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The effect of virtual reality games on the mental health of the girls with normal
body mass index and above 30
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چكيده
 آیا بازیهای، اما مسئله اینست. از اهمیت ویژهای برخوردار است31  سالمتروانی دختران دارای شاخص توده بدنی طبیعی و باالی:زمينه
 تعیین اثر بازیهای: ت ثیر دارد؟ هدف31 واقعیت مجازی بر سالمتروانی بر سالمتروانی دختران دارای شاخص توده بدنی طبیعی و باالی
 پژوهش از نوع مطالعة: روش. (چاق) بود31 ( و باالیBMI) واقعیت مجازی بر سالمتروانی دختران دارای شاخص تودة بدنی طبیعی
BMI  دختر با21  از این افراد. جامعة آماری کلیه دانشجویان دختر غیرتربیتبدنی دانشکده فنی و حرفهای دکتر شریعتی بود.نیمهتجربی بود

 هر گروه به دو زیرگروه. سال به صورت دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند21  تا04  با دامنة سنی31  باالیBMI  دختر با21 طبیعی و
 هفته بازیهای واقعیت مجازی با صفحة تعادل2 ( وGHQ)  پرسشنامة سالمت عمومی: ابزار عبارتند از. نفره) تقسیم شد01( گواه و آزمایش
 ت ثیر31  باالیBMI  بازیهای واقعیت مجازی بر سالمتروانی دختران با: يافتهها. تحلیل دادهها با روي تحلیل کوواریانس انجام شد.وی
 جهت بهبود: نتيجهگيری.)P<1/15(  طبیعی ت ثیر نداردBMI  اما بازیهای واقعیت مجازی بر سالمتروانی دختران با،)P<1/15( دارد
 وی، واقعیت مجازی: واژه كليدها. (چاق) میتوان از بازیهای واقعیت مجازی استفاده کرد31  باالیBMI سالمتروانی دختران دارای
. شاخص توده بدن، سالمتروانی، صفحة تعادل وی،فیت
Background: Mental health of girls with normal body mass index (BMI) and over 30 is of particular
importance. But the question is, do virtual reality games affect mental health on the mental health of
girls with a BMI above 30? Aims: To determine the effect of virtual reality games on mental health
of girls with BMI and over 30 (obese). Method: This was a quasi-experimental study. The statistical
population was all female non-literate female students of Dr. Shariati Technical and Vocational
School. Twenty girls with normal BMI and 20 girls with BMI above 30 with age range of 18-20 years
were selected as the sample. Each group was divided into two subgroups of control and experimental
(10 persons). Tools include a General Health Questionnaire (GHQ) and 6 weeks of virtual reality
games with his balance sheet. Data analysis was performed using covariance analysis method.
Results: Virtual reality games had an impact on mental health of girls with BMI above 30 (P<0/05),
but virtual reality games did not affect mental health of girls with normal BMI (P<0/05).
Conclusions: Virtual reality games can be used to improve the mental health of girls with a BMI over
30 (obese). Key Words: Virtual reality, fitness, balance sheet, mental health, body mass index.
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با وجود اینکه مقامات بهداشتی در سراسر جهان شرکت در

نرمال بود .همچنین بررسیها نشان داده که افکار خودکشی و اقدام به

فعالیتهای بدنی را ترویج میکنند ،عدم تحرک بدنی از سال (2110

آن در زنان ،با افزایش  01واحدی  BMIبیشتر میشود .با توجه به بر

تا  )2102شیوع جهانی داشته است .مسائلی از قبیل شهرنشینی و عوامل

همکنش جسم و روان و اینکه سالمت این دو عامل باعث سالمت

محیطی مانند ترافیك و نبود امکانات تفریحی و ورزشی باعث شده

عمومی فرد خواهد شد ،پرداختن به راهکارهایی که امکان اثرگذاری

که حدود  25درصد بزرگساالن و  41درصد نوجوانان جهان غیرفعال

همزمان بر جسم و روان را دارند ،مؤثر به نظر میرسد (توفیقی و

باشند (انجی ،ما و هو .)2101 ،در سطو بین المللی ،میزان فعالیت

بابایی.)0318 ،

بدنی با افزایش سن در نوجوانان کاهش یافته است و دختران اکثر

استفاده از فناوری واقعیت مجازی اخیراً به عنوان یك رویکرد

کشورها و مناطو جهان در فعالیتهای بسیار کمتری نسبت به پسران

جدید برای ارتقای فعالیتهای بدنی و رفتارهای بهداشتی مورد توجه

شرکت میکنند (مكماهون ،کارکوران و اورگان .)2101 ،این در

قرار گرفته است .در حالی که فعالیتهای ورزشی ممکن است تحت

حالی است که پیشینة پزشکی اثرات مثبت فعالیت بدنی بر ابعاد

ت ثیر عوامل محیطی نظیر آب و هوا ،شب و روز ،ترافیك و غیره قرار

سالمت را نشان میدهد ،از جمله میتوان به نقش آن به عنوان یك

ب یرند ،فناوری واقعیت مجازی میتواند اثرات منفی عوامل محیطی

عامل محافظ در برابر بیماریهای قلبی و عروقی اشاره کرد .همچنین

بر فعالیتهای بدنی را خنثی کند و ان یزه برای تمرین را افزایش دهد

نشان داده شده که فعالیت بدنی منظم میتواند عالوه بر کیفیت

(انجی و همکاران .)2101 ،برنامههای واقعیت مجازی که با استفاده

جسمانی زندگی ،کیفیت روانی آن را نیز افزایش دهد .در مقابل ،عدم

از کنسولهای تجاری مثل نینتندو وی ،3پلی استیشن ،8میکروسافت

تحرک کافی میتواند منجر به اضافه وزن و چاقی شود به طوری که

کینکت ،5دنس دنس رِوُلیشن 2اجرا میشوند ،به صورتی جذاب،

طبو گزاري سازمان جهانی بهداشت )WHO( 0در سال (،)2102

تشویو کننده و ان یزه دهنده برای جامعة سالم و کلینیکی در نظر

 211میلیون نفر در سراسر جهان چاق بودند (ساندر ،یووک و مرگل،

گرفته شدهاند .این روي تمرینی که میتواند شکاف بین بازی و

 .)2104شاخص تودة بدنی (BMI) 2ابزاری برای نشان دادن وضعیت

تمرین را کاهش دهد ،معموالً اگزرگیم 1نامیده میشود .اگزرگیم از

وزن در افراد است و از معیارهایی است که برای بیان اضافه وزن و

محیط واقعیت مجازی استفاده میکند و برای بهبود آمادگی جسمانی

BMI

عمومی و همچنین اهداف درمانی به کار گرفته میشود (دوناس،

کمتر از  04/5کم وزن 04/5 ،تا  28/1طبیعی و بین  25 -21/1دارای

روسلر و فاود .)2102 ،بینسانگ و چو پارک ( )2105اثر بازیهای

اضافه وزن و باالتر از  31به عنوان چاق معرفی میشوند (لوپز جیمنز

واقعیت مجازی با ایکس باکس را بر تعادل ،راه رفتن ،افسردگی و

و میراندا .)2101 ،چاقی نه نتها سالمت جسمی ،بلکه سالمتروانی را

روابط بین فردی بیماران سکتة مغزی را بررسی نمودند 81 .بیمار در

نیز کاهش میدهد که این موضوع ممکن است با افسردگی و

دو گروه تمرینات واقعیت مجازی و تمرین با دوچرخة کارسنج قرار

خودکشی همراه باشد .مطالعات نشان داده که افراد چاق  21تا 51

گرفتند .نتایج نشان داد که هر چهار فاکتور مورد بررسی در هر دو

درصد بیشتر در معرض اختالالت شدید افسردگی و اضطراب قرار

گروه بهبود معناداری پیدا کردند .بیرن و کیم ( )2101نیز به بررسی

میگیرند (وندمن ،ویکر و دیرویج .)2104 ،وانگ ،سان و ژای

مروری  01مطالعه در رابطه با اثرات بازیهای ویدیویی فعال بر

( )2101در بخشی از پژوهش مروری و فراتحلیل خود در بررسی

سالمتروانی پرداختند .نتایج نشان داد که این ابزارها میتوانند به

شیوع افسردگی در افراد چاق بیان داشته اند که شیوع افسردگی به

عنوان یك روي درمانی برای افراد مبتال به اختالالت سالمتروانی

عنوان یك عامل تهدید کنندة سالمت روانی بهطور معناداری در

مفید باشند .در بررسی مروری و نظاممند اندرید ،کوریا و کوییمبرا

1.

5.

2.

6.

چاقی بکار میرود .براساس طبقهبندی  WHOافراد با مقادیر

Microsoft Kinect
Dance Dance Revolution
7. Exergame

the World Health Organization
Body Mass Index
3. Nintento Wii
4. Play Station
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مقدمه

کودکان و نوجوانان چینی دارای اضافه وزن  /چاق بیشتر از همتایان

شیما داووده و همکاران

اثر بازیهای واقعیت مجازی بر سالمتروانی دختران دارای...

اضافه وزن یا چاق مشخص شد که حرمت خود و خودکارآمدپنداری

فاکتورهای روانی و یا حتی جسمی را نشان داده باشد .لذا پژوهش

افراد بعد از اینگونه مداخالت بهبود یافته است .این بررسی نظاممند

حاضر در صدد پاسخ به این مسئله میباشد که آیا بازی های واقعیت

نشان داد که اگزرگیمها میتوانند در بهبود جنبههای روانی کودکان

مجازی بر سالمتروانی بر سالمتروانی دختران دارای شاخص توده

و نوجوانان دارای اضافه وزن یا چاق مؤثر باشند .با این وجود اظهار

بدنی طبیعی و باالی  31ت ثیر دارد؟
روش

شده که با توجه به تعداد محدود مطالعات در این زمینه ،افزایش
پژوهشهای بیشتر ضروری به نظر میرسد .همچنین علیاکبری،

پژوهش از نوع نیمه تجربی با گروه با طرح پیشآزمون و پس-

علیپور و ابراهیمیمقدم ( )0312به بررسی اثر واقعیت مجازی بر

آزمون بود .جامعة آماری شامل دانشجویان دختر غیرتربیت بدنی

اضطراب ،تنیدگی و افسردگی بیماران مبتال به سرطان پرداختند21 .

دانشکدة فنی و حرفهای دختران دکتر شریعتی تهران بود .تعداد 81

پسر  02تا  28سال در دو گروه قرار گرفتند و گروه آزمایش به مدت

دختر  21شرکتکننده با  BMIطبیعی و  21شرکتکننده با

 2هفته هر روز به طور میان ین  05دقیقه به بازی با ایکس باکس

باالی ( 31چاق) به صورت دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند.

کینکت پرداختند .نتایج حاکی از بهبود معنادار تنیدگی ،اضطراب و

که هر گروه به روي تصادفی در دو زیرگروه گواه و آزمایش (01

افسردگی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه بود.

نفره) جای زین شدند .این زیرگروهها شامل گروه گواه با

BMI

BMI

پژوهش حاضر با هدف ارائة راهکاری نوین جهت ت ثیر بر

طبیعی ،گروه آزمایش با  BMIطبیعی ،گروه گواه با  BMIباالی 31

سالمتروانی جامعة دانشجو صورت گرفته است ،چرا که ورود به

و گروه آزمایش با  BMIباالی  31بودند .گروههای آزمایش به مدت

دانش اه برای اکثر دانشجویان با نوعی کشاکش در زندگی همراه

 2هفته و دو روز در هفته (جلسات  35دقیقهای برای هر فرد) به بازی

است که این کشاکش ممکن است همراه با ن رانیها و تنیدگیها

های فعال متنوع بر روی صفحة تعادل وی پرداختند .پس از انتخاب

باشد .پذیري نقشهای جدید و تغییر زیاد در نحوة زندگی میتواند

نمونهها و ثبت اطالعات فردی ابتدا همه شرکتکنندگان پرسشنامة

از دالیل ایجاد کنندة این تنیدگیها باشد که ممکن است سالمت

سالمت عمومی  GHQرا تکمیل نمودند .پس از پایان مداخله،

جسمی ،روانی و عملکرد تحصیلی آنها را تحت ت ثیر قرار دهد (نقیب

شرکتکنندگان مجدداً پرسشنامة سالمت عمومی را تکمیل نمودند.

زاده ،ملكشاهی و رشنوادی نژاد .)0313 ،از طرفی در مقایسه با

معیارهای ورود به طرح ،این معیارها عبارت بودند از:

مطالعات فراوانی که به بررسی اثرات فعالیتهای بدنی سنتی بر

دانشجویان دختر غیرتربیت بدنی و غیر ورزشکار ،بدون بیماری

فاکتورهای روانشناختی پرداختهاند ،مطالعات نسبتاً اندکی وجود

خاص یا سابقة جراحی ،دارای  BMIبیشتر یا مساوی ( 31چاق) و

دارند که اثرات بازیهای واقعیت مجازی بر این فاکتورها را نشان

 BMIبین  04/5تا ( 28/1طبیعی) (لوپز جیمنز و میراندا )2101 ،و

داده باشند که هر کدام نیز دارای محدودیتهای رويشناسی خاصی

دامنة سنی  04تا  21سال .به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش

می باشند که این موضوع نیاز به بررسی بیشتر در این زمینه را نشان

برای گروه گواه بعد از پژوهش جلسات درمان ری گذاشته شد و

میدهد (گیبسون ،رپچندمارتین و مسون ،2101 ،بیرن و کیم.)2101 ،

همچنین در مورد محرمانه بودن اطالعات به نمونههای پژوهش

BMI

اطمینان داده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار استنباطی

متفاوت و ویژگیهای مرتبط با سالمتروانی یا بدنی آنها ،تنها به

استفاده شد .به این صورت که نرمال بودن دادهها با کمك آزمون

صورت توصیفی میباشد .برای مثال رفعتی ،پیلهورزاده و محمدی

شاپیرو ویلك و مقایسه تغییرات سالمتروانی بین گروهها با کمك

سلیمانی ( )0310که به بررسی ارتباط بین شاخص تودة بدن و

آزمون کوواریانس مشخص شد .سپس به منظور تعیین محل

افسردگی و سالمتروانی دانشجویان پرستاری پرداختند ،نشان دادند

اختالف بین گروهها ،از روي مقایسة اثرات اصلی و آزمون

که بین میزان افسردگی و شاخص تودة بدن دانشجویان ارتباط مثبت

بونفرونی بر پسآزمونهای تعدیل شده استفاده شد .دادهها با کمك

معناداری وجود دارد ،اما این ارتباط در رابطه با سالمتروانی و BMI

نرمافزار  SPSSنسخه  21و در سطو معناداری  P<1/15تجزیه و

معنادار نیست .با این حال هیچ مطالعهای یافت نشد که تفاوت در

تحلیل شدند.

عالوه بر این اکثر مطالعات انجام شده در رابطه با افراد با
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ابزار

پرسشنامه را بین  1/24تا  1/18گزاري کردهاند (رفعتی و همکاران،

 2هفته بازیهای واقعیت مجازی با صفحة تعادل وی :این بازی

.)0310

ها که در قالب یك نرمافزار تجاری با نام وی فیت ارائه شدهاند ،در

يافتهها

چهار گروه تمرینات تعادلی (مانند اسکی ،راه رفتن روی طناب،

آزمون سالمتروانی شرکتکنندگان میباشد.

حباب تعادل) ،تمرینات یوگا ،تمرینات قدرتی (مانند اسکات ،دراز و
نشست ،پالنك) و تمرینات هوازی (مانند ایروبیك ،هوالهوپ) قرار

جدول .0میان ین و انحراف استاندارد نمرات سالمتروانی آزمودنیها

دارند .پس از اجرای هر مرحله از بازی رکورد فرد در آن بازی ثبت

گروه

میشود و با اجرای مجدد بازی توسط فرد دی ر این رکوردها با هم
مقایسه میشود .در نتیجه یك حالت رقابتی نیز بین شرکت کنندگان

گروه دارای  BMIطبیعی

ایجاد میشود تا هر بار رکود بهتری را نسبت به سایر شرکتکنندگان

گروه دارای  BMIباالی 31

ثبت کنند .بازیهای متنوع به صورت نوبت به نوبت بین افراد در چهار
دسته  3نفری و دو دسته  8نفری (با در نظر گرفتن سطو  BMIمشابه

پیشآزمون

پسآزمون

گواه

01/21±3/81

22/3±21/11

آزمایش

20/8±01/40

04/8±11/11

گواه

21/2±11/00

30/2±21/12

آزمایش

33/2±11/22

24/2±21/25

نتایج آزمون شاپیروویلك نرمال بودن توزیع نمرات در هر چهار

در هر دسته از بازیکنان) اجرا میشود و هر فرد حدود  35دقیقه به

گروه را ت یید نمود ( .)P>1/15همچنین با توجه به برقرار بودن

صورت پراکنده مشغول بازی میشود .بازیهای وی فیت بر روی

مهمترین پیشفرضهای آزمون کوواریانس از جمله همسانی

لپتاپ متصل به یك پروژکتور اجرا شدند .در این مدت گروههای

ماتریسهای واریانس  -کوواریانس ،تجانس واریانسها ،هم نی

گواه هیچگونه فعالیت ورزشی منظمی نداشتند.
 -صفحة تعادل وی 0همراه با سی دی برنامة

زیرگروه

نمره سالمتروانی ()M±SD

شیب رگرسیون ( ،)P= 1/150از آزمون کوواریانس استفاده شد که

وی فیت2

نتایج آن در جدول  2گزاري شده است.

 -لپتاپ لنوو مدل  :ThinkPad E480از این لپتاپ به جای

نتایج جدول  2نشان میدهد که تفاوت میان پسآزمون سالمت

کنسول نینتندو وی استفاده شد و برنامة وی فیت با کمك نرمافزار

روانی ،پس از کنترل متغیر همپراي (تفاوت اولیه بین سالمتروانی

 Dolphin Emulator 5.0بر روی لپتاپ اجرا شد.

گروهها در مرحله پیشآزمون) بین چهار گروه معنادار است .نتایج

 -پروژکتور برای نمایش بازیها

مقایسة اثرات اصلی و آزمون بونفرونی بر پسآزمونهای تعدیل شده

 -فرمهای رضایت آگاهانه و اطالعات فردی شامل قد ،وزن،

بعد از حذف اثر پیشآزمون نشان داد که میان ین نمرات پس آزمون

 ،BMIسن ،سابقة ورزشی ،وضعیت سالمت ،رشتة تحصیلی

سالمتروانی گروه آزمایش دارای  BMIباالی  31نسبت به گروه

 -ترازوی دیجیتال و متر دیواری

گواه همتای خود به صورت معناداری کاهش یافته است (.)P= 1/134

پرسشنامة سالمت عمومی :GHQ 3این پرسشنامه شامل  24سؤال

عالوه بر این با وجود بهبود میان ین نمرات پسآزمون گروه آزمایش

چهارگزینهای است که براساس مقیاس لیکرت ( )3-2-0-1نمره

با  BMIطبیعی نسبت به گروه گواه همتای خود ،اما این تفاوت معنادار

گذاری میشود و به بررسی سالمتروانی افراد طی یك ماه اخیر

نبود ( .)P=1/082این نتایج حاکی از اثرگذاری یك دوره بازیهای

میپردازد .این پرسشنامه سالمتروانی فرد را در  8حوزه خود بیمار

واقعیت مجازی وی فیت بر بهبود سالمت روانی دختران با  BMIباالی

ان اری ،8افسردگی ،اضطراب و کارکرد خواب و اختالل کارکرد

( 31چاق) است.

اجتماعی بررسی میکند .بیشینة نمرهای پرسشنامه  48با نقطه بري 23
میباشد و نمرة باالتر از  23به عنوان اختالل در سالمتروانی در نظر
گرفته میشود .پژوهشهای داخلی درستی و قابلیت اعتماد این

Wii Balance Board
Wii Fit

1.

General Health Questionnaire
Hypochondriasis

2.

2222

3.
4.
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جدول  0نشان دهندة نتایج توصیفی حاصل از پیشآزمون و پس

شیما داووده و همکاران

اثر بازیهای واقعیت مجازی بر سالمتروانی دختران دارای...

جدول .2نتایج تحلیل کواریانس در بررسی ت ثیر بازیهای وی فیت بر سالمتروان
پیشآزمون

312/813

0

312/813

28/151

1/111

1/802

1/114

گروه

242/001

3

18/131

5/101

1/112

1/231

1/132

خطا

552/121

35

05/442

-

-

-

-

کل

21310/111

81

-

-

-

-

-

بحث و نتيجهگيری

مرتب در بازیهای مجازی دنس دنس روولوشن شرکت میکنند،

امروزه روانشناسان و متخصصان علوم روانشناختی به استفاده از

اعتماد به خود باالتری را گزاري دادهاند (استیانو ،آبراهام و کالورت،

محیطهای واقعیت مجازی در رواندرستی و بهبود انواع اختالالت

 .)2103عالوه بر این چون افراد با شرکت در بازیهای واقعیت

عالقة خاص نشان دادهاند؛ چرا که خلو محیطهای متنتوع و جذاب

مجازی احساس افزایش توانایی و کارایی بدنی میکنند ،عموماً

در این روي ان یزة مراجعه کننده را برای درمان خود بیشتر کرده و

خودپنداشت آنها افزایش مییابد (علی اکبری و همکاران.)0312 ،

به دلیل ایجاد محتیط و شرایط امن برای مواجه با موقعیتهای

احتماالً افزایش احساس توانایی جسمانی در شرکتکنندگان چاق

گوناگون آنها را به درمان با این روي راغبترکرده است (بوتال،

متعاقب شرکت در بازیهای واقعیت مجازی بیش از افراد دارای

بریتون لوپز و کیورو .)2100 ،پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی اثر

 BMIطبیعی باشد؛ چرا که به طور معمول افراد چاق دارای

 2هفته بازیهای واقعیت مجازی با صفحه تعادل وی بر سالمت روانی

محدودیتهای جسمانی و حرکتی بیشتری نسبت به افراد با وزن

دختران  04تا  21سال دارای شاخص تودة بدنی طبیعی و باالی 31

طبیعی هستند؛ بنابراین از شرکت در این بازیها سود بیشتری میبرند.

صورت گرفت که نتایج آن حاکی از اثر معنادار شرکت در بازیهای

از سوی دی ر بیشینههای پژوهشی بهبود سالمت روانی متعاقب بازی

واقعیت مجازی بر سالمتروانی دختران دارای  BMIباالی  31نسبت

های ویدیویی فعال نظیر وی فیت را با مکانیسم اثر عمومی فعالیتهای

به گروه گواه همتای خود بود؛ هر چند که این تفاوتها در گروه

بدنی بر افزایش ترشو دوپامین ،سروتونین و همچنین افزایش حالت

دارای  BMIطبیعی معنادار نبود.

سرخوشی ناشی از ترشو اندورفینها توضیو دادهاند (جانسن.)2102 ،

مفهوم اصلی اگزرگیم بر این ایده استوار است که از فعالیت های

در نتیجه بازیهای واقعیت مجازی نیز که نیازمند انجام فعالیتهای

بدنی به عنوان ورودی برای تعامل با محتوای جذاب بازیهای

جسمانی برای تعامل با دست اه هستند ،احتماالً از طریو این مکانیسم

دیجیتال استفاده کند ،با این امید که جای زینی برای بازیهای بی

بر بهبود وضعیت سالمتروانی فرد ت ثیر میگذارند.

تحرک و نشستهای که با موس و صفحه کلید انجام میشوند و احتماالً

مطابو با نظریة خودمختاری ،محیطهایی که سه نیاز اساسی انسان

زمینهای برای بروز مشکالتی نظیر چاقی و عواقب جسمانی و روانی

یعنی احساس شایست ی (اثربخشی) ،خودمختاری یا استقالل و ارتباط

حاصل از آن هستند ،باشد (ریزو ،النگ و سوما .)2100 ،بخشی از

اجتماعی را برآورده میکنند ،شرایط رواندرستی مناسب مانند

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شرکت در یك دوره بازیهای

حرمت خود و ان یزة درونی را برای فرد براورده میکنند .نکته مهم

واقعیت مجازی وی فیت میتواند منجر به بهبود سالمت روانی

این است که پژوهشها نشان دادهاند که بازیهای ویدیویی این

دختران دارای  BMIباالی  31یا به عبارتی چاق شود .در این رابطه

نیازهای اساسی را فراهم میکنند و به نوبه خود باعث ارتقای وضعیت

بیان شده است که همبست ی گروهی در بازیهای دیجیتال فعال

رواندرستی افراد میشوند (آداچی و ویلوبی .)2102 ،ت یید

ممکن است از طرف نوجوانان چاقی که به دلیل عیب جویی و انتقاد

اثرگذاری شرکت در بازیهای واقعیت مجازی بر دختران دارای

از چاقیشان به ندرت در ورزيهای سنتی شرکت میکنند ،تقاضا

 BMIباالی ( 31چاق) در پژوهش حاضر با نتایج علیاکبری و

شود .بازیهای اگزرگیم همچنین میتوانند باعث بهبود سالمتروانی

همکاران ( )0312که اثر واقعیت مجازی بر اضطراب ،تنیدگی و

اجتماعی ضعیف برخی از کودکان و جوانان دارای اضافه وزن شود.

افسردگی بیماران مبتال به سرطان را نشان دادند ،همخوانی دارد .عالوه

به عنوان مثال نشان داده شده است که کودکان چاقی که به طور

بر این استیانو ،بیل و سیا ( )2101نیز اثر مثبت شرکت در برنامة 02
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متبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میان ین مجذورات

مقدار F

معناداری

مجذور اتا

توان آماری

دوره  ،04شماره ، 48زمستان(اسفند) 0314

مجله علوم روانشناختی

خودکارآمدپنداری در فعالیتهای بدنی و ان یزة درونی دختران

دادهاند .در این زمینه میتوان اظهار داشت که پژوهشهای ذکر شده

نوجوان دارای اضافه وزن و چاق را ت یید نمودند .در مقابل استیانو و

به ترتیب بر جوامع خاص نظیر بیماران سکته مغزی ،مبتال به سرطان و

همکاران ( )2103در پژوهش خود به بررسی این موضوع پرداختند

کودکان دارای اختالل هماهن ی تحولی انجام گرفته است ،لذا این

که آیا تمرینات اگزرگیم میتواند باعث کاهش وزن و بهبود نتایج

امکان وجود دارد که با توجه به تفاوتهای روانشناسی موجود بین

روانی اجتماعی نوجوان چاق و دارای اضافه وزن شود؟ نتایج نشان

این جوامع خاص با دختران  04تا  21سال دارای  BMIطبیعی و

داد که گروه اگزرگیم مشارکتی کاهش وزن قابل توجه و افزایش

سالمت جسمی و با نمرة سالمتروانی اولیة نسبتاً مناسب ،تفاوتهایی

خودکارآمدی نسبت به گروه گواه نشان دادند اما این نتایج در گروه

در میزان اثرپذیری این افراد در استفاده از تکنولوژیهای واقعیت

اگزرگیم رقابتی معنادار نبود .همچنین عدم تغییر معنادار در حرمت

مجازی نیز وجود داشته باشد .عالوه بر این با توجه به سادگی نسبی

خود در هر دو گروه اگزرگیم مشارکتی و رقابتی نسبت به گروه گواه

بیشتر بازیهای وی فیت ،این احتمال نیز وجود دارد که این بازیها

گزاري شد که این نتایج با نتایج پژوهش حاضر همسو نمیباشد .در

فاقد جذابیت الزم برای دختران دارای  BMIطبیعی بودهاند .چرا که

این پژوهش دلیل اثربخشی کمتر اگزرگیم رقابتی نسبت به مشارکتی

احتماالً دختران دارای  BMIطبیعی نسبت به دختران دارای

این گونه توجیه شده که شاید بازیهای رقابتی تنیدگی بیش از حد

باالی  31و چاق از توانایی جسمانی و حرکتی بیشتری برخوردارند،

در نوجوانان چاق ایجاد میکند و در نتیجه باعث میشود که آنها

در نتیجه این احتمال وجود دارد که آنها به شرکت در بازیهای سنتی

ان یزة کافی برای تالي را نداشته باشند .با این حال در پژوهش حاضر

و فعالتر تمایل بیشتری داشتهاند ،بنابراین بهطور مؤثری در تمرینات

هیچ فشار یا امتیاز خاصی برای کسب بیشترین رکورد در بازیهای

شرکت نکردهاند تا اثرگذاری الزم بر ابعاد روانی آنها داشته باشد .با

وی فیت درنظر گرفته نشده بود و افراد در فضایی دوستانه به رقابت

این حال پیشنهاد میشود که اثر بازیهای واقعیت مجازی بر ویژگی-

و بازی میپرداختند .عالوه بر این ابزار تمرین در پژوهش استیانو و

های روانشناسی جوامع سالم مورد مطالعه بیشتری قرار گیرد ،چرا که

همکاران ( )2103کنسول نینتندو وی و بازیهای ورزشی نظیر والیبال،

اکثر پژوهشها در زمینه افراد دارای مشکالت جسمانی ،ذهنی و یا

تنیس ،بسکتبال و بیسبال بود که از لحاظ ساختار رقابتی و سایر

روانشناختی میباشد .لذا از جمله محدودیتهای این پژوهش این

ویژگیها با بازیهای وی فیت کامالً تفاوت دارد .همچنین عوامل

است تعداد کم نمونهها ،و اینکه نتایج و یافتههای بدست آمده تنها

روانی مورد بررسی در پژوهش استیانو و همکاران ( )2103نیز با

قابل کاربرد در جامعه آماری پژوهش حاضر میباشد و نمیتوان آن

پژوهش حاضر تفاوت دارد که شاید همین موضوع باعث بروز

را به جامعه آماری دی ر تعمیم داد پیشنهاد میشود که در بررسی های

اختالف در نتایج شده باشد .موضوع مورد بحث دی ر در پژوهش

آتی بر نمونههای بیشتر ،عواملی نظیر ان یزة مشارکت نیز مورد بررسی

حاضر عدم دستیابی به نتایج معنادار بر سالمت روانی دختران دارای

قرار گیرد تا مشخص شود که کدام گروه از افراد تمایل بیشتری برای

شاخص تودة بدنی طبیعی متعاقب شرکت در یك دوره بازیهای

شرکت در این نوع تمرینات را دارند.

BMI

واقعیت مجازی وی فیت بود .وییرا ،ملو و ماچادو ( )2104نیز که به

در نهایت با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،شرکت در بازیهای

بررسی اثر تمرینات واقعیت مجازی در یك برنامة توانبخشی بیماران

واقعیت مجازی با صفحه تعادل وی و نرمافزار وی فیت میتواند به

قلبی فاز سه 81 ،تا  15ساله بر عملکرد اجرایی ،کیفیت زندگی،

عنوان یك ابزار مفید جهت ارتقای سالمتروانی دختران  04تا 21

افسردگی ،اضطراب و تنیدگی پرداختند ،بهبود معنادار عملکرد

سال دارای  BMIباالی ( 31چاق) درنظر گرفته شود تا عالوه بر انجام

اجرایی و عدم اثر معنادار تمرینات واقعیت مجازی بر فاکتورهای

فعالیتهای بدنی و پر کردن اوقات فراغت خود ،از مزایای روانی آن

روانی نام برده را نشان دادند که با این بخش از نتایج پژوهش حاضر

نیز برخوردار شوند .همچنین به دلیل بهبود نسبی نمرات سالمتروانی

همخوانی دارد .در مقابل شماری از پژوهشهای انجام شده نظیر بین

دختران دارای  BMIطبیعی پس از مداخله ،مانعی برای مشارکت آنها

سانگ و چو پارک ( ،)2105علی اکبری و همکاران ( )0312و

نیز در بازیهای وی فیت وجود ندارد ،هر چند که اثرات مثبت

هاشمی ،شیخ و حومنیان ( )0314اثرات مثبت استفاده از تکنولوژی

معناداری بر سالمتروانی آنها نداشت.
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