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چکیده
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازتوانی شناختی رایانهای بر بهبود حافظهی کاری و کاهش نقص
توجه مستمر در کودکان با نقص توجه  /بیش فعالی ( )ADHDانجام شد .روش این پژوهش نیمه آزمایشی
با گزینش تصادفی گروه آزمایش و کنترل بود که با پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری انجام گرفت .جامعه
ی آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر با نقص توجه  /بیش فعالی مقطع ابتدایی شهر اراک بود که 20
نفر از آنها به روش نمونه گیری هدفمند ،انتخاب و با گمارش تصادفی ،به دو گروه  10نفرهی آزمایش و
کنترل تقسیم شدند .به منظور ارزیابی نقص توجه مستمر از نرم افزار فارسی عملکرد پیوسته ( )CPTو برای
سنجش حافظهی کاری ،از آزمون کورنولدی استفاده شد .آزمودنیهای گروه آزمایش بهوسیلهی نرم افزار
فارسی ( )WMTبه مدت  20جلسه ( 45دقیقهای) تحت آموزش بازتوانی شناختی رایانهای قرار گرفتند.
برای تحلیل دادهها از تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه گیری مکرر استفاده شد .یافتهها :نشان داد
بازتوانی شناختی رایانهای در بهبود حافظهی کاری و کاهش نقص توجه مستمر در کودکان با نقص توجه /
بیش فعالی مؤثر است .بهکارگیری روش بازتوانی شناختی رایانهای میتواند موجب کاهش اختالل نقص توجه
مستمر و بهبود حافظه کاری کودکان با اختالل ( )ADHDگردد.
واژههای کلیدی :اختالل نقص توجه  /بیش فعالی ،بازتوانی شناختی رایانهای ،حافظهی کاری

 1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 2استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور
* نویسنده مسئولmirmehdy2001@yahoo.com:
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مقدمه
اختالل نقص توجه  /بیش فعالی یکی از اختالالت روان پزشکی است که در کودکی ظاهر
میشود) .)Wolraich &etal, 2004شیوع این اختالل در کودکان مدرسهای  3تا  7درصد برآورد
شده است .این اختالل یک الگوی نسبتاً پایدار از عدم توجه یا فزون کنشی یا ترکیب آن دو
می باشد که میزان و یا شدت این الگوهای رفتاری در فرد مبتال ،از کودکانی با سطح سنی مشابه
شدیدتر و فراوانتر است .تشخیص زمانی مطرح میشود که نشانههای این اختالل حداقل  6ماه
دوام داشته باشند و سبب نارسایی در عملکرد اجتماعی و تحصیلی گردند)& Douglas,2003
 .)Armstrongمتن تجدید نظر شدهی راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی  /انجمن
روانپزشکی آمریکا ،ویراست پنجم ( 1)DSM-5برای این اختالل سه زیر گروه مطرح میکند :بیش
فعالی  /بیتوجهی غالب ،بیتوجهی غالب و نوع مرکب) . (gangi,2014سومین نوع این اختالل ،نوع
مرکب آن است که در افرادی مشاهده میشود که ویژگیهای فزون کنشی – تکانشگری و
بیتوجهی را باهم نشان میدهند 85 .درصد از دانش آموزان با نقص توجه  /بیش فعالی در این
گروه قرار دارند .وجه مشخصه این کودکان ،بیتوجهی ،جنبوجوش زیاد و رفتار تکانشی است ،این
کودکان بیقرارند و نمی توانند آرام بنشینند ،غالباً تحریک پذیری انفجارگونه دارند ،از نظر هیجانی
بیثبات بوده و خلق و عملکرد آنها متغیر و غیرمنتظره است) .)Barkley , 1997از ویژگیهای
شناختی این اختالل میتوان به اشکال در بازداری رفتاری)Semrud- ,2012
 ، Clikman,Filipek,Biederman,Bekken & Renshawبه نقل از )Abdi & etal,2014ضعف در
کارکرد اجرایی  ،) Kaffman & Hallahan,2009 ( 2ضعف در رفتارهای هدفمند مداوم و
مهارتهای سازشی) )Barkley ,fischer,edelbrock&smallish,2005و رفتارهای نامطلوب اشاره
کرد که افراد غیرمتخصص معموالً از آنها با عنوان شلوغ ،سربههوا ،حواس پرت ،پرجنب و جوش و
بینظم یاد میکنند) .)Davids & Gastpar , 2005از سالهای نخست قرن بیستم ،اختالل نقص
توجه  /بیش فعال ی به عنوان اختالل عصب شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است .نتیجهی
پژوهشها نشان دادهاند که قسمتهای مختلف مغز این کودکان دارای نابهنجاری است .برای مثال
در مغز این کودکان دستگاه شبکه ای که در عملکرد توجه و هوشیاری نقش دارد ،به درستی عمل
نمیکند) .)Alizadeh , 2005از سوی دیگر مطالعه بر عقدههای پایه نشان میدهد ،که آسیب به این
منطقه ممکن است به مشکالتی از قبیل بیش فعالی منجر شود), Snell ,1997
 .) Sergeant&etal,2003همچنین بررسی تصویر نگارهای عصبی نشان داده است که کودکان با
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اختالل نقص توجه  /بیش فعالی در مخچه و قطعه پیشانی که دارای کارکردهای اساسی در برنامه
ریزی ،سازمان دهی ،تصمیم گیری ،ادراک زمان بازداری و تفکر هستند مشکل دارند),1998
1998 ،Barkley؛ .)Hynd &etal,1991، Gidd &etal1994چندین دهه است که صاحب نظران
تالش کردهاند تا برای تبیین سبب شناسی اختالل نقص توجه  /بیش فعالی نظریه و یا دست کم
الگویی ارائه کنند) )Alizadeh ,2005یکی از مطرحترین این نظریهها ،نظریهی مربوط به  Murphyو
 )2000(Barkleyاست Barkley ،و  Murphyاعتقاد دارند که این اختالل به علت آسیب در
کارکردهای اجرایی ایجاد شده است ( .)Najmi,2007تحقیقات انجام شده نشان داده است که
بیماران دچار نقص در ناحیهی پره فرونتال 1و کارکردهای اجرایی ،نیم رخ شخصیتی شامل عدم
بازداری رفتاری و شناختی ،تکانش گری و عدم خودآگاهی و خودبازبینی دارند ( Bivona, Ciurli,
 2008 ، Barba Onder, Azicnudaبه نقل ازDawson & Guare.) Chalibianloo& Abdi 2014
( )2004نیز در پژوهشهای خود نشان دادهاند که کارکردهای اجرایی در کودکان با نقص توجه
/بیش فعالی ضعیف تر از کودکان عادی است .اگرچه کارکردهای اجرایی در طول فرایند رشد و با
افزایش سن کودک تحول می یابند ،اما آموزش راهکارهای مناسب جهت دست یابی و گسترش این
کارکردها به کودکان با نارسایی ویژه در یادگیری ،بهتدریج کمک میکند تا بتوانند تکالیف
پیچیدهتر و سختتری را انجام بدهند ( 2006 , Alizadehبه نقل از .) Kazemi& Seif,2010
 Barkleyدر مطالعات خود از میان کارکردهای شناختی ،توجه خاصی به کیفیت کارکرد اجرایی
کرده است .منظور از کارکردهای اجرایی ،کارکردهای عالی شناختی هستند که با عملیات و
توانایی های ذهنی از جمله خودگردانی ،برنامه ریزی راهبردی ،بازداری پاسخهای غالب ،پردازش
ذهنی ،تبدیل کنترل حرکتی ،کنترل تکانش و تداخل ،حافظهی کاری و غیر آن سروکار
دارد) .) Najmi ,2007بنابراین این دسته از کودکان در کارکردهای عالی شناختی از جمله حافظهی
کاری دچار مشکل هستند) .)Alirezaei Motlagh ,2004درک مشابهی از فرایندهای شناختی در
برنامه ریزی باعث شد که  )1997(Barkleyفرض کند که کودکان مبتال به اختالل نقص توجه /
بیش فعالی ،در بازداری پاسخ و حافظه کاری نقایصی دارند (  ) Kiani&Hadianfard,2016امروزه
نقش اساسی حافظه ی کاری در طیف وسیعی از تکالیف شناختی به اثبات رسیده است ،بهعالوه
حافظه ی کاری برای کنترل توجه و نگهداری اطالعات مربوط به تکلیف در طول مسئله نیز اهمیت
دارد .برخی از فرایندهایی که در نظام حافظهی کاری جای میگیرند عبارتند از :مرور ذهنی ،بازیابی
دستکاری و توجه کنترل شده ) .)Alizadeh &etal,2014توجه عبارت است از :توانایی انتخاب

Prefrontal
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بخشی از اطالعات محیطی برای پردازش بعدی ( .),2001 Schroeder & Gordonتوانایی توجه ،به
انسان این امکان را میدهد که بتواند ورود محرکهای مختلف را به صحنهی هوشیاری ذهن کنترل
کند و از میان محرکهای گوناگون فقط تعداد محدودی از آنها را برگزیند ).)Baddeley,2000
نارسایی توجه ،مشخصترین و جدیترین مشکل کودکان با نقص توجه /بیش فعالی
است) .)Abdi &etal,2014بنابراین امروزه طیف گستردهای از پژوهشها به بررسی اثربخشی
درمانهای مرتبط با این اختالل پرداختهاند .از میان درمانهای صورت گرفته به روش تجربی،
میتوان به درمان با داروهای محرک ) Schachter , Pham & king,2001و  )Pliszka,2007و
رفتاردرمانگری ) )Chronis , Jones& Roggi,2006اشاره نمود .اما ،نگرانیهای مرتبط با دارودرمانی
و رفتاردرمانی ،پژوهشگران را وامی دارد ،تا به دنبال درمانی برای این اختالل باشند که بتواند
مستقیماً نارساییهای عصب – روانشناختی این کودکان را هدف قرار داده و بهبودهای بادوام در
آنها پدید آورند .بر مبنای پیشرفت دانش در زمینهی انعطاف پذیری عصبی  1امروزه شواهد
نیرومندی در دست است که نشان میدهند ،کنشهای عصب روانشناختی را میتوان با کمک
آموزشهای شناختی به دقت طراحی شده به گونهای با دوام بهبود بخشید .این تداوم اثرات درمانی
تا کنون در سایر درمانهای معرفی شده برای اختالل نقص توجه  /بیش فعالی مشاهده نشده
است) .)O Connel ,Bellgrove&Robertson,2007یکی از موارد مهمی که امروزه در بسیاری از
بازیهای رایانهای رعایت میشود ،هدفدار بودن این نوع بازیهاست .در یک بازی رایانهای ،مهارت
افراد مانند؛ دقت ،سرعت عمل و توانایی حل مسئله به چالش کشیده میشود .بنابراین از این نوع
بازیها می توان ،برای بهبود عملکرد کودکانی که در توجه ،دقت و یا حل مسئله مشکل دارند،
استفاده کرد .از جمله این کودکان می توان به کودکانی اشاره کرد که به اختالل نقص توجه  /بیش
فعالی مبتال هستند) Lewis ،Andy ،Grayson ،Rebecca .)Baddeley ,2000و .)2005( Vicky
پژوهشی را به عنوان عملکرد بازداری کودکان با نقص توجه  /بیش فعالی در تکالیف و بازیهای
رایانه ای انجام دادند ،نتایج مطالعه نشان داد که کودکانی که مبتال به بیش فعالی هستند ،در
تکالیف رایانهای نسبت به بازیهای رایانهای بهتر عمل میکنند و در کل در بازداری شناختی بهبود
قابل توجهی داشتند )2011( Kesler & Lacayo .در طی پژوهشی با عنوان بررسی مقدماتی برنامه
بازتوانی شناختی آنالین برای مهارتهای کارکردهای اجرایی در کودکان مبتال به سرطان نشان
دادند که برنامه بازتوانی شناختی رایانهای به طور قابل توجهی سرعت پردازش ،انعطاف پذیری
شناختی ،نمرات حافظه ی اخباری کالمی و بینایی را افزایش داده و همچنین بر روی افزایش
فعالیت کرتکس پیش – پیشانی نقش قابل توجهی داشته است .مهمترین شواهد پشتیبانی کننده
Neuro - Plasticity
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از فرضیهی اثربخشی آموزشهای شناختی رایانهای در درمان اختالل نقص توجه  /بیش فعالی از
پژوهشهای  Klingbergو همکاران به دست میآید)2005; Klingberg , Westerberg ,2002
&  Klingberg .)Klingberg ,2010 ; Klingberg &etal forssbergو همکاران ( )2002دریافتند،
که از طریق آموزش حافظهی کاری میتوان عملکرد آزمودنیها را در حافظهی کاری بهبود بخشید
و اینکه تأثیر این آموزشها میتواند به تکالیفی که شخص مستقیماً در مورد آنها ،آموزش ندیده
تعمیم یابد .آموزشها عملکرد آزمودنی ها را در تکالیف مرتبط با کنش وری قشر پیش پیشانی
(کنشهای اجرایی) بهبود دادند و همچنین از میزان فعالیت حرکتی کودکان با نقص توجه  /بیش
فعالی کاستند .نتیجهی به دست آمده این بود که آموزش حافظهی کاری به طور بالقوه میتواند در
کاهش نشانههای اختالل نقص توجه  /بیش فعالی استفادهی بالینی داشته باشد)&etal,2005
 .) Klingbergدر توجیه اثر نرم افزار پیشبرد شناختی بر روی حافظهی کاری و بازداری پاسخ در
کودکان بیش فعال و ناتوان در یادگیری میتوان گفت که این نرم افزار به دلیل این که مهارتهای
جهت یابی ،بازداری پاسخ ،دستورات چند مرحلهای و حافظهی شنیداری و بینایی را آموزش
میدهد ،میتواند مهارت بازداری پاسخ و حافظهی کاری را در این کودکان افزایش دهد .آموزش
مراحل جهت یابی و کار با موس 1و انجام دستورات چند مرحلهای میتواند مهارت بازداری پاسخ را
در این کودکان ،افزایش دهد و آموزش حافظهی شنیداری و دیداری از یک تا پنج بخش میتواند
حافظهی کاری این کودکان را تقویت کند ).) Ghamari Givi ,Narimani&Mahmodi,2012
همچنین ،آموزشهای مبتنی بر رایانه در مقایسه با آموزشهای سنتی (معلم محور) دارای مزایایی
نظیر ارائهی بازخورد فوری ،اجتناب از قضاوتهای ذهنی و سوگیرانه ،تناسب آموزش با
توانمندیهای یادگیرندگان ،افزایش قدرت خود تنظیمی  2و خود بازبینی  3میباشند),2005
 .)Alizadehدر پژوهش حاضر این فرضیهها مورد بررسی قرار گرفت؛ -1بازتوانی شناختی رایانهای
بر بهبود حافظه کاری کودکان با نقص توجه  /بیش فعالی مؤثر است -2.بازتوانی شناختی رایانهای
بر کاهش نقص توجه مستمر کودکان با نقص توجه  /بیش فعالی مؤثر است.

روش
جامعهی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دختر با نقص توجه  /بیش فعالی مقطع ابتدایی شهر
اراک بود ،که به روش هدفمند ،انتخاب شدند .آزمودنیها با گمارش تصادفی و به صورت همتا به دو
Mouse
Self- regulation
Self -monitoring
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گروه  10نفرهی آزمایش و کنترل تقسیم شدند .نمونه گیری از بین دانش آموزانی انجام شد ،که
بخش سنجش و مشاورهی آموزش و پرورش ،آنها را مبتال به اختالل نقص توجه /بیش فعالی
تشخیص داده بود و با ارجاع به روانشناس و سپس روانپزشک اختالل نقص توجه /بیش فعالی آنها
محرز گردیده بود .مالک ورود آزمودنیها به طرح پژوهش؛ سن ،بهره هوشی ،جنس و ابتال به
اختالل نقص توجه /بیش فعالی بود .این دانش آموزان ،دختران  7تا  8سالی بودند ،که معلولیت
جسمی و مشکل روانشناختی دیگری نداشتند ،بهرهی هوشی آنها طبق سنجش آموزش و پرورش
بین  90تا  110گزارش شده بود و در حین پژوهش کمک درمانی دیگری دریافت نمیکردند
همچنین آزمودنیها از لحاظ طبقهی اجتماعی در حد متوسط بودند .رضایت و تعهد والدین برای
شرکت کودکان در این پژوهش لحاظ گردید.
نخست به آزمودنیها طرز کار مقدماتی با رایانه آموزش داده شد سپس تمامی آزمودنیها با استفاده
از آزمونهای عملکرد پیوسته ( 1)CPTو آزمون حافظهی کاری کورنولدی ،2ارزیابی شدند .سپس به
طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند .گروه آزمایش به مدت  20جلسه 45
دقیقهای (هفتهای سه جلسه) برنامه آموزشی رایانه یار حافظهی کاری را دریافت کردند( .در
جلسات اولیه  45دقیقه آموزش به چند قسمت تقسیم شد .به این صورت که هر  10دقیقه به
کودک استراحت داده میشد تا یک جلسه کامل میگردید تقسیم یک جلسه به چند قسمت به
دلیل عدم تحمل کودکان با نقص توجه  /بیش فعالی برای دریافت آموزش مداوم بود .)،پس از اتمام
جلسات آموزش دو گروه آزمایش و کنترل ،مورد سنجش آزمون عملکرد پیوسته و کورنولدی قرار
گرفتند .برای ارزیابی ماندگاری اثر درمان کلیهی آزمودنیها ،پس از گذشت یک ماه از آخرین
جلسه آموزش ،توسط آزمونهای مذکور سنجش شدند.
آزمون حافظه کاری کورنولدی :این آزمون به ماتریس حافظهی کاری معروف است .در این تکلیف از
یک ماتریس سه در سه که تنها مربع قسمت چپ (قسمت پایین) آن به رنگ قرمز است استفاده
میشود .مربع قرمز به عنوان نقطهی شروع در نظر گرفته شده است .این آزمون شامل سه دستور
است که از آزمودنی به صورت انفرادی خواسته میشود به آنها پاسخ دهد .اعتبار این آزمون بر
اساس محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ  61درصد و روایی آن  74درصد گزارش شده است),2003
 Kakavandبه نقل از .)Soltani Koohbanani, Sharifi Daramadi,2013
آزمون عملکرد پیوسته ( )CPTبرای سنجش نقص توجه مستمر :فرم فارسی این آزمون که از طریق
رایانه اجرا میشود ،دارای  150محرک است .از این تعداد  30محرک ( 20درصد) به عنوان محرک
Continuous Performance Test
Cornoldi

1
2
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در کودکان با نقص توجه/بیش فعالي ))ADHD

هدف میباشد .فاصله بین ارائه دو محرک  500میلی ثانیه و زمان ارائه هر محرک  150میلی ثانیه
است .مدت زمان ارائهی هر محرک  200هزارم ثانیه و فاصلهی بین دو محرک  1ثانیه است .انتخاب
نوع محرک (عدد یا شکل) در صفحهی درج مشخصات فردی و انتخاب محرک هدف ،در صفحهی
نتایج انجام میشود .ضرایب اعتبار (بازآزمایی) قسمتهای مختلف آزمون در دامنهی بین  0/59تا
 0/93قرار دارد .در آزمون عملکرد پیوسته دو «خطای حذف» و «ارائه پاسخ» نمره گذاری میشود.
خطای حذف ،هنگامی رخ می دهد ،که آزمودنی به محرک هدف پاسخ ندهد و نشان دهنده این
است که آزمودنی در استنباط محرک دچار مشکل شده است .در ادبیات پژوهشی ،این نوع خطا به
عنوان مشکل در نگهداری توجه تفسیر میشود و بیانگر بیتوجهی به محرکها است .خطای ارائه
پاسخ ،هنگامی رخ می دهد که آزمودنی به محرک غیر هدف پاسخ دهد .این نوع پاسخ نشان دهنده
ضعف در بازداری تکانهها است .در ادبیات پژوهشی ،این نوع خطا به عنوان مشکل در زود انگیختگی
تفسیر میشود).)HadianFard &etal,2000
برنامهی آموزشی رایانه یار حافظهی کاری ( :1)WMTبرنامهی آموزشی رایانهای ( )WMTشامل دو
قسمت دیداری و شنیداری رو به جلو و معکوس است ،در قسمت دیداری ،رایانه یک تصویر در
سطح دشواری یک و دو تصویر در سطح دشواری دو به آزمودنی نشان میدهد ،سپس آزمودنی باید
تصویری و یا تصاویری را که دیده از بین تصاویر مختلف انتخاب کرده و امتیاز بگیرد .در بخش
آموزش حافظهی شنیداری ،آزمودنی نام یکی از حروف الفبا را میشنود سپس باید آن را از بین
حروفی که در تصویر می بیند انتخاب کرده و امتیاز بگیرد در سطوح باالتر تعداد حروف بیشتر
میشود .در سطح  ،2نام دو حرف را میشنود ،در انتهای هر یک از آموزشهای دیداری و شنیداری،
مرحله تثبیت حافظه کاری نیز وجود دارد ،در قسمت تثبیت دیداری رو به جلو ،تصویر یک شکل
معین در جای خاصی حول یک دایره به آزمودنی نشان داده میشود ،سپس رایانه از آزمودنی
می خواهد که مکان دقیق آن تصویر رانشان دهد و امتیاز بگیرد .سطح دشواری مرحلهی تثبیت با
سطح دشواری آموزش مطابقت دارد .در قسمت تثبیت شنیداری رو به جلو ،رایانه حول یک دایره و
در جای خاصی از آن نام یک حرف را میگوید در بخش بعد آزمودنی باید حرفی را که شنیده در
جای مورد نظر پیدا کند و امتیاز بگیرد .اعتبار برنامهی آموزشی نیز با آلفای کرونباخ در قسمت
دیداری  78درصد و در قسمت شنیداری  69درصد به دست آمده است ( Cognitive Behavioral
)Sciences Research Institute Sina ,2014

Working Memory Training
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شرح مراحل اجرا
جلسهی اول :پس از نمونه گیری ،از والدین آزمودنیها دعوت به عمل آمد و در رابطه با اختالل
بیش فعالی  /نقص توجه و نیز روش درمانی بازتوانی شناختی رایانهای توجیه شدند .همچنین
والدین آزمودنیهای گروه آزمایش متعهد شدند ،در طول دورهی درمان همکاری الزم را به عمل
بیاورند و والدین کلیهی آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل متعهد شدند که فرزندانشان در پیش
آزمون ،پس آزمون و پیگیری شرکت کنند.
جلسهی دوم :آشنایی آزمونگر با آزمودنیها و نیز آموزش مقدماتی کار با برخی دکمههای
صفحه کلید رایانه به آزمودنیها.
جلسه سوم :اجرای آزمایشی آزمون عملکرد پیوسته.
جلسه چهارم (پیش آزمون)  :اجرای اصلی آزمون عملکرد پیوسته (برای سنجش نقص توجه
مستمر) .
جلسه پنجم :اجرای آزمایشی آزمون کورنولدی با یک دستور.
جلسه ششم (پیش آزمون)  :اجرای اصلی آزمون کورنولدی (برای سنجش حافظهی کاری) .
جلسه هفتم :آموزش مقدماتی کار با نرم افزار (. )WMT
جلسه هشتم :آموزش حافظه کاری با نرم افزار ( )WMTدر سطح دشواری یک.
جلسه نهم :آموزش حافظهی کاری با نرم افزار ( )WMTدر سطح دشواری دو (از این جلسه تا
هجده جلسهی دیگر یعنی پایان جلسهی بیست و هفتم ،آموزش؛ به همین نحو برگزار شد) .
جلسه بیست و هشتم (پس آزمون)  :اجرای آزمون عملکرد پیوسته.
جلسه بیست و نهم (پس آزمون) اجرای آزمون کورنولدی.
جلسه سیام (بعد از گذشت یک ماه از آخرین جلسهی آموزش ،پیگیری)  :اجرای آزمون
عملکرد پیوسته .جلسه سی و یک (پیگیری)  :اجرای آزمون کورنولدی.
روش آماری :برای تعیین میزان اثربخشی بازتوانی شناختی رایانهای در بهبود حافظه کاری و
کاهش نقص توجه مستمر در کودکان با نقص توجه  /بیش فعالی از آمار توصیفی جهت تعیین
میانگین و انحراف معیار و همچنین از آمار استنباطی ،شامل (تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه
گیری مکرر) استفاده شد.

یافتهها
جدول  .1یافتههای توصیفی آزمون حافظه کاری و نقص توجه مستمر در دو گروه آزمایش و کنترل
گروه آزمایش

گروه کنترل
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حافظه

کاری

نقص توجه

مستمر

در کودکان با نقص توجه/بیش فعالي ))ADHD

تعداد

میانگین

10
10
10
10
10
10

0.5
1.6
1.5
119.6
132.5
131.8

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

انحراف
استاندارد
0.52
0.84
0.52
7.93
7.53
7.88

تعداد

میانگین

10
10
10
10
10
10

0.6
0.5
0.6
120.5
120.7
120.9

انحراف
استاندارد
0.51
0.52
0.51
7.90
7.67
7.40

در جدول  1میانگین نمره حافظه کاری و نقص توجه در سه مرحله اندازه گیری به تفکیک
گروه آزمایش و کنترل ارائه شده است.
فرضیه  :1باز توانی شناختی رایانهای بر بهبود حافظهی کاری کودکان با اختالل ()ADHD
مؤثر است.
جدول  2نتایج تحلیل واریانس چندگانه برای آزمون حافظهی کاری
آماره

اثر زمان اندازه

گیری

اثر زمان اندازه

گیری و گروه

1

آزمون اثر پیالیی
المبدای ویلکز
3
هتلینگ
4
بزرگترین ریشهی روی
آزمون اثر پیالیی
المبدای ویلکز
هتلینگ
بزرگترین ریشهی روی
2

ارزش

F

0.57
0.42
1.33
1.33
0.60
0.39
1.53
1.53

11.37b
11.37b
11.37b
11.37b
13.04b
13.04b
13.04b
13.04b

درجه

خطای

آزادی

درجه آزادی

2
2
2
2
2
2
2
2

17
17
17
17
17
17
17
17

سطح معناداری
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

طبق جدول  2نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان میدهد که اثر زمان اندازه گیری
(ترکیب خطی پیش آزمون ،پس آزمون و مرحله پیگیری حافظه کاری) معنادار است.
) p=0.01و  17)=11.37و  F(2و (wilk’s Λ=0.42
Pillai’s Trace
Wilks’Lambda
Hoteling’sTrace
Roy’s Largest Root

1
2
3
4
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همچنین اثر گروه مطالعه (آزمایش و کنترل) با زمان اندازه گیری معنا دار است.
) p<0.01و  17)=13.04و  F(2و (wilk’s Λ=0.39

جدول  . 3نتایج آزمون موخلی 1مربوط به آزمون حافظه کاری
اثر درون
آزمودنی

آزمون
موخلی

آزمون
خی

درجه
آزادی

سطح
معناداری

زمان اندازه
گیری

0.91

1.39

2

0.49

اپسیلون b
گرین هاس-گیسر  2هوین -فلت
0.92

1

3

الور -باند

4

0.5

طبق جدول  ،3آمارهی موخلی با درجه آزادی  2برابر با  0.91است ،که در سطح آلفای 0.05
معنادار نمیباشد .بنابراین فرض برابری واریانسها برای استفاده از آزمون اندازه گیری مکرر رعایت
شده است و میتوان از آزمون اسفرسیتی استفاده نمود.
طبق جدول  F،4محاسبه شده در آزمون اسفری سیتی با درجات آزادی  2و  36برابر با 13.23
است که در سطح آلفای  0.01معنادار است .بنابراین بین سه مرحلهی اندازه گیری پیش آزمون،
پس آزمون و پیگیری تفاوت معنادار آماری وجود دارد.
)F(2,36=13.23,p<0.01

با توجه به میانگین سه مرحله اندازه گیری میتوان نتیجه گرفت ،آموزش بازتوانی شناختی
رایانهای توانسته است ،باعث ارتقای حافظهی کاری کودکان با اختالل ( )ADHDشود .همچنین با
توجه به جدول مذکور بین دو گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله زمان اندازه گیری تفاوت معنا
دار آماری وجود دارد.

1

Mauchly’s Test
Greenhouse-Geisar.
3 Huynh-Feldt
4 -Lower-bound
2

در کودکان با نقص توجه/بیش فعالي ))ADHD

فرضیه  :2بازتوانی شناختی رایانهای بر کاهش نقص توجه مستمر کودکان با اختالل ()ADHD
مؤثر است.

جدول  .4نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی مربوط به آزمون حافظهی کاری
ریشه سوم
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

گروه و زمان اندازه گیری

اثر زمان اندازه گیری

1

اسفری سیتی

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

3.33

2

1.66

13.23

0.0

3.33

1.85

1.79

13.23

0.0

هوین -فلت

3.33

2

1.66

13.23

0.0

الور  -باند

3.33

1

3.33

13.23

0.003

اسفری سیتی

4.13

2

2.06

16.41

0.0

4.13

1.85

2.22

16.41

0.0

هوین -فلت

4.13

2

2.06

16.41

0.0

الور  -باند

4.13

1

4.13

16.41

0.0

اسفری سیتی

4.53

36

0.12

-

-

4.53

33.37

0.13

-

-

هوین -فلت

4.53

36

0.12

-

-

الور  -باند

4.53

18

0.25

-

-

گرین هاس-
گیسر

گرین هاس-
گیسر

گرین هاس-

خطا
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گیسر

جدول  .5نتایج تحلیل واریانس چندگانه برای آزمون نقص توجه مستمر
آماره

ارزش

F

درجه آزادی

خطای درجه
آزادی

سطح
معناداری
Sphericity

1

116

گیری

گروه و زمان اندازه

زمان اندازه گیری
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آزمون اثر پیالیی

0.88

67.95b

2

17

0.0

المبدای ویلکز

0.11

67.95b

2

17

0.0

هتلینگ

7.99

67.95b

2

17

0.0

ریشهی
روی

7.99

67.95b

2

17

0.0

آزمون اثر پیالیی

0.88

67.36b

2

17

0.0

المبدای ویلکز

0.12

67.36b

2

17

0.0

هتلینگ

7.33

67.36b

2

17

0.0

ریشهی
روی

7.33

67.36b

2

17

0.0

بزرگترین

بزرگترین

طبق جدول  ،5نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان میدهد که اثر زمان اندازه گیری
(ترکیب خطی پیش آزمون ،پس آزمون و مرحله پیگیری نقص توجه مستمر) معنا دار است.

همچنین اثر گروه مطالعه (آزمایش و کنترل) با زمان اندازه گیری معنادار است.

جدول  .6نتایج آزمون موخلی مربوط به آزمون نقص توجه مستمر
اثر درون
آزمودنی

آزمون
موخلی

آزمون
خی

درجه
آزادی

سطح
معناداری

زمان اندازه
گیری

0.28

21.13

2

0.001

اپسیلون b
گرین هاس-
گیسر

هوین -فلت

الور  -باند

0.58

0.63

0.50

طبق جدول  ،6آمارهی موخلی با درجه آزادی  2برابر با  0.28است ،که در سطح آلفای 0.01
معنادار میباشد با توجه به معنادار بودن آزمون موخلی ( )2=21.13،p<0.01بنابراین از آماره
گرین هاس-گیسر استفاده گردید.

جدول  . 7نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی مربوط به آزمون نقص توجه مستمر
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در کودکان با نقص توجه/بیش فعالي ))ADHD

ریشه سوم
مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

اسفری سیتی

563.43

2

281.71

132.63

0.0

گرین هاس-گیسر

563.43

1.16

482.15

132.63

0.0

هوین -فلت

563.43

1.27

443.74

132.63

0.0

الور  -باند

563.43

1

564.43

132.63

0.0

اسفری سیتی

513.43

2

256.71

120.86

0.0

گرین هاس-گیسر

513.43

1.16

439.37

120.86

0.0

هوین -فلت

513.43

1.27

404.36

120.86

0.0

الور  -باند

513.43

1

513.43

120.86

0.0

اسفری سیتی

76.46

36

21.24

-

-

گرین هاس-گیسر

76.46

21.03

3.63

-

-

هوین -فلت

76.46

22.85

3.34

-

-

الور  -باند

76.46

18

4.24

-

-

گیری

گروه و زمان

اندازه گیری

خطا

اثر زمان اندازه

منبع تغییرات

سطح
معناداری

نتایج آزمون گرین هاس-گیسر در جدول  7نشان میدهد بین سه مرحله زمان اندازه گیری،
پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری در کاهش نقص توجه در کودکان ( )ADHDتفاوت وجود دارد .

همچنین نتایج آزمون گرین هاس-گیسر برای دو گروه آزمایش و کنترل در کاهش نقص توجه
مستمر کودکان ( )ADHDبا توجه به مراحل اندازه گیری تفاوت معنادار نشان میدهد.
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بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی بازتوانی شناختی رایانهای ) (CRTبر بهبود حافظهی کاری و
کاهش نقص توجه مستمر در کودکان با نقص توجه/بیش فعالی () ADHDانجام شد .در توجیه
اثربخشی بازتوانی شناختی رایانهای بر روی حافظهی کاری در کودکان بیش فعال ،میتوان گفت که
این آموزشهای رایانهای به دلیل این که مهارتهای جهت یابی ،بازداری پاسخ ،دستورات
چندمرحلهای و حافظهی شنیداری و بینایی را آموزش میدهد ،میتواند مهارت بازداری پاسخ و
حافظهی کاری را در این کودکان افزایش دهد) )Webster, Hall, Brown, Bolen ,1996آموزش
حافظه شنیداری و دیداری میتواند حافظهی کاری این کودکان را تقویت کند .همچنین این
آموزشها مهارتهای به یاد سپردن نامها  ،نگهداری توالی ،فراخوانی مکان اشیا و یادگیری
موضوعات تازه را تقویت میبخشد و این منجر به تقویت حافظهی کاری میشود .همچنین بازتوانی
شناختی رایانهای باعث بهبود مهارتهای توجه و انعطاف پذیری شناختی کودکان مبتال به اختالل
نقص توجه  /بیش فعالی می شود که از جهات مختلف قابل تبیین است)Shaffer, Jacokes, ,2001
 .)Cassilyآموزش رایانهای به کوتاه شدن زمان واکنش کودکان و بهبود مهارتهای تحلیل اطالعات
منجر میشود) .)Yuji ,1996در پژوهش حاضر این فرضیهی که بازتوانی شناختی رایانهای بر بهبود
حافظهی کاری کودکان با نقص توجه  /کم توجهی مؤثر است ،مورد تائید قرار گرفت .بر اساس
پژوهشهای) Ghamari givi&etal (2012این فرضیه که نرم افزار پیشبرد شناختی روی حافظه
کاری و بازداری پاسخ کودکان با نقص توجه /بیش فعالی و کودکان با اختالل یادگیری تأثیر دارد،
مورد تائید قرار گرفته است Azami,Moqaddas,Hemmati&Ahmadi(2014) .نیز در پژوهش خود
به این نتیجه رسیدند که عملکرد آزمودنیها پس از آموزش رایانهای در مرحلهی پیش آزمون –
پس آزمون و همچنین آزمون – پیگیری در کودکان بانقص توجه  /بیش فعالی بهبود معناداری را
نشان میدهد .بعالوه این تغییرات حاصل شده حتی پس از دورهی سه ماههی توقف درمان،
همچنان باقی میماند )2014( Alizadeh &etal.در پژوهش خود نشان دادند که ،تأثیر آموزش با
رایانه بر افزایش حافظه ی کاری توانسته است ،تنها در گروه دختران با نقص توجه  /بیش فعالی
تائید گردد .این یافتهی پژوهش حاضر ،با نتایج پژوهش  )2014( Abdi &etalدر یک راستا است.
یافتههای این پژوهشگران نشان داد بازیهای رایانهای شناختی منجر به تقویت حافظهی کاری و
باال رفتن میزان فراخوانی مکان اشیا و نگهداری توالی اعداد و تصاویر میشود .همچنین نتایج
حاصل از این پژوهش با نتایج محققان دیگر چون )&etal(2011)، Klingberg &etal(2005
 Antensonو  )2010( Milton ،)2011( Kesler, Lacayoو  Rebeccaو همکاران ( )2005منطبق
است و حاکی از این است که بکارگیری آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای پیشبرد شناختی بر
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اثر بخشي بازتواني شناختي رایانهای ) (CRTبر بهبود حافظهی کاری و کاهش نقص توجه مستمر
در کودکان با نقص توجه/بیش فعالي ))ADHD

بهبود کارکرد اجرایی (حافظهی کاری و بازداری پاسخ) مؤثر است .نتایج این پژوهش با نتایج
تحقیقات) Tannock, Skowicz, Schachar (1995همسو میباشد .پژوهشگران اخیر ،پردازش
اطالعات و عملکرد حافظه ی کاری را در کودکان با توجه  /بیش فعالی و اختالل یادگیری بررسی
کردهاند .در پژوهش آنها نوع پردازش حافظهی کاری و نوع فراخوانی (منظم و نامنظم) بررسی شد.
نتایج پژوهش نشان داد که هر دو گروه از کودکان با نقص توجه  /بیش فعالی ،مشکالتی را در
زمینهی حافظهی کاری دارند و تقویت حافظه ی کاری در هر دو گروه منجر به باال رفتن میزان
فراخوانی مکان اشیا و نگهداری توالی اعداد و تصاویر میشود .همچنین دادههای تأثیر بازیهای
رایانهای شناختی بر بهبود مهارت انعطاف پذیری شناختی در کودکان مبتال به ( )ADHDدر
پژوهشهای  Barkley ،)2001( Mars, Skoartez, Lokee & Siniوهمکاران (Goldberg, ،)2005
 Dawson )1989( Dollingerو  )1986( Wilkant, Drew, Waters ،)2004( Guareو Kiptown,
 )2006( Green, Bevelierحاکی از آن است که آموزش رایانهای کارکردهای اجرایی از جمله
انعطاف پذیری و حافظه ی کاری باعث کاهش نشانگان در کودکان دارای اختالل ( )ADHDمیشود.
نتایج آزمون فرضیهی دوم پژوهش حاضر نشان میدهد آموزش بازتوانی شناختی بر کاهش نقص
توجه مستمر در کودکان با نقص توجه  /بیش فعالی مؤثر است.
پژوهش  )2010( Noukaniنشان میدهد بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر در کودکان با
() ADHDباعث کاهش نقایص توجهی مستمر میگردد .ضمن اینکه این کودکان پس از مداخله و
در دورهی پیگیری تغییرات خود را حفظ کردهاند و نه تنها پاسخهای حذف آزمودنیها بلکه نمرهی
خطا که شاخص تکانشگری و بیش فعالی است ،نیز کاهش یافته است .همچنین
) Nazifi&etal(2012در پژوهش خود نشان دادند برنامهی آموزشی رایانه یار در مقایسه با درمان با
داروی محرک ،در زمینه ی بهبود توجه پایدار اثربخشی کمتری دارد اما در مقیاس زمان واکنش بر
درمان دارویی برتری دارد و توانبخشی شناختی رایانهای نیز میتواند ،بهاندازهی دارو درمانگری به
بهبود توجه پایدار و بازداری پاسخ در کودکان با نقص توجه  /بیش فعالی منجر گرددShaffer, .
 )2001( Jacokes, Cassilyنشان دادند به دنبال مداخله بهوسیله تمرین با مترونوم ،در کودکان با
نقص توجه  /بیش فعالی؛ بهبود توجه ،کنترل حرکات ،توانایی خواندن و کاهش رفتارهای
پرخاشگرانه گزارش شده است .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج تحقیقات Finn, McDonald
( )2011همسو میباشد .این محققین به این نتیجه رسیدند که آموزش لوموسیتی احتماالً باعث
توج ه پایدار در افرادی که دچار مشکل در حافظه هستند ،میشوند؛ همچنین این یافتهها با نتایج
پژوهشهای قبلی ( Overtonو همکاران Schweitzer ،2003 ،و همکاران )2004 ،مبنی بر اثربخشی
آموزش شناختی رایانه ای در بهبود توجه پایدار در کودکان مبتال به با نقص توجه  /بیش فعالی
همسو است.
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حافظهی کاری و تمرکز توجه یکی از مهمترین کنشهای اجرایی و فعالیتهای عالی مغزی وابسته
به عملکرد کرتکس پیش پیشانی میباشد که در انجام فعالیتهای روزمرهی زندگی و نیز در
هماهنگ ساختن دیگر کنشها برای رسیدن به هدفی خاص دخیل میباشند .کودکان با نقص توجه
 /بیش فعالی در این کنش دچار نقص میباشند .نتایج پژوهش حاضر حاکی از تائید فرضیههای
تأثیر بازتوانی شناختی رایانهی بر بهبود حافظهی کاری و کاهش نقص توجه مستمر بود .این
یافتهها با نتایج پژوهشهای  Klingbergو همکاران ( Klingberg ،)2002و همکاران ( )2005و
 Westerbergو همکاران ( )2007مبنی بر تأثیر آموزشهای شناختی رایانهای در بهبود حافظهی
کاری و کاهش نقص توجه کودکان با نقص توجه/بیش فعالی ،همسو میباشدShalev,Tsal, .
 )2007( Mevorachنیز با استفاده از آموزشهای شناختی رایانهای بهبود در حافظهی کاری ،توجه
پایدار ،تواناییهای تحصیلی و حل مسئله را گزارش کردند .بهعالوه این یافتهها را میتوان بر اساس
فرضیهی شکل پذیری مغزی نیز تبیین کرد .فرضیهی شکل پذیری مغز انسان بیان میدارد اگر
مناطق کمتر فعال درگیر در اختالل نقص توجه  /بیش فعالی به طور مناسب و مکرر تحریک شوند
چنین تغییراتی نمیتوانند موقتی باشند بلکه به دلیل تغییراتی که فرض میشود در ساختار نرون
ها ایجاد کردهاند پایدار خواهند ماند ( O Connelو همکاران .)2007 ،در سطح نظری میتوان این
یافته ها را بر اساس مکانیزم های زیر بنایی شکل پذیری مغز تبیین کرد .مکانیزم های نورونی که در
یادگیری بهنجار فعال می شود و به شکل متقنی در بهبودی عملکرد سهیم هستند .مطالعات
تصویربرداری مغز انسان نشان دادهاند که آموزش عملکردهای شناختی و مهارتهای اساسی
می تواند تغییراتی در مقادیر ماده خاکستری و فعالیت سیناپسی ایجاد کند .این ترمیم سیناپسی هم
برای فرایندهای بهبودی و هم برای یادگیری بهنجار مفید و وابسته به تجربه است .بنابراین نکته
تلویحی مهم برای بازتوانی این است که تغییرات و دگرگونی در تجربه یک شخص آسیب دیده
جریان معیوب را متأثر میسازد و این خود باعث بهبودی میشود)Westerber & forssberg ,2002
 .) Klingberg ,در نتیجه بر طبق این اصل میتوان گفت که آموزشهای رایانه یار شناختی ارائه
شده به گروه آزمایش باعث پیدایش نوعی تغییرات ساختاری یا کنشی در نرون های مربوط به
کارکرد اجرایی در مغز شده است .تبیین آخر این که تمرینات رایانهای باز توانی شناختی به شکل
سلسله مراتبی و با درجات مختلف سختی به کودکان مبتال ارائه شد .در واقع تسلط کودک بر انجام
تکالیف و طی کردن سلسله مراتب سختی؛ کنترل ،خود تنظیمی و بهبود عزت نفس آنها را به
همراه دارد ،به طور خالصه پژوهش حاضر نشان داد ،مداخالت انجام شده موجب افزایش توجه
پایدار و بهبود حافظه ی کاری در کودکان با نقص توجه  /بیش فعالی شده است .به نظر میرسد که
این تمرینات و مداخالت شناختی میتواند باعث بهبود در نواحی مغزی درگیر در این اختالل شوند.
عدم بررسی اثربخشی این آموزشها در طوالنی مدت به دلیل کمبود زمان ،از محدودیتهای این

120

( بر بهبود حافظهی کاری و کاهش نقص توجه مستمرCRT) اثر بخشي بازتواني شناختي رایانهای
)ADHD) بیش فعالي/در کودکان با نقص توجه

پژوهش است بنابراین پیشنهاد میشود پیگیری اثربخشی درمان در چند مرحله و دربازهی زمانی
.بیشتری انجام شود
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