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 خالصه 
 آموزاندانش بهبود توجه بر ارسپ شناختي توانبخشي بسته و الگکاپیتان شناختي افزارنرم اثربخشي هدف پژوهش حاضر مقایسه :مقدمه

 حلزون بود.  کاشت با شنوایي آسیب دارای دبستاني

یگیری با گروه گواه آزمایش )دو   پ -آزمونپس -آزمایشرري با طرپ پیش آزمون   حاضررر از روش نیمه   برای انجام پژوهش   :روش کار 

ه شررد. جام ه آماری ای  و یک گروه کنترل( اسررتفاد پارس شررناختي توانبخشرري بسررته و الگکاپیتان شررناختي افزار گروه آزمایش: نرم

شهر  غیردولتي  توانبخشي شنوایي با کاشت حلزون بود که به مراکز   سال دارای آسیب    11-9آموزان دبستاني  پژوهش شامل تمامي دانش 

پسر( انتخاب  22دختر؛  23کودک ) 45گیری غیرتصادفي هدفمند ها با استفاده از روش نمونهبرای انتخاب آزمودني مراج ه نمودند. تهران

 30-45شرري آموزجلسرره  12 به مدت شیماآز یهااز گروه کیهر و به شرركل تصررادفي و برابر در سرره گروه گمارش شرردند. کودکان  

رم چهارم ف -ها از آزمون هوشرري وکسررلر کودکاندر برنامه آموزشرري شرررکت کردند. برای گردآوری داده جلسرره دو ایهفته ،ایدقیقه

(WISC-4 ( و آزمون توجه انتخابي استروپ )Stroop ،1935  استفاده شد. نتایج تحلیل ) ر نشان داد  گیری مكرختلط با اندازهواریانس م

آموزان دبستاني دارای آسیب شنوایي    دانش( =017/0P( و بسته توانبخشي پارس )  =003/0P)الگ افزار شناختي کاپیتان آموزش نرمکه 

 است و ای  تاثیر تا مرحله پیگیری نیز پایدار بوده است.  با کاشت حلزون اثربخش

شي     :نتایج شان داد بی  اثربخ شناختي کاپیتان منرنتایج آزمون ت قیبي توکي ن ش     افزار  شي  سته توانبخ بهبود توجه ناختي پارس بر الگ و ب

 همه به افزارنرم دو ای  از (. استفاده =635/0Pتفاوت م ناداری وجود ندارد ) نآموزان دبستاني دارای آسیب شنوایي با کاشت حلزو    دانش

 شود.مي پیشنهاد حلزون کاشت با شنوایيآسیب با کودکان درمانگران

 دارای دبسررتاني آموزاندانش توجه بر الگ و بسررته توانبخشرري پارس،خشرري شررناختي کاپیتانافزارهای توانباثربخشرري نرم :تیجه گیرین

سیب  شت  با شنوایي  آ سته افزار کاپیتانهای نرمحلزون و از طرفي جذابیت کا سته        الگ و ب ستفاده از ای  دو ب شناختي پارس، ا توانبخشي 

 شودحلزون در مراکز آموزشي پیشنهاد مي کاشت با شنوایي همه درمانگران کودکان با آسیبتوانبخشي شناختي به 

 حلزون. کاشت توجه، پارس، شناختي توانبخشي بسته الگ،کاپیتان افزار شناختينرم ها:واژه کلید

 .باشدای  مطال ه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و همکاران ریم مللیم     ایی با کاشت حلزونآموزان دبستانی دارای آسیب شنوالگ و بسته توانبخشی شناختی پارس بر بهبود توجه دانشمقایسه اثربخشی نرم افزار شناختی کاپیتان -1880

 مصطفی دریادار  و همکاران

  

 مقدمه

س برای اکتساب گفتار به شنوایي یكي از مهمتری  حوا

رود. محققان بر ای  باور هستند نوزاد انسان از بدو شمار مي

صوات محیط خود است و از ای  راه و اتولد قادر به پردازش 

با تكیه بر حس شنوایي، امكان فراگیری گفتار و زبان محقق 

 به است ممك  عصبي -حسي شنوایي (. فقدان1) شودمي

 بلند صداهای یا ضای ات ها،یماریب ژنتیكي، علت نشانگان

 کاشت شنوایي وض یت بهبود راههای از (. یكي2) شود ایجاد

 ناشنوای کودکان از زیادی ت داد ابزار ای . است 1حلزون

 بشنوند، را گفتار که سازدمي قادر را زبانيپیش یا مادرزاد

 (. کودکان3کنند ) کسب را شانمادری زبان و کنند درک

 هوشي هایظرفیت و هاتوانایي شده، حلزون کاشت ناشنوای

 نابغه هوشي است از نظر ممك  آنها از و برخي دارند بهنجاری

 به خوبي عادی همانند کودکان چون (. با وجود ای ،4) باشند

 تجربه را رشدی تأخیرهای است ممك  نیستند، شنیدن به قادر

 انکودک دهندمي نشان بسیاری پژوهشي های(. یافته5) کنند

 برخي در بیشتری مشكالت است حلزون، ممك  کاشت با

 ریزی، بازداری،برنامه از جمله 2اجرایي کارکردهای نواحي

 عادی شنوایي با کودکان به ی ف ال نسبتحافظه و آمایه تغییر

های (. موضوع کارکردهای اجرایي در سال6باشند ) داشته

اخیر تبدیل به یكي از موضوعات مهم در علوم 

های آموزشي شناسي شناختي و حیطهشناختي، روانعصب

 که است مهمي (. کارکردهای اجرایي حوزه7شده است )

 هایتوانمندی بر و گیرندمي قرار شنوایي آسیب تأثیر تحت

 اجرایي، کارکردهای .(8گذارند )مي تاثیر افراد ای 

و هدفمند  ارادی رفتارهای به که هستند مغزی کارکردهای

 هدف به م طوف مدیریت و سازییكپارچه به پردازند،مي

 را بلندمدت و مدتکوتاه پیامدهای افراد تا کنندمي کمک

 بپردازند خود رفتار به ارزیابي بگیرند، نظر در همزمان به طور

در  .(9کنند ) تنظیم و ت دیل را آنها مطلوبي نحو به بتوانند و

                                                           
1 cochlear implants (CI) 
2. executive functioning 
3 plasticity 

اکثر پژوهشها حافظه ف ال و توجه به عنوان شاخص 

شوند. کم بودن تجربه ارکردهای اجرایي در نظر گرفته ميک

شنیداری کودکان کم شنوای دارای پروتز کاشت حلزون 

پذیری بندی و ان طافمنجر به ایجاد نقایصي در سازمان

نظیر حافظه ف ال، توجه و کنترل اجرایي  3های مغزیسیستم

شود. ای  در حالي است که وجود مجموع ای  پردازشها مي

(. بنابرای  به دلیل 10ای درک و تولید زبان ضروری است )بر

اینكه افراد کاشت حلزون دیرتر از سایر افراد هم س  در 

گیرند، مطال ه رشد زبان و م رض اصوات و گفتار قرار مي

شناخت ای  جم یت مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع 

شت شده است. یكي از عواملي که کنش اجرایي افراد با کا

دهد آموزش کارکردهای حلزون را تحت تاثیر قرار مي

اجرایي و توجه است که موجب افزایش سرعت یادگیری 

های اجتماعي ای  کودکان با ای و افزایش ت املگفتار نشانه

 برخي (. بنابرای  گرچه11شود )های اجرایي آنان ميکنش

 کاشت از است ممك  عصبي -حسي شنوایي فقدان با افراد

 نیازهای و مرتبط حمایتي به خدمات اما ببرند ون سودحلز

 و توانبخشي بود. بسته نیازمند خواهند متناسب آموزشي

از جمله  5الگکاپیتان شناختي افزارو نرم 4پارس توجه تقویت

هایي هستند که برای درمان و کمک به کودکان در برنامه

گیرند. زمینه شناختي و از جمله توجه مورد استفاده قرار مي

الگ های توانبخشي کاپیتانمطال ات مت ددی اثربخشي بسته

و پارس را در بهبود اختالالت شناختي از جمله توجه مورد 

، 13، 12ها )بررسي قرار دادند. در حالیكه بسیاری از پژوهش

( اثربخشي بسته توانبخشي شناختي را نشان دادند، 15، 14

بخشي بسته توانبخشي ( که اثر16مطال اتي نیز وجود دارند )

الگ را به چالش کشیدند. مرور پیشینه شناختي کاپیتان

های پژوهشي مت ددی است که پژوهش، بیانگر شكاف

سازد. اول اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را مطرپ مي

 شناختي افزار نرم اینكه در هیچ پژوهشي، اثربخشي

4 Program for Attention Rehabilitation and Strengthening 

(PARS) 
5 Captain Log’s Cognitive Software 



 

 

 65سال ، 4شماره، 1401آبان-مهر جله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدم -1881

 جهبهبود تو بر پارس شناختي توانبخشي بسته و الگکاپیتان

حلزون  کاشت با شنوایي آسیب دارای دبستاني آموزاندانش

مورد مقایسه قرار نگرفته است. دوم اینكه پژوهشهای بسیاری 

با موضوع مداخالت مربوط به کارکردهای اجرایي صورت 

گرفته است اما تاکنون مداخالت پژوهشي صورت گرفته، 

اني آموزان دبستمنحصرا بر ترمیم کارکردهای توجه در دانش

اند. دارای آسیب شنوایي با کاشت حلزون تمرکز نداشته

های توانبخشي مبتني بر رایانه سوم، در مقایسه اثربخشي بسته

کاغذی، در بهبود عملكردهای  -نبخشي قلمهای توابا بسته

شناختي، نتایج مطال ات متفاوت بوده است. چهارم، اثربخشي 

 اجرایي پارس تنها بر عملكردهای شناختي توانبخشي

ف الي مورد توجه بیشنقص اختالل به مبتال آموزاندانش

( و در هیچ پژوهشي، 17،18بررسي قرار گرفته است )

حلزون  کاشت با شنوایي اثربخشي آن روی کودکان با آسیب

مورد مطال ه قرار نگرفته است. پنجم اینكه هیچیک از 

شي اند و اثربخمطال ات پیشی  دارای مرحله پیگیری نبوده

درمان را در طول مدت زمان مشخصي مورد بررسي قرار 

اند. بنابرای  هدف پژوهش حاضر ای  بود که ضم  نداده

افزاری بررسي اثربخشي دو برنامه توانبخشي پارس و بسته نرم

آموزان دبستاني دارای الگ بر توجه دانششناختي کاپیتان

ه را نیز آسیب شنوایي با کاشت حلزون، اثربخشي ای  دو برنام

 مورد مقایسه قرار دهد.

 

 روش کار

آزمایشي با طرپ برای انجام مطال ه حاضر از روش نیمه

پیگیری با گروه کنترل استفاده شد.  -آزمونپس -آزمونپیش

ای  پژوهش دارای دو گروه آزمایش )گروه آزمایش اول 

 و گروه آزمایش دوم بسته الگکاپیتان شناختي افزارنرم

پارس( و یک گروه کنترل بود. همچنی   ختيشنا توانبخشي

برای بررسي پایداری نتایج، یک ماه پس از پایان 

گری، مرحله پیگیری انجام شد. جام ه آماری ای  مداخله

آموزان دبستاني دارای آسیب شنوایي با پژوهش تمامي دانش

                                                           
1 Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) 

به مراکز توانبخشي  1399کاشت حلزون است که در سال 

اند. برای انتخاب ج ه نمودهغیردولتي شهرتهران مرا

گیری غیرتصادفي هدفمند با ها از روش نمونهآزمودني

آموز نفر دانش 45جایگزیني تصادفي در گروه آزمایش 

سال  11تا  9دبستاني دارای کاشت حلزون در دامنه سني 

نفر  15انتخاب و به شكل برابر در سه گروه برای هر گروه 

رل( به شیوه تصادفي )دو گروه آزمایش و یک گروه کنت

گمارش شدند. مالکهای ورود به پژوهش عبارتند از: دارا 

سال؛  11تا  9بودن میانگی  نمره هوشي متوسط؛ دامنه سني 

تایید عدم ابتال به هیچ نوع اختالل روانشناختي و روانپزشكي 

توسط روانشناس بالیني؛ عدم استفاده از دارو در حی  انجام 

یكي از والدی  ترجیحاً مادر در پژوهش؛ و حضور پیوسته 

جلسات آموزشي. همچنی  غیبت بیش از دو جلسه 

کنندگان در جلسات آموزشي؛ وجود هر گونه مشكل شرکت

کنندگان به و اختالل در روند اجرای آزمایش توسط شرکت

 عنوان مالکهای خروج از پژوهش در نظر گرفته شد.

 

 ابزار پژوهش
 فرم –آزمون هوشی وکسلر کودکان .1

فرم  -آزمون هوشي وکسلر کودکان :1 (WISC-4چهارم )

 2003چهارم آخری  ویرایش ای  آزمون است که در سال 

سال ارائه شده است.  16-6جهت سنجش هوش کودکان 

ای از زیرمقیاس است، تغییرات فرم چهارم، دامنه 16دارای 

های اصلي، محدوده سني و ها، مفاهیم واژهاصالپ گویه

گیرد. ای  آزمون با حذف ا در برميزیرمقیاسها ر

 10ی تنظیم تصاویر، الحاق قط ات و مازها شامل هااسیرمقیز

باشد با اجرای ای  زیر مقیاس فرعي مي 5زیر مقیاس اصلي و 

ی ادراک کالمي، استدالل ادراکي، هاشاخصآزمون، نمره 

حافظه ف ال، سرعت پردازش و توانایي عمومي، و همچنی  

کلي، ادراک کالمي، استدالل ادراکي، های هوش بهره

بررسي آید. کاری و سرعت پردازش به دست ميحافظه

روایي و اعتبار ای  آزمون در ایران نشان داده که بی  آزمون 
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 مصطفی دریادار  و همکاران

های پیشرونده ریون در هوشي وکسلر کودکان و ماتریس

های مرتبط همبستگي م ناداری وجود داشت. اعتبار بخش

سازی کلیه زیر مقیاسها در حد دونیمهآزمون با ضرایب اعتبار 

کافي تا عالي، ضرایب اعتبار بازآزمایي کلیه زیر مقیاسها به 

غیر از زیرمقیاس مفاهیم تصویری نیز در حد کافي تا عالي 

( ای  مقیاس برای کودکان 19بود، همچنی  در پژوهشي )

ایراني انطباق و هنجاریابي شد و پایایي بازآزمایي 

و ضرایب پایایي دو  95/0تا  65/0محدوده  ها درزیرمقیاس

 گزارش شده است. 86/0تا  71/0نیمه کردن از 

 1 (:Stroopآزمون توجه انتخابی استروپ ) .2

 استروپ استفاده آزمون از انتخابي گیری توجهاندازه برای

استروپ  رایدلي 1935 سال در بار را اولی  ای  آزمون. شد

 پذیری شناختيان طاف و انتخابي توجه گیریاندازه برای

 برای بلكه واحد نیست، آزمون یک استروپ آزمون. ساخت

. (20) شده است تهیه آن از اشكال مختلفي پژوهشي اهداف

ای ای  آزمون استفاده شد در پژوهش حاضر از نسخه رایانه

 ترسنجش دقیق علت به آزمون ای  ایرایانه چرا که مدلهای

 و باالتر گر، حساسیتدی مدلهای به نسبت واکنش زمان

 استروپي تداخل گیریاندازه جهت باالتری نسبتاً اثرهای

: شوداجرا مي مرحله دو در فارسي آزمون فرم(. 21) دارند

 خواسته آزمودني از مرحله ای  در. نامیدن رنگ: اول مرحله

 را نظر مورد شكل رنگ رنگي، مجموعه در یک تا شودمي

 شناخت و تمری  اتنه ای  مرحله و هدف مشخص کند

 نتیجه در و است کلید در صفحه کلیدها جای و هارنگ

 آزمون اصلي مرحله: دوم مرحله .ندارد تأثیری نهایي،

 با همخوان رنگي کلمه 48 ای  مرحله در است استروپ

 داده نمایش آزمودني به سبز و آبي زرد قرمز، رنگهای

 اطالعات تداخل از اجتناب توانایي به انتخابي شود. توجهمي

 اشاره هدف با مرتبط اطالعات انتخاب با و به تكلیف نامربوط

های ( از اینرو در پژوهش حاضر همانند پژوهش21دارد )

پیشی ، از خرده مقیاس تداخل، به منظور سنجش توجه 

ها روایي مناسب ای  نسخه آموزان استفاده شد. پژوهشدانش

                                                           
1 Stroop Test  
2. Sanford, J.A., Browne, R.J. 

ان تایید را در سنجش توجه انتخابي بزرگساالن و کودک

اند و اعتبار آن را از طریق ضریب بازآزمایي، در نموده

 (.23اند )گزارش نموده 90/0تا  80/0ای از دامنه

نامه برای ورود به مراکز، مشخصات ابتدا با کسب م رفي

 اولیه کودکان دارای کاشت حلزون که اعالم آمادگي کرده

کودک دارای کاشت  45بودند، بررسي گردید و ت داد 

ب ی ورود به پژوهش را داشتند، انتخاهامالکحلزون که 

نامه تشدند. اطالعات مورد نیاز به آنها ارائه شد. سپس رضای

 کتبي از والدی  اخذ گردید و در ادامه کودکان به صورت

د. تصادفي در یكي از گروههای آزمایش و کنترل قرار گرفتن

 آزمون شامل آزمون هوشقبل از اجرای آزمایش، پیش

های آزمایش و گروه وکسلر، و آزمون استروپ بر روی گروه

الگ در افزاری کاپیتانکنترل اجرا شد و پس از آن بسته نرم

 12گروه اول و بسته توانبخشي پارس در گروه دوم اجرا )

ای دو جلسه( و پس از اتمام به ای، هفتهدقیقه 45-30جلسه 

شد. آزمون گرفته صورت همزمان از هر سه گروه پس

ن همچنی  برای بررسي پایداری نتایج، یک ماه پس از پایا

کنندگان هر سه گری، تمامي آزمونها روی شرکتمداخله

ت شد. گروه به عنوان مرحله پیگیری اجرا شد و نمرات آنها ثب

 شود:توضیحات دو بسته به عنوان مداخله در ادامه ارائه مي

 (:2018) الگافزار توانبخشی شناختی کاپیتاننرم

الگ توسط سندفورد و شناختي کاپیتان توانبخشي افزارنرم

 هایمهارت از ایگسترده طیف ایجاد برای( 1988) 2براون

 شدهطراحي برای مغز مختلف هایتمری  طریق از شناختي

مجموعه  یافته و سه( توس ه2007توسط سندفورد ) و است

 هایمهارت آموزش یادگیری، هایمهارت آموزش

گیرد. در حال ف ال را در برمي حافظه آموزش و سئلهمحل

تولید و در طي  3تری حاضر ای  مجموعه توسط شرکت بری 

 افزار برهای گذشته بازنگری و ارتقا پیداکرده است. نرمسال

 است و استوار شناختي آموزش تحقیقات از ایگستره یپایه

 به .تاسبرای ارتقاء کارکردها و فرایندهای عالي شناختي 

 اختالل یادگیری خاص، کودکان با مغزی، آسیب با افراد

3. Brain Train 
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 کوکایی  با مواجهه اثر که در کودکاني ف ال،بیش کودکان

 که افرادی به اند وشده مشكالتي دچار جنیني دوران در

 (. 24کند ) زیادی کمک تواندمي اندسكته شده دچار

: ای  بسته از مجموع شناختی پارس –بسته توانبخشی 

است که  1های مداخله عصب شناختي تفریحي هوشمندرنامهب

( طراحي شده 1392بر اساس روش توانبخشي توسط نجاتي )

ای دارد که شامل تمرینات تقویت جلسه 12است و ساختار 

(. جلسه اول با تمرینات توجه انتخابي 25انواع توجه است )

شود. سپس با بندی است، شروع ميکه شامل تكالیف دسته

یابد و آزمودني باید در یک لیف جستجوی بینایي ادامه ميتك

تصویر بر اساس دستورال مل به جستجوی بینایي بپردازد. در 

اند و دهي شدهتمامي تمرینات تكالیف سلسله مراتبي سازمان

شوند. تر ميمبتني بر پاسخ کاربر در ورای جلسات سخت

ای   شویم، از جملهسپس وارد تكالیف توجه پایدار مي

تكالیف، تكلیف جدول کلمات متقاطع و یافت  کلمات و 

گوش دادن به داستان است. ب د از ای  مرحله وارد تكالیف 

شویم که در تكالیف متنوع حافظه تصویری، جفت حافظه مي

کردن و یادگیری جفت کلمات و حذف حروف کلمات و 

های ، اهداف و محتوای برنامه1سازی است. در جدول واژه

 ها گزارش شد.زشي به تفكیک جلسات و گروهآمو

 الگ و پارساهداف و محتوای برنامه آموزشي کاپیتان. 1جدول 

 محتوای برنامه آموزشي اهداف گروه جلسات

1 

 کاپیتان

 الگ

کت در برای شر آموزانایجاد انگیزه در دانش

افزار، آشنایي ي، م رفي نرمجلسات آموزش

 وه کار کردن با آنافزار و نحها با نرمآزمودني

ها، به با کودکان و ارایه توضیحات به خانوادهبرقراری ارتباط مناسب 

افزار و روش کارکردن با آن توضیح داده شد. همچنی  آزمودني فضای نرم

ها ساخته شد و پژوهشگر به در ای  جلسه شماره کاربری هر یک از آزمودني

افزار شروع به اجرای رمصورت تمریني و با هدف یادگیری کارکردن با ن

 برنامه نمود.

 الگمشابه گروه کاپیتان الگمشابه گروه کاپیتان پارس

2 

 کاپیتان

 الگ

تقویت توجه انتخابي )کنترل مهاری( و توجه 

 متمرکز

تیار در اخCity Light و  Where,s My Carهای شناختي بازی

 آزمودني قرار گرفت و در پایان جلسه ثبت و ذخیره شد.

 پارس
شدن شبكه م نایي و تقویت توجه انتخابي ف ال

 )کنترل مهاری(
 بندی اشكالتكالیف دسته بندی رنگ ها؛تكالیف دسته

3 

 کاپیتان

 الگ

تقویت توجه انتخابي )کنترل مهاری(، توجه 

 متمرکز، توجه تقسیم شده

ختیار در ا Puzzla PowerوLost and Found های شناختي بازی

 رفت و در پایان جلسه ثبت و ذخیره شد.آزمودني قرار گ

 هابندی گربههای ساده؛ تكالیف دستهبندی خانهتكالیف دسته تقویت توجه انتخابي )کنترل مهاری( پارس

4 

 کاپیتان

 الگ

توجه انتخابي )کنترل مهاری(، توجه  تقویت

 متمرکز

ر اختیار د Don`t be Lateو  Birds of Featherهای شناختي بازی

 ودني قرار گرفت و در پایان جلسه ثبت و ذخیره شد.آزم

 پارس

تقویت توجه انتخابي )کنترل مهاری(، توجه 

شده، توجه انتقالي )ان طاف پذیری تقسیم

 )گوش به زنگي( شناختي(، توجه پایدار

 كلیف کشف اجزا تصویرتهای پیچیده؛ بندی خانهتكالیف دسته

5 

 کاپیتان

 الگ

 مهاری(، توجه متمرکز، توجه انتخابي )کنترل

توجه تقسیم شده، توجه پایدار )گوش به 

 زنگي(

در  Tricky Tracksو  Remember the Alamoهای شناختي بازی

 اختیار آزمودني قرار گرفت و در پایان جلسه ثبت و ذخیره شد.

 پارس
تقویت توجه انتخابي )کنترل مهاری(، توجه 

 پذیری شناختي(انتقالي )ان طاف
 ت یی  تفاوت تصاویر تكلیف

                                                           
1 Neurocognitive Joyful Attentive Training Intervention 

(NEJATI) 
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 مصطفی دریادار  و همکاران

6 

 کاپیتان

 الگ

اجرای یكپارچه و متوالي مجموعه اهداف 

 جلسات دوم، سوم، چهارم و پنجم

هم  در ای  جلسه هشت بازی تمری  شناختي مراحل قبلي به صورت پشت سر

 پردازد.ها مياز آخری  سطح ذخیره شده ارایه و آزمودني به انجام آن

 پارس
نترل مهاری(، توجه توجه انتخابي )ک تیتقو

 پذیری شناختي(انتقالي )ان طاف
 تكلیف جدول کلمات متقاطع

7 

 کاپیتان

 الگ
 توجه انتخابي )کنترل مهاری(، توجه متمرکز

تیار در اخ Matchmakerو  The Great Huntهای شناختي بازی

 آزمودني قرار گرفت و در پایان جلسه ثبت و ذخیره شد.

 پارس
پذیری شناختي(، )ان طاف تقویت توجه انتقالي

 توجه انتخابي )کنترل مهاری(
 تكلیف کشف کلمات

8 

 کاپیتان

 الگ

 توجه انتخابي )کنترل مهاری(، توجه متمرکز،

 )گوش به زنگي( توجه پایدار

اختیار  در Target Practiceو  Great Escapeهای شناختي بازی

 آزمودني قرار گرفت و در پایان جلسه ثبت و ذخیره شد.

 پارس

توجه )گوش به زنگي(،  توجه پایدار تقویت

اف توجه انتقالي )ان ط، )کنترل مهاری(انتخابي

 پذیری شناختي(

 تكلیف جستجو در داستان

9 

 کاپیتان

 الگ
 تقویت توجه تقسیم شده

تیار در اخ On the Roadو  Hide and Seekهای شناختي بازی

 ذخیره شد.آزمودني قرار گرفت و در پایان جلسه ثبت و 

 پارس
)گوش به  توجه متمرکز، توجه پایدار تیتقو

 زنگي(،
 تكلیف جستجوی هدف، تكلیف جمع هدفمند اعداد

10 

 کاپیتان

 الگ

)گوش به  توجه متمرکز، توجه پایدار تیتقو

 زنگي(،

ختیار در ا Cat`s Playو  Domino Dynamiteهای شناختي بازی

 ثبت و ذخیره شد. آزمودني قرار گرفت و در پایان جلسه

 پارس
توجه ، توجه انتخابي )کنترل مهاری( تیتقو

 )گوش به زنگي( پایدار
 تكلیف جستجوی اشكال هندسي مشابه

11 

 کاپیتان

 الگ

اجرای یكپارچه و متوالي مجموعه اهداف 

 جلسات هفتم، هشتم، نهم، دهم

م ه در ای  جلسه هشت بازی تمری  شناختي مراحل قبلي به صورت پشت سر

 پردازد.ها مياز آخری  سطح ذخیره شده ارایه و آزمودني به انجام آن

 تكلیف جستجوی حروف کلمات توجه انتخابي تیتقو پارس

12 

 کاپیتان

 الگ
 پس آزمون ر

 پس آزمون ر پارس

های آمار ها از روشبه منظور تجزیه و تحلیل داده

م یار توصیفي؛ جدول توزیع فراواني، میانگی  و انحراف 

و روش آمار استنباطي؛ آزمون شاپیرو ویلک، تحلیل 

 2و آزمون ت قیبي توکي 1واریانس چندمتغیر آمیخته

 نرم ها به وسیلهفرایند تجزیه و تحلیل داده. شد استفاده

 انجام شد. SPSS افزار آماری

 

 یجنتا

 آزمایش و کنترل آزمون و پیگیری در گروهآزمون، پسهای توصیفي نمره پیشآماره. 2جدول 

 متغیر
 گروه

 مرحله

 کنترل پارس الگکاپیتان

 میانگی 
 انحراف

 م یار
 میانگی 

انحراف 

 م یار
 میانگی 

انحراف 

 م یار

 64/1 46/4 05/1 40/4 046/1 66/4 آزمونپیش توجه

                                                           
1 mixed multivariate analysis of variance 2 Tukey's post hoc test 
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 55/1  83/0 46/2 83/0 86/1 پس آزمون

 48/1 26/3 70/0 93/1 48/0 33/1 پیگیری

نمرات توجه در گروه آزمایش اول  2جه به جدول با تو

و در گروه آزمایش دوم در 66/4در پیش آمون با میانگی  

در پس آزمون گروه آزمایش  40/4پیش آمون با میانگی  

بوده،  46/2و در پس آزمون گروه آزمایش دوم  86/1اول 

و در پس  46/4در گروه کنترل میانگی  توجه در پیش آزمون 

 يافزار شناختمنر تاثیر مقایسه منظور بهده است. بو آزمون 

 تحلیل روش از پارسي شناخت يالگ و بسته توانبخشکاپیتان

 یک استفاده شد که در مطال ه حاضر شامل واریانس مختلط

های در درون گروهي )زمان؛ یا همان نمرات آزمودني عامل

 عامل پیگیری( و یک و آزمونآزمون، پسپیش هایموق یت

در تحلیل  گروهي )دو گروه آزمایش و کنترل( است.بی 

 .ها الزامي استواریانس آمیخته رعایت برخي از مفروضه

ها از آزمون فرض نرمال بودن دادهابتدا؛ جهت بررسي پیش

ویلک استفاده شد که برای تمامي متغیرها در مرحله  -شاپیرو

نحني باشد، ی ني ممي 05/0آزمون و پیگیری بزرگتر از پس

های مشاهده شده با منحني نرمال تفاوت زیاد نداشت، داده

بنابرای  فرض نرمال بودن توزیع نمرات پذیرفته شد. در مرحله 

های خطا از آزمون لون دوم؛ برای بررسي همگني واریانس

ها برای متغیرها برقرار استفاده شد که فرض همگني واریانس

 سماتریس واریان همگنيبود. در مرحله سوم؛ برای بررسي 

از آزمون باکس استفاده شد که سطح  کوواریانس –

م ناداری بدست آمده آزمون باکس برای متغیر توجه 

(05/0p>گویای آن است که شرط ماتریس واریانس )- 

کوواریانس به خوبي رعایت شده است. در مرحله چهارم؛ 

گذارد که ای  فرض را به آزمون مي 1موچلي کرویت آزمون

س کوواریانس خطای مربوط به متغیرهای وابسته ماتری

پور است )حبیب 2شده نرمال، یک ماتریس همانيتبدیل

(. با توجه م نادار بودن اندازه آزمون 1398گتابي و صفری، 

مفروضه کرویت برقرار  (P<05/0)برای متغیر توجه  3موچلي

های عاملِ وهله یا مكرر باشد. مفروضه کرویت دادهمي

در مرحله پنجم؛ برای ت یی  ری، گزارش شد. گیاندازه

گیری و همچنی  ت امل اثر زمان و م ناداری اثر زمان اندازه

گروه از آزمون المبدای ویلكز استفاده شد که با توجه به 

 05/0تر از اینكه سطح م ناداری اثرات مورد آزمون کوچک

به گیری توانیم نتیجه بگیریم که اثر زمان اندازهباشد ميمي

ها بی  سه لحاظ آماری م نادار است و نمرات توجه آزمودني

 دوره زماني مختلف تغییری م نادار داشته است. 

 گیری بر نمرات توجهنتایج آزمون تحلیل واریانس آمیخته جهت بررسي تاثیر گروه و زمان اندازه. 3جدول

 SS منبع تغییر اثرات گروه
درجه 

 آزادی
MS F 

سطح 

 م ناداری
2η 

کا
ان
پیت

گ
ال

 

 گروهيدرون
 067/82  033/41 516/63 001/0 694/0 زمان

 089/25  544/12 418/19 001/0 410/0 گروه×زمان

 378/37  378/37 030/11 003/0 283/0 گروه گروهيبی 

س
پار

 

 گروهيدرون
 022/52 2 011/26 393/35 001/0 558/0 زمان

 489/9 2 744/4 456/6 003/0 187/0 گروه×زمان

 511/21 1 511/21 423/6 017/0 187/0 گروه گروهيبی 

                                                           
1 . Mauchly's Test of Sphericity 
2 . Identity matrix 

3. Mauchly 
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ها از آزمون جهت ارزیابي اثر متغیر مستقل بی  آزمودني

گیری هر زمان اندازه تأثیر گروهي استفاده شد کهاثرات بی 

 آسیب دارای دبستاني آموزاندانش توجه نمرات بر دو گروه

 ت امل اثر د. همچنی باشمي م نادار حلزون کاشت با شنوایي

الگ نیز برای هر دو گروه کاپیتان گروه و زمان بی 

(001/0P=( و پارس )003/0P=م نادار است ) که نشان 

 هایزمان درآموزان دانش دهد میانگی  نمرات توجهمي

است. در  متفاوت گروه، سطوپ متغیر به توجه با مختلف

 روه آزمایش،گروه برای هر دو گ عامل بودن نهایت، م نادار

 که حاکي از آن استآموزان دانش توجه بر نمرات

 توجه نمرات بی  میانگی  گیری،زمان اندازه از نظرصرف

کنترل  و الگگروه آزمایشي کاپیتانآموزان دانش

(003/0P=و گروه آزماشي پارس و کنترل ) (017/0P= )

دهد دارد. به طور خالصه نتایج نشان مي وجود م نادار تفاوت

و بسته توانبخشي  الگافزار شناختي کاپیتانآموزش نرمکه 

آموزان دبستاني دارای آسیب شنوایي با دانش توجهبر  پارس

بوده است و ای  تاثیر تا مرحله  کاشت حلزون اثربخش

 پیگیری نیز پایدار است.

در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مقایسه میانگی  نمرات توجه گروه ها .4جدول   
(گروه متغیر I(  گروه) J( ختالف میانگینا  سطح معناداری خطای انحراف از معیار 

 توجه
الگکاپیتان  

 کنترل

  پارس

 پارس گروه کنترل

الگ افزار شناختي کاپیتانآموزش نرمبرای مقایسه اثربخشي 

آموزان دبستاني دانش توجهارس بر و بسته توانبخشي شناختي پ

، از آزمون ت قیبي توکي دارای آسیب شنوایي با کاشت حلزون

دهد که بی  ها نشان ميمیانگی  استفاده شد. در جدول فوق مقایسه

الگ و بسته توانبخشي افزار شناختي کاپیتانآموزش نرماثربخشي 

ب آموزان دبستاني دارای آسیشناختي پارس بر توجه دانش

تفاوت م ناداری وجود ندارد  شنوایي با کاشت حلزون

(635/0P=اما مقایسه بی  نمرات توجه دانش ) آموزان گروه

بسته توانبخشي ( و =001/0P) الگافزار شناختي کاپیتاننرم

( با گروه کنترل تفاوت م نادار وجود =017/0P)شناختي پارس 

ا، ای  تفاوت به نفع هدارد و با توجه به منفي بودن اختالف میانگی 

توان دو گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل است. بنابرای  مي

بسته توانبخشي  گیری نمود که بی  اثربخشي آموزشاینگونه نتیجه

توجه الگ بر افزار شناختي کاپیتانآموزش نرم و شناختي پارس

آموزان دبستاني دارای آسیب شنوایي با کاشت حلزون دانش

  ناداری وجود ندارد.تفاوت م

 

 گیریبحث و نتیجه

 يافزار شناختنرم ياثربخش سهیپژوهش حاضر با هدف مقا

پارس بر توجه  يشناخت يو بسته توانبخش الگتانیکاپ

با کاشت حلزون  یيشنوا بیآس یدارا يآموزان دبستاندانش

آموزش نتایج تحلیل واریانس آمیخته نشان داد که  انجام شد.

آموزان دبستاني دانش توجهالگ بر تي کاپیتانافزار شناخنرم

است و ای  تاثیر  دارای آسیب شنوایي با کاشت حلزون اثربخش

تا مرحله پیگیری نیز پایدار بوده است. ای  یافته با نتایج مطال ه 

( مبني بر تاثیر 26) (1399) نظری و فرهودی علیوندی، قربانیان،

 بیماران الگ بر توجهپیتانکا شناختي توانبخشي افزارم نادار نرم

 صادقي و گری،نوحه مغزی و پژوهش نظربلند، سكته به مبتال

 توانبخشي بسته ( مبني بر اثربخشي27)( 1398) فیروزآبادی

 عملكرد و پایدار توجه و ف ال حافظه بر الگکاپیتان شناختي

اُتیسم، همسو و با  طیف هایاختالل دچار کودکان ریاضي

مبني بر اثربخشي بسته توانبخشي  (16) تینیوس و مطال ه تینیوس

های مسئله کودکان با آسیبحل الگ تنها بر توانایيکاپیتان

های مغزی ناهمسو است. مغزی و عدم تاثیر آن بر سایر آسیب

های موجود در توان اینگونه تبیی  نمود که بازیای  یافته را مي

جذابیت بسیار  الگ، به علت دارا بودنبسته توانبخشي کاپیتان

دهد باال برای کودکان، انگیزه پیگیری را در آنها افزایش مي

(. ای  مسئله در ارتباط با کودکان با آسیب شنوایي از اهمیت 28)

بسیار باالیي برخوردار مي باشد چرا که ای  کودکان دچار 

 -های دیداری( و بیش از همه بازی29مشكالت ارتباطي هستند )
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رایشان جذابیت داشته باشد. در تبیی  دیگر تواند بفضایي مي

الگ بر توجه کودکان با آسیب اثربخشي بسته شناختي کاپیتان

شنوایي با کاشت حلزون باید اشاره داشت که در بسته توانبخشي 

شناختي کاپیتان الگ، سطح دشواری تكلیف به تدریج افزایش 

اعتماد آمیز تكالیف، یابد و حس برنده شدن و انجام موفقیتمي

به نفس وی در ادامه دادن روند بازی باال رود که همه ای  

ها و تكالیف مستلزم توجه کودک به فرایند بازی است. ف الیت

بسته توانبخشي آموزش پژوهش حاضر همچنی  نشان داد که 

آموزان دبستاني دارای آسیب شنوایي با دانش توجهبر  پارس

ا مرحله پیگیری نیز است و ای  تاثیر ت کاشت حلزون اثربخش

پایدار بوده است. ای  یافته با نتایج پژوهش مطال ه کمرزری  و 

 درمان بسته ( مبني بر تاثیر م نادار18)( 1397) همكاران

 عملكردهای و انتخابي توجه ارتقاء بر پارس شناختي توانبخشي

و  ف اليبیش توجه نقص اختالل به مبتال آموزاندانش اجرایي

 ( مبني بر اثربخشي17)( 1396) نجاتي و نیامطال ه رمضان

 گیریتصمیم و مهاری کنترل بهبود بر پارس شناختي توانبخشي

همسو  ف اليبیش و توجهنقص اختالل به مبتال کودکان پرخطر

آموزان دانش توجهبر  است. اثربخشي بسته توانبخشي پارس

را بیش از همه  دبستاني دارای آسیب شنوایي با کاشت حلزون

های طراحي شده در ای  بسته تبیی  نمود. ها و بازیباید در ف الیت

آموزش آزمون ت قیبي توکي نیز نشان داد که بی  اثربخشي 

الگ و بسته توانبخشي شناختي پارس بر افزار شناختي کاپیتاننرم

آموزان دبستاني دارای آسیب شنوایي با کاشت توجه دانش

ت. ای  یافته با نتایج پژوهش تفاوت م ناداری وجود نداش حلزون

( مبني بر اثربخشي 30) (1397)طاهر  و لطیف خانزاده،حسی 

 در مقایسه با رایانه کمک به ف ال حافظه توانبخشي بیشتر بسته

 آموزاندانش اجرایي کارکردهای بهبود بر چندحسي روش

نارساخواني، ناهمسو است. بر اساس یافته مطال ه حاضر  به مبتال

افزار نرمرسد که میزان اثربخشي های پیشی ، به نظر ميو پژوهش

در یک  الگ و بسته توانبخشي شناختي پارسشناختي کاپیتان

باشد. بررسي زودهنگام اثربخشي مداخالت و سطح مي

هایي که برای بهبود و افزایش کارکردهای اجرایي و توجه برنامه

مهمي در  های متفاوت نقشتواند از جنبهاند، ميطراحي شده

های شنوایي با کاشت رشد و پیشرفت کودکان مبتال به آسیب

ها و پیامدهای شناختي و حلزون داشته باشد و از آسیب

با توجه به  شنوایي ای  کودکان بكاهد.روانشناختي ناشي از کم

افزارهای توانبخشي نتایج مطال ه حاضر مبني بر اثربخشي نرم

 توجه بر بخشي پارس،الگ و بسته توانشناختي کاپیتان

حلزون و  کاشت با شنوایي آسیب دارای دبستاني آموزاندانش

توانبخشي  الگ و بستهافزار کاپیتانهای نرماز طرفي جذابیت

شناختي پارس، استفاده از ای  دو بسته توانبخشي شناختي به همه 

حلزون در مراکز  کاشت با شنوایي درمانگران کودکان با آسیب

هزینه بودن ای  شود. همچنی  با توجه به کمهاد ميآموزشي پیشن

توان از آنها برای مناطق کم برخوردار نیز استفاده دو بسته مي

ها های فردی آزمودنيدر ای  پژوهش نقش ویژگي کرد.

همچون جنسیت، طبقه اجتماعي مورد بررسي قرار نگرفت، 

امكان کنترل بر مسائل انگیزشي، مشكالت خانوادگي 

موزان با آسیب شنوایي کاشت حلزون میسر نشد. با توجه آدانش

شود مطال ات آتي را به محدودیت پژوهش حاضر، پیشنهاد مي

 هایي از حیث تفاوتهای سني مورد مطال ه قرار دهند. با نمونه
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 Abstract 
Introduction 

The aim of the present study was to compare the effectiveness of Captainlog 

cognitive software and Pars cognitive rehabilitation package on improving the 

attention of hearing impaired primary school students with cochlear implants. 

Materials and Method 

A semi-experimental method with a pre-test-post-test-follow-up plan was 

used to conduct the present study with a control group (two experimental 

groups: Captainlog cognitive software and Pars cognitive rehabilitation 

package and a control group). The statistical population of this research 

included all 9-11-year-old primary school students with hearing loss with 

cochlear implants who referred to non-governmental rehabilitation centers in 

Tehran. To select the subjects, 45 children (23 girls, 22 boys) were selected 

using non-random sampling method and assigned randomly and equally in 

three groups. The children of each experimental group participated in the 

educational program for 12 training sessions of 30-45 minutes, two sessions 

a week. To collect data, the Wechsler Intelligence Test for Children - Fourth 

Form (WISC-4) and the Stroop Selective Attention Test (Stroop, 1935) were 

used. The results of mixed variance analysis with repeated measurement 

showed that the training of Captainlog cognitive software (P=0.003) and Pars 

rehabilitation package (P=0.017) for primary school students with hearing 

loss with cochlear implantation is effective and this effect was stable until the 

follow-up stage. . 

Results 

The results of Tukey's post hoc test showed that there is no significant 

difference between the effectiveness of Captainlog cognitive software and 

Pars cognitive rehabilitation package on improving the attention of primary 

school students with hearing loss with cochlear implantation (P=0.635). The 

use of these two softwares is suggested to all therapists of children with 

hearing loss with cochlear implants. 

Conclusion 

The effectiveness of Captainlog cognitive rehabilitation software and Pars 

rehabilitation package on the attention of primary school students with 

hearing loss with cochlear implants and on the other hand, the attractiveness 

of Captainlog software and Pars cognitive rehabilitation package, the use of 

these two cognitive rehabilitation packages for all therapists of children with 

hearing loss with cochlear implantation in Educational centers are 

recommended 

Keywords: Captain Log Cognitive Software, Pars Cognitive Rehabilitation 

Package, Attention, Cochlear Implantation. 
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