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چکیده
طی چندین دهه ،بازی روشی بوده که روان شناسان و پژوهشاگران متعاددی از آن بارای درماان طیاف
وسیعی از اختاللها و مشکالت بهره جستهاند و اثربخشی آن را تأیید کردهاند .پژوهش حاضار باا هادف
بررسی تاثیر بازیهای رایانهای شناختمحور بر کارکردهای اجرایی کودکان پایشدبساتانی باا اخاتالل
یادگیری عصبروانشناختی شهر اصفهان بود .طرح پژوهش آزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزماون باا
گروه کنترل بود .جامعه مورد پژوهش تمام کودکان پیشدبستانی شهر اصفهان در سال تحصایلی -94
 1393بود ،که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای و با توجه به ماالکهاای
ورود به پژوهش تعداد  20کودک دارای اخاتالل یاادگیری عصابروانشاناختی انتخااب و باه صاورت
تصادفی در دو گروه آزمایش ( 10نفر) و کنترل ( 10نفر) گمارده شدند .برنامه مداخله به مدت سه ماه و
هر هفته  2جلسه ( 45دقیقهای) بر روی گروه آزمایش انجام شد .برای جمعآوری دادهها در این پژوهش
از پرسشنامه جمعیتشناختی ،فهرست بررسی سالمت جسمانی و ویژگیهای زیستشاناختی کودکاان،
ماااتریسهااای پیشاارونده ریااون رنگاای کودکااان ،و پرسشاانامه ارزیااابی ناتواناااییهااای یااادگیری
عصبروانشناختی کانرز استفاده شد .نتایج آزماون تحلیال کوواریاانس نشاان داد باازیهاای رایاناهای
شناختمحور بر بهبود کارکرد اجرایی در مولفههای حال مسالله /برناماه ریازی ،ساازماندهی رفتااری/
هیجانی کودکان پیشدبستانی دارای اختالل یادگیری عصب روانشناختی میشود .بنابراین اساتفاده از
این شیوه در درمان ناتوانیهای یادگیری ضروری است.
کلیدواژهها :بازیهای رایانهای شناختمحور ،کارکردهاای اجرایای ،اخاتاللهاای یاادگیری عصاب
روانشناختی
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یادگیری ابزار عمدة سازشیافتگی انسان با محیط در حال تغییر خاود اسات .اگار کودکاان و نوجواناان
امروز که دارای افکار پیچیده و پیشرفته ای هستند نتوانند به خوبی بیاموزند ،بنابراین نمیتوانناد خاوب
زندگی کنند (سیف نراقی و نادری .)1381 ،از آنجایی که سرعت تحول در سنین خردسالی تقریباً قابال
پیشبینی نیست ،مربیان معموالً از نسبت دادن مطلاق و قطعای ناتوانااییهاای یاادگیری باه کودکاان
پیشدبستانی که به نظر می رسد دچار ناتوانی یادگیری باشند ،اکراه دارند .آنها تارجیح مایدهناد ایان
کودکان را با عناوین غیرمنطقی نظیر تأخیر در تحول مشخص کنناد .پاژوهشهاا نشاان مایدهاد کاه
مداخله درمانی برای کودکان خردسال بسیار موثر است و کوششهای آموزشی بازده باالیی دارند (بیلای
و والری.)1992 ،1
از جمله ویژگیهایی که در کودکان پیشدبستانی دارای ناتواناییهای یادگیری مشااهده مایشاود،
میتوان به تأخیر در تحول حرکتی ،تأخیرهای زبانی ،اختاللهای گفتاری و تحول شاناختی و مفهاومی
ضعیف اشاره کرد (کریستوفر و همکاران .)2013 ،پژوهشهای بسیاری عملکرد ضاعیف کودکاان دچاار
ناتوانیهای یادگیری عصبروانشاناختی تحاولی 2را در کارکردهاای اجرایای 3نشاان دادهاناد (اساتیل،
2004؛ نوبر و اریلی.)2004 ،
کارکردهای اجرایی مهارتهایی هستند که به فرد کمک میکنند تا تصمیم بگیرد چه نوع فعالیتها
یا هدفهایی مورد توجه قرار بگیرند ،کدام یک انتخاب گردند و چگونه رفتارها سازماندهی و برنامهریزی
گردند (داوسن و گویرا2004 ،؛ والرا و سیدمن .)2006 ،به عبارت دیگر کارکردهای اجرایی ،کارکردهای
شناختی و فراشاناختی هساتند کاه مجموعاهای از توانااییهاای عاالی شاامل خاودگردانی ،باازداری،
برنامهریزی راهبردی ،انعطاف شناختی و مهار تکانه را به انجام میرسانند .در واقع کارکردهایی همچون
سازماندهی ،تصمیمگیری ،حافظه فعال ،بازداری حرکتی ،احسااس و ادراک زماان ،پایشبینای آیناده،
بازسازی ،زبان درونی و حل مسلله را میتوان از جمله مهمتارین کارکردهاای اجرایای عصابشاناختی
دانست که در زندگی و انجام تکالیف یادگیری و کنشهای هوشی به انساان کماک مایکناد (باارکلی،
1998؛ دنکا .)2003 ،به طور کلی کارکردهای اجرایی دو نقش برجسته در رفتاار دارناد .1 :اساتفاده از
مهارتهای فکری خاص برای انتخاب و دستیابی به هدفها ،و  .2کمک به پیشرفت در حل مسائل .ایان
کارکردها کمک می کند تا یک تصویر از هدف ،مسیر حرکت به سمت هدف و منابع مورد نیااز در طاول
رسیدن به هدف شناسایی گردند (داوسون و گویرا.)2004 ،
تعدادی از پژوهشگران از جمله رینولادز ( ،)1984پنینگتاون و همکااران ( ،)1993فلچار وفاورمن
( ،)1994بوم و فورسبرگ (  ،)2004والارا و سایدمن ( ،)2006سایدمن ( )2006و سوانساون و ژرمان
(  )2007در پژوهشهای خود نشان دادهاند که کودکان پیشدبستانی دارای نااتوانیهاای یاادگیری در
مقایسه با کودکان عادی در آزمونهای سنجش کارکردهای اجرایی و توجه ،عملکرد ضعیفتاری دارناد.
اگر این کودکان طی سالهای اولیه زندگیشان ،قبل از مواجه شدن با شکست تحصیلی شناسایی شوند
ماایتااوان مداخلااه زودرس مفیاادی را در اختیااار آنهااا قاارار داد (گااارتالن و اسااتروس نیاادر.)2007 ،
پژوهشهای مارس ،مکلوکی ،شوارتز و سامی ( ،)2007فیشر ،باارکلی ،اسامالیش و فلچار (  ،)2005و
گلدبرگ و همکاران (  )2005نشان داده اند آموزش کارکردهای اجرایی در افزایش توجه موثر بوده است.
1. Bayley & Valera
2. Neuropsychological/ Developmental learning Disabilities
3. executive function
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پژوهشهای متعددی یک یا چند مؤلفه از کارکردهای اجرایی را در میان کودکاان دارای اخاتاللهاای
یادگیری مورد بررسی قرار داده اند .برای مثال ،علیزاده و سلطانی ( )1385دریافتند کاه داناشآماوزان
دارای اختالل ریاضی ،در کارکردهای بازداری ،تصمیمگیاری -برناماهریازی و ساازماندهی ضاعیفتار از
دانشآموزان بدون اختالل ریاضیات هستند .ضعف انعطافپذیری یا در جاماندگی باا تواناایی ریاضایات
رابطه معکاوس دارد (باول و ساریف )2001 ،و چناین وضاعیتی را مایتاوان از دوران پایشدبساتانی
پیشبینی کرد ،زیرا توانایی کودکان پیشدبستانی در مولفههای کارکردهاای اجرایای همچاون حافظاه
کاری ،کنترل بازداری و توانایی تبدیل میتواند توانمندی آنها را در ریاضیات در سالهای بعد به خاوبی
پیشبینی کند (اپسی و همکاران.)2004 ،
بنابراین با توجه به این موضوع ضرورت استفاده از برنامههای مداخلهای در جهت رفع و یاا کااهش
مشکالت کارکردهای اجرایی مشاخص مایشاود .طای چنادین دهاه ،باازی شایوهای باوده اسات کاه
روانشناسان و پژوهشگران متعددی ،از آن برای درمان طیف وسایعی از اخاتاللهاا بهاره جساتهاناد و
اثربخشی آن را به تأیید کردهاند (تقیپورجوان .)1391 ،از جمله بازیهایی که امروزه توجه پژوهشاگران
را به خود جلب کرده است بازیهای رایانهای 1است .برای این بازیها  ،به شاکل کااربری رایاناه ،ارزش
آموزشی و همچنین سرگرمی منظور شده است .در حالی که رایاناههاا ،در طارح آماوزش ،ابازار انتقاال
مطالبی است که باید در آینده یاد گرفته شوند؛ ولی توان آموزشی بالقوه انجام بازی های ویدیوئی ممکن
است به شکل افزایش رشد مهارتهای شناختی معینی نماود یاباد (گاانتر1999 ،؛ ترجماه پورعابادی،
 .)1387در این رابطه بازیهای رایانهای شناختمحور سهم به سازایی در تقویات توجاه کودکاان دارد.
مطالعات نشان میدهد که رابطهای مثبت بین بازی و بهبود توجه ،مهارتهای برنامهریازی و نگارشهاا
(مککیون وزانس2001 ،؛ اسمیالنسکی و شایفیا1991 ،؛ تارل و همکااران ،)2009 ،خالقیات و تفکار
همگرا (هلمز و گیگر2002 ،؛ سااتون -اسامیت ،)1997 ،بیانش (راس )2006 ،و ساازماندهی هیجاانی
رفتاری (هاین2008 ،؛ کالوسون2002 ،؛ تقیپور جوان )1391 ،وجود دارد و بازی بارای رشاد مهاارت
های شناختی اساسی ضروری است (به نقل از مک کلینتاک.)2009 ،
2
یافتههای مرتبط با مغز و یادگیری ،توسط جنسن ( ،)2000کریست (  ،)2001فرسات و همکااران
( )2001بیانگر اهمیت بازی در دوران کودکی است .مغز فعال ،اتصاالت عصبشناختی بسیار مهمی برای
یادگیری ایجاد میکند در حالی که مغز غیرفعال این اتصاالت عصبشناختی پایدار و ضاروری را ایجااد
نمیکند .این پژوهشها نشان می دهند که بازی ابازاری بارای رشاد و گساترش سااختارهای عصابی و
وسیلهای برای تمرین مهارتهای الزم در زندگی آینده است (به نقل از آیزنبرگ و کایزنبری.)2002 ،
کودکان شاید قادر باشند حتی هنگامی که فقط برای سرگرمی به بازیهاای ویادیوئی مایپردازناد
چیزهایی را یاد بگیرند .این یادگیری ممکن است به گونه ای اتفاقی روی دهد و از رهگاذر آن ،کودکاان
مهارتهای خاصی را نیز فراگیرند؛ که شاید در زمینههای دیگری از کاربری رایانه سودمند باشد .یکی از
طراحان بازیهای رایانهای ،تجربه انجام آنها را فرایند ساختگشایی وصف کرده است ،که بازیکنان تنهاا
یاد نمیگیرند چگونه بازی کنند ،بلکه همچنین یاد میگیرند کاه باا کشاف اصاول باازیهاا حتای باه
نقصهای طراحی آنها پی ببرند .بادین ساان ،باازی کاودک را باه ساطحهاای بااالتری از درک و فهام
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میرساند (کرافورد .)1986 ،1کودکان و نوجوانان دالیل بسیار گوناگونی برای انجام باازیهاای ویادیوئی
دارند  ،ولی سه عامل خاص از همان ابتدا با اهمیتی ویاژه باه ایان ترتیاب شناساایی شادهاناد :چاالش،
کنجکاوی و خیالپردازی (مالون .)1981 ،2کاربرد این سه عامل در طراحی بازیهای رایاناهای ناه تنهاا
میتوانست باعث سرگرمی بیشتر در آنها بشود ،بلکه بر جنبه آموزشی آنها نیز میافزود.
در یک تقسیمبنادی بسایار کلای ،باازیهاای ویادوئی -رایاناهای ،در ساه مقولاه معماایی /باازی،
ماجراجویانه /نمایشی و چند بازیکنی /رقابتآمیز قرار میگیرند (محمد علیزاده .)1385 ،نیومن 3در سال
 ،2004به ارائه طبقهبندی برای بازی ها اقدام کرده است کاه شاامل :فعاال و ماجراجویاناه ،راننادگی و
مسابقه ،تیراندازی ،معماگونه و پایهای ،دارای نقشگذاری ،راهبردی و شبیهسازی شده ،ورزشی و رقابتی
است.
شاید از دیادگاه شاهودی بتاوان چناین اساتدالل کارد کاه انجاام باازیهاای ویادیوئی تجرباهای
خیالپردازانه و درگیرکننده است و میتواند در زندگی کودکان مفید باشد .زیرا این باازیهاای تعااملی
میتواند به شدت توجه کودک را جلب و میزان انگیختگیاش را هم تنظیم کند؛ یعنی با منحرف کاردن
توجه بازیکن از مشکالت جهان واقعی ،آن را میکاهد یا در یک بازی بسیار رقابتآمیز ،به آن می افزاید.
بازیهای رایانهای میتواند کودکان را به یاری تمرینهای شبیهسازی با ایمنی بیشتری ،آماده رویاارویی
با موقعیتهای جهان پیرامونشان کند .و سرانجام ،هنگامی که بازی با موفقیت به پایاان برساد ،حاس
اطمینان را در کودک افزایش دهد (شاوگوانگ.)2006 ،
آلدن و همکاران ( ،)2005با تاکید بر این که دانشآموزان در حال حاضر از فنآوریهایی مانند تلفن
همراه ،استفاده از وبسایتهای اینترنتی ،بازی هاای روی خاط ،ام.پی.تاری پلیار و نظاایر آن اساتفاده
میکنند ،نتیجه میگیرند موارد پیش گفته با افزایش امکان ارتبااط داناشآماوزان باا ساایرین ،فضاای
آموزشی جدیدی را فرا روی آنها میگشاید که این مسلله تغییر و تحول در نظام آموزشی سنتی را بیش
از پیش الزامآور میسازد.
همزمان با الزامهای پیش گفته ،برخی از اولیای تربیتی کودکان و نوجواناان هام باا توجاه باه ایان
مسلله که میتوان از ابزار بازیهای رایانه ای ،در راستای تحقق اهداف تربیتی و آموزشی سود جست ،به
طرح انتظارات و خواستههایی مانند این مسلله که باید بازیها مشوق یادگیری ،صالح ،دوساتی ،حفاظ
محیط زیست و نظایر اینها باشد؛ پرداختند (چو .)2003 ،توروی )2006 ( 4ضمن تاکید بر نقش اساسی
و حیاتی معلمان در کیفیت یادگیری دانش آموزان ،در ارتباط با رایانه و اینترنت ،ضارورت عطاف توجاه
الزم به این مسلله را خواستار میگردد.
بیرون باوم )2001( 5در گزارش پژوهشی خویش ،یادآور میگردد :فنآوری در اصاالح روشهاای
آموزشی دانشآموزانی که دارای ناتوانی یادگیری هستند ،تحولی پدیاد آورده اسات .اثارات فانآوری را
میتوان در مقولههای ارائه بازیهای رایانه ای ،استفاده از اینترنت جهت اساتفاده از برناماههاای درسای
تدوین شده و وساایل چندرساانهای دانسات .مارگالیات و همکاارانش ( ،)1987در پژوهشای کاه روی
کودکان کالس دوم تا چهارم که دچار اختالل یادگیری بودند ،انجام دادند ،تاثیر بازیهای رایانهای را در
1. Crawford
2. Malone
3. Newman
4. Turvey
5. Birnbaum
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روش
الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان :روش پژوهش آزمایشی از نوع پیشآزمون -پاسآزماون باا گاروه
کنترل بود .جامعه آماری پ ژوهش شامل تمامی کودکان پیشدبستانی شهر اصافهان در ساال تحصایلی
 1393-94بود که از بین آنها نمونهای به حجم  20نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
چند مرحلهای و با توجه به مالک های ورود به پژوهش ( از جملاه  .1برخاورداری از هاوش متوساط و
باالتر  .2عدم وجود نقص شنوایی و بیناایی  .3عادم وجاود اخاتاللهاای عااطفی و رفتااری شادید .4
برخورداری از سالمت جسامانی  .5وجاود اخاتالل در مهاارتهاای عصابروانشاناختی باا توجاه باه
بررسیهای بالینی و نمرات پرسشنامه کانرز) ،انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزماایش و
کنترل گمارده شدند.
ب) ابزار پژوهش :در این پژوهش از چهار ابزار برای جمعآوری اطالعات استفاده شد که عبارت اند از:
1. Chu
2. Lopes- Morteo& Lopes
3. Van Eck
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کاهش اختالل آنها مورد بررسی قرار دادند .پژوهشگران در گزارش پژوهششان یادآور شدهاند ،بازیهای
مناسب رایانهای در بهبود نسبی اختالل یادگیری موثر واقع میشوند.
چو )2003 ( 1با تاکید تاثیر بازیهای رایانهای بر افزایش احساس خودکارآمدی کاربران ،خاطر نشان
می سازد ،مطالعات انجام گرفته در مجموع داللت بار آن دارناد کاه اساتفاده از رایاناه ،حتای در شاکل
استفاده از آن برای انجام بازیهای رایانه ای ،به افزایش احساس خودکارآمدی کاربران و احساس رضایت
خاطر آنها میانجامد .لوپز -موریتو و لوپز ،)2007( 2در بررسی تاثیر یاک باازی رایاناهای کاه یاادگیری
ریاضی را به صورت سرگرمی و تفریحی و به صورت گروهی یاد میداد ،این بازی را در ساطح جمعای از
دانشآموزان دبیرستانی مکزیکی ،اعمال کردند .نتایج بررسیهای انجام شده ،داللات بار آن داشات کاه
انجام بازی مزبور ،اثر مثبتی بر نگرش دانش آماوزان ،نسابت باه درس ریاضای داشاته اسات .همچناین
پژوهشها نشان میدهد که انجام بازیهای شبیهسازیشده اگر در شرایط رقابتآمیاز انجاام گیرناد ،از
میزان اضطراب دانشآموزان در درس ریاضی ،خواهند کاست (وان اک.)2006 ،3
با توجه به اهمیات شاناخت باازیهاای رایاناهای بارای موفقیات بیشاتر آنهاا و همچناین وجاود
پژوهشهای اندک در این زمینه ،ضرورت انجام مطالعات بیشتر به خصوص در زمینه کارکردهای اجرایی
احساس میشود و هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر بازیهای رایانهای شناختمحور بر کارکردهاای
اجرایی کودکان پیشدبستانی دارای اختالل یادگیری عصبروانشناختی است .بدین منظور فرضیههای
پژوهشی زیر بررسی شدند:
 .1بازیهای رایانهای شناختمحور بر افزایش کاارکرد اجرایای کودکاان پایشدبساتانی دارای اخاتالل
یادگیری عصبروانشناختی تاثیر دارد.
 .2بازیهای رایانهای شناختمحور بر افزایش حل مسلله -برناماهریازی کودکاان پایشدبساتانی دارای
اختالل یادگیری عصبروانشناختی تاثیر دارد.
 .3بازیهای رایانهای شناختمحور بر افزایش سازماندهی رفتاری -هیجانی کودکان پیشدبساتانی دارای
اختالل یادگیری عصبروانشناختی تاثیر دارد.

فهیمه حسن نتاج جلوداری  ،عباسعلی تقیپور جوان ،ساالر فرامرزی  ،فرشته رستگار
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 )1پرسشنامه جمعیتشناختی محققساخته که برای جمعآوری ویژگیهای عمومی کودکاان ماورد
استفاده قرار گرفت.
این پرسشنامه محقق ساخته و حاوی سواالتی نظیر جنس ،سن ، ،بازیهای مورد عالقاه و وضاعیت
شناختی کودکان در مهد مورد نظر بود که توسط مربی مهد تکمیل گردید.
 )2فهرستهای بررسی سالمت جسمانی و ویژگیهای زیستشناختی کودکان
فهرستهای مربوط به وضعیت سالمتی جسمانی و ویژگیهای زیستشناختی کودکاان نیاز توساط
محقق ساخته شده و توسط مربی مهد و با توجه به پرونده سالمت کودکان تکمیل شد؛ تاا در همگان-
سازی گروه آزمایش و کنترل و رعایت شروط ورود به تحقیق مورد استفاده قرار گیرد .این سواالت حول
محور سالمتی حواس بینایی ،شنوایی ،عدم بیمااری و نااتوانی حرکتای و آسایبهاای جسامانی ،عادم
اختاللهای رفتاری و هیجانی و تفاوت در عملکرد کودک با همساالنش بود.
 )3ماتریسهای پیشرونده ریون 1رنگی کودکاان :ایان آزماون در ساال  1956توساط ریاون ماورد
تجدیدنظر قرار گرفته است ،این آزمون برای ارزیابی توانایی استدالل کودکان  5تا  11سال طراحی شده
است و شامل  36شکل هندسی در سه مجموعه  A, B ,ABاست .نمرهگذاری آزمون ریون کودکان به
صورت صفر و یک است و کمترین و بیشترین نمرهای که کودک میتواند در این آزمون کسب کند صفر
و 36است .آناستازی و آرمینا ( ،1997به نقال از کوتاون و همکااران ،)2005 ،ضاریب پایاایی دو نیماه
آزمون را برای سنین  6تا  14ساال  0/46تاا  0/92گازارش کردناد .همچناین ریاون ( )1956ضاریب
بازآزمایی آزمون تجدیدنظرشدة ریون کودکان  6/5تا 9/ 5ساال را باه فاصاله یاک ساال  0/60و 0/80
گزارش کرد ،که حاکی از حساسیت آزمون به نوسانهاایی در بارونداد فعالیات عقلای در اوایال دوران
کودکی است .بارکه1972( 2؛ به نقل از مقیمی آذر ،)1377 ،ضارایب ثباات درونای آزماون ریاون را باا
 5000آزمودنی بین  0.89تا  0.97گزارش کرده است.
3
 )4پرسشنامه ارزیابی ناتواناییهای یادگیری عصبروانشناختی کانرز  :این آزمون توساط کاانرز در
سال  2004به منظور ارزیابی مهارتهای عصبروانشناختی از جمله توجه ،کارکردهای اجرایی ،حافظه،
فعالیتهای حسی -حرکتی و پردازش بینایی -فضایی در چهار طیف (مشاهده نشاده تاا شادید) بارای
کودکان  5تا  12سال ساخته شده است .جدیدی و همکاران در سال  1390این پرسشنامه را ترجماه و
هنجاریابی کردهاند .ضرایب پایایی درونی با دامنهای از  0/75تا  0/90و ضریب پایایی بازآزمایی با هشت
هفته فاصله  0/60تا  0/90گزارش شده است .اعتبار سازههای فرمهای کاانرز باا اساتفاده از روشهاای
تحلیل عوامل بدست آمده و اعتبار افتراقی آنها با بررسی آماری توانایی پرسشنامه در تمایز افراد مبتال به
اختالل فزونکنشی -تکانشگری از عادی و دیگر گروههای بالینی تایید شده است .جدیادی و همکااران
( ) 1390روایی سازه این ابزار را مناسب ارزیابی کارده و پایاایی ایان ابازار را باه روش کرونبااخ 0/72
گزارش کردهاند.
برنامه مداخله :برنامه مداخله بازیهای رایانهای شناختمحور در  12جلساه  45دقیقاهای بارای گاروه
آزمایش به صورت انفراد بر روی کامپیوترهای مدرسه اجرا شد .در این  12جلسه از بازیهای مورد تایید
بنیاد ملی بازیهای رایانه ای استفاده شد .برای مثال از بازی تتریس 4که ناوعی باازی پاازل اسات و در
1. Raven
2. Burke
3. Canners
4 .Tetris

48

تاثیر بازیهای رایانهای ...

نتایج
جهت تجزیه وتحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده و با توجه به همساانی واریاانسهاا در
آزمون المبدای ویلکز و نرمال بودن دادهها از آزمونهای پارامتریک استفاده شده است.
جدول .1شاخصهای توصیفی مربوط به کارکردهای اجرایی در دو گروه کنترل و آزمایش
پیشآزمون

پسآزمون

مؤلفه

گروه

تعداد

حل مسلله/برنامه-
ریزی /سازماندهی

آزمایش

10

4/40

کنترل

10

5/60

3/30

آزمایش

10

5/40

4/00

4/10

کنترل

10

5/50

3/74

5/90

3/17

آزمایش
کنترل

10
10

2/90
2/60

2/72
2/01

2/20
2/60

2/25
2/01

سازماندهی رفتاری/
هیجانی
کارکرد اجرایی

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

2/74

3/20

2/04

5/70

3/02
2/55

همانطور که در جدول  1آمده است میانگین نمرات حال مسالله /برناماهریازی ،ساازماندهی رفتااری/
هیجانی و کارکرد اجرایی در گروه آزمایش از پیشآزمون به پسآزمون به ترتیاب از 2/90 ،5/40 ،4/40
به  2/20 ،4/10 ،3/20کاهش پیدا کرده است و نشاندهنده بهبود میزان عملکرد گروه آزمایش در ایان
مقیاسها است.
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راستای بهبود سازماندهی و تدوین الگوهای مناسب طراحی شده است ،استفاده شد .برنامه اصلی بازیها
از نرمافزار بازیهای شناختی بنیاد حکمت بود که بر اساس رشد شناختی کودکان پایشدبساتانی و در
بازیهای متنوعی طراحی شده بود.
شیوة اجرا :برای انتخاب نمونه مورد نظر از بین نواحی پن گانة آموزش و پرورش ،چهار مدرسه به روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب و از بین دانشآموزان پیشدبساتانی باا اساتفاده از
آزمون عصبروانشناختی کانرز  20کودک دارای اختالل یادگیری عصبروانشناختی به تصاادف در دو
گروه  10نفری که به لحاظ تواناییهای هوشی همگن بودند قرارگرفتند؛ در جمعآوری دادهها از آزماون
هوش ریون ،آزمون عصبروانشناختی کانرز استفاده گردید .نمونه مورد نظر باه وسایله آزماون هاوش
ریون همتاسازی شد .فعالیت بازیهای رایانهای شناختمحور به عنوان برنامه مداخلهای پاس از کساب
رضایت والدین به مدت سه ماه و هر هفته  2جلسه ( 45دقیقهای) بر روی گروه آزمایش انجاام شاد .در
این پژوهش  8بازی رایانهای از مجموعه نرمافزار بازیهای عروج که شاامل باازیهاای فکاری ،تمرکاز
حواس ،سرعت عمل ،رنگها و اشکال ،تشخیص تفاوتها و هاوش اسات و باازیهاای رایاناهای عصاب
روانشناختی مورد استفاده قرار گفت .این بازیها به صورت مرحلهای و از ساده به مشکل انتخاب شدند
و پس از تهیه به تأیید متخصصان و اساتید دانشگاه رسید و با کمک مربیان در مدارس اجرا شد .هر یک
از این بازیها مهارتهای توجه ،حال مسالله ،خاودگردانی ،باازداری ،برناماهریازی راهباردی ،انعطااف
شناختی و کنترل تکانه را شامل میشود.

فهیمه حسن نتاج جلوداری  ،عباسعلی تقیپور جوان ،ساالر فرامرزی  ،فرشته رستگار

جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره دررابطه با تاثیر بازیهای رایانهای بر کارکردهای اجرایی
کودکان دارای اختالل یادگیری در دو گروه آزمایش و کنترل
شاخص

پیش-
آزمون

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

معناداری

میزان
تاثیر

توان
آماری

حل مسلله-
برنامهریزی
سازماندهی

86/78

1

86/78

40/415

0/00

0/75

1/00

سازماندهی
رفتاری-هیجانی

128/435

1

128/435

60/791

0/00

0/79

1/00

کارکرد اجرایی

14/693

1

14/693

20/137

0/00

0/61

1/00

حل مسلله-
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برنامهریزی-
سازماندهی
پس-
آزمون

86/38

1

86/38

36/413

0/01

0/85

1/00

سازماندهی
رفتاری -هیجانی

99/647

1

99/647

41/63

0/00

0/82

1/00

کارکرد اجرایی

14/213

1

14/213

18/923

0/00

0/75

1/00

چنان که مشاهده میشود بعد از کنترل اثر پیشآزمون ،تفاوت بین میانگینهای نمرات پسآزماون
کودکان دو گروه آزمایش و کنتارل معنایدار اسات ( ) Pã 0.05بناابراین؛ باا در نظار گارفتن نمارات
پیشآزمون به عنوان متغیر همپراش (کمکی) ،از جدول شماره  2میتوان استنتاج کرد کاه باازیهاای
رایانه ای بر کاهش میزان مشکالت در مقیااسهاای کارکردهاای اجرایای (حال مسالله /برناماهریازی،
سازماندهی رفتاری /هیجانی) و کارکرد اجرایی کلی کودکان دارای ناتوانی یادگیری پیشدبستانی ماوثر
است .با توجه به مجذور اتا و میزان تاثیرگذاری بازیهای رایانهای مایتاوان گفات کاه  59درصاد ایان
تغییرات ناشی از تاثیر بازیهای رایانهای بر مشکالت کارکرد اجرایی گروه آزمایش است.
بحث
بازیهای رایانهای دربرگیرندة مجموعهای از فرصتها و تهدیدها هستند .یکی از مهمترین این فرصتها،
اثرات شناختی بازیهای ویدیوئی است .این بازیها در حالت نخست باه صاورت ابازاری بارای پیشابرد
برخی از پژوهشها در زمینه های مختلف انگیزشی ،حرکتی و مانناد آنهاا و در حالات دوم ،باه صاورت
ابزاری جهت تشخیص برخی از اختاللهای روانی و جسمانی ،مورد اساتفاده قارار گرفتاهاناد (منطقای،
.)1386
فرضیه کلی پژوهش حاضر مبنی بر این که آموزش بازیهای رایانهای بر اخاتالل یاادگیری عصاب-
روانشناختی مؤثر است تأیید شد .این نتیجه به این معنا است که تفاوت مشااهدهشاده باین میاانگین
اختالل یادگیری عصبروان شناختی در گروه آزمایش و کنترل که در جدول مشهود است ،معنادار است.
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کودکان دارای اختالل یادگیری در کارکردهاای اجرایای مشاکل
دارند (وندراسلویس .) 2003 ،آنها اغلب در استفاده از راهبردهای خودتنظیمی مانند چک کردن و اصالح
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1. Tomography
2. Dye & Bavelier
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کردن در طول یک تکلیف یادگیری ناتوان هستند .در واقع دانشآموزان با ناتوانیهای یادگیری در ردیف
کردن و سازماندهی اطالعات مشکل دارند .آنها توجه بیش از حد بر روی جزئیات دارند .ایان ضاعفهاا
اشکال در کارکردهای اجرایی است که در تکالیف تحصیلی پیچیده کاه نیازمناد ساازماندهی و ترکیاب
میزان زیادی از اطالعات دانشآموزان اسات ،پدیادار مایشاود (ملتازر .)2007 ،یافتاههاای حاضار باا
پژوهشهای بیرون باوم (  ،)2001مارگالیت و همکارانش ( ،)1987چو (  ،)2003کوان و ییپ (،)2006
لوپز -موریتو و لوپز ( ،)2007همخوان اسات .مارگالیات و همکاارانش (  ،)1987در پژوهشای کاه روی
کودکان کالس دوم تا چهارم که دارای اختالل یادگیری بودند ،انجام دادند؛ تاثیر بازیهای رایانهای را در
کاهش اختالل آنها مورد بررسی قرار دادند .این پژوهشگران یادآور شدهاند ،بازیهای مناسب رایانهای در
بهبود نسبی اختالل یادگیری موثر واقع میشوند.
در تبیین این فرض میتوان گفت که کارکردهای اجرایای توانااییهاایی هساتند کاه بارای فرایناد
یادگیری اهمیت دارند .کارکردهای اجرایی به کودک کمک میکند که عملکرد خاود را ارزیاابی کناد و
موانع بهبود و پیشرفت خود را شناسایی و رفع نماید .بازیهای رایاناهای از جملاه روشهاای آموزشای
هستند که به خاطر جذابیت باال و درگیر کردن عمیق افراد به بازی ،مایتوانناد در بهباود کارکردهاای
اجرایی آنها موثر واقع شوند .بازیهای رایانهای این آزادی را به کودک میدهناد کاه در کارهاایی مثال
گزینش چهرههای مورد نظر برای بازی ،انتخاب رنگ ،نوع لباسها ،طراحیهاای گرافیکای ماورد نظار،
جهات الزم برای حرکت در فضای بازی ،تنظیم ویژگیهای صوتی بازی ،انتخاب زباان اساتقالل داشاته
باشند و خود انتخاب کنند که چگونه با زی را به پیش ببرند .همچنین برخای از مطالعاات انجاام شاده،
حاکی از افزایش آنزیم دوپامین در مغز این کودکان است .دوپامین یکی از آنزیمهای مترشاحه در باین
سیناپسهای عصبی است و در انتقال پیامهای عصبی از محیط به سیستم عصبی و بر عکس نقش دارد.
این نشان میدهد که افزایش ترشح این آنزیم انتقالدهندة عصبی ،در یاادگیری ،تقویات رفتاار ،توجاه،
کارکردهای اجرایی و ادغام اطالعات حسی -حرکتی میتواناد ماؤثر باشاد (کاوپ و همکااران.)1998 ،
استفاده از تصویرسازی مغزی توموگرافی 1نشان میدهد که در طول انجاام باازیهاای رایاناهای میازان
دوپامین به مقدار بسیار زیادی افزایش مییابد .این انتقال دهندة عصبی میتواند باعث ایجاد احساساتی
نظیر هیجان ،شادی ،نشاط و انگیزه شود که در یادگیری کودکان نقاش بسازایی ایفاا مایکناد (دی و
باویلیر.)2004 ،2
از جمله کاربردهای این بازیها در توسعه مهارتهای شناختی و فراشناختی کودکان پیشدبساتانی
با آسیبهای شناختی است .توسعه این مهارتها میتواند پیشبینیکنناده خاوبی در راساتای افازایش
قابلیتهای این کودکان در پیشرفت مهاارت هاای تحصایلی در آیناده باشاد .مجهاز باودن باه قابلیات
کارکردهای اجرایی میتواند سبب بروز استقالل در یادگیری دانشآموزان در سطح دبستان گردد.
با توجه به پژوهشها و نتایج باال ،به نظار مایرساد باازیهاای رایاناهای بااب جدیادی در توساعه
مهارت های کودکان دارای ناتوانی یادگیری در مداخالت زودهنگام باشد و بتواناد بار روی مهاارتهاای
شناختی ،رفتاری و هیجانی -عاطفی این کودکاان تاثیرگاذار باشاد .بناابراین باا غنایساازی محایط و
بسترسازی برای بازیهای رایانهای احتماالً به رشد و بهبود کارکردهای اجرایی کودکاان کماک خواهاد
شد .از یافتههای مهم این پژوهش این است که این مهارتها از طریق تجرباه ،آماوزش و یاادگیری باه
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دست میآیند .بیشتر کودکان این مهارتها را به صورت خودکار انجام میدهند ولی کودکان خردسال با
ناتوانی یادگیری در این مهارتها در هنگام یادگیری مشکل دارند ،بنابراین بازیهای رایانهای مایتواناد
مهارتهای زیربنایی را بهبود بخشد .همچنین پیشنهاد میگردد تاثیر بازیهای رایانهای در مراحل پیش
از دبستان به صورت آموزش رسمی و غیر رسمی مورد پژوهش قرار گیرد.
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