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Abstract

چکیده
این مطالعه با هدف ارزیابی اثر افزایش شاخص تودة بدنی بر عملکردهای
شناختی مانند سرعت واکنش ،توانایی توجه پایدار و حافظة کاری دیداری-
فضایی کودکان و نوجوانان انجام شده است .پژوهش به روش علی مقایسهای
انجام شده است و از جهت هدف ،مطالعهای بنیادی محسوب میشود .جامعة
آماری پژوهش حاضر دانشآموزان  12-15سال مقطع اول متوسطه شهر
تهران در سال تحصیلی  98-99هستند که  75نفر آنها ( 36دختر 39 ،پسر)
براساس شاخص تودة بدنی در سه گروه دارای اضافهوزن ،چاق و دارای وزن
بهنجار به روش نمونهگیری دردسترس برای نمونههای این پژوهش انتخاب
شدند .برای ارزیابی عملکردهای شناختی شرکتکنندگان از خردهآزمونهای
آزمون عصبروانشناختی کنتب ( )CNTABو برای ارزیابی چاقی از
شاخص تودة بدنی ( )BMIاستفاده شد .دادههای جمعآوریشده با استفاده
از نرمافزار ( SPSSنسخة  )26تحلیل شدند .نتایج حاصل از آزمون تحلیل
واریانس چندمتغیره نشان میدهد که دانشآموزان چاق در مقایسه با گروه
دارای وزن بهنجار و اضافهوزن در آزمونهای سرعت واکنش و حافظة کاری
دیداری – فضایی عملکرد ضعیفتری دارند و این تفاوت در سطح P 0/01
معنادار است .با توجه به نتایج این مطالعه میتوان گفت چاقی و افزایش تودة
چربی بر افت بعضی از عملکردهای شناختی تأثیرگذار است و همین امر ممکن
است در تأخیر یا کاهش پیشرفت مهارتهای تحصیلی و اجتماعی
دانشآموزان مؤثر باشد.
واژههای کلیدی :ارزیابی شناختی ،آزمون عصبروانشناختی کنتب،
سرعت واکنش ،توجه پایدار ،حافظة کاری ،چاقی ،کودکان.

This study aims to investigate the effect of increasing body
mass index (BMI) on cognitive functions such as reaction
time, sustained attention, and visuospatial working
memory in children and adolescents. The research method
is causal-comparative, and is a basic study in terms of
purpose. The statistical population of the present study
consists of all high school students (12–15 years old) in
Tehran in 2019, among which 75 students (36 girls and 39
boys) were selected by convenience sampling method and
classified into three groups of obese, overweight and
normal weight based on BMI. All participants completed
the Cambridge Neuropsychological Test Automated
Battery (CANTAB) to assess cognitive performance and
BMI was also measured. Data were analyzed using SPSS
software (version 26). The results of multivariate analysis
of variance showed that obese students performed worse
on the tests of reaction time and visuospatial working
memory than the normal and overweight groups, and their
difference is significant (p 0.01). Accordingly, one can say
that increasing fat and BMI levels lead to a decrease in
some cognitive functions and this may delay or decrease
the development of students’ academic and social skills.
Keywords: Cognitive Assessment, CANTAB, Reaction
Time, Sustained Attention, Working Memory, Obesity,
Children, Adolescents.
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مقدمه
براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی )WHO( 1چاقی 2یا اضافهوزن حالتی است که با تجمع بیشازحد
چربی در بدن ،سالمتی فرد را مختل میکند .حداقل  10درصد کودکان سراسر دنیا مبتال به اضافهوزن یا چاقی
هستند (وانگ و لوبستن .)2006 ،ایران هفتمین کشور دنیا در شیوع چاقی میان کودکان و نوجوانان است .میزان
شیوع چاقی در کودکان ایرانی  11/9-13/5درصد برآورد شده است (جعفری عدلی ،جوینده ،قربانی ،سروش،
الریجانی و حسنی رنجبر  .)2014 ،اضافهوزن و چاقی میتواند بر کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان تأثیر
بگذارد (ویل ،ارهات ،پیترسون ،ریوانز سیبرر ،)2008 ،اضافهوزن در دوران کودکی بهطور معناداری
پیشگوییکنندة چاقی در بزرگسالی است .چاقی دوران کودکی ،عالوهبر تمایل به تداوم در دوران بزرگسالی با
افزایش مرگومیر و ابتال به بیماریهای مختلف مانند دیابت نوع دوم ،بیماریهای قلبی -عروقی و بیماریهای
ارتوپدیک و تنفسی همراه است (گیلمن و کوک.)1995 ،
3
بسیاری از یافتهها نشان میدهد که بین افزایش شاخص تودة بدنی ( )BMIو عملکرد شناختی در
بزرگساالن رابطهای معکوس وجود دارد (نیلسون و نیلسون2009 ،؛ گانستد و همکاران .)2008 ،مطالعات
مختلف نشان داده است که چاقی ،عوارض عصبشناختی 4مضری مانند تحلیلرفتگی قشر پیشانی 5و آسیب
مادة سفید مغز 6را در پی دارد .میان چاقی در بزرگسالی و کاهش حجم مادة خاکستری قشر مغزی 7و کارایی
ضعیف عملکردهای شناختی 8رابطه وجود دارد (رینرت ،پو و بارکین2013 ،؛ مایان ،هوگندم ،اسویت و کانوت،
 .)2011دادههای منتشرشده در ارزیابی عملکردهای شناختی کودکان و نوجوانان دارای اضافهوزن و چاق
پراکنده است .در بعضی از مطالعات نتایج بیانگر آن است که کودکان چاق در مؤلفههای کارکردهای اجرایی
عملکردی ضعیفتری در مقایسه با کودکان عادی همسال خود دارند (رینرت ،پو و بارکین2013 ،؛ سرجریس،
مولنار ،المینت و لنارد ،)2007 ،اما دربارة سایر کارکردهای شناختی نتایج متفاوتی گزارش شده است .زمان
واکنش ،9فاصلة زمانی بین ارائ ة یک محرک و ظهور پاسخ داوطلبانة مناسب توسط آزمودنی است و این شامل
پردازش محرک ،تصمیمگیری و برنامهریزی برای پاسخ است .شواهد نشان میدهد که زمان واکنش با عوامل
مختلفی مانند سن ،مصرف کافئین ،بعضی از داروها ،برخی بیماریها ،فعالیتهای بدنی و سبک زندگی مرتبط
است (در و دیری ،2006 ،مرادی و اسماعیلزاده2015 ،؛ موری و راسونلی2012 ،؛ سیبلی و اتنر.)2003 ،
عالوه براین ،مطالعات نشان داده است که میان چاقی و سرعت واکنش در جوانان ،بزرگساالن و سالمندان نیز
1. World Health Organization
2. obesity
3. Body Mass Index
4. neuropsychological
5. frontal cortices
6. white matter
7. gray matter volumes
8. cognitive functions
9. reaction time
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رابطه وجود دارد .افراد چاق یا دارای اضافهوزن سرعت واکنش کمتری از افراد دارای وزن عادی دارند (جنتیر
و همکاران2013 ،؛ کامیجو و همکاران ،)2014 ،اما دربارة کودکان نتایج متناقصی وجود دارد (اسماعیلزاده،
2014؛ مرادی و اسماعیلزاده.)2015 ،
سرعت واکنش از سادهترین و همچنین مهمترین پارامترهای شناختی است که در سایر کارکردهای شناختی
نیز تأثیرگذار است .کندی در پاسخ میتواند به افت دیگر کارکردهای مهم مانند تصمیمگیری و حل مسئله
منجر شود .از آنجا که یافتههای کافی در این باره وجود ندارد ،موارد مذکور در مطالعة حاضر بررسی شدند.
هرچند یافتهها دربارة ارتباط شاخص تودة بدنی و عملکردهای شناختی متناقض است ،تعدادی از مطالعات
نشان میدهد که توانایی توجه 1و عملکردهای دیداری-فضایی 2از جمله تواناییهای شناختی متأثر از اضافهوزن
است (پائولپوت ،آلبایریک ،هببراند و پوت2010 ،؛ ویرت ،اسچربر ،کستایس و استیناکر2015 ،؛ لیانگ،
ماسون ،کای و بوتل2014 ،؛ داویس و کوپر .)2011 ،در افراد چاق ،افت کارکرد در شبکة مغزی نواحی فرونتال
میانی 3با کورتکس اکسپیتال جانبی 4وجود دارد؛ یعنی نواحیای که به شبکة مدارهای مغزی مرتبط با فرایندهای
ادراکی ،توجه ،کارکرد اجرایی و عملکردهای حرکتی مربوط است (گارسیا گارسیا و همکاران .)2015 ،در بررسی
کارکردهای اجرایی و چاقی در نوجوانان بیشترین ارزیابیها بر ارزیابی کنترل مهار و انعطافپذیری ذهنی
متمرکز بوده است .براساس نتایج ،کنترل مهار بیشترین ارتباط را با چاقی و اضافهوزن دارد؛ یعنی حدود 72/7
درصد (مایان و همکاران2011 ،؛ رینرت ،پو و بارکین ،2013 ،وردیجوگارسیا و همکاران .)2010 ،نتایج مطالعة
رضایی و همکاران ( )2017در بررسی عملکرد مهار و بازداری از پاسخ در کودکان ایرانی دارای مشکل اضافهوزن
در مقایسه با کودکان دارای وزن عادی نشان میدهد که میزان خطای بازداری از پاسخ در کودکان دارای
اضافهوزن و چاق بیشتر است (رضایی نیاسر ،زارع و برجسته.)2017 ،
اما دربارة توجه پایدار و تداوم توجه مطالعات کمتری صورت گرفته است .توجه پایدار یا نگهداری توجه
یکی از مهمترین کارکردهای شناختی تأثیرگذار در پیشرفت تحصیلی است که به کنترل بازنمودهای شناختی
نیاز دارد (ویرت و همکاران2015 ،؛ دایموند .)2013 ،با توجه به افت عملکرد سیستم بازداری بهنظر میرسد
این عملکرد نیز در کودکان و نوجوانان چاق با مشکل روبهرو باشد؛ بنابراین یکی دیگر از کارکردهای که در
این پژوهش مطالعه شد ،چگونگی عملکرد توجه پایدار کودکان چاق در مقایسه با کودکان دارای وزن عادی
بود.
5
حافظة کاری یکی از مؤلفههای کارکردهای اجرایی و از کارکردهای مهم مناطق پیشپیشانی محسوب
میشود که مانند دو مورد دیگر در موفقیتهای تحصیلی و اجتماعی دانشآموزان تأثیرگذار است (دایموند و
لی2011 ،؛ دایموند .)2013 ،حافظة کاری بهمعنای توانایی نگهداری اطالعات مربوط بهطور موقت و استفاده
1. attention
2. visual-spatial functions
3. middle frontal
4. lateral occipital cortex
5. executive function
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از آنها هنگام اجرای یک تکلیف شناختی پیچیده است (هیوبن ،داسن و جانسن .)2017 ،این عملکرد نیز مانند
توانایی توجه پایدار نیازمند کنترل بازنمودهای شناختی است .براساس مطالعات در گروه بزرگساالن ،این کارکرد
در افراد چاق ضعیف است؛ برایناساس پیشبینی میشود کودکان و نوجوانان چاق نیز در این کارکرد در مقایسه
با همساالن خود که وزن عادی دارند ،عملکرد پایینتری داشته باشند.
مرور مطالعات پیشین نشان میدهد ،چاقی در سنین مختلف به افت عملکردهای مغز منجر میشود .براساس
یافتهها  ،عملکردهای شناختی که با خودتنظمیی مرتبط هستند ،مانند کارکردهای اجرایی در کودکان چاق
ضعیفتر از کودکان دارای وزن عادی عمل میکند .همین مسئله میتواند سبب تداوم چاقی و سختترکردن
فرایند کاهش وزن آنها شود .از سوی دیگر به اثرات نامطلوب در حوزههای مانند توانایی رشد تحصیلی و
مدیریت رفتار و هیجانات منجر میشود ،اما دربارة سایر کارکردهای شناختی به بررسیهای بیشتری نیاز است.
با توجه به اینکه ایران از لحاظ فراوانی چاقی در میان کودکان آمار قابلتوجهی دارد ،در این حوزه مطالعات
چندانی صورت نگرفته است .با توجه به اهمیت نقش سرعت پردازش ،1توجه پایدار 2و حافظة کاری 3بر
پیشرفتهای تحصیلی و اجتماعی دانشآموزان ،ضروری است چگونگی عملکرد آنها در کودکان و نوجوانان
چاق و دارای اضافهوزن در قیاس با همساالن دارای وزن عادی بررسی شود؛ از اینرو در مطالعة حاضر
فرضیههای زیر آزموده شدند:
 .1سرعت واکنش در نوجوانان دارای اضافهوزن و چاق از کودکان دارای وزن عادی کمتر است.
 .2توانایی توجه پایدار نوجوانان دارای اضافهوزن و چاق در مقایسه با کودکان دارای وزن عادی کمتر است.
 .3توانایی حافظة کاری فضایی نوجوانان دارای اضافهوزن و چاق از کودکان دارای وزن عادی کمتر است.

روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه
جامعة آماری در مطالعة علی مقایسهای حاضر شامل دانشآموزان  12-15سال دارای اضافهوزن و چاق مقطع
متوسطة اول شهر تهران در سال تحصیلی  98-99است .تعداد نمونه  75نفر آزمودنی بودند که شامل 45
دانشآموز دارای مشکل اضافهوزن و چاق و  30دانشآموز با وزن عادی هستند .شیوة نمونهگیری از طریق
نمونهگیری دردسترس و براساس تمایل دانشآموزان و اجازة والدین بود .افرادی که سابقة اختاللهای
روانشناختی شدید و بیماریهای جسمی مانند تیروئید ،دیابت ،امراض قلبی-عروقی و بیماریهای دستگاه
عصبی مرکزی داشتند ،در این مطالعه وارد نشدند .در ابتدا قد و وزن همة شرکتکنندگان برآورد و براساس آن
شاخص تودة بدنی آزمودنیها محاسبه شد .مطابق با معیار کمیتة تخصصی  4 CDCآنها به چهار گروه الغر
(کمتر از صدک  ،)5دارای وزن طبیعی (صدک  ،)5-85دارای اضافهوزن ( )85-95و چاق (صدک بیش از )95
1. processing speed
2. sustained attention
3. working memory
4. Center for Disease Control
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تقسیم شدند (کوچزمارسکی و همکاران )2000 ،و افراد دارای وزن طبیعی ،اضافهوزن و چاق انتخاب شدند.

ابزارهای پژوهش
پرسشنامة ویژگیهای جمعیتشناختی :این پرسشنامه بهمنظور جمعآوری اطالعات مربوط به سن،
سطح تحصیالت و سایر ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها ارائه شد.
مجموعه آزمون عصبروانشناختی کمبریج (کنتب) :)CNTAB( 1این مجموعه توسط
دانشگاه کمبریج در سال  1980میالدی ارائه شد و از آن زمان تاکنون این دانشگاه در حال توسعة نرمافزار آن
است و یکی از معتبرترین آزمونهای ارزیابی شناختی بهشمار میرود (دادخواه و احمدی مرزدشتی .)1397 ،این
مجموعة رایانهای برای ارزیابی شناختی ساده ،انعطافپذیر و با قابلیت اجرای آسان ساخته شده است و به
آزمودنیها امکان استفاده از صفحة لمسی را میدهد (لوسیانا ،سالیوان و نلسون .)2001 ،این آزمون به فرهنگ
و زبان وابسته نیست و امکان بررسی حیطههای مختلف عملکردهای شناختی را فراهم میکند .در این مطالعه
از سه آزمون غربالگری حرکتی )MOT( 2آزمون پردازش سریع اطالعات دیداری )RVP( 3و حافظة فعال
فضایی )SWM( 4استفاده شده است.
آزمون غربالگری حرکتی :آزمون غربالگری حرکتی یا آزمون دستورزی و آشنایی با سیستم رایانهای
 MOTبهصورت یک ضربدر چشمکزن است که در نقاط مختلفی از صفحة نمایشگر نشان داده میشود.
آزمودنی باید با نهایت سرعت وسط ضربدر چشمکزن را لمس کند .این آزمون دو هدف دارد .1 :بهعنوان
یک تمرین برای آزمودنی برای اطمینان از اینکه آزمودنی بهطور صحیح میتواند به نمایشگر اشاره کند.2 .
بررسی سرعت و دقت عملکرد وی .نتایج این آزمون بهصورت میانگین تأخیر در پاسخ به نمایش ضربدر
برحسب هزارم ثانیه و تعداد دفعات پاسخ صحیح و اشتباه بررسی و اندازهگیری میشود.
آزمون سرعت پردازش اطالعات دیداری ( :)RVPدر این آزمون ،از آزمودنی خواسته میشود
تمام توالیهای سهتایی اعداد فرد یا زوج را بهخاطر بسپارد (7 ،5 ،3؛  6 ،4 ،2و  .)8 ،6 ،4اعداد روی صفحة
نمایشگر نمایش داده خواهند شد و آزمودنی بعد از دیدن هرکدام از الگوها باید کلید مربوط را روی صفحه
لمس کند .کل تست برای حدود  7دقیقه ادامه مییابد .نتایج تست شامل تعداد پاسخ صحیح ،پاسخ اشتباه،
تعداد پاسخهای ازدسترفته و احتمال پاسخ نادرست و مقیاس حساسیت به هدف است .منظور از احتمال پاسخ
نادرست ،5درواقع احتمال فشاردادن دکمة موس یا ضربة اشتباه است .مقیاس حساسیت به هدف ،6حساسیت
به هدف آزمودنی را اندازهگیری میکند و نشان میدهد آزمودنی صرفنظر از گرایش به پاسخدهی تا چه حد
(1. Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB
2. motor screening test
3. rapid visual information processing
4. spatial working memory
5. probability of false alarm
)'6. target sensitivity (A
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پس از ترتیب عددی هدف دکمة موس را بهدرستی فشار داده است.
آزمون بررسی صفحة دیداری فضایی حافظة فعال ( :)SWMدر این آزمون ،از آزمودنی خواسته
میشود در میان جعبههایی که در صفحه وجود دارد ،بهدنبال یک هدف آبیرنگ بگردد .در زیر هر جعبه ،تنها
یک هدف آبی وجود دارد و آزمودنی با لمس جعبهها میتواند زیر هر جعبه را ببیند .اگر هدف در زیر آن قرار
داشت ،آن را در جایی کنار صفحه بگذارد و سراغ بقیة جعبهها برود و همین کار را تا انتهای مراحل ادامه دهد.
نتایج این آزمون بهصورت خطاهای ثبتشده شامل مواردی است که آزمودنی یکبار زیر آن جعبه هدف را
یافته است ،اما بار دیگر آن را بررسی میکند .شاخص عملکرد شامل تحلیلی است که بین مجموع تعداد خطاها
در دوازده تالش این تمرین محاسبه میشود.
آزمون حافظة فعال فضایی مقیاسی حساس به اندازهگیری توانایی کارکردهای اجرایی ،حفظ و بازیابی
اطالعات فضایی و دستکاری اطالعات بازیابیشده در حافظة فعال است .این آزمون به عملکرد قطعة پیشانی
حساس است و بدکارکردی اجرایی را بررسی میکند .در این میان ،توانایی فرد در بازیابی اطالعات فضایی و
دستکاری این موارد ارزیابی میشود (لوسیانا ،سالیوان و نلسون .)2002 ،شاخصهای ارزیابی در این آزمون،
راهبرد و خطای کل است .نمرة خطای کل از مجموع خطای بینمرحلهای 1و خطای درونمرحلهای 2محاسبه
میشود .نمرة باال در راهبرد ،استفاده ضعیف از این راهکار و نمرة پایین ،استفادة کارآمد و مؤثر از آن را نشان
میدهد .منظور از خطای بینمرحلهای ،تعداد دفعاتی است که آزمودنی جعبهای را که در مراحل قبل مربع را
داخل آن پیدا کرده است ،باز میکند .خطای درونمرحلهای تعداد دفعاتی است که آزمودنی جعبهای را که
یکبار در همان مرحله باز کرده و خالی بوده است ،دوباره باز میکند.

شیوة تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل دادههای این مطالعه از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون
تحلیل واریانس چندمتغیره) استفاده شد که عملیات آن با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شده است.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
جدول  1یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .تعداد نمونة مورد مطالعه در گروه دارای
اضافهوزن و چاق  45نفر است که براساس صدکهای تعیینشده به دو گروه دارای اضافهوزن ( 23نفر) و چاق
( 22نفر) تقسیم شدند .این تعداد درمجموع  29نفر دختر و  16نفر پسر بودند و گروه بهنجار شامل  30نفر (23
1. between items errors
2. within items errors
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نفر پسر و  7نفر دختر) بود .میانگین گروه سنی چاق  ،13/13گروه دارای اضافهوزن  13/17و گروه بهنجار
 12/83است .با توجه به دادههای جدول  ،1حدود  76/7درصد آزمودنیها گروه بهنجار 30/43 ،درصد گروه
دارای اضافهوزن و  59/1درصد گروه چاق پسر هستند .بیشترین آزمودنیها در هر سه گروه در مقطع هشتم و
نهم تحصیلی هستند؛ یعنی در بازة سنی  13-15سال هستند .میانگین شاخص تودة بدنی گروه بهنجار 19/82
و گروه دارای اضافهوزن  25/55و گروه چاق  30/48است.

ب) توصیف شاخصها
در جدول  ،2میانگین مؤلفههای شناختی اندازهگیری شده ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود،
میانگین تأخیر در پاسخ در آزمون غربالگری حرکتی در گروه چاق بیش از دو گروه دیگر است که بیانگر
کندبودن این شرکتکنندگان هنگام پاسخ به این آزمون است .همچنین میانگین تعداد خطاها در این گروه در
مقایسه با دو گروه دیگر ،بهویژه گروه دارای وزن عادی بیشتر است.
در بررسی خردهمقیاسهای آزمون سرعت پردازش دیداری که بهعنوان آزمون ارزیابی توجه دیداری مداوم
است ،میانگین تعداد پاسخها ی درست در گروه دارای وزن عادی در مقایسه با دو گروه دیگر بیشتر و در تعداد
پاسخها ی نادرست و احتمال پاسخ نادرست از دو گروه دیگر کمتر است و گروه چاق نیز میانگین بیشتری در
تعداد پاسخهای خطا دارد ،اما در آزمون حساسیت به هدف میانگین گروهها تفاوت چندانی با هم ندارند.
جدول  .1اطالعات دموگرافیک آزمودنیها در هر سه گروه
ویژگیهای
دموگرافیک
جنسیت

مقطع تحصیلی

سن

گروهها

نرمال

چاق

اضافهوزن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

دختر
پسر

7
23

23/3
76/7

16
7

69/56
30/43

13
9

40/9
59/1

ششم

8

26/66

1

4/34

2

6/6

هفتم

4

13/33

5

21/73

4

13/33

هشتم
نهم
11
12
13
14
15

8
10
8
4
7
7
4

26/66
33/33
26/7
13/3
23/3
23/3
13/3

9
8
1
3
11
7
1

39/13
34/78
4/34
13/04
47/82
30/43
4/34

7
9
2
4
7
7
2

23/33
30
9/1
18/2
31/8
31/8
9/1

در مؤلفههای آزمون حافظة کاری دیداری-فضایی میانگین خردهمقیاس راهبرد گروه عادی از سایر گروهها
کمتر است که نشان میدهد استفادة درستتر و هدفمند از راهبردهایی در پیداکردن مربعهای آبی داشتهاند.
نمرة باال در این مقیاس بیانکنندة انتخاب راهبرد بدون برنامهریزی است .در خردهمقیاس خطاهای
بینمرحلهای ،میانگین گروه چاق نسبت دو گروه دیگر بیشتر است .از سوی دیگر میانگین گروه دارای اضافهوزن
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نیز از گروه دارای وزن عادی بیشتر است؛ یعنی هر چقدر اضافهوزن بیشتر شود ،میزان خطای بینمرحلهای نیز
بیشتر شده است .این خطا نشان میدهد که آزمودنی نتوانسته است جای جعبهای که مربع آبی را از داخل آن
پیدا کرده است ،بهخاطر بسپارد .خردهمقیاس بعدی که بررسی شده است ،خطاهای درونمرحلهای است .در این
خردهمقیاس نیز میانگین گروه چاق از گروه عادی و دارای اضافهوزن بیشتر است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی پارامترهای شناختی مورد مطالعه در سه گروه
آمارة متغیرها

MOT
RVP
SWM

میانگین تأخیر در پاسخ
تعداد خطاها
تعداد پاسخهای درست
تعداد پاسخهای غلط
احتمال پاسخ نادرست
حساسیت به هدف
راهبرد
خطای بین مرحلهای
خطای درون مرحلهای

نرمال

میانگین
763/32
8/06
13/13
4/03
0/01
0/84
33/76
31/26
1/56

انحراف معیار
167/37
2/76
2/08
2/55
0/15
0/07
4/97
18/11
2/28

اضافهوزن

میانگین
602/49
10/08
12/3
4/04
0/016
0/85
36/73
39/13
1/95

انحراف معیار
67/78
2/05
4/4
2/86
0/011
0/4
4/74
16/99
1/69

چاق

میانگین
707/75
10/45
11/90
5/36
0/22
0/84
38/22
47/5
3/50

انحراف معیار
135/34
2/84
3/8
3/32
0/022
0/05
4/99
18/62
2/58

ج) آزمون فرضیهها
برای بررسی معناداری آزمون هر سه فرضیه از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول
 3گزارش شده است .پیش از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس چندمتغیری آزمونهای پیشفرض
انجام شد و پیشفرضهای نرمالبودن و همگنی واریانسها بررسی و تأیید شدند .آزمونهای چندمتغیری نشان
میدهد در مؤلفههای مقیاس  RVPمقدار المبدای ویلکس معنادار نیست (مقدار و سطح معناداری)؛ بنابراین
میان هیچیک از خردهمقیاسهای  RVPدر سه گروه تفاوت معناداری وجود ندارد ،اما در مؤلفههای مقیاس
 )F=6/82 ،P=0/000( MOTو  )F=2/74 ،P=0/015( SWMمقدار آمارة چندمتغیری المبدای ویلکس
معنادار بود .برایناساس و در ادامه نتایج تحلیل تکمتغیره در متن تحلیل چندمتغیره برای خردهمقیاسهای این
مقیاس گزارش شده است.
نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره در دو خردهمقیاس آزمون غربالگری حرکتی بیانکنندة آن است که
تفاوت گروهها در سطح  P 0/01معنادار است؛ به این معنا که تفاوت ایجادشده میان گروهها حاصل متغیر
مورد مطالعه ،یعنی چاقی است .در خردهمقیاسهای آزمون سرعت پردازش اطالعات دیداری نمرات تحلیل
واریانس چندمتغیره در هیچکدام از مؤلفهها معنادار نیست؛ یعنی چاقی اثری در توانایی توجه پایدار در گروههای
مورد مطالعه نداشته است ،اما نتایج همین آزمون در خردهمقیاسهای آزمون صفحة دیداری فضای حافظه فعال
بیانگر آن است که در دو مؤلفة راهبرد و خطای بینمرحلهای تفاوت معناداری وجود دارد (در سطح )P 0/01؛
یعنی اضافهوزن و چاقی در استفادة بهینه و هدفدار از راهبردها و کاهش خطای بین مرحلهای تأثیرگذار بوده
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است .این شاخص بیانگر توانایی کارکردهای اجرایی است؛ از اینرو میتوان گفت چاقی در توانایی کارکردهای
اجرایی مؤثر است و به کاهش این مهارت شناختی منجر میشود.
برای بررسی دقیقتر تفاوت گروهها ،از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد .نتایج آزمون  MOTنشان میدهد که
در خردهمقیاس تأخیر در پاسخ تنها بین گروه عادی و گروه دارای اضافهوزن رابطة معنادار ( )P0/01وجود دارد،
اما در خردهمقیاس میزان خطا در پاسخ ،بین گروه عادی با گروه چاق تفاوت معنادار ( )P 0/05وجود دارد و
در هر دو خردهمقیاس گروه عادی عملکرد بهتری از گروه چاق و دارای اضافهوزن دارد .در بررسی تفاوت
گروهها در آزمون  SWMنتایج آزمون شفه نشان میدهد که در خردهمقیاسهای راهبردی و خطای بین گروه
تنها بین گروه عادی و چاق تفاوت معنادار ( )P 0/01وجود دارد .به این ترتیب افت عملکردهای شناختی در
گروه صدک بیش از  ،95یعنی  BMI≥30بیشتر مشاهده میشود.
جدول  .3آزمون تحلیل واریانس تکمتغیره و چندمتغیره
شاخص آماری متغیرها

منبع تغییر

SS

df

Ms

F

سطح معناداری

ضریب ایتا

گروه
خطا
گروه

360055/084
129804/54
88/83

2
72
2

180027/524
18030/61
44/41

9/98

0/000

0/217

خطا

474/72

72

6/73

گروه
خطا
گروه
خطا
گروه
خطا

271/322
1735/665
336/505
23149/97
50/363
1123/82

2
72
2
72
2
72

135/661
24/106
1680/252
321/572
25/182
15/60

MOT

میانگین تأخیر
در پاسخ
تعداد خطاها

SWM

راهبرد
خطای
بینمرحلهای
خطای
درونمرحلهای

6/59

0/002

0/155

5/62

0/005

0/135

5/226

0/008

0/127

1/613

0/206

0/043

بحث و نتیجهگیری
هدف این مطالعه بررسی چگونگی کارکردهای شناختی سرعت پردازش ،توجه پایدار و حافظة کاری
دیداری -فضایی کودکان دارای مشکل اضافهوزن و چاق در مقایسه با کودکان دارای وزن عادی است .مرور
مطالعات گذشته نشان میدهد ،کودکان چاق و دارای مشکل اضافهوزن با مشکالت و کاستیهایی در
عملکردهای مختلف شناختی خود روبهرو هستند؛ بهویژه افت عملکرد ناحیه پرفرونتال کورتکس (لوکان ،بوکا،
آستین ،گانستد و هارمون2009 ،؛ مایان و همکاران2011 ،؛ کامیجو و همکاران2012 ،؛ رینرت ،پو و بارکین،
2013؛ ویرت و همکاران.)2015 ،
یافتههای این مطالعه نشان میدهد که در کودکان چاق از کودکان عادی و دارای اضافهوزن سرعت واکنش
کندتر و میزان خطا بیشتر است .درمجموع بین گروهها در این دو مقیاس تفاوت در سطح  P 0/01معنادار
است .نتایج آزمون تعقیبی نشان میدهد که کودکان چاق از لحاظ سرعت واکنش ،یعنی تأخیر در پاسخ با گروه
عادی تفاوت معناداری ندارند ،اما در میزان خطا تفاوت معناداری دارند .از سوی دیگر ،سرعت واکنش در گروه
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دارای اضافهوزن کندتر از کودکان عادی است؛ درحالیکه تعداد خطای آنها بیشتر بوده است (اما نه در حد
معناداری) ولی با گروه چاق تفاوت معنادار داشتهاند .آنچه مشخص است ،افزایش شاخص تودة بدنی دقت در
پاسخ را کاهش میدهد .بهنظر میرسد کودکان چاق بدون دقت به پاسخ صحیح تنها بهصورت آنی پاسخ
دادهاند؛ به همین دلیل سرعت واکنش آنها بیشتر شده است.
مطالعات جنتیر و همکاران ( )2013در کودکان  6-12سال نشان داده است که سرعت واکنش کودکان
چاق در مقایسه با همساالن خود کندتر است ،اما در مطالعة مرادی و اسماعیلزاده ( )2017در بررسی رابطة
شاخصهای چاقی با سرعت واکنش کودکان  9-12سال گزارش شده است که میان میزان درصد چربی و
کندی در سرعت واکنش رابطه وجود دارد ،اما این رابطه با افزایش شاخص تودة بدنی نیست .هرچند این تفاوت
میتواند بهدلیل ابزارها یا آزمونهای متفاوت در ارزیابی باشد (مرادی و اسماعیلزاده ،)2017 ،اما باز هم به
بررسیهای دقیقتر نیاز است.
با توجه به اینکه آزمون مورد مطالعه در این پژوهش ،آزمونی ساده برای برآورد سرعت عمل آزمودنیها در
پاسخ به محرک ارائه شده بود که بهمحض دیدن باید ضربه میزدند و این عکسالعمل متأثر از سنگینی وزن
یا باالبودن تودة چربی در عضالت دست نیست؛ بنابراین پاسخ درست در این آزمون متأثر از عملکردهای مغز
است .بهنظر میرسد چاقی میزان دقت در پاسخ را کاهش میدهد و اگر فرد بخواهد دقت در پاسخ را افزایش
دهد ،از سرعتش کاسته میشود؛ مانند آنچه در گروه دارای اضافهوزن اتفاق افتاد .آنچه مسلم است ،چاقی و
اضافهوزن در افت سرعت و دقت واکنش تأثیرگذارند.
در بررسی عملکرد سرعت پردازش دیداری ،تفاوت بین گروهها در هیچکدام از نمرات معنادار نیست .هرچند
میانگین تعداد پاسخهای درست در گروه عادی بیش از دو گروه دیگر است ،این تفاوت در سطح معنادار نیست.
بیشتر مطالعاتی که در حوزة عملکرد توجه و شاخصهای اضافهوزن انجام شده است ،دربارة ارزیابی سیستم
بازداری و توجه انتخابی است؛ مانند یافتههای جانسن ،اشمایتل ،کاستن و هیل ( ،)2011بترینک ،یوکام و
استیس ( ،)2010لیانگ و همکاران ( ،)2014ویرت و همکاران ( ،)2015مارتین و همکاران ( .)2016همة این
مطالعات نشان دادهاند که افراد چاق در عملکرد سیستم بازداری در مقایسه با افراد دارای وزن عادی ضعیفتر
عمل میکنند که این موضوع میتواند در توانایی توجه انتخابی آنها تأثیرگذار باشد ،اما هدف این مطالعه
بررسی توانایی توجه پایدار بود که از آزمون سرعت پردازش دیداری استفاده شد .در این آزمون ،برخالف
آزمونهای سیستم بازداری ،بازداری از پاسخ مالک نیست ،بلکه باید آزمودنی با نگهداشتن توجه یکسری
اعداد متوالی را تشخیص و پاسخ دهد؛ هرچند کودکان چاق در بازداریهای رفتاری با مشکل روبهرو هستند،
بهنظر میرسد در نگهداشتن توجه و تداوم آن میتوانند عکسالعمل خوبی داشته باشند و همین امر میتواند
مانع مشکالت جدی تحصیلی در آنها شود .به هر حال افت در دیگر کارکردهای شناختی مهم است و نباید
به اثر چاقی بر کاهش عملکردهای مغز بیتوجه بود.
نتایج ارزیابی در حافظه کاری دیداری -فضایی تفاوت معناداری در دو خردهمقیاس راهبرد و خطای
بینگروهی را نشان میدهد .در این میان ،افراد چاق و دارای اضافهوزن در مقایسه با گروه دارای وزن عادی
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عملکرد پایینتری داشتهاند .خردهمقیاس استراتژی ،شاخصی است برای اندازهگیری توانایی کارکردهای اجرایی
و انجام رفتارهای هدفمند ،نمرة پایین در این شاخص بهمعنای استفادة هدفمند از راهبردهاست که فرد برای
پاسخ به آزمون درنظر گرفته است .یافتهها نشان میدهد که گروه دارای وزن عادی استفادة هدفداری از
راهبردهای خود داشته است؛ به همین دلیل کمتر دچار خطا شدهاند .این نتایج با بسیاری از مطالعات دربارة
ارزیابی حافظة کاری و کارکردهای اجرایی در گروههای کودکان چاق و دارای اضافهوزن همسوست (رینرت،
پو و بارکین2013 ،؛ مایان و همکاران2011 ،؛ هیوبن ،داسن و جانسن .)2017 ،نکتة جالب آنکه بهنظر میرسد
این شاخص با افزایش شاخص تودة بدنی ارتباط دارد؛ زیرا هر چقدر شاخص تودة بدنی افزایش یافته است،
نمرة راهبرد نیز بیشتر شده است که بهمعنای ضعف در استفادة مناسب از راهبردها و بیهدف دنبالکردن
آنهاست.
حافظة کاری بهعنوان یکی از مؤلفههای کارکردهای اجرایی نقش بسیار مهمی در کنترل شناختی دارد
(کین ،بلکی ،کانوی و انگل ،2001 ،1به نقل از هیوبن ،داسن و جانسن .)2017 ،این کارکرد دارای توانایی
بهروزرسانی 2است که به توانایی حفظ فعالیت ذهنی در حال جریان برای رسیدن به هدف مشخص اشاره دارد.
این مهارت کمک میکند فرد بتواند بر اهداف خود متمرکز شده و با خودتنظیمی مانع حواسپرتی خود در
رسیدن به اهداف مورد نظرش شود (هافمن ،اسچیمچل و بدلی2012 ،؛ هیوبن ،داسن و جانسن .)2017 ،افزایش
ظرفیت حافظة کاری به تنظیم بهتر احساسات و افکار کمک میکند (بروین و بتون2002 ،؛ هافمن ،اسچیمچل
و بدلی .)2012 ،همچنین حافظة کاری میتواند با حواسپرتی افکار مرتبط با هیجانات به کاهش خوردنهای
هیجانی و ولع خوردن کمک کند (هیوبن ،داسن و جانسن .)2017 ،افرادی که کنترل شناختی پایینی دارند،
وقتی در معرض غذاهای خوشمزه یا مورد عالقة خود قرار میگیرند ،توانایی کمتری در کنترل رفتار خوردن
خود دارند (فریز ،هافمن و وانک2008 ،؛ هافمن ،فریز و روفس .)2009 ،اصوالً آنها در مقابل غذاهای چرب
و پرانرژی که به اضافهوزن منجر میشود ،نمیتوانند چندان مقاومت کنند و همین مسئله به پرخوریهای مکرر
و اضافهوزن آنها منجر میشود (هیوبن ،داسن و جانسن .)2017 ،با توجه به نقش مهم حافظة کاری در کنترل
رفتار و احساسات میتوان نتیجه گرفت که یکی دیگر از دالیل کنترلنداشتن بر رفتارهای خوردن و مهار
پرخوریها در کودکان و نوجوانان دارای اضافهوزن و چاق میتواند افت عملکرد حافظة کاری آنها باشد.
یافتههای این مطالعه فرضیة اول و سوم را تأیید کرد و نتایج نشان داد که بین سرعت و دقت در پاسخ و
حافظة کاری با چاقی ارتباط معناداری وجود دارد ،اما در توجه پایدار این تفاوت معنادار نبود .اگر چاقی اثر
مخربی روی مغز داشته باشد ،پیشگیری از چاقی امری مهم و ضروری میشود؛ بهویژه در دورههای حساس
رشد عملکردهای مغز مانند کارکردهای اجرایی که ارتباط نزدیکی با پیشرفت تحصیلی ،موفقیت در عملکردهای
اجتماعی و کنترل هیجانات دارد (هونگانیشکل ،هاپنی ،لی و زالزو .)2005 ،چاقی دوران کودکی و نوجوانی
میتواند به اثرات نامطلوب پایدار در ویژگیهای رفتاری و هیجانی فرد منجر شود؛ از اینرو شناسایی کارکردهای
1. Kane, M. J., Bleckley, M. K., Conway, A. R. A., & Engle, R. W.
2. Updating
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شناختی آسیبدیده و طراحی مداخالتی در این باره میتواند گام مؤثری در پیشگیری از آسیبهای بیشتر
جسمی ،تحصیلی ،رفتاری هیجانی کودکان و نوجوانان باشد.
سؤال بسیار مهم دربارة ارتباط کارکردهای شناختی با اضافهوزن و چاقی این است که آیا ضعف عملکردهای
شناختی به بروز چاقی و اضافهوزن منجر میشود یا اضافهوزن و چاقی به افت عملکردهای شناختی میانجامد؟
هرچند هنوز یافتههای کاملی برای پاسخ به این سؤال وجود ندارد ،مطالعات گرازینو ،کالینز و کین ( )2010و
فرانسس و ساسمن ( )2009نشان داده است که بین ضعف سیستم بازداری در دوران کودکی و چاقی در سنین
باالتر مانند پنجسالگی یا حتی نوجوانی ارتباط معنادار وجود دارد ،اما نیاز است مطالعات طولی بیشتری در این
باره صورت بگیرد ،اما از سوی دیگر ،چاقی و اضافهوزن ارتباط مستقیم و فراوانی با بسیاری از تغییراتی دارد که
بالقوه میتوانند اثری منفی بر کارکردهای شناختی داشته باشند؛ مانند تغییرات عروق ،از قبیل سختشدن و
ضخیمشدن عروق مغز ،تنظیم انسولین و اختالالت قلبی -عروقی (گانستد و همکاران .)2008 ،به این ترتیب
مشکالت افراد دارای اضافهوزن با افزایش سن چاقی آنها بیشتر خواهد شد و عملکردهای بیشتر مغز متأثر
میشود که میتوانند عاملی مؤثر بر اضافهوزن بیشتر باشد.
باید توجه داشت که ضعف مؤلفههای کارکردهای اجرایی با تنظیم رفتارهای خوردن مرتبط است و مطالعات
مکرر ارتباط ضعف این کارکرد با چاقی در کودکان و نوجوان نشان داده است ،اما تاکنون یافتههای خاصی
دربارة کارکردهایی مانند میزان انگیختگی ،1هوشیاری و گوشبزنگی 2گزارش نشده است .از آنجا که تمایل
خوردن متأثر از نواحی زیرقشری است ،این سؤال مطرح میشود که آیا میزان انگیختگی میتواند در افزایش
یا کاهش میل به خوردن یا حتی در توانایی خودکنترلی تأثیرگذار باشد؟ این سؤال میتواند یکی از موضوعات
مورد پژوهش برای عالقهمندان این حوزه باشد .این مطالعه مانند سایر مطالعات دیگر با محدودیتهایی در اجرا
روبه رو بوده است .از جمله کنترل تمام متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد شناختی مانند جنسیت و میزان تحرک
بدنی و بهرة هوشی که پیشنهاد میشود این پارامترها در مطالعات دیگر مدنظر قرار بگیرد.
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