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Abstract
Background & Aim: Attaining optimal performance along with enhancing memory
and recognition are among the most important goals of students in the field of
academic achievement. This study aimed to evaluate the effect of computer assisted
rehabilitation on the performance of working memory and recognition in the forms of
Industrial Design students of Tabriz Islamic Art University.
Materials & Methods: This quasi-experimental research was conducted on two
groups of 15 subjects, who were selected through simple random sampling. Data
collection tools included the companion rehabilitation program and test of working
memory and recognition in forms. Data analysis was performed in SPSS version 21
using One-way ANCOVA.
Results: In this study, there was a significant difference between the test and control
groups in terms of mean pretest and post-test scores (P<0.01). Accordingly, computer
assisted rehabilitation improved the working memory and recognition in the forms of
the subjects in the test group.
Conclusion: According to the results of the study, computer assisted rehabilitation
can be used as a method to achieve optimal performance in students.
Keywords: Computer Assisted Rehabilitation, Memory, Recognition in the Forms,
Recognition
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چکیده
زمینه و هدف :رسیدن به عملکرد بهینه به همراه بهبود حافظه و بازشناسی از مهمترین اهداف دانشجویان در زمینهی
پیشرفت تحصیلی است .پژوهش حاضر با هدف تأثیر توانبخشی رایانهیار بر بهبود عملکرد حافظه فعال و بازشناسی
اشکال در دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسالمی شهر تبریز انجام شد.
مواد و روشها :طرح پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی با دو گروه  19نفری آزمودنی انجام شد.
شرکتکنندگان به صورت تصادفی ساده انتخاب و در گروههای آزمایش و کنترل قرار گرفتند .بدینصورت که هر
گروه شامل  19نفر بود .ابزار پژوهش شامل برنامه کامپیوتری توانبخشی رایانه یار و آزمون حافظه فعال و بازشناسی
اشکال بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21و با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره
صورت گرفت.
یافتهها :تحلیل دادهها نشان داد که بین میانگین نمرههای پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت
معنیداری وجود داشت ( ،)P<9/91بهنحویکه توانبخشی رایانه یار باعث بهبود حافظه فعال و بازشناسی اشکال در افراد
گروه آزمایش شده است .مقایسه نمره پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش و کنترل با اثر کوریت پیشآزمون انجام
شد.
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که توانبخشی رایانه یار میتواند به عنوان یک روش برای دستیابی به عملکرد بهینه
در دانشجویان طراحی صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد.
واژههای کلیدی :توانبخشی رایانه یار ،حافظه ،بازشناسی اشکال ،شناخت.

مقدمه

ارزیابی ،بازیابی کردن و سایر فعالیتهای شناختی

حافظه مفهوم پیچیده ،مبهم و گستردهای است

و فراشناختی ضروری است ( .)1به نظر  Loosliو

که بر تمام رفتارهای فردی و اجتماعی تأثیر

همکاران ( )2حافظه فرایندی ذهنی و شامل توانایی

میگذارد؛ به طوری که هیچ رفتاری بدون تأثیر

ذخیره و رمزگردانی؛ بازخوانی و یادآوری و

گرفتن از آن متصور نیست .حافظه مفهومی است

پردازش موضوعها است؛ به عبارت دیگر ،سازهی

که برای ذخیره کردن و کدگذاری اطالعات،

حافظه در حوزه مطالعات روانشناختی به این امر

تفکر ،استدالل ،تحلیل نمودن ،سازماندهی،

میپردازد که موضوعهای مختلف و متنوع چگونه
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 -1عضو هیأت علمی ،دانشکده ی طراحی اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.

تاثیر توانبخشی رایانه یار بر...

پردازشهای ذهنی دخیل در بازیابی و فراموشی

میکنند ( .)9درواقع توانمندسازی یا آموزش

کدامند ( 3و  .)2حافظه جزء جداییناپذیر سیستم

شناختی به آموزشهایی اطالق میشوند که مبتنی

شناختی افراد است .حافظه فرایندی است که

بر یافتههای علوم شناختی ولی به شکل بازی

توسط آن دانش کدگذاری ،ذخیره و بعداً

(عموماً بازیهای کامپیوتری) سعی میکنند

یادآوری میگردد .بسیاری از رفتارهای مهم یاد

عملکردهای شناختی (دقت ،توجه ،ادراک

گرفته میشوند .حافظه دارای این ظرفیت است که

دیداری -فضایی ،تمیز شنیداری ،انواع حافظه

اطالعات را درون یک سیستم نگهداری داخلی

مخصوصاً حافظهی کاری و سایر کارکردهای

که قابل جستجو باشد ،نگه میدارد ،بهگونهای که

اجرایی) را بهبود بخشیده یا ارتقا دهند که همهی

این اطالعات بعداً قابلدسترسی و استفاده باشد.

این موارد بر اصل انعطافپذیری مغز اشاره دارد

شاید بیش از هر سازمان شناختی دیگر ،در

( Owen .)0و همکاران ( )2919توانبخشی را

دهههای اخیر فهم حافظه طبیعی و حافظه اختالل

روشی میدانند که از ادغام علوم اعصاب شناختی

یافته ،پیشرفت زیادی کرده باشد ( .)9حافظه یکی

با فناوریهای اطالعات به وجود آمده و برای

از بنیانهای یادگیری ،تفکر ،خالقیت ،برنامهریزی

ارتقای توانمندیهای مغز در زمینهی کارکردهای

و رفتار روزمره ما را تشکیل میدهد .همه

شناختی از جمله ادراک ،توجه ،هوشیاری و

رفتارهای اجتماعی ما به حافظه نیاز دارند .زمانی

حافظه استفاده میشود .عالوه بر تمام موارد

که اطالعات در حافظه ذخیره میشود (انباره

ذکرشده تحقیقات زیادی ثابت کردهاند که یکی

موقت دیداری -فضایی) ،بیشترین فعالیت مغزی

از مشکالت دانشجویان ،کاهش انگیزه آنها برای

در نیمکره راست صورت میگیرد .عالوه بر این

پرداختن به تکالیف درسی و فراگیری آنها است؛

عواملی مثل چندزبانه بودن ،هوش و سالمت روان

که استفاده از کامپیوتر و آموزش از طریق

بر حافظه تأثیر میگذارند ()9؛ بنابراین روشها و

بازیهای کامپیوتری میتواند تا حد زیادی به حل

تکنیکهایی که بتوانند حافظه را بهبود ببخشند از

این مشکل کمک نماید .برنامههای آموزشی

اهمیت زیادی برخوردارند ،در این میان

گوناگونی همجهت بهبود این کارکردها

توانبخشی رایانه یار یکی از تکنیکهای نوین

تدوینشده و اثربخشی آنها در پژوهشهای

است که اخیراً جهت تقویت حافظه و بازشناسی

مختلف به تائید رسیده است ( .)8آموزش و

مورد استفاده قرار میگیرد.

توانبخشی رایانه یار ،با درگیر کردن و

در دهههای اخیر ،عالقهی روزافزونی به

بهکارگیری مجموعهای از تواناییهای شناختی

استفاده از رایانه در زمینه شناخت مشاهده میشود

افراد ،موجب بهبود و افزایش این تواناییها در

که این امر موجب گسترش برنامههای آموزشی

افراد میشود .یکی از روشهایی که از طریق آن

شناختی بر اساس رایانهها شده است؛ به طوری که

میتوان توانبخشی را بکار گرفت؛ استفاده از

این برنامهها قابلیت تنظیم سطح دشواری تکلیف از

نرمافزارها و بازیهای کامپیوتری متناسب با این

ساده به مشکل را بر اساس تفاوتهای فردی دارند

تواناییها است.
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در حافظه ذخیره ،ثبت و سازماندهی میشوند و

و چالشهای شناختی مداومی را برای فرد ایجاد

حمید رضا عمارلو

در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا

توانبخشی مغز من (ساخت موسسه علوم شناختی

آموزش توانبخشی رایانه یار باعث بهبود حافظه و

و رفتاری سینا) را دریافت نمودند ولی گروه

بازشناسی اشکال در دانشجویان طراحی صنعتی

کنترل هیچ مداخلهای را دریافت نکردند .قبل و

دانشگاه هنر اسالمی شهر تبریز میشود؟

بعد از مداخله نیز آزمون کامپیوتری حافظه و
بازشناسی اشکال به عنوان ابزار اندازهگیری میزان

مواد و روشها

توانایی شرکتکنندگان در عملکرد حافظه فعال و

طرح پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی
با دو گروه آزمودنی برگزار شد .بدینصورت که

بازشناسی اشکال ،از هر دو گروه به عنوان
پیشآزمون و پسآزمون به عمل آمد.

یک گروه  19نفر افراد گروه آزمایش و  19نفر نیز

در این پژوهش به منظور مداخله در گروه

شامل گروه کنترل بود .قبل از شروع فرآیند

آزمایش ،از نرمافزار توانبخشی رایانه یار استفاده

آزمایش به همهی آزمودنیها تعهد داده شد که

گردید .توانبخشی رایانه یار در این پژوهش،

نتایج این آزمون به صورت گروهی و بدون نام

آموزشی است که به وسیله نرمافزار آموزشی مغز

تحلیل شده و آزمودنیها میتوانند در هر مرحله

من (ساخت موسسه علوم شناختی و رفتاری سینا)،

که مایل به ادامهی همکاری نبودند آزمایش را

به گروه آزمایش ارائه میشود .مغز من یک برنامه

ترک نمایند.

آموزشی رایانه یار جذاب است که همانند

در این بخش معیارهای ورود شرکتکنندگان

بازیهای کامپیوتری طراحی شده است .این برنامه

شامل :دانشجوی مقطع کارشناسی بودن ،سالم

دارای چند بازی با سطوح مختلف است که شامل

بودن از نظر روانی (با توجه به مراجعه به پرونده

بازی با اعداد و عملیات ساده ریاضیات ،به

مشاوره آنها) ،عدم شرکت در کالسهای

یادسپاری و حدس تصاویر و بازیهایی ازایندست

توانمندسازی دیگر همزمان با شرکت در پژوهش

میشود .این برنامه یکی از بهترین و کارآمدترین

بود و معیارهای خروج نیز شامل غیبت بیش از سه

برنامههای آموزش و پرورش ذهنی است که به

جلسه در کالسهای توانبخشی و عدم رضایت

صورت کامپیوتری طراحی و ارائه شده است.

آزمودنی میشد.

ابزار اندازهگیری مورد استفاده در این پژوهش

به منظور جمعآوری دادهها ،بعد از کسب

آزمون بازشناسی اشکال و همچنین آزمون

مجوزهای الزم بر اساس فراخوان تعداد  39نفر از

حافظهی کاری بوده که یکی از پرکاربردترین

دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

آزمونهای فیزیولوژی عصبی برای بررسی حافظه

طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسالمی تبریز انتخاب

کوتاهمدت و حافظه کاری افراد میباشند.

و در گروههای آزمایش و کنترل به طور تصادفی

بازشناسی اشکال در این پژوهش ،به وسیله نرمافزار

گمارش شدند .میانگین سنی شرکتکنندگان در

آموزشی بازشناسی اشکال (ساخت موسسه علوم

این آزمون  29سال و تعداد  19نفر زن و  19نفر

شناختی و رفتاری سینا) ،به دست آمد که در این

مرد بودند .از این میان تعداد  9نفر متأهل و  29نفر

آزمون یک نمره کل به عنوان نتیجه در اختیار قرار
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با توجه به مباحث مطرحشده پژوهش حاضر

مجرد بودند .گروه آزمایش تعداد  8جلسه

تاثیر توانبخشی رایانه یار بر...

آزمودنی توانسته است شناسایی کند .در این

صد عدد است به پایان برسد .ازآنجاکه این

آزمون  2شکل به طور همزمان برای چهار ثانیه بر

تکلیف هم نگهداری اطالعات شناختی و هم

صفحه نمایشگر ظاهر میشود و دو ثانیه پس از

دستکاری آنها را شامل میشود ،برای سنجش

ناپدید شدن اشکال 2 ،شکل دیگر به طور همزمان

عملکرد حافظه کاری بسیار مناسب شناخته شده

ظاهر میشود( .این عمل  22مرتبه تکرار میشود).

است .ضرایب اعتبار در دامنه بین  9/92تا ،9/82

آزمودنی باید توجه داشته باشد که یکی از

اعتبار باالی این آزمون را نشان داد .روایی این

شکلهای مجموعهی جدید در مجموعهی  2تایی

آزمون نیز به عنوان شاخص سنجش عملکرد

قبلی قرار داشته است و باید آن را مشخص کند.

حافظه کاری بسیار قابلقبول است ( .)19ضریب

در این آزمون شرایط به صورتی نیست که فرد

آلفای کرونباخ در این پژوهش  9/83به دست

بتواند اشکال ارائه شده را به حافظه بلندمدت

آمد.
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روشهای

بسپارد .)0( .پایایی پرسشنامه در این مطالعه با

آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  9/00بود.

تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از

همچنین در مورد آزمون حافظه کاری ،این

نرمافزار  SPSSنسخه  21انجام شد.

آزمون یک تکلیف سنجش عملکرد شناختی
مرتبط با کنشهای اجرایی است و نخستین بار در

یافتهها

سال ( )1098توسط  Kirchnerمعرفی شد .در این

جدول  1میانگین و انحراف معیار متغیرهای

آزمون فرد به یک محرک مثالً یک عدد

پژوهش را نشان میدهد.

درصورتیکه با محرک قبل از خود مشابه باشد
پاسخ میدهد ،ارائهی محرکها و پاسخ فرد مداوم

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد حافظه و بازشناسی
در مرحله پیشآزمون و پسآزمون در گروه آزمایشی و کنترل
پیشآزمون ()n=19
گروه آزمایشی

پسآزمون ()n=19

گروه کنترل

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

نتیجه حافظه

39/29

9/93

39/89

زمان واکنش حافظه

982/29

123/93

091/89

نتیجه بازشناسی

21/99

2/20

گروه آزمایشی

میانگین انحراف معیار

10/03

گروه کنترل

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

9/93

21/29

3/20

39/03

3/00

190/22

929/29

193/38

989/93

129/20

2/92

20/29

1/99

29/99

2/90

قبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس

قرار گرفت .بر اساس نتایج ،پیشفرض همگنی

چند متغیری برای متغیرهای پژوهش ،پیشفرض

واریانسها در متغیرهای مورد بررسی هر دو گروه

همگنی واریانسها با آزمون لوین مورد بررسی

تأیید شد .این آزمون برای هیچکدام از متغیرها
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داده میشود و حاکی از تعداد شکلهایی است که

است .تا زمانی که تعداد محرکها که در اینجا

حمید رضا عمارلو

معنیدار نبود .همچنین برای بررسی فرض همگنی

پیشفرض همگنی ماتریس کوواریانس

نشان داد که تفاوت کوواریانسها معنیدار نیست

همگنی ماتریس کوواریانس استفاده شد؛

و در نتیجه پیشفرض همگنی کوواریانسها برقرار

همانگونه که مندرجات جدول  2نشان میدهد،

است( .نتایج آزمون لوین نشان داد که با F=1/00

همبستگی موجود بین متغیرهای مورد مطالعه

در سطح  P<9/99معنیدار نیست)؛ بنابراین

همگن است؛ چراکه  Fمشاهده شده مربوط به این

پیشفرضهای تحلیل کوواریانس تائید شد .این

آزمون در سطح  9/99از نظر آماری معنادار نیست؛

پیشفرضها عبارتاند از:

بنابراین پیشفرض همگنی ماتریس کوواریانس
محقق شده است.

جدول  :2آزمون ام باکس برای پیشفرض همگنی ماتریس کوواریانس
متغیر

ام باکس

متغیر وابسته

10/20

درجه آزادی

درجه آزادی

اول

دوم

9

2283/02

پیشفرض همگنی واریانس خطا

P

F

9/128

1/03

چرا که  Fمشاهده شده مربوط به این آزمون ،در

در این قسمت نیز از آزمون لوین جهت بررسی

متغیرهای مورد مطالعه ،در سطح  p<9/99از نظر

مفروضه یکسانی واریانس خطا استفاده شد؛

آماری معنادار نیست؛ بنابراین پیشفرض همگنی

مندرجات جدول  3نشان میدهد که واریانس

واریانس خطا نیز محقق شده است.

خطای نتیجه حافظه ،زمان واکنش حافظه و نتیجه
بازشناسی در گروههای مورد مطالعه همگن است،
جدول  :3آزمون لوین برای همگنی واریانس خطا
متغیر

ضریبF

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

P

3/23

2

20

9/999

زمان واکنش حافظه

9/209

2

20

9/919

نتیجه بازشناسی

9/020

2

20

9/309

نتیجه حافظه

پیشفرض همگنی شیب رگرسیون

نتیجه بررسی یکسانی شیب رگرسیون نشان داد
که  Fمحاسبه شده در سطح  9/99معنادار نیست.

بنابراین یکسانی شیب رگرسیون در متغیر وابسته
نیز برقرار است.
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کوواریانسها از آزمون باکس استفاده شد و نتایج

در این بخش از آزمون ام باکس برای بررسی

تاثیر توانبخشی رایانه یار بر...

جدول  :4پیشفرض همگنی شیب رگرسیون

نتیجه حافظه

2 /09

9/112

زمان واکنش حافظه

1/90

9/290

نتیجه بازشناسی

9/232

9/932

منابع

پیشفرض همبستگی متعارف یا کرویت بارتلت
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ضریب F

ضریب P

متغیرها به صورت ترکیبی یک متغیر وزنی جدید

برای بررسی پیشفرض همبستگی متعارف بین

به وجود آوردهاند؛ چراکه شاخص بارتلت

متغیرهای وابسته از آزمون کرویت بارتلت استفاده

( )χ=0/92محاسبه شده و در سطح  p<9/99از نظر

شد که نتایج جدول  9نشان میدهد بین این

آماری معنادار است.

متغیرها همبستگی متعارف وجود دارد و این
جدول  :5آزمون کرویت بارتلت برای همبستگی متعارف
متغیر

خی دو

متغیر وابسته

0/92

همان طور که در جدول  9مالحظه میشود
سطوح معنیداری همه آزمونها قابلیت استفاده از

درجه
آزادی
2

P
9/990

میشمارند .این نتایج نشان میدهد که بین دو
گروه تفاوت معنیدار وجود دارد.

تحلیل کوواریانس چند متغیری را مجاز
جدول  :6نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره گروههای آزمایش و کنترل
در مرحله پسآزمون آزمون حافظه و بازشناسی
نام آزمون

مقدار

درجه آزادی

درجه آزادی

فرضیه

خطا

F

ضریب P

اثر پیالیی

9/812

3

23

33/10

9/991

المبدای ویلکز

9/188

3

23

33/10

9/991

 )P<9/991تفاوت معنیدار مشاهده شد ،اما زمان
همان طور که در جدول  0نشان داده شده
است ،بین دو گروه در نتیجه حافظه (،F=19/91

واکنش ( )P>9/99 ،F=00/23بین دو گروه
تفاوت معنیدار مشاهده نشد.

 )p<9/991و نتیجه بازشناسی (،F=00/23
جدول :7نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره جهت مقایسه گروههای آزمایشی و کنترل در حافظه و بازشناسی
منبع تغییرات
نتیجه حافظه
زمان واکنش حافظه
نتیجه بازشناسی
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مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

توان آزمون

F

سطح معناداری

138/92

1

138/92

9/993

9/03

9/99

19/91

9898/00

1

9898/00

9/292

9/81

9/03

9/020

328/22

1

328/22

9/991

9/93

9/00

00/23
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بحث و نتیجهگیری

در تبیین این یافتهها میتوان گفت که تازگی و

توانبخشی رایانه یار باعث بهبود عملکرد حافظه و

جنبه رقابتی و بازی گونه بودن تمرینهای

بازشناسی میشود ،اما در زمان واکنش آزمودنی

ارائهشده توسط کامپیوتر ،موجب جلبتوجه و

تأثیر معناداری نداشت .در همین راستا  Ponceو

حفظ و تداوم این کارکرد شناختی ،در طول مدت

همکاران ( )2912در تحقیق خود با هدف بررسی

ارائه تمرینهای کامپیوتری شده است و حاصل

اثربخشی برنامههای رایانهای به منظور آموزش

این فرایند ،بهبود نسبی این توانایی بوده است (.)2

راهکارهای درک مطلب در شیلی ،نشان دادند که

همچنین ،رایانهها نسبت به آموزش سنتی ،ظرفیت

یادگیری در محیط مبتنی بر رایانه در دانشجویان

بیشتری برای ایجاد انگیزه ،با دقت مشاهده کردن،

بسیار مؤثر بوده است ( Loosli .)11و همکاران

فردی سازی و تمرین تمرکز دارند ( .)2رایانهها

( )2911در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که

بازخورد فوری برای کارایی کودک فراهم

تنها با دو هفته تمرین رایانهای اختصاصی متمرکز

میکند و سبب میشود که فرد یک اشتباه را به

بر حافظه فعال که شامل تصاویری از حیوانات بود

مدت طوالنی تکرار نکند ،چون تکرار اشتباه

و در دو بخش پردازش /رمزگذاری و مرحله

موجب تثبیت اشتباه و سختتر کردن تغییر آن

یادآوری طراحی شده بود ،در تکالیف شناختی و

میشود (.)9

حافظه فعال تفاوت معنیداری در عملکرد حافظه

عالوه بر این در ارتباط با اثربخشی توانبخشی

فعال و خواندن دیده شد ( .)3سایر محققان نیز

نوروسایکولوژیکی از طریق نرمافزار بر توجه و

تأثیر استفاده از فناوری و نرمافزارهای آموزشی را

نگهداری توجه میتوان گفت بر اساس نظریات

بر بهبود عملکرد حافظه مورد تائید قراردادند (،12

پیاژه و ویگوتسکی ،بازی اساساً اصلیترین عامل

 Kesler & Lacayo .)13نیز پژوهشی را با عنوان

رشد شناختی است .افراد در خالل بازی و بهویژه

بررسی مقدماتی برنامه بازتوانی شناختی آنالین

بازیهای آموزشی به مفاهیم ذهنی جدیدی دست

برای مهارتهای کارکردهای اجرایی ،انجام

مییابند و مهارتهای بیشتر و بهتری را کسب

دادند .نتایج پژوهش نشان داد که برنامهی بازتوانی

میکنند ()19؛ بنابراین توجه نیز از این قاعده مستثنا

شناختی رایانهای به طور قابل توجهی سرعت

نبوده و بازیهای آموزشی که روشهای اینچنینی

پردازش ،انعطافپذیری شناختی ،نمرات حافظهی

در اختیار افراد قرار میدهد موجب میشود که

اخباری کالمی و بینایی را افزایش داده و همچنین

حیطه توجه مداوم در این افراد تحریک و تقویت

بر روی افزایش فعالیت کورتکس پیشانی نقش

شود .بهعالوه اینکه ابزارها و بازیهایی که معموالً

قابلتوجهی داشته است ( .)12تفاوت عمدهی این

در برنامههای کامپیوتری توانبخشی به کار گرفته

پژوهش با مطالعات قبلی استفاده از ابزارهای

میشوند ،در هر بار استفاده ،متفاوت از تمرینات

کامپیوتری برای سنجش به جای ابزارهای دستی و

دفعه قبل بوده و این مسئله باعث عدم ایجاد اثر

مداد کاغذی برای سنجش استفاده شده است.

تکرار و تمرین صرف شده و برای آنها یکنواخت
و تکراری نخواهد بود (.)19
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یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که

جذابیت این روش درمانی برای دانشآموزان و
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...تاثیر توانبخشی رایانه یار بر

.)10( توجه خود را باال برده و آن را حفظ نماید

همچنین این تمرینات در قالب بازی و مسابقه

پژوهش حاضر دارای محدودیتهای بود از جمله

 حافظه و حل مسئله،موجب تقویت توجه

اینکه تعداد نمونه کم بود و به همین دلیل تعمیم

میشوند؛ ظاهر جذاب این بازیها باعث میشود

 پیشنهاد.یافتهها باید با احتیاط صورت بگیرد

که فرد با هیجان بیشتر و خستگی کمتر به انجام

میگردد که مطالعات آینده برنامه توانبخشی

این تمرینات بپردازد و داشتن محدودیت زمانی در

رایانه یار را برای سایر کارکردهای شناختی نیز

اکثر این بازیها باعث تالش بیشتر و افزایش

.بکار گیرند

 عالوه.سرعت عمل و حفظ توجه مستمر میشود
بر این در برنامه توانبخشی سطح دشواری تکالیف

تشکر و قدردانی
در پایان از کلیهی دانشجویان محترم رشتهی
طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسالمی تبریز که ما را در
.برگزاری این پژوهش یاری نمودند سپاسگزاریم

بر اساس سطح آمادگی اولیه فرد تعیین میشود و
بهتدریج سطح دشواری تکالیف بر اساس پیشرفت
فرد افزایش مییابد و زمان انجام هر مرحله از
بازیها نیز طوالنی نبوده و موجب جلوگیری از
خستگی شده و به فرد کمک میکند که ظرفیت
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