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  ۱۷/۵/۹۴ :   پذيرش   ۲۳/۱۲/۹۳ :دريافت

  

  دهيچک
توانـد بـه بهبـود تمرکـز و      ي مي موجود در نوار مغز  يها ي با اصالح ناهنجار   ،دي جد يک روش درمان  يعنوان   به يا انهي را يها ي باز :نه و هدف  يزم

 تمرکـز و  يي بـر توانـا  يا انـه ي رايهـا  ير بـاز ي تـاث ين مطالعه بـا هـدف بررسـ   يا.  دانش آموزان مبتال به اختالل نقص توجه کمک کند        يسازمانده
  .ل نقص توجه انجام شد دانش آموزان مبتال به اختاليسازمانده

  مبتال بهيي دانش آموزان ابتدای ن پژوهش همهي اي آماری جامعه. ش آزمون و پس آزمون بود ي با طرح پ   يشيمه آزما ين پژوهش ن  ي ا :يروش بررس 
 در دسترس يريگ  دانش آموز با روش نمونه۳۰در مجموع .  بودند۱۳۹۳ شهر قرچک در سال ی اختالل نقص توجه مراجعه کننده به مراکز مشاوره  

 اندازه يبرا. نددي آموزش ديا انهي رايها ي باز  با روشيا قهي دق۶۰ جلسه ۱۲ش ي آزما  گروه. ن شدند يگزي در دو گروه جا    يطور تصادف  انتخاب و به  
افـزار   ها با اسـتفاده از نـرم   داده.  برج لندن استفاده شد  يوتري از آزمون کامپ   ي سازمانده يريگ  اندازه ي و برا  CPT يوتري تمرکز از آزمون کامپ    يريگ

SPSS ۱۹ل شدنديتحل) مانکووا (يريانس چند متغي و با روش کووار.  
ـ ترت  بـه يا انهي رايها ي در گروه بازيار تمرکز و سازماندهين و انحراف معيانگي م ،ها نشان داد که قبل از مداخله       افتهي :ها افتهي  و ۹۷/۱۲۴±۶۴/۹ب ي

ـ ترت  بـه يا انـه ي رايهـا  ي در گـروه بـاز  يار تمرکز و سـازمانده   ين و انحراف مع   يانگي م  بود، اما پس از مداخله     ۶۷/۲±۳۹/۱۸  و ۶۶/۱۴۳±۷۰/۱۱ب ي
 ي تمرکـز و سـازمانده  ييش توانـا ي منجـر بـه افـزا   يطور معنـادار    به يا انهي را يها يگر نشان داد که روش باز     يج د ين نتا يهمچن.  شد ۲۴/۳±۵۱/۲۷

  ).p>۰۵/۰(د آموزان مبتال به اختالل نقص توجه ش دانش
آموزان مبتال بـه اخـتالل     دانشيش تمرکز و سازماندهي جهت افزايا انهي رايها يتوان از روش باز    ين پژوهش م  يج ا ي با استفاده از نتا    :يريگ جهينت

  .نقص توجه استفاده نمود
  ، اختالل نقص توجهي، تمرکز، سازماندهيا انهي رايها يباز: يديواژگان کل

  
  مقدمه

ـ / ل نقص توجهاختال       /Attention Deficit (يش فعـال يب

Hyperactive Disorder (ين اخـتالالت رفتـار  يتـر  عياز شا 
  ن اخـتالل  يـ وع ا يزان شـ  يـ د کـه م   يآ يشمار م   به يدوران کودک 

  
  
  

  
ـ البتـه ا  ). ۱( درصـد گـزارش شـده اسـت          ۷ تا   ۳ ن آمـار در    ي

 درصد گـزارش شـده   ۵ تا ۳ حدود  ييآموزان مقطع ابتدا   دانش
  ست،يـ ن اخـتالل شـناخته شـده ن       يـ گرچه علـت ا   ). ۲(است  
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ـ  در ا يکي نورولـوژ  ي از مبنا  ي حاک ياري بس يها اما پژوهش  ن ي
 يا  نقش عمدهيشانين خصوص لوب پياختالل هستند که در ا   

ـ  لوب پ  يکارکردها. کند يفا م يا ـ  ماه ي دارا يشاني  يـي ت اجرا ي
 در ياتيل هستند و نقش حي دخيو سازماندهتمرکز بوده و در 

 ي و بازدار  ي بازدارنده مانند کنترل کردن رفتار حرکت      يتارهارف
 اخـتالل ). ۳( نـامربوط دارنـد   يهـا  از توجه متمرکز به محرک    

ـ يدار عدم توجه  ي پا يک الگو ي يش فعال يب/ نقص توجه  ش يا ب
هـا از کودکـان بـا     زان آن يباشد که م   يب آن دو م   يا ترک ي يفعال

ن يـ ن ا يچنـ هم. تـر اسـت    عيدتر و شـا   يسطح رشد مشابه شـد    
ـ اختالل حـداقل با     مـاه دوام داشـته و سـبب اشـکال در            ۶د  ي
ــاع ــرد اجتم ــصيعملک ــردد يلي و تح ــروزه ط .)۴( گ ــام ف ي

 به دنبـال  ي و روانپزشکي روانشناخت يها  از پژوهش  يا گسترده
 مختلـف از    يهـا  ن اختالل هستند، اما با وجود درمان      يدرمان ا 

ره، هنـوز هـر     ي و غ  ي، شناخت ي، رفتار يي دارو يها جمله درمان 
  مهم.)۵(باشند  ي مي مشکالت خاصيها دارا ن درمانيک از اي

 کودکان مبتال به اختالل نقص توجه   يي اجرا ين عملکردها يتر
.  اسـت  يو سـازمانده  تمرکـز   باشد شـامل     ي نقص م  يکه دارا 

ـ  ي حفـظ پاسـخ هدفمنـد در طـ      ييتوانا ،تمرکزمنظور از    ک ي
ـ  از طر  يي توانـا  نيت مداوم و تکرار شونده است که ا       يفعال ق ي

 ابـد يتواند بهبـود     يک توجه م  ي تحر يفراهم کردن فرصت برا   
ـ  و طـرح ر    يي شناسا ،ين منظور از سازمانده   ي همچن .)۶(  يزي

دن بـه   يا رس يک قصد   ي انجام   ياز برا يمراحل و عناصر مورد ن    
   .)۷( ک هدف استي

/  توجـه يي افراد مبتال به اختالل نارسا   ي برا ي مختلف يها درمان
ک اشکاالت خـاص خـود را       ي وجود دارد، اما هر      يلش فعا يب

/  توجـه  يي اخـتالل نارسـا    ي اصـل  يها  درمان يطور کل  به. دارد
 ی دسـته . م کـرد  ي تقس يکل دسته   سهتوان در    يم  را يش فعال يب

 يهـا  ن درمـان يتـر  جي از جمله را است کهيدارو درمان نخست  
ـ  ها شامل رفتار  دوم درمان  ی دسته. باشد يماختالل   نيا  ياندرم
ـ /  توجـه يينارسـا  اختالل ين روش درمانيسوم. شود يم ش يب

در حـال حاضـر رفتـار    ). ۸ ( اسـت ي شناختيها ، درمان يفعال

 کـارا هـستند کـه       يهـا   تنهـا درمـان    يـي  و درمان دارو   يدرمان
ـ /  توجـه يينارسا درمان اختالل    يها برا  درمانگران از آن   ش يب

اوم نـشان   طـور مـد     به ي تجرب يها پژوهش. برند ي بهره م  يفعال
د اذعـان کـرد کـه       ياند، اما با   ها موثر بوده   ن درمان ياند که ا   داده

ما مـشکالت   ي مستق يي و دارو  ي رفتار يکردهايک از رو  يچ  يه
جـه  يبخـشند، در نت  ين اختالل را بهبود نمـ  ي همراه با ا   يشناخت

 يو سـازمانده  تمرکز  ها در    زان نقص يست تا چه م   يمشخص ن 
ـ مان ي م يرغم درمان باق  يعل   ی کـه همـه    عـالوه بـر آن    ). ۹(د  ن

ن ي والـد يبرنـد، بـرا   ي سـود نمـ  يي دارويها کودکان از درمان  
 شـرکت   ي درمـان  يها تيطور مداوم در فعال    بهسخت است که    

ت ين امر شکاين کودکان به کرات از اين اين والد يهمچن. کنند
 يي، توانـا  يلي عملکـرد تحـص    يکنند که اگرچـه دارودرمـان      يم

بخــشد، امــا  يودکــان را بهبــود مــ کيتمرکــز و رفتــار حرکتــ
 خواسـته شـده و اصـالح        ي کارهـا  يکودکشان هنوز در اجرا   

 از  ين گونه مشکالت ناشـ    يا.  نامناسب مشکل دارند   يرفتارها
بـا توجـه   . باشد ي و عمدتا در لوب فرونتال ميعملکرد شناخت 
ن کودکـان از    يـ شود که ا   ين مساله مشخص م   يبه موارد فوق ا   

لذا اگر بتوان   . ر کودکان متفاوت هستند   ي فرونتال با سا   ی هيناح
توان به  يجاد کرد، مير اييها تغ  فرونتال آنی هي در ناحيقيبه طر

 يهـا   در درمـان يکـرد اصـل   يرو). ۱۰(ها کمک کرد     درمان آن 
ت يکرد هدف تقو  ين رو يدر ا .  است يکرد بازتوان ي رو يشناخت

 هـا  ني تمريري است که با به کارگ     ي شناخت ي اجزا يو بازپرور 
 ي مشخص طراح  ي جهت بهبود عملکردها   يف شناخت يو تکال 

ن که  ي نو يکردهاين رو ي از ا  يکي). ۹(رد  يپذ ياند، انجام م   شده
 يهـا  يکند، باز ي کمک مي شناختي اجزايت و بازپرويبه تقو 

  . استيا انهيرا
 در درمـان اخـتالل نقـص توجـه از        يا انـه ي را يها يروش باز 
  بـه اصـول . کند ياستفاده م ي شناخت يها  درمان ييربناياصول ز 

  یلهيوسـ   بهيو سازماندهتمرکز  يي است که توانا صورت نيا
ن کـردن   ي تمـر  ي سـاختارمند بـرا    يهـا  فراهم کـردن فرصـت    

 يهـا   باعث بهبود نـشانه ي مختلف توجه و سازمانده   يها جنبه



  اي بر تمرکز و سازماندهي هاي رايانه تاثير بازي
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 يا انـه ي را يهـا  يبـاز . شـوند  ي مـ  يش فعال يب/  توجه   يينارسا
 بهبـود   يتواند برا  يکند که م   يب م  توجه افراد را جل    يا گونه به

ـ  ا .)۱۱( به کار گرفته شـود       ينقص توجه و اختالالت خلق     ن ي
 است که   يفي از تکال  يک سر ي مکرر   يها نيها شامل تمر   يباز

ن است کـه    يفرض بر ا  . ازمند توجه با سطوح متفاوت است     ين
ـ  توجه باعـث تغ    يها ستميفعال کردن مداوم س    ـ ر در ظرف  يي ت ي

 و يم رفتـار يـ ن امر باعـث کـاهش عال      ياشود که    ي م يشناخت
دگاه ي بر اساس د   يا انهي آموزش را  يها  روش .شود ي م يشناخت
 متمرکـز اسـت و از       يکيولـوژ ي نوروب ينـدها ي بـر فرآ   يشناخت

 را  ي شناخت يکند تا عملکردها   ي استفاده م  يا انهي را يها نيتمر
شــود، فــرد دوبــاره  ي مــين روش ســعيــدر ا. آمــوزش دهــد

طور خالصه  به). ۱۲( خود را بدست آورد  يت شناخ يها ييتوانا
 در يا انـه ي رايهـا  ير آمـوزش بـاز  ي از تـاث   يهـا حـاک    پژوهش

. بـوده اسـت  ) ۱۷و۱۸ (يو سازمانده) ۱۳-۱۶(تمرکز ش  يافزا
 تمرکزش ي بر افزايا انهي رايها ير بازي تاثی نهي مثال در زميبرا

 آموزش بـه کمـک   ی  دربارهيو همکاران ضمن پژوهش   بارک  ،
 يش فعال يب/  اختالل نقص توجه     ي کودکان دارا  ينه بر رو  ايرا

ش ي باعـث افـزا  يا انـه ي را يهـا  يدند که بـاز   يجه رس ين نت يبه ا 
 پور و همکاران ضـمن  يکاووس.) ۱۳ (مي شود  تمرکز ييتوانا

 بر توجه کودکان مبتال     يا انهي را يها ير باز ي درباره تاث  يپژوهش
دند کـه  يجـه رسـ  ين نتي به ا  يش فعال يب/ به اختالل نقص توجه   

ش توجـه  ي باعـث افـزا  يطـور معنـادار    بـه  يا انـه ي را يها يباز
 يهـا  ير بـاز ي تاثی نهين در زمي همچن.)۱۵(کودکان شده است    

دند يجه رسـ ين نتيو همکاران به ا  لوکا ،ي بر سازمانده  يا انهيرا
 باعـث بهبـود   يطـور معنـادار   انـه بـه  يکه آموزش به کمـک را    

 ي در پژوهــشيســهراب .)۱۷ (گــردد مــي ي ســازماندهييتوانــا
انه در کودکان ي به کمک را  ي شناخت ي بازتوان ي اثربخش ی درباره

جـه  ين نتي به ايش فعاليب/  اختالل نقص توجهيها  نشانه يدارا
 ي سازماندهييانه باعث بهبود توانايد که درمان به کمک را يرس

کودکان مبتال به اختالل نقص  .)۱۸(ن کودکان شده است يدر ا
 از نظـر ابـتال بـه        يشتري در معرض خطر ب    يش فعال يب/ توجه  

، اخـتالالت   يا  مقابلـه  يياعتنـا  ياختالالت سلوک، اختالالت ب   
ـ  و اخـتالالت     ي، اختالالت اضطراب  يخلق باشـند   ي مـ  يريادگي

 از يکـ يبا توجه به مطالـب فـوق بهبـود نقـص توجـه            ). ۱۹(
ن اهداف درمان دانش آموزان مبتال بـه اخـتالل نقـص            يتر مهم

 در  ينيل بال ين مسا ي از دشوارتر  يکين امر   يباشد که ا   يمتوجه  
ـ . شـود  ين افراد محـسوب مـ     يا  يآمـوزان دارا   دانـش  نيهمچن

ـ   ياختالل نقص توجه دارا     هـستند و بـا در       ي مشکالت فراوان
ار مهم ين اختالل در عصر حاضر بس    ي ا يوع باال ينظر گرفتن ش  

 در  ي شـده در سـطح سـبب شناسـ         يآور است که دانش جمع   
ـ  کمک به ا   ين برا ي نو يها وهي و تحول ش   يت درمان مداخال ن ي

 يايـ شتر زوا ي ب يعالوه بر آن بررس   . کودکان به کار گرفته شود    
ــا روش ــازيه ــا ي ب ــهي رايه ــالب يا ان ــه روش ج ــراي ک  ي ب
ـ توانـد بـه پ     يباشد، مـ   يآموزان م  دانش  يريکـارگ  شرفت و بـه   ي

ـ بـه ا . ن روش در اختالل نقص توجه منجر شـود     يموثرتر ا  ن ي
 يها يا باز ين است که آ   ين پژوهش ا  ي ا ي اساس ی ب مساله يترت
 دانش آموزان مبتال به اخـتالل  يو سازماندهتمرکز  بر  يا انهيرا

ـ    ير دارد؟ بنـابرا   ينقص توجه تـاث    ـ  ا ين هـدف کل ن پـژوهش   ي
 دانـش  يو سازماندهتمرکز  در يا انهي رايها ير بازي تاث يبررس

  .آموزان مبتال به اختالل نقص توجه بود
  

  يبررسروش 
ـ     يشيمه آزما ين پژوهش ن  يا      آزمـون و پـس      شي با طـرح پ

آمـوزان   دانـش  ی همه پژوهش نيا يآمار ی جامعه. بود آزمون
 نقـص  اخـتالل  بـه  مبـتال  يي دوم، سوم و چهارم ابتدا     يها هيپا

 سـال  در قرچـک  شهر ی مشاوره مراکز به کننده مراجعه توجه
ـ   دانش٣٠ن پژوهش  يدر ا . بودند ١٣٩٣  مبـتال بـه   ييداآموز ابت

 در يريـ گ  مـاه بـا روش نمونـه   ٦اختالل نقص توجه در مدت  
 ۱۵هر گـروه    (در دو گروه     يطور تصادف  دسترس انتخاب و به   

ش يگروه آزما.  و کنترل قرار داده شدنديا انهي را يها يباز) نفر
ــسه۱۲ ــهي دق۶۰ ی  جل ــه (يا ق ــسهيا هفت ــا روش )  دو جل ب
 يچ درمـان يوه کنتـرل هـ    د و گـر   ي آموزش د  يا انهي را يها يباز
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 ييربنـا ي از اصـول ز    يا انـه ي را يهـا  يروش باز  .افت نکرد يدر
 بهـره   يکيولوژي نوروب يندهاي فرا ي بر مبنا  ي شناخت يها يتئور

 بـه   ي تمرکـز و سـازمانده     يين اصول شامل توانا   يبرد که ا   يم
 يهـا  ن کردن جنبه  ي تمر ي ساختارمند برا  يها  فرصت ی لهيوس

 ي شـناخت ي بهبود عملکردها يبرا يمختلف توجه و سازمانده   
 بـرخالف   يا انـه ي را يهـا  ين در روش باز   يهمچن). ۱۲(است  

کند، دست  يت ميدبک که ذهن و مغز کودک فعال يروش نوروف 
ـ در ا . کنـد  يت م يکودک فعال   کـودک بـا     ين پروتکـل درمـان    ي

جه چه کار   يدن به نت  ي رس يرد برا يگ ياد م يحرکات دست خود    
 او ي تمرکـز و سـازمانده  ييبود توانان کار به به يد کند که ا   يبا

افزارهـا و      ابتدا نرم  يا انهي را يها يدر روش باز  . شود يمنجر م 
ـ  شدند، سپس آنـان از م      يآموزان معرف   دانش يها برا  يباز ان ي
) قـه ي دق ۲۰هر کـدام     (ي باز ۳ موجود، در هر جلسه      ي باز ۱۵

. شـدند  ي مـ  يمورد عالقه خود را انتخاب و سپس مشغول باز        
ـ  و ترک  ي بـاز  يها ص نشانه يها تشخ  ي باز نيدر ا  هـا در    ب آن ي

 يل عملکرد باعث توجه انتخاب ي تسه ي برا يک استراتژ يداخل  
ـ ها باعث انگ   ين باز ين ا يهمچن. شد يم ـ  ي  يي، توانـا  يزش درون

آموزان  شد و از دانش    ي م ي، چالش و کنجکاو   يکنترل، سرگرم 
 ،ي انـواع اهـداف آموزشـ      ي بر رو  يخواسته شد تا پس از باز     

 ين بـاز  يهـا در حـ      کـه آن   ييهـا  ي، اسـتراتژ  ي باز يها يژگيو
انـد    شده ي طراح يها طور  ين باز يا. استفاده کردند، نظر دهند   
. کننـد  ي از شکست را تجربـه مـ       ينديکه کودکان سطح خوشا   

 از همـان  ي بـاز  ی ، ادامـه  ي در صورت شکـست در بـاز       يعني
ـ    يشود و م  يمرحله آغاز م   ه  کـ يتوان با حـق انتخـاب و کنترل
ــازيــکودکــان در ا ــاگوار  ين ب ــد از وقــوع اتفاقــات ن هــا دارن

، درک آنان يها اهداف کودکان از باز     ين باز يا.  کرد يريجلوگ
 ي توجه و سـازمانده    يا الگوها يها و    ي و استراتژ  يها از نشانه 

 ي چـرا  ي مثـال در بـاز     يبـرا . داد ي نشان مـ   يها را در باز    آن
ها و موانـع   و گرگ ها   گاه علف يگوسفندان کودکان با دقت جا    

هـا    و نحوه برخـورد بـا آن  ييها را شناسا نيها و ماش  شامل پله 
قا تـصور   ي محل پرش را دق    ي اسفنج يدر باز . کردند ين م يتمر

ر يط مناسب پرش کردن و حرکت در مـس   يکردند و در شرا    يم
. کردند ين م يرا تمر ) ا راست يبدون انحراف به چپ     (م  يمستق

ر ينکـه تحـت تـاث     ي بـدون ا    سرعت عمل در شمارش    يدر باز 
هـا    مزاحم مثل درخت و سـبزه     يها ا محرک ي بزرگتر   يها وهيم

 يبرا(طور منظم    ک و به  يگر تفک يکديها را از     وهيرند، م يقرار گ 
به شمارش ) رهيا از راست به چپ و غيمثال از چپ به راست 

ت مناسب ي قرار دادن اعضا در موقعيدر باز. پرداختند يها م آن
ن و  يها تمـر   ها و شکل   ها، رنگ  ، قالب يال هندس توجه به اشک  

 مثـال   يبـرا . اد گرفتند چگونه اعضا را با هم هماهنگ کننـد         ي
ـ يکدام چشم با کـدام ب      ـ  ب ي همـاهنگ  ين  يدر بـاز   . دارد يشتري

ــس از شــني حيتکــرار صــدا ــات پ  يدن و تکــرار صــدايوان
 کوتاه مدت خـود  ی  و به حافظهيها را رمز گردان وانات، آن يح
ن يوانـات را تمـر   ي ح يت تکـرار صـدا    يـ د و در نها   سـپردن  يم
شد تـا نقـاط      يها از کودکان خواسته م     يدر همه باز  . کردند يم

. ن کنند يها تمر   بهبود آن  ي و بارها برا   ييضعف خود را شناسا   
 ي از همه کودک در مورد تجربه بـاز        ين پس از هر باز    يهمچن

 يبازدر مورد   : شد يده م ي مثال پرس  يبرا. شد يده م يسوال پرس 
 ين بازي که اصال اي؟ اگر قرار باشد به کودکيکرد يچه فکر م

 را ينيا قواني کند، چه اسرار ي بازگونهد چييرا انجام نداده بگو
ـ هـا بگو   وجود دارد کـه شـما بـه آن     يزيا چ يد؟ آ ييگو يم د يي

الزم به ذکر است که ). ۱۶(د؟ ي آن متمرکز کنيحواستان را رو 
  .د شانجام يفردجلسات به صورت 

از لحـاظ   :  ورود به مطالعه عبـارت بـود از        يها ن مالک يهمچن
هـا در آزمـون    نمره بهره هـوش آن    ( عقب مانده نباشند     يهوش

 يکـ ي، حداقل در    ) و باالتر باشد   ۹۰د  ياه و سف  يون س يهوش ر 
افـت قابـل    ) ياضـ يخواندن، نوشتن، ر   (يلي تحص يها نهياز زم 

 ييششم ابتـدا ا  ي داشته باشند، کالس چهارم، پنجم       يا مالحظه
 ی  نداشته باشـد، سـابقه     يعات مغز ي از ضا  يباشد، اختالل ناش  

ن نداشـته باشـد، در   ي براسـاس گـزارش والـد      ي مغـز  ی ضربه
ا معلمـان نمـره     ين  ي والد يبند  با درجه  SNAP–IVپرسشنامه  
 را کسب کرده  يش فعال يب/ ص اختالل نقص توجه   يبرش تشخ 



  اي بر تمرکز و سازماندهي هاي رايانه تاثير بازي
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 يهـا  مزمان درمـان  نباشند و ه   يريادگيباشند، مبتال به اختالل     
 خـروج از مطالعـه آنـان       يارهـا يمع. ديافت ننما ي را در  يگريد

 ي جلسه و داشتن اختالالت روانـشناخت    ۲ش از   يبت ب يشامل غ 
ـ در ا . ره بـود  يـ گـر ماننـد صـرع و غ       يهمزمان د  ن مطالعـه از   ي

  :ر استفاده شدي زيابزارها
 که  SNAP-IV اختالل نقص توجه از پرسشنامه       يابي ارز يبرا

ــسوناستوســط    .  و همکــاران ســاخته شــد، اســتفاده شــد وان
ا يـ ن ي اسـت کـه والـد   ي سـوال ۱۸اس يـ ک مقين پرسشنامه   يا

 ی ن پژوهش از نسخهيدر ا. توانند آن را پاسخ دهند    يمعلمان م 
 يهـا   نـشانه  ي بررس ي سوال اول آن برا    ۹. ن استفاده شد  يوالد

 تـا   ۱۰سـواالت   ( سـوال دوم     ۹توجه،   يخت غالبا ب  ي ر يرفتار
ش يخــت غالبــا بــي ري رفتــاريهــا  نــشانهي بررســيرابــ) ۱۸

 يبيخت ترک ي ر يي شناسا ي سوال برا  ۱۸تکانشگر و تمام    /فعال
  یک نمونهيصدر السادات و همکاران در .  شده استيطراح
ب يدر شهر تهـران ضـر      ساله   ۱۲ تا   ۷ از کودکان    ي نفر ۱۰۰۰

، براسـاس  ۸۲/۰ يين آزمون را براساس روش بازآزما    ي ا ييايپا
مـه کـردن   ي و براسـاس روش دون ۹۰/۰ کرونبـاخ   يلفاروش آ 

 يي محتـوا يـي لفان رواون مين ا يهمچن. اند  گزارش نموده  ۷۶/۰
 ی نقطـه . د کردنـد  ييـ ن آزمون را براساس نظر متخصصان تا      يا

 کمبـود   يهـا  اسيـ اس و هر کدام از خرده مق      يبرش در کل مق   
کردنــد   گــزارش۹/۱ و ۴۵/۱، ۵۷/۱ را يش فعــاليتوجــه و بــ

اه و ي از آزمـون هـوش سـ      ي بهره هوش  يريگ  اندازه يابر .)۲۰(
ر اسـت  ي تصو۶۰ ين آزمون دارا  يا.  استفاده شد  Ravenد  يسف

ن آزمون هم به    ي ا ياجرا. باشد يد م ياه و سف  ير آن س  يکه تصاو 
. ر اسـت يپـذ   امکـان  ي و هم به صـورت گروهـ       يصورت فرد 

 ير انتزاعي تصاويک سريا يها  سيون متشکل از ماتريآزمون ر
آورنـد و بـا درجـه        ي را به وجود م    ي منطق يک توال ي که   است

ـ  اعتبار يهـا  پژوهش. اند ده شده ي چ يا ندهي فزا يدشوار  در  يابي
ـ  ا ييايـ کشور انگلستان نشان داده اسـت کـه پا         ن آزمـون در    ي

ـ  ا ييايپا.  هوش باالست  يص عامل عموم  يتشخ ن آزمـون بـا    ي
  و ۹۱/۰ سـال    ۱۳ تـا    ۸ کودکان   يها  در گروه  ييروش بازآزما 

د قرار گرفتـه اسـت      يي آزمون با نظر متخصصان مورد تا      ييروا
 عملکـرد   يوتريکـامپ  آزمون ازتمرکز   يريگ اندازه يبرا ).۲۱(
ــتهيپ ــه ) Continuous Performance Test( وس ــط ک توس

ن آزمـون  يـ هدف ا . و همکاران ساخته شد، استفاده شد      رزولد
ـ  در ا يختگـ ي توجـه و زود انگ     يسنجش نگهـدار   ن کودکـان  ي

ک آزمـون   يـ وسـته   ي آزمـون عملکـرد پ     ي فارس ی نسخه. است
ـ ا. شود يانه اجرا م  ي است که با کمک را     يافزار نرم ن آزمـون   ي

اسـت کـه    ) اعداد و حروف  ( محرک   ي متشکل از دو مجموعه   
ن تعداد، ياز ا. ل شده استي محرک تشک۱۵۰ک از آنها از يهر 
محــرک هــدف ) هــا  از کــل محــرکدرصــد ۲۰( محــرک ۳۰

هـا    آن ي رود بـا مـشاهده     ي انتظـار مـ    يز آزمودن باشند که ا   يم
الزم به ذکر است که محرک ).  را فشار دهديديکل(پاسخ دهد   

ه محـرک توسـط درمـانگر قابـل     يـ هدف، تعداد آن و زمان ارا     
 روزه  ۲۰ ييک بـاز آزمـا    يـ ن ابزار در    ياعتبار ا . باشد يم م يتنظ
ه سه گـرو يق مقاي مالک از طرييوه رواي آن با شيي و روا ۹۳/۰

 مورد  يش فعال يب/  توجه يينارسا اختالل   يهنجار و گروه دارا   
  .)۲۲(د قرار گرفت ييتا

 لنـدن  بـرج  يوتريکـامپ  آزمون از يسازمانده يريگ اندازه يبرا
)Tower of London (ساخته شد، استفاده   شاليس که توسط

ــ ين آزمــون از آزمــودنيــدر ا. شــد ــا  يهــا خواســته م شــود ت
 يله عمـود  ي سوار شده بر سه م     ينگ ر يها  از مهره  يا مجموعه

. ک هدف مـشخص جـا بـه جـا کننـد        ي جور شدن با     يرا برا 
 يوتري کـامپ  یک نـسخه يـ ن آزمون يس از ايل و مور يکراتوچ

 با ساختار   ييها ها به صورت حلقه     کرد که در آن مهره     يطراح
ک ي يها رو  يبه آزمودن . شوند يش گذاشته م  ي به نما  يسه بعد 
ش نــشان داده يــ آرا یف نحــوهيــوتر دو ردي کــامپ یصــفحه

ش هـدف را    يش باال، آرا  ي آرا  ی ت نحوه يدر هر موقع  . شود يم
ـ دهد و رد   ينشان م   اسـت کـه     ييهـا  ن شـامل حلقـه    ييف پـا  ي
 ييش باال دست به بازآزما    ي به منظور جور شدن با آرا      يآزمودن

ـ  زيهـا  ن ابزار در پژوهش   يا. زند يم  يريـ گ  انـدازه ي بـرا يادي
الزم به ذکـر     .)۲۳ (ده قرار گرفته است    مورد استفا  يسازمانده
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ـ  تجزياست کـه بـرا     ـ ه و تحلي هـاي آمـار    هـا از روش  ل دادهي
هاي گرايش مرکزي و پراکندگي بـراي      توصيفي يعني شاخص  

ـ انس چنـد متغ   يل کووار يتوصيف توزيع متغيرها و از تحل       يري
همچنين .  آماري استفاده شد   يها براي آزمون فرض  ) مانکووا(

  .استفاده شد ١٩SPSSافزار  ها از نرم براي تحليل داده
  
  ها افتهي

 مبـتال بـه نقـص       يي دانش آموز ابتـدا    ۳۰شرکت کنندگان        
 يطور به. ند سال بود  ۵۷/۹ ين سن يانگيتوجه شهر قرچک با م    

  آمـوز    دانش ۱۰ دوم،   ی هيپا)  درصد ۳۳/۴۳( دانش آموز    ۱۳که  

)  درصـد  ۳۳/۲۳( دانش آموز    ۷ سوم و    ی هيپا) صد در ۳۳/۳۳(
ـ . چهارم بودند ی   هيپا    دانـش آمـوز     ۱۷ان آنـان    يـ ن از م  يهمچن

  

دختـر  )  درصد ۳۳/۴۳( دانش آموز    ۱۳پسر و   )  درصد ۶۷/۵۶(
انس يل کووار يها به روش تحل    ل داده يش از انجام تحل   يپ. بودند

 يريانس چند متغ  يل کووار ي تحل يها ش فرض ي، پ يريچند متغ 
ــ ــورد ارزم ــرار گرفــتيابي ــا.  ق ــون کولمــوگروفينت  -ج آزم

افتـه  ين يرها معنادار نبود که ايک از متغيچ  ي ه يرنوف برا ياسم
ن يهمچن.  از آن است که فرض نرمال بودن برقرار است        يحاک

ن يـ ن معنادار نبودند، کـه ا     ي باکس و آزمون لو    Mج آزمون   ينتا
 ي از آن اســت کــه فــرض برابــريب حـاک يــهــا بــه ترت افتـه ي

ـ  وار يانس و فرض برابر   ي کووار يها سيماتر هـا برقـرار     انسي
ــت ــدول . اس ــار۱در ج ــاخص آم ــ مي ش ــراف يانگي ن و انح

ه يـ ش آزمون و پـس آزمـون ارا  يها در مراحل پ    استاندارد گروه 
  .شده است

  ش آزمون و پس آزمونيها در مراحل پ ن و انحراف استاندارد گروهيانگيم: ۱جدول 
  يسازمانده  تمرکز

  پس آزمون  ش آزمونيپ  پس آزمون  ش آزمونيپ
  

  ها گروه
  

  تعداد
M SD M SD M SD M SD 

  ۲۴/۳  ۵۱/۲۷  ۶۷/۲  ۳۹/۱۸  ۷۰/۱۱  ۶۶/۱۴۳  ۶۴/۹  ۹۷/۱۲۴  ۱۵  يا انهي رايها يباز
  ۵۱/۲  ۸۳/۱۸  ۴۲/۲  ۶۶/۱۹  ۹۳/۸  ۱۵/۱۲۸  ۰۸/۹  ۳۷/۱۲۶  ۱۵  کنترل

M :     ميانگينSD : انحراف معيار  
 

ــق  ــهيطب ــا افت ــدول يه ــ ۱ ج ــر م ــه نظ ــد م ي، ب ــرس   ن يانگي
بـا  .  ندارنـد يش آزمـون تفـاوت معنـادار   يها در مرحله پ    گروه
  تــوان گفــت  ي مــين تمرکــز و ســازماندهيانگيــ بــه مينگــاه

ـ م    در تمرکـز  يا انـه ي رايهـا  ين پـس آزمـون گـروه بـاز    يانگي

)۷۰/۱۱=SD، ۶۶/۱۴۳=M (يو ســـــــازمانده) ۲۴/۳=SD، 
۵۱/۲۷=M (   ج ي نتـا  ۲ر جـدول    د. شتر اسـت  ياز گروه کنترل ب

ـ ر مستقل بـر متغ    ير متغ ي تاث ي بررس ي برا يريآزمون چند متغ   ر ي
  .ه شده استيوابسته ارا

  

  ي تمرکز و سازماندهيرهاي متغي برايريج آزمون چند متغينتا: ۲جدول 
  )PES(مجذور اتا  F Sig  مقدار  ها آزمون  ر مستقليمتغ

  ۸۳۴/۰  ۰۰۰۵/۰  ۶۹۴/۴  ۶۳۷/۰  ييالياثر پ
  ۸۹۱/۰  ۰۰۰۵/۰  ۵۷۷/۶  ۵۲۹/۰  لکزي ويالمبدا

  ۹۱۲/۰  ۰۰۰۵/۰  ۹۳۱/۷  ۵۰۶/۱  نگياثر هاتل

  
  ي درمانيها روش

  ۹۵۷/۰  ۰۰۰۵/۰  ۴۳۰/۱۹  ۵۷۲/۱  يشه روين ريبزرگتر
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ج هر چهار آزمـون نـشان داد کـه    ي، نتا۲ جدول يها افتهيطبق  
گـر  يعبارت د  به. ر وابسته موثر بوده است    ير مستقل بر متغ   يمتغ
ش و کنترل حداقل   ي آزما يها  از آن است که گروه     ياکج ح ينتا

 ي تفـاوت معنـادار  ي تمرکز و سـازمانده    يرهاي از متغ  يکيدر  
 ين با توجه به مقدار مجـذور اتـا        يهمچن). ≥۰۰۰۵/۰P(دارند  

ر يـ ن کرد کـه متغ    ييتوان تع  يم) ۸۹۱/۰(لکز  ي و يآزمون المبدا 

 ي برا.کند ين مييانس کل را تب  ي درصد از وار   ۸۹مستقل حدود   
ـ نکـه آ  ي بـر ا   يپاسخ دادن به سوال پژوهش مبتن       يهـا  يا بـاز  ي

ـ ر دارند از آزمـون تحل     ي تاث ي بر تمرکز و سازمانده    يا انهيرا ل ي
 ۳ج آن در جدول     ي استفاده شد که نتا    يريانس چند متغ  يکووار

  .ارائه شده است

  

   و کنترليا انهي رايها ي بازيها  گروهيريمتغ انس چنديل کوواري تحليکيج تفکينتا: ۳جدول 
 يرهايمتغ

 وابسته
  منبع اثر

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  يآزاد

ن يانگيم
 Fآماره   مجذورات

مقدار 
  مجذور ِاتا  احتمال

  ۹۱۴/۰  ۰۰۰۱/۰  ۵۳۷/۲۸۸  ۲۴۵/۶۷۸۵  ۱  ۲۴۵/۶۷۸۵  ش آزمونيپ
  ۹۳۸/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۸۸/۳۲۴  ۲۵۷/۷۶۲۱  ۱  ۲۵۷/۷۶۲۱  گروه

        ۵۱۶/۲۳  ۲۷  ۹۳۴/۶۳۴  انس خطايوار

  
  تمرکز

          ۲۹  ۴۳۶/۱۵۰۴۱  انس کليوار
  ۶۷۵/۰  ۰۰۰۱/۰  ۸۸۸/۳۰  ۳۸۴/۸۷  ۱  ۳۸۴/۸۷  ش آزمونيپ

  ۸۳۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۴۱۷/۳۶  ۰۲۵/۱۰۳  ۱  ۰۲۵/۱۰۳  گروه
        ۸۲۹/۲  ۲۷  ۳۹۱/۷۶  انس خطايوار

  
  يسازمانده

          ۲۹  ۸۰۰/۲۶۶  انس کليوار
  

 بـر نمـرات پـس    ي، گروه اثر معنـادار ۳ جدول  يها افتهيطبق  
تـوان   ياتـا مـ    شته است که با در نظر گرفتن مجـذور        آزمون دا 

 درصد  ۸۳رات در تمرکز و حدود      يي درصد تغ  ۹۴گفت حدود   
.  استيا انهي رايها ير باز ي از تاث  ي ناش يرات در سازمانده  ييتغ

 يهـا  ير بـاز ي بـر تـاث    ين در پاسخ به سوال پژوهش مبن      يبنابرا
 تـوان گفـت کـه روش    ي مـ  يتمرکـز و سـازمانده      بر يا انهيرا

ــاز ــا يب ــهي رايه ــز   يا ان ــود تمرک ــث بهب ، ≥۰۰۰۱/۰P( باع
۰۸۸/۳۲۴F= (ــازمانده ) =۰۰۰۱/۰P≤ ،۴۱۷/۳۶F (يو ســــ

  .آموزان مبتال به اختالل نقص توجه شده است دانش
  

  بحث
  يي اجرايلکردهاـافراد مبتال به اختالل نقص توجه در عم     

 کمـک بـه   ي دارند و بـرا   ي مشکالت يمانند تمرکز و سازمانده   
ن يا.  استفاده کرد  يا انهي را يها يتوان از روش باز    يافراد م ن  يا

 يي بـر توانـا    يا انـه ي را يها ير باز ي تاث يپژوهش با هدف بررس   
آموزان مبتال به اختالل نقص توجـه    دانش يتمرکز و سازمانده  

 يهـا  يان گـروه بـاز  يج نشان داد مينتا. شهر قرچک انجام شد   
 تفــاوت يازمانده در تمرکــز و ســ، و گــروه کنتــرليا انــهيرا

 يا انهي را يها يگر روش باز  يعبارت د  به. دارد وجود   يمعنادار
ــادار تمرکــز و ســازماندهيباعــث افــزا    . شــده اســتيش معن

 و گـروه کنتـرل   يا انهي رايها يان گروه بازي نشان داد م ها افتهي
ن ي وجود داشت که ا    ي تفاوت معنادار  يدر تمرکز و سازمانده   

همـسو و در    ) ۱۳-۱۶ (يها با پژوهش  تمرکز   ی نهيافته در زم  ي
 يبرا. همسو بود ) ۱۷و۱۸ (يها  با پژوهش  ي سازمانده ی نهيزم
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تمرکـز  ش ي بـر افـزا  يا انـه ي رايهـا  ير بازي تاثی نهيمثال در زم 
 دربـاره آمـوزش بـه کمـک         ي و همکاران ضمن پژوهش    بارک

 يش فعـال  يب/  اختالل نقص توجه   ي کودکان دارا  يانه بر رو  يرا
ش ي باعـث افـزا  يا انـه ي را يهـا  يدند که بـاز   يسجه ر ين نت يبه ا 
 دربـاره  يان ضـمن پژوهـش   ي صـفار  .)۱۳(شـد   تمرکز   ييتوانا
ـ  تغي و راهبردهـا   يا انـه ي را يهـا  ي بـاز  ي اثربخش ی سهيمقا ر يي

ـ  اختالل نقص توجه بـه ا ي بر کودکان دارا ي رفتار يشناخت ن ي
ـ  تغ ي و راهبردهـا   يا انهي را يها يد که هر دو باز    يجه رس ينت ر يي

 يش معنادار تمرکز در کودکان داراي باعث افزاي رفتاريختشنا
ان يـ ن او گزارش کـرد کـه م  يهمچن. اختالل نقص توجه شدند 

 ي تمرکـز تفـاوت معنـادار      ييش توانـا  ين دو روش در افـزا     يا
 يا انهي رايها ير بازينه تاثين در زم  ي همچن .)۱۶(وجود نداشت   

ـ و همکـاران بـه ا      لوکا يبر سازمانده  ند کـه   ديجـه رسـ   ين نت ي
 يي باعـث بهبـود توانـا      يطور معنادار  انه به يکمک را  آموزش به 
 ی  دربـاره  ي در پژوهـش   ي سـهراب  .)۱۷( شده است    يسازمانده

 يانـه در کودکـان دارا     ي به کمک را   ي شناخت ي بازتوان ياثربخش
د يجه رسـ ين نتي به ا  يش فعال يب/  اختالل نقص توجه   يها نشانه

 در  ي سـازمانده  ييانـا انه باعث بهبود تو   يکه درمان به کمک را    
توان گفت   يافته م ين  ين ا ييدر تب  .)۱۸(ن کودکان شده است     يا

ـ  يفقـدان کنتـرل بـر رو      ک طرف   ياز   زه يـ ت، انگ يک وضـع  ي
دهد و احساس  يدن به اهداف را کاهش مي رسي برايپاسخده

جاد ي ا راينه شناخت منفيت، زميک وضعي يعدم کنترل بر رو 
 احـساس کـسب     يا انـه ي را يهـا  ي بـاز  گري د از طرف . کند يم

دهد و مفهوم شکست را  يش ميمهارت را در مقابل شانس افزا
ـ کننـد برا   يمتفاوت از آنچه در مدرسه تجربـه مـ         شان فـراهم   ي

 کـه در  ييها نتيجه اين فرضيه با نتايج پژوهش ن  يبنابرا. کند يم
 کـه    دارد ي به کار رفته همخوان    ي و مراکز درمان   يآموزش مراکز
 . بـود يو سازماندهتمرکز  بر   يا انهي را يها ير باز ي از تاث  يحاک

 شکـست   ي ، تجربه يا انهي خوب را  يها يبازنکه  يگر ا ين د ييتب
 کـه شکـست    يي از همـان جـا     افراد چون    و دهد يرا کاهش م  

 از  افـراد ن  يبنـابرا .  را ادامـه دهنـد     يتواننـد بـاز    ي م ،اند خورده

شوند تا خطـر کننـد، کـشف     يق م يترسند و تشو   يشکست نم 
 يا انـه ي را يهـا  يبـاز . هـا بپردازنـد     به امتحان ناشناخته   کنند و 

ـ که ا ) ۲۴ (دنکن ي را فراهم م   يرياحساس کنترل پذ   ن امـر در    ي
هر چند در  .شود ي ميو سازماندهتمرکز ش يت باعث افزا  ينها

هـا بـه     ي آزمـودن  ين پژوهش تالش شد تا با انتصاب تصادف       يا
 يهـا  يريگ مزاحم و سو  يرهايش و کنترل، متغ   ي آزما يها گروه

ن پژوهش استفاده يت اين محدوديتر  کم شود، اما مهمياحتمال
.  بــوديريــگي در دســترس و نداشــتن پيريــگ از روش نمونــه

آمـوزان    آن بـه دانـش   ی گر، محدود شدن نمونـه    يت د يمحدود
شنهاد يـ ن پيبنابرا. مبتال به اختالل نقص توجه شهر قرچک بود 

 ي تصادف يريگ نه نمو يها  از روش  ي آت يها شود در پژوهش   يم
 بـا فواصـل کوتـاه     ييهـا  يريگياستفاده کنند و عالوه بران از پ      

طور  ج بهي نتايزان اثرگذاريمدت و بلند مدت استفاده شود تا م 
ـ نکه، ايگر ايشنهاد ديپ.  شوند ي بررس يتر قيدق ن پـژوهش در  ي
م ير شهرها انجام شود تـا بتـوان در تعمـ          يآموزان سا  ن دانش يب

ن اقدام به يهمچن.  صحبت کرديشترينان بيج با دقت و اطمينتا
ـ  مقا يها پژوهش هـا ماننـد    ر روشيهـا بـا سـا      ن روش يـ سه ا ي

ج يتوانـد نتـا    يره م ي و غ  ي، فراشناخت ي، شناخت ي، رفتار ييدارو
  . داشته باشدي را در پيجالب

  
  يريجه گينت

ــازيـــج اينتـــا      ــا ين پـــژوهش نـــشان داد روش بـ   يهـ
 تمرکـز و    ييش توانا يدر افزا ک روش موثر    يعنوان    به يا انهيرا

  . دارنـد  ي در مراکـز درمـان     يـي ت کاربرد اجرا  ي قابل يسازمانده
 يهـا  يتـوان از روش بـاز   ين پژوهش مـ   يج ا يبا استفاده از نتا   

  آمـوزان   دانـش  يش تمرکـز و سـازمانده     ي جهت افـزا   يا انهيرا
  بـا کمـک بـه    . مبـتال بـه اخـتالل نقـص توجـه اسـتفاده کـرد       

  تـوان   يفاده از روش مـذکور مـ   ش اسـت  ين جهـت افـزا    يمراجع
   را داشـت کـه افـراد مبـتال بـه اخـتالل نقـص             يدواريـ ن ام يا

ش ي خود را افزا ي تمرکز و سازمانده   ييتوجه بهتر بتوانند توانا   
  .دهند
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  ر و تشکريتقد
هـا    محترم آن  ياي شرکت کنندگان و اول    ی هيان از کل  يدر پا      

  ت يژوهش حمان پي خود در انجام ايکه ما را با صبر و بردبار      
  

الزم به ذکر اسـت     . شود ي م يمانه تشکر و قدردان   يکردند، صم 
 ي مال يچ حام ي انجام شده و ه    ي شخص ی نهين مقاله با هز   يکه ا 

  .نداشته است
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Background and Objective: While it is proclaimed that computer games function as a new therapy method 

via regulating electroencephalographic (EEG) abnormalities by sustaining attention and organization in 

students suffering from attention deficit disorder, the current study was a further endeavor to verify this 

impression.  

Materials and Methods: In this queasy-experimental study with a pre-test and post-test design, all 

elementary students with attention deficit disorder referred to the counseling centers of Gharchak city in 

2014 were entered and through available sampling method, 30 of the students were selected and were 

randomly assigned to two groups of the control and experimental whose subjects received instruction on 

computer games for 12 sessions each 60 minutes in duration. Computer-based tests of CPT and Tower of 

London were the instruments employed for the measurement of attention sustaining and organization, 

respectively. Consequently, the collected data was fed to SPSS-19 software and analyzed using   multivariate 

analysis of covariance (MONCOVA) method. 

Results: Mean and standard deviation of sustaining attention and organization ability prior to the 

intervention in the computer game group was 124/97±9/64 and 18/39±2/67, respectively, which extended to 

143/66±11/70 and 27/51±3/24 subsequent to the intervention. In the meanwhile, computer games method 

significantly augmented sustaining attention and organization ability in students with attention deficit 

disorders (P<0/05). 

Conclusion: The results of this study advocate that the computer games can recuperate for students’ 

attention deficit disorders and increase their sustaining attention and organization ability. 
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