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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      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

How to cite this article: 

Ammarlou HR, Mozekesh L, Movahedi Y. Effect of Computer Assisted Rehabilitation 

on Performance of Working Memory and Recognition in the Forms of Students. 

Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2019; 4(3): 6-15. 

URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-179-fa.html  

 

Original Article 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jn
m

p.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             1 / 10

http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-179-fa.html
http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-179-fa.html


 حمید رضا عمارلو

  1       7931 مستانز، ومس، شماره چهارمفصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، دوره       

 اشکال  یبر بهبود عملکرد حافظه فعال و بازشناس اری انهیرا بخشی توان تأثیر

 انیدر دانشجو
 

 3، یزدان موحدی2کش، لیال موزه*1حمید رضا عمارلو
  دانشکده ی طراحی اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران. ،عضو هیأت علمی -1

 د، تبریز، ایران.طراحی صنعتی، دانشگاه صنعتی سهن کارشناس-2

  استادیار، دکتری علوم اعصاب شناختی، دانشکده طراحی اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران. -3

 H.ammarloo@tabriziau.ac.ir: لیمیا ،90390099299 تلفن:حمید رضا عمارلو.  نویسنده مسئول:

 

 22/90/1300یرش: تاریخ پذ                    29/90/1300تاریخ دریافت: 

 چکیده

ی اهداف دانشجویان در زمینه ینتر مهمرسیدن به عملکرد بهینه به همراه بهبود حافظه و بازشناسی از : زمینه و هدف

یار بر بهبود عملکرد حافظه فعال و بازشناسی رایانه بخشی توان تأثیر. پژوهش حاضر با هدف استپیشرفت تحصیلی 

 نعتی دانشگاه هنر اسالمی شهر تبریز انجام شد.اشکال در دانشجویان طراحی ص

انجام شد. نفری آزمودنی  19طرح پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی با دو گروه  ها:مواد و روش

که هر  صورت بدین. و کنترل قرار گرفتند شیآزما یهاساده انتخاب و در گروه یبه صورت تصادف کنندگان شرکت

 بازشناسیرایانه یار و آزمون حافظه فعال و  بخشی توانر پژوهش شامل برنامه کامپیوتری نفر بود. ابزا 19گروه شامل 

و با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره  21نسخه  SPSS افزار نرمها با استفاده از اشکال بود. تجزیه و تحلیل داده

 صورت گرفت.

گروه آزمایش و کنترل تفاوت  آزمون پسو  آزمون پیشهای هها نشان داد که بین میانگین نمرتحلیل داده: ها یافته

رایانه یار باعث بهبود حافظه فعال و بازشناسی اشکال در افراد  بخشی توان که نحوی به، (>91/9P) داری وجود داشتمعنی

انجام  مونآز پیش تیو کنترل با اثر کور شیگروه آزما آزمون پسو  آزمون پیشنمره  سهیمقا گروه آزمایش شده است.

 شد.

تواند به عنوان یک روش برای دستیابی به عملکرد بهینه رایانه یار می بخشی تواناین مطالعه نشان داد که : گیرییجهنت

 در دانشجویان طراحی صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد.

 .رایانه یار، حافظه، بازشناسی اشکال، شناخت بخشی توان :یدیکل یها واژه

 

 مقدمه

ای است مفهوم پیچیده، مبهم و گستردهحافظه 

 تأثیرکه بر تمام رفتارهای فردی و اجتماعی 

 تأثیر؛ به طوری که هیچ رفتاری بدون گذارد یم

گرفتن از آن متصور نیست. حافظه مفهومی است 

که برای ذخیره کردن و کدگذاری اطالعات، 

، یده سازمانتفکر، استدالل، تحلیل نمودن، 

شناختی  یها تیفعالردن و سایر ارزیابی، بازیابی ک

و  Loosli(. به نظر 1و فراشناختی ضروری است )

( حافظه فرایندی ذهنی و شامل توانایی 2) همکاران

ذخیره و رمزگردانی؛ بازخوانی و یادآوری و 

ی به عبارت دیگر، سازه؛ ستا ها موضوعپردازش 

به این امر  شناختی روانحافظه در حوزه مطالعات 

های مختلف و متنوع چگونه که موضوعپردازد می

 پژوهشی
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شوند و می دهی سازماندر حافظه ذخیره، ثبت و 

های ذهنی دخیل در بازیابی و فراموشی پردازش

سیستم  ریناپذ ییجدا(. حافظه جزء 2و  3کدامند )

شناختی افراد است. حافظه فرایندی است که 

 بعداًتوسط آن دانش کدگذاری، ذخیره و 

سیاری از رفتارهای مهم یاد گردد. بیادآوری می

شوند. حافظه دارای این ظرفیت است که گرفته می

اطالعات را درون یک سیستم نگهداری داخلی 

که  یا گونه به، دارد یمکه قابل جستجو باشد، نگه 

و استفاده باشد.  یدسترس قابل بعداًاین اطالعات 

شاید بیش از هر سازمان شناختی دیگر، در 

حافظه طبیعی و حافظه اختالل  اخیر فهم یها دهه

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

ریزی یادگیری، تفکر، خالقیت، برنامه یها انیبناز 

دهد. همه و رفتار روزمره ما را تشکیل می

رفتارهای اجتماعی ما به حافظه نیاز دارند. زمانی 

شود )انباره که اطالعات در حافظه ذخیره می

فضایی(، بیشترین فعالیت مغزی  -اریموقت دید

گیرد. عالوه بر این در نیمکره راست صورت می

بودن، هوش و سالمت روان  چندزبانهعواملی مثل 

و  ها روشبنابراین ؛ (9گذارند )می تأثیربر حافظه 

هایی که بتوانند حافظه را بهبود ببخشند از تکنیک

اهمیت زیادی برخوردارند، در این میان 

های نوین رایانه یار یکی از تکنیک شیبخ توان

جهت تقویت حافظه و بازشناسی  راًیاخاست که 

 گیرد.مورد استفاده قرار می

ی روزافزونی به های اخیر، عالقهدر دهه

شود استفاده از رایانه در زمینه شناخت مشاهده می

های آموزشی که این امر موجب گسترش برنامه

ه است؛ به طوری که ها شدشناختی بر اساس رایانه

ها قابلیت تنظیم سطح دشواری تکلیف از این برنامه

های فردی دارند ساده به مشکل را بر اساس تفاوت

های شناختی مداومی را برای فرد ایجاد و چالش

سازی یا آموزش توانمند درواقع(. 9کنند )می

شوند که مبتنی هایی اطالق میشناختی به آموزش

شناختی ولی به شکل بازی  های علومبر یافته

کنند های کامپیوتری( سعی میبازی عموماً)

های شناختی )دقت، توجه، ادراک عملکرد

فضایی، تمیز شنیداری، انواع حافظه  -دیداری

ی کاری و سایر کارکردهای حافظه مخصوصاً

ی اجرایی( را بهبود بخشیده یا ارتقا دهند که همه

مغز اشاره دارد پذیری این موارد بر اصل انعطاف

(0 .)Owen ( 2919و همکاران )را  بخشی توان

دانند که از ادغام علوم اعصاب شناختی روشی می

آمده و برای  به وجودهای اطالعات با فناوری

ی کارکردهای های مغز در زمینهارتقای توانمندی

شناختی از جمله ادراک، توجه، هوشیاری و 

مام موارد شود. عالوه بر تحافظه استفاده می

اند که یکی تحقیقات زیادی ثابت کرده ذکرشده

برای  ها آناز مشکالت دانشجویان، کاهش انگیزه 

؛ است ها آنپرداختن به تکالیف درسی و فراگیری 

که استفاده از کامپیوتر و آموزش از طریق 

تواند تا حد زیادی به حل کامپیوتری می یها یباز

آموزشی های این مشکل کمک نماید. برنامه

بهبود این کارکردها  جهت همگوناگونی 

های در پژوهش ها آنو اثربخشی  شده نیتدو

(. آموزش و 8رسیده است ) دیتائمختلف به 

رایانه یار، با درگیر کردن و  بخشی توان

شناختی  یها ییتواناای از مجموعه یریکارگ به

ها در افراد، موجب بهبود و افزایش این توانایی

که از طریق آن  ییها روشد. یکی از شوافراد می

را بکار گرفت؛ استفاده از  بخشی توانتوان می

کامپیوتری متناسب با این  یها یبازها و افزار نرم

 است.  ها ییتوانا
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پژوهش حاضر  شده مطرحبا توجه به مباحث 

است که آیا  سؤالدر پی پاسخگویی به این 

ظه و رایانه یار باعث بهبود حاف بخشی توانآموزش 

بازشناسی اشکال در دانشجویان طراحی صنعتی 

 شود؟دانشگاه هنر اسالمی شهر تبریز می

 

 هامواد و روش

طرح پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی 

که  صورت بدین. برگزار شدبا دو گروه آزمودنی 

نفر نیز  19نفر افراد گروه آزمایش و  19یک گروه 

رآیند شامل گروه کنترل بود. قبل از شروع ف

ها تعهد داده شد که ی آزمودنیآزمایش به همه

نتایج این آزمون به صورت گروهی و بدون نام 

توانند در هر مرحله ها میتحلیل شده و آزمودنی

ی همکاری نبودند آزمایش را که مایل به ادامه

 ترک نمایند.

کنندگان در این بخش معیارهای ورود شرکت

بودن، سالم شامل: دانشجوی مقطع کارشناسی 

نی )با توجه به مراجعه به پرونده ابودن از نظر رو

 یها کالس(، عدم شرکت در ها آنمشاوره 

با شرکت در پژوهش  زمان همتوانمندسازی دیگر 

بود و معیارهای خروج نیز شامل غیبت بیش از سه 

و عدم رضایت  بخشی توان یها کالسجلسه در 

 شد.آزمودنی می

ها، بعد از کسب آوری دادهبه منظور جمع

نفر از  39مجوزهای الزم بر اساس فراخوان تعداد 

دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 

طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسالمی تبریز انتخاب 

آزمایش و کنترل به طور تصادفی  یها گروهو در 

کنندگان در گمارش شدند. میانگین سنی شرکت

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

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

جلسه  8گروه آزمایش تعداد  مجرد بودند.

مغز من )ساخت موسسه علوم شناختی  بخشی توان

و رفتاری سینا( را دریافت نمودند ولی گروه 

ای را دریافت نکردند. قبل و کنترل هیچ مداخله

پیوتری حافظه و بعد از مداخله نیز آزمون کام

گیری میزان بازشناسی اشکال به عنوان ابزار اندازه

کنندگان در عملکرد حافظه فعال و توانایی شرکت

بازشناسی اشکال، از هر دو گروه به عنوان 

 آمد. به عمل آزمون پسو  آزمون پیش

در این پژوهش به منظور مداخله در گروه 

ر استفاده رایانه یا بخشی توان افزار نرمآزمایش، از 

رایانه یار در این پژوهش،  بخشی توانگردید. 

افزار آموزشی مغز آموزشی است که به وسیله نرم

من )ساخت موسسه علوم شناختی و رفتاری سینا(، 

شود. مغز من یک برنامه به گروه آزمایش ارائه می

آموزشی رایانه یار جذاب است که همانند 

این برنامه کامپیوتری طراحی شده است.  یها یباز

که شامل  استدارای چند بازی با سطوح مختلف 

بازی با اعداد و عملیات ساده ریاضیات، به 

 دست نیازا ییها یبازیادسپاری و حدس تصاویر و 

شود. این برنامه یکی از بهترین و کارآمدترین می

های آموزش و پرورش ذهنی است که به برنامه

 ست.صورت کامپیوتری طراحی و ارائه شده ا

گیری مورد استفاده در این پژوهش ابزار اندازه

آزمون بازشناسی اشکال و همچنین آزمون 

کاری بوده که یکی از پرکاربردترین  ی حافظه

حافظه فیزیولوژی عصبی برای بررسی  یا آزمونه

باشند. افراد می یحافظه کارو  مدت کوتاه

افزار بازشناسی اشکال در این پژوهش، به وسیله نرم

وزشی بازشناسی اشکال )ساخت موسسه علوم آم

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

آزمون یک نمره کل به عنوان نتیجه در اختیار قرار 
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هایی است که شود و حاکی از تعداد شکلداده می

 نیا درآزمودنی توانسته است شناسایی کند. 

ر ب هیچهار ثان یبرا زمان همشکل به طور  2آزمون 

پس از  هیو دو ثان شود یظاهر م شگریصفحه نما

 زمان همبه طور  گریشکل د 2شدن اشکال،  دیناپد

(. شود یمرتبه تکرار م 22عمل  نی. )اشود یظاهر م

از  یکیتوجه داشته باشد که  دیبا یآزمودن

 ییتا 2 ی مجموعهدر  دیجد ی مجموعه یها شکل

 آن را مشخص کند. دیقرار داشته است و با یقبل

که فرد  ستین یبه صورت طیآزمون شرا نیدر ا

 بلندمدتشده را به حافظه  هئبتواند اشکال ارا

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

 ود.ب 00/9کرونباخ  یآلفا بیضر استفاده از

همچنین در مورد آزمون حافظه کاری، این 

آزمون یک تکلیف سنجش عملکرد شناختی 

ی اجرایی است و نخستین بار در هامرتبط با کنش

معرفی شد. در این  Kirchner( توسط 1098سال )

یک عدد  مثالًآزمون فرد به یک محرک 

با محرک قبل از خود مشابه باشد  که یدرصورت

ها و پاسخ فرد مداوم محرک ی ارائهدهد، پاسخ می

ها که در اینجا است. تا زمانی که تعداد محرک

این  ازآنجاکه رسد.صد عدد است به پایان ب

تکلیف هم نگهداری اطالعات شناختی و هم 

شود، برای سنجش را شامل می ها آن یکار دست

عملکرد حافظه کاری بسیار مناسب شناخته شده 

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

اعتبار باالی این آزمون را نشان داد. روایی این 

عملکرد  آزمون نیز به عنوان شاخص سنجش

 بیضر (.19) است قبول قابلحافظه کاری بسیار 

به دست  83/9پژوهش  نیکرونباخ در ا یآلفا

  آمد.

 یها روشها با استفاده از  هوتحلیل داد تجزیه

آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و 

تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از 

 شد. انجام 21نسخه  SPSS افزار نرم

 

 هایافته

 یرهایمتغ اریو انحراف مع نیانگیم 1جدول 

 دهد.یپژوهش را نشان م

 
 حافظه و بازشناسی میانگین و انحراف استاندارد :1جدول 

 در گروه آزمایشی و کنترل آزمون پسو  آزمون شیپدر مرحله  
 

 

 رهایمتغ

 (n=19) آزمون پس (n=19) آزمون شیپ

 گروه کنترل ایشیگروه آزم گروه کنترل گروه آزمایشی

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 

 00/3 03/39 20/3 29/21 93/9 89/39 93/9 29/39 نتیجه حافظه

 20/129 93/989 38/193 29/929 22/190 89/091 93/123 29/982 زمان واکنش حافظه

 90/2 99/29 99/1 29/20 92/2 03/10 20/2 99/21 نتیجه بازشناسی

 

قبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس 

 فرض شیپمتغیری برای متغیرهای پژوهش،  چند

ن مورد بررسی یها با آزمون لوهمگنی واریانس

همگنی  فرض شیپقرار گرفت. بر اساس نتایج، 

در متغیرهای مورد بررسی هر دو گروه  ها انسیوار

از متغیرها  کدام چیهد. این آزمون برای تأیید ش
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دار نبود. همچنین برای بررسی فرض همگنی معنی

آزمون باکس استفاده شد و نتایج ها از کوواریانس

دار نیست ها معنینشان داد که تفاوت کوواریانس

ها برقرار همگنی کوواریانس فرض شیپو در نتیجه 

 =00/1Fاست. )نتایج آزمون لوین نشان داد که با 

بنابراین ؛ (ستیندار معنی >99/9Pدر سطح 

شد. این  دیتائتحلیل کوواریانس  یها فرض شیپ

 از: اند عبارت ها فرض شیپ
 

 یانسکووارهمگنی ماتریس  فرض یشپ

از آزمون ام باکس برای بررسی در این بخش 

استفاده شد؛  انسیکووار سیماتر یهمگن

د، دهینشان م 2که مندرجات جدول  گونه همان

مورد مطالعه  یرهایمتغ نیموجود ب یهمبستگ

 نیمشاهده شده مربوط به ا Fهمگن است؛ چراکه 

 ست؛یمعنادار ن یاز نظر آمار 99/9آزمون در سطح 

 انسیکووار سیماتر یگنهم فرض پیش نیبنابرا

 .محقق شده است
 

 همگنی ماتریس کوواریانس فرض پیش: آزمون ام باکس برای 2جدول 

P F ی درجه آزاد

 دوم

درجه آزادی 

 اول

 متغیر ام باکس

 متغیر وابسته 20/10 9 02/2283 03/1 128/9

 
 همگنی واریانس خطا فرض پیش

ن جهت بررسی یآزمون لودر این قسمت نیز از 

استفاده شد؛  خطامفروضه یکسانی واریانس 

دهد که واریانس نشان می 3مندرجات جدول 

و نتیجه  هخطای نتیجه حافظه، زمان واکنش حافظ

های مورد مطالعه همگن است، بازشناسی در گروه

مشاهده شده مربوط به این آزمون، در  Fچرا که 

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

همگنی  فرض پیشآماری معنادار نیست؛ بنابراین 

 واریانس خطا نیز محقق شده است.

 
 ن برای همگنی واریانس خطای: آزمون لو3جدول 

P ضریب درجه آزادی اول درجه آزادی دوم F 
 متغیر

999/9 20 2 23/3 
 نتیجه حافظه

 زمان واکنش حافظه 209/9 2 20 919/9

 نتیجه بازشناسی 020/9 2 20 309/9

 

 همگنی شیب رگرسیون فرض پیش

نتیجه بررسی یکسانی شیب رگرسیون نشان داد 

 معنادار نیست. 99/9محاسبه شده در سطح  Fکه 

 

راین یکسانی شیب رگرسیون در متغیر وابسته بناب

 نیز برقرار است.
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 همگنی شیب رگرسیون فرض پیش: 4جدول 
 Pضریب                                  Fمنابع                                      ضریب 

 112/9                                             2/ 09نتیجه حافظه                              

 290/9                                             90/1زمان واکنش حافظه                   

 932/9                                            232/9نتیجه بازشناسی                         

 همبستگی متعارف یا کرویت بارتلت فرض پیش

بین  تعارفهمبستگی م فرض پیشبررسی  یبرا

استفاده  آزمون کرویت بارتلتاز متغیرهای وابسته 

دهد بین این نشان می 9شد که نتایج جدول 

متغیرها همبستگی متعارف وجود دارد و این 

متغیرها به صورت ترکیبی یک متغیر وزنی جدید 

اند؛ چراکه شاخص بارتلت آورده به وجود

(92/0=χمحاسبه شد ) 99/9ه و در سطحp<  از نظر

 .استآماری معنادار 

 : آزمون کرویت بارتلت برای همبستگی متعارف5جدول 

P 
درجه 

 آزادی
 خی دو

 متغیر

990/9 2 92/0 
 متغیر وابسته

شود مالحظه می 9همان طور که در جدول 

قابلیت استفاده از  ها آزمونداری همه سطوح معنی

ا مجاز متغیری ر تحلیل کوواریانس چند

دهد که بین دو . این نتایج نشان میشمارند یم

 دار وجود دارد.گروه تفاوت معنی

 

 کنترلهای آزمایش و گروهه متغیرچند اریانس کوونتایج تحلیل : 6جدول 

 آزمون حافظه و بازشناسیآزمون در مرحله پس 

درجه آزادی  P Fضریب 

 خطا

درجه آزادی 

 فرضیه

 نام آزمون مقدار

 اثر پیالیی 812/9 3 23 10/33 991/9

 المبدای ویلکز 188/9 3 23 10/33 991/9

 

نشان داده شده  0همان طور که در جدول 

 ،=91/19Fاست، بین دو گروه در نتیجه حافظه )

991/9p<( و نتیجه بازشناسی )23/00F= ،

991/9P<) دار مشاهده شد، اما زمان تفاوت معنی

گروه بین دو  (<23/00F=، 99/9Pواکنش )

 دار مشاهده نشد.تفاوت معنی

 

 حافظه و بازشناسی در کنترلهای آزمایشی و جهت مقایسه گروهس چند متغیره اریانکوونتایج تحلیل : 7جدول

F یمعنادارسطح  اندازه اثر توان آزمون 
میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 منبع تغییرات  

 نتیجه حافظه 92/138 1 92/138 993/9 03/9 99/9 91/19

 حافظه زمان واکنش 00/9898 1 00/9898 292/9 81/9 03/9 020/9

 نتیجه بازشناسی 22/328 1 22/328 991/9 93/9 00/9 23/00
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 گیری یجهنتو  بحث

های پژوهش حاضر نشان داد که یافته

رایانه یار باعث بهبود عملکرد حافظه و  بخشی توان

ان واکنش آزمودنی شود، اما در زمبازشناسی می

و  Ponceمعناداری نداشت. در همین راستا  تأثیر

( در تحقیق خود با هدف بررسی 2912) همکاران

ای به منظور آموزش های رایانهاثربخشی برنامه

راهکارهای درک مطلب در شیلی، نشان دادند که 

یادگیری در محیط مبتنی بر رایانه در دانشجویان 

و همکاران  Loosli(. 11بوده است ) مؤثربسیار 

( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که 2911)

ای اختصاصی متمرکز تنها با دو هفته تمرین رایانه

بر حافظه فعال که شامل تصاویری از حیوانات بود 

و در دو بخش پردازش/ رمزگذاری و مرحله 

یادآوری طراحی شده بود، در تکالیف شناختی و 

داری در عملکرد حافظه حافظه فعال تفاوت معنی

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

های آموزشی را افزار نرماستفاده از فناوری و  تأثیر

، 12) قراردادندبر بهبود عملکرد حافظه مورد تائید 

13) .Kesler & Lacayo  نیز پژوهشی را با عنوان

بررسی مقدماتی برنامه بازتوانی شناختی آنالین 

های کارکردهای اجرایی، انجام ارتبرای مه

ی بازتوانی دادند. نتایج پژوهش نشان داد که برنامه

ای به طور قابل توجهی سرعت شناختی رایانه

 یشناختی، نمرات حافظه یریپذ انعطافپردازش، 

را افزایش داده و همچنین  اخباری کالمی و بینایی

نقش  پیشانی رتکسوبر روی افزایش فعالیت ک

ی این تفاوت عمده (.12داشته است ) یجهتو قابل

پژوهش با مطالعات قبلی استفاده از ابزارهای 

کامپیوتری برای سنجش به جای ابزارهای دستی و 

 مداد کاغذی برای سنجش استفاده شده است.

تازگی و  که گفت توانمیها یافتهاین  تبیین در

آموزان و جذابیت این روش درمانی برای دانش

های ی و بازی گونه بودن تمرینجنبه رقابت

و  توجه جلبتوسط کامپیوتر، موجب  شده ارائه

حفظ و تداوم این کارکرد شناختی، در طول مدت 

های کامپیوتری شده است و حاصل ارائه تمرین

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

ها نسبت به آموزش سنتی، ظرفیت همچنین، رایانه

ی ایجاد انگیزه، با دقت مشاهده کردن، بیشتری برا

ها (. رایانه2فردی سازی و تمرین تمرکز دارند )

بازخورد فوری برای کارایی کودک فراهم 

شود که فرد یک اشتباه را به و سبب می کند یم

مدت طوالنی تکرار نکند، چون تکرار اشتباه 

تر کردن تغییر آن موجب تثبیت اشتباه و سخت

 (.9شود )می

 بخشی توانوه بر این در ارتباط با اثربخشی عال

بر توجه و  افزار نرمنوروسایکولوژیکی از طریق 

توان گفت بر اساس نظریات نگهداری توجه می

ترین عامل اصلی اساساًپیاژه و ویگوتسکی، بازی 

 یژهو بهرشد شناختی است. افراد در خالل بازی و 

آموزشی به مفاهیم ذهنی جدیدی دست  های یباز

بیشتر و بهتری را کسب  یها مهارتیابند و می

 مستثنابنابراین توجه نیز از این قاعده ؛ (19) کنند یم

 چنینی ینا یها روشآموزشی که  های یبازنبوده و 

شود که دهد موجب میدر اختیار افراد قرار می

حیطه توجه مداوم در این افراد تحریک و تقویت 

 معموالًکه  هایی یازباینکه ابزارها و  عالوه بهشود. 

به کار گرفته  بخشی توانهای کامپیوتری در برنامه

شوند، در هر بار استفاده، متفاوت از تمرینات می

دفعه قبل بوده و این مسئله باعث عدم ایجاد اثر 

یکنواخت  ها آنتکرار و تمرین صرف شده و برای 

 (. 19و تکراری نخواهد بود )
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ازی و مسابقه همچنین این تمرینات در قالب ب

 مسئلهموجب تقویت توجه، حافظه و حل 

شود باعث می ها یباز؛ ظاهر جذاب این شوند یم

که فرد با هیجان بیشتر و خستگی کمتر به انجام 

این تمرینات بپردازد و داشتن محدودیت زمانی در 

باعث تالش بیشتر و افزایش  ها یبازاکثر این 

الوه شود. عسرعت عمل و حفظ توجه مستمر می

سطح دشواری تکالیف  بخشی توانبر این در برنامه 

شود و بر اساس سطح آمادگی اولیه فرد تعیین می

سطح دشواری تکالیف بر اساس پیشرفت  یجتدر به

یابد و زمان انجام هر مرحله از فرد افزایش می

نیز طوالنی نبوده و موجب جلوگیری از  ها یباز

ظرفیت کند که خستگی شده و به فرد کمک می

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

بود از جمله  های یتمحدودپژوهش حاضر دارای 

اینکه تعداد نمونه کم بود و به همین دلیل تعمیم 

ها باید با احتیاط صورت بگیرد. پیشنهاد یافته

 بخشی توانکه مطالعات آینده برنامه  گردد یم

ای شناختی نیز یار را برای سایر کارکرده رایانه

 بکار گیرند.

 

 تشکر و قدردانی

ی دانشجویان محترم رشته ی یهکلدر پایان از 

طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسالمی تبریز که ما را در 

 برگزاری این پژوهش یاری نمودند سپاسگزاریم.
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