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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اثربخشی دو برنامۀ بازتوانی شناختی رایانهای شامل برنامۀ «آموزش مغز» و برنامۀ «کاگنی پالس» ،بر بهبود
توجه و سرعت پردازش دانشآموزان با اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی انجام گرفته است .روش پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی
است .گروه نمونۀ پژوهش را  54نفر از دانشآموزان پایههای دوم تا ششم ابتدایی تشکیل میدهند که تشخیص اختالل نارسایی
توجه/بیشفعالی را دریافت کرده بودند .از این تعداد 03 ،نفر بهعنوان گروه آزمایش انتخاب و بهصورت تصادفی در گروههای آموزشی
کاگنی پالس و آموزش مغز جایگذاری شدند و  54نفر نیز بدون دریافت هیچگونه مداخلهای در گروه کنترل قرار گرفتند .هردو گروه
آزمایش هر هفته سه جلسه و درمجموع طی  45جلسه بهوسیلۀ درمانگرهای آموزشدیده در حوزۀ بازتوانی شناختی رایانهای بهصورت
مجزا تحت آموزش با برنامههای کاگنی پالس و آموزش مغز قرار گرفتند و گروه کنترل هیچگونه برنامه آموزشی را دریافت نکرد.
عملکرد هر سه گروه در کارکردهای شناختی توجه و سرعت پردازش قبل و بعد از اجرای برنامههای آموزش شناختی رایانهای ،بهوسیلۀ
آزمون عملکرد یکپارچۀ دیداری-شنیداری و خردهآزمون سرعت پردازش مقیاس هوش وکسلر ارزیابی شد .دادههای گردآوریشده ،با
روش تحلیل کواریانس و با استفاده از آزمون تعقیبی  LSDتجزیهوتحلیل شدند .نتایج تحلیل دادهها بیانگر بهبود معنادار عملکرد دو گروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل در مؤلفههای مورداندازهگیری بود ( .)p> /34همچنین تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش در بهبود
عملکرد سرعت پردازش و توجه پایدار شنیداری مشاهده نشد ( .)p< /34با وجود این ،در توجه پایدار دیداری ،گروه کاگنی پالس
عملکرد بهتری را نسبت به گروه آموزش مغز از خود نشان داد ( .)p> /34بهطورکلی نتایج بیانگر اثربخشی بازیهای جدی مورداستفاده
در پژوهش حاضر بر بهبود انواع توجه و سرعت پردازش گروه کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی است .عالوهبراین ،یافتهها
نشان میدهد برنامۀ کاگنی پالس در زمینۀ تقویت مهارتهای شناختی دیداری عملکرد بهتری از برنامۀ آموزش مغز دارد.
واژههای کلیدی:

آموزش مغز ،بازیهای جدی ،کاگنی پالس ،نارسایی توجه /بیشفعالی.
* دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی-استثنایی ،دانشگاه آزاد اسالمى ،واحد تهران مرکزى ،تهران ،ایران.
** نویسندۀ مسئول :استادیار گروه روانشناسی عمومی-استثنایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایرانEmail: p.esteki@gmail.com .
*** استاد دانشکدة توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
**** گروه روانشناسی عمومی-استثنایی ،دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد واحد مرکزی.

تاریخ دریافت 21 :مرداد 2911
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تاریخ پذیرش 21 :مهر 2911

مقایسۀ اثربخشی برنامههای توانبخشی شناختی آموزش مغز و...

مقدمه

سال بررسی شدهاند .یافتههای این فراتحلیل نشان میدهد

اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی یکی از شایعترین

شیوع این اختالل براساس درجهبندی والدین 54 ،درصد

اختاللهای دوران کودکی است که با نشانههایی مانند

بوده است .همچنین میزان شیوع براساس درجهبندی معلم در

بیتوجهی ،بیشفعالی و تکانشگری معرفی و شناخته

این پژوهش  52درصد گزارش شده است (یادگاری ،سایه

میشود (پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری

میری ،آزادی ،سایهمیری و مدارا .)4352 ،سایر مطالعات

اختاللهای روانی .)4350 ،درواقع این اختالل بهطورکلی با

نظامدار انجامشده در شهرهای مختلف ایرانی شیوعی از  4تا

تظاهرات بالینی مانند بیتوجهی به جزئیات ،ناتوانی در

 42درصد را گزارش کردهاند (شوشتری و همکاران.)4353 ،

نوبتگیری ،ارائۀ پاسخهای تکانشی ،بیدقتی ،جنبوجوش

از اینرو ،با توجه به میزان شیوع گزارششده ،بهنظر میرسد

بیشازاندازه ،ناتوانی در تمرکز روی فعالیتها بهصورت

بیشتر معلمان در کالسهای خود با کودکانی روبهرو خواهند

مستمر همراه است (سادوک و سادوک4354 ،؛ انجمن روان

بود که این دارای این ویژگیها هستند.

پزشکی آمریکا .)4350 ،این اختالل در سه نوع نقص توجه

از طرفی بیشتر پژوهشهای انجامشده در زمینۀ بررسی

غالب ،بیشفعالی/تکانشگری غالب و نوع مرکب طبقهبندی

توانمندیهای شناختی این کودکان ،نشاندهندۀ ضعف شدید

شده است .متون مختلف ،میزان شیوع متفاوتی برای این

این گروه در کارکردهای عصب روانشناختی مختلف است

اختالل گزارش کردهاند که در دامنۀ وسیعی از  0درصد تا

(سیدمن4335 ،؛ بیدرمن و همکاران4336 ،؛ سیدمن4336 ،؛

باالی  43درصد در نوسان است؛ برای مثال ،برخی از

تانوک .)4352 ،به عبارتی ،در دهههای اخیر پژوهشهای

پژوهشها بیان میکنند که حدود  43درصد از مراجعان

بسیاری نشان داده است نقص در مهارتهای شناختی از

کلینیکهای روانپزشکی کودک را کودکان با اختالل نارسایی

جمله کارکردهای اجرایی مغز کودکان دارای اختالل

توجه/بیشفعالی تشکیل میدهند (اوهان و همکاران.)4350 ،

بیشفعالی و نقص توجه از جمله دالیل اصلی ضعف در

برخی دیگر نیز نارسایی توجه/بیشفعالی را در کنار چاقی،

پیشرفت تحصیلی ،مشکالت رفتاری و نقص در مهارتهای

دارای باالترین میزان شیوع در کودکان میدانند (کورتس و

اجتماعی است (گلینبرگ ،فورسبرگ و وستربرگ4334 ،؛

تسری .)4352 ،با وجود این ،شیوع کلی  4درصد در زبان و

کالرک ،پریر و کین سل)4334 ،؛ برای مثال برخی از

فرهنگهای مختلف برای این اختالل گزارش شده است

پژوهشگران مانند بیدرمن و همکاران ( )4335عملکرد

(رولند و همکاران4352 ،؛ توماس ،سندرز ،داست ،بیلرز و

ضعیف این گروه از کودکان را در کارکردهای عصب

گالسزیو .)4354 ،در ایران نیز پژوهشهای مختلفی در زمینۀ

روانشناختی مختلف از جمله توجه تقسیمشده ،توجه پایدار،

شیوعشناسی این اختالل انجام گرفته است؛ برای نمونه،

توجه انتخابی و توجه ساده را نشان دادهاند .در همین راستا،

بهرامی و همکاران ( )5034در بررسی خود شیوع کلی

بارکلی ( )4355نیز بهعنوان یکی از مطرحترین صاحبنظران

اختالل را  6/2درصد گزارش کردهاند .در این پژوهش ،میزان

این حوزه ،ضعف در کارکردهای اجرایی و از جمله ضعف

شیوع اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی نوع غالباً بیشفعال

در انواع توجه را بهعنوان هستۀ اصلی این اختالل مطرح

برابر با  3/32و نوع غالباً بیتوجه  2/0درصد گزارش شده

میکند و همسو با یافتههای پژوهشی داگالس ()5324

است .همچنین بهرامآبادی و همکاران ( )5030میزان

مشکالت توجه را عمدهترین مشکل این کودکان در

شیوع کلی این اختالل را  2/64درصد گزارش کردهاند .در

سازگاری با محیط و شرایط موجود میداند .عالوهبراین،

این پژوهش میزان شیوع در جمعیت پسرها 54/44 ،درصد و

بارکلی ( )4355بیان میکند که آسیب در کارکردهای اجرایی

در جمعیت دخترها  5/40درصد تخمین زده شده است.

بهویژه ضعف در مهارتهای برنامهریزی و سازماندهی،

همچنین در فراتحلیل انجامشده در این زمینه که حاصل از

مشکل در فعالیتهای هدفمند ،رفتارهای خودنظارتی ،تنظیم

جمعآوری یافتههای پژوهشی  42مقالۀ منتشرشده در

هیجانها و تغییر از یک فعالیت به فعالیت از جمله مشکالت

مجلههای مختلف علمی در سالهای  5023تا  5034است،

این گروه از کودکان است.

نمونهای متشکل از  54،545دانشآموز در دامنۀ سنی  6تا 55
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همچنین به شکل دقیقتر ،با بررسی یافتههای پژوهشی

فریده حاجی حیدری ،مهناز استکی ،حسن عشایری ،منصوره شهریاری احمدی

مختلف میتوان دریافت که بیشتر پژوهشگران فعال در این

را به خود معطوف کرده است ،استفاده از بازیهای شناختی

حوزه بر نقایص شناختی که به ضعف در کارکردهای اجرایی

جدی برای کاهش عالئم اختالل بیشفعالی و نقص توجه

افراد دارای اختالل بیشفعالی و نقص توجه میشود،

است (رابینر ،موررای ،اسکینر و مالون.)4353 ،

اتفاقنظر کلی دارند که از آن جمله میتوان به نقص در

بازیهای جدی که با نامهای دیگری از جمله بازیهای

حافظۀ کوتاهمدت دیداری-فضایی ،حافظۀ فعال ضعیف،

کاربردی یا هدفمند نیز شناخته میشوند ،کاربرد پررنگی در

انعطافپذیری ذهنی ،توانایی برنامهریزی ،سرعت پردازش

حیطههای مختلف مانند آموزش ،بازتوانی و آموزش نظامی

دیداری ،سرعت پردازش اطالعات پیچیده ،توجه انتخابی،

دارند .به عبارتی ،هدف اصلی این بازیها در کنار

بازداری پاسخ رفتاری ،حافظۀ بازشناسی فضایی ،حفظ توجه،

سرگرمشدن ،توجه به ابعاد آموزشی و توانبخشی گروههای

کنترل حرکتی ،یادگیری کالمی ،تولید سازوکار و تقسیم

مختلف است .طراحی و ساخت این بازیها بهگونهای است

توجه (بارکلی4355 ،؛ شالیس و همکاران )4334 ،اشاره کرد.

که فرد را به شکل فعاالنهای در تکالیف مختلف درگیر

به عبارتی پژوهشها بیانگر آن است که بیشتر افراد دارای

میکند و انگیزۀ فرد را برای اجرا و بهپایانرساندن هر مرحله

اختالل بیشفعالی /نقص توجه ،بهاحتمالزیاد دستکم در

یا تکلیف حفظ میکند .در دل هر مرحله نیز اهداف مختلف

یک یا چند مورد از مهارتهای فوق دچار ضعف و ناتوانی

در زمینههای آموزشی و سالمت گنجانده شده است (دونیر،

هستند.

گوبیل ،ایفلسبرگ و ویمیر .)4356 ،با وجود این ،بهرغم

5

نقایص شناختی موجود در این گروه از کودکان به ارائۀ

گرایش فزاینده بهسمت بازیهای شناختی ،یافتههای علمی

راهکارها و روشهای درمانی و توانبخشی مختلفی برای

هنوز این روش مداخلهای را جزء روشهای مبتنی بر شواهد

رفع و کمک به بهبود این ضعفها منجر شده است .از

عملی قلمداد نمیکند و بر ضرورت انجام پژوهش در این

اینرو ،پژوهشگران در حوزههای تخصصی مختلف

حیطه تأکید میکند.

روشهای درمانی و توانبخشی مختلفی را بهمنظور بهبود

از طرفی ،این حیطه در ایران همچنان یک حیطۀ نوپا

نارسایی

بهحساب میآید و نیازمند بررسیهای علمی دقیقتر و

توجه/بیشفعالی پیشنهاد دادهاند .در این میان یکی از

افزایش یافتههای پژوهشی بهمنظور تعیین میزان اثربخشی

روشهای رایج ،استفاده از داروهای محرک و دارودرمانی

بازیهای جدی است (دهقانزاده .)5032 ،از طرفی ،وجود

است به عبارت دیگر ،شواهد پژوهشی نشان میدهد اگرچه

بازیهای جدی مختلف با محیطهای گرافیکی و تکالیف

استفاده از دارو در کاهش عالئم اختالل نارسایی

متفاوت ،نیازمند بررسی هریک از این بازیها بهصورت مجزا

توجه/بیشفعالی مؤثر است (جنسن و همکاران،)4335 ،

و بررسی اثربخشی آن بر حیطههای مختلف شناختی است تا

یافتههای متعددی بیتأثیری دارو بر گروه زیادی از این افراد

انتخاب بازیهای جدی را برای درمانگران هدفمندتر و

را تأیید میکند .از طرفی بسیاری از پژوهشها بیانگر این

دقیقتر سازد .از اینرو ،پژوهش حاضر دو هدف عمده را

موضوع هستند که با قطع دارو یا کمشدن تأثیر آن ،مجدداً

دنبال میکند .به عبارتی در پژوهش پیشرو هدف اصلی در

عالئم و نشانههای اختالل در فرد بروز میکند و داروهای

مرحلۀ اول ،بررسی اثربخشی بازیهای جدی بر تواناییهای

محرک بهمنزلۀ یک روش درمانی اثربخش با ماندگاری باال

شناختی و در مرحلۀ دوم مقایسۀ اثربخشی دو بازی شناختی

نیستند (ماناستارا .)4334 ،عالوهبراین ،عوارض جانبی داروها

جدی شامل نرمافزار آموزش مغز و بازی کاگنی پالس بر

همواره یکی از بحثهای موجود در این زمینه بوده است و

عملکرد شناختی کودکان دارای اختالل بیشفعالی /نقص

نگرانیهایی برای خانواده و متخصصان بههمراه دارد .این

توجه از جمله سرعت پردازش اطالعات ،توجه پایدار

عوامل در کنار یکدیگر متخصصان ،خانوادهها و افراد درگیر

شنیداری و توجه پایدار دیداری است.

مهارتهای

شناختی

کودکان

با

اختالل

با این اختالل را بر این داشته است تا بهدنبال رویکردهای
درمانی دیگری باشند (راسل ،فورد و راسل .)4353 ،یکی از
این رویکردهای جایگزین که در سالهای اخیر توجه زیادی

1. applied games
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بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر کارکردهای اجرایی در بهبود مؤلفههای...

روش
این پژوهش ،نیمهآزمایشی از نوع طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل است .جامعۀ پژوهش حاضر را کلیۀ
دانشآموزان دارای اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی شهر
تهران تشکیل میدهند .نمونۀ آماری پژوهش شامل 54
دانشآموز مبتال به اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی است که
بهصورت هدفمند انتخاب و بهصورت تصادفی به دو گروه
آزمایش ( 5و  )4و یک گروه کنترل تقسیم شدهاند.
مالک تشخیص برای وجود اختالل نارسایی،
توجه/بیشفعالی در این دانشآموزان نظر متخصصان مراکز
فعال در حوزۀ اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی بود .به
عبارتی ،پژوهشگران با مراجعه به مراکز فعال در حوزۀ کودک،
دانشآموزانی را انتخاب کردند که درمانگران مرکز اختالل
نارسایی توجه/بیشفعالی را در آنها تشخیص داده بودند.
عالوهبراین ،در مرحلۀ بعد ،بهمنظور تشخیص دقیقتر اختالل
در دانشآموزان گروه نمونه ،فرم والد پرسشنامۀ SNAP
بهوسیلۀ والدین کودک تکمیل شد .در صورت تشخیص
اختالل بهوسیلۀ این پرسشنامه در کنار تشخیص متخصصان
مراکز ،از گزارش تشخیصی آزمون  ،IVAهم بهمنظور شناسایی
دقیقتر وجود اختالل در گروه نمونه و هم بهعنوان یکی از
ابزارهای اصلی برای ارزیابی انواع توجه پایدار در این گروه
استفاده شد .به عبارتی ،مالکهای ورود در پژوهش حاضر،
وجود اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی در دانشآموزان بر
مبنای سه مؤلفۀ .5 :نظر متخصصان مراکز فعال در زمینۀ
اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی مبنی بر وجود اختالل در
فرد .4 ،فرم والد پرسشنامۀ تشخیصی  SNAPو  .0گزارش
تشخیصی آزمون  IVAبود .همچنین مالکهای خروج نیز
شامل وجود هرگونه اختالل همبود (مانند اختالل یادگیری یا
عقبماندگیهای ذهنی خفیف) در دانشآموز و همچنین
وجود مشکالت جسمی-حرکتی یا حسی بود.
پس از تشخیص اختالل بهوسیلۀ مالکهای سهگانۀ فوق،
افراد گروه نمونه به دو گروه آزمایش شامل گروه آموزشی
کاگنی پالس و گروه آموزشی آموزش مغز (هر گروه شامل 54
دانشآموز) و یک گروه کنترل شامل  54دانشآموز دارای
اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی تقسیم شدند که طی پژوهش
هیچگونه برنامۀ مداخلهای را دریافت نمیکرد .بر این اساس،
در گروه کاگنی پالس  2دختر و  2پسر حضور داشتند.
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همچنین در گروه آموزش مغز و گروه کنترل ،هریک بهصورت
جداگانه 6 ،دختر و  3پسر قرار گرفتند که درمجموع سه گروه
 54دانشآموز حضور داشتند که از این تعداد 53 ،نفر را
دختران و  46نفر را پسران تشکیل میدادند .میانگین سن و
انحراف استاندارد در گروه کاگنی پالس  ،4/05 ،53/43گروه
آموزش مغز  5/62 ،3/23و گروه کنترل  5/22 ،53/53بود.

ابزارها
 .1مقیاس تشخیصی سوانسون ،نوالن و پلهام :بهمنظور
تشخیص اختالل نارسایی توجه بیشفعالی ،از مقیاس
سوانسون ،نوالن و پلهام ( )4335فرم والد استفاده شد.
این ابزار شامل  52سؤال است که  3سؤال آن بهمنظور
تشخیص و بررسی اختالل نارسایی توجه و  3سؤال
دیگر آن برای تشخیص بیشفعالی طراحی شده است
و در نسخۀ والد یکی از والدین به این سؤاالت بر
مبنای شناخت خود از کودک و رفتارهای مختلف
کودک پاسخ میدهد .این ابزار از اعتبار و روایی
مناسبی برخوردار است و در بسیاری از پژوهشها
بهمنظور تشخیص اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی
بهکار رفته است (بوسینگ و همکاران .)4332 ،روایی
محتوایی این ابزار ،بهوسیلۀ روانشناسان بالینی و
روانپزشکان تأیید شده است .همچنین بوسینگ و
همکاران ( )4332با استفاده از آلفای کرونباخ اعتبار
این ابزار را برای کل آزمون برابر با  3/32و برای
زیرنوعهای نارسایی توجه و بیشفعالی بهترتیب برابر
با  3/26و  3/33گزارش کردهاند .صدرالسادات و
همکاران ( )5026نیز اعتبار این ابزار را روی گروه
کودکان  2تا  54سال را بررسی و ضریب آلفای
کرونباخ را برابر با  3/33گزارش کردهاند.
 .4آزمون عملکرد یکپارچه دیداری-شنیداری :آزمون
عملکرد یکپارچۀ دیداری-شنیداری یک آزمون 50
دقیقهای رایانهای برای بازۀ سنی  6تا  33سال است که
شاخصهای توجه و کنترل پاسخ دیداری و شنیداری را
با ارائۀ محرکهای دیداری و شنیداری به آزمودنی
میسنجد .همچنین آزمون توجه پایدار دیداری و توجه
پایدار شنیداری را ارزیابی میکند .به عبارتی ،این ابزار
بهمنظور شناسایی افراد دارای اختالل کاستی توجه و

فریده حاجی حیدری ،مهناز استکی ،حسن عشایری ،منصوره شهریاری احمدی

بیشفعالی ،طراحی و عالوه بر موارد فوق ،سایر

 .0خردهآزمون سرعت پردازش نسخۀ چهارم آزمون

مشکالت مربوط به خودکنترلی را نیز ارزیابی میکند.

وکسلر :بهمنظور ارزیابی سرعت پردازش اطالعات ،از

عالوهبراین ،ابزار توانایی بررسی تأثیر برنامههای

شاخص پردازش اطالعات آزمون هوش وکسلر چهارم

مداخلهای مختلف از جمله دارودرمانی را دارد

نسخۀ کودکان استفاده شد .این آزمون افزون بر نمرات

(استراوس و همکاران .)4336 ،طی اجرای این آزمون،

کلی ،شاخص توانایی عمومی و چیرگی شناختی،

 433محرک دیداری و شنیداری بهصورت تصادفی و با

وضعیت کودکان  6تا  55ساله را در حیطههای ادراک

فاصلۀ زمانی یکونیم ثانیه به آزمودنی ارائه و از

کالمی ،استدالل ادراکی ،حافظۀ فعال و سرعت پردازش

آزمودنی خواسته میشود با کلیککردن با موس ،به

اطالعات ارزیابی میکند (عابدی ،صادقی و ربیعی،

برخی از محرکها واکنش نشان دهد و برخی دیگر را

 .)5033عابدی و همکاران ( )5033این آزمون را در

نادیده بگیرد .در پایان آزمون ،عالوه بر ارائۀ نمراتی مبنی

کودکان ایرانی هنجاریابی و شواهد روانسنجی قابلقبولی

بر عملکرد آزمودنی در حوزههای توجه دیداری/

شامل آلفای کرونباخ  3/64تا  3/35و اعتبار دونیمهکردن

شنیداری ،بازداری پاسخ دیداری/شنیداری و توجه

 3/26تا  3/35در خردهمقیاسهای مختلف گزارش

پایدار دیداری/شنیداری برمبنای طبقهبندی کتابچۀ

کردهاند (عابدی ،صادقی و ربیعی .)5026 ،به عبارتی ،در

تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ( ،)DSMوجود یا

این پژوهش ،بهمنظور دستیابی به عملکرد سرعت

نبود اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی و همچنین

پردازش آزمودنیها ،از مقیاس سرعت پردازش آزمون

زیرنوعهای آن برای آزمودنی مشخص میشود

هوش وکسلر چهارم نسخۀ کودکان استفاده شد که شامل

(مورینو-گارسیا و همکاران .)4354 ،این آزمون روی

خردهآزمونهای رمزنویسی ،خطزنی و نمادیابی است.

یک گروه نمونۀ  5233نفری (انگلیسیزبان) هنجار شده
و دارای میانگین  533و انحراف استانداردی برابر با 54
است (استراوس و همکاران .)4336 ،پژوهشهای
انجامگرفته در زمینۀ ارزیابی اعتبار این آزمون ،بیانگر
توانایی پیشبینیکنندگی برابر با  23درصد و حساسیت
 34درصد درزمینۀ تشخیص اختالل نارسایی توجه/
بیشفعالی است (سندفورد و ترنر .)4335 ،همچنین
بررسی اعتبار آزمون بهوسیلۀ روش بازآزمایی
نشاندهندۀ ارتباط مستقیم و مثبت ( 56تا  22درصد)
همۀ خردهمقیاسهای آزمون با یکدیگر است (نقل از
غالمی ،استکی و نصرتآبادی .)5036 ،همبستگی
اجرای دو آزمون در شاخص توجه ،در دامنۀ  3/66تا
 3/24گزارش شده است .این شاخص در حیطۀ بازداری
پاسخ در سطح پایینی قرار دارد و  3/02تا  3/55برآورد
شده است (استراوس و همکاران .)4336 ،همچنین
همسانی درونی بین شاخصهای احتیاط و ثبات از

شیوۀ اجرا و برنامههای مداخله
پس از مراحل نمونهگیری اولیه ،تشخیص و انتصاب افراد
گروه نمونه به گروههای آموزش و کنترل دو گروه آزمایش
آموزش مغز و کاگنی پالس ،شرکتکنندگان در هردو گروه
در طول دو ماه و هرهفته سه جلسۀ  54تا  43دقیقهای
(درمجموع  45جلسه) ،به شکل انفرادی بهوسیلۀ نرمافزارهای
کاگنی پالس و آموزش مغز ،توسط مربیان آموزشدیدۀ حوزۀ
بازتوانی شناختی رایانهای آموزش دیدند .در این جلسات،
مربیان بازتوانی شناختی با استفاده از نرمافزارهای فوق و با
استفاده از تشویق کالمی و انگیزهدهی سعی در ترغیب
دانشآموزان به اجرای دقیق تکالیف هریک از برنامهها
داشتند .شرکتکنندگان در صورت طیکردن مراحل موردنظر
و داشتن انگیزۀ کافی برای اجرای تکالیف ،در پایان هرجلسه
هدایای کوچکی بهعنوان تقویتکننده دریافت میکردند .در
ادامه ،تکالیف و اهداف طراحیشده برای هر برنامۀ آموزشی

مقیاس بازداری پاسخ ،همبستگی متوسط  3/00تا 3/55

بهتفکیک ارائه میشود.

گوشبهزنگی و سرعت ،همبستگی  3/44تا  3/06ثبت

 .1برنامۀ کاگنی پالس

شده است (سندفورد و ترنر.)4335 ،

کاگنی پالس برنامهای رایانهای است که برمبنای یافتههای

را نشان میدهد .در مقیاس توجه نیز برای دو شاخص
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پژوهشی در حوزههای عصبشناختی و روانشناسی طراحی

حیطههای مختلفی را دربرمیگیرد .برخی از زیرمجموعههای

و تهیه شده است .این برنامه حوزههای گوناگونی را در قالب

این بازی شامل هوشیاری  ،چاالکی و گوشبهزنگبودن ،

شش حیطۀ اصلی و تعدادی خردهمجموعه دربرمیگیرد.

توجه متمرکز  ،تقسیم توجه  ،بازیابی دیداری فضایی ،

نرمافزار بهوسیلۀ کمپانی شفرد و برمبنای سیستم سنجش وینا

حافظۀ فعال و کارکرد اجرایی  ،با توجه به اهداف پژوهش

طراحی و تولید شده است و در قالب بازی ،بر ارتقای

حاضر بهکار گرفته شد .به عبارتی ،دانشآموزان جاگماری

توانمندیهای شناختی گروههای مختلف بهویژه کودکان

شده در این گروه ،هر هفته سه جلسه به کمک مربیان

تمرکز دارد (هاگوواسکا و اولیک زیووا .)4356 ،روایی

آموزشدیده به بازی با این نرمافزار میپرداختند .اطالعات

محتوایی این برنامه براساس نظر متخصصان انجمن

مربوط به هریک از تکالیف در جدول  5ارائه شده است.
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عصبشناسی اتریش تأیید شده است .این مجموعه
جدول  .1محتوای بازیهای انتخابی از نرمافزار کاگنی پالس
نام

روش بازی

هدف

رانندگی با دقت و توجه به مسیر بازی برای جلوگیری از برخورد با موانع همراه با
افزایش توانایی در حفظ توجه.
بازی هوشیاری
واکنش بهموقع :بازی دارای  52سطح است که به مرور دشوارتر میشود و نیازمند
توجه بیشتری برای طیکردن هر مرحله است.
حفظ توجه در دورۀ زمانی طوالنی تحت تمییز محرکهای مرتبط از محرکهای نامرتبط :در این بازی آزمودنی در حال رانندگی
چاالکی و
است و باید به محرکهای مرتبط که سایر ماشینهای موجود در بازی هستند واکنش نشان
شرایط یکنواخت و خستهکننده
گوشبهزنگ بودن
دهد .بازی داریا  03مرحله به شکل پیشرونده است و به مرور مراحل طوالنیتر میشود.
آموزش تمرکز پاسخدهی به یک محرک خاص و نادیدهگرفتن قایقی در رودخانه در حال حرکت است و طیف گستردهای از محرکها شامل
محرکهای غیر مرتبط که تعداد آنها بسیار زیاد پرندگان و حیوانات به فرد ارائه میشود .آزمودنی تنها باید به محرکهایی که از قبل
است و در کنار آن محرکهای پرتکنندۀ برای او مشخص شدهاند پاسخ دهد .دارای دو سطح و هر سطح دارای  53مرحله
است.
حواس نیز ارائه میشود.
انجام چند تکلیف بهصورت همزمان ،آزمودنی نقش نگهبان فرودگاه را دارد که باید به موارد متفاوتی مانند بازوبستهشدن
تقسیم توجه
درب ورود و خروج و غیره توجه کند و به آنها واکنش صحیح نشان دهد .این
سرعت پردازش
تکلیف شامل  54مرحله است.
توجه به تعدادی قایق شناور در آب :قایقها حذف و ظاهر میشوند و آزمودنی باید
بازیابی فعاالنه در حافظه فعال
بازیابی دیداری
آنها را به خاطر بسپارد و بازیابی کند .این مرحله شامل  52سطح است.
فضایی
تصاویر گوناگون به آزمودنی ارائه میشود و وظیفۀ آمودنی بهخاطرسپردن و تشخیص
تقویت مهارتهای حافظۀ فعال
حافظه فعال
تصاویر مشابه بعدی است.
طبقهبندی نامهها و بستههای پستی با دقت و سرعت :طی مراحل با کاهش زمان،
تقویت توانایی بازداری رفتاری و
کارکردهای اجرایی
تکلیف دشوارتر میشود.
انعطافپذیری

 .2برنامۀ آموزش مغز

بهوسیلۀ شرکت گروبی گیمز )4353( 2ساخته شده است.

برنامۀ آموزش مغز نیز مانند کاگنی پالس یک برنامۀ رایانهای

نرمافزار دارای تکالیف متنوعی است که با تمرکز بر ارتقای

شناختی است که با هدف ارتقای توانمندیهای شناختی با

توانمندیهای شناختی برای گروههای مختلف ارائه شده

استفاده از تکالیف گوناگون در غالب بازی طراحی شده

است .در پژوهش حاضر جز محور بازی اعداد که جزء

است .این بازی در پنج محور اصلی شامل حافظه،

اهداف پژوهش نبوده ،از سایر بازیها بهصورت متناوب

برنامهریزی ،مهارتهای عددی و ریاضی ،فضایی و توجه،

استفاده شده است.
1. alertness
2. vigilance
3. focused attention
4. divided attention
5. rehearsal – visuospatial
6. working memory
7. executive functions
8. grubby games
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به عبارتی ،گروه آموزشی آموزش مغز نیز طی جلسات با

 54دقیقهای به اجرای بازیهای هدفمند نرمافزار آموزش مغز

ساعات و تعداد جلسات مشابه با برنامۀ آموزشی کاگنی

با محوریت حافظه ،برنامهریزی ،تواناییهای دیداری-فضایی

پالس ،بازیهای مختلف این نرمافزار را اجرا کردند .این

و توجه پرداختند .برخی تکالیف موجود در این نرمافزار در

گروه همچنین بهموازات گروه کاگنی پالس و طی جلسات

جدول  4ارائه شده است.

جدول  .2محتوای بازیهای انتخابی از نرمافزار آموزش مغز
نام

هدف

بازی جورچین

افزایش توجه و تمرکز

بازی حافظۀ مهتاب

تقویت حافظه و بازیابی

روش بازی
تکمیل قطعات جورچین با توجه به الگوهای موجود :این بازی بهصورت پیشرونده است و در
هر مرحله جورچین دشوارتر میشود.
بهخاطرسپردن الگوی اتصال ستارهها و بازسازی آن :بازی به شکل پیشرونده و مرحلهبهمرحله
دشوارتر میشود.
تشخیص حیوان جدید که به لیست قبلی حیوانات اضافه شده است .بازی به شکل مراحل
پیشرونده است و به مرور دشوارتر میشود.

توجه و تمرکز ،حافظۀ
بازی تازهوارد
دیداری
سرعت پردازش و
تشخیص مکعب درحالچرخش و انطباق آن با الگو :بازی مرحلهبهمرحله دشوارتر میشود.
بازی مکعب کیهانی
مهارتهای دیداری-فضایی
در این تکلیف ،چند سگ که قالدههای آنها به یکدیگر گره خورده است ،به آزمودنی نشان داده
پردازش دیداری-فضایی میشود .آزمودنی باید تالش کند تا با جابهجاکردن سگها به شکل صحیح ،گره قالدهها را باز و
بازی سگ گرفتار
سگها را آزاد کند.

شایان ذکر است که در هر دو گروه ،بازیهای مخصوص

تحلیل کوواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAاستفاده شد.

به همان گروه بهصورت چرخشی انجام میشد تا هم

ابتدا یافتههای توصیفی بررسی شد .جدول  0شاخصهای

مهارتهای مختلف پوشش داده شود و هم با ایجاد تنوع،

توصیفی گروهها را از پیشآزمون تا پسآزمون نشان میدهد.

آزمودنی به ادامۀ اجرای بازی ترغیب شود.

همچنین با استفاده از شاخصهای کجی و کشیدگی به
بررسی نرمالبودن دادهها پرداخته شد که نتایج آن بیانگر

نتایج

نرمالبودن توزیع متغیرها بود .به عبارتی ،بررسی کجی و

بهمنظور بررسی اثربخشی بازیهای جدی کاگنی پالس و

کشیدگی دادهها نشان داد هیچیک از مقادیر بهدستآمده در

آموزش مغز بر انواع توجه پایدار (دیداری و شنیداری) و

گروهها در دو مرحلۀ اندازهگیری ،بیشتر از  ±5/36نیست.

سرعت پردازش دانشآموزان با نارسایی توجه/بیشفعالی ،از
جدول  .3شاخصهای توصیفی توجه پایدار دیداری-شنیداری و سرعت پردازش
کاگنی پالس

گروه
توجه پایدار دیداری
توجه پایدار شنیداری
سرعت پردازش

کنترل

آموزش مغز

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

24/40

50/24

23/52

54/26

24/63

52/54

پسآزمون

22/22

55/50

24/43

4/45

22/33

43/34

پیشآزمون

23/42

55/53

20/30

55/20

23/25

54/45

پسآزمون

23/33

3/20

33/00

53/54

22/32

3/42

پیشآزمون

35/23

2/42

35/22

2/02

30/63

55/65

پسآزمون

530/50

4/34

535/33

55/23

34/63

53/40

پس از بررسی شاخصهای توصیفی ،مفروضۀ همگنی

معنی است که همگنی واریانس برقرار است .بهعالوه ،مفروضۀ

واریانس بررسی شد .یافتههای آزمون لوین بیانگر آن است که

همبستگی نمرات پیشآزمون با پسآزمون نشان داد این

بین گروهها تفاوت معناداری در واریانس وجود ندارد و بدین

مفروضه نیز برقرار است .هرگاه مقدار بهدستآمده از آزمون
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تحلیل واریانس چندمتغیری برای منبع اثرات جدول  5در

مؤلفههای توجه پایدار و سرعت پردازش میپردازد ،نشان

مؤلفهها معنادار باشد ،نشاندهندۀ برقراری این مفروضه است.

میدهد بین گروهها تفاوت معناداری وجود دارد .بیشتر این

بهعالوه ،نتایج اثر بین گروهی که به تفاوت بین گروهها در

تفاوت ،از طریق تحلیل کوواریانس تکمتغیری بررسی شد.

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری عملکرد یکپارچۀ دیداری-شنیداری
منبع اثر

توجه پایدار دیداری

توجه پایدار شنیداری

گروه

آزمون

ارزش

اثر پیالیی

3/53

F
54/25

4

المبدای ویلکز

3/63

54/25

4

03

هتلینگ

3/64

54/25

4

03

3/335

ریشهروی

3/64

54/25

4

03

3/335

3/53

اثر پیالیی

3/33

5/24

4

03

3/335

3/33

المبدای ویلکز

3/35

5/24

4

03

3/335

3/33

هتلینگ

3/33

5/24

4

03

3/335

3/33

ریشهروی

3/33

5/24

4

03

3/335

3/33

اثر پیالیی

3/03

5/25

5

23

3/336

3/53

المبدای ویلکز

3/60

4/34

5

22

3/335

3/43

هتلینگ

3/44

4/45

5

26

3/330

3/44

ریشهروی

3/52

3/65

4

53

3/335

3/00

یافتههای تحلیل کوواریانس تکمتغیری نشان داد بین

اندازه اثر

درجۀ آزادی

df
03

P
3/335

3/53

3/335

3/53
3/53

دارد .این مقدار بین صفر تا یک است که هرچه به یک
نزدیکتر شود ،نشاندهندۀ تأثیر بیشتر است.

گروهها تفاوت معناداری وجود دارد .این تفاوت در دو مؤلفۀ
توجه پایدار دیداری و پایدار شنیداری بود .اندازۀ اثر

پس از بررسی تفاوت بین گروهها ،از آزمون تعقیبی

بهدستآمده از تفاوت بین گروهها ،در دو مؤلفه بهترتیب

استفاده شد تا مشخص شود تفاوت بهدستآمده بین گروه به

 3/44و  3/45است که یک اندازۀ اثر نسبتاً خوب را نشان

چه صورت است.

میدهد .اندازۀ اثر به میزان تأثیر متغیر مستقل بر وابسته اشاره
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری عملکرد یکپارچۀ دیداری-شنیداری
متغیر

منبع اثر
گروه
خطا

اندازه اثر

توجه پایدار دیداری

SS
5445/40

df
4

MS
644/26

F
6/66

P
3/330

3/44

توجه پایدار شنیداری

343/22

4

563/55

4/54

3/332

3/45

توجه پایدار دیداری

0265/34

53

35/30

توجه پایدار شنیداری

0036/52

53

25/35

جدول .6نتایج آزمون تعقیبی  LSDبین گروهها در عملکرد یکپارچۀ دیداری-شنیداری
متغیر

گروه یک

گروه دو

اختالف میانگین

خطا

کاگنی پالس

آموزش مغز

2/36

0/60

p
3/305

3/64

کنترل

50/42

0/66

3/335

4/26

43/62

آموزش مغز

کنترل

4/03

0/66

3/356

4/53-

54/25

کاگنی پالس

توجه پایدار دیداری

توجه پایدار شنیداری
آموزش مغز

حد پایین

حد باال
54/03

آموزش مغز

3/50

0/54

3/32

6/24-

2/55

کنترل

53/34

0/52

3/336

4/32

52/36

کنترل

3/23

0/52

3/332

4/26

56/30
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نتایج آزمون تعقیبی  LSDبیانگر آن است که بین گروه کاگنی

آموزش مغز است .در توجه پایدار شنیداری ،بین دو گروه تفاوت

پالس و گروه آموزش مغز تفاوت معناداری در توجه پایدار

معناداری مشاهده نمیشود .بهعالوه ،دو گروه با گروه کنترل

دیداری وجود دارد .میانگین گروه کاگنی پالس باالتر از گروه

تفاوت معناداری دارند و نمودار  5این تفاوت را نشان میدهد.

نمودار  .1میانگین گروه کاگنی پالس ،آموزش مغز و کنترل در توجه پایدار دیداری (سمت راست) و توجه پایدار شنیداری (سمت چپ)

همچنین بهمنظور بررسی اثربخشی بازیهای جدی

تکمتغیری نشان داد بین سه گروه در سرعت پردازش

کاگنی پالس و آموزش مغز بر عملکرد سرعت پردازش

تفاوت معناداری وجود دارد .اندازۀ اثر بهدستآمده از تفاوت

دانشآموزان با نارسایی توجه/بیشفعالی ،از آزمون تحلیل

بین گروهها در سرعت پردازش  3/44بود.

کواریانس استفاده شد .بررسی نتایج آزمون تحلیل کواریانس
جدول  .7نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری سرعت پردازش
منبع اثر

متغیر

گروه

سرعت پردازش

خطا

SS
323/22

df
4

MS
523/23

4324/46

53

25/05

همانطور که مشاهده میشود ،نتایج تحلیل کواریانس
تکمتغیری بیانگر وجود تفاوت معنادار حداقل بین دو گروه از

P
3/330

F
6/43

اندازه اثر
3/44

گروههای شرکتکننده در پژوهش است .از اینرو ،بهمنظور
بررسی تفاوت بین گروهها از آزمون تعقیبی استفاده شد.

جدول  .8نتایج آزمون تعقیبی  LSDبین گروهها در سرعت پردازش
p

حد پایین

حد باال

کاگنی پالس

آموزش مغز

5/42

0/40

3/23

4/44-

2/23

کاگنی پالس

کنترل

53/44

0/54

3/334

5/55

56/23

آموزش مغز

کنترل

3/45

0/45

3/336

4/24

54/20

متغیر

گروه یک

گروه دو

اختالف میانگین

خطا

سرعت پردازش

نتایج آزمون تعقیبی نشان داد بین دو گروه آزمایش در

و میانگین گروههای آزمایش باالتر از گروه کنترل است.

سرعت پردازش تفاوت معناداری وجود ندارد .با وجود این،

نمودار  4تفاوت بین گروهها را بهصورت عینیتری نشان

بین این دو گروه با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد

میدهد.
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نمودار  .2میانگین گروه کاگنی پالس ،آموزش مغز و کنترل در سرعت پردازش

بحث و نتیجهگیری

بوس چکیوهل ،جاگی و شاه4352 ،؛ موری ،کارپنتر و لیدبتر،

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازیهای جدی کاگنی

4352؛ گلینبرگ و همکاران4334 ،؛ اوکنل ،بل گرو ،دوکری و

پالس و آموزش مغز بر عملکرد توجه و سرعت پردازش در

روبرتسون .)4336 ،عالوهبراین ،به شکل اختصاصیتر میتوان

دانشآموزان با اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی انجام شد.

به پژوهشهایی اشاره کرد که مانند این پژوهش در میان

عالوهبراین ،میزان اثربخشی هریک از این بازیها بهصورت

کارکردهای عصب روانشناختی مختلف به بررسی تأثیر

مجزا بررسی شد و درنهایت اثربخشی بازی آموزش مغز و

تمرینهای شناختی در قالب بازیهای جدی بر انواع توجه در

کاگنی پالس با یکدیگر در زمینههای توجه پایدار دیداری،

کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی پرداختهاند .نتایج

توجه پایدار شنیداری و سرعت پردازش مقایسه شدند.

بسیاری از این پژوهشها از جمله پژوهشهای کیم و بائه

همانطور که در بخش یافتهها گزارش شد ،دو گروه

( ،)4355نوکانی ()4353؛ تورل و همکاران ()4333؛ کلینبرگ

آزمایش کاگنی پالس و آموزش مغز پس از شرکت در برنامۀ

و همکاران ( )4334و نظیفی و همکاران ( )5033بیانگر

مداخله ،عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل که در هر سه

اثربخشی بازیهای جدی بر بهبود توجه و بهویژه توجه پایدار

حوزۀ توجه پایدار دیداری ،توجه پایدار شنیداری و سرعت

در دانشآموزان با اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی بودهاند؛

پردازش از خود نشان دادند .به عبارتی این نتایج میتواند

برای مثال نوکانی ( )4353در پژوهش خود نشان میدهد

بیانگر اثربخشی بازیهای جدی بر بهبود عملکرد توجه و

کودکان شرکتکننده در بازیهای رایانهای شناختی ،عالوه بر

سرعت پردازش دانشآموزان با اختالل نارسایی توجه/

نشاندادن عملکرد بهتر در حوزههای تکانشگری ،بهبود

بیشفعالی باشد .این یافتهها بهطورکلی با سایر یافتههای

چشمگیری در زمینۀ توجه پایدار از خود نشان دادهاند.

پژوهشی مبنی بر اثربخشی تمرینهای رایانهای شناختی بر

عالوهبراین ،در پژوهش حاضر با بررسی شرکتکنندگان در

کارکردهای عصب روانشناختی مختلف همسو است.

دورۀ پیگیری ،میزان ماندگاری اثربخشی این نوع بازیها بر

بهعبارتی ،بررسی شواهد پژوهشی بیانگر آن است که

جنبههای مختلف عملکرد کودکان با اختالل نارسایی

بازیهای شناختی کامپیوتری بر افزایش مهارتهای شناختی

توجه/بیشفعالی و بهویژه توجه پایدار نشان داده شده است.

افراد دارای اختالل نارسایی توجه/بیشفعال تأثیر مثبت بر جای

این پژوهشگران نهفقط اثربخشی بازیهای جدی را تأیید

میگذارد و این قبیل برنامههای آموزشی میتوانند نقش مؤثری

کردهاند ،بلکه ماندگاری اثربخشی را در طول زمان نیز بررسی

در ارتقای تواناییهای شناختی این گروه از دانشآموزان داشته

کردهاند و نشان دادهاند .این نوع برنامههای توانبخشی بهمنظور

باشند (رابینر ،مورای ،اسکینر و مالون4353 ،؛ جونز ،کاتز،

بهبود کارکردهای عصب روانشناختی بهویژه انواع توجه برای

 | 45نشریة توانمندسازی کودکان استثنایی ،سال  ،21شمارة  ،)53( ،1تابستان 2011

فریده حاجی حیدری ،مهناز استکی ،حسن عشایری ،منصوره شهریاری احمدی

کودکان با نارسایی توجه/بیشفعالی پیشنهاد شده است

رایانهای شناختی بر بهبود حافظه و توجه پایدار پرداختند.

(نوکانی .)4353 ،در همین راستا و همسو با یافتههای پژوهش

همچنین در زمینۀ پردازش اطالعات نیز ،نتایج پژوهش

حاضر ،کلینگبرگ و همکاران ( )4334نیز بر اثربخشی

حاضر نشاندهندۀ بهبود معنادار گروههای آزمایش کاگنی

تمرینهای رایانهای شناختی (بازیهای جدی) بر بهبود

پالس و آموزش مغز نسبت به گروه کنترل پس از شرکت در

نشانههای نارسایی توجه/بیشفعالی تأکید کردهاند و در

برنامۀ مداخله در این مؤلفه است .به عبارتی ،هردو گروه

پژوهشی که روی کودکان سنین دبستان انجام دادهاند ،نهفقط

آزمایش عملکرد بهتری را در پسآزمون نسبت به پیشآزمون

اثربخشی این بازیها را پس از پایان دورۀ درمان ،بلکه پس از

در زمینۀ سرعت پردازش از خود نشان دادند .این یافته با

گذشت زمان و در دورۀ پیگیری نیز نشان دادهاند (کلینگبرگ،

یافتههای پژوهشی اسالیت ،مایر ،برنز و مونتگومری ()5332

 .)4334در همین راستا ،نظیفی و همکاران ( )5035در پژوهش

مبنی بر اثربخشی بازیهای شناختی کامپیوتری بر بهبود

خود با مقایسۀ اثربخشی دارودرمانی و آموزش رایانهای در

سرعت پردازش همسو است .این پژوهشگران با استفاده از

قالب بازیهای شناختی نشان دادند بازیهای رایانهای شناختی

نرمافزار رایانهای شناختی کاپتانز الگ به آموزش کودکان با

نیز میتواند بهاندازۀ دارودرمانی بر بهبود توجه پایدار و

نارسایی توجه/بیشفعالی پرداختند .در این پژوهش بهمنظور

بازداری پاسخ کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی

بررسی توانمندیهای شناختی ،از آزمون وکسلر  0کودکان

اثرگذار باشد؛ با این تفاوت که ماندگاری اثربخشی بازیهای

استفاده شده بود و نتایج بیانگر بهبود عملکرد در حیطههای

شناختی در بهبود عملکرد کودکان با نارسایی توجه/بیشفعالی

کالمی و عملی پس از دریافت آموزش رایانهای شناختی بود

بیشتر از دارودرمانی است .در دارودرمانی ،اثربخشی و بهبود

(اسالیت و همکاران .)5332 ،این پژوهشگران ،بهبود

عملکرد محدود به دورۀ استفاده از دارو تا پایان اثربخشی دوز

عملکرد در مؤلفههای سازماندهی ادراکی ،طراحی مکعبها،

مورداستفاده بود؛ درحالیکه اثربخشی تمرینهای رایانهای

نمادیابی و بهویژه سرعت پردازش را گزارش کردهاند که این

همچنان در مرحلۀ پیگیری قابلمشاهده بوده است .به بیان

نتایج همسو با یافتههای این پژوهش و مؤید اثربخشی

دیگر ،اثربخشی دارودرمانی منوط به استفادۀ مستمر از دارو

بازیهای جدی بر سرعت پردازش این گروه از کودکان

است و در صورت قطع مصرف دارو مجدداً شاهد بروز

است .با وجود این ،نسبت به حوزۀ توجه پایدار پژوهشهای

نشانههای اختالل در فرد خواهیم بود (لوبار5334 ،؛ علیزاده،

کمتری روی اثربخشی بازیهای جدی بر سرعت پردازش

.)5022

کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی انجام شده است.

5

مسیبی و میرمهدی ( )5036نیز در پژوهش مشابه با

هرچند بسیاری از پژوهشها بهطورکلی اثربخشی این دست

پژوهش حاضر ،به این نتیجه دست یافتند که تمرینهای

تمرینات را بر کارکردهای عصب روانشناختی و بهویژه

شناختی رایانهای میتواند به افرایش توانایی در حافظۀ کاری

کارکردهای اجرایی که سرعت پردازش را نیز دربرمیگیرد،

و همچنین توجه پایدار (مستمر) در کودکان با اختالل

تأیید کردهاند (تورل و همکاران4333 ،؛ کلینبرگ و همکاران،

نارسایی توجه/بیشفعالی منجر شود .این پژوهشگران 43

4334؛ نوکانی4353 ،؛ ارجمندنیا ،شریفی ،رستمی5030 ،؛

دانشآموز دختر  2-2ساله را بهمدت  43جلسۀ  54دقیقهای

پوشنه ،شریفی ،معتمدیگانه .)5035 ،در تبیین اثربخشی

با استفاده از تمرینات رایانهای شناختی آموزش دادند .در

بازیهای جدی رایانهای بر بهبود کارکردهای عصب

پایان با بررسی و ارزیابی حافظۀ فعال و توجه پایدار در این

روانشناختی مختلف ،میتوان به فرضیههای مختلف

کودکان ،بهبود عملکرد این گروه را در حوزۀ حافظۀ فعال و

ارائهشده در این زمینه اشاره کرد که مؤید اثربخشی این نوع

توجه پایدار گزارش کردند ( .)5036این پژوهشگران با

از تمرینها هستند؛ برای مثال در این زمینه میتوان به فرضیۀ

استناد به سایر یافتههای پژوهشی همسو با یافتههای خود

نوروپالستیسیتی در تبیین اثربخشی بازیهای شناختی جدی

مانند مطالعات کلینگبرگ و همکاران ( )4334و کلینگبرگ و

اشاره کرد .این فرضیه نشان میدهد آموزشهای شناختی

همکاران ( ،)4334اورتون و همکاران ( ،)4330شویتزر و

رایانهای میتواند نقش مؤثری در ترمیم و بازسازی

همکاران ( )4334به تأیید فرضیۀ اثربخشی تمرینهای

1. captain’s log
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بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر کارکردهای اجرایی در بهبود مؤلفههای...

نورونهای دخیل در توانمندیهای شناختی و بهویژه

برنامۀ آموزش مغز عملکرد مؤثرتری دارد ،اما در زمینۀ توجه

کارکردهای اجرایی داشته باشد .از اینرو ،این تغییرات

پایدار شنیداری و سرعت پردازش ،هر دو برنامه عملکرد

بهاحتمالزیاد تغییرات موقتی و کوتاهمدت نخواهد بود

نسبتاً مشابهی دارند .این نتایج در صورت تکرار در

(فیتزجرالد و همکاران4332 ،؛ اکنال و همکاران .)4332 ،به

پژوهشهای دیگر بهوسیلۀ سایر محققان میتواند نشاندهندۀ

بیان دیگر ،آموزشهای شناختی رایانهای مشروط بر اینکه

این موضوع باشد که برنامۀ کاگنی پالس نسبت به برنامۀ

بهصورت منظم و مکرر استفاده شوند ،میتوانند براساس

آموزش مغز بهطور مؤثرتری قادر به ارتقای توانمندیهای

فرضیۀ انعطافپذیری ،شکلپذیری و ترمیم خودبهخودی

دیداری و بهویژه توجه دیداری کودکان با اختالل نارسایی

سبب ایجاد تغییرات زیربنایی در نورونهای دخیل در

توجه/بیشفعالی است.

کارکردهای مختلف و موجب ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در

در پایان میتوان بیان کرد که بازیهای شناختی جدی

این گروه از افراد شوند (فیتزجرالد و همکاران.)4332 ،

تکالیف هدفمندی در قالب بازی هستند که میتوانند عناصر

عالوهبراین ،تجارب بالینی و کار مستقیم با این گروه از

کلیدی تفکر را آموزش دهند و با ارائۀ چالشهای مناسب،

کودکان بیانگر آن است که هرچند ممکن است در طول زمان

بازخورد فوری و آموزش سازماندهیشده ضمن افزایش

اثربخشی برنامۀ مداخله کاسته شود ،همچنان سطح عملکرد

انگیزۀ بازیکنان ،آنها را تشویق کنند تا به اهداف یادگیری و

کودکان نسبت به پیش از دریافت مداخله باالتر است و این

آموزشی تعیینشده دست یابند (دهقانزاده )5032 ،و در این

موضوع نهفقط نشاندهندۀ اثربخشی برنامۀ مداخله ،بلکه

بین ،عملکردهای عصب روانشناختی مختلف گروه هدف را

میتواند تا حدودی تأییدکنندۀ پایداری نتایج برنامۀ مداخله

بهبود بخشند .از اینرو ،به درمانگران فعال در حوزۀ کودکان

باشد .به بیان دیگر ،عالوه بر معناداری آماری که در بسیاری

با اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی و همچنین معلمان و سایر

از پژوهشها به آن اشاره شده است ،اثربخشی بالینی این نوع

افراد دخیل در برنامهریزیهای آموزشی و درمانی این گروه

مداخالت بهوسیلۀ درمانگرانی گزارش شده است که به شکل

از کودکان پیشنهاد میشود بهمنظور ارتقای توانمندیهای

مستقیم با این گروه از کودکان کار کردهاند .از اینرو،

مختلف شناختی در کودکان دارای نارسایی توجه/بیشفعالی

براساس شواهد بالینی موجود و همچنین بر مبنای گزارش

در کنار سایر برنامههای آموزشی از بازیهای جدی نیز

والدین و درمانگران و بر مبنای تئوریهای موجود مبنی بر

بهعنوان یکی از درمانهای مؤثر استفاده کنند که هیچگونه

انعطافپذیری ،شکلپذیری و فرضیۀ نوروپالستیسیتی

عوارض جانبی را بههمراه ندارد .همچنین درصورتیکه هدف

میتوان تا حدودی انتظار اثربخشی نسبتاً پایدار را از این نوع

توانبخشی بیشتر بر پایۀ ارتقای توانمندیهای دیداری بهویژه

مداخلهها داشت.

در حوزۀ توجه دیداری است ،با توجه به یافتههای پژوهش

همانطور که ذکر شد ،هردو گروه آزمایش به شکل

حاضر پیشنهاد میشود برنامۀ کاگنی پالس نسبت به برنامۀ

معناداری عملکرد بهتری را نسبت به گروه کنترل پس از

آموزش مغز در اولویت قرار گیرد و از تکالیف این برنامه

شرکت در برنامههای کاگنی پالس (گروه  )5و آموزش مغز

بهمنظور توانبخشی شناختی در حوزههای دیداری استفاده

(گروه  )4در توجه پایدار شنیداری ،توجه پایدار دیداری و

شود؛ هرچند تأیید کامل یا رد این موضوع همچنان نیازمند

سرعت پردازش از خود نشان دادند .با وجود این ،نتایج

انجام پژوهشهای مقایسهای بیشتر بین انواع بازیهای جدی

مقایسۀ این دو گروه نشاندهندۀ عملکرد بهتر گروه کاگنی

موجود در بازار و بهویژه این دو بازی است.

پالس نسبت به گروه آموزش مغز در توجه پایدار دیداری

این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها در کنار یافتهها و

است .در زمینۀ توجه پایدار شنیداری و سرعت پردازش،

دستاوردهای خود با محدودیتهایی نیز روبهرو بوده است

تفاوت معناداری بین دو گروه کاگنی پالس و آموزش مغز

که با درنظرگرفتن این محدودیتها و رفع آنها در

مشاهده نشد .به بیان دیگر ،مقایسۀ اثربخشی برنامۀ کاگنی

پژوهشهای آتی ،میتوان به نتایج دقیقتر و قابلاعتمادتری

پالس و آموزش مغز نشان داد برنامۀ کاگنی پالس در

دست یافت .از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان

آموزش مهارتهای مرتبط با توجه پایدار دیداری نسبت به

به مواردی مانند حجم کم نمونه و نمونهگیری در دسترس
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اشاره کرد که تعمیمپذیری نتایج را دچار مشکل میکند.

علیزاده ،ح .)5023( .بررسی میزان شیوع ویژگیهای جمعیت

عالوهبراین ،با توجه به محدودبودن زمان پژوهش ،امکان

شناختی دانشآموزان دارای اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی

اجرای مرحلۀ پیگیری در این پژوهش وجود نداشت که این
موضوع میتواند پایداری اثربخشی برنامههای مداخله را با
چالش و سؤال روبهرو کند .از اینرو ،به سایر پژوهشگران
عالقهمند به این حوزه پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی
عالوه بر افزایش حجم نمونه و استفاده از نمونهگیری
تصادفی بهمنظور دستیابی به نمونۀ معرف جامعه ،مرحلۀ
پیگیری ششماهه و یکساله را نیز بهعنوان بخشی از
پژوهش خود درنظر بگیرند و به این شکل ،اثربخشی برنامۀ
مداخله را در طول زمان نیز بررسی کنند.

در مدارس سما در استان خراسان جنوبی .تعلیم و تربیت
استثنایی.530-22 )4(0 .
فتحی آشتیانی ،م ،.اخوان تفتی ،م ،.و خادمی ،م .)5034( .اثربخشی
آموزش شناختی و سرعت پردازش و حافظه کاری کودکان
مبتال به ناتوانیهای یادگیری .فصلنامۀ روانشناسی تربیتی،
.43-54 )4(55

کانرز ،س .ک ،.و جولیت ،ل .ج .)5025( .اختالل نارسایی توجه/
بیشفعالی در کودکان و بزرگساالن .ترجمۀ حمید علیزاده،
قربان همتی علمدارلو و صدیقه رضایی .تهران :دانژه.
مسیبی ،ن ،.و میرمهدی ،س .ر .)5036( .اثربخشی بازتوانی شناختی
رایانهای ( )CRTبر بهبود حافظۀ کاری و کاهش نقض توجه
مستمر در کودکان با نقص توجه/بیشفعالی ( ،)ADHDروش ها

منابع
احمدی ،ا ،.ارجمندنیا ،ع .ا ،.مطیعی ،س ،.و عزیزی ،م .پ.
( .)5036اثربخشی برنامه آموزش کارکردهای اجرایی رایانه
محور بر ویژگیهای شناختی ،نشانگان اختالل نارسایی
توجه/بیشفعالی و پیشرفت ریاضی کودکان دارای نارسایی
توجه/بیشفعالی .مجلۀ پرستاری کودکان.43-50 ،)5(5 ،
ارجمندنیا ،ع .ا ،.شریفی ،ع ،.و رستمی ،ر .)5030( .اثربخشی
برنامۀ تمرین رایانهای شناختی بر عملکرد حافظۀ فعال
دیداری-فضایی دانشآموزان با مشکالت ریاضی.

مجلۀ

ناتوانیهای یادگیری.45-6 ،)0(5 ،
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Comparison of the Effectiveness of Cognitive Rehabilitation Programs of
Brain training and CogniPlus on Cognitive Skills of Students with Attention
Deficit / Hyperactivity Disorder
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Abstract
The aim of this study was comparing the efficacy of Serious Games Brain Training and CogniPlus on
improvement of attention and processing speed in children with Attention Deficit /Hyperactivity Disorder
(ADHD). Sample included 45 two to six grade students diagnosed with ADHD who were selected by
convenience sampling. 30 students from the sample group selected and recruited in the “CogniPlus group” and
“Brain Train group” (each group 15 students). 15 students were placed in the control group without any
intervention. Each experimental group separately attended twenty-four 50-60-minutes cognitive computer
training sessions by “Brain Train” and “CogniPlus" . Functions of three groups were evaluated in attention and
processing speed in pre-test and post-test by IVA+ and subscale of processing speed of intelligence test of
Wechsler. Collected data were analyzed with univariate and multivariate analysis of variance. Results
demonstrated the efficacy of cognitive computer training in improving the performance of attention and
processing speed of children with ADHD in two experiment groups in comparison to the control group. Also,
there was no significant difference between the two experiment groups in improving processing speed and
auditory attention sustenance. However, visual attention sustenance significantly was improved in the CogniPlus
group more than Brain Train group. findings indicated that the games used in this study could result in improved
attention and processing speed of children with ADHD. Also, findings indicate that the CogniPlus Intervention
Program has more effect than Brain Train on visual cognitive skills.
Key word: Attention-deficit/ hyperactivity disorder, serious games. Attention, processing speed
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