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 های اجرایی کودکان دارای نشانگان نارسایی توجه های شناختی بر کنش اثربخشی بازی

 3و محمود شیرازی 2کبری افشار، 1عاطفه کیانی

تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،  -1

 زاهدان، ایران

nafise.afshar66@gmail.com 

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان، ایران. -2

 .ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده دانشیار، -3

 چکیده

های اجرایی کودکان  کاغذی بر کنش -هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بازیهای شناختی دستی)سنتی( و قلم 

پس آزمون  یک   -ز نوع پیش آزمونمبتال به نشانگان نقص توجه انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی ا

ساله شهر مشهد تشکیل دادند. با روش نمونه گیری در  8-6گروه  بود. جامعه آماری این پژوهش را کودکان دارای نقص توجه 

نفر ازمرکز توانبخشی الوند براساس مالکهای تعیین شده  بعنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای  10دسترس از 

( 1948های ویسکانسین) آزمون فراخنای ارقام وکسلرکودکان، آزمون دسته بندی کارت (،1980های اسنپ ) قیاسپژوهش  م

( مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار SPSS-16بود. اطالعات جمع آوری شده از طریق آزمون آماری تی وابسته  با نرم افزار)

های اجرایی گروه آزمایش درپس آزمون به طور  کنش نمرات میانگینها: نتایج آزمون تی وابسته نشان دادکه  گرفتند. یافته

کاغذی   –معناداری بیشتر از پیش آزمون بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش،بازیهای شناختی دستی و قلم 

های اجرایی کودکان  بر عملکرد اجرایی کودکان مبتال به نقص توجه موثر است. بنا براین برای بهبود و توانمند سازی کنش

کاغذی استفاده نمود که بسیار کم هزینه تر از روش نرو فیدبک و  -دارای نقص توجه می توان از بازیهای شناختی دستی و قلم

 ر توانبخشی شناختی مورد استفاده قرار می گیردمی باشد.برخی از نرم افزارهایی که د

 های اجرایی، نشانگان نقص توجه. های شناختی، کنش های کلیدی: بازی واژه
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 مقدمه

گروهی از بیماریهایی هستند که معموال در اوایل دوره ی رشد بروز می کنند و با نقایص رشدی  1اختالالت رشد عصبی 

رکردشخصی، اجتماعی، تحصیلی یا شغلی وی می شود. گستره ی این نقایص رشدی کامال مشخص می گردد سبب تخریب کا

متفاوت و از یک محدودیت بسیار اختصای یادگیری یا کنترل کارکردهای اجرایی شروع و به نقایص کلی مهارتهای اجتماعی یا 

، 4اختالالت طیف در خودماندگی، 3، اختالالت ارتباطی2هوشی ختم می شود. این اختالالت شامل اختالل رشدی هوش

بیش فعالی  -می شوند. اختالل کم توجهی 7بیش فعالی -، اختالل کم توجهی6، اختالل یادگیری5اختالالت حرکتی رشدی

که با کارکرد یا رشد فرد تداخل داشته باشد که با بی توجهی یا بیش  8تکانشگری -الگوی مداوم بی توجهی یا بیش فعالی

بیش  –های اختالل کم توجهی  یکی از زیر مجموعه (.1393مشخص می شود)انجمن روانپزشکی آمریکا،فعالی و تکانشگری 

های اغلب عدم توجه به جزئیات،  اغلب مشکل  نام داردکه با نشانه 9(ADD(را دارد بی توجهی)A) فعالی فقط مالک تشخصی

ها را دنبال نمی کند،   کند، اغلب دستورالعمل در حفظ توجه، اغلب وقتی با او صحبت می کنید به نظر می رسد گوش نمی

ها مشکل دارد، اغلب دوری از تکالیف ذهنی، اغلب وسایل را گم می کند، اغلب به راحتی حواسش  اغلب در سازماندهی فعالیت

در برابر محرکهای خارجی پرت می شو، اغلب فراموشکاری در انجام کارهای روزمره مشخص می شود)انجمن روانپزشکی 

 پیشرفت و ارتباطی مشکالت سالمت، ازجمله را فرد زندگی از ای گسترده یها ( حوزهADDناشی) (. مشکالت1393مریکا، آ

 این رابطه با سبب شناسی در شود. پژوهشگران می شامل (2008 فیشر، مورفی، مالی )بارکلی، مدیریت اشتغال، تحصیلی،

شناسایی  ( راADDساز عوامل ) زمینه ژنهای که مولکولی ژنتیک مطالعات ازجمله اند کرده مطرح را گوناگونی عوامل اختالل،

نیکوتین()  و مصنوعی رنگهای ها، افزودنی سرب، )مانند محیطی سموم نقش جمله این، عوامل محیطی از بر عالوه کنند؛ می

 با کارکردی و ناختیش بدنی -عصبی شیمیایی، شناسانه زیست ریخت (. مطالعات2012نیل، و دیویدسون جانسون، کرینگ،

ای،  آهیانه لوب 10پیشانی، لوب مانند خاص عصبی نواحی بر درگیری  توجه نارسایی اختالل شناختی عصب به اساس توجه

 یها کنش با نزدیکی ارتباط نواحی عصبی (. این1395تأکیددارند)صمیمی،رانش،کردتمینی، اختالل این در مخچه و هیپوکامپ

 عنوان به را اجرایی یها کنش در موجود نقایص فراوانی محققان است شده باعث که نحوی (1391)گوین، دارند اجرایی نیز

؛ 2008توجه بدانند)بارکلی، مورفی و فیشر، درنارسایی مشکالت برای توجیهی را نقایص این بشناسند و این اختالل اصلی هسته

، به نقل از پرهیزگار، مشهدی، صالحی فدردی، فیاضی بردبار؛ بخشایش، میر 2011؛ گاریلو،2003؛ سواسون،2009بروان 

 ،11بازداری های اجرایی اصطالحی است که مجموعه ای از فرایندهای شناختی پیچیده اعم از توجه، کنش(. 1393حسینی، 

را که به منظور انجام تکالیف هدفمند و مدیریت رفتارها در بر می گیرد و به  14و سازماندهی 13حافظه کاری، 12یزیبرنامه ر

توجه است، توجه یکی از  ،اجرایی  کنش ولین(. ا2008)بارکلی، مورفی، فیشر، عبارتی برون داد رفتار را تنظیم می کند
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حافظه و ادراک نیز نقش ، صلی ساختار شناختی است که در ساختار هوشهای ا های عالی ذهن و  از جنبه مهمترین کارکرد

 روانی عصبی پدیده یک توجه. باشد می موارد سایر گرفتن نادیده و محیط از بعد مهمی داردمنظور از توجه، تمرکز بر یک

 ،اجتماعی ارتباط علمی، آموزش جمله از امور از بسیاری در و باشد می متعدد مغزی ساختارهای مستلزم که است پیچیده

. همچنین توجه پایدار (1391)گوین، اجتماعی، انجام امور روزانه و یادگیری موثر است روانی سازگاری روانی، عاطفی تکامل

توانایی حفظ پاسخ هدفمند درطی یک فعالیت پی در پی  و مکرر است که این توانایی از طریق فراهم کردن فرصت برای 

از  است فرایند است که عبارتیک بازداری  رفتاری است. . کنش دیگر  بازداری(1391) گوین،بهبود یابد تواندتحریک توجه می

بر اساس برخی ، حوادث رفتارهای ناخواسته و واکنشی و ها به پدیده پاسخگویی عدم و پاسخ توقف ماندن، منتظر برای توانایی

) مبتال به نارسایی توجه دچار ضعف هست، بازداری استهای اجرایی که در کودکان  شواهد یکی از مهمترین کنش

ذخیره سازی ودست کاری فعاالنه  است که ی اجرایی  حافظه کاریها . یکی دیگر از کنش(2008بارکلی،مورفی، فیشر، 

قص مطالعات عصب شناختی نشان داده است که افراد مبتال به نشانگان ن اطالعات برای یک دوره زمانی معین و کوتاه مدت.

هایی در هیپوکامپ می باشند و ازآنجایی که هیپوکامپ نقش مهمی در حافظه کاری دارد، نارسایی موجود  توجه دارای نارسایی

هایی که باید حافظه کاری دو نقش اصلی ایفا می کند:ابتدا اینکه انتخاب داده. در حافظه کاری در این افراد قابل توجیه است

ت تخصیص توجه و پردازش آنها را تعیین می کند و مورد دیگر اینکه مسئولیت پردازش و مورد پردازش قرار گیرند و جه

هایی  (. تا کنون درمان2013لرویج، هولمن،  -)ملباینگهداری  مواد کالمی و غیرکالمی  را به طور کوتاه مدت برعهده دارد

تکانشگری مورد بررسی توسط  -فعالی های اجرایی کودکان دارای اختالل کم توجهی یا بیش زیادی برای بهبود کنش

های اجرایی کودکان نقص  غیرتوپی بر کنش -( نشان داد  بازیهای توپی1390پژوهشگران قرار گرفته است از جمله:  بهرامی )

(نشان داد بازی درمانی کودک محور بر ارتقا 1390توجه و بیش فعالی اثر بخش است. گنجی، ذبیحی، خدابخش، کراسکیان )

های رایانه ای  ( نشان دادند که بازی1391اجرایی اثر بخش است. رضاییان، محمدی، آزاد فالح، شریعتی نژاد، ) های کنش

( نشان 1394هاشمیان نژاد، ویسی، شیرکوند، عاشوری)  های اجرایی کودکان نقص توجه و بیش فعالی اثر بخش است. برکنش

( 1394و بیش فعالی اثر بخش است. نریمانی، سلیمانی، تبریزچی ) های اجرایی کودکان نقص توجه داد که نوروفیدبک برکنش

( تاثیر دارد. پرهیزگار، مشهدی، ADHDتحصیلی کودکان ) پیشرفت و توجه نگهداری بهبود نشان داد توانبخشی شناختی بر

ی اجرایی افراد مبتال به ها رفتاری بر بهبود کنش -( نشان داد که گروه درمانی شناختی1393هاشم نژاد) فدردی، فیاضی بردبار،

اختالل نارسایی توجه/ فزون کنشی تاثیر دارد. عیسی نژاد یوشهری، دادش یور آهنگر، سلم آبادی، عاشوری، دشت 

های اجرایی کودکان نقص توجه و بیش فعالی اثر بخش است. زال  های رایانه ای برکنش ( نشان دادند که بازی1395بزرگی)

های اجرایی موثراست. صمیمی،  های منتخب بومی بر ارتقای کنش ( نشان داد بازی1395)بیکی، پاکدامن، کردی، قطبی

 است روشی بازی های اجرایی موثر است.  ( نشان دادکه آموزش حافظه کاری هیجانی بر بهبود کنش1395رامش، کردتمینی )
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بازی در رشد هوشی  ،رشد شناختی پیاژه طبق نظریه. تواند قابلیت افزایش ظرفیت توجه افراد را در بر داشته باشد که می

کنند. در جریان بازی نیروهای مختلف از قبیل چاالکی، حافظه، دقت، تمرکز، ادراک و... رشد می کودکان نقش حیاتی دارد.

ن های اولیه آغاز شده و با تکرار و تمری رشد عصبی ماهیچه ای برای ادراک شناختی کودک مرهون بازیهایی است که از بازتاب

 2013آیزنبرگ و کایزنبری )(. 1393از خداپرست،  نقل 1957 پیاژه،) ادامه یافته و به فرایندهای پیچیده تری تکامل می یابد

تواند باعث ( نشان دادند که بین بازی و یادگیری دانش آموزان رابطه مثبتی وجود دارد و بازی می1393نقل از خداپرست،

. با توجه به مطالعات انجام شده بازی روش درمانی شودخالقیت تفکر واگرا رشد زبان و میبهبود حافظه دیداری، ادراک،توجه، 

 -ی شناختی دستی و قلمها بازیهای اجرایی کودکان مبتال به اختالل نقص توجه می باشد ولی  ارجعی برای  بهبود کنش

بگیرد تا مورد استفاده قرار  اختالل نقص توجهد برای درمان نتوان میبازداری و حافظه ی کاری  بر توجه، کاغذی که مبتنی

های شناختی  کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر به دنبال تایید این مساله است که آیا بازی

 های اجرایی در کودکان مبتال به نشانگان نقص توجه موثر است؟ کاغذی بر بهبود کنش -دستی و قلم 

 روش 

 پس آزمون  یک گروهی می باشد. _از نوع تحقیقات شبه آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون پژوهش حاضر

ساله با نشانگان نقص توجه می شد که در  8-6جامعه آماری آین پژوهش شامل کودکان :جامعه و نمونه و روش نمونه گیری

کنندها از روش نمونه گیری در دسترس های توانبخشی شهر مشهد مشغول به درمان بودند. برای انتخاب شرکت  کلینک

های توانبخشی در شهر مشهد است انتخاب شد و پس از  استفاده شد. به این صورت که ابتدا کلینیک الوند که یکی از کلینک

سال، کسب نمره حد نصاب 8و حداکثر 6های الزم و با توجه به مالکهای ورود)شرکت داوطلبانه، شرایط سنی حداقل هماهنگی

ها، داشتن برنامه بازی درمانی همزمان با مطالعه  ه مقیاس نقص توجه در پرسشنامه اسنپ( و عدم ورود)چند معلولیتیدر خرد

حاضر( اعضای گروه نمونه پژوهش انتخاب شد. به منظور تعیین حداقل حجم نمونه، براساس اینکه اکثر درمانگران حجم گروه  

(. 1395نقل از خباز حسینی، 1388پیشنهاد کرده اند )بیجاری و همکاران، نفر را 12-8های شبه آزمایشی  بین  در پژوهش

های اعضای نمونه، کل حجم نمونه دریک گروه  نفر است. به دلیل کمبود افراد نمونه و تفاوت 10حجم نمونه در این پژوهش 

 قرار گرفتند.

 ابزارها
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توسط سوانسون، نوالن و   1980نپ، درسال : مقیاس حاضر معروف به مقیاس درجه بندی اس15(SNAPمقیاس اسنپ)-1

قرارگرفته است.  ( این ابزار مورد تجدیدنظرDSMمالکهای ) ( ساخته شده  است. همزمان با تجدیدنظر درDSMپلهام براساس)

توصیف رفتارهای نارسایی توجه/ فزون جنبشی  فرم واحد جهت والدین و معلمان تشکیل شده است که برای این مقیاس از یک

سؤال  10سؤال مربوط به نارسایی توجه، 10 است که سؤال30مقابلهای ساخته شده است.مقیاس مذکور دارای  نافرمانیو 

مقابلهای می باشد. در این پژوهش از نمرات  خرده  سؤال مربوط به نافرمانی 10فزون جنبشی/ تکانش گری و  مربوط به

بالینی نارسایی توجه استفاده شد. مقیاس اسنپ از اعتبار و  های انهغالباً نارسایی توجه به عنوان شاخصی برای نش  مقیاس

به نقل از صمیمی،  2012% گزارش شده است )سوانسون، 97برخوردار بوده و ضریب آلفای کرونباخ کل آزمون  روایی مناسب

ایی سازه( نشان داده است که، )رو ایران مورد هنجاریابی قرار گرفته است و نتایج تحلیل عاملی (. و در1395رانش، کردتمینی، 

% و خرده مقیاس نارسایی توجه 89می کند. ضریب پایایی کل مقیاس  % واریانس را تبیین37مقیاسی چند بعدی است که 

 (.1395% گزارش شده است)صمیمی، رانش، کردتمینی، 83

وکسلر کودکان است که در دو پاره تست از مقیاس هوش  : این آزمون، یک16آزمون فراخنای ارقام هوش وکسلرکودکان-2

رقمی  ارقام مستقیم آزمایشگر یک سری اعداد تک فراخنای ارقام مستقیم و معکوس طراحی شده است. در فراخنای قسمت

نماید. سری اعداد ابتدا متشکل از دو رقم بوده و  خواند و آزمودنی باید اعداد را به همان ترتیب گفته شده تکرار می تصادفی را

هفت رقم شود. آزمون زمانی قطع می شود که  ارائه، یک رقم به سری اعداد اضافه می شود تا حداکثر زنجیره بار بعد از هر

هایی که به درستی  سری متوالی، یک سری اعداد را نادرست تکرار کند. عملکرد حافظه به عنوان تعداد کل آزمودنی دو بار

آزمون  % گزارش شده است. این81باز آزمون فراخنای ارقام مستقیم  -ونیادآوری شده اند، نمره گذاری می شود. اعتبار آزم

(. 1395نقل از صمیمی، رانش، کردتمینی، 2012شمار میرود )اپرل، ابزار مناسبی برای سنجش حافظه کوتاه مدت و توجه به

مثل فراخنای  این آزمون نیزمهم برای ارزیابی حافظه کاری است. روش اجرای  پاره تست فراخنای ارقام معکوس نیز یک ابزار

را به ترتیب معکوس ارائه آنها یادآوری کند. آزمون به عنوان تعداد کل  ارقام مستقیم است به جز اینکه آزمودنی باید ارقام

هنجار یابی قرار گرفته است و نتایج نشان داده است که ضریب آلفای  یادآوری درست نمره گذاری می شود. این ابزار مورد

نقل از  2009مارنت، -%گزارش شده است)گروس83باز آزمایی  %و ضریب اعتبار با روش65برای این پاره تست  کرونباخ

 (.1395صمیمی، رانش، کردتمینی،

زمون ویسکانسین به عنوان ابزاری برای سنجش کارکردهای اجرایی مورد های ویسکانسین: آ آزمون دسته بندی کارت-3

ر انجام این آزمون نیازمند برنامه ریزی راهبردی، توانایی انتزاع، انعطاف پذیری ذهنی، رفتار موفقیت دد. گیر استفاده قرار می

معطوف به هدف، جستجوی سازمان یافته و کنترل پاسخهای تکانشی است. این آزمون به طور گسترده برای سنجش عملکرد 
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ها براساس پسخوراند آزمونگر کارتها را زیر  د و آزمودنیکارت دار 64. این ازمون گیردمورد استفاده قرار گرفته میپیشانی لوپ 

( 2(مقوله درست   1چهار کارت الگو ارائه شده جای گزاری می کنند. نمره گذاری کارتهای جای گذاری شده در چهار مقوله 

ی با روش بازآزمایی ها انجام می شود. اعتبار این آزمون را برای جمعیت ایران ( سایر خطا4( خطای برجاماندگی 3خطا ی کل  

 (.1389% گزارش داده است ) دادستان، دل آذر، علیپور،85برابر با 

روش اجرا و روش تجزیه و تحلیل: جهت انجام پژوهش و جلب همکاری کودکان شرکت کننده در پژوهش از والدین آنها، 

نفر برای  شرکت در  10اسنپ  به تعدادرضایت نامه کتبی گرفته شد. در اولین مرحله، براساس مالکها تعیین شده و آزمون 

های، دسته بندی کارتهای ویسکانسین، فرخنای آرقام  پژوهش انتخاب شدند.  و درمرحله بعدی از همه شرکت کنندگان آزمون

رو جلو عقب  به عنوان  پیش آزمون گرفته شد.  شرکت کنندگان روزهای شنبه، چهار شنبه هر هفته به صورت گروهی به 

یقه براساس پرتوکل بازیهای شناختی )شامل بازیهای فکری موجود در بازار، از کتب انتشارات باشگاه مغز که  دق 90مدت 

هایی که در پیش آزمون  جلسه،  مورد مداخله قرار گرفتند و بعد آزمون 8توسط درمانگر به صورت بازی تبدیل شده است(  در 

ماه فاصله داشت تا اثر یادگیری 3از گروه  ) بین پیش آزمون تا پس آزمون  گرفته شده بود را نیز به عنوان پس آزمون دو باره

های خام، مورد تجزیه و تحلیل آماری) میانگین و انحراف معیار و آزمون  کم شود(  گرفته شد.  پس از جمع اوری داده

 گزارش شده است. 1ین پژوهش درجدول( قرار گرفتند. برنامه مداخله در اSPSS-16معناداری آماری  تی وابسته( با نرم افزار )
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 کاغذی –. برنامه بازیهای شناختی دستی و قلم 1جدول

 محتوای جلسات هدف شماره

گویی، بیان قواعد،  بادکنک بازی و پاپت حیوانات و نقاشی کشیدن، داستان برقراری ارتباط 1

 نحوی جایزه گرفتن

داری پاسخ و  افزایش توجه و بازی 2

 دهی سازمان

 ذهن برتربازی 

داری پاسخ و  افزایش توجه و بازی 3

 دهی سازمان

 بازی ذهن برتر

 بازی کالغ پر و قایم موشک کاری افزایش توجه و حافطه 4

داری پاسخ و  افزایش توجه و بازی 5

 دهی سازمان

 ها )ساختن و خراب کردن( بازی با لگو و سازه

 ها رنگبازی استروپ  بازداری پاسخ و توجه انتخابی 6

 تکرار بازی استروپ رنگ بازداری پاسخ و توجه انتخابی 7

انواع بازیهای جلسات قبل تکرار شد و برای امتیازات در طی جلسات گذشته  بندی جمع 8

 دریافت کرده بودند جایزه دریافت کردند.

 نتایج

های اجرایی )پاسخ درست، خطای  کنشهای فراخنای ارقام)رو به جلو و عقب(،  های توصیفی مربوط به خرده مقیاس شاخص

 ارائه شده است. 2درجاماندگی،سایر خطاها و خطای کل(، نارسایی توجه در هر دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون در جدول 

 های اجرایی  در پیش آزمون و پس آزمون . میانگین و انحراف معیار نمرات کنش2جدول



 

 www.peec-uma.irدبیرخانه همایش بین المللی کودکان استثنایی  -دانشکده روانشناسی -دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل

8 

 پس آزمون پیش آزمون متغیرها

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 5/5 63/2 2/5 37/2 حافظه رو به جلو

 5/2 31/1 8/1 1/1 حافظه  رو به عقب

 2/1 6/3 5/2 62/1 مقوله درست

 00/6 5/15 64/6 5/20 خطای درجاماندگی

 70/4 5/20 58/4 9/23 سایر خطاها

 02/6 5/29 24/9 5/30 خطای کل

 10/2 1/22 32/2 5/23 نقص توجه

 

 2/5های آزمون فراخنای ارقام رو به جلو و عقب در مرحله پیش آزمون میانگین نمرات  به ترتیب  ، برای مولفه2نتایج جدول

های آزمون ویسکانسین در مرحله  به ترتیب می باشد. برای مولفه 5/2و  5/5و در مرحله پس آزمون میانگین نمرات   8/1و

، 6/3و در مرحله پس آزمون  میانگین نمرات به ترتیب  5/30و  23/9، 5/20، 5/2به ترتیب ها پیش آزمون میانگین زیر مولفه

و در   5/23می باشد. مولفه نارسایی توجه آزمون اسنپ نیز در مرحله پیش آزمون، میانگین  نمرات  5/29و  5/20، 5/15

های در میانگین نمرات شرکت تفاوتمی باشد. همان طورکه مشاهده می شود 1/22مرحله پس آزمون، میانگین نمرات 

کنندگان دو موقعیت قبل مداخله و بعد مداخله می باشد. نتایج تفاوت بین میانگین مرحله پیش آزمون و پس آزمون را نشان 

 می دهد.

و  توجه های حافظه ارقام، کارتهای ویسکانسین  ها در مولفه ، نتایج آزمون تی وابسته جهت مقایسه  نمرات آزمودنی3درجدول  

 دردو موقعیت پیش آزمون و پس آزمون نشان داده شده است.

 های اجرایی، در پیش آزمون و پس آزمون ها در کنش . آزمون تی وابسته جهت  معناداری تفاوت نمرات آزمودنی3جدول
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 سطح معناداری ارزش تی وابسته درجه آزادی متغیرها

 0005/0 512/5 9 حافظه رو به جلو

حافظه  رو به 

 عقب

9 004/3 01/0 

 01/0 287/3 9 مقوله درست

خطای 

 درجاماندگی

9 534/4 0005/0 

 0005/0 301/6 9 سایر خطاها

 0005/0 132/5 9 خطای کل

 >0005/0p 58/5 9 کمبود توجه

 

در دو  های آزمون فراخنای ارقام رو به جلو ، نتایج بیانگر این است که  تفاوت نمرات شرکت کنندگان درمولفه3در جدول

( معنادارمی باشد. همچنین تفاوت شرکت کنندگان در مولفه p ،9 df= ،512/5 =t</0005موقعیت پیش و پس آزمون )

های آزمون ویسکانین نیز در دو موقعیت پیش  ( معنادار است. نمرات مولفهp ،9=df ،004/3=t</01فراخنای ارقام رو به عقب)

( p ،9=df ،534/4=t<0005/0( و خطای درجاماندگی )p ،9=df ،287/3=t<01/0و پس آزمون  به ترتیب در مقوله درست )

ها در  ( معنادار می باشند. تفاوت نمرهp ،9=df ،132/5=t</0005( و خطای کل )p ،9=df ،301/6 =t</0005و سایر خطاها )

باشد. در نتیجه بازیهای ( معنادار می p ،9=df ،58 /5=t</ 0005مولفه کمبود توجه در پیش آزمون و پس آزمون نیز )

 های اجرایی  موثر می باشد. شناختی بر بهبود کنش

 بحث و نتیجه گیری
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های اجرایی کودکان دارای  کاغذی بر بهبودکنش -اثربخشی بازیهای شناختی دستی و قلم بررسی با هدف حاضر پژوهش

های اجرایی کودکان دارای  میانگین کنش که حاصل از تحلیل تی وابسته نشان داد انجام شد. نتایج نشانگان کمبود توجه 

های شناختی  نشانگان کمبود توجه درپیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری داشت. بنابراین میتوان نتیجه گرفت بازی

ا این پژوهش ب های اجرایی کودکان دارای نشانگان کمبود توجه اثر معناداری دارد. نتایج کاغذی بر بهبود کنش –دستی و قلم 

های اجرایی کودکان نقص توجه و بیش  غیرتوپی بر کنش -( مبتنی بر اثربخشی بازیهای توپی1390های پژوهش بهرامی ) یافته

( مبتنی براثر بخشی بازی درمانی کودک محور بر ارتقا 1390فعالی و با نتایج پژوهش گنجی، ذبیحی، خدابخش، کراسکیان )

( در 1395د یوشهری، دادش یور آهنگر، سلم آبادی، عاشوری، دشت بزرگی)های اجرایی و نتایج پژوهش عیسی نژا کنش

های اجرایی کودکان نقص توجه و بیش فعالی  و نتایج پژوهش، زال بیکی، پاکدامن،  های رایانه ای برکنش خصوص تاثیر بازی

ت. همسو می باشد. در تبیین های اجرایی موثراس های منتخب بومی بر ارتقای کنش (  که نشان داد بازی1395کردی، قطبی) 

ها منبع هدایت کننده رشد ذهنی کودکان  است. در جریان بازی،  یافته حاصل پژوهش می توان گفت با توجه به این که بازی

شناختی کودک مرهون  -نیروهای مختلف کودک از قبیل چاالکی، حافظه، دقت، تمرکز، ادراک  رشد می کنند. رشد ادراکی

های پیچیده تری تکامل می یاید.  های اولیه آغاز شده، با تکرار و تمرین ادامه یافته و به فرایند از بازتابهایی است که  بازی

های توجه و تمرکز و حافظه  هنگام انجام  ها می توانند افزایش اندازه نورون و ارتباطات سیناپسی در نغز باشند و مولفه بازی

کاغذی مورد استفاده در  -(. بازیهای شناختی دستی و قلم1393یرند)خداپرست،ها تحت تاثیر رشد دندریتی قرار می گ بازی

های شناختی مغز دارد. یعنی نیاز به توجه و پایداری در توجه و  این پژوهش  به دلیل اینکه برای انجام بازی نیاز به فعالیت

یعنی در حین بازی فعالیتهای زیادی  تقسیم توجه دارند همچنین نیاز به یادآوری و برگشت به مرحله قبل و بعد دارند

ها الزمه انجام بازی به طور صحیح می باشد در نتیجه سبب  شناختی از جمله: توجه، حافظه کاری، سازمان دهی، بازداری پاسخ

 این ازجمله .باشد می برخوردار نیز ییها از محدودیت ها پژوهش مانند دیگر حاضر های اجرایی می شوند. پژوهش ارتقای کنش

همچنین با  کرد. اشاره پژوهش خروج و ی ورودها مالک و خاص شرایط دلیل به پایین نمونه تعداد به توان می ها محدودیت

 احتیاط کرد.  نتایج دهی تعمیم باید در توجه به محدودیت زمانی پژوهشگران دراجرای آزمون پیگیری فرصتی نیافتند. که

شود و در دو گروه آزمایش و کنترل نیز  استفاده بیشتری یها نمونه تعداد آتی، از یها پژوهش در تا شود می پیشنهاد بنابراین

 .بررسی شوند. همچنین آزمون پیگری نیز انجام شود

 سپاسگزاری

 در پایان از تمامی کودکان و مادران و مدیریت محترم، مرکز توانبخشی الوند  برای همکاری دراجرای  این پژوهش سپاسگزاریم
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 ها پی نوشت

1. Neurodevelopmental Disorders 

2. Intellectual Developmental Disorder 

3. Communication Disorders 

4. Autism Spectrum Disorder 

5. Motor Disorders 

6. Specific Learning Disorder 

7. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

8. Impulsiveness 

9. Attention Deficit Disorder 

10. Frontal 

11. Suppression 

12. Planning 

13. Working memory 

14. Organization 

15. Swanson, Pelham & Nolan 

16. Wechsler Intelligence Scale 
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 منابع

 (.ترجمه ف. DSM-5های  روانی ) (. راهنمای تشخیصی و آماری  اختالل1393انجمن روان پزشکی آمریکا.)

 (.2013ر به زبان اصلی،هاشمی آذر، ف. شاملو. تهران: ارجمند) تاریخ انتشا رضایی، ع. فخرایی، آ. فرمند، ع. نیلوفری، ژ.

 فعالی عالیم نارسایی توجه/ بیش تبیین اجرایی در یها نارسایی کنش (.نقش1393بسطامی کتولی،م.،حسنی، ج.،مرادی، ع.ر.)

 .37-39(، 3)9بزرگساالن. مجله اندیشه و رفتار. 

( و ADHDلی/کمبودتوجه )(. اثربخشی بازی درمانی برکاهش عالئم اختالل بیش فعا1393بخشایش،ع.ر.، میرحسینی، ر.)

 .1-13(، 6)22بهبود عملکرد تحصیلی کودکان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم. 

رفتاری بر بهبود  -(. اثربخشی گروه  درمانی  شناختی1392پرهیزکار،ن.، مشهدی،ع.، صالحی فدردی، ج.، فیاضی بردبار،م.ر.) 

 .2-12(، 3)7ارسایی توجه/ فزون کنشی. پژوهش در سالمت روانشناختی. های اجرایی افراد مبتال به اختالل ن کنش

(.کنش وری اجرایی درکودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه/فزون کنشی. روانشناسی 1389دادستان،پ.، دآلذر، ر.، علیپور، ا.)

 .39-27(، 7)25تحولی: رواشناسان ایرانی، 

به  مبتالیان برمیزان توجه رایانهای بازیهای اثربخشی (.ارزیابی1391شریعت نژاد،ک.)محمدی، ع.، فالح ازاد، پ.،   ا.، رضائیان،

 .109-98(، 14)2روانی.سال بهداشت اصول ذهنی. مجله ی عقب ماندگی

 های اجرایی کودکان مبتال به (. اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی برکنش1395صمیمی، ز.، رامش، س.، کرد تمینی، م.)

 .391-381(، 5)9پژوهشی راهبردهای پژوهش در علوم پزشکی. -ایی توجه/ فزون جنبش. دوماه نامه علمیاختالل نارس

ای بر  رایانه های بازی (. تاثیر1395بوشهری،س.، داداشپورآهنگر،م.، سلم آبادی،ح.، عاشوری، ج.، دشتبزرگی، ز. ) نژاد عیسی

بیش فعالی. مجله دانشکده پزشکی  /توجه نارسایی اختالل به مبتال پسرابتدایی دانش آموزان فعال حافظه و پایدار توجه

 .311-321(، 5)59دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 

 رفتاری های برکاهش نشانه محور کودک درمانگری بازی (. تأثیر1390گنجی،ک.، ذبیحی، ر.، خدابخش، ر.،کراسکیان،آ. )

 .15 -26(، 4)3بالینی.  شناسی روان مجله .کنشی فزون /نارسایی توجه اختالل با کودکان

آموزش  (. بررسی اثربخشی بازی درمانی برحافظه دیداری وتمرکز و توجه دانش آموزان کم توان ذهنی1393خداپرست، ز.)

 .1-9(، 6)14پذیر. تعلیم و تربیت استثنایی. 

 پذیرش بر مبتنی اثربخشی درمان (.1395خبازحسینی،ن.،آقامحمدیان شعرباف،ح.ر.، اصغری ابراهیم آباد.م.ج.، شهید ثالث،س.)

پستان. پایان نامه  سرطان به مبتال زنان در ای تجربه اجتناب کاهش و آوری تاب هیجان، شناختی جویی نظم افزایش بر تعهد و

    کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.
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های اجرایی و بازی درمانی در  (.مقایسه اثربخشی آموزش کنش1392ابوالقاسمی، ع.) نریمانی، م.،اسماعیلی، م.ا.، زاهدبابالن،ع.،

بهبود حافظه کاری و نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتال به نارسایی در حساب. مجله روانشناسی بالینی. 

5 (4 ،)17-1  . 

تحصیلی   و پیشرفت توجه نگهداری بهبود بر شناختی توانبخشی تأثیر (. بررسی1394نریمانی، م.، سلیمانی، ا.، تبریزچی، ن. )

ADHD 118-134(،  2) 4. مجله ی روان شناسی مدرسه اختالل. دارای آموزان دانش ریاضی. 

بر  ای رایانه و بازهای نوروفیدبک آموزش اثربخشی (.مقایسه1394هاشمیان نژاد، ف.، ویسی، ن.، شیرکوند، ن.، عاشوری، ج.)

-92(، 8) 18پژوهشی دانشگاه اراک. -توجه. مجله علمی نقص اختالل به مبتال آموزان ریزی دانش برنامه پیوسته و توجه توانایی

81. 

 (. زمینه ی روانشناسی شناختی. ترجمه  ح. اسد زاده، ا. رجبی، م. مجتبی زاده. زنجان: دانش زنجان.1391گوین،ه.)

های کمبود  محلی بر کاهش نشانه-های منتخب بومی (. اثربازی1393قطبی،م.)زال بیگی، ب.ه.، پاکدامن، م.، کردی، ح.، 

 .85-94(، 4)17توجه/بیش فعالی دانش آموزان مقطع ابتدایی.دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.
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Abstract 

Objectives: The Purpose of this Study was to Investigate the Effectiveness of  (handwritten) 

and pencil-based cognitive games on executive actions in children with attention deficit 

Symptoms. Method: The present research method is a quasi-experimental, pretest-posttest 

of one group. The statistical population of this study was children with a 6-8 year old 

deficiency in Mashhad. the sample of 10 people from Alvand rehabilitation center were 

selected through a sampling method based on selected criteria. The research tools were 

Snap (1980), Wechsler cocktail breeding test, Wisconsin Card Classification Test (1948). Data 

were analyzed by SPSS-16 software using t-test. Results: The results of t-test showed that 

the average of performance scores in the experimental group was significantly higher than 

the pre-test. Conclusion: According to the results of the research, manual cognitive games 

and pen-paper are effective on the performance of children with attention deficit disorder. 

Therefore, to improve and empower the executive practices of children with a disability, 

cognitive games and pen-paper can be used, which is much less costly than the Nero-

feedback and some of the software used in cognitive rehabilitation.  
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