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Background and Aim Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder are a good target group for 
cognitive rehabilitation Because their behavioral problems, including inattention, impulsivity, and hy-
peractivity, have a specific cognitive and cerebral origin. This adaptation of behavior to cognitive func-
tion provides an opportunity to repair behavior by strengthening cognitive function. This study aimed 
to compare the effectiveness of cognitive rehabilitation based on virtual reality technology as a new 
method and classical cognitive rehabilitation in improving the executive functions of children with atten-
tion deficit hyperactivity disorder.
Methods & Materials This research was a quasi-experimental study using a pre-test-post-test design with 
a control group. The statistical population included all children aged 7-12 years with Attention Deficit Hy-
peractivity Disorder in Tehran in 1398 who were selected by convenience sampling method and randomly 
divided into 3 groups of 12 people. In the pre-test stage, participants were assessed with the Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scale and the Computer Integrated Visual and Auditory Test (IVA-2). 
The first group received a virtual reality-based cognitive rehabilitation package and the second group 
received a Captain Log computer cognitive rehabilitation package, 12 sessions twice a week. No interven-
tion was performed in the control group during this period. Post-tests were taken from all 3 groups after 
the intervention. Univariate analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the data using SPSS 
software v. 26.
Ethical Considerations This study was approved by the Research Ethics Committee of the Islamic Azad 
University, Central Tehran Branch (Code: IR.IAU.CTB.REC.1400.001). 
Results The results showed that both methods of cognitive rehabilitation intervention had a significant 
effect on cognitive functions (selective attention, sustained attention) of Attention deficit hyperactivity 
disorder (ADHD) children (P<0.01). But no significant difference was observed between the mean scores 
of selective attention and sustained attention in the first experimental group and the second experimen-
tal group (P>0.05). 
Conclusion Virtual reality-based cognitive rehabilitation is as effective as classical cognitive rehabilitation 
on selective attention and sustained attention in children with ADHD. Virtual reality-based cognitive re-
habilitation can be used as a new approach to rehabilitating this disorder. 
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C
Extended Abstract

Introduction

hildren with Attention Deficit Hyperac-
tivity Disorder are a good target group 
for cognitive rehabilitation Because their 
behavioral problems, including inatten-
tion, impulsivity, and hyperactivity, have 

a specific cognitive and cerebral origin. This adaptation 
of behavior to cognitive function provides an opportu-
nity to repair behavior by strengthening cognitive func-
tion. Given that childhood is the most appropriate critical 
period of development, during which brain plasticity has 
the highest flexibility and cognitive training in this course 
can lead to the best results [16] and on the other hand, 
executive functions in the age range of 7-12 years show 
the highest growth rate [17] Therefore the need for cogni-
tive rehabilitation to address children’s cognitive deficits 
is clear to professionals. 

This study aimed to compare the effectiveness of cogni-
tive rehabilitation based on virtual reality technology as a 
new method and classical cognitive rehabilitation in im-
proving the executive functions of children with attention 
deficit hyperactivity disorder. 

Materials and Methods

This research was a quasi-experimental study using a 
pre-test-post-test design with a control group. The sta-
tistical population included all children aged 7-12 years 
with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Tehran 
in 1398 who were selected by convenience sampling 
method and randomly divided into 3 groups of 12 people 
matched in terms of mean age and gender. Admission re-
quirements: having a diagnosis of Attention Deficit Hy-
peractivity Disorder by a psychiatrist, having the same 
medication protocol, being 7-12 years old, lacking other 
disorders such as mental retardation and learning disabili-
ties, and having a conscious agreement to participate in 
the research. So all these children received a diagnosis 
of the disorder from a psychiatrist and similar drug treat-
ment. In the pre-test stage, participants were assessed with 
the Attention Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scale 
and the Computer Integrated Visual and Auditory Test 
(IVA-2). The first group received a virtual reality-based 
cognitive rehabilitation package and the second group re-
ceived a Captain Log computer cognitive rehabilitation 
package, 12 sessions twice a week. No intervention was 
performed in the control group during this period. Post-
test was taken from all 3 groups after the intervention. 

Univariate analysis of covariance (ANCOVA) was used 
to analyze the data using SPSS software v. 26. 

Results

There was a significant difference in selective attention 
and sustained attention between the first experimental 
group (virtual reality rehabilitation) and the control group 
(P<0.01). also Comparing the means of selective attention 
and sustained attention between the second experimental 
group (classical cognitive rehabilitation) and the control 
group showed a significant difference (P<0.01). The re-
sults showed that both methods of cognitive rehabilitation 
intervention had a significant effect on cognitive func-
tions (selective attention, sustained attention) of Attention 
deficit hyperactivity disorder (ADHD) children (P<0.01). 
This means that virtual reality-based and classical cogni-
tive rehabilitation significantly increased selective atten-
tion and sustained attention in children with ADHD. But 
no significant difference was observed between the mean 
scores of selective attention and sustained attention in 
the first experimental group and the second experimen-
tal group (P>0.05). In other words, there is no significant 
difference between the effectiveness of these two inter-
ventions on the level of selective attention and sustained 
attention of children with ADHD. 

Discussion

The results of this study are consistent with the results 
of Steiner et al.) 2011) [38], Nazarbland et al. (2019) [6], 
Royatvand Ghiasvand and Amiri Majd (2018) [35], Beh-
rooz Sarcheshmeh et al. (2017) [39] regarding the effec-
tiveness of Captain Log computer program has been on 
executive functions. Also, in line with the results of Ste-
phen Bioula et al. (2020) [40], Mühlberger et al. (2020) 
[29], Alexandra Negut et al. (2017) [41], Bashiri et al. 
(2017) [34], Shahmoradi et al. (2017) [28] regarding the 
effectiveness of virtual reality technology in improving 
mental disorders. 

Virtual reality-based cognitive rehabilitation is as effec-
tive as classical cognitive rehabilitation on selective at-
tention and sustained attention in children with ADHD. 
Virtual reality-based cognitive rehabilitation can be used 
as a new approach to rehabilitating this disorder. The re-
search findings show that virtual reality turns a passive 
learning experience into an active activity. The goal of 
virtual reality-based cognitive rehabilitation in cognitive 
rehabilitation of children with attention-deficit-hyperac-
tivity disorder is to engage children fully in learning Items 
by immersing them in the learning experience. And this 
feature creates a lot of potential for use in teaching and 
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learning. Given that the Captain Log computer rehabilita-
tion program was selected as the classical rehabilitation 
approach in the study for comparison, And considering 
that this program has been used and approved in many 
studies to date as an effective program in improving ex-
ecutive functions and cognitive weaknesses; It can be 
hoped that the new approach to cognitive rehabilitation 
using virtual reality technology can lead to good results in 
cognitive rehabilitation of resilient and unmotivated chil-
dren and open new horizons for professionals in line with 
modern technology. 
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زمینه و هدف کودکان دارای اختالل نقص توجه-بیش فعالی گروه هدف مناسبی برای توان بخشی شناختی هستند، چراکه مشکالت رفتاری 
آن ها اعم از بی توجهی، تکانشگری و بیش فعالی خاستگاه شناختی و مغزی مشخصی دارند. این انطباق رفتار با کارکرد شناختی فرصت 
ترمیم رفتار با تقویت کارکرد شناختی را فراهم می آورد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش توان بخشی شناختی مبتنی بر 
تکنولوژی واقعیت مجازی به عنوان روشی نوین، با روش توان بخشی شناختی کالسیک بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتال به 

اختالل نقص توجه-بیش فعالی، انجام شده است. 

مواد و روش ها این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود که با استفاده از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری 
شامل کلیه کودکان 7 تا 12سال مبتال به اختالل نقص توجه-بیش فعالی در شهر تهران در سال 1398 بود که با روش نمونه گیری 
دردسترس، انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه دوازده نفری قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون شرکت کنندگان با مقیاس 
رتبه بندی اختالل نقص توجه-بیش فعالی و آزمون یکپارچگی دیداری و شنیداری رایانه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه اول آزمایش، 
بسته توان بخشی شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی و گروه دوم آزمایش، بسته توان بخشی شناختی رایانه ای کاپیتان الگ را دوازده جلسه 
به صورت دو بار در هفته دریافت کردند. در این مدت در گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. از هر سه گروه بعد از اجرای مداخله پس آزمون 

گرفته شد. از تحلیل کوواریانس تک متغیره )آنکووا( با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه26 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

مالحظات اخالقی  این مطالعه با شناسه IR.IAU.CTB.REC.1400.001 به تصویب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مرکزی رسیده است.

یافته ها یافته ها نشان دادند که هر دو روش مداخله توان بخشی شناختی بر کارکردهای شناختی )توجه انتخابی، توجه پایدار( 
توجه  نمرات  میانگین  بین  معناداری  تفاوت  اما  داشته اند.  معنادار  تأثیر   )P<0/01( بیش فعالی  و  توجه  نقص  اختالل  کودکان 

 .)P>0/05( انتخابی و توجه پایدار در گروه آزمایشی اول و گروه آزمایشی دوم مشاهده نشد

نتیجه گیری توان بخشی شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی به اندازه توان بخشی شناختی کالسیک بر توجه انتخابی و توجه پایدار کودکان 
اختالل نقص توجه و بیش فعالی تأثیرگذار است و روش توان بخشی شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی به عنوان رویکردی نوین در 

توان بخشی این اختالل می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه ها: 
توان بخشی شناختی، 

واقعیت مجازی، 
کارکردهای اجرایی، 
اختالل نقص توجه-

بیش فعالی

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 29 فروردین 1400
تاریخ پذیرش: 14 شهریور 1400

تاریخ انتشار: 10 آذر 1400

مقدمه

اختالل نقص توجه و بیش فعالی1، الگوی کاهش توجه پایدار یا 
بیش فعالی و رفتارهای تکانشی است که شدیدتر از آن است که 
معمواًل در کودکان و نوجوانان با سطح رشد مشابه دیده می شود. 

1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

این اختالل، اختاللی عصبی روان پزشکی است و یکی از شایع ترین 
اختالالت دوران کودکی است که با مشکالت بی توجهی، بیش فعالی 
و نقص توجه شناخته می شود. این اختالل یک اختالل رفتاری 
شایع است. بررسی جوامع مختلف نشان می دهد که حدود پنج 

درصد کودکان جهان به آن مبتال هستند ]1[. 

1. گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.
2. مرکز تحقیقات علوم رفتاری، انستیتو سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(، تهران، ایران. 

مقاله پژوهشی

مقایسه اثربخشی توان بخشی شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی با توان بخشی شناختی کالسیک 
بر بهبود کارکردهای اجرایی در کودکان مبتال به اختالل نقص توجه-بیش فعالی
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و  توجه  نقص  اختالل  اصلی  نشانه های  از  یکی  توجه  نقص 
بیش فعالی است و در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری 
اختالل های روانی هم نقص توجه به عنوان اولین مالک تشخیصی 
مطرح است. برخی از محققان انحراف توجه را معیار اصلی این 
بنیادین مشکالت  علل  از  یکی  را  آن  و  تلقی می کنند  اختالل 
کودکان در پیگیری دستورالعمل های الزم برای به پایان رساندن 
وظایف محوله می دانند. اما برخی دیگر از پژوهشگران مانند بارکلی 
بر مشکل های حفظ حالت توجه در این کودکان تأکید دارند ]2[. 
بیش فعالی  و  نقص  اختالل  به  مبتال  افراد  در  نشانه  این  وجود 
منجر به ایجاد رفتارهایی در این افراد می شود که به طور معمول 
آن ها نمی توانند ذهن خود را برای مدت زیادی روی یک موضوع 
انجام یک  از  از گذشت چند دقیقه  متمرکز کنند و فقط پس 
تکلیف، احساس خستگی می کنند و به آنچه که اطرافیان به آن ها 
می گویند توجهی ندارند ]3 ،1[. اگر این افراد درمان نشوند این 
اختالل را در نوجوانی و بزرگسالی هم به همراه خواهند داشت. 
هرچند در این دوره سنی شاید بیش فعالی آن ها برطرف شده باشد 

ولی بی توجهی آن ها ادامه خواهد داشت ]4 ،1[. 

این اختالل غالبًا به عملکرد فرد در بسیاری از زمینه ها همچون 
تحصیل، توجه و تمرکز، ارتباط های اجتماعی و حوزه های شناختی 
کارکردهای   .]5[ می زند  صدمه  اجرایی2   کارکردهای  جمله  از 
اجرایی محصول مجموعه ای از مهارت های سطح باالترند که به 
صورت هم گرا فرد را قادر به انطباق و رشد در محیط های پیچیده 
روانی اجتماعی می کنند. یکی از کارکردهای اجرایی، توجه است 
که از طریق آن هدایت منابع به زیرمجموعه ای از رد اطالعات 
موجود صورت می پذیرد که برای ادراک الزم است و بدون آن 
هیچ گونه آگاهی ای از اطالعات حسی وجود نخواهد داشت ]6[. 
توجه به عنوان یکی از محوری ترین مشکالت این کودکان در 
ابعاد مختلفی دچار نقص است. ناتوانی معطوف ساختن توجه 
به یک تکلیف خاص، از اصلی ترین عالئم این اختالل است. به 
همین ترتیب اصطالح حواس پرتی، اغلب برای توصیف ناتوانی در 
معطوف کردن توجه به یک موضوع خاص به کار می رود. توجه در 
سطوح مختلف در این کودکان دچار نقص می شود. این سطوح 
شامل توجه انتخابی3، توجه پایدار4، انتقال توجه و تقسیم توجه 
است. توجه انتخابی یکی از پایه ای ترین بخش های توجه است 
]5[. کودکانی که دچار اختالل هستند توانایی مدیریت یکسری 
محرک های خاص را دارند، اما نمی توانند در مقابل محرک های 
جالب تر مقاومت کنند. بر این اساس مهار محرک های غیرضروری 
بخشی از فرایند توجه است. توجه انتخابی رفتاری پیچیده است 
خودداری  دیگر  پاسخی  از  پاسخ  یک  حفظ  ضمن  آن  در  که 
می شود. این سازوکار فیلترکننده برای حفظ یا مراقبت از اطالعات 
عملکرد  انتخابی  توجه  ناکارآمدی  است.  مورد پردازش ضروری 

2. Executive function
3. Selective Attention
 4. Sustain Attention

کودک را در محیط های آموزشی تحت تأثیر قرار می دهد؛ به ویژه 
هنگامی که اطالعات ارائه شده پیچیده و طوالنی بوده و به دقت 
باال و پردازش هم زمان نیاز داشته باشد. بخش دیگری از فرایند 
توجه توانایی حفظ یک پاسخ رفتاری برای انجام یک فعالیت 
مستمر و مداوم است، یعنی توجه پایدار. برای این کار مهار و 
مقاومت در مقابل دیگر محرک های خارجی الزم است ]7[. توجه 
پایدار به حفظ توجه در طول زمان اطالق می شود که پایه ای ترین 
و ساده ترین سطح توجه است و سایر انواع توجه به آن نیاز دارند.  
به همین دلیل نقص احتمالی در آن می تواند مبین نقص در سایر 

انواع توجه باشد ]8[.

دارو درمانی به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های درمان اختالل 
اختالل نقص توجه و بیش فعالی تجویز شده است و اثربخشی 
آن به صورت گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است. مصرف 
دارو به تنهایی، غالبًا نمی تواند نیازهای جامع درمانی کودکان و 
نوجوانان مبتال به این اختالل را برآورده کند و فقط یک جنبه از 
برنامه چندوجهی درمان این اختالل محسوب می شود. گروه های 
مهارت های اجتماعی، آموزش والدین کودکان دچار اختالل نقص 
توجه و بیش فعالی و مداخالت رفتاری در مدرسه و خانه اغلب 
در درمان کلی کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل نقص توجه 
موجود  درمان های  مؤثرترین   .]9[ هستند  مؤثر  بیش فعالی  و 
برای اختالل اختالل نقص توجه و بیش فعالی نوعًا کوتاه مدت 
بوده و بر نشانه شناسی موضعی تأکید دارند. بنابراین برای درمان 
رویکردهای چندگانه، ترکیب درمان های دارویی و روان شناختی، 
توصیه می شود ]10[. درمان های دارویی مؤثر هستند و اغلب 
مختلف  موقعیت های  در  است  ممکن  اما  می شوند،  استفاده 
محدود باشند و اثرات سوء احتمالی، پایبندی ضعیف، یا نگرش 
منفی نسبت به دارو برای والدین و پزشکان ایجاد شود ]11[. در 
مطالعات بالینی، تقریبًا 30 درصد از شرکت کنندگان پاسخ ناکافی 
به درمان با یک محرک واحد دارند ]12[. بنابراین درمان های 
ترکیبی  رویکرد های  شود.  گرفته  نظر  در  باید  نیز  غیر دارویی 
تقریبًا در تمام خرده مقیاس ها منجر به بهبود حافظه کاری، توجه 
و کارکردهای اجرایی کودکان مبتال به نقص توجه-بیش فعالی 

می شوند ]15-13[.

یکی از راه های متداول در کنار درمان های دارویی، توان بخشی 
شناختی است. با توجه به اینکه سنین کودکی مناسب ترین دوره 
حساس تحولی است که در خالل آن شکل پذیری مغزی باالترین 
انعطاف را دارد و آموزش های شناختی در این دوره می تواند منجر 
به کسب بهترین نتیجه شود ]16[ و از سوی دیگر، کارکردهای 
اجرایی در دامنه سنی 7 تا 12 سال باالترین سرعت رشد را نشان 
می دهند ]17[، ضرورت استفاده از توان بخشی شناختی در رفع 
نقایص شناختی کودکان برای متخصصان روشن است. بسته به 
اهداف، دو رویکرد عمده در توان بخشی شناختی مطرح است: 
یا راهبرد محور.  یا فرایند محور و رویکرد جبران  رویکرد ترمیم 
در رویکرد ترمیمی سازوکارهای شناختی درگیر در رفتار، هدف 

براتی و همکاران. مقایسه توان بخشی شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی با توان بخشی شناختی کالسیک در کودکان با اختالل نقص توجه و بیش فعالی
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مداخله قرار می گیرند، ولی در رویکرد جبران، اصالح پیامدهای 
رفتار آسیب دیده مورد نظر است ]19 ،18[. از نظر روش اجرا 
توان بخشی شناختی کالسیک می تواند به روش های مختلفی از 
جمله قلم کاغذی، حرکتی و رایانه ای اجرا شود که اثربخشی این 

تمرینات در مطالعات مختلفی نشان داده شده است ]20-24[. 

است  غیرمستقیمی  روش های  از  یکی  رایانه ای،  بازی های 
که در راستای ارتقای سطح مهارت های مختلف کودکان دچار 
بازی های  محبوبیت  می شود.  استفاده  آن  از  شناختی  نقایص 
شناختی رایانه ای تقریبًا در همه شئون زندگی انسان راه یافته 
و به سرعت در حال رشد است. همچنین از این بازی ها به دلیل 
تولید تصویر متحرک با قابلیت نمایش روی صفحه نمایشگر رایانه، 
در زمینه آموزشی و بهبود مهارت های مختلف در کودکان، زیاد 
استفاده می شود و اثربخشی استفاده از آن ها بر بهبود کارکردهای 
در  عصب روان شناختی  اختالل های  دچار  کودکان  شناختی 
به  توجه  با   .]6،  25-27[ است  شده  تأیید  متعددی  مطالعات 
اهمیت توان بخشی شناختی رایانه ای در بیماران  اختالل نقص 
توجه و بیش فعالی و در نظر گرفتن شرایط این کودکان برای 
تداوم و پیگیری تکالیف تا رسیدن به اثربخشی مطلوب، همچنین 
دارند،  مداوم  و  تکراری  تکالیف  در  کودکان  این  که  مشکالتی 
به دلیل مشکل در نگهداری سطح برانگیختگی شان، مطالعات 
مختلفی نشان دادند که استفاده از فناوری واقعیت مجازی5 برای 
مقابله با نقصان های این بیماران می تواند مؤثر باشد ]28[. واقعیت 
مجازی یک فناوری امیدوارکننده برای ارزیابی اختالل نقص توجه 

و بیش فعالی در یک محیط با اعتبار بوم شناختی باالست ]29[.

امروزه درک ما از مبانی عصب شناختی اختالل نقص توجه-
بیش فعالی به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است، همچنین 
اختالل  نشانه های  درمان  و  تشخیص  چگونگی  از  ما  دانش 
گسترش یافته است. بنابراین نظر به اینکه برنامه های توان بخشی 
شناختی متعددی برای تقویت کارکردهای شناختی مورد استفاده 
قرار گرفته است، هدف اصلی در این مطالعه استفاده از توان بخشی 
شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی به عنوان رویکردی جدید به 
منظور تقویت کارکردهای شناختی و اجرایی در کودکان مبتال 
پژوهش  این  نتایج  است.  بیش فعالی  و  توجه  نقص  اختالل  به 
می تواند در جهت معرفی رویکردهای مداخله ای تازه برای افزایش 
اثربخشی و کارآمدی توان بخشی این اختالل مفید باشد. بنابراین 
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی دو روش توان بخشی 
شناختی مبتنی بر تکنولوژی واقعیت مجازی به عنوان روشی 
نوین با اثربخشی یک رویکرد توان بخشی شناختی کالسیک بر 
بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتال به اختالل نقص توجه-

بیش فعالی، انجام شده است.

  5. Virtual realit y (VR)

مواد و روش ها 

طرح  از  آن  در  که  است  نیمه تجربی  نوع  از  پژوهش  این 
شد.  استفاده  کنترل  گروه  با  پس آزمون  پیش آزمون 
نقص  اختالل  به  مبتال  کودک   36 شامل  شرکت کنندگان 
توجه-بیش فعالی بودند که به صورت نمونه گیری دردسترس از 
بین مراجعه کنندگان به کلینیک روان پزشکی دکتر محمدی 
کودکان  این  همگی  شدند.  انتخاب  بقیه الله  بیمارستان  و 
تشخیص این اختالل را از روان پزشک دریافت کردند و تحت 
درمان دارویی مشابه قرار گرفتند. طرح این پژوهش شامل سه 
گروه بوده که از نظر میانگین سنی و جنسیت همسان سازی 
از  نفر  دوازده  شامل  هر کدام  آزمایش  گروه  دو  بودند.  شده 
که  بودند  توجه-بیش فعالی  نقص  اختالل  به  مبتال  کودکان 
قرار  توان بخشی شناختی  طی دوازده جلسه تحت مداخالت 
گرفتند. تمامی جلسات مداخله به جهت رعایت همسان سازی 
توسط یک درمانگر انجام شد. گروه کنترل نیز شامل دوازده 
نفر از کودکان مبتال به اختالل نقص توجه-بیش فعالی بود که 
در طول پژوهش تحت مداخله توان بخشی قرار نگرفتند، ولی 
در جهت رعایت اصول اخالقی بعد از پایان پژوهش در صورت 
را  شناختی  توان بخشی  مداخالت  از  استفاده  امکان  تمایل، 
مقیاس  با  شرکت کنندگان  پیش آزمون  مرحله  در  داشتند. 
رتبه بندی اختالل نقص توجه-بیش فعالی و آزمون یکپارچگی 
دیداری و شنیداری رایانه ای6 مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه 
واقعیت  بر  مبتنی  شناختی  توان بخشی  بسته  آزمایش،  اول 
توان بخشی  بسته  آزمایش،  دوم  گروه  و   )1398( مجازی 
روش  عنوان  به  را   )2000( الگ  کاپیتان  رایانه ای  شناختی 
توان بخشی کالسیک، در 12 جلسه چهل دقیقه ای به صورت 
پایان  از  بعد  گروه  سه  هر  کردند.  دریافت  هفته  در  بار  دو 

جلسات توان بخشی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند.

شرایط ورود به مطالعه مراجعه به روان پزشک و داشتن تشخیص 
روان پزشک برای ابتال به اختالل نارسایی توجه-بیش فعالی، دارا 
بودن پروتکل دارودرمانی یکسان تحت نظر روان پزشک )با توجه 
به تأثیر استفاده از دارودرمانی در کنترل عالئم( ، داشتن سن 
هفت تا دوازده سال، عدم ابتال به سایر اختالالت مثل عقب ماندگی 
ذهنی و اختالل یادگیری و داشتن توافق آگاهانه جهت شرکت در 
پژوهش بود و شرایط خروج، تردید در مورد دارا بودن هریک از 
معیارهای فوق بوده است. در پژوهش برای جمع آوری اطالعات از 

ابزارهای زیر استفاده شد.

6. Integrated Visual and Auditory Test (IVA-2)
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مقیاس رتبه بندی نقص توجه-بیش فعالی7

ماه  از هجده سؤال در مورد رفتار کودک در شش  متشکل 
بیش فعالی-  و  بی توجهی  زیرگروه های  در  نشانه ها  گذشته، 
تکانشگری بررسی شده اند. نمره هر سؤال بین صفر )هیچ وقت ( تا 
سه )همیشه( داده می شود. دانش آموزانی که حداقل شش نشانه 
با  بیش فعالی-تکانشگری  بی توجهی،  زیرگروه های  از  هریک  از 
مقیاس شدت سه را داشتند، به عنوان نوع بی توجه یا بیش فعال-

تکانشگر در نظر گرفته می شوند. پایایی این پرسش نامه در ایران 
از طریق آلفای کرونباخ توسط سهرابی )1379( محاسبه شده که 

ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0/93 به دست آمده است ]30[.

آزمون عملکرد پیوسته دیداری شنیداری

بر  رایانه ای  شنیداری  و  دیداری  یکپارچگی  آزمون  نسخه 
ویرایش  روانی،  اختالالت  آماری  و  تشخیصی  راهنمای  مبنای 
پنجم8 تدوین شده و به تشخیص و تفکیک انواع اختالل نقص توجه 
و بیش فعالی شامل نوع کمبود توجه، نوع بیش فعال)تکانشگر(، 
نوع ترکیبی و نوع ناشناخته )NOS( می پردازد. این تست برای 
افراد شش سال به باال و بزرگساالن قابل اجراست. مدت زمان اجرا 
)همراه با بخش آموزش( حدوداً بیست دقیقه است. دو دقیقه 
ابتدایی مرحله گرم کردن صرفًا جهت آشنایی با آزمون، شانزده 
به  آرام سازی  مرحله  آخر  دقیقه  دو  و  آزمون  تست های  دقیقه 
منظور ارزیابی اعتبار آزمون است. تکلیف آزمون شامل پاسخ یا 
عدم پاسخ به پانصد محرک آزمون است و هر محرک فقط 1/5 
ثانیه ارائه می شود. بنابراین آزمون به حفظ توجه نیاز دارد. این 
آزمون دو عامل اصلی یعنی توجه و کنترل پاسخ را مورد ارزیابی 
قرار می دهد. در این آزمون، یک سری اعداد به صورت تصادفی به 
صورت محرک های دیداری و شنیداری و با عنوان محرک هدف 

و غیرهدف به آزمودنی ارائه می شود. 

اعداد در نسخه های مختلف آزمون متفاوت هستند. در آزمون 
ارائه  دو  و  رایانه ای اعداد یک  شنیداری  و  دیداری  یکپارچگی 
هدف  محرک های  به  که  است  این  آزمودنی  وظیفه  می شوند. 
دیداری یا شنیداری، با فشردن دکمه واکنش نشان دهد و در 
مقابل واکنشی نسبت به محرک های غیرهدف نداشته باشد. این 
آزمون دارای مقیاس ها و خرده مقیاس های متعدد است و مؤلفه های 
زیادی را مورد بررسی قرار می دهد. در این آزمون پنج نوع توجه 
شامل توجه متمرکز، توجه انتخابی، توجه پایدار، توجه تقسیم شده 
و توجه انتقالی ارزیابی می شوند. نتایج مطالعات نشان می دهد 
که آزمون یکپارچگی دیداری و شنیداری رایانه ای حساسیت 
کافی )92 درصد( و قدرت پیش بینی درست )89 درصد( را برای 

7. ADHD Rating Scale
 8. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth
Edition (DSM-5)

تشخیص درست  اختالل نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دارد 
]31[. اعتبار آزمون در روش باز آزمون نشان می دهد 22 مقیاس 
عملکرد پیوسته دیداری شنیداری با یکدیگر رابطه مستقیم و 
مثبت )46-88 درصد( دارند. به طور کلی یافته ها نشان می دهد 
که این آزمون از اعتبار و روایی مطلوب و باالیی در بررسی توجه و 
دقت و تشخیص  اختالل نقص توجه و بیش فعالی برخوردار است 

.]32، 33[

از  مجموعه ای  مجازی  واقعیت  مجازی:  واقعیت  تکنولوژی 
هدست های  از  استفاده  با  که  است  کامپیوتری  تکنولوژی های 
مخصوص و نرم افزارهای خاص رابطه با جهان کامپیوتری را مهیا 
می کند. واقعیت مجازی می تواند یک رابطه قانع کننده برای کاربر 
مهیا کند. به نحوی که وی تصور کند به طور واقعی در یک دنیای 
سه بعدی کامپیوتری حضور دارد. یک محیط مجازی معمواًل به 
کاربران اجازه حرکت و تعامل با یک محیط کامپیوتری سه بعدی 
محیط های  در  فناوری  این  کاربرد  می دهد.  حاضر  زمان  در  را 
آموزشی، سرگرمی، نظامی، پزشکی و جراحی پدید آمده است. 
توانایی این فناوری مبتنی بر ساخت سریع محیط های مختلف 

زندگی برای آموزش و کنترل محرک هاست ]34[.

در این پژوهش از بسته توان بخشی شناختی اختالل نقص 
محقق ساخته  مجازی  واقعیت  بر  مبتنی  بیش فعالی  و  توجه 
رهاورد  آتیه سازان  تخصصی  گروه  توسط  سال 1398  در  که 
مبین، متشکل از روان پزشک و روان شناس و مهندسین مجرب 
حوزه  این  در  مداخله  روش های  جدیدترین  از  بهره گیری  با 
بهبود  هدف  با  برنامه  این  است.  شده  استفاده  شده،  طراحی 
و توان بخشی کارکردهای شناختی کودکان و نوجوانان دارای 
تمرین های  و  تکالیف  نظر گرفتن  با در  توجه  اختالالت  انواع 
موجود متناسب با سطح برانگیختگی مورد نیاز این کودکان، 
به صورت هدفمند تهیه و تنظیم شده است. این برنامه شامل 
گروهی از تکالیف سلسله مراتبی سازمان دهی شده است که ابعاد 
مختلف توجه )انتخابی، پایدار، انتقالی و تقسیم شده( را تقویت 
می کند. اصول اولیه این برنامه شامل این موارد است: تکالیف به 
صورت سلسله مراتبی سازمان دهی شده اند و بنابر پاسخ کاربر 
طی جلسات متوالی سخت تر می شوند؛ در طول انجام تکالیف 
خطاهای حذف و خطاهای ارتکاب و زمان واکنش اندازه گیری 
بر  تکالیف  دارد.  فوری  پاداش  تکلیف  صحیح  انجام  می شود. 
اساس ابعاد مختلف توجه طراحی شده اند. تکالیف فرح بخش 
هستند و انگیزه بیمار را برای اجرا تقویت می کنند و از آنجایی 
در  توان بخشی،  برنامه های  سایر  برخالف  تمرین ها  این  که 
این  تعمیم پذیری  انجام می شود درصد  واقعی  کاماًل  محیطی 

آموزش ها را در محیط خارج از اتاق درمان باال می برد. 

براتی و همکاران. مقایسه توان بخشی شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی با توان بخشی شناختی کالسیک در کودکان با اختالل نقص توجه و بیش فعالی

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1


695

آذر و دی 1400. دوره 24. شماره 5

جدول 1. محتوای جلسات بسته توان بخشی شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی با تأکید بر انواع توجه

محتوایمراحلهدفشماره

آشنایی با رویکرد و روش 1
موردنظر در پژوهش

ارائه توضیحات جهت معرفی روش و آشنایی با ابزار مورداستفاده در این روش برای خانواده، استفاده والدین و کودک از 
هدست جهت آشنایی اولیه با محیط های تمرینات و یادگیری نحوه استفاده.

2
بهبود کارکردهای شناختی 
با تاکید بر توجه انتخابی 

دیداری

کودک وارد فضای تمرین شده، با استفاده از دسته ها به تمام محرک ها ضربه می زند. مرحله بعد فقط محرک های یک و دو بالن
موردنظر را می زند. هر بار درمانگر می تواند از پنل مدیریت، محرک هدف را تغییر دهد.

با استفاده از دسته به محرک شبیه به محرک هدف ضربه می زند )استفاده از محرک های ساده(.یک روتاری

3
بهبود کارکردهای شناختی 
با تأکید بر توجه انتخابی 

دیداری و شنیداری

کودک محرک های موردنظر را می زند مشروط بر اینکه محرک هدف بدون محرک مزاحم دیداری باشد. مرحله بعد سه و چهار بالن
صدایی پخش می شود به عنوان محرک بازدارنده. هر وقت صدا پخش شد نباید محرک هدف را بزند.

با استفاده از دسته به محرک شبیه به محرک هدف ضربه می زند )استفاده از محرک های متوسط(.دو روتاری

4
بهبود کارکردهای شناختی 
با تأکید بر توجه انتخابی 

دیداری، توجه انتقالی

کودک محرک های موردنظر را می زند، در حالی که بعد از هر سه الی پنج ضربه محرک هدف تغییر می کند. مرحله بعد پنج و شش بالن
محرک های موردنظر را می زند، در حالی که محرک تمیزی را هم در نظر می گیرد.

با استفاده از دسته به محرک شبیه به محرک هدف ضربه می زند )استفاده از محرک های متحرک رنگی(.سه روتاری

5
بهبود کارکردهای شناختی 
با تأکید بر توجه انتخابی 

دیداری، توجه انتقالی

کودک محرک های موردنظر را می زند، در حالی که محرک تمیزی را هم در نظر می گیرد و بعد از هر سه الی پنج هفت بالن
ضربه محرک هدف تغییر می کند.

با استفاده از دسته به محرک شبیه به محرک هدف ضربه می زند )استفاده از محرک های متحرک بی رنگ(.چهار روتاری
انجام یک مرحله تمرین کالس درس مجازی.

6
بهبود کارکردهای شناختی 
با تاکید بر توجه انتخابی 
دیداری، توجه تقسیم شده

کودک محرک های مورد نظر را می زند، در حالی که محرک تمیزی را هم در نظر می گیردهشت بالن
 )استفاده از محرک تمیزی پیچیده تر(. 

با استفاده از دسته به محرک شبیه به محرک هدف ضربه می زند )استفاده از محرک های ترکیبی(.پنج روتاری

7

بهبود کارکردهای شناختی 
با تاکید بر توجه انتخابی 
دیداری، توجه انتقالی، 

توجه تقسیم شده

کودک محرک های موردنظر را می زند، در حالی که محرک تمیزی را هم در نظر می گیرد )محرک تمیزی پیچیده تر( نه بالن
در حالی که هر سه الی پنج ضربه محرک هدف تغییر می کند.

با استفاده از دسته به محرک شبیه به محرک هدف ضربه می زند )استفاده از محرک های ترکیبی پیچیده(.شش روتاری
انجام یک مرحله تمرین کالس درس مجازی.

8

بهبود کارکردهای شناختی 
با تأکید بر توجه انتخابی 
دیداری و شنیداری، توجه 

تقسیم شده

کودک محرک های موردنظر را می زند، در حالی که محرک تمیزی را هم در نظر می گیرد )محرک تمیزی پیچیده تر(  در ده بالن
این مرحله صدایی پخش می شود به عنوان محرک بازدارنده، یعنی هر وقت صدا پخش شد نباید محرک هدف را بزند.

تکرار مرحله شش به جهت رساندن خطاهای ارتکاب به حداقل.شش روتاری

9
بهبود کارکردهای شناختی 
با تأکید بر توجه انتخابی 
دیداری، توجه تقسیم شده

کودک محرک های موردنظر را می زند، در حالی که محرک تمیزی و محرک مزاحم دیداری را در نظر می گیرد.یازده بالن 

با استفاده از دسته به محرک شبیه به محرک های هدف ضربه می زند )استفاده از دو محرک هدف هم زمان(.هفت روتاری
انجام یک مرحله تمرین کالس درس مجازی.

10
بهبود کارکردهای شناختی 
با تأکید بر توجه انتخابی 
دیداری، توجه تقسیم شده

کودک محرک های مورد نظر را می زند، در حالی که محرک تمیزی و محرک مزاحم دیداری جابه جا شدند )محرک دوازده بالن
مزاحم قبلی اکنون هدف است(.

با استفاده از دسته به محرک شبیه به محرک های هدف ضربه می زند )استفاده از دو محرک هدف پیچیده هم زمان(.هشت روتاری

11

بهبود کارکردهای شناختی 
با تأکید بر توجه انتخابی 
دیداری، توجه انتقالی، 

توجه تقسیم شده

شبیه به مرحله قبل اجرا می شود، در حالی که هر سه الی پنج ضربه محرک هدف تغییر می کند.سیزده بالن

تکرار مرحله هشت به جهت رساندن خطاهای ارتکاب به حداقل.هشت روتاری
انجام یک مرحله تمرین کالس درس مجازی.

12

بهبود کارکردهای شناختی 
با تاکید بر توجه انتخابی 
دیداری و شنیداری، توجه 
انتقالی، توجه تقسیم شده

شبیه به مرحله قبل اجرا می شود و صدایی پخش می شود به عنوان عامل بازدارنده، یعنی هر وقت صدا پخش شد نباید چهارده بالن
محرک هدف زده شود.

هفت و هشت 
انجام هر مرحله با حداقل خطای ارتکاب و حذف.روتاری

براتی و همکاران. مقایسه توان بخشی شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی با توان بخشی شناختی کالسیک در کودکان با اختالل نقص توجه و بیش فعالی
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برنامه  توان بخشی شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی شامل 
با توجه به هدف تحقیق از موارد  بازی های مختلفی است که 
زیر استفاده شده است: تمرین بالن9، تمرین کالس مجازی10 و 
تمرین چرخشی11 برگرفته از آزمون های معتبر شناختی استروپ، 
ویسکانسین و برو-نرو است و انجام موفق آن وابسته به توانمندی 
ابعاد مختلف توجه است. این تمرین ها به ترتیب سطح دشواری 

مراحل مختلفی را شامل می شوند. 

به منظور طراحی بسته توان بخشی شناختی مبتنی بر واقعیت 
مجازی، تکالیف با توجه بر تعاریف و اصول کلی نظری و با بررسی 
زمینه  این  در  موجود  آزمون های  تحلیل  و  محتوایی  و  ساختاری 

9. Balloon
 10. Virtual classroom
11. Rotary

اساتید  از  تدوین شده است. درنهایت جهت روایی یابی به جمعی 
دانشگاهی و متخصصان که در این حوزه فعالیت داشتند، ارائه شد و 
بعد از بررسی و اصالح تکالیف توسط اساتید، طراحی نهایی تکالیف 
انجام شد و بسته توان بخشی شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی تهیه 
و آماده اجرا شد. در پژوهش حاضر جهت بررسی روایی محتوایی 
تکالیف از روش آماری نرخ روایی محتوا12 برای هر تکلیف استفاده 
شده است. با توجه به تعداد اساتید ارزیاب که ده نفر هستند، باید 
مقدار نسبت روایی محتوایی با عدد 0/62 مقایسه شود. نتایج بررسی 
نظرات ارزیاب ها بدین صورت بود: پایایی 0/94 برای تکلیف بالن، 
پایایی 0/89 برای تکلیف  کالس مجازی و پایایی 0/92 برای تکلیف 
چرخشی که نشان دهنده توافق پایایی در زمینه مداخالت پژوهش 
است. این بسته در دوازده جلسه سی دقیقه ای در طول شش هفته 

در زمستان سال 1398 اجرا شد )جدول شماره 1(.

 12. Content Validity Rat e (CVR)

جدول 2. محتوای جلسات بسته توان بخشی شناختی کاپیتان الگ با تأکید بر انواع توجه

محتوایهدفشماره 

1
برقراری اتحاد درمانی و 
آشنایی کودکان با برنامه 

آموزشی

دستورالعمل های بازی برای کودکان توضیح داده شد و اینکه در هر مرحله از بازی با چالش های بیشتری مواجه می شوند. 
سپس نمونه هایی از بازی ها و نحوه انجام بازی، شروع، پایان، مدت زمان بازی، تعداد خطاها و کار با رایانه به کودکان ارائه شد.

در این جلسه با انجام بازی هایی نظیر محاسبه محرک های هدف تعیین شده روی صفحه نمایشگر، طبقه بندی اشکال هدف بر تقویت مهارت های پایه2
اساس قوانین تعیین شده و یافتن اشیای الگو در جعبه ها، مهارت های عددی و طبقه بندی به کودکان آموزش داده شد.

در این جلسه عالوه بر تکرار تمرین های جلسه قبل، بازی تمرین های هدف برای ارتقای توجه انتخابی و متمرکز در راستای تقویت توجه و تمرکز3
بهبود و جبران عملکردهای ضعیف بازی برای هر آزمودنی انجام شد.

در این جلسه با آموزش و انجام بازی هایی، شامل ارائه جعبه هایی متشکل از عکس ها و اعداد و یافتن جعبه مورد نظر و پیروی تقویت مهارت های پایه4
از قوانین تعیین شده در هر مرحله از بازی، تمیز عددی و توزیع عددی به کودکان آموزش داده شد.

تقویت توجه انتخابی و توجه 5
پایدار

عالوه بر تکرار تمرین های جلسه قبل، بازی های تشویقی مثل بازی تمرین های هدف، کارآگاه باهوش و شکارچی خوشحال 
در راستای بهبود و جبران عملکردهای ضعیف برای هر آزمودنی انجام شد.

عالوه بر تکرار تمرین های جلسه قبل، بازی های تشویقی مثل بازی یافتن اشیای پنهان شده و شکارچی خوشحال در راستای تقویت توجه انتخابی6
بهبود و جبران عملکردهای ضعیف برای هر آزمودنی انجام شد.

تکرار و تمرین جهت مرتفع 7
کردن ضعف های قبلی

عالوه بر تکرار تمرین های جلسه قبل، بازی های تشویقی در راستای بهبود و جبران عملکردهای ضعیف بازی برای هر 
آزمودنی انجام شد.

 در این جلسه بازی های مرتبط با توجه پایدار، از طریق ارائه تعدادی از دکمه های مختلف و یا تصاویر وابسته به سطح دشواری تقویت توجه پایدار8
و نیز به خاطر سپردن این موارد از نظر شکل، رنگ، مکان، نظم و غیره انجام شد تا دذ توجه پایدار کودکان بهبود حاصل شود.

در این جلسه توجه و تمرکز با ارائه شبکه هایی از تصاویر که در فواصل دوره ای تغییر می کرد یا با شکل، اندازه و رنگ های تقویت توجه و تمرکز9
مختلف نمایان می شد )مجموعاً انجام بازی های مرتبط با توجه انتخابی( به کودکان آموزش داده شد.

در این جلسه عالوه بر تکرار تمرین های جلسه قبل، بازی های تشویقی، مثل بازی جورچین، با هدف ارتقای ادراک دیداری و تقویت توجه انتخابی10
توجه انتخابی در راستای بهبود و جبران عملکردهای ضعیف برای هر آزمودنی انجام شد.

این جلسه با انجام بازی های مرتبط با توجه پایدار که شامل ارائه تماشای شبکه ای از اهداف و سرعت عمل در انتخاب هر تقویت توجه پایدار11
هدفی بود که به صورت دیداری تغییر می کرد. همچنین گوش به زنگی و حفظ توجه به کودکان آموزش داده شد.

تکرار و تمرین جهت مرتفع 12
کردن ضعف های قبلی

در این جلسه عالوه بر تکرار تمرین های جلسه قبل، بازی های تشویقی در راستای بهبود و جبران عملکردهای ضعیف بازی 
برای هر آزمودنی انجام شد.

براتی و همکاران. مقایسه توان بخشی شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی با توان بخشی شناختی کالسیک در کودکان با اختالل نقص توجه و بیش فعالی
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جدول 3. میانگین و انحراف استاندارد توجه انتخابی در گروه های مورد پژوهش

گروهمتغیر
میانگین ± انحراف معیار

پس آزمونپیش آزمون

توجه انتخابی 

3/73 ± 8/4598/75 ± 65/71توان بخشی مبتنی بر واقعیت مجازی 

1/59 ± 5/9199/75 ± 75/59توان بخشی شناختی کالسیک

5/93 ± 9/0972/08 ± 66/54کنترل

جدول 4. میانگین و انحراف استاندارد توجه پایدار در گروه های موردپژوهش

گروهمتغیر
میانگین ± انحراف معیار

پس آزمونپیش آزمون

توجه پایدار 

1/92 ± 4/8599/15 ± 73/25توان بخشی مبتنی بر واقعیت مجازی 

4/33 ± 5/8999/68 ± 72/25توان بخشی شناختی کالسیک

4/28  ± 5/2277/01 ± 74/73کنترل

جدول 5. نتایج آزمون شاپیرو ویلک و لون برای بررسی مفروضه ها

متغیرها
آزمون لونآزمون شاپیر و ویلک

PFPآماره

0/9570/173/140/08توجه انتخابی
0/9860/912/160/13توجه پایدار

بسته توان بخشی شناختی کاپیتان الگ13: این نرم افزار برای 
نخستین بار در سال 2000 توسط شرکت »تعلیم مغز14« طراحی 
شد. این برنامه با داشتن حدود 2000 تمرین در طیف گسترده ای 
از حوزه ها برای بهبود توانمندی های شناختی گروه سنی شش 
سال و باالتر استفاده می شود ]35[. تمرینات برای توسعه، بهبود 
و اصالح توجه، تمرکز، حافظه، هماهنگی دست و چشم، مفاهیم 
عددی و مشکالت مربوط به حل مسئله و استدالل و مهارت های 
شناختی طراحی شده اند. از این نرم افزار برای بهبود عملکرد افراد 
با اختالل های طیف اُتیسم، اختالل های یادگیری، اختالل نقص 
توجه-بیش فعالی، ناتوانی های ذهنی و آسیب های مغزی استفاده 
می شود ]36[. اثربخشی و روایی آن در مطالعات متعددی تأیید 
شده است ]38، 37 ،6[. نرم افزار با توجه به ارزیابی های انجام شده 
و الگویی که در آن تعبیه شده به شما تمرین های شناختی توصیه 

13. Captain’s Log Mind Power Builder Manual
 14.  Brain train

می کند که می توان از آن استفاده کرد و همین طور می توان کاماًل 
برنامه های شناختی مورد نظر خود را برای  به صورت تخصصی 
مراجع تعریف کرد.  از بین حوزه های شناختی موردنظر در این 
برنامه، حوزه توجه انتخابی و توجه پایدار، درمجموع هشت بازی 
انتخاب شد و متناسب با سن آزمودنی سطح دشواری و زمان بازی 
تنظیم شد. این بسته در دوازده جلسه چهل دقیقه ای در طول 

شش هفته در زمستان سال 1398 اجرا شد )جدول شماره 2(.

یافته ها

در جدول شماره 3 و 4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات 
توجه انتخابی و توجه پایدار هر سه گروه، در دو مرحله پیش آزمون 

و پس آزمون نشان داده شده است.

جهت بررسی سؤاالت پژوهش حاضر از تحلیل کوواریانس 
استفاده  از فرضیه ها  آزمون هرکدام  برای  )آنکووا(  تک متغیره 
شد. در این راستا قبل از تحلیل کوواریانس مفروضه های آن 
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مورد بررسی قرار گرفتند. جهت ارزیابی وضعیت پیش فرض ها 
به بررسی نرمال بودن توزیع داده ها )آزمون شاپیرو ویلک15(، 
خط  شیب  همگنی  و  لون16(  )آزمون  واریانس ها  همگنی 
رگرسیون پرداخته شد. در جدول شماره 5 آزمون شاپیرو ویلک 

و لون ارائه شده است.

همان طور که در جدول شماره 5 مشاهده می شود، سطوح 
معناداری آزمون شاپیرو ویلک و آزمون لون برای متغیرها بیشتر 
بودن و همگنی  نرمال  بنابراین مفروضه  از میزان 0/05 است، 

واریانس ها در مورد تمامی متغیرها تأیید می  شود. 

که  است  این  فرض،  این  کوواریانس  تحلیل  دیگر  مفروضه 
خطوط رگرسیون برای هر گروه در پژوهش باید یکسان باشند. 
اگر خطوط رگرسیون ناهمگن باشند، آن گاه کوواریانس تحلیل 
مناسبی برای داده ها نخواهد بود. در این فرضیه ها پس آزمون های 

15. Shapiro-Wilk Test
16. Levene's test

و  وابسته  متغیرهای  عنوان  به  پایدار  توجه  و  انتخابی  توجه 
پیش آزمون های آن ها به عنوان متغیرهای کمکی )کوواریت ها( 
تلقی شدند. زمانی فرض همگنی شیب ها برقرار خواهد بود که 
میان متغیرهای کمکی و متغیرهای وابسته در همه سطوح عامل 
)گروه های آزمایش و کنترل( برابری حاکم باشد. در این پژوهش 
در تمامی متغیرها میان متغیرهای کمکی و متغیرهای وابسته در 
همه سطوح عامل )گروه های آزمایش و کنترل( برابری حاکم بود 

 .)P<0/05(

جدول شماره 6 نتایج حاصل از تحلیل کواریانس تک متغیره 
در  انتخابی  توجه  پس آزمون  نمرات  میانگین  روی  بر  )آنکووا( 

گروه های مورد پژوهش با کنترل پیش آزمون را نشان  می دهد. 

همان طور که در جدول شماره 6 مشاهده می شود، بین گروه های 
مورد پژوهش در میزان توجه انتخابی تفاوت معنی داری وجود دارد 
از  کدام یک  بین  اینکه  تشخیص  برای   .)F=176/06 و   P>0/01(
گروه ها در میزان توجه انتخابی تفاوت وجود دارد، از آزمون تعقیبی 
بونفرونی استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 7 ارائه شده است. 

جدول 6. نتایج حاصل از تحلیل آنکووا به روی میانگین نمرات پس آزمون توجه انتخابی با کنترل پیش آزمون

توان آزمونضریب اتاسطح معناداریSSdfMSFشاخص ها

84/39184/395/580/020/150/63پیش آزمون
5322/9622661/48176/060/00010/921گروه
483/753215/12خطا

6478/3635کل تصحیح شده

جدول 7. خالصه نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی مربوط به مقایسه دوبه دوی میانگین ها 

متغیرها
CLPVR-CLP-کنترلVR-کنترل

Pتفاوت میانگین ها Pتفاوت میانگین هاPتفاوت میانگین ها

26/830/000125/840/00010/990/99توجه انتخابی

جدول 8. نتایج حاصل از تحلیل آنکووا به روی میانگین نمرات پس آزمون توجه پایدار با کنترل پیش آزمون

توان آزمونضریب اتاسطح معناداریSSdfMSFشاخص ها

61/56161/565/090/030/140/59پیش آزمون

4065/3822032/69168/220/00010/911گروه

386/673212/08خطا

4466/2735کل تصحیح شده
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براساس نتایج جدول شماره 7، در مقایسه دو به دوی میانگین ها 
این نتایج به دست آمد: در مقایسه میانگین های توجه انتخابی 
بین گروه آزمایشی اول )توان بخشی مبتنی بر واقعیت مجازی( 
و گروه کنترل تفاوت معناداری به دست آمد )P>0/01(. به این 
معنی که توان بخشی مبتنی بر واقعیت مجازی به طور معناداری 
میزان توجه انتخابی را در کودکان مبتال به اختالل نقص توجه 
گروه  میانگین های  تفاوت  است.  داده  افزایش  بیش فعالی  و 
آزمایش دوم )توان بخشی شناختی کالسیک( با گروه کنترل نیز 
معنادار به دست آمد )P>0/01(. به این معنی که توان بخشی 
شناختی کالسیک نیز به طور معناداری میزان توجه انتخابی را 
در کودکان مبتال به اختالل نقص توجه و بیش فعالی افزایش 
داده است. اما تفاوت معناداری بین میانگین نمرات توجه انتخابی 
در گروه آزمایشی اول )توان بخشی مبتنی بر واقعیت مجازی( 
و گروه آزمایش دوم )توان بخشی شناختی کالسیک( مشاهده 
نشد )P<0/05(، بنابراین تفاوت معناداری بین اثربخشی این دو 
مداخله بر میزان توجه انتخابی کودکان مبتال به اختالل نقص 

توجه و بیش فعالی وجود ندارد.

جدول شماره 8 نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیره 
در  پایدار  توجه  پس آزمون  نمرات  میانگین  روی  بر  )آنکووا( 

گروه های مورد پژوهش با کنترل پیش آزمون را نشان می دهد. 

بین  می شود،  مشاهده   8 شماره  جدول  در  که  همانطور 
گروه های مورد پژوهش در میزان توجه پایدار تفاوت معنی داری 
وجود دارد )P>0/01 وF=168/22(. برای تشخیص اینکه بین 
کدام یک از گروه ها در میزان توجه پایدار تفاوت وجود دارد، از 
آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد که نتایج آن در جدول 

شماره 9 ارائه شده است. 

براساس نتایج جدول شماره 9، در مقایسه دو به دوی میانگین ها 
پایدار  توجه  میانگین های  آمد: در مقایسه  به دست  نتایج  این 
بین گروه آزمایشی اول )توان بخشی مبتنی بر واقعیت مجازی( 
و گروه کنترل تفاوت معناداری به دست آمد )P>0/01(. به این 
معنی که توان بخشی مبتنی بر واقعیت مجازی به طور معناداری 
میزان توجه پایدار را در کودکان مبتال به اختالل نقص توجه و 
بیش فعالی افزایش داده است. همچنین تفاوت میانگین های گروه 
آزمایش دوم )توان بخشی شناختی کالسیک( با گروه کنترل نیز 

معنادار به دست آمد )P>0/01(. به این معنی که توان بخشی 
شناختی کالسیک نیز به طور معناداری میزان توجه پایدار را 
در کودکان مبتال به اختالل نقص توجه و بیش فعالی افزایش 
داده است. اما تفاوت معناداری بین میانگین نمرات توجه پایدار 
در گروه آزمایشی اول )توان بخشی مبتنی بر واقعیت مجازی( و 
گروه آزمایش دوم )توان بخشی شناختی کالسیک( وجود مشاهده 
نشد )P<0/05(. به عبارتی تفاوت معناداری بین اثربخشی این دو 
مداخله بر میزان توجه پایدار کودکان مبتال به اختالل نقص توجه 

و بیش فعالی وجود ندارد.

بحث 

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی دو روش توان بخشی 
شناختی مبتنی بر تکنولوژی واقعیت مجازی به عنوان رویکردی 
بهبود  بر  کالسیک  شناختی  توان بخشی  اثربخشی  با  نوین، 
توجه- نقص  اختالل  به  مبتال  کودکان  اجرایی  کارکردهای 

توان بخشی  روش  که  داد  نشان  نتایج  شد.  انجام  بیش فعالی، 
شناختی با استفاده از رویکرد نوین تکنولوژی واقعیت مجازی 
می تواند به اندازه روش های قدیمی، در بهبود نقایص کارکردهای 
اجرایی در کودکان مبتال به نقص توجه-بیش فعالی  مؤثر باشد. در 
یک پژوهش فراتحلیلی، ریوا و همکاران در سال  2019 به بررسی 
منتشر شده در طی دو سال گذشته در خصوص  پژوهش های 
واقعیت مجازی پرداختند. نتایج مطالعه آن ها نشان داد که تعداد 
24 مورد از پژوهش ها، مؤثر بودن روش واقعیت مجازی را در 

درمان اختالل های روانی تأیید کرده اند ]39[.

و  استاینر  نتایج  با  همسو  پژوهش  این  از  به دست آمده  نتایج 
همکاران، نظربلند و همکاران، رویت ونِد غیاثوند و امیری مجد، 
بهروز سرچشمه و همکاران در رابطه با اثربخشی برنامه رایانه ای 
کاپیتان الگ بر کارکردهای اجرایی بوده است ]38 ،37 ،35 ،6[. 
همچنین هم راستا با نتایج استفان بیوال و همکاران ]40[، ماهلبرگر 
و  همکاران  و  بشیری  همکاران،  و  نگوت  الکساندرا  همکاران،  و 
واقعیت  تکنولوژی  اثربخشی  با  رابطه  در  همکاران  و  شاهمرادی 
مطالعه  نتایج  همچنین  است.  روانی  اختالالت  بهبود  در  مجازی 
تبریزی و همکاران نشان داد که واقعیت مجازی همانند نوروفیدبک 
توجه- نقص  اختالل  دارای  دانش آموزان  تکانشگری  کاهش  در 
بیش فعالی از نوع تکانشگری مؤثر است ]42 ،41 ،34 ،29 ،28[. 

جدول 9. خالصه نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی مربوط به مقایسه دوبه دوی میانگین ها 

متغیرها
CLPVR-CLP-کنترلVR-کنترل

تفاوت pتفاوت میانگین ها
pتفاوت میانگین ها pمیانگین ها

0/790/99-22/520/000123/310/0001توجه پایدار

براتی و همکاران. مقایسه توان بخشی شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی با توان بخشی شناختی کالسیک در کودکان با اختالل نقص توجه و بیش فعالی

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1


700

آذر و دی 1400. دوره 24. شماره 5

تبیین کلی یافته های تحقیق می تواند نشان دهد که واقعیت 
مجازی  یک تجربه یادگیری غیرفعال را به یک فعالیت فعال تبدیل 
می کند. واقعیت مجازی  به دانش آموز بیش فعال  حس غوطه وری 
در موقعیت حل مسئله را می دهد و همین ویژگی موجب ایجاد 
پتانسیل زیادی برای استفاده در آموزش  و یادگیری  است. هدف 
از توان بخشی شناختی مبتنی بر  واقعیت مجازی  در  توان بخشی 
شناختی کودکان با اختالل نقص توجه-بیش فعالی این  است که 
با غرق  کردن کودکان در تجربه یادگیری،  آن ها  را به طور کامل با 
مواد آموزشی درگیر کند ]42 ،39[. جذابیت باالی این روش به 
دلیل استفاده هم زمان از مؤلفه های متنوع مثل رنگ و حرکت و 
سرعت و حضور در صحنه یادگیری به صورت فعال، نقش مهمی 
در برانگیختگی کودک نسبت به موضوع مورد نظر و همچنین 
حفظ توجه بر موضوع را دارد. واقعیت مجازی روشی است که به 
واسطه توان تحریکی باال  قدرت درگیر کردن ذهن دانش آموز با 
محتوای یادگیری و همچنین تداوم توجه بر آن را دارد ]39[. با 
توجه به اینکه برنامه توان بخشی رایانه ای کاپیتان الگ به عنوان 
رویکرد توان بخشی کالسیک در پژوهش برای مقایسه انتخاب 
عنوان  به  برنامه  این  اینکه  گرفتن  نظر  در  با  همچنین  و  شد 
برنامه ای مؤثر در بهبود کارکردهای اجرایی و ضعف های شناختی 
تا امروز در مطالعات بسیاری مورد استفاده و تأیید قرار گرفته 
است، می توان امید داشت رویکرد جدید توان بخشی شناختی 
با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی می تواند  در توان بخشی 
شناختی کودکان مقاوم و بی انگیزه، نتایج خوبی را به دنبال داشته 
باشد و افق های جدیدی را همگام با تکنولوژی روز دنیا به روی 

متخصصان بگشاید.

نتیجه گیری

توان بخشی  نوین  رویکرد  که  داد  نشان  آمده  به دست  نتایج 
رویکرد  اندازه  به  می تواند  مجازی  واقعیت  بر  مبتنی  شناختی 
همچنین  پژوهش  نتایج  باشد.  اثربخش  کالسیک  توان بخشی 
تأییدی بر اثربخشی هر دو رویکرد در حوزه توان بخشی شناختی 
نتایج  به  توجه  با  است.  بوده  توجه-بیش فعالی  نقص  اختالل 
حاصل و نیز جدید بودن این روش توان بخشی، توصیه می شود 
در پژوهش های دیگری اثربخشی این روش بر سایر مؤلفه های 
شناختی بررسی شود. همچنین با در نظر گرفتن جذابیت این 
روش برای کودکان مبتال به نقص توجه-بیش فعالی، استفاده از 
این روش به صورت ترکیبی با سایر روش های درمانی پیشنهاد 

می شود.

از محدودیت های این پژوهش عدم دسترسی به تمامی کودکان 
مبتال و درنتیجه انجام نمونه گیری دردسترس بود. همچنین عدم 
اجرای مرحله پیگیری به دلیل عدم دسترسی به آزمودنی ها در 

شرایط همه گیری بیماری کرونا بوده است.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

بنا بر پیروی از اصول اخالقی در پژوهش به افراد شرکت کننده 
این اطمینان داده شد که اطالعات آن ها محفوظ  در پژوهش 
و  داده شد  افراد  تمامی  به  آگاهانه  فرم رضایت  و  ماند  خواهد 
IR.IAU. امضا و اثر انگشتشان ثبت شد. این پژوهش دارای کد

CTB.REC.1400.001 از کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تهران مرکزی است.

حامی مالی
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