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 چکیده

ت. های مبتنی بر رایانه با ویژگی درگیرکنندگی و جذابیت باال، به ویژه برای کودکان و نوجوانان، از اقبال بسیار زیادی برخوردار بوده اسبازی

رو، باشد. از این رو، در مطالعه پیشای در جهت اهداف آموزشی و درمانی میهای رایانهاین شرایط، ظرفیت بسیار خوبی برای استفاده از بازی

خته ای در بهبود عالئم افراد مبتال به اختالل نارسایی توجه / بیش فعالی؛ مبتنی بر مطالعه مروری، پرداهای رایانهبه بررسی اثربخشی بازی

، به صورت ADHDهای مبتنی بر رایانه برای کودکان های مختلف در زمینه اثربخشی بازیشد. در این مطالعه، با بررسی مطالعات و آزمایش
 های مبتنی بر رایانهشان پرداخته شد. نتایج نشان داد که بازیبندیها، و در نهایت تدوین و جمعترین آنساختارمند و منطقی، به بیان مهم

پذیری شناختی، منجر به بهبود توجه پایدار و پیوسته، حافظه فعال، حافظه فعال غیرکالمی، حافظه فعال کالمی، حافظه ارقام وکسلر، انعطاف

د ریزی، تحلیل اطالعات، زمان واکنش، بیش فعالی، بازداری پاسخ، توجه انتخابی، و مولفه مهم کارکرد اجرایی، و در نهایت بهبود عملکربرنامه

های بیشتری بهبود توجه پایدار و پیوسته، و حافظه فعال را گردد. البته پژوهشمدرسه، در افراد مبتال به نارسایی توجه / بیش فعالی می

 ADHDهای رسمی و به ویژه غیر رسمی، برای کودکان توان از این شیوه به صورت مکمل یا انفرادی، در آموزشنشان داده است. بنابراین می

 فراوانی بُرد. سود 

      ای، نارسایی توجه / بیش فعالی، مطالعه مروری.های رایانهبازی واژگان کلیدی:
  

 



 مقدمه 

اند و رفته رفته بخش ای و ویدیویی از زمان ظهور خود، گسترش روزافزونی داشتههای رایانهبازیمبتنی بر رایانه:  هایبازی

اند، و حتی امروزه از اقبال روزافزونی توسط بزرگساالن و والدین نیز برخوردارند نان شدهمهم و جذابی از زندگی کودکان و نوجوا

1ایسپو )پایگاه 2؛ پایگاه استاتیستا2019،  3؛ تحقیقات پهنای باند2019،   - 2019سال  -تا هم اکنون  2010(. از سال 2019، 

اقتصاد برخی از کشورها از جمله آمریکا و چین بوده است و ای و ویدیویی، خط اول و یا دوم پردرامد های رایانهصنعت بازی

 2017و  2010های بیلیون دالری در سال 29.1و  17.5آید. فروش همواره نیز بخش بسیار سودآور بازار جهانی به حساب می

؛ 1397ای، های رایانهزیدر ایران، گواه این ادعا است )مرکز تحقیقات با 96و  94های میلیار تومانی در سال 920و  460و نیز 

 (.2019پایگاه تحقیقات پهنای باند، 

آور ها برای کودکان و نوجوانان زیانای در مرکز یک مناظره بزرگ عمومی هستند، با این سوال که آیا این بازیهای رایانهبازی

4انند جک تامپسوناند مها اشاره کردهآور این بازیها فقط به آثار منفی و زیاناست یا سودمند؟؛ برخی ای را  های رایانهکه بازی  

5سازان قتلشبیه 6داند )کاوالیی( میآموزدانشو عامل زد و خوردهای مدرسه )دعواهای   (، و برخی مانند انجمن نرم 2008، 

اکی اشاره کرده های ادرای روی مهارتهای رایانهها مانند تاثیر مثبت بازیافزار سرگرمی، فقط به آثار مثبت و سودمند بازی

7است )انجمن نرم افزار سرگرمی بار چنین شریفی فرد و همکاران )زیر چاپ(، به توضیح مفصل آثار سودمند و زیان(. هم2011، 

شناسان و منتقدان اند. از این رو، روانشناختی، و اجتماعی پرداختههای مختلف جسمانی، روانهای مبتنی بر رایانه، در جنبهبازی

دانند، روی بگردانند. همسو با این دیدگاه، ای را تنها خوب یا بد میهای رایانهدهند از شواهدی که بازیر ترجیح میعصر حاض

توان باشند و نمیهای مختلف دارای آثار مثبت و منفی میای در حوزههای رایانهدهد که بازیهای بسیاری نشان میپژوهش

8پراتها را فقط خوب یا فقط بد دانست )آن های بسیار ؛ شریفی فرد و همکاران، زیر چاپ(. یکی از زمینه2014و همکاران،  

بخشی، به ویژه برای کودکان دارای اختالالت و مشکالت ی درمانی و توانها در زمینههای مبتنی بر رایانه، کاربرد آنسودمند بازی

9باشد )کلومپستراروانی می 1؛ سین و لی2013و همکاران،   0 1؛ ون دیسِت2013،  1 که  -ها (. این طبقه از بازی2013و همکاران،  

1های درمانیبا عنوان بازی -گیرند برای اختالالت و مشکالت روانی مورد استفاده قرار می 2  معروف هستند.  

1فعالی شیب /نارسایی توجه اختالل اختالل نارسایی توجه / بیش فعالی:  3  (ADHD) است که  یرشداختالل عصبی  کی

1)نیه، ژانگ و چن باشدمی یگرو تکانش فعالی شیتوجه، ب ییاصلی نارسا ژگییسه و یادار 4 از  ADHD افراد مبتال به(. 2016، 

1یادستگاه شبکه کودکان نیمثال در مغز ا یهستند. برا ییهاینابهنجار یدارا شناختیلحاظ عصب 5 که در عملکرد توجه و  

1یلنز)و کندبه درستی عمل نمی دارد نقش یاریهش 6 به  شانییو قطعه پ مخچه کودکان در نیا نیچنهم (.2015و همکاران،  

دچار  ،و تفکر نقش دارند یبازدار ادراک زمان، حافظه، ،یریگمیدهی، تصمسازمان ،یزیر که در برنامه شانییپشیقطعه پ ژهیو

1)چویو مشکالتی هستند 7  ییابتدا انآموزدانشآمار در  نیست، البته اا درصد 7تا  3اختالل  نیا وعیش زانی. م(2014و همکاران،  

1د )کیمباشمی درصد 5تا  3حدود  8 درصد کودکان  8تا  7(. در بررسی دیگری میزان بروز این اختالل از 2014و همکاران،  

                                                             
1 - ispo 
2 - statista 
3 - broadbandsearch 
4 - Jack Thompson 
5 - murder simulators 
6 - Cavalli  
7 - Entertainment Software Association/ESA 
8 - Prot 
9 - Klompstra 
1 0 - Sin & Lee 
1 1 - Van Diest 
1 2 - Therapeutic Games 
1 3 - Attention Deficit Hyperactivity Disorder  
1 4 - Nie, Zhang & Chen 
1 5 - Reticular system 
1 6 - Wilens 
1 7 - Chou 
1 8 - Kim 



ن درصد بزرگساال 5/2دهد که این اختالل تقریبا در گیرشناسی نیز نشان میمدارس ابتدایی گزارش شده است. مطالعات همه

این اختالل به طور معمول از دوران برآورد شده است.  1بر  9تا   1بر  2وجود دارد. میزان شیوع، در پسرها به نسبت دخترها 

1یابد )سادوک، سادوک و روییزمیبزرگسالی تداوم  نوجوانی و آغاز و اغلب تا دبستانیپیش 9 ای (. در ایران نیز طی مطالعه2015، 

میری، درصدی گزارش شده است )ارجمندی، کیخاوندی و سایه 8ان ابتدایی، شیوع آموزدانشدر مورد  مبتنی بر روش فراتحلیل،

کودکان با سطح رشد  از هاآن زانیباشد که مدو می هر بیترک ایفعالی  شیب ایتوجه  عدم داریپا یالگو کی (. این اختالل،1394

 لییاجتماعی و تحص عملکرد ماه دوام داشته و سبب اشکال در 6 دیل بااختالل حداق نیا نیچنتر است. همعیو شا دتریمشابه شد

2زانگ)وو، چانگ و تی گردد 0  ییاجرای هستند. کارکردها ییاجرا یمشکالتی در کارکردها یدارا ADHD افراد مبتال به (.2014، 

2شاو)میلر و هین کنندمی تیهداشناختی را  یهاتیفعال ریکه ساشوندمی فیشناختی تعر یهااز فرایند یابه عنوان مجموعه 1  ،

2)نجارزادگان اشاره کرد فعال و حافظه داریتوان به توجه پامی نیز ییاجرا یکارکردها نیترمهم از (،2010 2  (.2015و همکاران،  

2بارکلی ایرگه چند الگوی اساس بر 3  .رندقرار دا یکدیگر با تعامل در و مراتبی سلسله صورت به اجرایی (، کارکردهای2006) 

 کالمی، غیرکالمی، حافظه کاری حافظه کاری - مهم اجرایی چهارکارکرد و مراتب سلسله این باالی در بازداری رفتار الگو این در

 به بازداری دیگر بیان به. دارند قرار آن پایین در -دهی یا بازسازمان برنامه ریزی برانگیختگی، -انگیزش  -عاطفه  تنظیمی خود

 داریمنظور از توجه پا(. 1384 علیزاده،) کندمی محافظت و حمایت هاآن از و دهدمی عمل جرایی امکانا کارکردهای دیگر

 یفراهم کردن فرصت برا قیاز طر ییتوانا نیمداوم و تکرار شونده است که ا تیفعال کیدر طی  هدفمند حفظ پاسخ ییتوانا

2)خلیفه ابدیبهبود  تواندمی ،توجه کیتحر 4 را کنترل کرده و  هاکند تا تداخلبه فرد کمک می داریتوجه پا (.4201و همکاران،  

نقش  هدفمند است که در تداوم و استحکام رفتار یبازدار یاز کارکردها کیی محرک پاسخ دهد. کنترل تداخل کیفقط به 

2)وانگ کننده داردنییتع 5  ییست و به تواناا االشناختی سطح ب یهاکنش حافظه فعال بخشی از نیچنهم (.2013و همکاران،  

 ساختاربه  یموقت اطالعات ورود یساز رهیذخ تیمسئول حافظه نیگردد. افعاالنه اطالعات اطالق می یکاردست و ینگهدار

 یکاراطالعات را انتخاب و دست نیدارد، ا اریکه در اخت یگرپردازش یهااستفاده از نظام بانیز و  داشته شناختی را بر عهده

2اسکیبراس) دینمامی 6  (.2015و همکاران،  

 روش

، به ADHDی کودکان های مبتنی بر رایانه براهای مختلف در زمینه اثربخشی بازیدر این مطالعه، با بررسی مطالعات و آزمایش

 ین تالش شد تاچنشان پرداخته شد. همبندیها، و در نهایت تدوین و جمعترین آنصورت ساختارمند و منطقی، به بیان مهم

 تر استفاده گردد.حتی االمکان از مطالعات جدیدتر و دقیق

توان به روش وجود دارد، که از جمله می ADHDبخشی کودکان های مختلفی برای درمان و توانروشبخشی: درمان و توان

2بازی درمانی 7 ی بهبود عالئم زمینه های مبتنی بر رایانه است که درهای بازی درمانی، بازیچنین از جمله روشاشاره کرد. هم 

2این گروه از کودکان تاثیر قابل توجهی داشته است. در پژوهش هاشمیان نژاد 8 هر دو  ( نشان داده شد که2015و همکاران ) 

ان مبتال آموزدانشدر  زییر و برنامه وستهیپ توجه شیداری موجب افزااای به طور معنانهیهای راو بازی دبکیروش آموزش نوروف

. وجود نداشت زییو برنامه ر وستهیدر توجه پ دو روش نیا انیداری ماتفاوت معن ن،یچنشود. همیم نارسایی توجهل به اختال

ای موجب بهبود توجه پایدار و حافظه فعال های رایانه( نیز نشان داد که بازی1395بررسی عیسی نژاد بوشهری و همکاران )

 حافظه فعال، بهبود موجب شناختی ایرایانه های( نشان داد که بازی1393ان )گردد. از سوی دیگر، پژوهش عبدی و همکارمی

                                                             
1 9 - Sadock, Sadock & Ruiz 
2 0 - Wu, Chang & Tzang 
2 1 - Miller & Hinshaw 
2 2 - Najarzadegan 
2 3 - Barkley 
2 4 - Khalife 
2 5 - Wang 
2 6 - Sciberras 
2 7 - Play Therapy 
2 8 - Hashemian Nejad 



 واکنش، زمان شدن کوتاه به منجر ایهای رایانهبازی. گرددمی ADHD به مبتال کودکان در شناختی پذیریانعطاف و توجه

 از انواع یکی .شودمی  ADHD تاللاخ دارای پیشانی کودکانپیش قشر فعالیت افزایش و اطالعات تحلیل هایبهبود مهارت

2لوموسیتیای شناختی، که در این پژوهش از آن استفاده شد، بازی رایانه هایبازی 9  اساسی حافظه، پنج مهارت بازی این است. 

 وب تحت بازی این هایویژگی از چنین یکیهم. سنجدمی افراد را در مسئله حل هایو مهارت پذیریانعطاف سرعت، توجه،

 حافظه مهارت برای متنوعی هایدسترسی داشت. به طور ویژه نیز بازی اینترنت به باید آن از استفاده برای است، یعنی آن نبود

3زهدان حافظهبازی  به توانمی که است شده نظر گرفته در 0 چگونه » در قسمت بازی انجام شکل بازی، شروع از قبل اشاره کرد. 

3«بازی کنید 1 دیگری درباره کودکان دارای اختالل  بیش فعالی/ نارسایی توجه  یهمچنین مطالعه .است شده داده توضیح 

ارقام  یحافظههای در خرده آزمون -ای انجام داده بودند که بازی رایانه -(، نشان داد که گروه آزمایش 1394)صالح و همکاران، 

ای که بازی رایانه -کلی، نمرات بیشتری از گروه گواه فعال کالمی و حافظه فعال  یحافظهفعال غیرکالمی،  یحافظهوکسلر، 

های بیش فعالی ها حاکی از آن است که میانگین نمرات توجه و نشانهچنین یافتهبه دست آوردند. هم -انجام نداده بودند 

ها، ابیت این نوع بازیکند. با این تبیین که جذای نیز تغییر میهای رایانهدر حین جلسات بازی ADHDان مبتال به آموزدانش

ها موجب کاهش نمرات گیری کودک در این بازیپسخوراند سریع رایانه، فقدان پسخوراند منفی آن و حمایت از فرایند تصمیم

 (.1394گردد )آزادی و کرمی، بیش فعالی و نارسایی توجه بازیکنان مبتال می

یار منجر به بهبود وضعیت روانی کودکان مبتال به رایانه بخشی شناختیتر، توانقابل بیان است که در منظوری گسترده

ADHD ساله مبتال به نارسایی توجه/ بیش 11تا  7کودک  34( در پژوهش خود که روی 1390چه نظیفی )گردد. چنانمی 

 جلسه 20 از پس) بخشی شناختیتوان درمان گروه افراد عملکرد بین که به این نتیجه رسید انجام داد، در شهر تهران فعالی

 پیگیری یمرحله در اما نشد، یافت معناداری تفاوت آزمون در پس پایدار توجه یزمینه در دارودرمانی و گروه( ساعته 1 درمان

کردند. در بررسی دیگری نیز معلوم شد  عمل دارودرمانی گروه از بهتر معناداری طور به شناختی بخشیگروه توان ،(ماهه یک)

باشند می موثر پایدار توجه و پاسخ اجرایی بازداری کارکرد بهبود در دو یار و داروی روان محرک، هری یارانهبخشکه درمان توان

 را یاررایانه شناختی بخشیتوان نتیجه با توجه به عوارض زیاد داروهای روان محرک، در (.1392)اعظمی، مقدس و سهرابی، 

 اثربخشی از حاکی زمینه این در گرفته صورت هایپژوهش کلی نیز طور به .برد کار به این داروها عنوان جایگزین به توانمی

3باشند )جیگینارسایی توجه/ بیش فعالی می اختالل با کودکان اجرایی کارکردهای بهبود در یاررایانه بخشی شناختیتوان 2 و  

 (.1387؛ یعقوبی و همکاران، 2010همکاران، 

3ای و بیوفیدبکهای رایانهن مسئله اشاره دارند که ارتباط بین بازیهای جدید )منتشر نشده( به ایپژوهش 3 امواج مغزی  

3ممکن است به کودکان دارای اختالالت نارسایی توجه 4 ها، به درنگ از واکنشکمک کنند. بیوفیدبک با ارائه یک نظارت بی 

ای بیماران ر کنند. با کمک یک صفحه نمایش رایانهآموزد تا اعمال معمولی و غیر ارادی بدن مانند ضربان قلب را مهابیماران می

چنین با تمرین کافی، تغییرات شان را مهار کنند، همتوانند یاد بگیرند که امواج مغزی مرتبط با توجهمبتال به نارسایی توجه می

مین راستا و بر اساس شوند. در ههای سازمانی میپذیری و مهارتدهند و منجر به بهبود در نمرات، جامعهخودکار رخ می

شد، یک اصل مشابه گسترش یافت تا به هایی که شامل بررسی میزان توجه خلبانان در طول پروازهای طوالنی میپژوهش

کودکان مبتال به نارسایی توجه کمک نماید که با کسب سطح خوبی از پیشرفت ذهنی به تمرکز برسند. این پژوهش با ایجاد 

3ای صورت گرفت )رایتهای رایانهزیارتباط بین بیوفیدبک و با 5 های (. در این پژوهش، طی آزمایشی شش عنوان از بازی2001، 

سال، که اختالل نارسایی توجه داشتند آزمایش گردید، نیمی  13تا  9دختر و پسر، سنین  22پلی استیشن را انتخاب شد و بین 

ای انتخاب شده را انجام دادند. های رایانهدند و نیمی دیگر بازیاز گروه کودکان تمرینات سنتی و قدیمی بیوفیدبک را انجام دا

های گستردگی توجه، های امواج مغزی روزانه و آزمونجلسه یک ساعته هر دو گروه پیشرفت قابل توجهی در الگو 40پس از 
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مدرسه عملکرد بهتری را ارائه  ها درگری و بیش فعالی نشان دادند. والدین هر دو گروه نیز گزارش کردند که کودکان آنتکانش

های انگیزه بود. درگروه مربوط به بازی -ای بازی سنتی و بازی رایانه -اند. نتایج نشان داد که تنها تفاوت بین دو گروه  کرده

3ی وحشیسفر به سوی الههچنین بازی هم(. 2001ای موارد کمتری از عدم حضور و یا ترک جلسه مشاهده شد )رایت، رایانه 6  ،

بوده است )آمون  آزمایش عالئم این اختالل، در گروه ی کاهشدهندهشده و نتایج نشان نیز ارزیابی ADHD به مبتال کودکان با

 عمیق و آهسته تنفس اگر کند، و در نهایتمی استفاده بیوفیدبک بر مبتنی موسیقی و تصاویر از بازی این. (2008و کمپل، 

اگر کند، دوباره  و سریع شود ناپدید تنفس اگر بسازد، و پل یک است بازیکن ممکن مثال، ایبر. پذیردصورت می اهداف باشد،

3پاسخ شرطی ،ADHDهای درمانی برای کودکان بیشتر بازی ظاهر گردد. این نکته حائز اهمیت است که 7 (CR و ،)ویژه به 

3)ریورُ دهندمی قرار هدف را اجرایی عملکرد 8 که توسط سجادی  ایرانی استبازی  1و 2هوتیای نهرایابازی  (.2015و همکاران،  

های استروپ و عملکرد نظری تعاریف انواع توجه و آزمون یهو بر پای ،با هدف بهبود نارسایی توجه انتخابی و نارسایی توجه مداوم

های بازی بندیقهطبو بر اساس نظام ملی ، (1392طراحی و با راهنمایی استکی به مرحله ساخت رسیده است )سجادی، ،مداوم

نشان داد که مداخله بازی  در همین زمینه پژوهشی (.1391نیازی،) شودمحسوب میای فکری های رایانهای جزء بازیرایانه

  .باشدمیبیش فعالی موثر /  کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه پیوستهبر میزان توجه انتخابی و توجه  هوتی ایرایانه

 باشد. بیش فعالی/  تواند رویکردی موثر در درمان اختالل نارسایی توجهای میه مداخالتی چون بازی رایانهتوجه ببنابراین 

3(، و لیود1392(، صالح )1392(، شیخ محسنی )1393های عبدی )یافته 9 کنند. ( نیز این مطلب را تایید می2010و همکاران ) 

ای ممکن است برای کودکان دارای های رایانهند که انواع نامناسب بازیاچنین هشدار دادهقابل بیان است که پژوهشگران هم

بار و جنگی ممکن است روی کودکانی که در حال حاضر مبتال به های خشونتآور باشند، برای مثال بازیاختالل توجه زیان

 -اند که این روش ن اظهار داشتهچنیها همگری هستند، تاثیر منفی بگذارند. برخی از آناختالالت نارسایی توجه و تکانش

 (.2001راهی برای کمک به درمان دارویی است اما جایگزین آن نیست )رایت،  -ای های رایانهبازی

 گیریبحث و نتیجه

های مبتنی بر رایانه منجر به بهبود توجه پایدار و پیوسته، رو، با مرور مطالعات بسیاری، نشان داد که بازینتایج مطالعه پیش

ریزی، تحلیل پذیری شناختی، برنامهافظه فعال، حافظه فعال غیرکالمی، حافظه فعال کالمی، حافظه ارقام وکسلر، انعطافح

اطالعات، زمان واکنش، بیش فعالی، بازداری پاسخ، توجه انتخابی، و مولفه مهم کارکرد اجرایی، و در نهایت بهبود عملکرد مدرسه، 

های بیشتری بهبود توجه پایدار و پیوسته، و حافظه فعال را گردد. البته پژوهشه / بیش فعالی میدر افراد مبتال به نارسایی توج

های غیرجدی که با هدف خاصی طراحی نشده است منجر نشان داده است. از سوی دیگر، اگرچه مطالعات نشان داده است بازی

های جدی که با هدف درمانی برای کودکان به طور طبیعی بازی گردد، امابه بهبود عالئم اختالل نارسایی توجه / بیش فعالی می

ADHD های غیرجدی تری خواهد داشت، و به طور کلی نسبت به بازیطراحی و ساخته شده است، بازده و تاثیر بیشتر یا سریع

ی و میزان اثربخشی معرف  ADHDهایی که در این مطالعه برای کودکان شود. در همین راستا، از جمله بازیترجیح داده می

 باشد. می هوتی ، و بازی ایرانیزهدان حافظه، لوموسیتی، ی وحشیسفر به سوی الههها آزمون گردیده است، آن

-ها با ایجاد فضایی جذاب و دوستها در بهبود عالئم این گروه از کودکان این است که بازیتبیین چگونگی اثربخشی بازی

ها بتوانند زمان قابل توجهی، با انگیزه کافی، به آن بپردازند. از این شود آننوجوانان، موجب می داشتنی، به ویژه برای کودکان و

ها است، های شناختی، به ویژه توجه پیوسته و حافظه فعال که بخش مهم شناختی برای بازیها با درگیر کردن مولفهرو، بازی

ها با ایجاد فضایی جذاب مسیری را برای کاهش ر که گفته شد این بازیچنین همان طوگردد. همها میموجب ارتقاء و بهبود آن

گردد، که فعالی میگری / بیشها منجر به افزایش تکانشسازد، اگرچه برخی از آنکودکان فراهم می فعالیبیش/  گریتکانش

ها توسط مسئولین آموزشی و خت بازیرسد. بنابراین شناامری بسیار ضروری به نظر می ADHDها برای کودکان اجتناب از آن
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تواند یکی از عوامل چنین خستگی ذهنی ناشی از بازی نیز، به طور طبیعی، میپدر مادرها، دست کم تا حدی، الزم است. هم

ها و گری / بیش فعالی کودکان و نوجوانان باشد. از سوی دیگر، با توجه به ویژگی درگیرکننده و جذاب بازیکاهش تکانش

توان از این شیوه به صورت مکمل یا انفرادی، در ها )شریفی فرد و همکاران، زیر چاپ(، مینین ظرفیت باالی آموزشی آنچهم

 سود فراوانی بُرد.  ADHDهای رسمی و به ویژه غیر رسمی، برای کودکان آموزش

 پیشنهادات

در کنار  -توانند از این روش به عنوان یک روش مکمل یگران، م، معلمان تخصصی و به ویژه درمانبا توجه به نتایج این مطالعه

یا روش انفرادی، بسته به میزان عالئم بالینی، در افراد مبتال به اختالل نارسایی توجه /  -های درمانی دیگر دارودرمانی یا روش

نین با توجه به شرایط خاص افراد چگردد. همبیش فعالی بهره ببرند. از سوی دیگر، مطالعه فراتحلیل در این زمینه پیشنهاد می

های جدی برای افراد دقت علمی به هنگام طراحی و ساخت بازی  -تحریک پذیری و بیش حواس پرتی  -دارای این اختالل  

ADHD  تر برای این گروه بالینی، به احتمال، تر و مناسبهای تخصصیاز اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که با ساخت بازی

ها های ساخته شده، آزمایش آنتر صورت گیرد. البته برای اطمینان از اثربخشی بازیتر و سریعتواند در ابعادی گستردهمیبهبود 
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Abstract 

Computer-based games with high engagement and appeal, especially for children and teenagers, have 

been very popular. This is a great opportunity to use computer games for educational and therapeutic 

purposes. Therefore, in the present study, the effectiveness of computer games in improving the 

symptoms of people with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, based on a review study, was 
investigated. In this study, by investigation various studies and experiments on the effectiveness of 

computer-based games for children with ADHD, structurally and logically, stating the most important 

ones, and finally compiling and summarizing them. The results showed that computer-based games led 
to improved and consistent attention, active memory, non-verbal active memory, verbal active memory, 

Wexler numbers memory, cognitive flexibility, programming, information analysis, reaction time, 

hyperactivity, Inhibition of response, selective attention, and an important component of executive 

function, and ultimately improved school performance, in people with attention deficit / hyperactivity 
disorder. Of course, more research has shown improvement in steady/continuous attention and active 

memory. Therefore, this method can be used as a supplement or individually, in education and 

especially training, for ADHD children. 

Keywords: computer games, attention deficit / hyperactivity disorder, review study. 
 

 

 

 
 

 
 


