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Abstract 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a persistent pattern of 

inattention and/or hyperactivity and impulsive behaviors that are more 

severe than those commonly observed in children with the same 

developmental levels. Academic boredom is associated with loss of human 

resources and high financial costs; it is one of the major issues that any 

educational system may be faced with. The aim of the present study was to 

investigate the effectiveness of computer-assisted cognitive remediation on 

academic boredom among students with ADHD. The participants in this 

study included 24 (12 boys and 12 girls) students with ADHD and in the 

sixth to ninth grades of the seventh district of Tehran in the academic year of 
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2018-19. They were selected based on inclusion and conclusion criteria and 

they randomly assigned to two experimental and control groups. They 

completed the academic emotions questionnaire (Pekrun, & et al, 2002) in 

the pre-test, post-test, and follow-up. The experimental group received 20 

sessions of computer-assisted cognitive remediation during ten weeks (30 

minutes session, two times per week). The data were analyzed with repeated 

measure analysis of variance in the SPSS-26 software environment. The 

findings indicated that all subscales of academic boredom among students 

with ADHD were significantly improved, with a moderate effect size. This 

early development and evaluation of computerized rehabilitation 

intervention for students with ADHD can take the first step in filling the gap 

in current clinical literature and it is expected a significant improvement and 

clinical efficacy in the performance of children with ADHD. 

Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, computer-assisted 

cognitive remediation, academic boredom. 
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 یلیدر مالل تحص اری انهیرا یشناخت یبازتوان یاثربخش

  یکنش توجه فزون ییآموزان با اختالل نارسا دانش

 

    یلیما ترایم
و علوم  یدانشکده روانشناس ،یگروه روانشناس ،یدکتر یدانشجو

 رانیرودهن، ا ،یواحد رودهن دانشگاه آزاد اسالم ،یاجتماع
 

     ینیالحس یابوالمعال جهیخد
واحد  ،یو علوم اجتماع یشناس دانشکده روان ،یشناس گروه روان

 رانیرودهن، ا ،یرودهن، دانشگاه آزاد اسالم
 

    ینوکن یمصطف
و  یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یگروه روانپزشک

 رانیاراک، اراک، ا یدرمان یخدمات بهداشت
  

  طالع پسند   اوشیس
دانشکده  ،ییوپرورش کودکان استثنا آموزش یتیگروه علوم ترب

 رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یتیو علوم ترب یشناس روان

 چکیده
 یتکانش یو رفتارها یکنش فزون ایعدم توجه و /  داریپا یهمراه با الگو یکنش توجه فزون ییاختالل نارسا

با  یلی. مالل تحصشود یم دهیمشابه د یاز آن است که معموالً در کودکان با سطح تحول دتریاست که شد

 ریگ بانیگر یاز مسائل اساس یکی یلیهمراه است؛ مالل تحص اریبس یمال های نهیو هز یهدر رفتن منابع انسان

در مالل  اری انهیرا یشناخت یبازتوان یاثربخش یاست. هدف از پژوهش حاضر بررس یآموزش های نظام

 42پژوهش شامل  نیکنندگان در ا بود. شرکت یکنش توجه فزون ییآموزان با اختالل نارسا دانش یلیتحص

توجه مقطع ششم تا نهم منطقه هفت  ییو نارسا یکنش اختالل فزون یآموز دارا دختر( دانش 24پسر و  24)

هدفمند، انتخاب شدند و در دو گروه  یرگی صورت نمونه بود که به 2981-89 یلیتهران در سال تحص

)پکران  یلیتحص یها جانیکنندگان پرسشنامه ه . شرکتشدند نیگزیجا یصورت تصادف و گواه به شیآزما

نمودند. گروه گواه در ده هفته  لیتکم یریگیآزمون و پ پس آزمون، شی( را در مراحل پ4004و همکاران، 

 لیبر اساس تحل ها افتهیکردند.  افتی( درای قهیدق 90دو جلسه  ای )هفته اری انهیرا یشناخت یجلسه بازتوان 40

 دهد ینشان م ها افتهیقرار گرفتند.  لیمورد تحل SPSS-26 افزار نرم طیمکرر در مح یرگی ندازها انسیوار
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 نویسنده مسئول :sama.abolmaali@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0001-5742-3715
https://orcid.org/0000-0002-9714-1816
https://orcid.org/0000-0003-1333-0087
https://orcid.org/0000-0002-7534-5711


 4114 بهار | 14شماره | دوازدهم سال |ینیبال یمطالعات روان شناس  | 454

 یطور معنادار به ها اسیمق توجه در تمام خرده یینارسا یکنش آموزان با اختالل فزون دانش یلیکه مالل تحص

 اری انهیرا یمداخله بازتوان هیاول یاثربخش یابیکرده است. توسعه و ارز دایمتوسط کاهش پ یبا اندازه اثر

گام را در پر کردن شکاف موجود  نیاول تواند یم یکنش توجه فزون ییاختالل نارسا یکودکان دارا یبرا

 ییآموزان با اختالل نارسا و کارکرد دانش یلیحال حاضر بردارد و باعث بهبود مالل تحص ینیبال اتیدر ادب

آموزان  دانش نیا یلیانتظار داشت که باعث بهبود کارکرد تحص توان یشود و درنتیجه م یکنش توجه فزون

 بشود.

   .یلیمالل تحص ار،ی انهیرا یشناخت یتوجه، بازتوان یینارسا یکنش اختالل فزون :ها واژهکلید
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 مقدمه

کنشی و رفتارهای  یا فزون/  الگوی پایدار عدم توجه و 2کنشی اختالل نارسایی توجه فزون

تکانشی است که شدیدتر از آن است که معموالً در کودکان با سطح تحولی مشابه دیده 

، هرچند است سالگی 24ش از سن این اختالل پی هایها و عالمتپدیدایی نشانهشود.  می

برای تشخیص عالئم شوند.  خیص داده میها تش ها پس از بروز نشانه بسیاری از موارد سال

در  ،فرد بسته به میزان تحول کنش ودیده شود  محیط جداگانهاختالل باید حداقل در دو 

های اجتماعی، تحصیلی یا شغلی مختل شده باشد. این اختالل نباید در حضور اختالل  زمینه

مطرح شود و یک اختالل  یشیپر روان هایاختالل دیگرفراگیر تحولی، اسکیزوفرنی و 

؛ سادوک، 4029ی آمریکا، پزشک روان)انجمن  نیستروانی دیگر توجیه بهتری برای آن 

با  یآموزش ستمیس .(4040پسند، ؛ مایلی، ابوالمعالی، نوکنی و طالع4022سادوک، رویز، 

و چندگانه  ارتباطی ماهیتی نارسایی توجه کنشی فزوناختالل  صیتشخ و تعیین گسترش

و با آن تداخل  آموزشی است کارکردتأثیر این اختالل تحت  یصیتشخ یارهای. معدارد

 ندیدر فرا ی، آموزگاران نقش مهمنیعالوه بر ا(؛ 4021)فریدمن و هانکزیلته،  کند می

در کالس  زنند کهی میکودکانهای تشخیصی را به اولین برچسبها آن ،دارند صیتشخ

 شنهادیرا پ این اختالل صیهستند که تشخ یکسان نیو اولکنند  ایجاد می تمزاحمدرس 

 صیتشخ افتیکه امکان در نداردتعجب  (.4028)گیسرادلسبرگ و حمید بوکای،  دهندیم

 درمربوط ناظاهر  به هاییریرسد متغ مدرسه کودک است. به نظر می طیتحت تأثیر مح

وزان تأثیر آم دانش کنشی کمبود اختالل فزون صیاحتمال تشخافزایش  یمدرسه بر رو

)کوتسوکلنس، هانکازیلته، برنیال، در کالس  آموز تر بودن دانشکم سنگذارد، ازجمله  یم

b4040کوتسوکلنس، هانکازیلته، برنیال،  تر مسن یآموزگار داشتن ا( ی(a4040) دریافت .

انگیزگی، مشکالت هیجانی و  این تشخیص با مشکالت تحصیلی مانند کاهش عالقه، بی

 همایند است. 4مالل تحصیلی یا آموزشیارتباطی و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

2. Academic or Educational Boredom 
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و گاه  گوناگون یهاوهیاست که به ش شمولجهانو  فراگیرنسبتاً  یاحساس 2مالل

)شارپ، شارپ و یانگ،  دهد روزمره افراد را تحت تأثیر قرار می یزندگ ایمنتظرهریغ

ی تحصیلی یکی از مسائل اساسی است که با هدر رفتن نیرو 4مالل و فرسودگی. (4040

های آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی شده است  گیر نظام های بسیار، گریبانانسانی و هزینه

؛ ویس کرمی، خلیلی، 4029؛ نریمانی، تقوی و عینی، 4022بیرانوند، پور، فرهادی، نقی)قدم

 با مرتبط هیجانی عنوان به تحصیلی ماللشناسی،  روان ریاخ های پژوهشدر (. 4029

 تجربه آموزشی محیط در آموزاندانشجویان و دانش که شده است تعریف 9پیشرفت

 ارزش بودنبی عالقگی،بی تأثیر تحت بیشتر و شروع آن (4040ند )فینکیلستزین، کن می

حال، از منظر  بااین(؛ 4042است )ژی و همکاران،  از خودمختاری فرد ناامیدی و تکلیف

 کرد: عرفیم ریز یها با مؤلفه یعنوان احساس به توان یرا م مالل ندیفرآ-مؤلفه فیتعر

به  بی)ترغ یزشی(، انگی)ادراک گذر زمان به آهستگ یشناخت ،(زی)احساس گر احساسی

 ای یتیوضع انی)ب انگری( و بنییپا یختگی)انگ یکیولوژیزی(، فتیفعال ایاوضاع  رییتغ

در  ستیصرفاً برعکس عالقه ن ماللاست که  تینکته حائز اهم نی(. توجه به اای چهره

است و  یخنث هیجانیازنظر  گیالقعبیاست.  گیعالقبیاز ناشی  شتریبمالل ، قتیحق

. دکن آشفتگی ایجاد می هیجانیازنظر  ماللکه  شود، درحالی نمی هیجانیدرد  جادیباعث ا

)پکران،  دارد یگوناگون یزشیعواقب انگ زین ماللعالقه و  دم، عتفاوت بار هیجانی لیبه دل

شدن  ریبه درگ لیم ینه به معنا عالقگی بیگرچه (؛ 4020و پری،  گوتز، دنیلز، استاپینسکی

را  یمحکم یها زهیطورمعمول انگ به ماللاز آن است،  یریجلوگ یو نه برا تیفعالیک  در

باشد، اما با  ی برای ماللا مقدمه تواند ی. کمبود عالقه مدکن می جادیا تیفرار از وضع یبرا

-عصب راتییتوجه مختل ممکن است تغ (.4020)پکران و همکاران،  ستین کسانی مالل

ای  توجه ممکن است اثرات گسترده میرا مانع شود و بهبود و ترم یدر طول بهبود یمترمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Boredom 

2. Burnout 

3. Achievement-Related Emotion 
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سازی  ای نشان داده شد که فعال داشته باشد. در مطالعه ی گوناگونعملکردها یبر بهبود

بهبود در آموزش  یگریشود. در پژوهش د می طرفه یکتوجه مداوم منجر به بهبود غفلت 

و  ریبود )مات یمغز عهیبا ضا مارانیدر ب یریادگیو  یادآوری ییتوجه همراه با بهبود در توانا

 هایکاستیو  قشر پیشانی بید که آسده طور کل شواهد نشان می (. به2899سولبرگ، 

از عملکردها است و بهبود توجه در طول  یانواع یبهبود یکننده قو بینی توجه پیش

 (.4002 ر،یاست )سولبرگ و مات دیمف یبازتوان

استعداد به مالل و توجه مداوم در  نی( رابطه ب4024و همکاران ) یمالکوفسک

با سطح باالتر  مارانیکه ب افتندیها در کرد. آن یابیرا ارز کنشیدارای فزونساالن  بزرگ

کنند و  تر عمل می به توجه مداوم دارند ضعیف ازیکه ن یفیاستعداد به مالل در انجام وظا

 نیدهند؛ بنابرا را نشان می یو افسردگ کنشینارسایی توجه فزون لاز اختال یشتریعالئم ب

و  ستوودیشود )ا می ماللهای توجه مداوم باعث  که اختالل در عملکرد شبکه ازآنجایی

مالل  شیافزا کنشینارسایی توجه فزون لاختالافراد دارای در  همچنین(. 4024همکاران 

مالل  نیب یهمبستگ نیشده است، به علت چن گزارش ینیازنظر بال یهمراه با اختالل شناخت

تواند باعث  ازجمله توجه و حافظه می یشناخت صینقا یبازتوان ،یو توجه و حافظه کار

 (.2884 چ،ی؛ وات و دانو4009بهبود مالل شود )کاس و همکاران، 

مبتنی بر  هاییدرمان، 2ی عالوه بر آموزش بازخورد عصبیو رفتار ییهای دارو درمان

خود  ویژههای  مشکل یدارا ی، اما هر روش درمانهستندکنشی  بهبود فزون یبرا شواهد

از  یکی یارانهیرا یبخشی شناخت . توانستیاختالل مؤثر ن نیاز عالئم ا یبرخ یاست و برا

)هچمن و کنشی است  بهبود اختالل نارسایی توجه فزون یهای امیدوارکننده برا درمان

شناسان  روان ذهن عصب ،های شناختی به مدت طوالنی بازتوانی نارسایی .(4002همکاران، 

ها برای ترمیم یا کاهش  مداخلهاین ه است. کردخود مشغول  ن را بهاصو متخص

های محیطی  مداخله -گیرند: الف های شناختی در یکی از این سه قلمرو قرار می نارسایی

هایی که  مداخله -آورند. ب های مختل فراهم می های موقعیتی برای تواناییکه حمایت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Neurofeedback Training 
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های  استفاده از مداخله -را جبران کنند و جهای موجود  هدفشان این است که نارسایی

 .هاستمستقیمی که هدفشان بهبود فرایندهای شناختی زیربنایی و حذف یا کاهش نارسایی

های پردازش ای مستقیم شامل فناوریعنوان مداخله یار، به بازتوانی شناختی رایانه

های شناختی،  ارتشود که برای بهبود مه و واقعیت مجازی می تصویری، الگوی ویدئویی

(. 4029پور و نعمتی، های ارتباطی کاربرد دارد )تقی دهی و مهارت سازگارانه، سازمان

برای تمرین  دارنظامهای  فراهم آوردن فرصتا های مستقیم این است که ب فرض مداخله

های  یابند. درمان شامل تمرین های توجهی بهبود می توانایی ،های مختلف توجه کردن جنبه

است که نیازمند سطوح گوناگون توجه است. فرض بر این  یتکالیف از ایمجموعهر مکر

توجه باعث تغییر در ظرفیت  یها است که فعال کردن مکرر و تحریک مداوم دستگاه

 دهنده تغییرات زیربنایی در فعالیت نورونی استشود که این خود، به نظر نشان شناختی می

؛ a4020 ،b4020و پاولوری،  ؛ پاساروتی، سوینی4002؛ نیگ، 4004)هالروید و کولز، 

 .(4020؛ شولتز و همکاران؛ 4022زاده، فرخی و نوکنی، میلی، برجعلی، علیربات

طور  بهکند که  درمانگر تالش می یشناخت یبازتوان میمستق همداخل یدرمان کردیدر رو

اثر  میو مکانس ییربنایدیده را دوباره آموزش دهد. منطق ز عملکرد شناختی آسیب مستقیم

 یشده سبب بهبود مدارها انتخاب هایفیتکل یبر رو نیاست که تمر باور نیا کردیرو نیا

های  است که توانایی نیا توجه، فرض بر های بهبود کاستی درشود.  دیده می آسیب ینورون

های  کردن جنبه نیتمر یهای ساختارمند برا وسیله فراهم آوردن فرصت به یتوجه

 هایی تکلیفاز ای مجموعههای مکرر  یابند. درمان شامل تمرین توجه بهبود می گوناگون

و  درپیپی دناست که فعال کر نیتوجه است. فرض بر ا میزان گوناگون ازمندیاست که ن

خود به نظر  نیشود که ا می یشناخت تیدر ظرف رییتوجه باعث تغ یها مداوم سامانه کیتحر

 (.4002 ریاست )سولبرگ و مات ینورون تیدر فعال ییربنایز راتییدهنده تغ نشان

بازتوانی شناختی  درمانی یاهای گوناگون روانروش و تأثیر شواهد متعددی اثربخشی

 کنشی دارای اختالل نارسایی توجه فزون افرادهای توجه و حافظه کاری  در بهبود نارسایی

و  بک، هنسون، پافنبرگر، بنینگر ؛4022)ارجمندنیا، شریفی و رستمی،  دهدرا نشان می
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؛ چکو و همکاران، 4022و دلسگارد،  ؛ بیکیچ، لکمن، لیندشو، کریستنسن4020بنینگر، 

؛ قمری گیوی، 4028و اسدزاده،  نژاد، کرمی؛ فارسی4022؛ کورتز و همکاران، 4022

 ؛ کسلر،4024؛ گری و همکاران، 4022؛ گیبسون و همکاران، 4024نریمیانی و محمودی، 

و سجادی  زاده پژو، حسن؛ مهدوی، به4002؛ کلینگبرگ و همکاران، 4022و جو،  لکایو

و صدری  ی، رمضانیمحمد ؛4022و ابراهیمی،  ؛ مهوش ورنوسفادرانی4040اناری، 

و  ؛ اولسن، وستربرگ4042، 4040؛ نجاتی، 4022؛ ماتر و همکاران، 4021دمیرچی، 

و  اسمایلی اوینوها، آسکینس، پاول، پیالی؛ است4028میلی، ؛ رباط4002کلیننگبرگ، 

و  آبادی و نجاتی، تاجیک پروینچی، رایت؛ ضیاءبخش، شریفی، فتح4029رابرت، 

هبود بی راجع به اثربخشی بازتوانی شناختی بر هایپژوهشحال  ، بااین(4022اسکشار، 

، کنشی نارسایی توجه وجود ندارد فزوندارای اختالل کودکان تحصیلی  ماللکاهش 

بنابراین پژوهش حاضر بر آن است که به این سؤال پاسخ دهد، آیا بازتوانی شناختی با 

کنشی را  کودکان با اختالل نارسایی توجه فزون مالل تحصیلیتواند  می یارانهاستفاده از 

یار در مالل  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه کاهش دهد؟

 کنشی است. آموزان با اختالل نارسایی توجه فزون تحصیلی دانش

 روش

آزمون با  پس-آزموناست که دارای طرح پیش 2آزمایشینیمهاین پژوهش از نوع مطالعات 

برای  9است؛ در این پژوهش از گمارش تصادفی 4ماهه، با گروه گواه دوره پیگیری سه

آموزان با اختالل ل دانشجامعه این پژوهش شام شده است. استفاده 2های همتاشده گروه

حجم نمونه  نتعیی افزاربا استفاده از نرمبود. حجم نمونه  یکنش توجه فزون یینارسا

G.Power 3.1.9.2 توان، 99/0 ، اندازه اثر02/0 یبا آلفا گیری مکرراندازهآزمون  یبرا 

صورت  پژوهش به نینمونه ا نفر محاسبه شد. 42موردنظر  حجم نمونه کل، 90/0 آزمون
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. quasi-experimental study 

2. pretest-posttest control group design 
3. random assignment 
4. matched 
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با  ورود و خروج انتخاب شدند و یها  هدفمند، بر اساس مالک ای یقضاوت یرگی نمونه

در دو گروه  Microsoft Office Excelافزار نرم سازی دراستفاده از دستور تصادفی

های ورود شامل داشتن  مالک .شدند جایگذاری یصورت تصادف و گواه به شیآزما

به شرکت در پژوهش بود.  لیو تماکنشی توجه و فزون نارساییاختالل  صیتشخ

 ،پریشیروان هایاختالل یا ،جسمی عمده یک اختالل داشتن شامل خروجهای  مالک

مالحظات  زمان بود. هم شناختیهرگونه مداخله روان ایدارو  افتیو در یذهن یناتوان

اخالقی شامل دریافت رضایت آگاهانه از والدین، رفاه مراجعان، محرمانه بودن نتایج فردی 

 قرار گرفت. موردتوجهاز مطالعه، در این پژوهش  و حق خروج کنندگانو هویت شرکت

بود؛ این پرسشنامه توسط پکران،  2های تحصیلی این پژوهش پرسشنامه هیجان ابزار

های مربوط به کالس و  ( طراحی شده است و دارای بخش4004) 4گوتز، تیتز و پری

خرده گویه است و شامل  90مربوط به امتحان است. بخش مربوط به کالس دارای 

و خستگی  ی لذت از کالس، امیدواری، افتخار، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدیها اسیمق

گویه دارد و شامل  11های یادگیری و امتحان  شود؛ بخش مربوط به هیجان )مالل( می

 آرامش، اضطراب، خشم، افتخار، امیدواری، امتحان، یادگیری و از ی لذتها اسیخرده مق

مطالعه (. 4008شود )کدیور، فرزاد، کاووسیان، نیکدل،  و خستگی )مالل( می شرم، ناامیدی

ونی قابل قبولی دارد و پرسشنامه، همسانی دراین  داد، نشان (4008کدیور و همکاران )

است. همچنین  92/0تا  12/0در دامنه آن  یها اسیخرده مقضرایب آلفای کرونباخ در 

ها دارد ی نشان داد که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با دادهدیتائنتایج تحلیل عاملی 

کنند. ضریب آلفای کرونباخ می دیتائهای نیکویی برازش، مدل را و تمام شاخص

 شده گزارش 92/0و  92/0خستگی )مالل( از کالس و یادگیری به ترتیب  مقیاس دهخر

 89/0و  94/0(؛ در پژوهش اصلی این ضرایب به ترتیب 4008است )کدیور و همکاران، 

 (.4004بوده است )پکران و همکاران، 

توجه  یها شامل آموزش عملکرد بیبه ترتیار  رایانه یشناخت یپروتکل مداخله بازتوان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Academic Emotions Questionnaire (AEQ) 
2. Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P 
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، (24-8های )جلسه ، توجه متمرکز(9-2های ی )جلسه، توجه انتخاب(2-2های )جلسه مستمر

و حافظه فعال  (29-21های )جلسهپاسخ  ی، بازدار(22-29های شده )جلسه تقسیمتوجه 

هر  یا قهیدق  90جلسه  ستیب یشناخت یبازتوان هایجلسهبود. تعداد  ،(40-28های )جلسه

)سولبرگ و پروتکل بر اساس پروتکل آموزش پردازش توجه  نیبود. ا دو جلسههفته 

پاسخ به آن اضافه شد.  یتفاوت که حافظه فعال و بازدار نینوشته شد، با ا( 4002ماتیر، 

و  ینیشناسی بال پنج متخصص روان یاز سو یشناخت یمداخله بازتوان یمحتوا ییروا

 به شرح زیر است:محتوای این پروتکل  قرار گرفت. دییپزشک مورد تأ روان

است  نیکند. وظیفه مراجع ا که در جاده حرکت می کلتییک موتورس توجه مستمر:-0

مانع کلید واکنش را فشار دهد. سطح دشواری با کاهش زمان  تیمحض رؤ سرعت به که به

 شود. واکنش تعیین می

مرتبط  های مرتبط و غیر راند. محرک را می یمراجع در یک تونل واگن :توجه انتخابی -۲

های مرتبط پاسخ  است که فقط به محرک نی. وظیفه مراجع اندیآ یناگهان از تاریکی درم

به شکل  یخوراند دهد. اگر او دیر پاسخ دهد یا در پاسخ دادن شکست بخورد یک پس

غرش تندر و روشن شدن چراغ دریافت خواهد داشت. اگر مراجع به محرک نامربوط 

 د شد.قرمز روشن خواه پاسخ دهد چراغ

در حال حرکت است. مراجع با  اییک قایق بر روی دریاچه :توجه متمرکز -1

شود: پرندگان در حال سروصدا، وزوز یا صدای موج.  های گوناگونی مواجه می محرک

شده پاسخ دهد بدون اینکه با دیگر  های قبالً تعریف وظیفه مراجع این است که به محرک

 .ها حواسش پرت شود محرک

شود که نقش افسر امنیت  در این برنامه از مراجع خواسته می :شده تقسیمتوجه  -6

کنترل نمایشگر ها را در چند ای از صحنهفرودگاه را بر عهده بگیرد. او باید هم دامنه

زمان به اعالم بلندگو نیز توجه کند. وظیفه مراجع این است که با  مشاهده کند و هم
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ادن کلید پاسخ مقابله کند. اگر مراجع به شکل درصحنه با فشار د آمده شیمشکالت پ

ها مناسبی در واکنش به یک مشکل یا اعالم مرتبط شکست بخورد، تصویر در همه کانال

شده  شود. حوادث نشان داده داده مشخص می شود و کانالی که مشکلی در آن رخ ثبت می

دشواری با ازدیاد  کنند، مگر اینکه دکمه واکنش فشار داده شوند. سطح ادامه پیدا نمی

 شود. هایی که باید پایش شود، تعیین میکانال

ها پاسخ  شود به بعضی از محرک در این برنامه از مراجع خواسته می بازداری پاسخ: -5

ها  بودن محرک ینیب شیپ رقابلیدهد و به بعضی دیگر پاسخ ندهد. سطح دشواری با غ

 شود. مشخص می

شود که به شکل مستقیم و  برنامه از مراجع خواسته میدر این  مدت: حافظه کوتاه -4

کند را پس از حذف، به خاطر آورد. دشواری  می تیمعکوس تعداد تصاویری که رؤ

 شود. تکلیف با افزایش تصاویر مشخص می

های این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی شامل میانگین، انحراف استاندارد،  داده

افزار  های اجرای آن در محیط نرم فرض گیری مکرر و بررسی پیش زهتحلیل واریانس با اندا

SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. 42 نسخه 

 ها یافته

بر اساس متغیر  2شناختیهای جمعیتمیانگین و انحراف استاندارد ویژگی 2در جدول 

 شود.های آزمایش و گروه گواه مشاهده میی اولیه بین گروهمستقل و مقایسه
 کنندگان در پژوهششناختی شرکتهای جمعیتویژگی .0جدول 

T کل آزمایش لیست انتظار ویژگی
 

P 

 99/0 44/0 24/29( 84/0) 29/29( 80/0) 21/29( 89/0) سن

 - - 24 2 2 جنسیت پسر

 - - 24 2 2 جنسیت دختر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Demographic 
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کنندگان در پژوهش شود میانگین سن تمام شرکتمشاهده می 2طور که در جدول  همان

دهد که بین  ی ابتدایی نشان میسال است. نتایج مقایسه 84/0با انحراف استاندارد  24/29

(. p,44/0 =t=99/0های آزمایشی و گواه ازنظر سن تفاوت معناداری وجود ندارد )گروه

ازنظر توزیع جنسیت نیز هر دو گروه کامالً یکسان از شش دختر و شش پسر 

های آماری نیز موردنیاز فرضهای آماری پیشاز روشاند. برای اجرای هریک  شده تشکیل

 شده است. طور خالصه گزارش به 4است که در جدول 

آزمون متغیرهای  های پیشها و مقایسه میانگینآزمون برابری واریانس .۲جدول 

 گیری دو گروه آزمایش و گواه مورداندازه

 متغیر
لوین 

T 
P T p 

Box’s 

M F p لوین P رگرسیون P 

 مالل

 کالس
24/0 29/0 29/0 92/0 14/44 99/2 40/0 24/4 09/0 42/2 49/0 

مالل 

 یادگیری
99/0 91/0 18/0 22/0 89/22 99/2 42/0 12/2 28/0 002/0 89/0 

دهد  دو گروه مستقل نشان می tمشاهده است، نتایج آزمون  قابل 4طور که در جدول  همان

یک از متغیرهای وابسته تفاوت  هیچآزمون  که بین دو گروه آزمایشی و گواه در پیش

صورت مشابهی  دهد که گمارش تصادفی به ها نشان میمعناداری وجود ندارد؛ این یافته

آزمون دو گروه تفاوت معناداری وجود  برای هر دو گروه اتفاق افتاده است و بین پیش

ها انسدهد که شرط همسانی واری (. نتایج آزمون لوین نشان میt > 02/0نداشته است )

 02/0برای تمام متغیرهای پژوهش وجود دارد و سطح معناداری برای تمام متغیرها باالتر از 

های دو گروه در تمام  دهد که ماتریس کوواریانس نیز نشان می Mاست. نتایج آزمون 

گیری مکرر نیز وجود دارد. شرط دیگر اجرای آزمون اندازه رو نیمتغیرها همسان است، ازا

شده است.  متغیرهای پژوهش ارائه 2شرط همگنی شیب رگرسیون رگرسیون،در ستون 

ها از شود این شرط نیز برای تمام متغیرها وجود دارد و بین گروهطور که مشاهده می همان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Homogeneity of Regression Slopes 
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 این لحاظ تفاوت معناداری وجود ندارد.

در گیری مکرر میانگین، انحراف استاندارد و نتایج تحلیل واریانس اندازه 9در جدول 

عالوه میانگین و انحراف استاندارد هر یک از  آزمون و پیگیری بهآزمون، پس ی پیشمرحله

 شود.گیری مشاهده میها به تفکیک مراحل اندازه این زیرمؤلفه

 گیری مکررمیانگین، انحراف استاندارد و نتایج تحلیل واریانس چندراهه اندازه .1جدول 

 مرحله مقیاس
 آزمودنی بین آزمودنیدرون گروه

F آزمایش گواه
 

P Η
2 

F
 

P Η
2 

مالل 

 کالس

 آزمون پیش
(22/2 )

84/98 

(20/2 )

00/22 

 آزمونپس 49/0 09/0 80/2 11/0 02/0 42/28
(89/9 )

42/20 

(92/2 )

00/99 

 پیگیری
(09/2 )

20/20 

(82/2 )

42/99 

مالل 

 یادگیری

 آزمون پیش
(92/2 )

99/22 

(92/2 )

29/22 

 آزمونپس 94/0 02/0 22/8 92/0 02/0 89/202
(94/9 )

20/24 

(99/2 )

21/94 

 پیگیری
(22/9 )

20/24 

(00/2 )

12/94 

آزمودنی متغیرهای وابسته را بر های اثرات درونآزمودنی، نتایج آزمونهای درونستون

طور که در جدول  همانهای آزمایش و گواه در طول زمان نشان داده است. اساس گروه

ی آزمون تا مرحله ی پیشمشاهده است تمام متغیرهای وابسته در طول زمان از مرحله قابل

ی جفتی متغیرهای اصلی پژوهش اند. بر این اساس مقایسهداری داشتهپیگیری تغییر معنی

س آزمون متغیر مالل کالآزمون با پس های پیشنشان داد که در گروه آزمایش بین زمان

(02/0=p,12/9=t( متغیر مالل یادگیری ،)02/0=p,92/20=t) های گیریو بین اندازه

(، متغیر مالل یادگیری p,02/9=t=02/0آزمون و پیگیری متغیر مالل کالس ) پیش
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(02/0=p,92/20=tتمام این مقایسه ،)دار نبودند گروه گواه معنی ها در تمام مراحل

(02/0p>ستون .)بین گروه آزمایش و گواه در تمام متغیرهای نتایج  آزمودنی، های بین

 تآزمون و پیگیری وجود دارد. بر این اساس فرضیاوابسته تفاوت معناداری در مراحل پس

گیرد. در ستون مجذور ایتا میزان اندازه اثر روش بازتوانی پژوهش مورد تائید قرار می

اساس، این روش بر متغیرهای مالل کالس مشاهده است. بر این  قابل یاررایانهشناختی 

49/0η) اثری نزدیک به متوسطاندازه 
2
اثری اندازه متغیر مالل یادگیری دارای  و بر (=

94/0η)متوسط 
2
بر این اساس  مشاهده است. نیز قابل 2ها در شکل . این یافتهبوده است( =

آموزان با اختالل  یار، روشی مؤثر در کاهش مالل دانش روش بازتوانی شناختی رایانه

 کنشی است. نارسایی توجه فزون

 
آزمون و  پس ،آزمون و گروه گواه در سه مرحله پیش شیآزما یها گروه یها نیانگینمودار م. 0شکل 

 یریگیپ

 گیری بحث و نتیجه

متغیر مالل  ، درن گروه آزمایشیآموزا نشان داد که دانش لینیبا ییکارآزما نیا جینتا

 .نداتجربه کرده در مقایسه با گروه گواه توجهی کاهش قابل آماری، ازنظر تحصیلی

(، چکو و 4022های ارجمندنیا و همکاران )با پژوهش اری انهیرا یشناخت یبازتوان یاثربخش

(، کیانبخت 4024(، قمری گیوی و همکاران )4022(، کورتز و همکاران )4022همکاران )

 گروه گواه

 گروه آزمایش

 گروه گواه

 گروه آزمایش
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(، کسلر و 4024(، گری و همکاران )4022(، گیبسون و همکاران )4022و همکاران )

(، 4022(، تاجیک پروینچی و همکاران )4002کلینگبرگ و همکاران ) (،4022همکاران )

( 4042، 4040و نجاتی ) (4040(، مایلی و همکاران )4040ضیاءبخش و همکاران )

(، نشان دادند 4002(، کلینبرگ و همکاران )4022ان )هماهنگ است. کیانبخت و همکار

شود پاسخ صحیح و توجه بهبود یابد و حافظه کاری  بخشی شناختی، باعث می که توان

بخشی شناختی بااینکه بر  ( نشان دادند که توان4040بهبود یابد. ضیاءبخش و همکاران )

 دیداری، موجب افزایش توجه شده اثر معناداری نداشته است اما توجه مداوم و توجه تقسیم

 توجه متمرکز شنیداری، متمرکز توجه دیداری، انتخابی توجه شنیداری، انتخابی توجه

نتایج پژوهش است.  شده دیداری شده تقسیم توجه و شنیداری شده تقسیم توجه دیداری،

توجهی  طور قابل یار به نشان داد که برنامه بازتوانی شناختی رایانه، (4022) و همکارانکسلر 

کالمی و بینایی را افزایش داده و همچنین بر روی  ،سرعت پردازش، نمرات حافظه اخباری

 گری و همکارانه است. همچنین توجهی داشت پیشانی نقش قابلپیش قشر اییافزایش کار

ی آموزش حافظه کاری بر روی توجه، اپژوهشی را با عنوان تأثیر برنامه رایانه ،(4024)

های یادگیری   و ناتوانی کنشی نارسایی توجه فزوناختالل حافظه کاری را در نوجوانان با 

تواند به  ی حافظه کاری میااین بود که آموزش رایانهها آنهدف اولیه پژوهش  ند؛انجام دا

که دارای مشکالت توجه و یادگیری هستند کمک کند و هدف دیگر این  یآموزان دانش

تواند تمرکز را افزایش دهد. نتایج پژوهش نشان داد که این  ی میااست که این برنامه رایانه

دیگر توجهی داشت. در مطالعه  افزار آموزشی بر روی توجه و حافظه کاری تأثیر قابل نرم

شناختی برافزایش مهارت  بهبودافزار  نشان دادند که نرم(، 4024)و همکاران  یگیو قمری

در پژوهشی دیگر  آموزان دچار نارساخوانی تأثیر مثبتی داشته است. حافظه کاری دانش

شناختی تأثیر معناداری  ای رایانهمداخله ( گزارش کردند که 4022ارجمندنیا و همکاران )

 نمره کل هم در و همچنین ریاضی مشکالت با آموزان دانش لحافظه فعا کارکرد ارتقای بر

 جلو روبه و فراخنای ارقام هامکعب ها،ماز شامل حافظه، آزمون هایمقیاس خرده در و هم

 است. داشته عقب به رو و
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با داشتن  یار بازتوانی شناختی رایانهتوان اضافه کرد که  آمده می دست در تبیین نتایج به

های مثبت  این پتانسیل را دارد که با تقویت و آموزش ویژگی توجهیمنبع غنی از تمرینات 

کنشی را افزایش داده  آموزان دارای اختالل نارسایی توجه فزون توجه دانش و بالقوه افراد،

کاهش مالل  با این روشو  دهدآموزان ارتقاء  دانش این را در کارایی شخصیاحساس  و

ن است ایروش فرض زیربنایی این  در عالوهبهگردد. را سبب آموزان  ی در دانشتحصیل

شود؛ بنابراین با  رفتاری و هیجانی نیز میشناختی، های  ، منجر به تغییرهای توجهیکه تغییر

ای است که موجب خستگی،  کنندهمالل تحصیلی یک هیجان منفی و خنثی که نیتوجه به ا

موضوعات درسی و نسبت به  یدرس هایدر کالس انآموز دانشانگیزگی  یکنواختی و بی

زدگی که موجب افزایش دل توجهیهای  از طریق اصالح و تغییر مؤلفه روششود، این  می

تواند موجب تغییرات هیجانی و رفتاری شده و میزان مالل تحصیلی را  شود، می تحصیلی می

های تحصیلی از متغیرهای  از هیجانعنوان یکی  . مالل به(4028نژاد، )فارسی کاهش دهد

عاطفی شامل احساسات ناخوشایند آزاردهنده، متغیرهای شناختی شامل ادراکات تغییریافته 

در مورد زمان، متغیرهای فیزیولوژیکی شامل کاهش انگیختگی، متغیرهای نشانگر شامل 

غییر فعالیت ای، صوتی و حالت بدنی و متغیرهای انگیزشی شامل انگیزش برای ت نمود چهره

ی شناخت،  شود و جهت کاهش آن باید در یکی از متغیرها یا ترک موقعیت محسوب می

(. تغییرات 4020)پکران و همکاران،  عاطفه، رفتار و متغیر زیستی تغییر به وجود آورد

یار ایجادشده است در حیطه تغییرات شناختی و  توجهی که با روش بازتوانی شناختی رایانه

طورکلی، متغیر مالل تحصیلی بر کارکرد تحصیلی تأثیر منفی  بهآیند. می ابحس بهزیستی 

عالقگی و خستگی هیجانی،  یزان ناکارآمدی، بیافزایش مبا  که یطور بسزایی دارد، به

 که رسد می (،. به نظر4022پور و همکاران، )قدم کند پیدا می کاهشکارکرد تحصیلی 

 مالل را و تنیدگی امتحانات اضطراب، زا ماننداسترس هایموقعیت در هیجانی تنظیم عدم

(. 4029کرمی و خلیلی، شود )ویسمی منجر ضعیف تحصیلی کارکرد به دهد و افزایش می

 یبه بررس کارکردی که ی رزونانس مغناطیسیربرداریتصوبا استفاده از  ریمطالعات اخ

کنشی  توجه فزونشناختی پردازش احساسات در اختالل نارسایی  عصب های  هیپا
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، a4020اند )پاساروتی و همکاران،  توجه داشته پیشانیشیاند، به نقش مناطق پ پرداخته

b4020) کمربندویژه  . به(4002)نیگ،  در ارتباط هستند ییطورکلی با کارکرد اجرا که به 

 همچنین، رژیک ارتباط داردنیو سروتون کینرژیدوپام یانتقال عصبهای  که با مسیر 2یقدام

را  یو شناخت هیجانیمهار  های ندیزیاد فرآ احتمال به زین 4پیشانی جانبی پیش قشر خلفی

در  یکارکرد راتییتغ(. 4022، شولز و همکاران، 4004)هالروید و کولز،  کند می کپارچهی

باشد که منجر  هیجانی گیختیهای برانگ محرک کیساز عدم تفکنهیزم تواند میمناطق  نیا

 .شود می کنشی آموزان با اختالل نارسایی توجه فزون دانش دشواری در تنظیم هیجانی به

 حل را تکلیفی آموزان دانش وقتی گفت تواندیگر می احتمالی تبیین یک عنوان به

بر  تمرکز برای انگیزه بیشتری شود می موجب تقویت این شوند،تقویت می ند،کن می

 شود. می بعدی هایموفقیت موجب خود انگیزه این و باشند بعدی داشته تکالیف هدفمند

 آموزان دانش شود می باعث که برد نام میانجی متغیری عنوان به از انگیزه توانمی درواقع

 سویی از کنند. متمرکز مسئله حل بر را خود ذهنی نیروهای و تمام کرده تمرکز هدف روی

 افزایش سبب شاید و است کارکردی دارای کودکان در این وجوش جنب و حرکت دیگر

 هایفعالیت است ممکن ترتیب بدین گردد، میزان هوشیاری رفتن باال و بازداری مهار

 کودکان در هدفمند فعالیت جهت انگیزش با مناسب و بستری ایجاد با هدفمند و ریتمیک

 آن دنبال به و هوشیاری سطح سبب افزایش فعالی نارسایی توجه،بیش اختالل دارای

 که است شده استفاده شناختی بخشی برنامه توان از مطالعه این در. شود توجه آستانه افزایش

 این بهبود بنابراین، دارد؛ اجرایی تمرکز فرآیندهای هایزیرمجموعه و حافظه فعال روی

)ضیاءبخش  دکن می فعالی نارسایی توجه کمکبیش اختالل با کودکان به حافظه از بخش

شود و (؛ افزون بر این بازخورد قابل توجهی به این کودکان ارائه می4040همکاران، و 

های کارکردهای اجرایی را در تواند کاستییابد که میدرنتیجه آگاهی افزایش می

تواند با افزایش ای میروش مداخله تیدرنهاکارهایی که نیازمند توجه هستند بهبود بخشد؛ 

(، 4040( و امید )مهدوی و همکاران، 4021خودکارآمدپنداری )محمدی و همکاران، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Anterior Cingulate 
2.  Dorsolateral Prefrontal Cortex 
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فعالی آموزان دارای اختالل بیش منجر به افزایش کارکرد و کاهش مالل تحصیلی دانش

 شود. نارسایی توجه می

 تعارض منافع

 د منافعی وجود ندارد.تضا گونه چیدارند که در نتایج این پژوهش هاعالم مینویسندگان 
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