

مداخله در گروه تمرینات اگزرگیم نیز به این صورت بود

کنندگان این اطمینان داده شد که در هر زمان که مایل

که مدت زمان هر جلسه مداخله در این گروه  04دقیقه

باشند میتوانند از فرایند تحقیق خارج شوند .رضایت

بود که در طی این مدت از بازي Body and Brain

کتبی از والدین و مسئولین مدارس جهت شرکت دانش-

 Exercisesبه عنوان یک بازي با بار شناختی و بازي

آموزان در فرایند تحقیق اخذ شد .شیوه اجراي آزمون به

 Sport Kineticبه عنوان یک بازي با بار حرکتی به

این صورت بود که ابتدا از تمام شرکتکنندگان پیش-

عنوان مداخله استفاده شد .همچنین الزم به ذکر است که

آزمون به عمل آمد و هر نفر ،آزمون توجه انتخابی و

شرکتکنندگان گروه کنترل در طی این مدت هیچگونه

حافظه کاري را انجام داد .سپس شرکتکنندگان به

فعالیت مداخلهاي انجام ندادند و تنها در فعالیتهاي

صورت تصادفی در قالب دو گروه تجربی (بازيهاي

معمول خود شرکت کردند .پس از پایان مداخله در

فعال و تمرینات اگزرگیم) و گروه کنترل قرار گرفتند.

گروههاي تجربی یک بار دیگر آزمون توجه انتخابی و

شرکتکنندگان گروههاي تجربی به مدت  12جلسه (در

حافظه کاري از تمام شرکتکنندگان به عمل آمد و

طی یک ماه) تحت مداخله قرار گرفتند.

نمرات آنها به عنوان پسآزمون ثبت گردید.

مداخله در گروه بازيهاي فعال به این صورت بود که

تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آزمون تحلیل

مدت زمان هر جلسه شامل  04دقیقه بود .در  14دقیقه اول
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محركها و پاسخ فرد مداوم است تا زمانی که تعداد

شد.

محركها که در اینجا صد عدد است به پایان برسد .اغلب
براي اندازهگیري حافظه کاري استفاده میشود و داراي

مقیاس رتبهبندی اوتیسم گیلیام (گارز) :1این مقیاس بــه

زمان عکسالعمل در هر وجوه حسی بهطور جداگانه

سبب سهولت در کاربرد ،ویژگیهاي روانسنجی خوب

محاسبه میشود .اعتباریابی این آزمون در ایران توسط

و کاربردي و نیز هنجاریابی بر روي گروه وسیعی از افراد

تقی زاده ،نجاتی ،محمد زاده و باغبان ( )1111مورد تأیید

یکی از ابزارهاي پرکاربرد در شناسایی کودکان مبتال به

قرار گرفته است (.)r=4/11

اختالل طیف اوتیسم است .آزمون گارز براي اشخاص 1

دستگاه اثر استروپ در دوره بیپاسخی روانشناختی

تا  22سـاله مناسـب است و میتواند به وسـیله والدین و

(اسکارپینا و تاگینی  :)2112 ،از این ابزار جهت سنجش

متخصصان در مدرسه یا خانه تکمیل شود .مقیاس گارز

توجه انتخابی استفاده میشود .این ابزار داراي قابلیت

توسط گیلیام ( )2410ساخته شده و در بردارنده  50سؤال

نمایش محركهاي شنیداري و دیداري را دارا است.

است که در یک مقیاس چهار امتیازي لیکرت از  4تا 1

محركهاي دیداري از چهار رنگ زرد ،سبز ،قرمز و آبی

نمرهگذاري میشوند .این مقیاس داراي  0خرده مقیاس

تشکیل شده است .براي حذف تداخل ساختاري بین

رفتارهاي تکراري ،ارتباط اجتماعی ،تعامل اجتماعی،

اندامها دو کلید آبی و سبز در سمت راست شرکتکننده

پاسخ هیجانی ،گفتار ناسازگارانه و سبک شناختی است.

با دست راست و کلیدهاي قرمز و زرد واقع در سمت

اعتبار ،روایی و حساسیت خوب این آزمون توسط گیلیام

چپ شرکتکننده با دست چپ پاسخ داده شد .ترتیب

( )2410مورد تأیید قرار گرفته است .مینایی و نظري

ظهور رنگها براي همه محركها تصادفی بود و در هر

( )1117در تحقیقی در داخل کشور نشان دادند که این

کوشش از دو رنگ مختلف استفاده شد .حالت ناهمخوان

مقیاس یک ابزار معتبر و روا جهت سنجش و غربال

اثر استروپ (عدم تطابق رنگ جوهر به کاربرده شده با

گیري اوتیسم در ایران است (.)r=4/01

کلمه مذکور ،به عنوان مثال کلمه آبی با رنگ قرمز نوشته

کامپیوتري و آزمون علوم اعصاب شناختی است و جهت

کنندگان بدون در نظر گرفتن معنی کلمه ظاهر شده در

ارزیابی حافظه کاري بکار گرفته میشود .آزمون ان-بک

نمایشگر فقط رنگ آن را شناسایی میکردند و با فشار

را اولین مرتبه ،کرچنر )1150( 0بیان کرد .در این آزمون

دادن دکمه (قرمز ،آبی ،زرد یا سبز) متناسب با رنگ

فرد به یک محرك مثالً یک عدد درصورتی که با

کلمه نشان داده شده ،با سریعترین زمان ممکن به

محرك قبل از خود مشابه باشد پاسخ میدهد ،ارائه

محركها پاسخ میدادند .محركهاي دیداري از چهار
رنگ زرد ،سبز ،قرمز و آبی تشکیل شده است.

1

)- Gilliam Autism Rating Scale (GARS
- Working Memory Test
3
- N-back
4
- Kirchner
2
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- Stroop Test
- Scarpina & Tagini

5
6
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محركهاي شنیداري بهطور پیش فرض شامل دو محرك

ناتال ،حرکات بدن را به صورت آنى تحلیل میکنند و

صوتی با شدت  144و  144هرتز است (با تغییر نوع

براى ثبت حرکات دیگر نیازى به لباس مخصوص و

محركهاي بارگذاري شده محركهاي دیداري

نصب حسگر روى بدن نیست؛ لذا مستقیماً تغیر در

قابلتغییر است) .محركهاي دیداري از طریق صفحه

وضعیت بدن را به بازي منتقل میکند .این خاصیت

نمایشگر و محركهاي شنیداري از طریق هدفون ارائه

موجب ایجاد یک تعامل بین دنیاي واقعی و بازي مجازي

میشوند .خروجی این دستگاه بهصورت فایل اکسل با

میشود.

امکان نمایش نوع پاسخ انتخابی و مقدار زمان واکنش به

مداخله بازیهای فعال :هدف اصلی این برنامه

میلی هزارم ثانیه براي محرك اول و دوم را دارد .در این

بهکارگیري مجموعهاي از عضالت پایین تنه و باالتنه

تحقیق از توجه انتخابی ساده جهت بررسی پاسخهاي

جهت انجام فعالیتهایی همچون گرفتن توپ و ابزار با

شرکتکنندگان استفاده شد که زمان به پاسخ دادن به

سایز و رنگهاي مختلف ،دویدن در مسیرهاي مختلف و

محركها به صورت هزارم ثانیه لحاظ میشد .البوغبیش،

پریدن از روي موانع با ارتفاع مختلف که منجر به افزایش

شتاب بوشهري ،دانشفر و عابدانزاده ( )1115روایی و

میزان تپش قلب کودك با توجه به ظرفیت و توانایی هر

پایاي این ابزار را تائید کردند (.)r=4/00

کودك است.

دستگاه با استفاده از اشعه مادونقرمز ،الگویى سهبعدي و

نتایج مربوط به میانگین و انحراف معیار ویژگیهاي

دیجیتالى از حرکات بدن فرد بازیکن ترسیم میکند .این

دموگرافیک شرکتکنندگان نشان داد که میانگین سن

فناورى همچنین مجهز به دوربینى ویدیویى جهت ثبت

گروههاي بازيهاي فعال ،اگزرگیم و کنترل به ترتیب

جزییاتى مانند حالتهاي چهره افراد و میکروفونى براى

 0/11 ،0/25و  0/40سال بود .همچنین ،میانگین قد این

تشخیص و مکانیابی صدا است .برنامهنویسی و طراحى

گروهها به ترتیب  110/54 ،110/01و  115/01سانتیمتر

بازيهاي که بتواند وضعیتها و حرکات متعدد و

بود .درنهایت ،میانگین وزن آنها به ترتیب ،10/11

نامحدود بدن انسان را تشخیص دهد مسئله محاسباتى

 11/54و  10/25کیلوگرم بود.

پیچیدهاي است .هر یک از حرکات بدن ،جز اطالعات

میانگین و انحراف معیار نمرات مربوط به متغیرهاي

ورودى دستگاه محسوب میشود .موسسه تحقیقاتى

کارکردهاي اجرایی (توجه انتخابی و حافظه کاري) در

مایکروسافت در کمبریج انگلستان ،الگوریتمى به همین

سه گروه در مرحله پیشآزمون و پسآزمون در جدول 1

منظور ابداع کرده که ژستهاي بدن را تشخیص داده و

آورده شده است.

براساس آنها ،تصویرى دقیق و سهبعدي با سرعت 14
فریم در ثانیه نمایش میدهد .ایکس باکسهاي مجهز به

- Xbox 360 Console

1
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جدول  1میانگین و انحراف معیار نمرات مربوط به متغیرهای کارکردهای اجرایی
متغیر

گروه

حافظه کاری

بازيهاي فعال

522/00 ± 11/11

تمرینات اگزرگیم

511/75 ± 22/51

004/50 ± 11/41

کنترل

510/41 ± 10/71

515/54 ± 11/07

بازيهاي فعال

744/10 ± 22/71

010/40 ± 27/51

تمرینات اگزرگیم

014/01 ± 11/71

010/41 ± 14/00

کنترل

001/75 ± 20/01

005/41 ± 21/70

توجه انتخابی

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین±انحراف استاندارد

میانگین±انحراف استاندارد
004/01 ± 10/21

نتایج جدول  1نشان میدهد که میانگین متغیرهاي حافظه

متغیر کارکردهاي اجرایی (توجه انتخابی و حافظه کاري)

کاري توجه انتخابی در گروههاي بازيهاي فعال و

از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در

اگزرگیم در پیشآزمون نسبت به پیشآزمون بهبود داشته

جدول  2گزارش شده است.

است .جهت مقایسه پیشآزمون و پسآزمون گروهها در

تغییرات

مجذور سوم

آزادی

مجذور سوم

پیشآزمون

0045/17

1

0045/17

0/51

گروه

21002/10

2

10101/41

11/05

خطا

20571/05

12

700/11

حافظه کاری
توجه انتخابی

معناداری

اتا

4/440

4/212

4/441

4/501

پیشآزمون

0017/75

1

0017/75

0/14

4/447

4/240

گروه

11714/02

2

10015/11

20/01

4/441

4/002

خطا

10071/15

12

501/17

با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در متغیر حافظه

وجود دارد .در ادامه جهت بررسی جایگاه تفاوتها از

کاري ( )p=4/441 ،F=11/05و توجه انتخابی

آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شده که نتایج آن در

( )p=4/441 ،F=20/01بین گروهها تفاوت معناداري

جدول  1آورده شده است.

متغیر

گروه مالک

گروههای مقایسه

تفاوت میانگینها

سطح معناداری

حافظه کاری

بازي فعال

تمرینات اگزرگیم

- 21/00 ± 11/12

4/241

کنترل

- 01/17 ± 11/00

4/4441

تمرینات اگزرگیم

کنترل

- 00/01 ± 11/52

4/441

بازي فعال

تمرینات اگزرگیم

- 24/04 ± 14/40

4/104

توجه انتخابی

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت ،سال هشتم ،شماره 111- 125 ،1044 ،5

] [ DOI: 10.32598/shenakht.8.5.113

جدول  3نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2022-05-22

جدول  2نتایج تحلیل کوواریانس در بین گروههای آزمایشی و کنترل در متغیرهای کارکردهای اجرایی
F
ضریب
سطح
میانگین
درجه
مجموع
منبع
متغیر
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تمرینات اگزرگیم

کنترل

- 75/52 ± 14/15

4/4441

کنترل

- 50/71 ± 1/11

4/4441

نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که در متغیر حافظه کاري و

همسو با پژوهش حاضر است .فتحآبادي و همکاران

توجه انتخابی بین گروه بازي فعال با گروه کنترل و

( )2424نشان دادند که یک دوره تمرینات ریتمیک بر

همچنین بین گروه تمرینات اگزرگیم با گروه کنترل

روي کارکردهاي اجرایی کودکان اوتیسم با عملکرد باال

تفاوت معنادار وجود دارد ()P>4/45؛ ولی بین گروه

اثرگذار است .نتایج جانستون و همکاران ( )2417نیز

بازي فعال با تمرینات اگزرگیم تفاوت معنادار وجود

نشان داد که بازيهاي فعال بر روي فعالیتهاي جسمانی

ندارد (.)P<4/45

و مهارتهاي حرکتی بنیادي کودکان اثرگذار است.
آدلند ،اوماندسون ،اندرسون ،برونیک ،مو ،رسالند،

آن مواجه هستند ،مشکل در کارکردهاي اجرایی است .با

کارکردهاي اجرایی شرکتکنندگان میشود .لوپرینیزي

این وجود متناسب با تحقیقات انجام شده در این زمینه

و کانه )2415( 2نیز فعالیتهاي ورزشی و فعال تأثیر

اگر بتوان از طریق مداخالت مناسب و سازماندهی شده

معنادار بر بهبود عملکرد حافظه در شرکتکنندگان دارد.

به این کودکان کمک نمود ،میتوان امیدوار بود که در

هر چند نتایج ون ،ژانگ ،گائو ،ژائو ،جی و بائو)2410( 1

سنین پایین احتماالً به فرایند بهبود در نواقص آنان کمک

نشان داد که تأثیر فعالیت بدنی مینی ترامپولین بر توسعه

نمود؛ لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر مداخله

عملکردهاي اجرایی در بین کودکان اثرگذار نیست که

بازيهاي فعال و تمرینات اگزرگیم بر کارکردهاي

ناهمسو با پژوهش حاضر است که میتواند به دلیل جامعه

اجرایی در کودکان مبتال به اختالل اوتیسم بود.

آماري ،نوع تمرینات و یا کوتاه بودن امر مداخله و عوامل

نتایج تجزیه و تحلیل دادههاي تحقیق نشان داد که یک

دیگر اشاره نمود.

دوره مداخله بازيهاي فعال بر کارکردهاي اجرایی

در تبیین نتایج میتوان بیان نمود که بازيهاي فعال شامل

(حافظه کاري و توجه انتخابی) تأثیر مثبت دارد .نتایج

استفاده کودك از تمامی عضالت خود بوده تا بتواند در

همسو با یافتههاي اکبري فر و همکاران ()2411؛ جانستون

فعالیتهاي فیزیکی که به صورت آزادانه ،جهت

و همکاران ( )2417و فتح آبادي و همکاران ()2424

سرگرمی و بدون ساختار است به صرف انرژي بپردازد؛

است .اکبري فر و همکاران ( )2411در پژوهش خود

لذا از آنجایی که بازيهاي فعال ساختار مناسب و

نشان داد که یک دوره مداخله بازيهاي فعال میتواند

سازماندهی شدهاي ندارند که بتواند بر روي کودکان

سبب بهبود مؤلفههاي حافظه کاري ارقام پیشرونده،

اوتیسم فشار وارد کرده و بیشتر کودکان در وقت آزاد و

پسرونده و حافظه منطقی ،کنترل ذهنی ،تداعی و

1

بازنگري در بین دانشآموزان با اختالل خواندن شود که

- Aadland, Ommundsen, Anderssen, Brønnick, Moe, Resaland,
Skrede, Stavnsbo & Aadland
2
- Loprinzi & Kane
3
- Wen, Zhang, Gao, Zhao, Jie & Bao
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بحث

اسکرده ،اساونسبو و ادالند )2411( 1در پژوهش خود
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مهارتها و تعامالت اجتماعی و افزایش انگیزش در بین

داشته است .هیالوي نیسی و همکاران )2424( 5در

کودکان میگردد (براکمن و همکاران .)2411 ،1از سویی

پژوهش خود نشان داد که بازيهاي فعال ویدیوي بر

این نوع از بازيها سبب میشود کودك از تمام عضالت

روي مهارتهاي حرکتی بنیادي تأثیر مثبت و معنیداري

خود در قالب مباحث مختلفی چون استقامت قلبی عروقی

دارد .بیلو ،اوکدي و کوپر )2415( 0در پژوهش خود بیان

و در مدت زمان نسبتاً طوالنی از آن استفاده نماید که

کردند به نظر میرسد که بازيهاي ویدئویی فعال ممکن

خود سبب میشود بر روي حافظه کاري و توجه انتخابی

است تأثیرات مثبتی بر برخی از عملکردهاي اجرایی

اثرگذار باشد .چرا که این نوع از بازيها با توجه به

داشته باشد که بر رفتارهاي واقعی تأثیر میگذارد .آنان

همسویی با تمرینات هوازي موجب تولید سلولهاي

عالوه بر این نشان دادند ارزیابی شناخت به دنبال انجام

جدید در پیاز بویایی و شکنج دندانهدار و همچنین حجم

بازيهاي ویدئویی فعال به جاي ارزیابی سابقه گزارش

بیشتر منطقه پیش پیشانی و ماده سفید و خاکستري بخش

خود بازي ،بازيهاي ویدیویی و سپس ارزیابی شناخت،

قدامی مغز میگردد که این مناطق به طور معمول مربوط

میتواند نشان دهنده تأثیر مستقیم بازي بر توجه و سایر

به حافظه است (اسکندنژاد و رضایی.)1117 ،

تغییرات شناختی و اجرایی باشد .همچنین مشاهده شده

نتایج تجزیهوتحلیل دادههاي تحقیق نشان داد که یک

است که نتیجه مستقیم یک ویژگی منحصر به فرد یک

دوره مداخله بازيهاي اگزرگیم نیز بر کارکردهاي

بازي نیست ،بلکه اجزاي بازي موجود در بازيها میتواند

اجرایی (حافظه کاري و توجه انتخابی) تأثیر مثبت دارد.

اثرگذار باشد .ازاین رو با توجه به تأثیرگذاري بازيهاي

2

ویدیویی اگزرگیم در پژوهش حاضر و متناسب با یافته-

( )2417و بیوالك ،دسوین ،ساگاسپه ،کالرت ،فیلیپ،

هاي بیلو و همکاران ( )2415که همسو با پژوهش حاضر

میکولود-فرانچی و بووارد )2410( 1میباشد که در

است میتوان به کیفیت و کمیت نوع بازيهاي ویدیویی

پژوهش خود نشان از اثربخشی بازيهاي اگزرگیم بر

در جهت افزایش و بهبود کارکردهاي اجرایی همچون

نقص توجه کودکان بیشفعال داشتهاند و بیان داشتند که

حافظه فعال و توجه انتخابی تمرکز بیشتري نمود.

برنامههاي واقعیت مجازي (اگزرگیم) یکی از موفقترین

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش حرکات و

رویکردهاي درمانی در ارتباط با نقض توجه در بین

بازي اگزرگیم بر بهبود کارکردهاي اجرایی کودکان

کودکان بیش فعال است .سلطانی و همکاران ( )1117در

اوتیسم با عملکرد باال تأثیرگذار است .در تبیین این

پژوهش خود نشان دادند تمرینات اگززگیم بر روي

موضـوع مـیتـوان اشـاره نمـود بهبـود کارکردهاي

مهارتهاي حرکتی کودکان تأثیر مثبت دارد.

اجرایی و توجه تا حدود زیادي به تجارب کودك ارتباط

نتایج همسو با یافته هاي لی ،لی ،یه ،هوآنگ ،وو و دو

دارد .چرا که کودك تجـارب خـود را از طریق
1

- Brockman R, Jago R & Fox
- Lee, Li, Yeh, Huang, Wu & Du
3
& - Bioulac, de Sevin, Sagaspe, Claret, Philip, Micoulaud-Franchi
Bouvard
2

4

- Szelag E
5
- Hilavi Nisi M, Nasri S, Abedanzadeh R, Balali M
6
- Buelow, Okdie & Cooper
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دهند؛ درنتیجه این بازيها سبب افزایش خالقیت،

ویدیویی بر روي توجه انتخابی و حافظه کاري اشاره
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بدون هر گونه فشاري این نوع از بازيها را انجام می-

سزالگ )2410( 0در پژوهش خود به تأثیر بازيهاي فعال
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مـیآورد .ازین رو ،اگر بتوان به غنیسازي محیط و

براساس نتایج بازيهاي فعال و اگزرگیم احساس

بسترسازي براي بازيهاي ویدیویی ،فعال ،گروهی و

کنترلپذیري را براي کودکان اوتیسمی با عملکرد باال

حرکتی اقدام نمود ،احتماالً به رشد و بهبود کارکردهاي

فراهم مینماید که این امر سبب افزایش و تقویت حافظه

اجرایی و توجه و حافظه کاري کودکان اوتیسم با

کاري میشود .عالوه بر آن بازيهاي فعال و اگزرگیم

عملکرد باال کمک خواهد شد .در مورد تبیین نتایج

ضمن استفاده از ویژگیهاي انگیزشی و انگیزه جهت

همچنین میتوان به دیدگاه یادگیري ضمنی جلسما ،گزه،

ادامه بازي براي موفقیت و بهرهمندي از قوانین و اصول

ممبارگ ،اسمیت و انکلزمان )2410( 1اشاره داشت که

یادگیري نظیر فوریت تقویت میتوانند در بهبود

بیان کردند یادگیري ضمنی شامل یادگیري ناخواسته و

ویژگیهایی چون توجه انتخابی و حافظه کاري کودکان

ناهوشیار به نظر میرسد تا حد مطلوبی در انجام بازيهاي

اوتیسمی با عملکرد باال مؤثر باشند .مقطعی بودن پژوهش

ویدیویی فعال وجود داشته باشد چرا که کودك بر روي

حاضر یکی دیگر از محدودیتها است .همچنین

چگونگی انجام بازي و نیز چگونی پیشرفت با تمرین و

اثربخشی تمرینات بر روي دو بعد کارکردهاي اجرایی

آزمون و خطا تمرکز دارد .در نتیجه بازي هاي ویدیویی

یعنی توجه انتخابی و حافظه کاري صورت گرفته است و

با حرکات تکراري بدن و نیز با تکالیف هدف محور و

دیگر مؤلفههاي کارکردهاي اجرایی کودکان اوتیسم با

بصري -حرکتی و از طریق بازخوردهاي حس عمقی و

عملکرد باال سنجیده نشده است .عدم دوره پیگیري جهت

بینایی که حمایت میشود ،میتواند بر روي کودك و

سنجش اثر روش مداخله نیز یکی از محدودیتها است.

مهارتهاي وي اثرگذار باشد .همچنین میتوان بیان نمود

با توجه به نتایج به دست آمده توصیه میشود مهد

که تمرینات اگزرگیم یک تجربه یادگیري غیرفعال را به

کودكها ،مدارس و مراکز تربیت و اصالح در جریان

یک فعالیت فعال تبدیل میکند .این نوع از تمرینات به

برنامههاي تعلیم و تربیتی خود از ارزش بازيهاي فعال و

کودکان اوتیسمی یک نوع حس غوطهوري میدهد و

اگزرگیم به عنوان وسیلهاي براي افزایش و بهبود

این ویژگی سبب میگردد که آنان در استفاده از آموزش

کارکردهاي اجرایی در کودکان اوتیسم با عملکرد باال

و یادگیري پتانسیل باالیی داشته باشند .این تمرینات با

استفاده نمایند.

هدف غرق کردن در تجربه یادگیري ،کودکان را به مواد
افزایش و بهبود داده و در عوض تکانش گري و فزون

از تمامی شرکتکنندگان که در انجام این تحقیق ما را

جنبشی را کاهش میدهد .جذابیت و قدرت درگیر نیز

همراهی کردند ،کمال تشکر و قدردانی را داریم .این

بخش مهمی از افزایش تمرکز و توجه و نیز حافظه است.

تحقیق داراي تأییدیه اخالق پژوهشی به شماره
 27/15/5/5411از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران شمال میباشد.

- Jelsma, Geuze, Mombarg & Smits-Engelsman

1
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